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 چکیده

 هدف نظر از پژوهش. استبیرونی  و درونی نفعانیذ به موثر دهیعالمت فراترکیب ،پژوهش حاضر اصلی هدف

 برنامه از هامقاله یابیارز است. برای فراترکیب -ها اسنادیداده گردآوری منظر از و کیفی هاداده نظر ماهیت از ای،توسعه
 های علمی معتبر، فرآیندداده پایگاه از انتخاب شده مقاله 27برای  شده است. استفاده CASP ارزیابی حیاتی هایمهارت

-غربال و گرفت قرار نهایی تایید مورد مقاله ۱4 ،ارزیابی از بعد شد که انجامها آن هایتحلیل و نتایج از اطالعات استخراج

های عالمت، ویژگیها، عالمت مقولهچهار شده، مدل مفهومی با  تایید مقاالت هایمدل و هاپیشینه بررسی با شد. گری
خود ارسال  نفعانیذکه شرکت به  بودهایی دنبال شناسایی عالمتاین تحقیق بهاستخراج شد.  بیرونی و درونی نفعانیذ

شرکت  نفعانیذتوانند گروهی از های ارسالی میدهی، گیرندگان عالمتبا توجه به اهداف شرکت از عالمت کند.می
بیشتر  ،عنوان گیرندهبه نفعانیذ چنینو همها عالمت برخیتمرکز بر شد  دیدهگرفته صورت هایدر نتیجه تحلیلباشند. 

. این در دهندقرار میدهی ویژه مشتری و رقیب را هدف عالمتبیرونی خود به نفعانیذها است؛ برای مثال عموماً شرکت
دهی . تاکید این پژوهش بر عالمتتکرار شده استدرونی در بین مطالعات کمتر  نفعانیذدهی به حالی است که عالمت

دهی آن کند پیامی که قصد عالمتشرکت تالش می دهی موثر است کهعالمت واسطه، چرا که بهاست نفعانیذموثر بر 
نمودی از کیفیت واقعی آن بوده و در مرحله بعدی با پیام ادراکی از سمت وی بیشترین  ،به ذینفع را دارد در مرحله اول

-ها و عالمتتواند اثربخشی عالمتدهی میتر فرایند عالمتصورت کلیهای عالمت و به تطابق را داشته باشد. ویژگی

 دهی را تعیین کند.
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 مقدمه .1

اثرگذاری بر  قادر به  که   شرکت منافعبا  مرتبط   هایها و سازمانگروه، افراد :نفعانیذنقش و اهمیت 
 تحقق در نفعانیذ درگیرسازین روشن است. یاران و محققذگبر مدیران، سیاست هستندآن اقدامات و اهداف 

 موضوع یک به راجع آگاهی کسب نظیر مشترک، هایچالش با مواجهه برای راهکارهایی یافتن و سازمانی اهداف
-ارزش و هافرصت از استفاده و توسعه برای تالش همچنین و زیستمحیط مسائل سازمان، عملکرد بهبود خاص،

 انتظارات مختلف نفعانیذ [.2۶] است بوده  توجه موردهمواره   متعددش حامیان و سازمان برای شده ایجاد های
  [.2] کنندمی ایفا هاشرکت با روابطشان در متفاوتی هاینقش بنابراین ،دارند شرکت از متفاوتی

-عالقه مختلفی از شرکت اطالعاتکسب  به هاآن است ممکن لذا است متفاوت نفعانیذ اطالعاتی نیازهای

 بر اطالعات یافشا به اقدام باید نفعانیذخود و  به اهداف دستیابی منظوربه هاشرکت اساس همین بر، باشند مند
داده  نفعانیذصورت مستقیم و واضح به اطالعات در این فضا به تمامی [.2۰] نمایند شده توافق چارچوب اساس
بخشی از اطالعات مورد هدف خود را به مخاطب هدف  ،دهیشود، بلکه شرکت با استفاده از فرایند عالمتنمی
عنوان اعالن و یا نمایشی از اقدامات بالقوه شرکت با هدف ارسال و های رقابتی بازار بهرساند. مفهوم عالمتمی

ناحیه خصوصی  ،دهیوسیله عالمتشرکت به [.۱1] شودتعریف می نفعانیذر و یا سای یا کسب اطالعات از رقبا

، دانش و اطالعاتسازی کند؛ عمومیعمومی می ،مختلف نفعانیذاطالعات خود را تا سطوحی مشخص برای 
ا و هرو شرکت با توجه به انگیزها شرکت، تغییر خواهد داد. از اینگیری و اقدامات ذینفع را در ارتباط بنحوه تصمیم

؛ 3۳] نمایددارد، عالمتی خاص برای آن ارسال می نفعذیاهداف مختلفی که از ایجاد تقارن اطالعاتی بین خود و 
3۱.]   

دهی عالمت در بازیگران. هستند ، عالمت و بازخوردفرستنده، گیرنده دهی،عالمت نظریههای اصلی در سازه
 اطالعاتی تقارن عدم تا کندمی ارسال گیرنده به را هاییعالمت فرستنده، کنندمی شرکت اصلی کنش دودر 

 دهیعالمت نظریه [.1۰] دهدمی ارائه دهندهعالمت به را بازخوردی گیرنده سپس، دهد کاهش راشان بین
 انتظار بنابراین د،ندهمی عالمت بازار بهو با صرف منابع زیاد  عمداً باکیفیت هایشرکت که کندمی بیان همچنین

موثر  هایعالمت .کند متمایزاز هم  را بد و خوب کیفیت با هایشرکت هاواسطه همین عالمتبه بازار رودمی
با توجه به  [.۳3] نیست   پایین کیفیت با هایشرکتبرای تقلید  که قابل  کنندادراک می نفعانیذرا   بازار

گردد مختلف ارسال می نفعانیذچه عالئمی به  به اینکهراجعتحقیق  ،هادهی به آنو عالمت نفعانیذاهمیت 
  ای دارد.اهمیت ویژه

 نفعانیذی آن اطالعات مورد نیاز خود از تواند طدهی مکانیزمی است که شرکت میعالمت ،عالوه بر این

-با دریافت و تفسیر عالمت نفعانیذ. سایر باشداقدامات بعدی خود  ریزیقادر به برنامهکسب کند تا را بیرونی 

کنند؛ های متقابل را برای شرکت و سایرین ارسال میهای ارسالی با توجه به محیط و شرایط موجود، عالمت
تنده فرس است که به اطالعات متفاوتی دسترسی دارند. عموماً کننده رفتار بین دو گروهیتبیین دهیعالمت نظریه
چگونگی تفسیر و در نهایت  دهی، شکلگیرنده و انتخابچگونگی ارسال  ،ارسال یا عدم ارسال راجع بهباید 

