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 رابطه نام و نشان سازی اخلاقی و عملکردسازمانی

 
 ، محبوبه عسکری، فاطمه ضیائی*مهدی ابراهیمی نژاددکتر 

 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 (6/7/77،تاریخ پذیرش:2/7/77تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

 به  و نشان نام ویژه کالا، ارزش 1تجاری ونشان نام مرسوم های درمدل
. شهودمه  وارزیهاب  تعریه  مهال  های دردوره عملکرداقتصادی وسیل 
 اجتمهاع  مسهال  بازاریهاب ، اخلاقیها،، درزمین  تحقیق ب  علاق  امروزه
 ههایازجنب  درخیل  تجاری های و نام است رشد درحال اجتماع وقدر،
 و زنهدگ  درسهب  تجهاری و نشهان نام.  هستند مرسوم انسان زندگ 
 درحهال تجهاری ههای نام.  هستند آن معرف وحت  تأثیرداشت  فرهنگ
 ، اعتقادا، ها، ارزش است ممکن و افراد هستند شخص  زندگ  ب  نفوذ

 ونشهان ایجهاد نهام.  تاثیرقراردهند افراد را تحت روح وحت  ها سیاست
 که  انهدازه همهان به  و رفته  وتبلیغها، بازاریاب  زمین  از فراتر اخلاق 
 نمایان عام  ی  تبلیغا،.  نیزدارد ساختاراجتماع  دارد، اقتصادیساختار
 واغله  اسهت بازاریهاب  مرکزارتباطها، ونشان نام اما باشدم  بازاریاب 
 (.1گیرند)م  نشأ، ونشان نام ازاستراتژی درتبلیغا، هاچالش
 
 
 

 
 ههدف  مشهتری در مطلهو  ذهنیهت ی  ایجاد تجاری نشان و نام در 

 اخلهاق  نظهر از اسهت ممکن  ک  است رقابت در تمایز ب  رسیدن برای
 .(2) باشد برانگیز سؤال
 نشهان و نهام رسهدمه  نظهر ب  ک  آیدم  بر شده بیان مطال  برآیند از

 بهبهود در را مهمه  نقهش و است گذار تأثیر عملکرد شرکت بر 2اخلاق 
 نبیا محققان نیز ک  همانطور نماید. همچنینم  ایفا ها شرکت عملکرد

است ک  پرداختن  شده انجام زمین  این در اندک  بسیار مطالعا، کنندم 
 (. 2ب  این موضوع نشان از اهمیت این پژوهش دارد )

مورد توج  اندیشهمندان و  3ایی اخلاق حرف ها مقول امروزه در سازمان
(. 3های دین ، فرهنگ  و اخلاق  قرار گرفت  اسهت)نظران عرص صاح 
-مه  بازاریاب  اخلاق ای، حرف  اخلاق در بحث مورد زهحو ترین چالش 

  باشد.
 
 

 چکیده
 یا ترکیب  اسم، عبار،، طرح، نشان ی  تجاری نشان ارزش .برند معتبر است محصول ی  درانتخا  مشتری هایازمطلوبیت یک زمینه: 

 باشد. م  ازسایر رقبایش آن ومتمایزکننده تولیدی سازمان ی  هویت کننده تعیین ک  باشدعناصرم  ازاین

پژوهش  ایهن آمهاری یباشد. جامعه ، از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیف  از نوع همبستگ  م پژوهش حاضرروش:  

ب  عنوان نمون  آماری جهت مطالع   نفر 323 تعداد مورگان جدول براساس باشندک بارز کرمان م  صنعت  گروه وکارگران ی کارکنانکلی 
های تحقیق و عملکرد شرکت استفاده شد. داده اخلاق  سازی نشان و ی نامای پژوهش از دو پرسشنام انتخا  شدند. برای گردآوری داده ه

و از طریق ضری  همبستگ  اسپیرمن و رگرسیون تحلی   Smart pls3و  Spss24آوری با استفاده از نرم افزارهای آماریپس از جمع
 شدند.

ین کیفیت محصول، کیفیت خدما،، درک قیمت، مسئولیت اجتماع ، فعالیت اجتماع  و های تحقیق حاک  از آن است ک  بیافت ها: یافته 

 آسایش  و عملکرد سازمان رابط  معنا دار وجود دارند.

