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با رویکرد  تولید مواد غذایی های شرکت ی حوزهبررسی اخالق بازاریابی در 

 پایدار شرکتی ی توسعهبر عملکرد  نامی خوششهرت و  تأثیر
 

، مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران گروه ،رضابیگیسعید *

s.rezabeygi@gmail.com
 

 mpiri1354@ut.ac.irتادیار گروه مدیریت دانشگاه ارومیه، ، اسپیریمرتضی 
  

پایدار  ی توسعهبر عملکرد  نامی خوششهرت و  تأثیردر این کار پژوهشی، به بررسی وجود یا عدم وجود  -چکیده

صنایع غذایی  های شرکتپایدار شرکتی در  ی توسعهاست. هدف کلی، بررسی شرایط عملکرد  شده پرداختهشرکتی 

 ی فرضیهآ ربایجان غربی است. مبنای مطالعاتی بر اساس نظریات هارتمن و دژاردین است که شامل یک  استان

 ی جامعهاست.  توصیفی و پیمایشی-ماهیت و روش کاربردی ازنظر. روش تحقیق باشد میفرعی  ی فرضیهاصلی و نه 

آ ربایجان غربی هستند که تعدادشان برابر مدیران بازاریابی و فروش و مدیران عامل صنایع غذایی استان  موردمطالعه

و  اند شده انتخابحجم نمونه  عنوان بهنفر بر اساس جدول مورگان  144برابر  ها آننفر بوده که از میان  204

است. برای  شده توزیع ها آنبین  قرارگرفته تأییدمورد  آنمحقق ساخته که قبال  پایایی و روایی  ی پرسشنامه

به وجود  ها فرضیهتمامی  تأییدو ضمن  شده استفاده SPSS افزار نرماز  نامه پرسشی مستخرج از ها داده وتحلیل تجزیه

به  گیری نتیجهپایدار شرکتی پی برده شده است. در پایان ضمن بیان  ی توسعهبر عملکرد  نامی خوششهرت و  تأثیر

صنایع غذایی و  الخصو  علیصاحبان صنایع برای  تواند میکه  شده پرداختهپیشنهادات کاربردی و پژوهشی  ی ارائه

 بازاریابی مفید واقع شود. مندان عالقهدانشجویان و 

 پایدار شرکتی، صنایع غذایی ی توسعه، نامی خوششهرت و  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

و مدیران و سهامداران  ها شرکتبرای  ناآشنامهم اما  ای مقولهیا پایداری شرکتی  1پایدار شرکتی ی توسعه

 از پانصد شرکت حاضر دوسوم ازجملهامروزه سه هزار شرکت در دنیا،  که درحالیاست  در ایران  ها نآ

موضوع پایداری  .دهند می ارائهمخصو  پایداری شرکتی را به سهامداران  های گزارشمریکا آ در

                                                           

1- Corporate Sustainable Development 
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ی توسعه و جهان ی کمیتهدر  1987پایداری است که برای اولین بار در سال  ی توسعهبخشی از  ها شرکت

 (.1391گنجی، ) شدمطر   ای گلخانهتولید گازهای  ی درباره زیست محیط

و در  روند می... نیز معادل یکدیگر به کار پاینده و ی توسعهالبته کلماتی همچون پاینـدگی شرکتی، 

تعاریف  پایدار ی توسعهبرای  .شود میپایدار شرکتی از مفاهیم فوق استفاده  ی توسعه جای بهبرخی از متون 

است که به حقوق و منزلت انسان توجه  ای توسعهسوم،  ی هزارهولی مفهوم توسعه در  شده ارائهزیادی 

پایدار فضایی است که به معنای امکان دسترسی متناسب مردم جامعه به امکانات و  ی توسعهو  کند می

 (.1393حسینقلی زاده،) استخدمات 

نئو کالسیک، هدف بنگاه، حداکیر کردن  اقتصاددانانمنظر  اقتصاد متعارف و از های تئوریبر اساس 

منابع مالی  صرفا سود و از منظر متخصصان مالی حداکیر کردن ثروت صاحبان سرمایه است. بر این اساس 

  اما پرسش این است که آیا منافع مالی صاحبان سرمایه یا بنگاه جدای از نفع گیرد میقرار  موردتوجهبنگاه 

فعالیت خود پاسخگو و  تبعات بهاست  به عبارتی شرکت باید نسبت  زیست محیطد و جامعه، اقتصا

(. 1392فرهانیان و دعائی،) شود میباشد. چنین شرکتی برخوردار از فرهن  پایداری نامیده  پذیر مسئولیت

که در  طور همان پایدار شرکتی در ایران چگونه است  ی توسعهمطر  است که عملکرد  سؤالحال این 

پرداخته است.  آنبه  تاکنونابتدا نیز اشاره کردیم این موضوع در ایران بسیار جدید است و کمتر شرکتی 

پایدار شرکتی خود موضوعی اخالقی محسوب  ی توسعه درواقعباید گفت   سؤالولی برای پاسخ به این 

 .شود میفقط منافع شرکت در نظر گرفته ن آندر  چراکه. شود می

را به در نظر گرفتن  ها شرکتنیز موضوعی است که  2نامی خوشبا رویکرد شهرت و  1اخالق بازاریابی

 از بازاریابی جدید و قدیم تعاریف ی مقایسه. کند میعوامل محیطی و شرایط  ینفعان و سهامداران ترغیب 

 ایسهمق به نمونه برای .اخالقی است بازاریابی به روزافزون توجه از حاکی مختلف و مؤسسات افراد سوی

بازاریابی داریم:  قدیم . در تعریفپردازیم می بازاریابی از بازاریابی آمریکا انجمن جدید و قدیم تعریف

خدمات  و ها ایده کاالها، توزیع و ترویج ،گذاری قیمت تولید، بازار شامل مدیریت و ریزی برنامه فرآیند

 ایجاد، فرآیند ریابی نیز آمده است:بازا جدید سازمانی. در تعریف و فردی رضایت ی مبادله منظور به

                                                           

1- 
Marketing Ethics 

2- 
reputation 
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 سایر و مشتریان که برای ای گونه به مشتری با رابطه مدیریت و مشتریان به ارزش ی ارائه و رسانی اطالع

 (.1388رضایی و محمدشفیعی،) کند ایجاد فایده سازمان نفعان  ی

 تحقیقات اما بوده، شده شناخته مفهوم یک دور، بسیار های گذشته از شهرت حسن مفهوم که هرچند

 فاز .ندارد قرن نیم از بیش تجارت، قدمتی و وکار کسب ی حوزه در خصو  به و آن ی درباره آکادمیک

 اهمیت به مدیران ،1980 ی دهه اواسط از و گردد برمی 1970 تا 1950 های دهه به تحقیقات این نخست