های ها ممکن است اقدامات زیادی در راستای ارسال عالمتشرکت [.47] دگیری کنتصمیم العمل به آن،عکس
 ،مختلف درونی و بیرونی خود انجام دهند. نکته این است که از دید تحقیقات صورت گرفته نفعانیذمختلف به 

دهنده کیفیت واقعی و مورد هدف شرکت نماید تا نشانارسال  نفعانیذهایی به کدام یک از شرکت چه عالمت
که آیا عالمت ارسالی با . عالوه بر این سوال، مورد دیگری نیز نیاز به بررسی دارد و آن این موضوع است باشد

. در نیستیا  استدهی به ذینفع موثر ادراک ذینفع از عالمت مطابقت دارد یا خیر. به بیان دیگر آیا عالمت
-صورت وجود فاصله بین عالمت قصد شده از سوی شرکت و عالمت دریافتی از سوی مخاطب و ذینفع، عالمت

مانند شوند، دهی عالمتتعیین سطح اثربخشی نند موجب تواموثر صورت نگرفته است. عوامل مختلفی می دهی
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های مرجع در فضای ، وجود گروهدر محیط ختلفهای مدهی، وجود عالمتهای زمینه و محیط عالمتویژگی
ترین عواملی که های منفی در محیط و غیره. عالوه بر موارد گفته شده یکی از مهمدهی، وجود عالمتعالمت

های ارسالی و قصد شده است که نحوه های عالمتگردد، ویژگیدهی و یا بالعکس میموجب اثربخشی عالمت
که برای بسیاری از از آن جایی [.3۱] دهدالشعاع قرار میتحت دهیدر محیط عالمت را از عالمت هادراک گیرند

ی آن نیازمند توجه دهی و اثربخشرسد عالمتدهی اهمیت دارد، به نظر میچگونگی و پایداری عالمت نفعانیذ
هدف  نفعانیذدهی موثر به به دنبال عالمت شرکتدر صورتی که دغدغه اصلی این است که . تری استخاص

 درصدد حاضر پژوهش منظور همینبه  [.7۰] ددهی خود را تنظیم نمایهای عالمتچگونه باید فعالیتخود باشد، 
 فراترکیب تحلیل طریق از هاگذار بر اثربخشی آنعوامل تاثیرو مختلف  نفعانیذهای ارسالی به عالمت استخراج

 . است پژوهشی متون
 

 پژوهش پیشینه و نظری مبانی .2

دهی نتیجه مطالعات پیرامون اقتصاد اطالعات در شرایطی است که عالمت نظریهپیدایش . دهیعالمت

 و کاهش به دهیعالمت نظریه [.47] به اطالعات نامتقارن دسترسی دارند ،در تعامل با یکدیگر طرفین مبادله
-عالمت [.۶] پردازدمی کنونی زمینه در عالمت گیرنده و( شرکت) دهندهعالمت بین اطالعات تقارن عدم توضیح

 اعتبار وی ارزیابی برای را هاآن ،گیرنده و کنندمی منتقل دهندهعالمت هایویژگی مورد در را اطالعاتی ها
گیرد که واسطه ابزارها و اقداماتی صورت میها بهدهی، ارسال عالمتعالمت نظریهبنا به  [.7۱] کندمی بررسی

 شود.دهی نامیده میآمیخته عالمت ،هامجموعه آن

های در حوزه نظریهاین  .است هاها و ایدهنظریهها، ها، مدلدهی زیربنای بسیاری از فرضیهعالمت نظریه
کننده رفتار بین دهی تبیینعالمت نظریهکاربردهای فراوانی دارد.  بازاریابیشناسی سازمانی و مدیریت، روان

. عموماً فرستنده باید به منظور ارسال یا عدم ارسال و همچنین چگونگی ارسال ها( استگروهی )افراد یا سازمان
 ؛7۰] بزنندانتخاب  دست به وکرده گیری به آن، تصمیم آن و گیرنده برای چگونگی تفسیر و در نهایت واکنش

مختلف در یک معامله، اغلب دارای مقادیر متفاوتی  نفعانیذاقتصاد اطالعات بر این فرض استوار است که  [.41
 نفعانیذباشند و همین عدم تقارن اطالعاتی موجب تغییرات در مبادله و روابط بین اطالعات از مورد معامله می

   [.۰۳]ردد گختلف میم
به این معنی است که عالمت ارسالی تا چه اندازه کیفیت شرکت و محصول را  دهیعالمت اثربخشی

-گیرنده مطابقت دارد. ویژگی چنین عالمت ارسالی تا چه اندازه به عالمت ادراکی از سمتکند و هممشخص می

که هستند عالمت های ویژگی از در عالمت دهی ثبات و فرکانس اعتبار، هزینه، پذیری، مشاهدههایی چون 
 مؤثر برای عالمت که کنندمی استدالل( 7۵11) 1گیبونز و برگ [.7۰]گردند دهی میموجب اثربخشی عالمت

 از را هابتوان عالمت تا باشد پرهزینه کافی اندازه به باید اینکه اول ؛باشد داشته را شرط دوحداقل  باید، بودن
 و عالمت ارسالی بین که کنند درک باید گیرندگان دیگر، عبارت به باشد، معتبر باید ثانیاً و ساخت متمایز یکدیگر
 برای دننک( بیان می7۵7۵) 7همکاران و زیمر [.۰7] دارد وجود مثبت همبستگی دهندهعالمت واقعی هایقابلیت

 تنها مثال، عنوانبه. باشد پرهزینه هاآن تقلیدبوده و  مشاهده قابل باید هاعالمت ،دهیعالمت بودن مؤثر
محصول  که عالمت کیفیت معقول هایهزینه با را طوالنی هایضمانت توانندمی باال کیفیت با تولیدکنندگان

 نیز هاگیرنده با ارتباط یا تشخیص قابلیت نظر از را هاعالمت کیفیت محققان این، بر عالوه. [3۱] دهند ارائهاست 

                                                                                                                                      
1
 Bergh and Gibbons 

7 Zimmer et al. 
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های نظریهکار بردن  به [.23] نماینددهی معرفی میعنوان عاملی در اثربخشی عالمتو آن را به کرده بررسی
دهی یعنی فرض عقالیی بودن بازیگران، پتانسیل عالمت نظریهواسطه نادیده گرفتن محدودیت جایگزین به

گری یا معنادهی و های حسنظریهدهی را دارند. برای مثال تر ساختن بدنه دانش راجع به فرایند عالمتغنی
بینی چگونگی تفسیر و اقدامات بازیگران مختلف توانند مبنایی برای توصیف، تبیین و پیشپردازش اطالعات می