 خود برای بهبودعملکرد هاشرکت ک  معناست بدان این. است تأثیرگذار هاشرکت عملکرد بر اخلاق  سازی نام و نشان سازینتیجه گیری:  

 .دهند قرار خویش توج  کانون در را آن های مؤلف  و اخلاق  سازی نشان و نام قیا،،اخلا بایست 

 

 نام و نشان سازی اخلاق ، عملکرد سازمان، بازاریاب  اخلاق کلید واژگان: 

 

 
 

 
 

 Ebrahimi.nejad@uk.ac.irنویسندۀ مسئول: نشان  الکترونیک : 
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 به  و عهدالت به  تقله ، دروغ، مستلزم ک  است این ب  متهم بازاریاب 
 ب  کم  برای بازاریاب  دیگر ازطرف اما است، اجتماع  رفاه ب  توجه 
 مفیهد اند رسیده یافتگ  توسع  از سطح  ب  ک  کشورهای  تمام اقتصاد
.  نیسهت آن اخلهاق مشهکلا، ب  مناسب  پاسخ بازاریاب  حذف الذ. است
 بازاریهاب  بهرای اخلهاق  تئوری ی  اجرای و تدوین دنبال ب  باید بلک 

 بیشهتر و داشهت  ارتبها  بازاریاب  استراتژی ب  کمتر موضوع باشیم. این
 است بازاریاب  هایروش بر تأثیرگذار ک  شودم  فلسف  هایحوزه وارد
 تبلیغهها، در مسههئولیت و عههدالت صههداقت، تههروی  و تشههویق پهه  در و
 بد یا خو  مورد در شخص  نظری کس هر آنجای  ک  از البت . باشدم 
 و شهودم  پرداخته  موضهوع ایهن به  کمتر اغل  دارد، موضوع  بودن
 اراله  حهوزه ایهن در مدارانه  اخلاق هایروش از قطع  لیست  تواننم 
 شهما که  زمهان . گذاردم  اثر مشتریان رفتار رب 4اخلاق  بازاریاب  نمود.
. بدهید دست از را هاآن است ممکن بگذارید، مشتری روی بر بدی تأثیر

 ایوسیل  ک  است این اخلاق  بازاریاب  مزایای بزرگترین از یک  بنابراین
 اعتبهار زیهرا آیدم  حسا  ب  مشتری با مد، طولان  رابط  ایجاد برای
تها علهاوه بهر این مقال  در پ  آن است برد. م  بالا انمشتری نزد را شما
ب  ارال  ی دید کل  از جریانا، اصل  اخلاق بازاریاب  ب  خوانندگان؛ ارال 

 .چارچوب  برای تدوین نظام اخلاق  برای بازاریاب  بپردازد 
 که  اسهت اخلاق  بازاریاب  از ایمجموع  زیر نام و نشان سازی اخلاق 

 اراله  را سازی برند هایگیری تصمیم در نادرست و ستدر رفتار تعری 
ای به  عمهوم مهردم نماید. در نام و نشان سازی اخلاق  نباید صدم  م 

وارد شود بلک  بایست  در ارتقا و بالا بهردن سهطر رفهاه عمهوم  و نفهع 
شاخص  است ک  چگونگ  تحقهق  5عموم کم  کند. عملکرد سازمان 

کند. عملکرد یک  از مفاهیم گیری م ندازهاهداف سازمان یا مؤسس  را ا
رود چرا ک  بسیاری از وظای  مهدیریت شمار م بنیادین  در مدیریت ب 
تهوان در ها را م گیرد. ب  عبارت  موفقیت سازمانبراساس آن شک  م 

( . توج  ب  نام و نشان سهازی اخلهاق  4آیین  عملکردشان مشاهده کرد)
های این متغیر را تعریه  ا مفاهیم و مؤلف پژوهشگران را ترغی  نمود ت

 ههای نیازمندی شدن برآورده میزان خدمت، یا 6محصول نمایند. کیفیت
 تولیهدی محصهولا، کیفیهت . امهروزه(4)دههد مه  نشهان را مشتریان

 در ها آن بازار سهم برای آفرین چالش ایمسأل  صنعت  ب  وکارخانجا،
 . (5)است شده تبدی  رقابت  دنیای

 مه  اخیر های ده  در بخصوص مدیران هایچالش از 7خدما، تکیفی
 بهرای بازاریهاب  کلیهدی ابهزار عنهوان به  شاخص این و همچنین باشد

 از مشتری وفاداری و رضایت .است شده تبدی  رقابت  تمایز ب  دستیاب 
. (6)شهوند مه  تضهمین بالها باکیفیت خدما، یا محصولا، ارال  طریق
 وغیهر پیچیهده مبهم، خدما، کیفیت مفهوم قدندمعت محققان از بسیاری
 مانند عین  های معیار با توانم  را کالا کیفیت ک  چرا است تبیین قاب 
 خدما، کیفیت ول  کرد گیری اندازه کالا در موجود نقایص تعداد یا دوام

 کیفیهت ارتقها  که  اسهت حهال  در ایهن دارد مبهم و انتزاع  ساختاری
هها،  هزین  کاهش بر ک  چرا باشدم  برخوردار زیادی اهمیت از خدما،
 سهود افهزایش ، مشهتری ونگههداری حفظ مندی،رضایت سطر افزایش
 نظران صاح  اکثر عقیده ب  .گذاردم  جای بر توجه  قاب  تأثیر آوری

