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 چکیده

در محیط به شدت رقابتی امروزی حفظ و توسعه سهم بازار نتیجهه ملککهرد برنهد اسه       
باید بهه برندسهازی و   جایگاه خود در برابر رقبایشان  جکوگیری از افولکنندگان برای تأمین

اجتلهامی   مسهوويی  و ااسهوگویی  مدیری  برند مبادرت ورزند؛ که در این راستا توجه به 
شود کهه ییها مسهوويی     دارد  در این مقايه به این سوال اساسی ارداخته می نقشی مهلی

یا  تواند منجر به ارتقاء ارزش ویژه برند و ملککرد برند ینها شودکنندگان میاجتلامی تأمین
؟  متغیرهای تحقیق از نقطه نظر مهدیران و  ها جکوگیری کندتواند از افول ینبه مبارتی می

برقی( شههر   هایدستگاهیالت و صنعتی )گروه ماشین های شهرککارشناسان خرید شرک 
یابی معادالت سهاختاری  تحقیق از مدل فرضیه های شیراز بررسی شده اس   برای یزمون 

هها  تحکیهل داده وقل مربعات جزئی استفاده شد  نتایج حاصل از تجزیهه مبتنی بر روش حدا
کنندگان هم بر ارزش برند و هم بر ملککرد برنهد ینهها   نشان داد مسوويی  اجتلامی تأمین

اثرات مثبتی دارد  مسوويی  اجتلامی از طریق ارزش ویژه برند بر ملککرد برنهد اثرگهرار   
جکوگیری از های تحقیق به منظور توانند از یافتهی میکنندگان داخکاس   در نتیجه، تأمین

ی برند و ملککرد برندشان در بازارههای صهنعتی داخکهی و بهین     ارزش ویژهو ارتقای  افول
 ايلککی استفاده کنند 

 
 ملککرد برند ارزش ویژه برند، : مسوويی  اجتلامی شرک ،هاواژه ککید

 

ايلکهل  در رشته مهدیری  بازاریهابی بهین   این مقايه برگرفته از رسايه دوره دکتری 1 
 دانشگاه سلنان اس  
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 مقدمه
در ساایانیا یرنااج  بهااس ئااس تماای ب یه  اای   ئااس 

 بهاس ئاس   هی  بدیب شده یست. تبضب   تهم در شجکت
تبها  یر اای    کاس  تمی ب یه  ای    اه ه ئاج ییا      

شبد در یرزشنیئ  تثبت شجکت ئاس  شجکت ت  ی بین ند
هی ئس ییا    یتج زه شجکتییا  أثنجگذیر یست.  سنلس تش ج
ند کس پجدیر   ئس تمی ب یه  ی   صجفیً ئس یهن نجس رسند

تنظبر پنج ی یز قابینن    تااجرید د ا ا     ایضایی     
پاذیجی    نفعیا ننمت، ئلکس در ریس یی ئهببد رقیئتذی

  [.4] دشیا یستئهببد   لکجد ئجن
  یفااایی    هاینچنده شدا سایزتیاپیز سبی دیگج 

کاایری  هاایی کیرهایی ينجیرهقا  در تياان     تناایا
یی، تدیجیا ری ئس ییجاید   ففاا یراهر فجفاس      بهاس

در ه ااااس  یه  اااای     پیساااايگبی  تمااايبانت
یرهر، تميبانت    .یست های ضاج ری کاجدهسایزتیا

در یه  ی   یز ه لس تمی ب ته   یست کاس   پیسيگبی 
دینشا ندیا      بهااس یکا  د  دهاا  یرنااج تاابرد    

 [.2] صیفبنظجیا  لم تاادیجیت قااجیر گجف ااس یساات    
کننادگیا  یدریک رجیدیریا یز تميبانت یه  ی    اأتن  

تؤثج ئاج یرز   یا ه ئجناد      ت ک  یست ئس  نبیا  یتل
زیاجی ییا  یدریک  اأثنج تثب ا  ئاج      ئیشد،  کنندگیا أتن 

آگیه  یز ئجند    دی   ئجناد رجیادیریا یز تيالاب د    
ت یدریک شااده درئاایره  نااکنناادگیا دیرد، کنفأتن  اا

دهد،  فیدیری ئس ئجناد ری ییجاید   تيالب د ری ئهببد ت 
   [3]شبد کند   هم چنن  تبه  رضییت یز ئجند ت ت 

در ییا    [.1]دهد در ین هی   لکجد شجکت ری یفایی  ت 
های ئاس دنباین آا هما ند کاس ئای ی يایذ        ریس ی شاجکت 

ئجیی شاجکت   ری   تنیس ، پنیتدهیهیی ئیزیرییئیس جی  ی
 بیا یی  نک اس ری یذ ایا   ت  .[1]  هیتعس فدیکثج ن ییند 

 ظنفس تدیجیا دس نیئ  ئس ه یهنگ     نیس  دیشت کس، 
ئن  شجکت   تين  ئنج ن  ئجیی ئی  ئجدا   لکجد ئجناد  
یست.   لکجد ئجند تبفانت یک ئجند در ئایزیر ری نشایا   

هایی ت فای      د   دیادگیه هایی ت عاد  دهاد   یز ریه ت 
تطیاعاید تبهابد نشایا     [.6] گنجی شاده یسات  یندیزه

 های درصد یز درآتادهیی شاجکت   07دهد، در فد د ت 
کاس در ییا  ئان  تمايبانت      ؛[0] ئس ئجند یسات  تجئبط

ئس نااب   [.1]یه  ی   شجکت ناش  ينج قیئب ینکیر دیرد 
هیی ئج ج تجلاس  درصد یز شجکت 07 ،[8] 4یز کی لج   ا 

يبانت یه  ای    هایی تما  هی   ئجنیتاس فبرچبا یز طجح
هیی ییجین  ئس رنل  یز شجکتکنند؛ ئج  کس ت یس فیده 

داناب  اادو  بهااس ئااس تنایفد هیتعااس در قیااا  تاباااس   
یز تاد     پسکنند   پذیجی یه  ی   یفبن ت تميبانت

 ر ند.یز ئیزیر کنیر ت 
های    آ د    جهناید ئجق  چیا در صنعت تیشن 

تشاکهد زیایدی ئااس تنظابر سابدآ ری  هاابد دیرد؛     
یی هلبگنجی یز ناا ن     یر ای  کنندگیا ئجیی ففا أتن 

ربد ئس دنبین کما  ساهم ئنشا ج در ئایزیر        تبقعنت
 ای   ئیشاند صانع   تا   رجیدیریا یرز  ئنش ج در ذه  

، یتای  تعیتلس ین يیب شابند   بس  رجیدیریا ئجیی ینجیو
ی ئجناد  ه نت یرز   ی هتشکب یی  یست کس ئی  هبد ی

 ، یز اياایخ رجیاادیر صاانع     لکااجد ئجنااد  صاانع  
یر اای    در ییجاید    دینند چس  بیتل کنندگیا ن   أتن 