ها یقیناً از مبنای مفهومی و تجربی غنی برخوردار هستند و دارای این مزیت نظریهها ارائه دهند. این از عالمت
   [.۶] دهی دارنددهی، رویکردی رفتاری به فرایند عالمتعالمت نظریهتصادی هستند که بر خالف دید اق

 بر توانندمی که کندمی توصیف را بازیگرانی نفعانیذ اصطالح سازمانی، بافت یک در .سازمان نفعانیذ

 تأثیر تحت یا بگذارند تأثیر دارند قرار سازمان هایدارایی مجاورت در که محیطی یا آن کارکنان سازمان، یک
 فرآیند در اساسی ینقش و گیرندمی قرار سازمانی اقدامات و هاسیاست تأثیر تحت نفعانیذ [.۳۵] گیرند قرار هاآن

 تعریف و درک برای اصلی نظری چارچوب عنوانبه معموالً نفعانیذ نظریه .کنندمی ایفا سازمان گیریتصمیم
 تعریف فردی یا گروه هر بتوان می را نفعانیذ( 7۵1۵) فریمن [.۱۶] شودمی استفاده سازمانی مختلف نفعانیذ

 مورد در فریمن نظریه. گیردمی قرار آن تأثیر تحت یاگذار استتأثیر سازمان اهداف به دستیابی در  کهکرد 
 این. کندمی مرتبط نفعانیذ رضایت جلب در شرکت توانایی به را سازمان یک موفقیت سازمانی، نفعانیذ

-می گسترش شوند،می منتفع کاروکسب سهام و سود از مستقیماً که هاییآن از فراتر را سهامداران مفهوم تمرکز،

  [.4۶] دهد

توانند بسیار متنوع باشند: کارکنان، شرکای تجاری، نشریات، مشتریان، سهامداران، سازمان می نفعانیذ
کنندگان، ها، تامیندهندگان، مردم، رسانهکار، همکاران، واموگران کسبهای تجاری، کارکنان آتی، تحلیلسازمان

 و مشتری مالک، عنوانبه خود متعدد هاینقش با دولت [.۱] متحدان استراتژیک، رقبا، مشتریان آتی و غیره
محققان مختلف هر کدام از منظری تالش  [.77]شرکت باشد  نفعانیذترین تواند یکی از مهممی نظارتی مرجع

اند: داخلی چهار نوع ذینفع را شناسایی کرده(، 133۱) 1مورگان و هانتر .بندی کنندرا دسته نفعانیذاند که کرده
معتقد است که برخی ( 133۰کالرکسون ) جانبی. نفعانیذکنندگان و )کارکنان و مدیران(، خریداران، تامین

هم  نفعانیذاصلی( و برخی  نفعانیذپذیر نیست )ها ادامه حیات سازمان امکانهستند که بدون آن نفعانیذ
. ثانویه( نفعانیذپذیرند اما برای ادامه حیات سازمان ضروری نیستند )گذارند و تاثیر میهستند که تاثیر می

اصلی مانند  نفعانیذبرقراری روابط بهتر با (، دو نوع ذینفع برای سازمان متصور هستند که 7۵۵1) 7هیلمن و کیم
تواند به افزایش ارزش سهامداران منجر شود اما پرداختن به موضوعات کنندگان میکارکنان، مشتریان و تامین

 مشارکت حال، این . با[۱7] اصلی ندارد رابطه معکوس با ارزش سهامداران دارد نفعانیذاجتماعی که ربطی به 

 این با. [27] شود تاکید نفعانیذ تعداد جای به کیفیت بر باید همیشه و نیست بهتر نتایج نشانه ننفعایذ بیشتر
 نفع به سازمان گیریتصمیم نیازهای برآوردن برای باید اندرکاراندست و اجرایی سطوح در افراد تعداد وجود،

 استراتژیک هایبرنامه به دستیابی در سطحیدر هر  نفعانیذبا  همراهی و مشارکت. [24] باشد کافی ،نفعانیذ
بندی مختلف با توجه به دسته .[2۵] ندارد چندانی اهمیت هاآن بودن درونی یا و بیرونی است مهم بسیار سازمانی

 .استبندی ذینفع داخلی و خارجی مورد نظر موجود، در این پژوهش دسته پیشینۀدر  نفعانیذ
 که خارجی نفعانیذ برای حتی موضوع این. باشند آگاه شرکت اصلی هدف از کامل طوربه باید نفعانیذ

 کند،می اتخاذ که هاییارزش و دهدها انجام میآن مورد در شرکت آنچه مورد در ضمنی دانش به است ممکن
 داشته نیاز سازمان مورد در بیشتر دانستن به است ممکن نیز داخلی نفعانیذ. است ترحیاتی باشند، داشته نیاز

 مقابل، در .خیر یا دارد همخوانی آنها هایآرمان و اهداف با سازمان هایبرنامه آیا که کنند تعیین تا باشند

                                                                                                                                      
1
Morgan & Hunter 

2
Hillman & Keim 
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 برای سیاست توسعه در موثر طور به توانندنمی و نیستند آگاه شرکت داخلی هایسیاست از خارجی نفعانیذ
 و کارآمد طوربه توانندمی کنند،می تمرکز نفعانیذ بر که هاییسازمان .[4۶] کنند شرکت استراتژی گیریشکل

و نشان دادن  نفعانیذ موثر مشارکتمنجر به  تمرکز این. دهند پاسخ وکارکسب محیط در تغییرات به مؤثر
 . شودها میهای مثبت و سازنده از سمت آنواکنش

 سازمان اهداف به هاآن کلی تعهد افزایش در مهمی نقش فعال طوربه سازمان نفعانیذ داشتن نگه درگیر
در  سازمان ،نفعانیذ دخالت بدون .[۶۰] استها ها با آنمنظور تبادل اطالعات و پیامها به ایندارد و یکی از راه

دهی به از دیگر اثرات عالمت .[4۶] است شده ریزیبرنامه اهداف به دستیابی و خود مأموریت در شکست آستانه
را به طور کامل برآورده ساخت،  نفعانیذطور همزمان رضایت تمامی  توان بهگرچه نمیاین است که  نفعانیذ

 .[7۵]افزایش داد ها را سنجید و سطح رضایت آناقداماتی چنین توان امیدوار بود با ولی می
های یک معامله که یکی از طرف شودمی دهیعالمتمبادرت به در محیط زمانی گونه که گفته شد همان

دهی، بیان بالقوه نسبت به دیگری اطالعات بیشتری دارد؛ یعنی اطالعات نامتقارن وجود دارد. مقصود از عالمت
کند تا اطالعاتی را افشا نمایند ها انگیزه ایجاد میها، برای آنشرکتدهی این دیدگاه است که مزایای عالمت

