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Abstract
Introduction
Corporate social responsibility (CSR) includes the activities that a business
conducts to affect society and/or the environment positively. Some scholars
have pointed out the need for additional research regarding the additional
potential positive social-based outcomes of CSR in the hospitality industry.
Furthermore, management scholars argue that the interaction between the
individual and organizational identification is iterative, whereas the
individual's identity becomes intertwined with that of the organization. Also,
the successful operation of a company is highly dependent on the attitudes and
behavior of its staff. An important staff attitude for the success of a business
is job involvement, which refers to the psychological bonds or personal
identification that employees perceive regarding their jobs. Job involvement
is considered one of the key factors affecting the quality of both individual
and organizational outcomes. On the other hand, perceived organizational
support refers to the employees’ overall beliefs about whether their
organizations are ready to reward them for enhanced performance and care for
their socio-emotional needs. Perceived organizational support also acts as an
assurance that the organization will provide aid when needed. Thus, the
purpose of this study was to investigate the effect of corporate social efforts
on identification and involvement of hotels’ employees with the moderating
role of organizational suppor.
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Materials and Methods
This research was a descriptive and applied survey that all of the 5 star hotels
of Tehran consisted of its statistical population, and 384 employees were
selected for the research sample according to convenient sampling. Research
data were collected using questionnaires: Park and Levy (2014)’s corporate
social responsibility questionnaire, Meal and Tetrick (1992)’s identification
questionnaire, Kanungo (1982)’s job involvement questionnaire, and
Eisenberger et al. (1986)’s perceived organizational support questionnaire,
and were analyzed according to structural equation modeling.

Discussion and Results
Findings show the positive effect of corporate social responsibility efforts on the
identification and involvement of hotel employees. Also, data analysis confirmed
that perceived organizational support positively moderates the relationship
between corporate social responsibility and employees` identification and job
involvement. Also, descriptive analysis of the main variables of the research, i.e.,
corporate social responsibility, job involvement, identification, and perceived
organizational support, shows that the mentioned variables were at a higher level
in the organizations studied in the present study average.

Conclusions
It can be said that corporate social responsibility efforts have considerable
effects on the main work attitudes of hotels’ employees, especially on their
identification and involvement. In addition, with the increasing of perceived
organizational support, these effects can be increased as well. Future researchers
are encouraged to study the consequences and effects of corporate social
responsibility in other organizations active in the tourism industry. At the same
time, by considering the role of demographic variables, more accurate
classification of the impact of organizational social responsibility on the
attitudes of hotel employees can be achieved. On the other hand, in addition to
employee identification and job involvement, the effects of organizational
social responsibility on different work attitudes such as organizational
commitment and job satisfaction can be studied. In addition, there are other
variables such as support of supervisors and colleagues, organizational trust,
and group dynamics that can moderate the impact of organizational social
responsibility on work attitudes in addition to perceiving organizational support.
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Involvement, Organizational Support.
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چكیده
تحقيق حاضوور با هدف بررسووي تأثير فعاليتهای مسووئوليت اجتماعي بر هويتيابي و عجينشوودگي کارکنان
هتلها و با توجه به نقش حمايت سازماني انجام شد .اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي و کاربردی است؛
کارکنان هتلهای پنج ستارۀ تهران جامعة آماری آن را تشکيل ميدادند و نمونهای شامل  38۴نفر از آنها به
روش نمونهگيری در دسووترس انتخاب شوود .دادههای تحقيق از طريق پرسووشوونامههای مسووئوليت اجتماعي
سووازمان پارک و لوی ( ،)201۴هويتيابي ميل و تتريک ( ،)1992عجينشوودگي شوویلي کانانگو ( )1982و
حمايت سوووازماني ايزنبرگر و همکاران ( )198۶جمعآوری شووودند و با اسوووتفاده از روش مدليابي معادالت
ساختاری مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .يافتههای تحقيق تأثير مثبت فعاليتهای مسئوليت اجتماعي را بر
هويتيابي و عجين شدگي کارکنان ن شان داد .همچنين م شخص شد ادراک کارکنان از حمايت سازماني
نقش تعديل کنندۀ مثبتي در اين رابطه دارد؛ بنابراين ميتوان اظهار کرد که فعاليتهای مسوووئوليت اجتماعي
هتلها تأثير قابل توجهي بر نگرشهای مهم کاری کارکنان هتلها بهويژه هويتيابي و عجينشووودگي آنها
دارد و با افزايش حمايت سازماني ادراکشده اين تاثيرگذاری افزايش مييابد.
کلیدواژهها :مسئولیت اجتماعی سازمان ،هویتیابی ،عجینشدگی ،حمایت سازمانی.
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مقدمه
در سالها ی اخير افزايش ف شارهای عامالن و نهادهای اجتماعي و همچنين دولتها باعث
شووده که شوورکتها توجه بيشووتری به فعاليتها ی اجتماعي خود داشووته باشووند ،بهطوريکه
مسوووئوليت اجتماعي سوووازمان ها از يک ايدئولوژی صووورف به يک واقعيت عملياتي تیيير
ياف ته اسووووت ( .) Diaz et al., 2014همچنين ،تو جه ز ياد جوامع به اثرات اجت ماعي و
زيستمحيطي فعاليتهای سازمان ها باعث اهميت يافتن روزافزون مسئوليتهای اجتماعي
در صوونعت گردشووگری و هتلداری شوودهاسووت ( .) Luu, 2017هر چند ميزان توجه به
م سئوليتها ی اجتماعي در صنعت گرد شگری و هتلدار ی رو به افزايش بوده ا ست ،اما
هنوز شناخت کافي از کاربردها و پيامدهای مسئوليت اجتماعي در اين حوزه وجود ندارد
()Park and Levy, 2014; Jones et al., 2016؛ به ويژه اينکه رابطة سووازماني يک
هتل با کارکنانش ميتواند تأثير مستقيمي بر واکنش مشتريان و سودآوری آن داشته باشد.
بااينحال ،عليرغم تاثيرات مثبت مورد انتظار فعاليتها ی مربوط به م سئوليت اجتماعي بر
کارکنان ،چگونگي تأثير اين فعال يت ها بر نگرش ها و رفتارهای کارکنان در صووونعت
هتل داری چندان مورد بررسووي قرار نگرفته اسووت .صوونعت هتلداری معموال بهعنوان يک
صووونعت خدماتي مبتني بر نيروی کار و انسوووان محور در نظر گرفته ميشوووود ،بهطوریکه
کارکنان هتلها نقش ب سيار مهمي در موفقيت آنها ايفا ميکنند (.)King et al., 2011
مطالعات نشوووان دادهاسوووت که نگرش ها و رفتارهای کارکنان تأثير زيادی بر رضوووايت
م شتريان و ارزيابي آن ها از کيفيت خدمات دارد ( .)Chi and Gursoy, 2009همچنين
مدل زنجيرۀ سوووود خدمات نشوووان ميدهد که نگرشها و رفتارهای کارکنان در صووونايع
خدماتي نهايتا با سودآوری شرکت مرتبط مي شوند ( .)Heskett et al., 2008کارکنان
از طريق انجام روزمرۀ برنامه ها و اقداماتِ مسوووئوليت اجتماعي نقش زيادی در تحقق آن
دارند و طبيعتا تحت تأثير اين برنامه ها و سووو ياسوووت ها قرار ميگيرند .اين امر به ويژه در
صووون عت هتل داری از اهميت بااليي برخوردار اسووووت .م طال عاتي که تاکنون در زمي نة
م سئوليت اجتماعي در قلمرو هتلها انجام شده ا ست غالبا از ديدگاه م شتريان به مو ضوع
پرداختهاند يا پيامدهای سوووازماني برنامه ها ی مسوووئوليت اجتماعي را مورد بررسوووي قرار
داده انوود (  .)Su and Swanson, 2017; Tenas et al., 2019در اين ميووان ،نقش
نگرش ها و رف تار های کارک نان به عنوان يکي از پ يا مد های مهم بر نا مه ها و ا قدا مات
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مسئوليت اجتماعي در هتلها تا حد زيادی ناشناخته باقي مانده است .از آنجا که کارکنان
ذی نفعان مهمي محسوووب ميشوووند که بهعنوان ارائه دهندگان خدمات نقش بسوويار تعيين
کن نده ای در عملکرد ه تل ها و در ن ها يت موفق يت و اثربخشوووي آن ها اي فا ميکن ند لذا
واکنشهای کارکنان به برنامهها و اقدامات سازمان در حوزه م سئوليت اجتماعي ميتواند
تأثير بسوويار زيادی در اثربخشووي اين برنامهها و اقدامات داشووته باشوود؛ ضوومن اينکه شوکل
گيری نگرش های کاری مثبت در کارکنان هتل ها ميتواند زمي نه سووواز رفتارهای کاری
سوووازنده و ارتقای عملکرد آن ها باشووود .بنابراين مطالعة اثراتي که برنامههای مسوووئوليت
اجتماعي بر نگرش ها و ادراکات کارکنان هتل ها برجای مي گذارد ميتواند رهنمودهای
عملي ارزشوومندی برای هتلها جهت بررسووي اثربخشووي برنامههای مسووئوليت اجتماعي و
برنامهريزی دقيقتر برای طراحي و اجرای اين برنامهها ارائه کند .بنابراين شناخت تاثيرات
برنامههای مسوووئوليت اجتماعي بر نگرشهای کاری کارکنان هتلها ضوووروری به نظر مي
رسد .با توجه به اينکه برنامهها و فعاليتها ی مسئوليت اجتماعي سازمان غالبا نشان دهنده
ارزش ها و هنجارهای سازمان است ،لذا ادراکات کارکنان از اين برنامهها و فعاليتها مي
تواند بر نگرشهای کارکنان مؤثر باشووود .از طرف ديگر ،هويتيابي و عجينشووودگي با
شیل از مهمترين نگرشها ی شیلي کارکنان مح سوب مي شوند ،که انتظار ميرود تحت
تأثير ادراک کارکنان از برنامهها و فعاليتها ی مربوط به م سئوليت اجتماعي سازمان قرار
گيرند .همچنين در اين پژوهش چنين فرض شوووده اسوووت که ادراکات کارکنان از ميزان
حمايتِ سازماني روابط فوق را تعديل ميکند .مطالعة پيش رو سعي دارد از طريق بررسي
تأثير مسئوليت اجتماعي بر هويتيابي و عجين شدگ ي کارکنان و با توجه به نقش حمايت
سازمان شناخت دقيقتری از تاثيرات برنامههای مسئوليت اجتماعي در هتلها ارائه کند.