دینناد  ی ئجند آنهی دریات دیرند   یینکس ن  یرز   ی ه
  یس فیده کنند  ی   لکجد ئجند رابد ری  ییز چس ریهکیرهی

،   آا طابر  لس کنند  یی در ئجیئج یفت آا تایئ ئهببد دهند
کس ئیید   شیید ئس  ظایی     عهادید رابد در قباین     
هیتعس کس نا  ته   در یر ایی  البیج ئجند شجکت در 

ئنیئجیی  در ییا    کنند.ذه  رجیدیریا دیرد،  بهه  ن  
صنع   ئای  ئی هدف هلبگنجی یز یفبن ئجندهیی  پ  ه ،

نت ،  أثنج تمايبا یئ دی أکند ئج نا  تميبانت یه  ی  ، 
، ساسس ، ئج ر ی   لکاجد ئجناد   کنندگیا أتن  یه  ی  

 یثجید تميبانت یه  ی   یز طجیق یرز   ی ه ئجناد ئاج  
 گنجد.ر ی   لکجد ئجند تبرد ئجرس  قجیر ت 

 
 مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 هامسئولیت اجتماعی شرکت

                                                 
1. Kotler & Lee 
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هی ئاس  نابیا تبضاب      4تميبانت یه  ی   شجکت

هایی ئیزیریایئ    نیزتند  بهس در فابزه ئجینگنا   نچیا 
تمای ب کلنادی تياان      یزکاس   ،[0]تطجح شده یسات  

ئنایا   [47]   ه کایرین   2هبفنب.  جیری کنبن  هم ند
یاک ر یکاجد   ،  یه  ی   شاجک  يبانت تمیند کس کجده

یز ریه یر بیط یرهق    شفیف شجکت تدیجی   یست کس 
 بسع     ئاج شبد عجی  ت  نفعیاذیهیی گج ه  یو  ئای

 أکناد دیرد.  پییدیر هیتعس، ففیظات یز تيان  زیمات    
کند کس هدف شجکت  اه ه ئاج   ت  ئنیا [44] 3س بیبدی

  رفایه   شایتب  اأتن  یتننات   سهیتدیریا،  ف ياق یهدی
شغل  ئنش ج ئجیی کیرکنیا، تيالب د ئای کنفنات ئه اج    

 هیتعاس  کنندگیا    بهس ئس رفیه   ساهت   ئجیی تالجف
   هااایرهبااجیا   تاادیجیا سااایزتیا ،جیی ئناایئیساات. 
هاایی  کنناد تناایا ئياا    هیی ئارگ سع  ت شجکت

 کیرشایا  تينطا  کما   یه  ای  ، یق الیدی   زیمت
 ج نا  تمايبانت    یی  ناب    عایدن ییجاید کنند   ئس
تؤسمید یق الیدی آا . یه  ی   ربد ری هادی ئگنجناد

 ؛کنناد ری یز زتجه تنایفد ئلندتادد راابد  لااا  تا    
ئادی   ج نا ، کایرکجد در نا  تمايبانت یه  اای    

 بیند تنجج ئس ئهبابد هییگایه شاجکت   در نهییاات  ت 
یفاایی  ئیزده   سبدآ ری   سجینجیو ئاایی ئلندتادد 

در  یقااد تمااايبانت یه  ااای      [.42] آنایا گاجدد
 کایر  هاای، ر یکااجد هدیاادی ئااس کما  شااجکت

ج یه  ی   یک ساایزتیا ئااج هیتعااس ری    یست کس  أثن
هایی  ، تمايبانت [34]1کایر ن .دهاد  بهس قجیر ت تبرد 

یه  ی   ری ئس چهیر دس س تميبانت یق الیدی، تميبانت 
د س    امانم  قینبن ، تميبانت یرهق    تميبانت نبع

یک ساجی  ری در یی   يانق تميبانت یه  ی    کند.ت 
کاجدا تنایفد ئاجیی     ثجهیی دی طلبینس ئجیی فدیکفعیانت
ئاس     آا ری کجده  زیمت  عجی  تعس   تينهی شجکت،

در نظاج گاجف   یهاای  آا     کل  ئاد ا سیزه  نبیا یک 
  .شده یستئجرس  

                                                 
1. Corporate Social Responsibility(CSR) 

2. Filho et al. 

3. Stout 

4. Carroll 

 

 عملکرد برند
هیی یک  یز ته  جی  ی ابیتدر دهس یرنج ئجندسیزی 

 يانای   در فبزه تدیجیت ئیزیرییئ  ئبده یست کس ییا   
 .هیی یرنج  ابیت شده یسات ینر ند در کشبر تی در س

 ئایزیر  در ئجناد  تبفانات  تناایا  تعنیی ئس 1ئجند   لکجد
 گناجی یندیزه ههت هیی شیرص دیریی ئجندی هج .یست

 قبناب  یز تعنیرهایی   ئی ئجند فج   فجم. یست   لکجد
 یز های آا رجیاد  تناایا  ه چنن    ئجند رجیدیریا  عدید

 ئناایدید در [.41] شاابدتاا  ساانجنده دیگااج ئجناادهیی
 هایتد    ش بن ههیا تعنیر یک کس شده ئنیا ئیزیرییئ ،

 تميلس یی  ندیرد،  هبد ئجندسیزی   لکجد یرزییئ  ئجیی
 ئیزیر سیزتیا، ئي  سیزتیا،/تين  ریهبجد  یئد  بیندت 
 [.41] ئیشااد تاادیجیت ر یناا  تي لاا  هااییتاادن  

هیی تي لف  ئجیی سنج    لکاجد ئجناد یری اس    شیرص
ساس   [64] 6 نا    تراجریلرس  تثاین،   ئس طبر شده یست.

آگیه  ئجند،  البیج ئجند    فیدیری ئس ئجند ری ئس  نابیا  
 یناد. کجده تعجف  کننده   لکجد ئجندهیی یرزییئ شیرص
   تعجفا   سایزتینده ،  ئاجیی  رابد  پ  ه  در کبا  
 پییاس  ئج ری  چیرچبئ  ئجندسیزی   لکجد یدئنید یرزییئ 

  [.40] دهد ت  یری س ری کیرکنیا   تیا  تش جی، ئعد سس
سمس  يانای   تکنای   ؤ بس  ت کس یرنجیً  يانا  
ینجیو شده، یر بایط   یه نات ئجنادهی ری در     0یو یس یو

هی آا دهد.ئیزیرهیی صنع   گبنیگبا تبرد  أکند قجیر ت 
کیرکجدهیی یصل  ئجند ری ئی  بهس ئس یه نات   یر بایط   

یناد    جرسا  قاجیر دیده  هیی صنع   تبرد ئآا در تين 
ته  جی  کیرکجدهیی ئجند ری ئس  ج نا  ی ابیات چنان     

درصد(:  11کیه  ریمک)-4 :[10ص 48] یندئنیا ن بده
ین يیب یک تيالبن ئجنددیر، یف  ین یک  ال نم رجید 