 های گذاری سرمایه و بردند پی رقابتی مزیت یک عنوان به حسن شهرت حفظ و ایجاد استراتژیک

حسن  داشتن ها شرکت به اعتماد راه بهترین ،ها آن اعتقاد زیرابه دادند، انجام این تحقیقات برای بیشتری

 قابل دارایی غیرملموس، یک عنوان به شهرت حسن که است آن اعتماد این دالیل از یکی بود. شهرت

 برای مالکیت و حقوقی قوانین به نیازی دارایی، این صاحب و نیست دیگران توسط برداری کپی و تقلید

 (.1390نجم روشن و همکاران،) ندارد آن نگهداری و حفظ

و  نامی خوشبر اساس مطالعات صورت گرفته  به این دو مقوله یعنی شهرت و  متأسفانه که ازآنجایی

است  در  نشده رداختپ آنبه  اصال در ایران کمتر توجه شده یا  تاکنونپایدار شرکتی  ی توسعهعملکرد 

پایدار  ی توسعهبر عملکرد  نامی خوشاخالق بازاریابی با رویکرد شهرت و  تأثیراین پژوهش سعی شده 

 تولید مواد غذایی )استان آ ربایجان غربی( تعیین شود. های شرکت ی حوزهشرکتی در 

 

 تحقیق ی پیشینه
 داخلی ی پیشینه

با عنوان نقش بازاریابی اخالقی در رفتار خرید  1388یقی در سال ابوالقاسم ابراهیمی و امین رودانی در تحق

 کنندگان مصرفمواد غذایی به این نتیجه رسیدند که بین بازاریابی اخالقی و رفتار خرید  کنندگان مصرف

بر  ها شرکتاجتماعی توسط  های ارزشمیبت و معناداری وجود دارد. یعنی رعایت  ی رابطهمواد غذایی 

 ها ارزشدر اثر این مطابقت این  که طوری بهمواد غذایی اثر گذاشته  کنندگان صرفمرفتار خرید 

ترغیب کرده  ها شرکت آن)جامعه(، آنان را به انتخاب نام و نشان تجاری  کنندگان مصرف های باارزش

 .است

نام تجاری در بخش خدمات  ی ویژهشهرت سازمان بر ارزش  تأثیردر تحقیق دیگری با عنوان 

است نتایج  شده انجامتوسط علیرضا موتمنی، هادی مرادی و امین همتی  که( : شرکت ایرانسلطالعهموردم)
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 ها شرکتو  مستقیم و معناداری داشته تأثیرنام تجاری  ی ویژهنشان داد که شهرت شرکت بر ابعاد ارزش 

 .خود، وفاداری مشتریان را نیز افزایش دهند نامی خوشباید با افزایش شهرت و 

خزنی و داور ونوس نیز در تحقیقی با عنوان اخالقیات و بازاریابی، بررسی تطبیقی نظرات  جمال

، به این نتیجه رسیدند 1384خصوصی، در سال  های شرکتدولتی و مدیران  های شرکتروحانیون، مدیران 

ر این تحقیق . دشود می درازمدتدارد و موجب نفع  تأثیربر عملیات بازاریابی  در بازاریابیکه اخالقیات 

 .موفقیت مالی یک شرکت بازرگانی ضروری تشخیص داده شد برایرعایت اصول اخالقی 

شغلی کارکنان شرکت  های نگرشبین شهرت سازمانی با  ی رابطهدر تحقیقی با عنوان بررسی 

 1391که توسط مجتبی غریبی، علیرضا کوشکی، غالمرضا طالقانی و عباس نرگسیان در سال  خودرو ایران

ه انجام رسید نتیجه این بود که بین شهرت سازمانی با تعهد سازمانی و عجین شدن با کار رابطه معنادار و ب

 .میبتی وجود دارد

سعید نجم روشن، زهرا نصراللهی و سید محمد طباطبایی نسب در پژوهشی با عنوان شناسایی و 

و  نفعان  ی، مشتریان، 1390 در سال خانگی لوازم های شرکتعوامل مؤثر بر حسن شهرت  بندی رتبه

 .شرکت تشخیص دادند نامی خوشدر  مؤثرعوامل  ترین مهممدیران را 

بررسی در تحقیقی با عنوان  رضایی مرتضی علویجه و کریمی محمدرضا زاده، حمیدی محمدرضا

، به این نتیجه 1391در سال  روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیل گری صفات اخالقی

صفات  متغیر و دارد معنادار اثر برند ی ویژهارزش  روی پویایی و پذیری مسئولیت بعد رسیدند که دو

 بازی را تعدیل گر نقش برند ی ویژهارزش  با پویایی و پذیری مسئولیت متغیرهای ی رابطه روی اخالقی

 .است نادارمع برند ارزش ویژه و پویایی ی رابطه روی آن اثر رابطه و تنها، اما  نماید می

 ت،یفروشنده با رضا یرفتار اخالق ی رابطهدر تحقیقی با عنوان  معماریان و شیما دوست وظیفه حسین

 و مشتری رضایت روی اخالقی فروش ، به این نتیجه رسیدند که رفتار1393در سال  اعتماد و وفاداری

 وفاداری بر نیز شرکت به مشتری اعتماد و مشتری دارد. رضایت مستقیم تأثیر به شرکت مشتری اعتماد

 تأثیراما  ندارد مشتری وفاداری بر مستقیم اثری اخالقی، فروش رفتار دارد. همچنین، مستقیم تأثیرمشتری 

 شرکت، مشتری به اعتماد و مشتری رضایت میانجی متغیرهای طریق از مشتری وفاداری بر آن میبت

 .است معنادار
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بر کیفیت  آن تأثیرو  در فروشرعایت اخالق ی با عنوان در تحقیق رنجبریان بهرام براری و مجتبی

 تأثیر در فروش اخالقی موازین به این نتیجه رسیدند که رعایت 1390در سال  رابطه مشتری با سازمان

 .داشته است بنگاه به مشتری وفاداری و رضایت تعهد، اعتماد، مستقل متغیر چهار بر معناداری و میبت
 

 خارجی ی پیشینه

به شهرت  ها شرکتدر تحقیقی با عنوان لینک کردن مسئولیت اجتماعی  1آریکان، تلسی و کانتورمادن، 

در ترکیه به این نتیجه رسیدند که درک  2012شرکت: مطالعه بر روی درک عواقب رفتاری، در سال 

ی دارد و وجود شهرت در کارکنان نوع تأثیربر روی عملکرد کارکنان  نامی خوشمشتریان از شهرت و 

. البته در احساس رضایت عوامل زیادی دخیل هستند ولی در این تحقیق بر کند میاحساس رضایت ایجاد 

 .بیشتری است تأکیدشرکت  ی آوازهروی 

 ای سرمایه عنوان به ای حرفهتحت عنوان اعتبار  2و بل راگوتوسط  2013 سالدر تحقیقی دیگر که در 