 مشتریان ذهن در ماندن باق  موفقیت، کس  منظور ب  راه ترین مطمئن
. آید م  بدست کیفیت با وخدما، تولیدا، سای  در تنها مهم واین است
 مهدام مشهتریان ب  آن یارال  چگونگ  و خود خدما، مدام تغییر با رقبا
 بازار سهم تا صددند در راهکار این از و بازارهستند کردن متغییر حال در
-م  مشتریان انتظارا، افزایش باعث خود امر این دهند افزایش را خود

 خهدما، گهام ارتقای کیفیت جهت در تا سازدم  وادار را سایرین و شود
 احتمهال  تطابق عدم شناس وآسی  تحلی  ، بررس ، . تعیین (7)بردارند
 ترینمهم از یک  مشتریان و خدما، دهندگان ارال  دیدگاه میان موجود
 شهمار ب  خدما، کیفیت دقیق و بهبودسریع، صحیر راستای در اقداما،

 باشد.م  حیات  امری آوری سود و بقا برای خدما، کیفیت .آیدم 

 از مشتریان آگاه  از توان بیان کرد ک  پسدر تعری  قیمت ادراک  م  
 مه  شهک  ذهنشهان در سازمان های پیام با متناس  ادراک  ، خدما،
 عهدم یها و خریهد و وفهاداری و هاآن بعدی رفتارهای ب  منجر ک  گیرد

 در را لمحصهو یه  قیمهت کننهدگان . مصهرف شهود م  هاخرید آن
-مه  رود، مه  انتظهار و شهود م  دیده محصول آن از ک  کنارکیفیت 

 کننهدگان مصرف ، قیمت از خاص های دامن  گرفتن نظر در با. سنجند
 معنهای ب  موضوع این. باشد بهتر کیفیت نشان  بالاتر قیمت دارند انتظار
 زشار. است اخلاقیا، ب  پایبندی آن طبع ب  و مشتری با عادلان  برخورد
 نام ارزشیاب  هنگام در کنندگان مصرف ک  است بستان  بده  شده درک
 ( .2)دهند م  انجام شده درک کیفیت و قیمت بین تجاری نشان و

 ای عمهده تهأثیر هها سازمان ک  است این 8اجتماع  مسئولیت از منظور
-گون  ب  باید هاآن های فعالیت چگونگ  و لذا دارند اجتماع  برسیستم

 زیهان، رسهیدن ودرصهور، نرسد جامع  ب  زیان  آن اثر در ک  باشد ای
 هاسازمان دیگر عبار، ب  باشند. آن جبران ب  ملزم مربو  های سازمان
 و بایهد بدانند واجتماع بیرون  محیط یعن  ک  ی  از را جزل  خود باید

 و رفهاه اجتمهاع  ههایآرمهان راسهتای در ههاآن ههای وفعالیت اهداف
 گهوی  پاسخ اجتماع ، پذیری دیگرمسئولیت نام  .باشند جامع  وآسایش
 (. مسهئولیت4)اسهت ازفرافکنه  بیش چیزی ک  است. پاسخ  اجتماع 
 برخهوردار عنهوان به  جامعه  ب  بیشتر توج  در مهم  محرک اجتماع 
 تعامه  ینحهوه مهورد در آیهدمه  شمار ب  سازمان  های فعالیت اصل 
 اخلهاق که  معتقدند نظران صاح  زا برخ  اجتماع ، مسئولیت و اخلاق
 اجتماع  مسئولیت ول  دارد تأکید سازمان داخ  در فرد رفتار نحوه روی
 .دارد نظر مد را نفعان ذی و سهامداران کارکنان، با سازمان برخورد نحوه
 ابعهاد از یکه  عنهوان به  اجتمهاع  مسئولیت با مترادف جای ب  اخلاق

  (. 8)است  شده شناخت  اجتماع  مسئولیت
آسایش در لغت ب  معنای آسان  و آسودگ  اسهت و در اصهطلاح نهوع  

باشد ک  با شماری از متغیرهای درون  و بیرون  در وضعیت احساس  م 
تواند از  سلامت  تا احسهاس رضهایت از زنهدگ  را در ارتبا  است و م 

برگیرد. از طرف  وجود آسهایش در محهیط کهار و به  تبهع آن احسهاس 
(. 9باشد)کار، تا حد زیادی در بهبود عملکرد کارکنان مؤثر م رضایت از 

در تحقیق حاضر جهت بررس  عملکرد سهازمان ، محققهان به  مطالعه  
 بهرای نظهام  متهوازن امتیهازی پرداختند. کار، 9کار، امتیازی متوازن