یفااایی  کاایریی    -2دهااد. یشاا بیه ری کاایه  تاا   
گجدآ ری  درصد(: تيالب د دیریی ئجند، 14یطه ید)
تيالابن ری ئاجیی تشا جی     طه ید تج ب  ئی   يلنب ی
آ ری یطه ید تج ب  ئی سایزنده    یند. ه دآسیا ن بده

                                                 
5. Brand Performance 

6. Wong & Merrilees 

7. McKinsey & MSM 
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گناجی    هی در  الا نم تبدأ کی  در قیا  یک ئجند ئس آا
 کنااد.ین ياایب در تياان  پنچنااده ئاایزیر ک ااک تاا  

درصاد(:   41جی تثبات) یفا ده   ییجید  الابی یرز  -3
بات تبها  یرز    ئی ییجید  الابیجی تث ئجندهی تع ب ً 

ئجندهی یئایرهیی  تؤثج در ت  ییا ن بدا  شبند.یفا ده ت 
کی هی    ردتید یز رقبی هم ند. در فیا  کس کی های    

شاابند، ئجناادهی  النااد تاا  رادتید ئااس ریف اا   النااد 
هایی  گیه  ئجندهی  نهی  یتب   اییا در تيان   شبند.ن  

 آیند.ئمنیر پنچنده ئس ش یر ت 
 

 قتحقی فرضیه های 
در قم ت ذیب ئی پجدیر   ئاس ت غنجهایی  ياناق      

 شبند.ت   بنن  يانق  فجضنس هیی ر یئ  ئن  آنهی، 
 تفهاابو: یه  اای        لکااجد ئجنااد   تماايبانت

 یراهر  تفیهنم زتجه در "هیشجکت یه  ی   تميبانت"
 در های شاجکت  کاس  ناشا   ئس   یست تطجح کیر کم 
ئن  یز سس  .شبدت  تجئبط دیرند ئج هده یه  ی   فبزه
   تمايبانت یه  ای    تياایا زییدی ریئطاس ئان     دهس،

ری ئاس   ج تثب   ری ئس ه اجیه دیرناد،  کس ن یی   لکجد تیا 
 [.23-40] یناد صبرد  ججئ  تابرد ئجرسا  قاجیر دیده   

  لکجد تیا  ری تميبانت یه  ی   شجکت، هیی فعیانت
ذی نفعاین   هایی  گج هیئ  شجکت ئی یز طجیق ئهببد ر 

در یی   يانق   لکجد ئجند ئس ییا  صابرد    ئجد.ی  ت ئ
 عجی  شده یست:   لکجد تیا  ییجید شاده ئاس  سانلس    

درک  دیریارجیا  کاس ئاس  سانلس   کنناده  ئجندهیی  اأتن  
کنناده کاس  بسا     هیی یه  ی    اأتن  . فعیانتشبدت 

رجیاد  یفایی  تبه   بیند ت شبد رجیدیریا یدریک ت 
یای ئاس    ئجند شبد بد   لکجد  ئهبتيالب د   ردتید 

شبد   یز سابط آا  بیر   ئی ث ففا   لکجد ئجند ت 
تماايبانت در ئیزیرهاایی صاانع    کنااد.هلاابگنجی تاا 

  ئهبابد   [3]  ی   تنجج ئاس یر اایی   لکاجد ئجناد    یه 
 ری   ه چناان  ئهااجه [1] شاابد  لکااجد شااجکت تاا 

یز سبی دیگج  بتایس   .[21]دهد ت  سیزتین  ری یفایی 

یند کس یقادیتی   تادیجی     ( ئنیا کجده2770) 4هل   کب
یه  ی  ( )ئس طبر تثین در یینجی  دو  بهس ئس تميبانت 

ئنایئجیی  فجضانس   . [11]  بیند تنجج ئس یفبن ئجند شبدت 
 شبدذیب تطجح ت ئس صبرد  ی ن

1H : تماايبانت یه  اای   "یدریک رجیاادیریا یز" 
دگیا  أثنج تثبت کنندگیا ئج   لکجد ئجند  أتن  کننتن  أ

   تعنیدیر دیرد.
ئنشاا ج ماايبانت یه  اای     یرز   یاا ه ئجنااد:  ت

هایی یه  ای     هیی یتج زی نس  نهی ئاس فعیانات  شجکت
یی هایی گما جده  ئلکس در یی  زتننس فعیانت  بهس دیرند،
یثبید شده یست یرز   ی ه ئجند ئج سبد  دهند.ینجیو ت 

لس ئیید يد یً یی  تمسهیتدیریا کیتهً  یثنجگذیر یست   قی 
هی ئیشد  ی ئنش ج ئس تبضبع ئجند   یی ئجیی شجکتینگناه

بانت يپاجدیر   ئاس تما   یرز   ی ه آا یه نات دهناد.   
یه  ی   ئی ث یفایی  یرز  ئجند در ئان  تشا جییا     

هی   سایزتیا های ئییاد ئای     شجکت شبد.یفجید هیتعس ت 
انت بماي هایی تب نا  ئاج ت   در زتننس فعیانت  ه  ئنش ج

یه  ی  ، نگج  یرهق  تثب   ری در ذه  تش جییا ربد 
 - بینند ئی  عهد ئس یصبن یرهقا  هی ت ییجید ن ییند. آا

بانت يیه  ی     ینمین  در ریس یی  بهس ئس نظایو تما  
س ن ابده    ی ا یه  ی  ،  البیج ئه جی یز ردتید ربد یر

گبی ربد در یذهیا تجدو  دی   ئجند تثب   ری یز نیو   اب
 رابد  هایی ئجناد  در تادن یرز   [21] 2هبنا ئگنجینند.
کند کس یرز   ی ه ئجند یز  عیتهد ئن  ئجناد  پشنهید ت 

   3ئجیکلاا  شاابد.تاا    ذی نفعاایا شااجکت ییجااید 
کنناد کاس ی  بایر شاجکت در     ئنیا تا   [26] ه کیرین 
یه  ی   یک ئيا  تهام در    هیی  فعیانت پیسيگبی 

انات یهدیف ئیزیرییئ  در ف ییجید ئجندی یرزش ند یست.
ییجاید   اییا در    ئییفایی  تنیفد   فج    [20] ییریئطس

س پا  تيالبن یز طجیق  بهس ئس تمی ب یه  ی   یسات. 
هیی صنع    بسا   یدریک فعیانت هیی یه  ی   شجکت

  بیند ئی ث یفایی  یرز   ی ه ئجند شابد ا ت یریرجید

                                                 
1. Thomas & Kohli 

2. Jones 

3. Brickley 
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اعاس  در تطی [02]  ه کایریا   4چنن   برسهم [.28   3]

 -2772کشابر یز ساین    47ئجند ههاین  یز   10پینل  یز 
ئس یی  ن نجاس رساندند کاس تمايبانت یه  ای         2770

نفعیا ئس طبر تثب   ئاج یرز   یا ه   شجکت در قبین ذی
فاناات  شایهج    کهنایری  دهدشا    .ئجند  اأثنج دیرد 