مباني نظري و پیشینه پژوهش
مسئولیت اجتماعي سازمان
مفهوم اولية مسوووئوليت اجتماعي سوووازمان توسوووط مريک داد )1932( 1ارائه شووود که به
مسئوليتهای مديران در قبال جامعهای که از آن منتفع مي شوند اشاره ميکرد ( Taneja

 .) et al., 2011مسئوليت اجتماعي سازمان به عنوان مجموعه اقداماتي تعريف ميشود که
1. Merrick Dodd
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توسط سازمان ها و با هدف تاثيرگذاری مثبت بر ذی نفعان و ورای اهداف اقتصادی انجام
ميشوووود () Turker, 2009؛ البته مفاهيم ديگری هم تحت موضووووع کلي مسوووئوليت
اجتماعي سووازمان قرار ميگيرند  ،مانند عملکرد اجتماعي شوورکت ،پاسووخگويي اجتماعي
شوورکت ،شووهروندی سووازماني ،حکم راني شوورکتي و کارآفريني اجتماعي سووازمان .با اين
حال ،به نظر ميرسووود مفهوم پايداری بيشوووترين ارتباط معنايي را با مسوووئوليت اجتماعي
سازمانها دا شته با شد (  .)Duthler and Dhanesh, 2018از ديدگاه نظری عامليت ،به
اين دليل که هدف اصلي شرکتها ی تجاری حداکثرسازی سود است توجه به مسئوليت
اجتماعي سازمان بايد نشانهای از عامليت مديران درقبال سهام داران يا مالکان باشد؛ به بيان
ديگر ،ممکن ا ست سرمايهگذار ی روی م سئوليت اجتماعي نوعي اتالف منابع تلقي شود
که ميتوان از آن برای ساير فعاليتهای ارزشافزا ا ستفاده کرد و /يا آن را به سهامداران
منت قل کرد ( .) Friedman, 1970تحقي قات مت عددی در بارۀ تأثير بر نا مه ها و ا قدا مات
سازمانها در حوز ۀ م سئوليت اجتماعي بر عملکرد مالي آنها انجام شدها ست ( Diaz et

 .)al., 2014; Theodoulidis et al., 2017ديدگاهها ی مختلفي هم دربارۀ مسووئوليت
اجتماعي سوووازمان مطرش شووودهاند؛ برای مثال ،کارول ) 19۷9( 1مدلي برای مسوووئوليت
اجتماعي ساز مان ارائه کرد که شامل ابعاد اقتصادی ،حقوقي ،اخالقي و اقدامات اختياری
اسوووت .در اين مدل ،اهداف اقتصوووادی و اجتماعي کسوووب و کار ضووورورتا در تناق با
يکديگر نيستند .شرکتها ميتوانند به اهداف اقتصادی خود نائل شوند و در چهارچوب
ضوووابط قانوني به فعاليت بپردازند ،اما با يد هم اسووتانداردهای اخالقي را حتي در صووورت
عدم الزام قانوني برای آن ها رعايت کنند و هم اقداماتي را برای پاسوووخگويي به نيازهای
جامعه طراحي و اجرا کنند .اين مدل و تعريفي که در آن برای مسئوليت اجتماعي سازمان
ارائه شده است بهطور گستردها ی مورد استفاده محققان قرار گرفته است ( Kim et al.,

 .) 2017ضوومن اينکه برخي از محققان معتقدند مسووئوليت اجتماعي بايد براسوواس صوونعت
2

مربوطه تعريف شوووود (  .) Farrington et al., 2017در همين راسوووتا گورلک و تونا
( )2019اظهار داشتهاند که مو ضوع م سئوليت اجتماعي در صنعت هتلداری بايد از چهار
جنبة جامع ه ،محيط ،کارکنان و مشتريان بررسي شود.
1. Carroll, A.
2. Gurlek, M and Tuna, M
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عالوه بر تو سعة تعاريف م سئوليت اجتماعي سازمان ،ب سياری از تحقيقات تجربيای
که در اين حوزه انجام شووودهاند و بر ايجاد فرصوووتها ی جديد برای خلق ارزش از طريق
برنامهها ی مسووئوليت اجتماعي مبتني هسووتند بر اسوواس نظرية ذینفعان بودهاند ( Carroll