 را شرکت ، مشروعیتباال کیفیت افشای گرددموجب می دهیعالمت و نفعانیذ عیت،مشرو هاینظریه. [۶3]
 و در نهایت دهد افزایش هنجاری و نظارتی انتظارات و خاص نیازهای برآوردن در نفعانیذ از هاییگروهبین 

به منابع محدود یابی منظور دستها بهشرکت. [7۱] کندمی کمک نفعانیذ اعتماد تقویت به اطالعات افشای
های اگر شرکت به لحاظ گزارشگری مالی خوشنام باشد و در مورد فعالیت و سرمایه با یکدیگر در رقابت هستند

-خود اطالعات بیشتری اعالم و افشا کند توانایی بیشتری در جذب سرمایه خواهد داشت، چرا که اعتماد سرمایه

 . [7؛1۵]گذاران را به خود جلب خواهد کرد 
 به ابعاد مختلفی و رویکردها از پژوهشگران دهی،عالمت نقش اهمیت و مذکور مبانی نظری به جهبا تو
 این که اند،دست یافته ایپراکنده هاییافته و نتایج به و بیرونی پرداخته و درونی نفعانیذ دهی وعالمت موضوع

 به طرفی ازکند، و ضرورت مطالعه در این حوزه را دو چندان می کرده دشوار و پیچیده دهی راعالمت پدیده امر

 و ندمصورت نظامبه را عوامل این که الگویی زمینه، این در شده انجام هایپژوهش اکثر بودن کیفی دلیل
بر  .شده است استفاده ندمنظام الگویی به یابیدست منظور به یکپارچه نشان دهد، وجود ندارد؛ لذا از فراترکیب

 در این مرور برخی از مطالعات داخلی و خارجی که به طور مستقیم و غیرمستقیم این بخش به همین اساس در

 اند.نشان داده شده 7و  1گرفته، پرداخته شده است که به ترتیب در جداول  خصوص صورت
 

 درونی و بیرونی نفعانیذدهی به عالمت های داخلیپژوهش .1 جدول

 های مفهومییافته روش کشور صنعت عنوان

 بر شرکت پذیریمسئولیت اثر

 [۰1]داخلی  هایکنترل اثربخشی

 بورس
 اوراق

 بهادار

 ایران
 مطالعه

 موردی

 و شرکت اجتماعی مسئولیت دهیعالمت بین نفعانیذ نظریه با مطابق

 .دارد وجود مثبت و معناداری رابطه داخلی هایکنترل اثربخشی

 و شرکت اجتماعی پذیریمسئولیت
 آزمون: داخلی هایکنترل ضعف

 و نفعانیذ نظریه تجربی
 [۱4] دهیعالمت

 بورس

 اوراق
 بهادار

 ایران
 مطالعه

 موردی

 ضعف و شرکت اجتماعی مسئولیت افشاء بین نفعانیذ نظریه با مطابق

 پذیریمسئولیت هدف .دارد وجود معناداری منفی رابطه داخلی هایکنترل

 ثروت رساندن حداکثر و نفعانیذ میان تعارضات رفع ها،شرکت اجتماعی
 شرکت داخلی هایکنترل اثربخشی افزایش موجب و است سهامداران

 .شودمی

 ،نفعانیذ نظریه بین رابطه بررسی

 و هاشرکت اجتماعی مسئولیت

 [۱۵] مالی عملکرد

 بورس

 اوراق

 بهادار

 ایران
 مطالعه
 موردی

 رابطه مالی عملکرد و هاشرکت اجتماعی مسئولیت ،نفعانیذ نظریه بین
 .دارد وجود معناداری و مثبت
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 های مفهومییافته روش کشور صنعت عنوان

 اطالعات افشاء برای الگویی
اثر  ارزیابی و شرکتی پایداری

 دهیعالمت نظریه با مرتبط عوامل

 اطالعات شگزار بر نفعانیذ و

[2۰] 

 بورس

 اوراق

 بهادار

 ایران
 مطالعه
 موردی

 کل شاخص بر شرکت عملکرد دهی،عالمت نظریه با مرتبط از عوامل
 مستقیم تاثیر محیطی زیست و اقتصادی جنبه از افشاء شرکتی، پایداری

 و کل شاخص بر دولتی ، مالکیتنفعانیذ نظریه با مرتبط عوامل از. دارد
 اعضای مالکیت و دارد مستقیم تاثیر شرکتی پایداری هایجنبه تمامی

 اقتصادی عمومی، جنبه از افشاء شرکتی، پایداری کل شاخص بر مدیرههیات
 اثرگذار است. محیطی زیست و

 
 درونی و بیرونی نفعانیذدهی به عالمت های خارجی. پژوهش7 جدول

 های مفهومییافته روش کشور صنعت عنوان

 هایشرکت هایمارک توسعه

 نفعانیذ به توجه طریق از بزرگ
 [72] خارجی و داخلی

----- ---- 
مطالعه 

 مروری

 یا محصوالت پذیرش  و نوآوری بازاریابی به مجدد عالقه و هااولویت در تغییر

 به کمک بازاریابی، مهم کارکردهای از یکی زیرا دارد، وجود اصلی خدمات
 .است بالقوه مشتریان توسط نوآورانه هایحلراه پذیرش

 راهبردی ارزش به دهیعالمت
 [۶۳]دانش شرکت

بازار 
 سرمایه

 آمریکا
 مطالعه
 موردی

 نفعانیذ به رسانی اطالع رقابتی و دانش دهد که منابعها نشان مییافته
 .خارجی تاثیر معناداری دارد

 آن بودن مفید و مشتری رضایت

 دیدگاه از خارجی نفعانیذ برای
 [۶۶] حسابرسی مشتری

 سوئد ---
 مطالعه

 موردی

 هستند، روهروب مشکالتی با شده تقسیم هایوفاداری به رسیدگی در حسابرسان

 برای سودمندی و مشتری رضایت بین قوی رابطه حسابرسی مشتریان زیرا
 .کنندمی درک را خارجی نفعانیذ

 هاینگرانی بین تعادل ایجاد
 نفعانیذ طبیعی محیطی زیست

 [۶۱] خارجی و داخلی

 صنایع

 غذایی
 آمریکا

 مطالعه

 موردی

 تمرکز و بیشتر گذاریسرمایه بهتر، عملکرد باالتر، بدهی با هاییشرکت
 در نگر بیشتریهآیند افشاهای که دارند تمایل بیشتر خارجی گذاریسرمایه