( در  يانق ربد در صنعت ابیزو رینگ  ئس ییا   4303)
ج ی ضیی تجکا رجید، تمايبانت  ن نجس رسندند کس یز نظ

یه  ی   ئج یرز   ی ه ئجند  أثنج تثبت   تعنایدیر دیرد  
یی ( در تطیاعس4301. ه چنن  یژدری   ه کیرین  )[28]

در ئن یرس یا شهند صد ق  یاد ئس یی  ن نجس رسندند کس 
یئعید تميبانت یه  ی   )هیتعس، تشا جییا، کیرکنایا     

 ه ئجناد ئن یرسا یا   تين  زیمت( ئاج یئعاید یرز   یا   
( نشاایا دید کااس 4301. کاایرگج )[12]یثجگااذیر یساات 

پذیجی یه  ی   ئج کلنس یئعید یرز   ی ه ئجناد  تميبانت
پاذیجی   أثنج تثبت   تعنیدیر دیرد   در نهییت تمايبانت 

یه  ی   یز طجیق یرز   ی ه ئجند ئج ئعاد رضاییت یز   
  کاس شاجکت   یهای پس هایناس   .[13]ئجند یثجگذیر یست 

پاجدیزد تنجاج ئاس یفابن     ئجیی پیسيگبی  یه  ی   تا  
سیز یر اایی  شبد، ئلکس در ئلندتدد زتننسسبدآ ری ن  

  يانق  ودئنیئجیی  فجضنس یرز   ی ه ئجند ربیهد شد. 
 :شبدئس یی  صبرد فجتباس ت 

2H : تماايبانت یه  اای   "یدریک رجیاادیریا یز" 
 یثنجأ ا ا گیکنند أتن یرز   ی ه ئجند  جئکنندگیا  أتن 

 تثبت   تعنیدیر دیرد.

   2 یا ریااب: یرز   یاا ه ئجنااد     لکااجد ئجنااد 
ادنااد کااس در فااین فیضااج نفااد  تع  [37] ه کاایرین 

ئاس  سایزی  هیی صنع   یز سجتییس گذیری در ئجندشجکت
صبرد تنیفد یرز   ی ه ئجند یست. یرز   یا ه ئجناد   
صنع    ئس تعنا  ییجاید یرز  ئجناد ئاجیی رجیادیریا      

ریا  فی د ئی ییجید یرز   ی ه ئجند رجیدی ست.صنع   ی
طبااس یز تيالاب د      هیی یکتعن  دیری ری ئن  ئجند

یرز   ی ه ئجند ئی  تشا جییا ری   .کنندردتید درک ت 
یف  ئاجیی تيالابن   رادتید    ئس پجدیرت قن ات یضا  

                                                 
1. Torres 

2. Van Riel 

ی ااث ف ییاات یز شااجکت    کنااد   ئ يجیااک تاا  
  لکاجد  یر اای    ئنیئجیی  تنجج ئاس  شبد،تيالب    ت 

یی رجیدیریا فجفس [33] 3هب با [.32   43] شبدئجند ت 
صنیید کیتسنب ج شيال ، تیشن  فکس   فهپا  دیماک   

یثج  "کس  دگنجی کجدنتطیاعس قجیر دیدند   ن نجس ری تبرد
بن ئاس  یرز   ی ه ئجند یز یاک طبااس تيالا    "1هیاس یی

شبد   تنجاج ئاس   ییاب    طباید دیگج تيالبن تن اب ت 
  ئس پجدیرت قن ت یضیف    هم چنن  رجیاد   رجیدیریا

   1ئندیکما   شابد.  بصنس تيالب د ئی ه یا ئجند ت 
گناجی  درئایره  الا نم   در تطیاعس ربد [31] ه کیرین 

هیی صنع   ئس ن ییج  تشیئس ی ضیی  یفد رجید شجکت
سبو ئس ییا  گبناس تطاجح    دست ییف ند. ئنیئجیی  فجضنس 

 شبد:ت 

3H : یرز   یاااا ه ئجناااادیدریک رجیاااادیریا یز 
کننادگیا  ایثنجی    اأتن  ئج   لکجد ئجناد   کنندگیا أتن 

 تثبت   تعنیدیر دیرد.

در یی   يانق یرز  ئجند نا  تناینج  ری در تادن   
ئس تنظبر سنج  یثج ينج در ن نجس  تفهبت   يانق دیرید.

کنندگیا ئج   لکجد ئجند تم انم تميبانت یه  ی    أتن 
 شبد:ئس صبرد ذیب طجح ت  فجضنس چهیرو  يانقآنهی، 

4H :    یدریک رجیااادیریا یز تمااايبانت یه  ااای
کنندگیا ئس طابر ينجتما انم   ئاس  یساطس یدریک      أتن 

کنندگیا ئج   لکاجد  رجیدیریا یز یرز   ی ه ئجند  أتن 
 ثنجی تثبت   تعنیدیر دیرد.أ  هیآائجند 

 

 شناسی تحقیقروش

تنایا  ايیخ يانق فیضج یز نظج هدف کیرئجدی، یز 
ر   گاجدآ ری   ايایخ کن جن ت غنجهای  بصانف    یز   

هایی  آتیری پ  ه  شجکتیتعس هی تندین  یست. هدیده
ئجقا  شاهجک    هییدس گیهآ د   فعین در گج ه تیشن 
 شاجکت  41ئیشد کس در یی  ریس ی صنع   شهج شنجیز ت 

 .درصاد(  67)فاد د   ه کیری ن بدند یهجیی  يانق ئی
ئن  تدیج یتب، تدیجیا یرشاد  شده هیی طجیف  پجسشنیتس

                                                 
3. Hutton 

4. Halo effect 

5. Bendixen 
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 جلوگیری از افول عملکرد برند با تأکید بر نقش مسئولیت اجتماعی

  کیرشنیسیا رجید    دیرکید  یفدهیی فعاین  بزیاد   
پجسشنیتس قیئب  يلناب ئاس دسات     01شد کس در نهییت 

 ياناق یز تدامایزی    فجضانس هایی   ئجیی پیسخ ئس  آتد.
ئس ر   ک  جی   ابیا د و   4(SEMتعید د سیر یری )

 n 2.0versio SMARTPLSگنجی یز ئی ئهجه 2(PLSها   )
گناجی ییا    ه چنن ، تانایس ینادیزه  . یس فیده شده یست

ئیشاد کاس   کاجد تا   یی انتانیس پنج گایناس  پجسشنیتس،
   ئیشد.دیریی طنف  یز کیتهً تبیفق  ی کیتهً تيیا  ت 

 

 هايافته
 آمار توصیفی الف(

نفاج   01هایی ه عنات شانیر      ن ییج  بصنف  دیده
د    جهنااید  آ شجکت گج ه تیشن  41دهنده یز پیسخ

درصد 6/06  بیرد یست یز: ئجق  شهجک صنع   شنجیز
 3/22درصااد زا ئبدنااد.  1/23دهناادگیا تااجد   پیسااخ