ی بحران مالی جهانی در لندن انجام شد  نتیجه این بود که ، ضرورتی اخالقی برانامی خوشبرای شهرت و 

 نجات دهد. ها بحرانرا از  ها آن تواند می ها شرکتبرای  نامی خوششهرت و 

کارمند از شهرت شرکت:  های دیدگاهسبک مدیریت بر  تأثیرهمچنین در پژوهشی تحت عنوان 

گرفت نتیجه  صورت 2014در اسپانیا در سال و  3ممیزی، که توسط ایزابل و مارتینز های شرکتکاربرد در 

 .شود می نامی خوشاین بود که سبک مدیریت مشارکتی، در دیدگاه کارکنان، موجب شهرت و 

عادالنه و درست به مشتریان  صورت بهاطالعات  قرار دادندر ضمن تعامل با مشتریان و در اختیار 

عادالنه و درست  ی ارائهق بازاریابی نیز بر در تعریف اخال درواقع. شود میموجب بهبود عملکرد شرکت 

 .همسو است آنکه این تحقیق با  شود می تأکید ها فعالیت

چالشی پیش روی مدیران و  عنوان بهنیز از اخالق بازاریابی  گرفته انجامدر بسیاری از تحقیقات 

 .نیز اشاره خواهیم کرد ها آنشده است که در ادامه به  برده نامبازاریابان 

                                                           

1-Maden, C.,arikan,e., Telci, E. E., Kantur,d. (2012) 
1- Jillian de Araugo and Richard Beal(2013) 
2-Isabel Olmedo-Cifuentes and Inocencia M. Martinez-Leon(2014) 
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مطالعات صورت گرفته چه در ایران و چه در خارج از کشور، احتماال  این برای اولین  درمجموعی ول

 .گیرد میقرار  موردبررسیبار است که موضوع تحقیق پیش رو 

 

 های تحقیق فرضیه
 اصلی )اهم(: ی فرضیه

 .دارد تأثیرپایدار شرکتی  ی توسعهبر عملکرد  نامی خوشاخالق بازاریابی با رویکرد شهرت و 

 اخص )فرعی(: های فرضیه

 .تحقیق برخوردار است ی نمونه ی جامعهپایدار شرکتی از شرایط قابل قبولی در  ی توسعه -1

 .دارد تأثیربر استقرار حکمرانی شرکتی  نامی خوشاخالق بازاریابی با رویکرد شهرت و  -2

 .دارد تأثیر زیست حیطمبر نگاه ویژه به  نامی خوشاخالق بازاریابی با رویکرد شهرت و  -3

 .دارد تأثیراقتصاد اجتماعی  ی توسعهبر  نامی خوشاخالق بازاریابی با رویکرد شهرت و  -4

 .دارد تأثیربر توجه به مشارکت سهامداران  نامی خوشاخالق بازاریابی با رویکرد شهرت و  -5

 .ددار تأثیرپایدار شرکتی  ی توسعهتوجه به مسئولیت اجتماعی بر عملکرد  -6

 .دارد تأثیرپایدار شرکتی  ی توسعهتوجه به کیفیت محصوالت بر عملکرد  -7

 .دارد تأثیرپایدار شرکتی  ی توسعهعملکرد  کاربرتوجه به شرایط محیط  -8

 .دارد تأثیرپایدار شرکتی  ی توسعهبر عملکرد  انداز چشمتوجه به  -9
 

 قلمروی تحقیق

  قلمروی موضوعی: بازاریابی و مدیریت بازار

  93-94قلمروی زمانی: 

 قلمروی مکانی: استان آ ربایجان غربی.
 

 پایدار شرکتی ی توسعه

. آینده نیز از طریق گیرد میقرار  نفعان  یی قراردادی بین شرکت و توجه به آینده در محوریت رابطه

ر  و هم در مباحث عملکرد شرکت مط سازی جهانی. پایندگی هم در مباحث شود میپایندگی مشهود 

 ترین کلیاست. در  شده بیان آناست که تعاریف متفاوتی برای  برانگیزی بحث. پایندگی موضوع شود می
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. اگر منابع شود میموجود در آینده اشاره  های گزینهی پایندگی، به اثر یک اقدام فعلی بر تعاریف درباره

از این در دسترس نباشند، این نگرانی در زمان فعلی استفاده شوند و این منابع برای استفاده در آینده بیش 

 وجود دارد که آیا مقدار این منابع محدود هستند یا خیر.

مقدار محدود هستند و  ازلحاظ، آهن یا نفت، سن  زغالمواد خام یک منبع استخراجی، مانند  بنابراین

آینده  های گزینه در برخی موارد بنابراین  استفاده شدند، برای مصرف آینده در دسترس نیستند که همین

. این موضوع ممکن است تا حدودی گیرند میقرار  مورداستفادهبرای انجام وظایف و کارکردهای فعلی 

ی این حقیقت است که با نقصان و تهی شدن ی نسبتا  دور اتفاق بیفتد، اما نگرانی بیشتر دربارهدر آینده

افزایش  ها سازمانعملیاتی  های هزینه رو ازاینو  یابد میافزایش  مانده باقیی کسب منابع منابع، هزینه

بازیافت یا تولید مجدد  تواند می ازآنچهدارد که جامعه نباید بیشتر  آنپایندگی اشاره بر  بنابراین  یابند می

 (.1388حساس یگانه و ابراهیمی، ) کندشود، استفاده 

 پنج بلعد در تمامی یدارپا عملکرد رسیدن به سفر برای نوعی به و فرآیند یک شرکتی پایداری

EGSEE که است زیست محیط و اخالق دولت، جامعه، شامل اقتصاد، پایداری
مخفف این  ی واژه 1

 طرفدار ،شود می رهبری مؤثر صورت به که شرکتی یکدیگرند، مکمل ابعاد این .است گانه پنج ابعاد

در  تواند میمتعهد است و  محیطی زیستو الزامات  اجتماعی مسئولیتاخالقی است به حاکمیت  اصول

 (.1391گنجی،) باشدپایدار  بلندمدتایجاد عملکرد مالی 

 زیست محیطروی  اش منفیپایدار شرکتی نوعی ظرفیت شرکت برای کاهش یا حذف اثرات  ی توسعه

فرهانیان و ) دهد میاست که از طریق توجه به مخاطبان شرکت و همچنین توجه به کارکنان شرکت روی 

 (.1392دعائی،
 

 پایدار شرکتی ی توسعهابعاد 

 پایدار شرکتی دارای ابعاد زیر است: ی توسعهکه قبال  نیز  کر شد  طور همان

 استقرار حکمرانی )حاکمیت( شرکتی -1

 زیست محیطنگاه ویژه به  -2

 توجه به اقتصاد اجتماعی -3

                                                           