 .باشند داشته ای خوددوره میان مالی هایگزارش

 مدیریت در داخلی نفعانیذ رفتار
 موفقیت بر آن تأثیر و پروژه سبد

[2] 

 آلمان ---
 مرور

 مندنظام

 بلوغ معیار عنوانبه نقش وضوح و است خاص فاز به مربوط نفعانیذ اثر
 موفقیت و تعامل سهامداران شدت بین رابطه ماهیت پروژه بر پورتفولیو مدیریت

 .گذاردمی تأثیر پورتفولیو

-گروه  سازمان خارجی، نفعانیذ

 [۱۰] افراد و ها
----- ------ 

 مرور
 مندنظام

 گروه فردی پویا، موانع هایقابلیت مدیریتی هایاهرم سهامداران و نظریهاز 

 که موانع ترجامع شناسایی برای( EOGI مانع مدل) خارجی محیط سازمان
 نمایدتصدیق می را تحلیل مختلف کند و سطوحمتحد می را قبلی هاییافته

 شده است استفاده

 خارجی و داخلی نفعانیذ نقش

[21] 
----- ------ 

مطالعه 
 مروری

 از که است جامعه و عالی آموزش بین اجتماعی پیمان متغیر ماهیت از بازتابی
 نیازهای به پاسخگویی همچنین و پاسخگویی و اعتماد مفاهیم با دولت، طریق

 شودمی انجام اجتماعی

 کنندهتامین تجربیات بررسی
 اطالعاتی هایسیستم خدمات

 کیفیت از عالمتی عنوانبه
 [۱۳] شده درک خدمات

-پارک

 های
 صنعتی

 تایوان
 مطالعه

 موردی

 کیفیت اطالعاتی بر هایسیستم سپاریبرون کننده تامین یک گذشته تجربیات

 هایسیستم سپاریبرون خدمات خرید قصد بر و متعاقباً شده درک خدمات

 و دهندهارائه گذشته تجارب بین رابطه سیگنال اعتبار. گذاردمی اطالعاتی تأثیر
 تأثیر اطالعاتی تقارن عدم اگرچه کند،می تعدیل را شده درک خدمات کیفیت

 .ندارد فرضی کنندهتعدیل رابطه بر توجهیقابل

 شرکت اجتماعی مسئولیت انتقال
 [1۶] داخلی نفعانیذ به

 نیوزلند ---
 مرور

 مندنظام

 فعالیت چند حتی یا یک به توانمی هاشرکت اجتماعی مسئولیت اجرای در

 این ارزشمند محتوای هنوز سازمان دهدمی نشان که داشت توجه مهم بسیار
 توسعه حال در مهم بسیار موضوع یک گرفتن نادیده با و نکرده جذب را ایده

 .است خود فعالیت

: هاشرکت عمومی روابط پویایی
نقش  و خارجی و داخلی نفعانیذ

 [21]متخصصین 

----- ------ 
 مرور

 مندنظام

 عمومی روابط متخصصان موفقیت برای نیاز پیش یک داخلی روابط مدیریت

 .است مردم عموم با متقابل سودمند روابط توسعه در شرکت

 نفعانیذ انتظارات مدیریت

 عمرانی هایپروژه در خارجی

[7۳] 

----- ------ 
 مرور

 مندنظام

 محیطی زیست اجتماعی، پایداری اهداف راستای در را انتظارات نفعانیذ گروه

 و هافرصت باید پروژه مدیران مؤثر، مدیریت برای. کندمی دنبال اقتصادی و

 اهداف دهند، انجام را اجتماعی هایمسئولیت بشناسند، را نفعانیذ تهدیدهای
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 رضایت و کنند اعمال را مناسب هایاستراتژی کنند، ایجاد را مشترکی

 .دهند افزایش را نفعانیذ

 در خارجی و داخلی نفعانیذ

 [۰3] عالی آموزش
----- ------ 

مطالعه 

 مروری

 این مشارکت ماهیت بررسی برای چارچوبی عنوانبه نفعانیذ برجستگی

 هایاولویت و هاارزش ادراکات، پیچیده متقابل تأثیر .هادانشگاه در سهامداران

 و دسترسی کیفیت، هزینه، به توجه با هادانشگاه هایفعالیت روی بر نفعانیذ
 است. رهبران منطقی رویکرد برای یتوجیه فناوری،

 در شرکت اجتماعی مسئولیت

 قدرت: محلی تابعه شرکت یک
 [۰4] خارجی و داخلی نفعانیذ

 صنایع

 غذایی
 اروپا

 مطالعه

 موردی

 چگونه و گیردمی قرار تأثیر تحت محلی شرکت چگونه: دهندمی نشان هایافته
 محلی تابعه شرکت که نقشی اهمیت . تاکید برگذاردمی تأثیر خود سهامداران بر

 زنجیره سراسر در مادر سازمان مسئول اقدامات کنندهپخش و مجری عنوانبه

 .کندمی بازی صنعت ارزش

 کارآفرینان تبدیل چگونگی

 نفعانیذ به المللیبین و داخلی
 نظریه بر تکیه با اعتماد قابل

 [44] دهیعالمت

 آمریکا ---
 مرور

 مندنظام
 که دهدمی نشان را متفاوتی هایعالمت که اعتماد قابل الگوی دو شناسایی

 .شودمی ارسال نفعانیذ بین کارآفرین نوع هر توسط

با  :آنالین کنندهمصرف بندیرتبه

 هایعالمت کنندهتعدیل نقش

 [۳۰] کیفیت

 فرانسه هاهتل
 مطالعه
 موردی

 تعالی گواهی هتل به که شودمی ارزیابی مفید منفی زمانی بسیار هایبندیرتبه
 .باشد باالتر هتل بندیطبقه و بندیرتبه امتیاز میانگین که زمانی وشود  اعطا

 عملکرد افزاییهم و نوآوری ابعاد

 [۳4] نوظهور بازارهای در شرکت
 هند ---

 مطالعه

 موردی

 معناداری و مثبت تأثیر شرکت عملکرد ابعاد بر بازاریابی و محصول نوآوری

 دارد. بازاریابی نوآوری طریق از غیرمستقیم فرآیند، اثر نوآوری مقابل، در. دارد

 

 پژوهش شناسیروش .3

-ادیاسن هاداده گردآوری منظر از و کیفی هاداده ماهیت نظر از ای،توسعه هدف، نظر از حاضر پژوهش
 هایپژوهش اصلی هایداده تفسیرات یتفسیر ترکیب فراپژوهش، هایحوزه از یکی فراترکیب . است فراترکیب

 هایپژوهش هاییافته و داده انجام عمیق و دقیق بازنگری پژوهشگر که است این مستلزم امر این. است منتخب