ساین     17 ی  37ئن   1/10سین،  37درصد پیین   ج یز 
درصاد   2/18سین س  دیش ند.  17درصد ئنش ج یز  3/27

سین  47  تیئا  ئی ی  سین 47دیریی سیئاس کیر ک  ج یز 
هیی دیریی سا   درصد شجکت 11//1 کیر دیش ند.سیئاس 

هی   اج  درصد یز شجکت 1/11  سین ئبدند  47ک  ج یز 
درصاد یز  یفادهیی    0/61. ئبدناد سین   ج  47ئی ی 

 ماا ند   تاایئا کیرتنااد ه 477صاانع   دیریی ک  ااج یز 
 دیرند.کیرتند  477ئی ی  هییشجکت

 

 آمار استباطی ب(
یرهیی ی  بیرسنج  تادن  تعن   ر یی :یرزییئ  پیییی  

( ئس طبر رهصاس آ رده شاده   4گنجی در هد ن )یندیزه
هیی ر یی ، پیییی     بصنف  یست. یی  هد ن شیرص

 دهد.ری ئجیی   یت  ت غنجهیی  يانق نشیا ت 
 ای   7کس تایدیجآا ئن   3(CRشیرص پیییی  تجک  )

هییگاین  ئجیی آافایی کج نبای  یسات. ئای      ،ئیشدت  4
 جی یز گنجینسینکس آافیی کج نبی  ئجآ رد سيت بهس ئس ی

دهاد،  پیییی  سیزگیری در ن  ت غنجهیی تکنبا یری س ت 
یز یک شیرص دیگج ئاس یسام    PLSهیی تمنجی در تدن

                                                 
1. Structural Equation Modeling Using  

2. Partial Least Squares 

3. Composite Reliability 

شبد. تادیر یی  شیرص نبییاد  پیییی  تجک  یس فیده ت 
(، CAئیشااد. شاایرص آافاایی کج نباای  ) 0/7ک  ااج یز 

یی  یست   ئجآ ردی ری شیرص کهسنک ئجیی  يلنب پیی
های یری اس   شیرصئجیی پیییی  ئجیسیس ه بم گ  در ن  

دهد. ئجیی ئجقجیری پیییی ، ضاجی  آافایی کج نبای     ت 
هی یی ت غنجهی تادیر یی  شیرص نبیید ئجیی   یت  سیرت

پجسشنیتس  27ئیشد. ئدی  تنظبر، یئ دی  عدید  0/7ک  ج یز 
  آافایی  ئن  ی ضی  ن بنس  بزیاد شاد   ساسس ضاجی    

 ابیا  در ن نجس تا  (. 4هد ن ) کج نبی  تيیسبس گجدید
س با آراج  گنجی تطلبب یست. یندیزه یئایرگفت پیییی  

هی ئجیی سانج  هاج   هد ن ننا  عدید سيبی د یی تعجف
  کند.ت غنج نهف س ری ئنیا ت 

یرزییئ  ر یی  ه گجی ئس یی  تعنیست کاس تج ب اس   
کنند. ت بس   یریینس هی، سیزه یصل  ری  بنن  ت تعجف

ئس  نبیا تعنایری ئاجیی ی  بایر     1(AVEیس يجیج شده )
 1/7تعایدن   AVEه گجیی  پنشنهید شده یست. فادیقب  

ئنینگج ی  بیر ه گجییا  کایف  یسات. ه اینطبر کاس در      
شایرص تناینگن     ئس ک کشبد، ( تشیهده ت 4هد ن )

( تشيص شد کاس   ایو   AVE یریینس یس يجیج شده )
هم ند.  1/7ئی  ج یز  AVEد  يانق دیریی هیی تبرسیزه

 بیا ن نجس گجفت کس پجسشنیتس یی  پا  ه   ئنیئجیی  ت 
 یز ر یی  ه گجیی  تبرد قببن ئجربردیر یست.

ر یی  یف جیق : ر ییا  یف جیقا  نماب ی یاک تفهابو      
د  تعنیر  PLSسیزی تمنجی کننده یست   در تدن ک نب

 رکج   آزتابا  -ئجیی آا تطجح شده یست: تعنیر فبرنب
 رکج ید ای  -تعنیر فبرنب [.463ص  31] 1ئیرهیی  جض 

هیی ساییج  ئیید در تاییمس ئی تعجف کند کس یک ت غنجت 
ت غنجهاایی تکناابا، پجیکناادگ  ئنشاا جی ری در ئاان     

هاج   AVEهیی ربد  دیش س ئیشد. یز نظج آتیری، تعجف
ت غنج تکنبا ئیید ئنش ج یز ئی  جی   بیا د و ه بما گ   

ئجرسا  تعنایر    ا ت غنج ئی سییج ت غنجهیی تکنبا ئیشاد. آ
( 2 رکج در ن بناس تابرد ئجرسا  در هاد ن )    -فبرنب

شبد. در یی  هاد ن ئاس هایی ی ادید قطاج      تشیهده ت 

                                                 
4. Average Variance Extracted 

5. Cross- Loadings 



 

417 

 22/ سال بیست و پنجم/ دوره جدید/ شماره 31 تابستان و دو فصلنامه راهبردهای بازرگانی/ دانشگاه شاهد/ بهار
 Business Strategies/ Journal of Shahed University/ 25rd Year/ No.11 Spring & Summer 2018 
 

 
هد ن ه بم گ  ت غنجهایی تکنابا، ریشاس د و تاادیر     

AVE  گنجد.ئجیی هج ت غنج تکنبا قجیر ت 

 
 

 بصنف هیی ر یی ، پیییی     . شیرص4 هد ن
متوسط واريانس  متغیرهای نهفته

 (AVEاستخراجی )
پايايی 

 (CRمرکب)
آلفا 
 (CAکرونباخ)

تعداد 
 سئواالت

 1 800/7 874/7 643/7 مسئولیت اجتماعی 

 42 074/7 080/7 012/7 ارزش ويژه برند
 1 863/7 004/7 038/7 عملکرد برند

 
 

 شس د و تنینگن   یریینس یس يجیج شدهن ییج تجئبط ئس ه بم گ  ئن  ت غنجهی ئی ری .2هد ن 
 عملکرد برند ارزش برند مسئولیت  اجتماعی متغیرها

   083/7 مسئولیت اجتماعی
  860/7 134/7 ارزش برند

 810/7 434/7 460/7 عملکرد برند

 
 AVEشبد، تادیر ریشس د و ه ینطبر کس تشیهده ت 

ئجیی هج سیزه ئنشا ج یز ه بما گ  آا سایزه ئای ساییج      
هیی تبهبد در تدن یست. ئنیئجیی  ر یی  یف جیقا   سیزه
 شبد. گنجی  أیند ت هیی یندیزهتدن

آزتبا ئیرهایی  جضا  یکا  دیگاج یز تعنیرهایی      
یرزییئ  ر یی  یف جیق  یست کس آزیدی ئنشا جی دیرد. در  