1-economy, government, social, ethics, environment 
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 توجه به مشارکت سهامداران -4
 

 اخالق بازاریابی

 .رسیم میم نیز بعد از اشاراتی به اخالق و بازاریابی به تعریف اخالق بازاریابی برای آشنایی با این مفهو
 

 اخالق

است و در « عادت»و « خوی»، «سرشت»در اصل، به معنای « خُلُق»و « خُلق»جمعِ « اخالق» ی واژه

رفتارهای انسانی  شود میاصطال  دانشمندان اخالق، به معنای صفت نفسانی پایداری است که باعث 

-، گاه از این واژه، هرگونه صفت نفسانیباوجوداین. زند سرو بدون نیاز به فکر و اندیشه، از وی  آسانی به

-فضیلت و ر یلت-به نیک و بد« رفتارها» تبع به« اخالق»مدنظر است. به هر روی، -چه پایدار و چه ناپایدار

 .شود میدسته بندی 

، کند میاز اصول که مابین درست و غلط تمایز ایجاد  ای مجموعه عنوان به توان میرا « اصول اخالقی»

را باید انجام دهد و از  کارهایی چهفرد  کند میهنجارهایی است که تجویز  رشته یکنامید. اصول اخالقی 

 طور ایناخالقی در اسالم اصول اخالق را  های تئوریباید اجتناب ورزد. ماجد فخری در مقاله  کارهایی چه

را انجام  کارهایی چهافراد باید  کند میهنجاری است که تجویز  رشته یکول اخالق : اصکند میتعریف 

که گاهی اوقات اصول اخالق  دوری ورزند. چارچوب مرجع اصول اخالق بازرگانی کارهایی چهداده و از 

ونوس و خانی ) گردد میمحدود  ها سازمانبه  شود میمدیریت یا اصول اخالق سازمانی نامیده 

 (.1393خزنی،
 

 پیوند اخالق با اقتصاد

اخالق بود که پس از رنسانس و با آغاز  های شاخههفدهم میالدی، اقتصاد یکی از  ی سدهتا پیش از 

جداگانه، به  صورت بهجدا شد و « علوم اخالقی»از  تدریج بهجدایی علوم اجتماعی از فلسفه، اقتصاد نیز 

انسانی در تولید، توزیع و مصرف،  های فعالیترسیدند که بحث و بررسی نهاده شد. اقتصاددانان بدین باور 

دانش اقتصاد،  ی وظیفهدخالت نمایند.  آنپیرو قوانین طبیعی است و اخالق، دین حتی دولت نباید در 

اقتصادی است.  های پدیدهفیزیک و شیمی، تنها کشف و تبیین این قوانین و روابط علمی میان  سان به

و خنیی بودن یک علم در برابر باورها و  طرفی بیانسانی، اعالم  های شداناست که در  آنواقعیت 

 –همچون فیزیک و شیمی –های تجربی  بادانش ها آنبیش نیست و قیاس  ای گزافهرفتارهای آدمی، 
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و  پردازند میاقتصاد، به بررسی رفتارهای انسانی  ازجملهانسانی و  های دانش چراکهاست،  الفارق معقیاسی 

یافت  ها ایدئولوژیو  ها بینی جهانتهی از  ای اندیشهو هیچ  ها ارزشت که هیچ رفتاری به دور از روشن اس

چشمگیری  تأثیراراده و خواست انسانی،  گیری شکلدر  ای ویژهخا  و  های ارزشو همواره  شود مین

که بر  اند مشترکه . به سخن دیگر، رویدادهای فیزیکی و طبیعی با رفتار عینی اقتصاد در این نکتنهند می

علیت جبری و بر  ی رابطهفیزیکی  ی پدیدهنظام علی و معلولی حاکم است با این تفاوت که بر  ها آنهمه 

اعتقادی و  های ارزشاز  متأثراراده،  بسا چهاست و « اراده اختیار و»رفتار اقتصادی رابطه علیت بر اساس 

در  آنخیر رویکرد به اخالق و توجه به نقش ی اها سالاخالقی قرار گیرد. از همین روست که در 

 (.1390رفتارهای اقتصادی انسان، در میان اقتصاد پژوهان رو به فزونی نهاده است )ایروانی، جواد،

 

 بازاریابی

بازاریابی را فروش و تبلیغات  ی واژهبازاریابی واقعا  به چه معنی است  بسیاری از مردم اشتباها   ی واژه

 ی وسیله بهکه  شود میاجتماعی تعریف  –فرآیندی مدیریتی  عنوان بهاما بازاریابی   کنند میپیشبردی معنی 

خود اقدام  های خواستهنیازها و  تأمینکاال با یکدیگر، به امر  ی مبادلهاز طریق تولید و  ها گروهافراد و  آن

 (.1390کاتلر، فیلیپ و گری آرمستران ، ) کنند می

 :شود میاشاره  ها آناست که در  یل به تعدادی از  شده ارائهزاریابی البته تعاریف متعددی از با

و سود  کننده مصرفو ایجاد و حفظ مطلوبیت برای  ها آن، توانمندی برآورده کردن نیازهاتشخیص 

  تولیدکنندهبرای 

 مشتریان  های نیازمندیارضای  باهدف ای یکپارچهاتخا  استراتژی 

 فراگیر  ی مبادلهاز طریق  ها خواستهازها و فعالیتی انسانی برای ارضای نی

برای شناخت نظام بازار و اقدام مناسب برای پاسخگویی به انواع تقاضاها با توجه  یافته نظام هایی تالش

 (.1390ارزشی جامعه )بابایی زکلیکی، محمدعلی، نظام به

 

 اخالق بازاریابی

اقتصادی در اصل  های سیستمتند بازاریابی بخش جدانشدنی سیستم اقتصادی هس های فعالیت

اقتصادی تحریم  های فعالیتمرسوم، برخی از  صورت بهی اخالقی هستند. خواه به جهت قانونی یا های سیستم
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 های تفاوتبرخی چنین نیستند و تحریم از فرهنگی به فرهن  دیگر متفاوت است. این  که درحالی اند شده

بازاریابی مشارکت دارند به یک الزام  های فعالیتانی که در اخالقی را برای کس های اولویتفرهنگی فهم 

 در موردو مسئولیت  گذاری ارزشبر شفافیت،  تأکیدبا  هایی فعالیت. بازاریابی اخالقی به کند میتبدیل 

که درستی و عدالت را به مشتریان و دیگر سهامداران  هایی فعالیتبازاریابی سازمان و همچنین  های سیاست

دارند، سؤال این است که  سروکاربا موضوعات معنوی  معموال زیرا اخالقیات   کند میاشاره  دهد میارائه 

 (.1391حسینی و عیدی،) شودباید در نظر گرفته  در بازاریابیچه استانداردهای معنوی و اخالقی 