 .) and Shabana, 2010مطابق اين نظريه ،شوورکتها بايد رضووايت گروههای مختلف
ذی نفع را در کسوب و کار خود تأمين کنند ،درغير اينصوورت اين گروهها حمايت خود
را از شوورکت قطع خواهند کرد (  .)Donaldson and Peterson, 1995يک شوورکت
ميتواند ذی نفعان متعددی داشته باشد اما زماني که موضوع مسئوليت اجتماعي سازمان و
اجرای آن مطرش ميشوووود کارکنان شووورکت از مهمترين ذی نفعان محسووووب ميشووووند
( .)Fomburn, 1996شوورکتها يي که به موضوووع مسووئوليت اجتماعي توجه داشووتهاند
موفقيت بيشووتری در اسووتخدام کارکنان شووايسووته و ايجاد روابط مثبت با آنها بهدسووت
آورده اند () DeGrosbois, 2012؛ برای مثال ،سووولطاني و همکاران ( )139۴در تحقيق
خود به اين نتيجه ر سيدند که توجه سازمان به م سئوليت اجتماعي تأثير مثبتي روی ميزان
تعهد عاطفي کارکنان مي گذارد .دهقاني سووولطاني و همکاران ( )1398نيز در تحقيق خود
نشوووان دادند مسووئوليت اجتماعي تأثير مثبتي بر خالقيت و تعهد سوووازماني کارکنان دارد.
راعيدهقي ( ) 139۷در مطالعة خود به اين نتيجه رسوويد که ادراک کارکنان از مسووئوليت
اجتماعي بر عملکرد شووویلي آن ها به شوووکل مثبتي تاثيرگذار اسوووت .توجه سوووازمانها به
م سئوليت اجتماعي سازمان اهميت زيادی در جذب ا ستعدادها به ويژه در صنايع خدماتي
دارد ،زيرا خدمات و ارزش های آن ها به شووودت به فعال يت ها ی کارکنان بسوووتگي دارد
( .) DeVine et al., 2012در ايران تحقيقات ميداني انجام شوووده در زمينة مسوووئوليت
اجتماعي هتلها بسووويار اندک بوده اسوووت؛ برای مثال ،صووولواتي و همکاران ( )1392در
مطالعة خود به اين نتيجه رسيدند که اخالق حرفها ی از طريق عملکرد محيطي و مشارکت
اجتماعي بر مسوووئول يت پذيری اجتماعي هتل ها تاثيرگذار اسوووت .فرزين فر و همکاران
( )139۵نيز در تحقيق خود در هتلها ی سه ستاره و چهار ستاره شهر يزد ن شان دادند که
مسئوليت اجتماعي سازمان روی اعتماد و رضايت مشتريان تأثير مثبتي ميگذارد .دهقاني
سووولطاني و همکاران ( ) 139۷نيز در مطالعة خود به اين نتيجه رسووويدند که رسوووانه های
اجتماعي ،شوووفافيت و مسوووئوليت اجتماعي از طريق ايجاد برند پاي دار در ارتقای عملکرد
تجاری شرکتها ی خدمات مسافرتي و گردشگری تاثيرگذار هستند.
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هويتيابي کارکنان
هويت به معاني و مفاهيمي اشوواره دارد که به يک فرد توسووط خودش و /يا ديگران تعلق
پيدا ميکند ( .) Gecas, 1982افراد هويت خود را از طريق انتقال تصوواويری شووکل مي
دهند که نشوووان ميدهند خود را چگونه [بهواسوووطة آن ها] ميبينند و /يا انتظار دارند که
ديگران چگونه آنها را ببينند ( .)Slay and Smith, 2011براسووواس نظريه هويتيابي
اجتماعي ،زماني که يک کارمند ويژگيهای يک سووازمان را جذاب ميداند و آنها را با
هويت خود مرتبط مي يابد سازمان را به عنوان بسط هويت شخصي خود درنظر ميگيرد و
با آن هو يت يابي ميک ند (  .) Tajfel and Turner, 1986عالوه براين ،م طابق نظر يه
خودطبقه بندی ، 1يک کارمند که خود را عضوووو يک گروه يا يک سوووازمان ميداند ،از
طريق دروني کردن و پيروی از مأمور يت ،هن جار ها و ارزش های گروهْ از ويژگي های
مثبت گروه يا سوووازمان حمايت ميکند و در جهت تحقق اهداف گروه و سوووازمان عمل
خواهد کرد ( .) Turner, 1984در همين راسوووتا توزان و همکاران )2018( 2در مطالعة
خود نشوووان دادند که هو يت يابي کارکنان ميتواند تأثير مثبتي بر عملکرد شووویلي آن ها
داشوووته باشووود .مفهوم هويتياب ي سوووازماني ريشوووه در نظرية هويت اجتماعي دارد که به
اح ساس تعلق اع ضای يک سازمان و ت سهيم تجارب خود در سازمان يعني جايي که فرد
هويت شخصي خود را بر اساس ويژگيهای آن تعريف ميکند اشاره دارد ( Ashforth

 .)& Mael, 1989بنابه نظرية هويتيابي اجتماعي و نظرية خودطبقهبندی ،مفهوم هويت
ياب ي سازمان از ساير مفاهيم م شابه مانند تعلق سازماني و ر ضايت شیلي متفاوت مي شود
( .)Tomer & Mishra, 2016کارکناني که خود را با سوووازمان هو يت يابي ميکنند
موفق يت ها و ناکامي ها ی سوووازمان را موفقيت و ناکامي خود ميدانند ( Finch et al.,

 .)2018توزان و همکاران ( ) 2018در تحقيق خود نشوووان دادند هويتيابي سوووازماني مي
تواند تأثير مثبتي بر عملکرد کارکنان داشته باشد .بنابراين مديريت هويتيابي کارکنان با
سازمان يکي از الزامات مديريتي امروز سازمانها مح سوب مي شود ،که ميتواند نق شي
استراتژيک در موفقيت سازمان ايفا کند (.)Balmer, 2017

1. Self-categorization
2. Tuzun et al.
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مطالعات ن شان دادهاند که عملکرد منا سب و مطلوب سازمان در حوزۀ م سئوليتهای
اجتماعي ميتواند ن شانها ی بر وجود محيط کاری مطلوب با شد ،که منجر به ايجاد ت صوير
منا سبي از سازمان شده و زمينه ساز جذب کارکنان با کيفيت شود ( Bhattacharya et

 .)al., 2008عالوه براين ،روابط سوووازمان با کارکنان از طريق فعال يت های مسوووئوليت
اجتماعي سوووازمان تحت تأثير ادراک کارکنان از ميزان اثربخش بودن اين فعاليتها قرار
ميگيرد ( .) Park and Levy, 2014خيرانديش و همکاران ( )1398نيز ضووومن تأييد
تأثير مسوووئوليت اجتماعي بر هويت سوووازماني نشوووان دادند که رهبری تحولآفرين هم از
طريق مسووئوليت اجتماعي موجب بهبود هويت سووازماني ميشووود؛ براين اسوواس ميتوان
گفت ادراک کارکنان از فعاليتها ی م سئوليت اجتماعي سازمان ن شاندهندۀ نگرشهای
آن ها نسبت به هنجارها و ارزشها ی آن گروهي است که خود را عضو آن ميدانند .وقتي
کارکنان درک مثبتي از ارزشها و اقدامات سوازمان خود داشوته باشوند احسواس نزديکي
بي شتری با سازمان و همکاران خود دارند و به احتمال بي شتری برای تحقق اهداف سازمان
تالش ميکنند و نسووبت به سووازمان خود احسوواس هويت ميکنند  .براسوواس مباحث فوق،
فرضية اول تحقيق به شکل زير مطرش ميشود:
فرضيه اول) مسئوليت اجتماعي سازمان تأثير مثبتي بر هويتيابي کارکنان دارد.