ف ئاجیی هاج ت غناج    ر د ئیر هج تعجیی  آزتبا ین ظیر ت 
یر آا تعاجف ئاجیی   تکنبا ئنش ج یز ئیرهیی  جض  یی ئا 

 رکاج  -سییج ت غنجهیی تکنبا ئیشد. یگج تعنایر فبرناب  
آزتبا ئیید ، کندر یی  یف جیق  ری در سطح سیزه یرزییئ  

ئیر  جض  یرزییئ  ر ییا  ری در ساطح تعاجف فاجیهم     
آ رد. هج گیه یک تعاجف ه بما گ  ئای  جی ئای ساییج      
ت غنجهیی تکنبا دیشا س ئیشاد، ئییاد در  نیسا  تادن      

هایی  دنظج کجد. ئس  لت زیید ئبدا ت غنجهی   تعجف جدی
یفاایر  کس در رج ها  ناجو   شبد يانق در یینجی ئنیا ت 

هیی هج هد ن آزتبا ئیرهیی  جض  نشیا دید کس تعجف
ت غنج تکنبا، ئجیی آا ت غناج تکنابا نمابت ئاس ساییج      

ئجیی ، یی ه بم گ  ئی  جی ئبد. ئنای ت غنجهیی تکنبا دیر
هج سیزه ئنش ج یز ئیر آا تعجف ئاجیی   ئیر هج تعجف ئجیی

جس ر یی  یف جیق  تادن  أیناد   هی یست. در ن نسییج سیزه

ئس طبر رهصس، یاک ت غناج تکنابا ئای تادن       شبد. ت 
ینعکیس  ر ی   پییی ئیید تعنیرهیی پیییی  تجک ، پییایی   

 رکج   آزتبا ئایر  جضا    -، تعنیر فبرنبAVEتعجف، 
نبیشاد، ت کا  یسات     ری دیش س ئیشاد. یگاج ییا  طابر    

پ  هشگجیا تعجف  ری کاس یز پییایی    ر ییا  ک  اجی     
گنجی تبرد نظاج فاذف     یندیزه ئجربردیر یست یز تدن
 تدن ری یصهح کنند.

 
 پژوهش فرضیه های آزمون  ج(

ی  ضجیی  تمانج     دهندهنشیا( 2(   )4هیی )شکب
تایدیج تعنیدیری ئن  ت غنجهیی  يانق یست، کس پاس یز  

ئاجیی ییا     SmartPLSس    يلنب  بس  نجو یفاایر   جای
  يانق ئدست آتده یست. 

 فجضانس هایی   ( ن اییج  2(   )4هایی ) ئی  بهس شکب
 نشیا دیده شده یست.  1 ياناید در هد ن ش یره 

ئج تبنیی ن اییج  ياناق در    فجضنس هیی ن ییج آزتبا 
 ( ن یی  دیده شده یست.1) هد ن

شبد، تاادیر  هده ت ( تشی1گبنس کس در هد ن )ه یا
ئیشدکس ئنینگج ت  317/2ئجیی فجضنس ی ن ئجیئج ئی  tآتیره 

 أیند شدا یی  فجض یست؛ ئدی  تعنی کس، هجچس شجکت 
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در قبین پیسيگبی  ئس تمی ب یه  ی   ت عهاد ج ئیشاد،   
ییئاد     لکاجد   تنایا تبفانت ئجند در ئیزیر یفایی  ت 

 ییئد.آا ئهببد ت 
 
 
 
 
 
 

 
 

 . ضجیی  تمنج ت غنجهیی  يانق4 شکب
 

 
 

 ت غنجهیی  يانقt . تایدیج تعنیدیری 2شکب 
 

 فجضنس هیی . ن ییج آزتبا 1 هد ن
 ضريب تعیین نتیجه فرضیه tآماره  (β) ضريب مسیر تحقیق فرضیه های 

 110/7 ف ییت شده 317/2 106/7 و عملکرد برند مسئولیت اجتماعی -1
 ف ییت شده 070/3 878/7 برند و عملکرد ارزش ويژه برند -3

 110/7 ف ییت شده 402/47 668/7 مسئولیت اجتماعی و ارزش ويژه برند -2

 
ییا   یسات؛   402/47ئجیی فاجض د و   tتادیر آتیره 

پجدیر   ئاس   ئی  بینندکنندگیا ت ئدیا تعنیست کس  أتن 
 .تمی ب یه  ی   یرز  ئجند ربدشیا ری یر اای  دهناد.  

ئبده   کس تب ن   070/3ئجیئج ئی جضنس سبو ئجیی ف tآتیره 
 یثجگذیری یرز   ی ه ئجند ئج   لکجد ئجناد در ئایزیر  ئج 

درصد    01فجضنس ی ن در سطح یط ننیا ئنیئجیی  یست. 
درصاد  أیناد    00د  فجضنس ئعادی در ساطح یط ننایا    

 .  ندشد
ئس تنظبر تيیسبس یثاج ينجتما انم )ناا  تناینج (     

نت یه  ای   ئاج یرز   یا ه    ئییم   یثج تم انم تميبا
ئجند در یثج تم انم یرز   ی ه ئجناد ئاج   لکاجد ئجناد      

(. 878/7*668/7) 11/7شبد ئی: ضجب ن بد کس ئجیئج ت 
ئنیئجیی  چبا یثج ينج تم انم یز یثجتم انم ئنشا ج یسات   

(11/7 106/7 فجضنس چهیرو  يانق ف ییت ت ،) .شبد
یز طجیاق یرز   کنندگیا یعن  تميبانت یه  ی    أتن 

ئجند ئج   لکج ئجد آنهای یز دیادگیه رجیادیریا صانع       
 یثجگذیر یست.

 بیا ئاس ییا  ن نجاس    س ئس ضجیی  تمنج ننا ت ئی  به
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ئج  فجضنس هیی رسند کس  أثنج ت غنجهیی تم اب هجیک یز 

هی یز نبع رط ، تثبت   تما انم یسات؛   ت غنج  یئم س آا
نایا یاک درصاد،   یعن  ئی یفایی  ت غنجهیی تم اب ئس ت

یئاد    یت غنج  یئم س ئس تنایا ضجی  تمنج یفاایی  تا   
ضانس ی ن ئای ئهبابد      فجئج کس. ئس  نابیا ن بناس در   

ئاس تناایا   یفایی  تشیرکت شجکت در تمی ب یه  ی   
درصد   لکجد ئجناد نناا ئاس     01یک درصد، ئی یط ننیا 

ییئاد.  درصد یفایی  ت  106/7تنایا ضجی  تمنج یعن  
 بیا ئاس ه ان    ری ننا ت  فجضنس هیی نج سییج ضجی  تم

تادیر ضجی   عنن   أثنج تمايبانت  صبرد  فمنج کجد. 
یه  ی     یرز   ی ه ئجند ئاج   لکاجد ئجناد ئای هام      

دهد کس یی  د  ت غنج ئی ت  یست. یی  تادیر نشیا 110/7
درصاد یز  غنناجید ت غناج  یئما س      0/11یند هم  بینم س