 عنوانبه آن از رواین از. [37] یابد دست منتخب موضوع مورد در جامعی دیدگاه به و کند ترکیب را کیفی
 را فراترکیب. است دیگر هایپژوهش درباره پژوهش نوعی فراترکیب بنابراین. کنندمی یاد هاارزشیابی ارزشیابی

 است کیفی مطالعه نوعیبه فراترکیب، کلی طوربه. دانست گذشته هایپژوهش مندنظام بررسی و مطالعه توانمی
 کند.می استفاده مشابه و مرتبط موضوع با دیگر مطالعات از شده استخراج هاییافته و اطالعات از که

 و نوبلت ایمرحله سه الگوی: از عبارتند که کنند استفاده الگو سه از توانندمی فراترکیب روش در پژوهشگران
 تطبیق به توجه با. [22] باروسو وسکی ولساند ایمرحله هفت و( 7۵۵۰)دان  و والش ایمرحله شش ،(1344)هیر 

 گزینش، جهت الگو این آن، بودن روز به و پژوهش حاضر شرایط با( 7۵۵2)باروسو  و وسکیلساند الگوی مراحل
 در( پژوهش سوال تنظیم) اول مرحله(. 1شکل ) گرفت قرار استفاده مورد هایافته تحلیل و هاپژوهش ترکیب
 اطالعات استخراج و مناسب مقاالت انتخاب و جستجو متون، مندنظام بررسی مرحله سه و شد بیان مقدمه بخش

 شود.به تفصیل انجام می هاداده تحلیل بخش در مراحل سایر پژوهش و روش بخش در مقاالت
 

 
 [22] پژوهش گانههفت مراحل. 1 شکل

 

تنظیم سوال 

 پژوهش

مند بررسی نظام

 متون

بررسی، تحلیل و 

 هاترکیب یافته

جستجو و انتخاب 

 مقاالت مناسب

ارائه 

 هایافته

 کنترل
 کیفیت

استخراج 

 اطالعات مقاالت
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، 7دهیعالمت نظریه، 1دهیکه عبارتند از عالمت پژوهش با مرتبط هایکلیدواژه انتخاب با مرحله این در
 قبیل از وجوگرجست موتورهای از استفاده و ۰بیرونی نفعانیذو  ۱ونیرد نفعانیذ، ۳نفعانیذدهی به عالمت

ها در زمینه پژوهش حاضر پژوهش مندنظام جستجوی به خارجی و داخلی استناد قابل داده هایگوگل و پایگاه
 روش این از استفاده کیفی قرار گرفتند. با ارزیابی مورد CASPیافته شده با استفاده از روش  پرداخته شد. مقاالت

 مقاالت از تعدادی بازبینی هر در و هگرفت قرار بازبینی مورد بار چندین محتوا و چکیده عنوان، اساس بر مقاالت
  .انتخاب گردید بررسی برای عدد ۱4 مقاله، 27نهایت از  در و حذف فرایند از مرتبط غیر

مقاله  ۱4مقاله به  27گری و ارزیابی مقاالت و فرایند رسیدن از تعداد مقاالت در هر مرحله از غربال 7 شکل 
 .دهدنهایی را نشان می

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 CASP یاتیح یابیروش ارز یجستجو و انتخاب مقاالت مناسب و مرتبط بر مبنا یند.  فرا7شکل

 

 یکقرار گرفته است. هر  یابیمورد ارز یفیهر مقاله به لحاظ ک یفی،شرط ک 1۵با  CASPاستفاده از روش  با
 باالتر و ۳۵ هاآن یازاتکه مجموع امت ی. مقاالتگیرندیم ۰تا  1از  یازیامت یط،شرا ینه با اهاز مقاالت در مواج

 اند،که مقاالت کسب کرده یازیبا توجه به امت. [22] شوندیمقاالت حذف م یو باق ییدتأ کیفی لحاظ به شود
 شوند.یم بندیرتبه ،۳جدول  مطابق
 

 CASPهای روش بندی با توجه به امتیازهای شاخص. رتبه۳جدول 

 میانگین عالمت اختصاری وضعیت

E ۱1-۰۵ عالی  

VG ۳1-۱۵ خیلی خوب  

G 71-۳۵ خوب  

F 11-7۵ متوسط  

P 1۵-۵ ضعیف  

 

                                                                                                                                      
1
Signaling 

7
Signaling theory 

۳۳
Signaling to stakeholders 

۱ Internal stakeholders 
۰ External stakeholders 

 =N    72          تعداد منابع یافت شده   

 =N  67    مقاالت جهت بررسی عنوان  

 

 =N    62   مقاالت جهت بررسی چکیده

 

 =N 55مقاالت جهت ارزیابی محتوا       

 

 =N 7تعداد مقاالت رد شده  از نظر محتوا 

 

 =N   5مقاالت رد شده  از نظر چکیده 

 

 =N  5مقاالت رد شده  به دلیل عنوان تعداد 

 

  6تعداد مقاالت رد شده  از نظر کیفیت 

N= 

 =48N                        مقاالت نهایی

 

 =N 49مقاالت جهت ارزیابی کیفیت       
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 هاییافتهو  ییدعدم تا یاو  تایید نظر از هاآن یتوضع یب،شده در روش فراترک یمقاالت بررس ۱جدول 
 خارجی معتبر یعلم هاییگاهدر گوگل، گوگل اسکوالر و پا یهاول ی. در جستجودهدیم یشرا نما یکهر یمفهوم

 قابل داده هایپایگاهو همچنین ( غیرهو  استور، وایلی، جییسو فرانس یلورت رالد،ام ینگر،اشپر یرکت،دا ینس)سا
شته و بازدید سطح قرار دا یندر باالتر از نظر اعتبار که اندانتخاب شده یعلم هایپایگاه و مجالت   داخلی، استناد

 .  فراوانی دارند
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 ترکیب فرا در جستجو مورد علمی پایگاه.  ۱ جدول

 عنوان

ع
مرج

 

تایید
 

ت
عل

 

 های مفهومییافته

 گذاریعالمت :اطالعات تقارن عدم توجهقابل کاهش

 اتحادهای توسط محیطی زیست یا اقتصادی ارزش بر
 [42]محیطی 

scien
ce D

irect
 

 خیر

ت
کیفی

در  محیطی زیست اتحادهای. دهند افزایش اتحاد پنهان اهداف و خارجی هایعالمت بین تناسب به دستیابی با را خود اعتبار دارند قصد اتحادها 