عجین شدن با شغل
مفهوم عجين شوودن با شوویل اولين بار توسووط لودال و کنجر )19۶۵( 1مطرش شوود .در يک
تعريف ساده عجين شدن با شیل به معنای ميزان ارزشي است که فرد برای شیل خود قائل
ا ست به طوری که سطوش باالتر عجين شدگي باعث مي شود افراد زمان و تالش بي شتری
در شووویل خود صووورف کنند ( .) Huang et al., 2016کارکناني که از سوووطح باالی
عجين شدگي برخور دارند شیل خود را در مرکز تمايالت و عاليق زندگي خود قرار مي
دهند ،به طوریکه ميتوان گفت عجين شدن با شیل شدت وابستگي روان شناختي فرد را
با شیل نشان ميدهد ( .) Lambert et al., 2015عالوه براين ،عجين شدن با شیل را مي
توان به عنوان دروني کردن ارزشهای مرتبط با کار توسط فرد و ميزان اهميت آنها برای
فرد تعريف کرد ( .) Kim et al., 2015براين مبنا ،عجين شدن با شیل ميتواند در ميزان
1. Lodahl, T. M. and Kenjer, M.
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تالش ها ی مازاد فرد برای شوووناخت ذی نفعان ،تعامل با آن ها و برآورده کردن نيازهای
آن ها انعکاس پيدا کند ( .) Kim et al., 2015نکتة مهم در عجين ش دن با شیلْ وابستگي
شوناختي افراد با مشواغل اسوت ،يعني افرادی که سوطح عجين شودگي بااليي دارند شویل
خود را مهمترين عالقهمندی زندگي خود ميپندارند و در مقابل ،افرادی که ميزان عجين
شوودگي آن ها پايين اسووت به جای تمرکز بر کار بر منافع حاصوول از کار متمرکز هسووتند
( .)Lambert et al., 2015چن و چيو )2009( 1خاطر نشوووان ميسوووازند افرادی که از
عجين شوودگي کاری بااليي برخوردارند مسووتقلتر هسووتند و اعتماد به نفس بيشووتری در
انجام وظايف شیلي خود دارند .استقالل شیلي ،عدالت سازماني و سرپرستي اثربخش از
مهم ترين عوامل مؤثر بر افزايش عجين شووودگي شووویلي کارکنان محسووووب ميشووووند
( .) Lambert et al., 2018م طال عات پيشوووين همچنين تأثير عوا مل مختلف فردی و
سازماني را بر عجين شدگي کارکنان با شیل به ويژه از ديدگاه شناختي بررسي کردهاند؛
برای مثال ،لودال و کجنر ( ) 19۶۵نشوووان دادند روابط خوب بين مديران و کارکنان در
کنار وجود نظام پاداش مشوووخص و حمايت رهبران و همکاران ميتواند به افزايش عجين
شوودگي کارکنان بيانجامد .هوانگ و همکاران  ) 201۶( 2نيز به اين نتيجه رسوويدند که رفاه
کارکنان عامل مهمي در عجينشدگي محسوب ميشود .هرماواتي و مس )201۷( 3نيز در
تحقيق خود نشان دادند که عجين شدگي کارکنان ميتواند به عنوان يک متیير ميانجي در
اثرگذاری اقدامات رهبری بر عملکرد کارکنان ايفای نقش کند.
اگرچه تاکنون تحقيقي دربارۀ تأثير فعاليتها و اقدامات مسووئوليت اجتماعي سووازمان بر
عجين شوودگي شوویلي انجام نشووده اسووت اما به نظر ميرسوود که تاکيد سووازمان بر انجام
مسئوليتهای اجتماعي باعث ميشود کارکنان احساس تعهد بيشتری با سازمان داشته باشند،
که اين وضعيت ميتواند منجر به افزايش سطح عجين شدن کارکنان با شیل شود .بنابراين،
فرضية دوم تحقيق به شکل زير تدوين ميگردد:
فرضيه دوم) مسئوليت اجتماعي سازمان تأثير مثبتي بر عجين شدگي کارکنان با شیل دارد.

1. Chen, C. C. and Chiu, S. F.
2. Huang et al.
3. Hermawati, A. and Mas, N.
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حمايت سازماني
براسوووواس نظر ية مباد له اجت ماعي بالو ) 19۶۴( 1و نظر ية هنجار متقا بل گ لدنر،)19۶0( 2
کارکناني که تصوور ميکنند نقش آنها توسوط سوازمان ارزشومند تلقي ميشوود احسواس
مثبتي ن سبت به شیل و سازمان خود پيدا ميکنند ( .)Akgunduz and Sanli, 2017از
طرف ديگر ،بر اسووواس نظرية حمايت سوووازماني ،کارکنان تصووووراتي کلي درباره ميزان
منابعي که سازمان برای عملکرد مطلوب آنها فراهم مي کند و همچنين ميزان توجهي که
به تالشهای کاری آن ها دارد خواهند داشت ( .) Cullen, 2014نظرية حمايت سازماني
بر مبنای نظرية مبادله اجتماعي 3تاکيد ميکند کارکناني که اسوووتنباط بااليي از حمايت
سازماني دارند بيشتر معتقدند که سازمان عملکرد مطلوب شیلي را تشخيص ميدهد و آن
را ت شويق ميکند  .اين انتظار کارکنان از وجود رابطه بين عملکرد و پاداش ميتواند منجر
به ايجاد احسوواس مثبت در کارکنان و هم چنين افزايش منفعت سووازمان به واسووطة افزايش
عملکرد و تعهد عاطفي کارکنان شود (  .)Rhoades and Eisenberger, 2002رودس
و ايزنبرگر ) 2002( ۴حمايت سووازماني ادراک شووده را بهعنوان يک پيشزمينه اصوولي در
پيشبين ي پيامدهای کاری نگر شي مانند تعهد سازماني و ر ضايت شیلي در نظر گرفتهاند.
حمايت سازماني ادراک شده به عنوان باورهای کلي کارکنان دربارۀ حد و ميزاني تعريف
ميشووود که سووازمان برای نقش کارکنان ارزش قائل مي شووود و به رفاه آنها توجه دارد
( .)Eisenberger et al., 1986
ادبيات تحقيق نشوووان ميدهد که رابطة مثبتي بين حمايت سوووازماني ادراکشوووده و
نگرشها ی کاری مثبت وجود دارد ،زيرا اگر کارکنان اين گونه استنباط کنند که سازمان
حمايت بااليي از آن ها به عمل ميآورد خود را متعهد ميدانند که از طريق رفتارها و
نگرشها ی کاری مثبت به دنبال تحقق اهداف سووازماني باشووند ( Altunglu & Gurel,
 .) 205; Chen et al., 2014عالوه براين ،ادراک کارکنان از حمايت سازماني ميتواند
موجب تأمين نياز کارکنان به تأييد  ،احترام و کسوووب هويت اجتماعي شوووود و درنهايت،
احسوواسووات و نگرشها ی مثبتي را در کارکنان ايجاد کند .تحقيقات پيشووين نشووان دادهاند
1. Blau, P
2. Gouldner, E.
3. Social Exchange Theory
4. Rhoades, L. and Eisenberger, R.
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که ا دراک از ح ما يت سووواز ماني پيا مدهای سووواز ماني مثبتي دارد و ميتوا ند برخي از
رف تار های مخرب کاری را کاهش د هد ( .)Palmer et al., 2017ون 1و هم کاران
( )2019تأثير حمايت سووازماني ادراک شووده بر رضووايت شوویلي کارکنان هتلهای چين را
تأي يد کرد ند .لوی و هم کاران  )2019( 2نيز در تح قيق خود نشووووان داد ند که ح ما يت
سازماني ادراک شده ميتواند انعطاف پذيری کارکنان را افزايش بدهد و موجبات بهبود
عملکرد شووویلي آنها را فراهم آورد .دعائي و همکاران ( ) 1389در تحقيق خود در يک
ه تل پنج سووو تاره در يافت ند ادراک کارک نان از ح ما يت سوووواز ماني تأثير مثبتي بر رف تار
شووو هروندی کارکنان هتل دارد .افجه و همکاران ( ) 1398نيز به اين نتيجه رسووويدند که
حمايت سازماني ادراک شده تأثير مثبتي روی تعهد سازماني و کيفيت خدمات ارائه شده
توسط کارکنان مي گذارد .براساس اين يافتهها و همچنين بر اساس نظرية مبادله اجتماعي
و نظرية رفتار متقابل ميتوان اينگونه فرض کرد که ادراک از حمايت سازماني ميتواند
بر سطح عجينشدگي و هويتياب ي کارکنان تاثيرگذار باشد .با توجه به بحث تاثيرگذاری
مسوووئوليت اجتماعي سوووازمان بر عجينشووودگي و هو يت يابي کارکنان به نظر ميرسووود
درصورتيکه ميزان ادراک کارکنان از حمايت سازماني در سطح بااليي قرار داشته باشد
فعاليتها و برنامهها ی م سئوليت اجتماعي سازمان تأثير بي شتری بر عجين شدگي و هويت
يابي کارکنان خواهد دا شت و در صورتيکه کارکنان ادراک پاييني از حمايت سازماني
داشووته باشووند تأثير برنامههای مسووئول يت اجتماعي سووازمان بر عجين شوودگي و هويتيابي
کارکنان کمتر خواهد بود .بنابراين ميتوان يک نقش تعديل کننده برای حمايت سازماني
ادراک شوووده کارکنان در تاثيرگذاری برنامهها ی مسوووئوليت اجتماعي سوووازمان بر عجين
شوودگي و هويتيابي آنها متصووور شوود .فرض ويههای سوووم و چهارم تحقيق به شووکل زير
تدوين ميشوند:
فرضية سوم) حمايت سازمان ی ادراک شده در تاثيرگذاری مسئوليت اجتماعي سازمان بر
هويتيابي کارکنان نقش تعديلکننده ايفا ميکند.
فر ضية چهارم) حمايت سازماني ادراک شده در تاثيرگذاری م سئوليت اجتماعي سازمان
بر عجين شدگي کارکنان نقش تعديل کننده ايفا ميکند.
1. Wen et al.
2. Loi et al.
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آنچه از مرور پيشووينة نظری و تجربي موضوووع اسووتنباط ميشووود اين اسووت که تعداد
محدودی از محققان و نظر يه پردازان بر نقش کارکنان در اجرای برنامه های مسوووئوليت
اجت ماعي تاک يد داشووو ته ا ند ؛ همچنين تحقيقي که اين نقش را در صووون عت ه تل داری و
درخصوص هويتيابي ،عجين شدگ ي با شیل و اداراک از حمايت سازماني بررسي کرده
باشد يافت نشد .از طرف ديگر ،عمدۀ تحقيقات انجام شده دربارۀ اثرات اجرای برنامههای
مسوووئوليت اجتماعي توسوووط سوووازمان ها بر دسوووتاوردها و نتايج مالي متمرکز بودهاند و
تحقيقاتي که به نگرشهای کارکنان و ادراک آن ها از مسوووئوليت اجتماعي توجه داشوووته
باشوووند بسووويار اندک اند .براسووواس مباحث فوق ،مدل مفهومي تحقيق مطابق شوووکل ()1
ارائه ميگردد:
شكل  .1مدل مفهومي تحقیق
ادراک از حمایت
سازمانی
هویتیابی کارکنان
مسئولیت اجتماعی
سازمان