باید بکنند. چه  دانند میو کمتر کسانی  شوند می رو روبهبا موضوعات اخالقی بسیاری  ها انسان هرروزه

از  ای مجموعهمیالدی  1991طی یک هفته در وال استریت ژورنال در سال  شده چاپمروری بر مقاالت 

 هستند نشان داد: رو روبه ها آنمعضالت اخالقی را که کارکنان با 

انجام  المللی بینی ، تقلب و غیره. مطالعات بسیاری در کشور امریکا و عرصهگویی دروغدزدی، 

میال، یک مطالعه  طور به. دهد میی بازرگانی نشان ه رفتارهای رایج غیراخالقی را در عرصهپذیرفته ک

مشکالت اخالقی زیر را )به ترتیب اهمیت( که مدیران با  آمریکاییشرکت بزرگ  2000جدید بر روی 

 آشکار نمود. اند مواجه ها آن

 مباحث کنترل کیفیت -4الیق تعارض در ع -3دزدی کارکنان از شرکت  -2مواد مخدر و الکل  -1

 از سوءاستفاده -7ی غلط از اطالعات مربوط به مالکیت استفاده -6تبعیض در استخدام و ترفیع  -5

 شرکت های داراییی غلط از استفاده -9تعطیل شدن کارخانه یا اخراج کارکنان  -8شرکت  های حساب

 های ارزش ازلحاظبازرگانی دنیا  های شرکتاکیر  طورکلی بهگفت  توان میآلودگی محیط.  -10

% مدیران 85و جهانی بیش از  چندملیتیشرکت  300ی اخالقی دچار کاستی و کمبود هستند. در مطالعه

 های هدیهاز: تعارض در عالیق کارکنان،  اند عبارت ها آنی مسائل اخالقی ارشد بیان کردند که عمده

 (.1393ونوس و خانی خزنی،) نشدهتصویب  های پرداختنامناسب، آزار و ا یت جنسی و 

این  مدرن پستکارشناسان بازاریابی  که آنقبل از  ها مدتبازاریابی اخالقی چهارده قرن پیش و 

یافت که  توان میاست. موارد بسیاری را در قرآن  اجراشدهاصطال  را بشناسند توسط اسالم معرفی و 

ایدها و نبایدها الزامی ساخته است. کاربرد اخالق تدوین تئوری در اصول اخالقی بازاریابی را در قالب ب

( به تصویر کشیده است. این 35  اسراء / 152صداقت و انصاف )انعام /  در موردبرای حرفه بازاریابی اغلب 

اخالقی و رشد و  های ریشهبازاریابی مهم و حیاتی است بلکه به تحکیم  های فعالیتبرای  تنها نهرهنمودها 
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اسالم استوار است. بدین معنا که گرچه عقل  های آموزه. اخالق اسالمی بر کند میز کمک ارتقاء جامعه نی

نیز در تشخیص بد و خوب مستقل است لیکن راهنمایی دینی تذکری روشن است بر آنچه درون انسان و 

حسینی و ) استهدف رسالت پیامبر ) ( نیز همین بوده  در حقیقت. راند میحکم  آنعقل انسان بر 

 (.1391ی،عید
 

 نامی خوششهرت و 

در راستای  نفعان  یاست که دارای ارزش  اتی و درونی است و به رفتار  نامشهودشهرت یک نوع دارایی 

از  ای مجموعه درواقع. شهرت یک شرکت دهد میبر ارزش آتی شرکت شکل و جهت  تأثیرگذاری

برند شرکت، مدیریت دانش،  ، افراد و کارکنان، تخصص، فرهن ، نوآوری،آن های مهارترهبری و 

رشد و توسعه را هم برای شرکت و هم برای  های فرصت. شهرت باشد میارتباطات، روابط کاری و ... 

، سهامداران گذاری سرمایهان جهت تشویق به گذار سرمایهبه سزایی روی  تأثیرفراهم کرده و  نفعان  ی

 ی انگیزهشغلی و افزایش  های فرصتایجاد  کاال، تأمینجهت  کنندگان عرضهجهت حفظ و افزایش سهام، 

مجموع تمامی تجربیات سهامداران و مدیران دانست  توان میکارکنان دارد. از دیدگاهی دیگر شهرت را 

 باشد میشرکت  ی مجموعهمدیریتی، خالقیت و نوآوری کارکنان و حسن انجام کار  های مهارتکه شامل 

 (.1389قاسمی، )

عملیاتی، نرخ باالی بازگشت مشتریان و متعاقب  های هزینهشامل کاهش مزایای داشتن شهرت خوب 

 (.1394موتمنی و همکاران،) باشد میافزایش میزان فروش و امکان افزایش در قیمت محصوالت  آن

 استمسئولیت اجتماعی  های ویژگیشهرت شرکت مبتنی بر ارزش نام تجاری، قدرت انطباق و 

(Cravens and Oliver, 2006). کمتر توجهی به موضوع شهرت  تاکنون متأسفانهر کشور ایران نیز د

 خصو  بهحتی تا تسهیالت  نام خوش های شرکته است فقط در صنعت نفت با شناسایی شد میو خوشنا

 از: اند عبارتدر این صنعت در ایران  نامی خوشکه برخی از فاکتورهای شهرت و  شود میارائه  ها آننیز با 

 .باشند میشرکت فاقد هرگونه پرونده قاچاق در مراجع قضایی  مدیره هیئتی و اعضا مدیرعامل .1

فاقد هرگونه سابقه مفاسد مالی در محاکم قضایی و شعب  مدیره هیئتمدیرعامل و اعضای  .2

 تعزیرات حکومتی هستند.

مالیاتی در سازمان امور مالیاتی  حساب خوشافراد  عنوان به مدیره هیئتمدیرعامل و اعضای  .3

 .باشند میمطر  
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 نامی خوشابعاد شهرت و 

 از: اند عبارت نامی خوشدر ابتدای تحقیق نیز صحبت کردیم. ابعاد شهرت و  که چنان

 توجه به مسئولیت اجتماعی -1

 توجه به کیفیت محصوالت  -2

 توجه به شرایط محیط کار -3

 انداز چشمتوجه به  -4
 

 (آنآماری )توضیح جامعه و حجم  ی جامعه
 اکنون همتوسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آ ربایجان غربی  منتشرشدهزارش بر اساس گ

 ها شرکتمدیران  موردنظرشرکت تولید مواد غذایی در استان مشغول به فعالیت هستند که در تحقیق  102

 ی جامعه عنوان بهبازاریابی و فروش واحدهای مواد غذایی استان آ ربایجان غربی  واحدهایو مدیران 