درصد ئیقن یناده   4/11ئنن  کنند     لکجد ئجند ری پن 
چنن  تادیر ضاجی   ئنن  یست. همتجئبط ئس رطیی پن 

ثنج تميبانت یه  ی   ئج یرز   ی ه ئجند ئجیئاج   عنن   أ
دهناد کاس ت غناج    تاادیر نشایا تا    یست. یی  110/7ئی 

درصد  غننجید ت غناج  یئما س    0/11تميبانت یه  ی   
درصاد   3/11د،   کنا ئنن  تا  یرز   ی ه ئجند ری پن 

 ئنن  یست. ئیقن ینده تجئبط ئس رطیی پن 
یرزییئ  کنفنت تدن: تعنایر کلا  ننکابی  ئاجیز      

( 2771( ئس  سنلس  ننهی س   ه کایریا ) GOF)شیرص
گناجی    پنشنهید شاده یسات کاس هاج د  تادن ینادیزه      

دهد   ئاس  نابیا تعنایری    سیر یری ری تد نظج قجیر ت 
  سنج  کنفنات تادن ئاس    ئنن    لکجد کل  ئجیی پن 
   2Rر د. یی  تعنیر ئس صبرد تنینگن  هندسا   کیر ت 

ئجیی شیرص ننکابی    شبد.ت بس  یش جیک تيیسبس ت 
ئی  ج   ئس یک نادیک اج ئیشاد    1/7ئجیز  ننا هجچس یز 

 GOFدر ییا   ياناق    [.14] ج ربیهد ئابد  ئجیز  کیتب
کلا    ی  بایر  GOFیست. ئنیئجیی  تاادیر   604/7ئجیئج ئی 

 ه ه ئج یی  ئاس تنظابر   کند. تدن ری  أیند   ف ییت ت 
 بیا ئی  بهس ئس ضجی   عنن  یرزییئ  تدن سیر یری ت 

یظهیر نظج ن بد. تعنیر یسیس  ئجیی یرزیایئ  ت غنجهایی   
ئجیئج   2R( یست. تایدیج 2Rتکنبا در نای، ضجی   عنن  )

قیئاب   PLSهیی تمانجی  در تدن 40/7   33/7،  60/7ئی 

. [460ص 31]شبند  بهس، ت بس    ضعن   بصن  ت 
ضااجیی   عناان  ت غنجهاایی در نااای یرز   یاا ه ئجنااد 

ت بسا   ئیشاد کاس   ( ت 110/7(،   لکجد ئجند )110/7)
هم ند.  ا  چبا یک ت غنج تکنبا در نای ری ئای  عادید   
تعد دی )یک یای د ( ت غنجهایی تکنابا ئج ناای شاجح      

 قیئب پذیج  یسات. دهد تادیر ضجی   عنن  ت بس  ت 
ئاجیی ت غنجهایی تکنابا در ناای      2Rدر ن نجس تادیر اذی،

یرز   ی ه ئجند     لکجد ئجند در ساطح قیئاب قبابا     
 قجیر دیرد. 

 

 گیریبحث و نتیجه
تمايبانت   اأثنج  هدف یصل  ییا   ياناق ئجرسا     

   ر ی   لکاجد ئجناد صانع     کننده ئج یه  ی    أتن 
یجیا   کیرشنیسایا  ه تاد یز دیادگی  یرز   ی ه ئجند آنهی

  ئس تنظبر رشد   لکجد ئجناد    ی ی ریهکیرهی رجید ئبد
نشیا دید ن ییج  يانق . یری س گجددشیا هلبگنجی یز یفبن

یرز   یا ه   کننادگیا ئاج  تميبانت یه  ی    اأتن  کس 
  لکاجد ئجندشایا  اأثنج تثبات     چنان   ئجندشیا   هام 
کس تميبانت ئنیا ن بد   بیائس  بیر   ت  تعنیدیری دیرد

یرز     بیناد یز یفابن   تا   های کنناده یه  ی    اأتن  
ییا   سیز رشد شبد.   زتننس   لکجد ئجند هلبگنجی کند

 ینا     ، [3] ییج  ی   ه کایریا ن نجس ه جیسا یی ن ا  
   ئجیکلاا ، [02]،  اابرس   ه کاایریا [1] ه کاایرین 
در یی   ياناید ئس یی  ن نجاس   ئیشد.ت  [26]ه کیرین  
هیی یه  ی   شجکت یر اایی یرز   کس فعیانترسندند 

در ریسا یی ییا     یجند شجکت ری در پ  ربیهد دیشات. 
 4 يانای   یز ه لس یئبئکج    ایتج قیئب ذکج یست ن ییج 

   [24] 3چاای ب   ییناا  ،[27] ریا  ه کاای 2، یُیبناب [04]
    لکجد  هیی یه  ی  ریئطس ئن  فعیانت [22] 1آکجئجگ
ه چ ابا  یی یند    دهیند کجدهتثبت  أشجکت ری تیا  

  ه کایریا   6تایاکبام    [36]  ه کیریا  1کجیمبس بتب

                                                 
1. Abu Bakar & Ameer 

2. Oeyono 

3. Chu & Yang 

4. Ackerberg 

5. Crisostomo 

6. Malcolm 
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یی  ریئطاس ری تنفا  یای ئاد ا ه بما گ  ی اهو        [30]
هیی یی  پ  ه  در در ریس یی  أیند ن ییج ییف س .یندکجده

 فاناات شایهج    کهنایری  تطیاعید دیرل ، دهدشا   
ینگ  ( نشاایا دیدنااد کااس در صاانعت ااابیزو راا 4303)

تميبانت یه  ی   ئج یرز   ی ه ئجناد  اأثنج تثبات      
( 4301. ه چنن  یژدری   ه کیرین  )[28]تعنیدیر دیرد 

ئس یی  ن نجس رسندند کس یئعید تميبانت یه  ی   ئج یئعید 
( 4301. کایرگج ) [12] یسات  یرز   ی ه ئجند یثجگاذیر 

پذیجی یه  ای   ئاج کلناس یئعاید     نشیا دید کس تميبانت
ی ه ئجند  أثنج تثبت   تعنیدیر دیرد   در نهییات  یرز   
پذیجی یه  ی   یز طجیق یرز   ی ه ئجناد ئاج   تميبانت

 .[13]یثجگذیر یست ئعد رضییت یز ئجند 

ینجایو  عهادید    بیند ئای  کننده ت هیی  أتن شجکت
ربد تنجج ئس یر ای  یرز  ئجندشایا   بانت یه  ی  يتم

ئجناد رابد ری در   شبد   تبفانت در ذه  رجیدیریا ت 
بد در ئیزیر  ض ن     ثبنت رقیئت ئی سییج ئجندهیی تبه

هیی تشایئس،  ئج تبنیی ن ییج یی  پ  ه    پ  ه کنند. 
هاایی ئج ااج   تالاایفبس شاافیه  ئاای  ججئنااید شااجکت