 تحقیقها، خلال در ،1992 سال آن اولی  ایده ک  است عملکرد مدیریت
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 شهک  هاسهازمان عملکرد سنجش نوین هایروش یزمین  محققان در
 ک  جای  تا یافت فراوان تکام  و توسع  زمان طول در ایده این. گرفت

 مدیریت نظام ی  ب  اکنون عملکرد، گیریاندازه و سنجش ابزار ی  از
 را سهازمان استراتژی متوازن امتیازی کار،. استشده تبدی  استراتژی 

 دیدگاه فراینهد» ،«11دیدگاه مشتری» ،«11 دیدگاه مال» یجنب  چهار از
. کندم  بندیصور، و بررس  «13یادگیری و دیدگاه رشد» و «12داخل 
 اسهتراتژی ، مسهای  وجه  در ابتهدا که  اسهت صور، این ب  کار روش
 تردقیهق شهناخت بهرای سهپس. شودم  تعیین استراتژی  هایموضوع
 ب  استراتژی ، هایوضوعم در نظر مورد اهداف ب  دستیاب  امکان نحوه
 بهرآورده بهرای که  کنیمم  مشخص رفت ، عملیا، و فرآیند وج  سراغ

 اسههتراتژی ، هایموضههوع تحقههق و نفعههانذی انتظارهههای سههاختن
 و باشهند داشت  های ویژگ  و شرایط چ  باید سازمان داخل  فرآیندهای

 .یابیم دست اهداف  چ  ب  باید حوزه این در
دههد؛ که  نهام ش  متغیرهای مورد مطالع  نشان مه مرور سوابق پژوه

(. در 11ونشان سازی اخلاق  برعملکردشرکت تأثیرا، مثبت زیادی دارد)
دهندکه  بررس  نقش اخلاق بر عملکرد سازمان   مطالعها، نشهان مه 

اخلاق بر عملکرد سازمان  اثرگذار است. همچنین نتای   ب  دست آمده از 
 محصولا،، سهم بهبود برای ک  های  تشرک داده است نشان تحقیقا،

 اصهول از دهنهدمه  نشهان اشتیاق شان سرمای  بازگشت و ، سود14بازار

 در بهبهود قدرتمنهدی ابهزار DOEگیرند وم  کم  15کیفیت مدیریت
 .( 11است) کیفیت

ی معنادار بین کیفیت خدما،، رضایت مشهتری های  هم رابط پژوهش 
ههای  (. همچنین در پهژوهش12اند)دهو عملکرد سازمان  را گزارش کر

ی بین مسهئولیت اجتمهاع  و عملکهرد سهازمان مثبهت و معنهادار رابط 
دهند ک  عهدم پرداخهت به  (. مطالعا، نشان م 13گزارش شده است )

عوام  آسایش محیط کار موج  کاهش رضایت در کارکنهان از محهیط 
 (.14کند)شده و در نتیج  ب   عملکرد سازمان خدش  وارد م 

همانطور ک  ذکر شد، با توج  ب  سوابق پژوهشه  موجهود، تهأثیر ابعهاد 
های مختل  مورد بررس  قرار گرفته  مختل  اخلاق بر عملکرد سازمان

های نام و نشان سازی اخلاق  بر است اما پژوهش  مبتن  بر تأثیر مؤلف 
عملکرد سازمان ها ب  صور، توأمان توسط محقق مشاهده نگردید؛ لذا 

تواند ب  عنوان جنب  جدید بهودن و نهوآوری رداختن ب  این موضوع م پ
تحقیق حاضر محسو  شود. پژوهش حاضر درصدد پاسخگوی  ب  ایهن 

باشد ک  آیا نام و نشان سازی اخلاق  بر عملکرد سازمان  تأثیر سؤال م 
 معن  داری دارد؟

یهق در با توج  ب  مبان  نظری و پیشین  پژوهش، الگوی مفهوم  تحق  
 ارال  گردیده است: 1نگاره شماره 

 

 متغیر وابست                                                             متغیر مستق                                       

 

 

 

 

 

 : الگوی مفهومی رابطه بین متغیرهای پژوهش0نگاره

 روش
نظهر ماهیهت تحقیهق، پژوهش حاضهر از منظهر ههدف، کهاربردی و از 

تحقیههق  ایههن آمههاری یجامعهه  باشد.توصیف  از نوع همبستگ  م 
 مه  1396در سهال کرمان  بارز صنعت  گروه وکارگران کارکنان یکلی 
نفر ک   با استفاده از جدول مورگهان انتخها    323نمون  تحقیق  باشند.
 شدند. 