عجینشدگی
کارکنان

روش
اين پژوهش از نظر ماهيت ،تحقيقي تو صيفي و از نوع تحقيقات پيماي شي قلمداد مي شود
که در آن از ابزار پرسشنامه برای گردآوری دادهها استفاده شده است .کارکنان هتلهای
پنج ستارۀ تهران جامعة آماری پژوهش حاضر را تشکيل ميدهند که پرسشنامه تحقيق بين
نمونهای از آنها تو زيع شد و اطالعات مورد نياز از طريق آن جمعآوری گرديد .با توجه
به محدود بودن جامعه آماری تحقيق ،از فرمول کوکران برای تعيين حجم نمونه اسوووتفاده
شد .در مجموع ،تعداد کارکنان هتلهای پنجستاره تهران  22۵0نفر محاسبه شد که جامعة
آماری تحقيق حاضووور را تشوووکيل ميدهند .ب راسووواس اين حجم از جامعه و با اسوووتفاده از
فرمول کوکران حجم نمونووه  329نفر تعيين گرديوود .برای اجتنوواب از کوواهش تعووداد
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پر س شنامهها ی دريافتي قابل ا ستفاده ،با درنظر گرفتن باالترين حجم نمونه قابل محا سبه از
فرمول کوکران تعداد  38۴پرسشنامه توزيع گرديد و در نهايت  220پرسشنامة تکميلشده
برای تجزيه و تحليل داده ها مورد اسوووتفاده قرار گرفت که با توجه به حجم نمونه ،نر
برگشوت نزديک به هفتاد درصود را نشوان ميدهد ،که برای انجام تحليلهای آماری قابل
قبول اسوووت .روش نمونه گيری بر اسووواس روش نمونه گير ی دردسوووترس و با مراجعه به
کارکنان هتلها ی الله ،تهران ،اسوووتقالل ،پارسووويان آزادی و اسوووپيناس انجام شووود .روش
نمونهگيری دردسووترس به دليل موانع و محدوديت های انجام تحقيق حاضوور و بهويژه عدم
همکاری مديران و کارکنان هتلها ی مذکور انتخاب گرديد .استفاده از روش نمونهگيری
تصووادفي مسووتلزم در اختيار داشووتن اطالعات کل کارکنان و نيز امکان مراجعه به تمامي
آن ها بود تا احتمال انتخاب تمامي کارکنان در نمونه يکسوووان باشووود .براسووواس روش
نمونهگير ی در دسترس ،پرسشنامة تحقيق به تعداد نمونة مشخص شده در اختيار کارکناني
که دسترسي به آن ها مي سّر شد و حاضر به مشارکت در تحقيق شدند قرار گرفت .با توجه
به اينکه سطح تحليل در تحقيق حاضر سطح فرد است توزيع نمونه روی هتلهای مختلف
مورد توجه نبود و عضووويت در يکي از هتلها ی پنج سووتاره شووهر تهران به عنوان کارمند
ويژگي م شترک اع ضای جامعة مطروحه بود .دادههای جمعآوری شده با ا ستفاده از فنون
آمار توصوويفي و اسووتنباطي تجزيه و تحليل شوود .برای آزمون فرضويههای تحقيق و آزمون
مدل مفهومي تحقيق از روش م عادالت سوووواخ تاری و نرم افزار  Amos 22و همچنين
نرمافزار  SPSS 22استفاده شده است.
با توجه به اينکه در تحقيق حاضر سطح تحليل سطح فرد است در مورد متیير مسئوليت
اجتماعي ،ادراک کارکنان از م سئوليت اجتماعي سازمان مورد برر سي قرار گرفت .برای
سنجش ادراک کارکنان از برنامهها ی م سئوليت اجتماعي سازمان از پر س شنامه پارک و
لوی )201۴( 1ا ستفاده شد .آنها سعي کردند اين پر س شنامه را مطابق با شرايط و ويژگي
های خاص هتلها طراحي نمايند .پارک و لوی ب رای سنجش م سئوليت اجتماعي سازمان
چهار بعد را درنظر گرفتند که شامل فعاليتهای مربوط به محيط زي ست ،جامعه ،کارکنان
و مشووتريان ميشووود ،که از طريق  22گويه سوونجيده ميشوووند .برای سوونجش هويتيابي