 .نفر است 204برابر  تعدادشانکه  شوند میآماری انتخاب 
 

 آماری )حجم نمونه( ی نمونه

 ی همهآماری که بررسی  ی جامعهبا توجه به بزرگ بودن  معموال در تحقیقات توصیفی و پیمایشی، 

نمونه  نعنوا بهو تعدادی از اعضای جامعه  شود میاستفاده  گیری نمونهاز  نیست پذیر امکاناعضای جامعه 

که به محقق این  باشد مییکی از مراحل تحقیق علمی  گیری نمونه .گیرند میقرار  موردبررسیانتخاب و 

 جویی صرفهامکان را می دهد که با صرف امکانات کمتر به نتایج بهتر برسد و در زمان، هزینه و نیروی کار 

نفر  144آماری تعداد  ی جامعهنفر  204نماید. در این پژوهش نیز با استفاده از جدول مورگان از میان 

 .شوند میآماری انتخاب  ی نمونه عنوان به
 

 ابزار گردآوری و سنجش

استفاده  ها سؤال. 3. دستورالعمل 2همراه  ی نامه. 1جزء،  3در این پژوهش نیز از پرسشنامه شامل 

 قرارگرفته تأییدمورد  آنی محقق ساخته که قبال  روایی و پایای ی پرسشنامهدو  ی دربرگیرندهکه  شود می

توزیع شد و  ها آزمودنیبین  پرسشنامه 180کامل، بیش از  ی پرسشنامه 144 آوری جمعاست. جهت 
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 توسط وتحلیل تجزیه مورد SPSS افزار نرم ی وسیله بهو  آوری جمعکامل  طور بهپرسشنامه  144 درنهایت

 .قرار گرفت
 

 نوع روش تحقیق
با موجود. در این پژوهش  های نامه پایانا توجه به کتب روش تحقیق و توصیفی و پیمایشی ب-کاربردی

هدف از تحقیقات  پیمایشی استفاده گردیده است. -به هدف و موضوع پژوهش از روش توصیفی توجه

 «منظم و دقیق به صورتیی معین  یک پدیده یا یک جامعه های ویژگیها و  توصیف واقعیت»توصیفی 

 .باشد می

به سه گروه بنیادی، کاربردی و عملی تقسیم نمود.  توان میعلمی را  های پژوهشبر اساس هدف، 

بنیادی  های پژوهشکاربردی با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق  های پژوهش

هت ، اشیا و الگوها در جها روشابزارها،  سازی بهینهبشر و بهبود و  های نیازمندی، برای رفع شده فراهم

 (.1385حافظ نیا، ) گیرند میقرار  مورداستفادهی رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی  توسعه

. این روش شود می کاربرده بهها یا رویدادها  برای توصیف موقعیت آنتحقیق توصیفی در معنای لغوی 

ها و  زمون فرضیهها، آ های نسبتا  زیادی سروکار دارد و ضرورتا  درصدد تشریح همبستگی با داده غالبا 

هایی که این اهداف دنبال  یابی به معانی و نکات صنفی نیست. اگرچه در تحقیق ها و دست بینی ی پیش ارائه

، محققان و پژوهشگران در مورد محتوای باوجوداین .روند توصیفی به کار می های روش غالبا  شود می

ها  د تحقیق توصیفی، همه انواع تحقیقکنن توافق نظر ندارند و اغلب فرض می« های توصیفی تحقیق»

های  گیرد. بنابراین محققان در عمل از اصطال  مطالعه تحقیق تاریخی و آزمایشی را در برمی استیناء به

یک جامعه است و  های ویژگیهدف بررسی توزیع پیمایشی در نوع تحقیق کنند.  یابی استفاده می زمینه

. در شوند می. در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه بررسی باشد میمدیریت از این نوع  های تحقیقبیشتر 

پرسشنامه  .پردازد میکه معرف جامعه است به بررسی متغیرهای پژوهش  ای نمونهاینجا پژوهشگر با انتخاب 

شناخت  توان میتوصیفی پیمایشی  صورت به. با اجرای این تحقیق ای دارد در این روش کاربرد گسترده

 گیری تصمیمایط واحدهای تولید مواد غذایی استان آ ربایجان غربی پیدا کرد و به فرایند بیشتری از شر

 .یاری رساند ها آنمدیران 
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 اطالعات وتحلیل تجزیهروش 

آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد  های شیوهبا استفاده از  آمده دست بهدر تحقیق حاضر اطالعات 

مرکزی  های شاخصا در تحلیل توصیفی از جدول توزیع فراوانی، قرار خواهند گرفت. لذ وتحلیل تجزیه

پس از توزیع پرسشنامه  به جامعهاطالعات مربوط  که ازآنجاییپراکندگی و نمودارها و در تحلیل استنباطی 

در  ها دادهنرمال بودن توزیع  تناسب به شود میدر این تحقیق پیشنهاد  آید میبه دست  ها دادهو تحلیل 

ویلکاکسون و خی دو استفاده گردد و  ای رتبهآماری دقیق فیشر، آزمون  های آزموناز  (n) مونهن ی جامعه

 استفاده خواهد شد. SPSS آماری افزار نرماز  ها دادهبرای تحلیل 

را  ها دادهی موجود حائز اهمیت به سزایی است. باید بتوان کیفیت ها دادهنقد و بررسی نیز در تحلیل  

 (.1391مستلزم اعمال و هنجارهای علمی است )نژادایرانی،  غالبا ی موجود ها دادهلیل ارزیابی کرد. تح

 است. شده استفادهمحقق ساخته و طیف لیکرت  ی پرسشنامهدر این پژوهش از 

 

 آلفای کرونباخ( ی محاسبهپایایی پرسشنامه )

 SPSSافزار و نرمونباخ گیری پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کراندازه منظور بهدر این پژوهش 

بدیهی است . باشد میاست. ضریب همبستگی آلفای کرونباخ، یک مقدار بین صفر و یک  شده استفاده

 درنتیجهبیشتر و  سؤاالتباشد، همبستگی درونی بین  تر نزدیک 1هرقدر شاخص آلفای کرونباخ به 

و ضریب  قبول قابلو  را متوسط 75را کم، % 45خواهند بود. کرونباخ ضریب پایایی % تر ها همگن پرسش

 (1995، 1کرونباخ)است.  را زیاد پیشنهاد کرده %95

 و شهرت رویکرد با بازاریابی نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اخالق 1در جدول 

 .شود میپایدار شرکتی نمایش داده  ی توسعهو عملکرد  نامی خوش
 

 ها پرسشنامه: آزمون آلفای کرونباخ 1 جدول

 مقدار آلفای کرونباخ تعداد گویه ها مفهوم

 921/0 26 نامی خوش و شهرت رویکرد با بازاریابی اخالق

 86/0 18 شرکتی پایدار ی توسعه عملکرد
 

                                                           

1 Cronbach, L. J 



 

 

 

 

 