دگان در خصهوص دهننتای  ب  دست آمده از آمار جمعیت شناخت  پاسخ
پاسهخ  %3/26پاسهخ دهنهدگان مهرد و  %7/73جنسیت عبار، اسهت از

دارای مهدرک کارشناسه   %7/26دهندگان زن، در خصوص تحصیلا، 
دارای مدرک  کاردان  و   %2/11دارای مدرک کارشناس ،  %3/57ارشد،
سال  %4/38بودند. میانگین سن  نمون  آماری  دارای مدرک دیپلم 8/4%

 سال بود. %3/11ها سنوا، خدمت آنو میانگین  

 اخلاقی نام و نشان سازی
 

 کیفیت محصول
 ا،کیفیت خدم
 درک قیمت

 مسئولیت اجتماع 
 فعالیت اجتماع 

 آسایش

 عملکرد سازمان
 

 دیدگاه مال 
 دیدگاه مشتری

 دیدگاه فرایند داخل 
دیدگاه رشد و  
 یادگیری
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.  اسهت  سهاخت  محقهق پرسشهنام  دو پژوهش این در گیری اندازه ابزار
  گیریاندازه سؤال29  قال  در را نشان و نام مختل  ابعاد اول؛ پرسشنام 

 مؤلفه  6 منظهر از و شهرکت و محصهول دوسهطر در را کنهد و آن م 
 اجتمهاع  ، مسئولیت ،ادراک   قیمت  خدما، ، کیفیت محصول، کیفیت
همچنهین . دههد مه  قهرار سهنجش مهورد آسهایش و اجتماع  فعالیت

بُعهد دیهدگاه مهال  ، دیهدگاه  4عملکرد سهازمان   سوال  22 پرسشنام 
ک  . سنجدم  را مشتری ، دیدگاه فرایند داخل  و دیدگاه رشد و یادگیری

هها نیهز باشد. روایه  پرسشهنام م   %93و  %91ها ب  ترتی  پایای  آن
 ههاتوسط کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت. در نهایت برای تحلی  داده

 SPSSبا استفاده از نرم افزار رگرسیون اسپیرمن و همبستگ  ضری  از

 استفاده شد.  Smart PLS 3و  24

 

 یافته ها
 مؤلفه  و اخلهاق  نشان و نام معیار انحراف و در پژوهش حاضر میانگین

-مؤلفه  بین در است مشخص ک  همانطور. است گردیده بیان آن های

 قیمت و میانگین کمترین دارای شرکت آسایش اخلاق  نشان و نام های
 توج  قاب  نکت . است میانگین بیشترین وکیفیت محصول دارای ادراک 
 متوسهط سطر از همگ  اخلاق  نشان و نام هایمؤلف  تمام  ک  ک آن
 نشهان و نهام منظهر از شهرکت خو   کارکرد بیانگر این ک  است بالاتر
 آسایش انجام راستای در شرکت اینک   دیگر نکت . اخلاق  هستند سازی

 که  باشهد مه  تهرضعی  عوام  بقی  ب  نسبت اجتماع  های فعالیت و
 .گیرد انجام کاف  و لازم توج  حیث این از بایست 

 ی آنهامیانگین و انحراف معیار نام و نشان اخلاقی و مؤلفه :0جدول
 انحراف معیار میانگین مولفه ها انحراف معیار میانگین مولفه ها

 21/1 61/3 مسئولیت اجتماع  76/1 65/3 کیفیت محصول

 29/1 54/3 فعالیت اجتماع  62/1 61/3 کیفیت خدما،
 71/1 48/3 آسایش 81/1 65/3 قیمت ادراک 

 77/1 57/3 لاق  در سطر شرکتنام و نشان اخ 61/1 61/3 نام و نشان اخلاق  در سطر محصول
    89/1 58/3 نام و نشان اخلاق 

 
آمار توصیف  مربو  ب  عملکرد شرکت  و مؤلف  های آن از  2در جدول 

نظرکارکنان وکارگران شرکت مورد مطالع  نشان داده شده است. 
آید، کارکنان وکارگران شرکت معتقدند ک  همانطور ک  از جدول بر م 

کرد شرکت در سطر ب  نسبت مطلوب  است. همچنین ب  طور ک  عمل
-ترین عام ، دیدگاه مشتری م در بین مؤلف  های عملکرد شرکت مهم

 باشد.
 