1. Park, S. Y and Levy, S.
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کارکنان از پرسشنامه طراحي شده ميل و تتريک ) 1992( 1استفاده شد که از طريق شش
گويه به سنجش بعد تجربيات ا شتراکي و از طريق چهار گويه به سنجش بعد ويژگيهای
اشتراکي در هويتيابي کارکنان ميپردازد .به منظور سنجش عجين شدن کارکنان با شیل
از پر س شنامه تهيه شده تو سط کانانگو ) 1982( 2ا ستفاده شد ،که شامل چهار گويه ا ست.
حمايت سووازماني ادراک شووده نيز با اسووتفاده از پرسووشوونامه ايزنبرگر و همکاران ()198۶
سوونجيده شوود که هشووت گويه را شووامل ميشووود .به منظور اطمينان بيشووتر از روايي ابزار
تحقيق ،نظرات اصالحي برخي از استادان رشتة مديريت در مورد استفاده از پرسشنامههای
فوق اسووتفاده گردي د .ضوومن اينکه روايي سووازه ابزار تحقيق با اسووتفاده از تحليل عاملي
تاييدی ارزيابي و تأييد شد .در تحقيق حا ضر ،برای سنجش روايي سازه از روايي همگرا
و قابليت اطمينان ترکيبي اسوووتفاده شووود .مطابق نظر فورنل و الرکر )1981( 3در روايي
همگرا ضرايب بارهای عاملي بايد بزرگتر يا مساوی  0/۵باشند و مقادير ضريب اطمينان
ترکيبي نيز برای هر سازه بايد باالتر از  0/۷با شد .جداول  )2 ،)1و  ) 3نتايج تحليل عاملي
را ن شان ميدهند  .مقادير بار عاملي محا سبه شده برای تمامي گويهها بي شتر از  0/۵ا ست و
از آنجا که مقادير قابليت اطمينان ترکيبي ) (CRباالتر از  0/۷و مطلوب اسوووت روايي
همگرا در تحقيق حاضر تأييد ميشود.
عالوه براين ،به منظور تأي يد پا يايي ابزار تحقيق ضووور يب آل فای کرون با برای هر
پر س شنامه و ابعاد هر يک محا سبه گرديد .اين ضرايب برای م سئوليت اجتماعي سازمان
 ،0/932برای هو يت يابي کارکنان  ، 0/919برای عجين شووودن با شووو یل  0/8۶۷و برای
حمايت سووازماني ادراک شووده  0/891به دسووت آمد .تمامي اين ضوورايب حاکي از تأييد
پايايي ابزار تحقيق هستند.

1. Mael, F. A. and Tetrick, L. E.
2. Kanungo, R
3. Fornell, C. and Larcker, D. F.
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جدول  .1نتايج تحلیل عاملي تايیدي براي گويههاي پرسشنامه تحقیق
سازه

پایایی

گویه

بار عاملی

1

0/84

مسئولیت

2

0/80

اجتماعی

3

0/76

(محیط

4

0/74

زیست)

5

0/75

6

0/79

17

7

0/73

18

0/77

مسئولیت

8

0/85

19

0/78

اجتماعی

9

0/77

اجتماعی

20

0/81

(جامعه)

10

0/82

(مشتریان)

21

0/73

11

0/77

22

0/76

23

0/69

29

0/79

24

0/76

30

0/81

25

0/67

26

0/83

31

0/77

27

0/74

28

0/71

37

0/72

38

0/78

39

0/83

40

0/74

41

0/82

42

0/67

43

0/79

44

0/84

هویتیابی
(تجارب
اشتراکی)

حمایت
سازمانی
ادراک شده

ترکیبی

سازه

مسئولیت
0/774

اجتماعی
(کارکنان)

مسئولیت
0/746

هویتیابی
0/849

(ویژگیهای

گویه

بار عاملی

12

0/73

13

0/75

14

0/61

15

0/69

16

0/67
0/83

پایایی
ترکیبی

0/790

0/815

0/862

اشتراکی)

0/845

عجین
شدگی

32

0/82

33

0/65

34

0/78
0/765

35

36

0/69

0/63
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يافتهها
از بين  220نفری که در تحقيق مشارکت کردند زنان با حدود  %۴1و مردان با حدود %۵9
در نمونه آماری ع ضويت دا شتند .کارکنان با سن کمتر از  30سال با حدود  ،%39بين 30
تا  ۴0سووال با حدود  ،%۴0بين  ۴0تا  ۵0سووال با حدود  %18و کارکنان با سوون بيش از ۵0
سوووال با حدود  %2در نمون ه آماری سوووهم دارند .دارندگان تحصووويالت ديپلم و پايينتر با
حدود  ، %21دارندگان تحصيالت فوق ديپلم با حدود  ، %2دارندگان تحصيالت ليسانس با
حدود  %3۴و دارندگان تحصوويالت فوق ليسووانس و باالتر با حدود  %20در نمونه آماری
سهم دارند .دارندگان سابقة کاری کمتر از  10سال با حدود  ،%۴9بين  10تا  1۵سال با
حدود  ،%2۵بين  1۵تا  20سووال با حدود  ، %13بين 20تا  2۵سووال با حدود  %8و بين  2۵تا
 30سووال با حدود  %۵در نمونه آماری سووهم دارند .برای بررسووي فرض ويهها و آزمون مدل
تحقيق با اسوووتفاده از نرم افزار  ،AMOSنخسوووت نرمال بودن دادههای گردآوریشوووده
برا ساس دو شاخص ک شيدگي و چولگي سنجيده شد .مطابق نظر بايرن )2010( 1مقادير
کشوويدگي بين  +۷و  -۷و مقادير چولگي بين  +3و  -3نشوواندهندۀ توزيع نرمال دادههای
جمعآوری شده است .باتوجه به يافتههای تحقيق مشخص شد دادههای جمعآوری شده از
توزيع نرمال برخور دارند و مقادير کشوويدگي و چولگي در بازۀ مذکور قرار دارند .عالوه
بر اين ،ضرايب معنيدار ی به دست آمده در آزمون  K-Sنيز همگي بيشتر از  0/0۵بودند،
که نشاندهنده نرمال بودن توزيع دادههاست.
بررسي توصيفي متیيرهای اصلي تحقيق نشان ميدهد که در سازمانهای مورد مطالعة
تحقيق حاضوور متیيرهای مذکور در سووطح باالتر از ميانگين قرار داشووتهاند .همانطور که
ذکر شد ،برای بررسي فرضيات تحقيق حاضر و همچنين آزمون الگوی مفهومي از روش
مدل يابي م عادالت سوووواخ تاری با به کارگيری روش حداکثر درسوووتن مايي و نرم افزار
 AMOS 22استفاده شدهاست .باتوجه به ضرايب برازش بهدست آمده ،مشخص مي شود
که مدل آزمون شده برازش مطلوبي با دادههای جمعآوری شده دارد .جدول  )2ضرايب
برازش محاسبه شده برای مدل آزمونشده تحقيق را نشان ميدهد.

1. Byrne, B. M.
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جدول  .2شاخصهاي برازش مدل آزمون شده
مقدار استاندارد

مقدار محاسبه

شاخص

شده برای مدل

شاخص توکر -لویس )(TLI

بیشتر از 0/9

0/907

قابل قبول

شاخص برازش تطبیقی )(CFI

بیشتر از 0/9

0/912

قابل قبول

ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد )(RMSEA

کمتر از 0/05

0/04

قابل قبول

کای اسکوئر نسبی)(CMIN/DF

کمتر از 5

2/173

قابل قبول

شاخص برازش تطبیقی مقتصد )(PCFI

بیشتر از 0/5

0/627

قابل قبول

شاخص برازش هنجارشده مقتصد )(PNFI

بیشتر از 0/5

0/607

قابل قبول

نام شاخص

نتیجه

خروجي نرمافزار در شکل ( )2ن شان داده شده ا ست .در اين خروجي ،متیير م سئوليت
اجتماعي سووازمان با عبارت مخفف  ،CSRهويتياب ي کارکنان با عبارت مخفف Identi
و عجينشدگي کارکنان با عبارت مخفف  Involvmntنشان داده شدهاند.
شكل  .2مدل آزمون شده تحقیق

ضرايب رگرسيوني و مقادير بحراني بهدست آمده از نرمافزار  AMOSفرضيههای
تحقيق را تأييد ميکنند .بر اساس سطح معنيداری  ۵درصد ،مقادير بحراني ) (CRبايد
بيشتر از  ±1/9۶باشند؛ همچنين ضرايب معنيداری ) (Pکمتر از  0/0۵ميتواند نشانگر
تأييد فرضيه مربوط باشد .جدول  )3ضرايب معنيدار ی ضرايب رگرسيوني و نتيجه آزمون
را نشان ميدهد.
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جدول  .3نتايج آزمون فرضیههاي تحقیق
ضریب