 

 

 1393ماه اسفند ، نهمشماره                                                    های مدیریت و حسابداریپژوهشماهنامه 

111 

 

مناسب بوده و  است که شده محاسبه 7/0بیشتر از  ها پرسشنامهمطابق جدول مقدار آلفای کرونباخ برای 

 .باشد میها این پرسشنامه پایایی بسیار باالی دهنده نشان

 

 هاآزمون فرضیه
 فرضیه اول

 .تحقیق برخوردار است ی نمونه ی جامعهپایدار شرکتی از شرایط قابل قبولی در  ی توسعه

پایدار شرکتی را باالتر از حد متوسط  ی توسعهوضعیت عملکرد  دهندگان پاسخهمه  گفت توان می

 .باشد میپایدار شرکتی در حد قابل قبولی  ی توسعهوضعیت عملکرد  درنتیجه اند دانسته
 

 های مربوط به فرضیه اول: آماره2جدول 

 ها آمارهاندازه  پایدار شرکتی ی توسعهعملکرد 

 54/5 منفی های رتبهمیانگین 

 0/00 میبت های رتبهمیانگین 

 -Z 441/9مقدار آماره 

 000/0 داری معنیسطح 

 

 فرضیه دوم

 دارد. تأثیربر استقرار حکمرانی شرکتی  نامی خوشیکرد شهرت و اخالق بازاریابی با رو 

درجه آزادی محاسبه گردید و سطح  8با  65/36مطابق جدول مقدار آماره آزمون دقیق فیشر برابر 

گفت اخالق بازاریابی با  توان میو  گردد میکه فرض صفر قویا  رد  دهد میآزمون نتیجه  داری معنی

 دارد. تأثیربر استقرار حکمرانی شرکتی  نامی خوشرویکرد شهرت و 
 

 ی مربوط به فرضیه دومها آماره: 3جدول 

 داری معنیسطح  درجه آزادی مقدار آماره

 000/0 8 57/39 خی دو

 000/0 8 65/36 آزمون دقیق فیشر

 



 

 

 

 

 

 

 

 1393ماه اسفند ، نهمشماره                                                    های مدیریت و حسابداریپژوهشماهنامه 

112 

 

 فرضیه سوم

 مقدار آماره. دارد تأثیر زیست محیطبر نگاه ویژه به  نامی خوشاخالق بازاریابی با رویکرد شهرت و  

 دهد میآزمون نتیجه  داری معنیدرجه آزادی محاسبه گردید و سطح  6 با 511/58آزمون دقیق فیشر برابر 

بر نگاه  نامی خوشگفت اخالق بازاریابی با رویکرد شهرت و  توان میو  گردد میکه فرض صفر قویا  رد 

 دارد. تأثیر زیست محیطویژه به 
 

 فرضیه سوم ی مربوط بهها آماره: 4جدول 

 داری معنیسطح  درجه آزادی مقدار آماره

 000/0 6 146/59 خی دو

 000/0 6 511/58 آزمون دقیق فیشر

 

 فرضیه چهارم

مقدار آماره دارد.  تأثیراقتصاد اجتماعی  ی توسعهبر  نامی خوشاخالق بازاریابی با رویکرد شهرت و  

 دهد میآزمون نتیجه  داری معنیاسبه گردید و سطح درجه آزادی مح 6با  492/65آزمون دقیق فیشر برابر 

بر  نامی خوشگفت اخالق بازاریابی با رویکرد شهرت و  توان میو  گردد میکه فرض صفر قویا  رد 

 دارد. تأثیراقتصاد اجتماعی  ی توسعه
 ی مربوط به فرضیه چهارمها آماره: 5جدول 

 داری معنیسطح  درجه آزادی مقدار آماره

 000/0 6 972/75 خی دو

 000/0 6 942/65 آزمون دقیق فیشر

 

 فرضیه پنجم

. آماره دارد تأثیربر توجه به مشارکت سهامداران  نامی خوشاخالق بازاریابی با رویکرد شهرت و  

 دهد میآزمون نتیجه  داری معنیدرجه آزادی محاسبه گردید و سطح  6با  22/34آزمون دقیق فیشر برابر 

بر توجه  نامی خوشگفت اخالق بازاریابی با رویکرد شهرت و  توان میو  گردد یمکه فرض صفر قویا  رد 

 دارد. تأثیربه مشارکت سهامداران 
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 ی مربوط به فرضیه پنجمها آماره: 6جدول  

 داری معنیسطح  درجه آزادی مقدار آماره

 000/0 6 371/35 خی دو

 000/0 6 22/34 آزمون دقیق فیشر

 

 فرضیه ششم

 برابر. آماره آزمون دقیق فیشر دارد تأثیرپایدار شرکتی  ی توسعهئولیت اجتماعی بر عملکرد توجه به مس

که فرض صفر قویا  رد  دهد میآزمون نتیجه  داری معنیدرجه آزادی محاسبه گردید و سطح  4با  465/57

 .دارد یرتأثپایدار شرکتی  ی توسعهگفت توجه به مسئولیت اجتماعی بر عملکرد  توان میو  گردد می
 

 ی مربوط به فرضیه ششمها آماره: 7جدول 

 داری معنیسطح  درجه آزادی مقدار آماره

 000/0 4 504/60 خی دو

 000/0 4 465/57 آزمون دقیق فیشر

 

 فرضیه هفتم

. آماره آزمون دقیق فیشر برابر دارد تأثیرپایدار شرکتی  ی توسعهتوجه به کیفیت محصوالت بر عملکرد 

که فرض صفر قویا  رد  دهد میآزمون نتیجه  داری معنیدرجه آزادی محاسبه گردید و سطح  6 با 371/36

 دارد. تأثیرپایدار شرکتی  ی توسعهگفت توجه به کیفیت محصوالت بر عملکرد  توان میو  گردد می
 

 ی مربوط به فرضیه هفتمها آماره: 8جدول 

 داری معنیسطح  درجه آزادی مقدار آماره

 000/0 6 081/41 خی دو

 000/0 6 371/36 آزمون دقیق فیشر
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 فرضیه هشتم

. آماره آزمون دقیق فیشر برابر دارد تأثیرپایدار شرکتی  ی توسعهعملکرد  کاربرتوجه به شرایط محیط 

که فرض صفر قویا  رد  دهد میآزمون نتیجه  داری معنیدرجه آزادی محاسبه گردید و سطح  8با  846/110

 دارد. تأثیرپایدار شرکتی  ی توسعهعملکرد  کاربرگفت توجه به شرایط محیط  توان میو  گردد می
 

 ی مربوط به فرضیه هشتمها آماره: 9جدول 
 داری معنیسطح  درجه آزادی مقدار آماره

 000/0 8 47/123 خی دو

 000/0 8 846/110 آزمون دقیق فیشر

 