. میانگین و انحراف معیار اعتبارشرکت و مؤلفه های 2جدول

 آن
انحراف  میانگین 

 معیار

انحراف  میانگین 

 معیار

دیدگاه 
 مال 

دیدگاه  81/1 64/3
 مشتری

67/3 86/1 

دیدگاه 
 فرایند
 داخل 

دیدگاه  33/1 63/3
رشد و 
 یادگیری

63/3 95/1 

عملکرد    
 شرکت

64/3 91/1 

 
 – کولموگروف آزمون از ها داده بودن نرمال غیر یا نرمال بررس  برای

 از کمتر ها مؤلف  سطر معن  داری هم  چون و شد استفاده اسمیرنوف
 ضری  برای بنابراین و ندهست نرمال غیر ها مؤلف  کلی  لذا است 1/ 15

 شود. م  استفاده اسپیرمن آزمون از هاآن بین همبستگ 

برای بررس  ارتبا  بین ابعاد نام و نشان اخلاق  و عملکرد شرکت از 
تجزی  و تحلی  ضری  همبستگ  استفاده شده است. ابتدا برای بررس  

شود.  اسمیرنوف استفاده م-از آزمون کالموگروف هامؤلف نرمال بودن 
ها و نتای  مربو  ب  آزمون نرمال بودن متغیرها نشان داد ک  کلی  مؤلف 

متغیر ها نرمال هستند. لذا از ضری  همبستگ  اسپیرمن استفاده شده 
نتای  حاص  از تجزی  و تحلی  ضری  همبستگ   3است. در جدول 

 نشان داده شده است.
درصد وجود رابط   95شود در سطر اطمینان طور ک  ملاحظ  م همان

مثبت و معنادار بین متغیرهای نام و نشان اخلاق  و عملکرد شرکت مورد 
درصد بین نام و  86تأیید قرار گرفت  است. مقدار ضری  همبستگ  

نشان اخلاق  و عملکردشرکت بیانگر ارتبا  قوی بین این دو متغیر م  
خلاق  در سطر محصول و شرکت نیز باشد. این امر برای نام و نشان ا

 صادق است.
سازی اخلاق  در برای بررس  مدل مفهوم  تحقیق و تأثیر نام و نشان

سطر محصول وشرکت بر مؤلف  ها یا بر ابعاد عملکرد شرکت از تحلی  
 آمده است. 4آماری رگرسیون استفاده شد ک  نتای  در جدول

بین مؤلف  های برند  ست،ا مشخص 4 جدول از ک  بتا مقدار ب  توج  با
سازی اخلاق  وعملکرد رابط  مثبت و معناداری وجود دارد. این ب  دلی  

شود ضری  باشد. همانگون  ک  مشاهده م رابط  مثبت بین مؤلف  ها م 
همواره درسطر بالای  قرار دارد و با دیدگاه 469/1بتای مؤلف  آسایش با

توان نتیج  گرفت این مهم م مشتری ارتبا  مستقیم و بالای  دارد. از 
ک  این مؤلف  ازاهمیت بالای  قراردارد وتوج  ب  آن باعث بهبود عملکرد 

 گردد.درسطر محصول وشرکت م 
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 . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی بین متغیرها3جدول
 عملکردشرکت 

  Sig ضریب همبستگی   Sig ضریب همبستگی

 111/1 62/1 مسئولیت اجتماع  111/1 91/1 کیفیت محصول

 111/1 63/1 فعالیت اجتماع  111/1 97/1 کیفیت خدما،

 111/1 96/1 آسایش 111/1 95/1 قیمت ادراک 

 111/1 91/1 نام و نشان اخلاق  در سطر شرکت 111/1 99/1 نام و نشان اخلاق  در سطر محصول

    111/1 86/1 نام و نشان اخلاق 
 

 تحقیق متغیرهای رگرسیون تحلیل و یهتجز نتایج :4 جدول

دیدگاه  دیدگاه مالی 

 مشتری

دیدگاه 

 فرایندداخلی

دیدگاه 

 رشدویادگیری

 Beta t beta t beta t beta t 

 154/1 221/1 815/5 375/1 212/3 229/1 612/1 117/1 کیفیت محصول

 242/5 381/1 297/4 287/1 19/3 229/1 144/3 237/1 کیفیت خدما،

 344/1 22/1 484/1 89/1 678/2 179/1 698/3 251/1 متدرک قی

 234/1 84/1 984/3 277/1 425/3 218/1 185/3 211/1 مسئولیت اجتماع 

 822/3 277/1 212/2 162/1 591/1 41/1 418/1 29/1 فعالیت اجتماع  

 273/4 297/1 969/2 211/1 216/7 469/1 657/6 448/1 آسایش 

 

 نشان و نام تأثیر بررس  جهت متغیرها نبی ارتبا  تأیید از پس

 شرکت و محصول سطر در اخلاق  سازی نشان و نام نقش و اخلاق 

 PLS افزار نرم و ساختاری معادلا، روش از ها شرکت عملکرد بر

. است شده داده نشان 3 و 2 نگاره در حاصل  نتای . است شده استفاده

-رابط  بیانگر ی تحل و تجزی  نتیج  شود م  مشاهده ک  طور همان

 .است عملکرد شرکت و اخلاق  نشان و نام ی قوی

 نشان و نام یرابط  بر مبن  PLS افزار نرم خروج  3 نگاره در

 نشان شرکت و عملکرد شرکت سطر در و محصول سطر در اخلاق 

 در اخلاق  نشان و نام شودم  مشاهده ک  طور همان. است شده داده

. رابط  دارند با عملکرد شرکت وهر د شرکت سطر و محصول سطر

 در سطر اخلاق  نشان و نام یرابط  رسد م  نظر ب  ک  هرچند

محصول با  در سطر اخلاق  نشان و نام یرابط  از حدودی شرکت تا

 .باشد م  بیشتر عملکرد شرکت

 
 ها شرکت عملکرد بر اخلاقی نشان و نام تاثیر :2 نگاره
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 شرکت عملکرد بر شرکت و محصول سطح در لاقیاخ نشان و نام تأثیر :3نگاره