مقادیر

ضرایب

رگرسیونی

بحرانی

معناداری

8/076

0/001

تأیید

8/724

0/001

تأیید

متغیر مستقل

متغیر وابسته

مسئولیت اجتماعی سازمان

هویتیابی کارکنان

0/828

مسئولیت اجتماعی سازمان

عجین شدن با شغل

0/855

نتیجه

به منظور آزمودن نقش تعديل کنندۀ متیير حمايت سازماني ادراک شده در اثرگذاری
مسووئوليت اجتماعي سووازمان روی هويتياب ي کارکنان و عجين شوودن با شوویل ،ضووروری
اسوووت که اثر تعديل کنندۀ متیيرهای مذکور به طور مجزا محاسوووبه شوووود .بدين منظور از
رگر سيون سل سله مراتبي در نرمافزار  SPSSا ستفاده شد .پيشفرض برر سي نقش متیير
تعديل کننده وجود رابطة معنيدار بين متیير مستقل و وابسته است که اين پيشفرض برای
فرضووو يات تحقيق حاضووور برقرار بود .عالوه بر اين ،م طابق روش پيشووون هادی کوهن و
همکاران ) 2003( 1در اين روش بايد دو مرحله انجام شوووود .اول اينکه الزمة انجام تحليل
تعديل گری اين اسوووت که متیيرهای مسوووتقل و تعديل گرْ مرکزی و اسوووتاندارد شووووند تا
بهوا سط ة کاهش همب ستگي متیيرهای م ستقل و تعديل گر با متیير تعاملي يا متیير ضرب،
احت مال وقوع هم خطي چ ند گا نه کاهش يا بد؛ و دوم اين که با اسوووت فاده از رگرسووويون
سوولسووله مراتبي مرح لة اول متیير مسووتقل و تعديلگر به عنوان مسووتقل وارد ميشوووند و در
مرحلة دوم متیير تعاملي (ضرب مستقل در تعديل گر) نيز به آنها اضافه مي شود .ضريب
بتای ا ستاندارد متیير تعاملي ن شاندهندۀ شدت اثر متیير تعديلگر ا ست .نتايج نهايي برای
بررسوووي نقش متیير تعديلکننده در جدول  ) ۴آمده اسوووت .نتايج نشوووان ميدهد ،که در
حضووور متیير ادراک از حمايت سووازماني ،ضووريب تأثير مسووئوليت اجتماعي سووازمان بر
هو يت يابي کارکنان به ميزان  0/191و ضوووريب تأثير مسوووئوليت اجتماعي سوووازمان بر
عجين شووودگي کارکنان به ميزان  0/291افزايش مي يابد  .بنابراين ،نقش تعد يل گر متیير
حمايت سازماني ادراک شده در اثرگذاری مسئوليت اجتماعي سازمان روی هويتيابي و
عجين شدگي کارکنان تأييد ميشود.

1. Cohen et al.
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جدول  .4نتايج آزمون متغیر تعديلگر
متغیر وابسته
هویتیابی
کارکنان
عجین شدن با
شغل