 فرضیه نهم

 769/66دارد. آماره آزمون دقیق فیشر برابر  تأثیررکتی پایدار ش ی توسعهبر عملکرد  انداز چشمتوجه به 

 گردد میکه فرض صفر قویا  رد  دهد میآزمون نتیجه  داری معنیدرجه آزادی محاسبه گردید و سطح  6 با

 .دارد تأثیرپایدار شرکتی  ی توسعهبر عملکرد  انداز چشمگفت توجه به  توان میو 
 

 لیی مربوط به فرضیه اصها آماره: 10جدول 

 داری معنیسطح  درجه آزادی مقدار آماره

 000/0 6 40/76 خی دو

 000/0 6 769/66 آزمون دقیق فیشر

 

 اصلی ی فرضیه

. آماره دارد تأثیرپایدار شرکتی  ی توسعهبر عملکرد  نامی خوشاخالق بازاریابی با رویکرد شهرت و 

 دهد میآزمون نتیجه  داری معنیو سطح  درجه آزادی محاسبه گردید 4با  491/65آزمون دقیق فیشر برابر 

بر  نامی خوشگفت اخالق بازاریابی با رویکرد شهرت و  توان میو  گردد میکه فرض صفر قویا  رد 

 دارد. تأثیرپایدار شرکتی  ی توسعهعملکرد 
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 ی مربوط به فرضیه اصلیها آماره: 11جدول 

 داری معنیسطح  درجه آزادی مقدار آماره

 000/0 4 254/68 خی دو

 000/0 4 491/65 آزمون دقیق فیشر

 

 گیری نتیجهبحث و 
فرضیه اصلی و فرضیات فرعی پژوهش  تأییداطالعات کلی، نشان از  وتحلیل تجزیهنتایج حاصل از 

 .تحقیق برخوردار است ی نمونه ی جامعهپایدار شرکتی از شرایط قابل قبولی در  ی توسعهحاضر دارد. 

میانگین رتبه  اندازه بهبا توجه  که طوری به، کند می% نیز تائید 99در سطح  آزمون آماری فرضیه فوق را

پایدار شرکتی را باالتر از حد متوسط  ی توسعهوضعیت عملکرد  دهندگان پاسخهمه  گفت توان می

 .باشد میپایدار شرکتی در حد قابل قبولی  ی توسعهوضعیت عملکرد  درنتیجه اند دانسته

فرضیه اصلی و فرضیات فرعی پژوهش  تأییداطالعات کلی، نشان از  وتحلیل تجزیهنتایج حاصل از 

 .تحقیق برخوردار است ی نمونه ی جامعهپایدار شرکتی از شرایط قابل قبولی در  ی توسعهحاضر دارد. 

میانگین رتبه  اندازه بهبا توجه  که طوری به، کند می% نیز تائید 99آزمون آماری فرضیه فوق را در سطح 

پایدار شرکتی را باالتر از حد متوسط  ی توسعهوضعیت عملکرد  دهندگان پاسخگفت همه  وانت می

. نتایج تحقیق در باشد میپایدار شرکتی در حد قابل قبولی  ی توسعهوضعیت عملکرد  درنتیجه اند دانسته

 همخوانی دارد. شده انجاممقایسه با تحقیقات مشابه قبلی 

 

 پیشنهادات

 از: اند عبارت ها آن ترین مهمپایدار شرکتی به عوامل زیادی باید توجه کرد که  ی عهتوسبرای رسیدن به 

توجه به  -3 توجه به عملکرد کارکنان و ایجاد رضایت در آنان -2 داشتن سبک مدیریت مشارکتی -1

 وفاداری مشتریان -5اجتماعی  های ارزشرعایت  -4رضایت مشتری و اعتماد وی 

شرکت  نامی خوشعملکرد پایدار شرکتی از طریق توجه به شهرت و  ی توسعه در راستای ریزی برنامه

 به اشکال زیر:

o  باکیفیتمحصوالت تولید 
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o  کردن محیط مناسب برای انجام کار در شرکتفراهم 

o  به مسئولیت اجتماعیتوجه 

o  مناسب برای شرکت انداز چشمبه طر  توجه. 
 

 پیشنهادات کاربردی

 .نامی خوشاخالق بازاریابی با رویکرد شهرت و  های لفهمؤآموزشی  ی برنامهتبیین *  

 .پایدار شرکتی ی توسعهعملکرد  های مؤلفهآموزشی  ی برنامهتبیین * 
 

 پیشنهادات پژوهشی

 .نامی خوشاخالق بازاریابی با رویکرد شهرت و  های مؤلفهو الویت بندی * بررسی 

 یق همین موضوع.اجرای تحق منظور بهی مناسب کیفی ها روش* استفاده از 

 ی تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردد.ها روشمتغیرهای تحقیق از  سازی بومیراستای * در 
 

 منابع
 ی ماهنامه، 101، شماره ی 1391گنجی، سارا، پایداری شرکتی مفهوم ناشناخته بازار سرمایه کشور، بهمن  -1

 .36   بورس،

بر توسعه  آن تأثیربخشی و بررسی  های مزیتاساس  رب گذاری سرمایه بندی اولویتحسینقلی زاده، امیر،  -2

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی  ی نامه پایاناستان آ ربایجان غربی،  ای منطقه

 واحد زنجان.

سرمایه ی ایران،  در بازار آنمییم دعائی، پایداری شرکتی و ضرورت توجه به و  فرهانیان، سیدمحمدجواد -3

 .79تا  76   ،1392، مهر و آبان 104ی بورس، شماره ماهنامه 

 عوامل مؤثر بر بندی رتبهو  شناسایی نجم روشن، سعید و زهرا نصراللهی و سیدمحمد طباطبایی نسب، -4

سال  مدیریت بازرگانی،  های کاوشپژوهشی -علمی ی فصلنامه، خانگی لوازم های شرکتحسن شهرت 

 .104تا  75،   6 ی شماره، (1390 زمستانسوم )پاییز و 

، 80897A ،  1، کد 1386آبان  2اینترنتی آفتاب، چهارشنــــبه  ی شبکه  عظیمی، حسین، توسعه چیست -5

 1393تاریخ مشاهده: 
http://www.aftabir.com/articles/view/economy_marketing_business/econo

mic_development/c2c1193235393_development_p1.php/%D8%AA%D9%

88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA 

http://www.aftabir.com/articles/view/economy_marketing_business/economic_development/c2c1193235393_development_p1.php/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.aftabir.com/articles/view/economy_marketing_business/economic_development/c2c1193235393_development_p1.php/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.aftabir.com/articles/view/economy_marketing_business/economic_development/c2c1193235393_development_p1.php/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.aftabir.com/articles/view/economy_marketing_business/economic_development/c2c1193235393_development_p1.php/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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