کیرشنیساایا فاابزه ئیزیریاایئ  صاانع  ، یقاادیتید     
پنشنهیدهیی کیرئجدی ذیب یز طجیاق  بهاس ئاس تمای ب     

ئاس   ئجناد    لکجدیرز  ئجند    یر ایظبر ئس تنیه  ی   
  هلااابگنجی یز یفااابن ئجنااادهیی  کننااادگیا اااأتن 
شانهید  پن ياناق   فجضنس هایی  ئج فم   کنندگیا یتن 
 د:  شبت 

ئنی ئج ن نجس آزتبا فجضانس ی ن ئاس تادیجیا شاجکت     
شبد کس  باند تيالب د ئی کنفنت   تجيبب  بصنس ت 

ئ  ، یری ااس گااذیری  ید نااس   رقاای ه ااجیه ئاای قن اات 
هی   ردتید پاس یز فاج  ، آتابز  ئاس     نیتسض ینت

تدیری،  عجیا   یفاد   کیرکنیا   ییجید فجهن  تش جی
ر یئاا    اابت  در ساایر یر ساایزتین  ئااس تنظاابر    

هایی یه  ای  ، ییجاید    رسین  ها ناید فعیانات  یطهع
های،  سیزی ضاییعید کیرریناس  هیی  ئجیی پیکرینس الفنس

گاجی  ش  پجئننناده   فایت   هیی  رز بلنغید در تين 
ر بایط تما  ج ئای    ، یهایی  رزشا   ر یدیدهی   فعیانات 

، تشایرکت در ئجگاایری   هی   تجیکاا  ياناای    دینشگیه

زیمت ری در هیی ففیظت یز تين هی   ه یی ن ییشگیه
دس بر کیر قجیر دهند   ئجندی د س دیر تين  زیمت ری 

  رضییت ئجیی ربد ییجید ن ییند. ئدی   ج ن ، ئی یفایی
   فیدیری رجیدیریا، تبه  یفایی  فاج      يااق   

 یهدیف تیا  ربد شبند.
شابد کاس   ئنی ئج ن نجس آزتبا فجضنس د و  بصنس تا  

چابا  هام  -د سا ینس هیی ینمیاهی فعیانتتدیجیا شجکت
ک ک ئس تؤسمید رنجیس، ف ییات یز ئن ایریا رایص،    
ک ک ئس یقشیر کم درآتد هیتعاس، ف ییات یز کبدکایا    

سجپجسات، تشایرکت در  بساعس   سایرت یتکایا      ئ 
های    تذهب ، یری   ردتید  ی ه ئس تادیرس ئن یرسا یا  

هایی رابی  ینجایو    هی  ... ری درکنیر فعیانتآسییشگیه
 بیناد یدریک  دهند یی  ابیت کنناد. ییا  یقادیتید تا     

کنندکیا یر ای  دهاد    رجیدیریا ری یز یرز  ئجند  أتن 
 هی یثج گذیر ئیشد.گنجی رجید آائج  ال نم

شابد کاس   ئنی ئج ن نجس آزتبا فجضنس سبو  بصنس تا  
ئیزیریایئ     بینند ئی طجیف  آتني اس هی ت تدیجیا شجکت

یایئ  تنیسا  در ذها     آفجی  ئجند، ض   هییگیهیرز 
تش جییا   ئهببد یرز  ئجند،   لکجد ئجناد ری یز ايایخ   

هیی   لکاجدی یز قبناب فاج  ، ساهم ئایزیر،      شیرص
 نس سبد  ... یفایی  دهند. فیش

هیی ییجین   بهس یک  یز  بیتب  دو تبفانت شجکت
در  .کایر یسات   نکجدا ئس هیتعس   تين  ئنج ن  کم 

کننادگیا یز تنظاج یه  ای      صبر   کس ئجندهیی  أتن 
 ، یهای هایی هایناس  شجکت ئییم   ئی صجف ندیفبن کجد

    ربد ری یز ايیخ  عهد ئس تمی ب یه  ای   ئایزآفجین  
یرز  ئجناد  د در تمنج رشد   پنشجفت  ی ئ بین یفنی کند
در پییایا در ریسا یی تعجفا  تبضاب ید     د. قجیر گناج 
هیی یی  پا  ه   هیی آ   ئس تنظبر رفد کیس  پ  ه 

هیی  بیا ئنیا ن بد کس ی ن یی   يانق  نهی در شجکتت 
آ د    جهناید ئجق   یقد در شهج شانجیز  گج ه تیشن 
پاذیجی  یست   ضج ریمت کس ئاجیی  ع انم  ینجیو شده 
هیی آا، در سییج ناایط کشابر   در صانیید    ئنش ج ییف س

 دیگج نناا تابرد ئجرسا  قاجیر گناجد. د و، تمايبانت      

 یئعاید  دیرد )تینند چندئعدی تفهبت  هیشجکت یه  ی  
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 ییا   در آا آثایر     ...( یه  ای  ، تينطا    یق الیدی،

 نظاج  در ائاد     کلا   سایر یر  یک صبرد ئس پ  ه 

 .یسات  شاده  سنجنده ئجند  ی ة یرز  ئج آا، گجف   یئعید
 بینند یثج یی   یتب ری ه جیه ئی یئعاید  تياایا آ   ت  اذی

 رجیدیریا یدریک پ  ه  یی  آا ئجرس  کنند. سبو، در

  بهاس  کاینبا  در کنندگیا أتن  یه  ی   هییفعیانت یز

  یقعا   یه  ای    هایی فعیانات  ناس  یسات،  قجیر گجف س

 یز یاایتایً یدریک  کس دهدت  نشیا نک س یی  کنندگیا. أتن 

 تنظابر  ئاس  ن نجاس  ننمت. در  یقعنت ئی تمی ی  یقعنت،

 ئاج  کنندگیا  أتن  هیی یه  ی   فعیانت آثیر ئه ج درک

 یه  ای    هایی فعیانت آثیر ئیید صنع   ئجند  ی ة یرز 

گجفت؛ چهیرو، در ههت  ک نب ئنشا ج   نظج ری در  یقع 
 بیا سییج ت غنجهیی یثجگاذیر در  یاگبی کیرئجدی ت  یی 

یی  زتننس ری تبرد  بهس قجیر دید )ئاس طابر تثاین، یثاج     
گنجی ئیزیریایئ   ؛ ههت[38]کشبر تبدی  چ    ه کیریا

هاایی ؛ قیئلناات[03]   ه کاایریا 4یی یبگینی اایاریئطااس
 [17]   ه کایریا  2یی زینا  ئیزیرییئ ، نبآ ری، شابکس 

 ج ئابدا ییا  یاگابی    ههت قیئب یرهیع  ...(. پنجم، در
هایی  کیرئجدی، ئجرس  یی  تبضبع ئی  جکنبا  یز ر   

چبا تالیفبس   نق   گج ه کینبا(   ک   ئس کنف  )هم
 شبد.تياایا آ   پنشنهید ت 
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