 

 بحث
ایههن تحقیههق بهه  منظوربررسهه  رابطهه  نههام ونشههان سههازی اخلههاق  
برعملکردشرکت صور، گرفت ک  ط  آن ارتبا  مثبت ومعناداری بهین 

ی نام ونشان سازی اخلاق  و این دو متغیر بدست آمد. محققین ب  رابط 
هها بهرای بهبهود شه  شهرکت(. به 11اند)عملکرد شرکت تأکید کرده

 عملکرد خود بایدتوج  فراوان  ب  اخلاقیا، وبازاریاب  اخلاق  نماید.
کنند ک  بین کیفیت خهدما،، رضهایت مشهتری و صاحبنظران بیان م 

توج    (. طبیع  است ک 12عملکرد ی  سازمان رابط  مثبت وجود دارد)
تهرین ههمب  عنهوان یکه  از مسازمان ب  کیفیت محصولا، و خدما،  

. آیهدگذار بر فرایند جذ  و حفظ نیروی انسان  ب  شمار مه ثیرأعوام  ت
یک  از اثرا، ارال  خدما، با کیفیت، بهبود توانای  سازمان جهت  اراله  

ها دریافت  اند باشد. چراک  سازمانخدما، ب  صور، کارا ب  مشتریان م 
یرضهروری ک  مشتریان خواهان چ  خهدمات  هسهتند لهذا از خهدما، غ

نماینهد و ایهن باعهث افهزایش کهارای  و ها را حذف مه کاست  و یا آن
 شود.اثربخش  سازمان م 

نتایج  از تحقیقا، پژوهشگران دیگر ب  دست آمهد که  نشهان دهنهده  
ی عملکهرد سهازمان بها مسهئولیت اجتمهاع  شهرکت نسهبت به  رابط 

یت اجتمهاع  (. مسئول13باشد)مشتریان و نهادهای موجود در جامع  م 
عنصر ضروری برای موفقیت شرکت بوده و مزایای قاب  توجه  را نیهز 
برای آن فراهم م  کند؛ بنابراین توج  ب  این عنصهر مسهال  و دیهدگاه 
های مختلف  مانند اخلاق تجار،، قرارداد اجتماع ، پایداری محیطه  و 
تابعیت شرکت  را پوشش م  دهد و برای سازمان هها به  یه  مزیهت 

بت  تبدی  شده و تصویری مثبت از سازمان ها را در جامع  نشان م  رقا
دهد ک  ممکن است در نهایت به  آن هها کمه  کنهد که  کارکنهان و 

 مشتریان جدید را جذ  کنند.

پژوهشگران عدم پرداخت ب  عوام  آسایش محیط کار را موج  کاهش 
به  ایهن کنند ک  توجه  دانند و تأکید م رضایت کارکنان از محیط  م 

(. طبیع  است 14تواند عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار دهد)عام  م 
-اگرک  کارکنان محیط  سرشار از آرامش و آسایش را داشت  باشند مه 

 توانند عملکرد بهتری را در محیط کار از خود نشان دهند.
همچنین نام ونشان سازی اخلاق  در هر دو سطر محصول وشرکت بها 

ی یکسان  با بهبهود عملکهرد شهرکت همبستگ  رابط توج  ب  ضری  
ها باید ب  متغیرهای مؤلفه  ههای فهوق نگهاه دارد. براین اساس شرکت

یکسان  داشت  باشند و یک  را بردیگری ترجیر ندهنهد تابتواننهد آینهده 
 روشن  داشت  باشند و دچار مشک   نشوند.

خهدما، دارای در بین کلی  متغیرهای نام ونشان سازی اخلاق  کیفیهت 
ی بیشتری را با بیشترین ضری  همبستگ  م  باشد. بدین منظور رابط 

بهبود عملکرد شرکت خواهدداشت. براین اساس شرکت بایدتوج  ویهژه 
ای را براین متغیرداشت  باشد ب  علاوه مسئولیت اجتماع  دارای کمترین 

وده ضری  همبستگ  م  باشد ب  این معنا ک  توج  ب  این مهمُ کهم به
 لذا باید موردتوج  بیشترقرارگیرد.