 چگونگی از ما درک و متضاد هاییافته این توضیح برای دهیعالمت نظریه از استفاده با کنند،می عمل محیطیزیست و اقتصادی ارزش از طیفی
 .کندمی کمک محیطی اتحادهای به مربوط ادبیات به خود، اتحاد اهداف با ارتباط طریق از محیطی زیست هایائتالف اعتبار

 بازارهای در شرکت عملکرد افزایی هم و نوآوری ابعاد

 و پویا هایقابلیت نظریه از اندازی چشم: نوظهور
 [۳4] دهیعالمت نظریه

scien
ce D

irect
 

 بله

 فرآیند نوآوری مقابل، در. دارد شرکت عملکرد ابعاد بر معناداری و مثبت تأثیر بازاریابی و محصول دهی در نوآوریعالمت نظریه که داد نشان نتایج 

 .داد نشان بازاریابی نوآوری واسطه با غیرمستقیم اثری

 [۶۵] دهی پرهزینهعالمت نظریه

sp
rin

g
er

 

 خیر

محتوا
 از منابع به دسترسی و مطلوب شخصی هایویژگی مورد در را صحیح عالئم است ممکن هاانسان که کندمی پیشنهاد پرهزینه دهیعالمت نظریه 

دهی بر تعامل دوستی و عالمت نظریه .کنند ارسال است دشوار هاآن جعل که رفتارهایی سایر یا دوستی نوع پرهزینه، بیولوژیکی نمایش طریق

 سزایی دارد.ها تاثیر بهرضایت آن

 به عالمت یک مدت بلند و مدت کوتاه پیامدهای
 [23] سهامداران

A
o

m
 

 خیر

چکیده
 

-اعالمیه چنین پیامدهایباید به  شوند، گرفته نظر در کنندهبینیپیش مدیریت تکنیک یک عنوانبه است ممکن هاییاطالعیه چنین اینکه به توجه با

 توجه گردد. بلندمدت چه و مدت کوتاه در چه ذینفع چندین دیدگاه از خاصی های

 روی بر تصویر و متن از ترکیبی دهیعالمت اثر
 محیط کننده تعدیل اثر با همراه تلفن بررسی

 [۳۳] دهیعالمت

ieee
 

 خیر
محتوا

 
 تأثیر دهیعالمت محیطندارد.  تصویر عالمت بر یتأثیر ولی چنین دهدمی افزایش را متنی عالمت تاثیر دهیعالمت محیط که دهدمی نشان نتایج

 .دهدمی کاهش بررسی به کمک در را عالمت نوع دو بین تعامل منفی

 شرکت هایعالمت چارچوب و قدرت اثرات بررسی
 [۰7] روابط نقض پی در روابط ترمیم برای کنندهارسال

em
erald

 

 خیر

محتوا
 مقابل در)مشتری سود عنوانبه که هاییعالمت(. شایستگی برابر در)صداقت نقض از پس ویژهبه ،موثرتر هستند روابط ترمیم در ترقوی هایعالمت 

 مزایای ،قوی هایعالمت از هستند، آشنا کمتر که برندهایی. شوندمی روابط از تریمطلوب نتایج به منجر شوند،می تنظیم( شرکت هایهزینه

 .برندمی بیشتری

 رفتاری نیات بر شرکتی اعتبار افشای تأثیر چگونگی

 سازمانی عملکرد ایواسطه هایبا نقش نفعانیذ
 [4] شرکتی شهرت و شده درک

sp
rin

g
er

 

 بله

 

 در که کنند،می استفاده آن شهرت و شرکت سازمانی عملکرد از خود ادراک تعدیل برای هاشرکت شهرت توسط شده منتقل هایعالمت از نفعانیذ

 برای. دهدمی نشان نفعانیذبا  روابط موثر توسعه در را هاشرکت شهرت سودمندی تجربی نتایج کلی، طوربه گردد.می رفتاری نتایجمنجر به  نهایت
 .دهندمی افزایش را آینده در شرکت پیشرفت ارزیابی کارآیی هاشرکت شهرت ،نفعانیذ

-مصرف بررسی بودن مفید و منفی بسیار بندیرتبه

 کیفیت هایعالمت کنندهتعدیل با نقش :آنالین کننده
 [۳۰] محصول

sag
e

 

 بله

 و بندیرتبه امتیاز میانگین و شود اعطا تعالی گواهینامه هتل به که شودمی شناخته مفیدتر منفی زمانی بسیار هایبندیرتبه که دهدمی نشان هایافته 

 .باشد باالتر هتل بندیطبقه
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 عنوان

ع
مرج

 

تایید
 

ت
عل

 

 های مفهومییافته

 بیماری طول در کنندهمصرف ایمنی دهیعالمت

 [11] آن از فراتر و گیری کروناهمه

em
erald

 

 خیر

عنوان
 

 از خدمات دهندگانارائه ترس، کاهش برای. ترسندمی خود سالمت از خدمات، دهندگانارائه با تعامل هنگام مشتریان گیر ویروس،همه شیوع زمان از
 طیف ترکیب مقاله، این از هدف. کنندمی استفاده دهند،می انجام را سازمانی ارزیابی که نفعانیذ سایر و کنندگانمصرف به ایمنی هایعالمت

 خدمات دهندگانارائه برای را راهنمایی تا کندمی ادغام سرویس عناصر با را دهیعالمت نظریه که است چارچوبی در ایمنی هایعالمت از وسیعی
 .دهد ارائه هاآن بازیابی منظوربه

 و مشتری رضایت بر شرکت اجتماعی مسئولیت اثرات
 [31] دهیعالمت انداز چشم: سازمانی جذابیت

w
iley

 

 خیر

عنوان
 

 .دارد سازمانی جذابیت و شرکت اجتماعی مسئولیت بین و مشتری رضایت و شرکت اجتماعی مسئولیت بین رابطه در واسطه نقش شرکت شهرت

 اجتماعی مسئولیت ،نفعانیذ نظریه بین رابطه بررسی

 [۱۵] مالی عملکرد و شرکت ها

ی 
رویکردها

نوین در 

ت و 
مدیری

ی
حسابدار

 

 بله

 

 دارد. وجود معناداری و مثبت رابطه مالی عملکرد و هاشرکت اجتماعی مسئولیت ،نفعانیذ نظریه بین دهدکه می نشان پژوهش نتایج

 و شرکتی پایداری اطالعات افشاء برای الگویی ارائه

 و دهی عالمت نظریه با مرتبط اثرعوامل ارزیابی
 [2۰] اطالعات این گزارشگری بر نفعانیذ

 
حسابدار

 ی
ارزش

 ی
و رفتار

ی
 

 بله

 

عالمت دهی، عملکرد شرکت بر شاخص کل پایداری شرکتی، افشاء از جنبه اقتصادی و زیست  نظریهاز عوامل مرتبط با ها نشان داد که یافته