متغیر مستقل
مسئولیت
اجتماعی
سازمان
مسئولیت
اجتماعی
سازمان

متغیر تعدیلگر
حمایت سازمانی
ادراک شده
حمایت سازمانی
ادراک شده

ضریب

مقدار

ضریب

رگرسیونی

بحرانی

معناداری

0/191

0/291

3/755

5/187

0/001

0/001

نتیجه

تأیید

تأیید

نتیجهگیري
کارکنان سووازمان ها اجراکنندگان عملي ارزشها  ،باورها و هنجارهای سووازمان هسووتند و
نگرشها و رفتارهای کاری آن ها بر عملکرد شیلي و سازماني تاثيرگذار ا ست .يافتههای
اين تحقيق نشان داد ادراک کارکنان از فعاليتهايي که هتلها در ابعاد مختلف مسئوليت
اجتماعي انجام ميدهند روی نگرش های کاری آن ها تاثيرات قابل توجهي مي گذارد.
نکتة مهم اين ا ست که مديران هتلها بايد ديدگاهي جامع و چندبعدی به مقولة م سئوليت
اجتماعي سازمان و پيامدهای آن داشته باشند .ازاين رو ،اين نتيجة مهم به دست ميآيد که
مديران هتلها بايد به دنبال ايجاد و ت وسعة يک فرهنگ باشند که در آن ،کارکنان ادراک
مثبتي از فعاليتها و برنامههای مربوط به مسووئوليتها ی اجتماعي سووازمان داشووته باشووند و
آن ها را با انتظارات جامعه و مشوووتريان هماهنگ سوووازند .جهت شوووناخت بهتر ادراک
کارکنان از برنامهها ی م سئوليت اجتماعي سازمان ،به مديران هتلها پي شنهاد مي شود در
ارزيابيها يي که از سووطح رضووايت شوویلي کارکنان خود به عمل ميآورند شوواخصها يا
گويهها يي را هم به رضووايت کارکنان از برنامهها ی مسووئوليت اجتماعي اختصوواص دهند.
پيش شرط اوليه برای اثربخشي فعاليتها ی مسئوليت اجتماعي سازمان در هتلها اين است
که کارکنان هتل ها به عنوان ذی نفعان مهم درون سوووازماني درک مثبتي از اين فعاليت ها
داشته باشند .در اين صورت ميتوان انتظار داشت نگرشها ی کاری مثبتي نيز در کارکنان
شکل گيرد و احتمال اثربخ شي فعاليتها ی م سئوليت اجتماعي سازمان افزايش پيدا کند.
تالش برای گزارشدهي منظم و دقيق برنامه ها و فعال يت ها ی حوزۀ مسوووئوليت اجتماعي
هتل ها ميتواند اقدام موثری در اين زمينه باشووود ،بهطوریکه ميتوان اين اقدامات را در
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گزارشهای مالي هتلها نيز وارد کرد .عالوه براين ،پيشوونهاد ميشووود توجه به مسووئوليت
اجتماعي در بيانيه مأموريت هتل درج شود.
برای اينکه فعاليتها ی مسووئوليت اجتماعي سووازمان تأثير مثبتي بر مشووتريان و جامعه
داشوووته باشووود ،مديران هتل ها بايد به اهميت ادراک کارکنان درباره اين فعال يت ها که
نگرشها و رفتارهای کارکنان را در هتل شکل ميدهد آگاهي کامل دا شته با شند .بدين
منظور ،مشووارکت و درگير شوودن کارکنان در برنامهها ی مسووئوليت اجتماعي سووازمان و
اطالعر ساني اين برنامهها در سطح سازمان و با تمرکز بر نقش کارکنان ميتواند بهعنوان
يک استراتژی اصلي و مهم در اين باره توصيه و پيگيری شود .عالوه براين ،ازآنجاکه در
هر صووونعتي ميتوان برنامه ها ی مسوووئوليت اجتماعي خاص آن صووونعت را طراحي کرد،
متوليان و دستاندرکاران صنعت گردشگری و هتلداری نيز ميتوانند رويکردهای نظری
و عملي خاص اين صووونعت را در ارتباط با مسوووئوليت اجتماعي تدوين و اجرا کنند .اين
ا ستنتاج با ايدۀ مطرش شد ه تو سط جونز و همکاران ( ) 201۶نيز درباره تعريف م سئوليت
اجتماعي سازمان براساس صنعت مورد نظر همراستا است؛ همچنين در تنظيم و اجرای اين
برنامهها باي ستي رويکردی بلندمدت درنظرگرفته شود .به مديران هتلها پي شنهاد مي شود
برنامهها و اقدامات مربوط به مسئوليت اجتماعي را به نحوی طراحي کنند که امکان توسعة
فردی و ارتقای دانش و مهارت کارکنان از طريق مشوووارکت در اين برنامه ها نيز فراهم
آيد .عالوه براين ،مديران هتلها ميتوانند از برنامهها ی مبتني بر مهارت استفاده کنند .اين
برنامه ها براسووواس دانش ،مهارت يا تجربه کارکنان موجود جهت تأمين نيازهای جامعه
طراحي ميشوووند  .به بيان ديگر ،هر يک از کارکنان با توجه به دانش ،مهارت و تجربهای
که دارند در برنامهها ی مسئوليت اجتماعي سازمان مشارکت ميکنند  .از اين طريق ،عالوه
بر افزايش امکان م شارکت کارکنان ،تأثير مثبت رواني م شارکت در برنامههای م سئوليت
اجتماعي هم افزايش مي يابد و انتظار ميرود برنامه ها و اقداماتي که در زمينة مسوووئوليت
اجتماعي طراحي و اجرا ميشووووند تاثيرات مثبت بيشوووتری روی نگرش های کارکنان،
افزايش هويتيابي سازماني و عجين شدگي شیلي آنها داشته باشند .پيش شرط ضروری
برای عملياتي شووودن ايدهها و نکات فوق الذکر مشوووارکت کارکنان اين سوووازمانها در
تدوين و اجرای فعاليتها ی مربوط به مسووئوليت اجتماعي سووازمان اسووت که اين امر نيز
مسووتلزم درک صووحيح مديران از نقش مهم کارکنان در اثربخشووي برنامههای مسووئوليت
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اجتماعي سووازمان اسووت .همان طور که چن و همکاران ( )201۴نيز در تحقيق خود به اين
موضوووع اشوواره کردهاند موفقيت اجرای برنامهها ی مسووئوليت اجتماعي سووازمان مسووتلزم
نگرش صحيح کليه اعضای سازمان و حمايت تمامي سطوش سازمان است .عالوه بر اين و
هم راسوووتا با يافته ها ی فارينگتون و همکاران ( ) 201۷موفقيت و اثربخشوووي برنامه های
مسئوليت اجتماعي سازمان تحت تأثير ماهيت برنامهها ،هدف از انجام آنها و نحوۀ تعامل
با ذینفعان اين برنامهها بهويژه کارکنان و مشتريان قرار دارد .هرچند ،تحقيق فارينگتون و
همکاران يک مطالعه تحليلي اسوووت که تاکيد زيادی روی ماهيت برنامههای مسوووئوليت
اجتماعي و نقش کارکنان سازمان ها در اثربخشي اين برنامهها دارد.
يافتههای تحقيق حاضووور نشوووان داد فعاليتهای مسوووئوليت اجتماعي سوووازمان و ادراک
کارکنان از آنها تأثير قابل توجهي بر هويتيابي کارکنان و عجين شدن آنها با شیل دارد.
اين نگرش ها بهعنوان نگرش های مهم کاری ميتوانند تاثيرات بسووويار مثبتي بر رفتارهای
کاری کارکنان هتلها داشوووته باشوووند ،که خود بر عملکرد فردی و سوووازماني تأثير زيادی
خواهند داشوووت .اين يافته ها ا يده های مطرش شوووده در نظر يه های هو يت يابي اجتماعي و
خودطبقهبندی را تأييد ميکنند .در تحقيق پارک و لوی ( )201۴نيز نتيجه مشوووابهي درباره
تأثير اقدامات مسئوليت اجتماعي سازمان بر هويتيابي کارکنان به دست آمده بود .بنابراين،
نتيجه ب سيار مهمي که از تحقيق حا ضر حا صل گرفته مي شود تأييد تاثيرگذاری فعاليتهای
مسوووئوليت اجت ماعي سووواز مان بر نگرش های کاری کارکنان به عنوان يکي از مهم ترين
ذینفعان سووازمانهاسووت .اين يافته با نتيجة تحقيق گالبرايت ( )2010درباره تأثير فعاليتهای
م سئوليت اجتماعي سازمان بر تعهد و روحيه کارکنان همرا ستا ست؛ البته تحقيق گالبرايت
روی تعهد کارکنان به عنوان يکي از نگرش های کاری متمرکز اسوووت .بنابراين ،يکي از
يافتههای مهم تحقيق حاضوور اين اسووت که توجه به برنامههای مسووئوليت اجتماعي عالوه بر
تاثيرات مثبتي که ميتواند روی شوووهرت و اعتبار سوووازمان داشوووته باشووود ،از طريق تأثير بر
نگرشهای کاری کارکنان ميتواند موجبات بهبود رفتارها و عملکرد کارکنان را نيز فراهم
آورد .عالوه براين ،در تأييد ا يده ها ی نظريه حمايت سوووازماني و نظرية مبادلة اجتماعي و
هنجار متقابل يافتههای تحقيق حا ضر ن شان ميدهد در صورتيکه ادراک کارکنان از ميزان
حمايت سازماني در سطح بااليي قرار داشته باشد فعاليتهای مسئوليت اجتماعي سازمان نيز
تأثير مثبت بيشووتری بر هويتيابي و عجينشوودگي کارکنان خواهند داشووت .به بيان ديگر،
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ادراک از حمايت سووازماني نقش تعديلکننده مثبتي در تاثيرگذاری فعاليتهای مسووئوليت
اجتماعي سازمان روی هويتيابي کارکنان و عجين شدن آنها با شیل ايفا ميکند .شايان
ذکر اسوووت که اين نقش تعديلکنندگي ادراک از حمايت سوووازماني در رابطه مسوووئوليت
اجتماعي سازمان و عجين شدن با شیل اندکي بي شتر از رابطه م سئوليت اجتماعي سازمان و
هويتيابي کارکنان است .آلتانگلو و گورل ( )201۵نيز يافتة مشابهي درباره تأثير ادراک از
حمايت سوووازماني بر نگرش های کاری کارکنان بهدسوووت آورده بودند .توجه به نيازها و
خواسووتههای کارکنان ،رفتار منصووفانه و عادالنه با کارکنان و تالش برای پيشوورفت حرفهای
آنها مهمترين اقداماتي اسوووت که جهت ارتقای ادراک کارکنان از حمايت سوووازماني به
مديران توصيه ميشود.
توجه به اين نکته ب سيار مهم ا ست که قلمرو مکاني تحقيق حا ضر محدود به هتلهای
پنج سووتاره تهران بود و نمونهگير ی نيز به روش دردسووترس انجام شوود .بنابراين ،در تعميم
يافتهها ی اين تحقيق به کل صوونعت هتلدار ی ايران بايد با احتياط عمل کرد .ضوومن اينکه
در اين تحقيق ،تأثير عوامل جمعيتشووناخت ي مانند سوون ،جنسوويت ،سووطح تحصوويالت و
درآمد پاسوووخگويان درنظر گرفته نشووود .عالوه براين ،از ميان نگرشهای کاری ،صووورفا
هويتيابي و عجين شوودن با شوویل به عنوان متیيرهای وابسووته درنظر گرفته شوودند و سوواير
نگرشها ی کاری مورد مطالعه قرار نگرفتند .بنابراين ،به محققان آتي پيشووونهاد ميشوووود
پيامدها و اثرات مسوووئوليت اجتماعي سوووازمان در سووواير سوووازمانهای فعال در صووونعت
گردشووگری مورد مطالعه قرار دهند .ضوومن اينکه ميتوان با درنظر گرفتن نقش متیيرهای
جمعيت شوووناختي به طبقه بندی دقيقتر ی از اثرگذاری مسوووئوليت اجتماعي سوووازمان بر
نگرشهای کارکنان هتلها د ست پيدا کرد .از طرف ديگر ،عالوه بر هويتيابي کارکنان
و عجين شوودن با شوویل ميتوان اثرات مسووئوليت اجتماعي سووازمان را بر سوواير نگرشهای
کاری مانند تعهد سوووازماني و رضوووايت شووویلي مورد مطالعه قرار داد .به عالوه ،متیيرهای
ديگری مانند حمايت سوورپرسووتان و همکاران ،اعتماد سووازماني و پوياييهای گروهي نيز
وجود دارند که در کنار ادراک از حمايت سوووازماني ميتوانند تاثيرگذاری مسوووئوليت
اجتماعي سازمان را بر نگرشهای کاری تعديل کنند.
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