-ی آماری این پژوهش م های پژوهش حاضر جامع از جمل  محدودیت

آوری اطلاعا، مهورد نظهر باشد. همچنین در پژوهش حاضر جهت جمع
-فقط از پرسشنام  استفاده گردید ک  این خود ی  محدودیت بشمار م 

ظرا، خود را بجای واقعیت رود؛ زیرا در پاسخ ب  پرسشنام  بیشتر افراد ن
های دیگهر ممکهن اسهت جههت کنند. بنابراین استفاده از روشبیان م 
 تواند نتای  متفاوت  را ب  دست آورد.آوری اطلاعا، م جمع

هها، پذیری یافت شود؛ جهت افزایش تعمیمب  محققان بعدی پیشنهاد م 
ههای و با روشهای دیگر های دیگر و با نمون این تحقیق را در سازمان

دیگری همچون مصاحب ، مورد بررس  قرار دهند. همچنین با توج  به  
شود های نام ونشان سازی اخلاق ، ب  مسئولین پیشنهاد م اهمیت مؤلف 

ها بتواننهد نی اخلاق در سازماتا با توج  ب  این عوام  و تأکید بر مقول 
 .ردارندرا ب در جهت افزایش کارای  و اثربخش  سازمان گام  مؤثر
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 گیرینتیجه
عملکرد شرکت ی  ارزش فوق العاده مهم برای شرکت محسهو  مه  

امهروزه  کننهد.شودک  دراین بین اخلاقیا، نقش مهم  را درآن ایفا مه 
تواند ناشه  از عهدم ها م بخش  از مشکلا، مربو  ب  عملکرد سازمان

رفهت از ایهن توج  ب  اخلاقیا، در سازمان باشد. یک  از راه های بهرون 
کیفیهت محصهول، کیفیهت خهدما،، درک قیمهت،  مشکلا، توج  به  

باشد. توج  مسئولیت اجتماع ، فعالیت اجتماع  و آسایش در سازمان م 
سهزای  تواند بر بهبود عملکرد سازمان تأثیر به توأمان بر موارد فوق م 

 یههای پهژوهش در زمینه داشت  باشد. براین اساس و با توج  ب  یافت 
تهوان اذعهان ی نام و نشان سازی اخلاق  و عملکرد سازمان، مه رابط 

داشت ک  بین نام و نشهان سهازی اخلهاق  و عملکهرد سهازمان  رابطه  
تواند موج  افزایش و بهبود عملکرد سازمان معنادار وجود دارد و این م 

ها بر پایه  محوریهت اخلهاق توان گفت اگر انسانگردد. براین اساس م 
م  کنند؛ منجر ب  بهبود رفتار اخلاق  و اجتماع  خود در سازمان خود ع

دهنهد. بنهابراین شده و در آخر عملکرد شغل   در سازمان را افزایش م 
لزوم توج  بیش از پیش مدیران و همچنین عموم کارکنان سهازمان به  

 شود.مباحث اخلاق  ب  شد، احساس م 
 

 های اخلاقیملاحظه
ف  منابع مورد استفاده، اص  اخلاق  امانهت داری در این پژوهش با معر

علم  و رعایت حق معنوی مؤلفین آثهار، محتهرم شهمرده شهده اسهت. 
کنندگان جهت تکمی  پرسشنام  ها همچنین حقوق و انتظارا، مشارکت

در نظر گرفت  شده است تا ب  این وسیل  پژوهشگران متعهد شهوند که  
-کنندگان تکمی  و تحوی  م  چ  در پرسشنام  توسط مشارکتتمام آن

شود بدون ذکر نام و با رعایت اصول و ضوابط امانت داری ثبت و ضبط 
 شود.

 

 سپاسگزاری
کرمان ک  در اجرای این پژوهش محققهان  بارز صنعت  از کارکنان گروه

 شود.را یاری نموده اند صمیمان  قدردان  م 
 

 هنام واژه
 Commercial Brand .1 نام ونشان تجاری    

 Ethics Branding .2 نام ونشان سازی اخلاق 

                        Professional Ethics .3 ای       اخلاق حرف 

 Ethical Marketing .4 بازاریاب  اخلاق 

 Organizational performance .5 عملکرد سازمان 

 Product Quality .6 کیفیت محصول

 Service Quality .7 کیفیت خدما،  

 Social responsibility .8 مسئولیت اجتماع   

 Based on Balanced Scorecard .9 کار، امتیازی متوازن   

 Financial Idea .10 دیدگاه مال 

 Customer Idea .11 دیدگاه مشتری

 Inside Process Idea .12 دیدگاه فرایند داخل 

 Learning and Grow Idea .13 دیدگاه رشد و یادگیری   

   Market share .14 سهم بازار

 Quality management .15 مدیریت کیفیت                             
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