های پایداری شرکت بر شاخص کل پایداری شرکتی، افشاء از جنبه عمومی، زیست محیطی و محیطی تاثیر مستقیم دارد. به عالوه درصد هزینه
نیز، مالکیت دولتی بر شاخص کل و تمامی جنبه های پایداری شرکتی تاثیر  نفعانیذ نظریهاجتماعی تاثیر مستقیم دارد. همچنین از عوامل مرتبط با 

کل پایداری شرکتی، افشاء از جنبه عمومی، اقتصادی و زیست محیطی تاثیر مستقیم دارد.  مستقیم دارد و مالکیت اعضای هیات مدیره بر شاخص

دهد. همچنین الگوی ارایه شده، گذاران و استانداردگذاران نشان میهای این پژوهش اهمیت الزام افشای اطالعات غیرمالی را برای قانونیافته
 .بخشدمی های مذکور بهبودآگاهی ذی نفعان را در مورد جنبه

 بین المللی و داخلی کارآفرینان کردن متقاعد چگونگی

 دهیعالمت نظریه بر تکیه با اعتماد قابل نفعانیذ به

[44] 

M
d

p
i.co

m
 

 بله
 

 بر تکیه با مقاله این. است شده متمرکز هستند اعتماد قابل که نفعانیذ به المللی بین و داخلی کارآفرینان کردن متقاعد چگونگی بر مطالعه این
 خیرخواهی ها،توانایی مورد در اطالعات انتقال منظور به خاص رفتاری الگوی یک نمایش با را کارآفرین نوع دو هر ارسال نحوه دهی،عالمت نظریه

 نشان  شودمی ارسال نفعانیذ طرف به کارآفرین نوع هر توسط که را متفاوتی هایعالمت که دهدمی نشان نتایج. کند می بررسی آنها صداقت و

 .آوردمی فراهم را ذینفع گروه هر برای خاص رفتاری هایطرح شناسایی امکان ما رویکرد. دهدمی

: محلی تابعه شرکت یک در شرکت اجتماعی مسئولیت

 [۰4] خارجی و داخلی نفعانیذ قدرت

em
erald

 

 بله

 

 چند از اینمونه)گذاردمی تأثیر خود سهامداران بر چگونه و گیردمی قرار تأثیر تحت محلی شرکت چگونه: دهدمی نشان را اصلی جنبه سه هایافته

 عنوان به محلی تابعه شرکت که نقشی اهمیت و. شودمی اتخاذ هاچالش با مقابله برای که مستقیم غیر و مستقیم هایشیوه(. نفوذ و قدرت جهته
 .کندمی ایفا صنعت ارزش زنجیره در مادر سازمان مسئوالنه هایشیوه منتشرکننده و مجری

 [73] هاگروه با ارتباط در دهیعالمت اندازچشم

tan
d

fo
n

lin
e

 

 بله

 

 و کندمی تأکید ها گروه جاسازی سطوح تغییر و تداوم بر معتبر تعهدات و غربالگری دهی،عالمت هایمکانیسم چگونه این پژوهش نشان داد که
 عمل و تحقیق برای مرتبط مفاهیم و مدل کلیت آزمایش، قابل هایفرضیه با ما. کنیممی بررسی را ارتباط عدم تأیید در ها عالمت گیرندگان نقش

 .رسانیممی پایان به
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 عنوان

ع
مرج

 

تایید
 

ت
عل

 

 های مفهومییافته

 [4۵] کارآفرینی در اجتماعی مبادله و دهیعالمت

sag
e

 

 خیر

چکیده
 مهم چقدر کارآفرینان برای که کنندمی تأکید معموالً آنها شوند، می متعهد استارتاپ یک به خود سرمایه از بیش غالباً سهامداران اینکه به باتوجه 

 قبلی تجربه به مشروط تأثیر این اما آید،می پیش محیط در اجرا قابل عالمت یک عنوان به کارآفرینانه هماهنگی قابلیت .باشند تعامل قابل که است

 .است گذارسرمایه مربیگری

 [۰3] عالی آموزش در خارجی و داخلی نفعانیذ

sp
rin

g
er

 

 خیر

محتوا
 

 رویکرد برای بیشتری توجیه فناوری، و دسترسی کیفیت، هزینه، نظر از هادانشگاه فعالیتهای بر هااولویت و هاارزش ، نفعانیذ ادراکات پیچیده تعامل

 .دهدمی پاسخ دانشگاه روی پیش شرور مشکل به که رویکردی است، رهبران منطقی

 گروه کار ارزشمند و تجربه انسانی سرمایه دهیعالمت

 شرکت های در کارکنان دستمزد بر آن تأثیر و مدافع
 [۳۶] نوآور

w
iley

 

 خیر

محتوا
 

-نگرانی حال، این با. شوندمی پذیرفته گسترده طور به و سرعت به که دارد بستگی هایینوآوری به ارزش جذب و ایجاد در نوآور هایشرکت توانایی

-شرکت آیا که کنیممی بررسی و کنیممی مطالعه را چالش این انسانی سرمایه جنبه ما. کند ایجاد انتشار برای مهمی موانع تواندمی نفعانیذ های

 انسانی سرمایه ما. پردازندمی المللیبین شفافیت مانند حمایتی هایگروه از کار تجربه با جدید کارکنان به را خود حقوق بیمه حق نوآور های
 دانش نظر از ارزشمند انسانی سرمایه برای را هاییعالمت حمایتی گروه تجربه که کنیممی پیشنهاد و کنیممی ادغام نفعانیذ نظریه با را استراتژیک

 .کندمی ایجاد نوآور های شرکت به مشروعیت انتقال و سهامداران

 هایکنترل ضعف و شرکت اجتماعی پذیریمسئولیت

 دهیعالمت و نفعانیذ نظریه تجربی آزمون: داخلی

[۱4] 

ی 
حسابدار

ارزشی و 

ی
رفتار

 
 بله

 

 منفی رابطه داخلی هایکنترل ضعف و شرکت اجتماعی مسئولیت افشاء بین نفعانیذ نظریه با مطابق که است آن از حاکی پژوهش هاییافته

 ثروت رساندن حداکثر به نتیجه در و نفعانیذ میان تعارضات رفع ها،شرکت اجتماعی پذیریمسئولیت هدف دیگر عبارتبه. دارد وجود معناداری

 شودمی شرکت داخلی هایکنترل اثربخشی افزایش موجب و بوده سهامداران

 هایپروژه در خارجی نفعانیذ انتظارات مدیریت

 [7۳] عمرانی

U
sp

.b
r

 

 بله
 

 موثر، مدیریت برای. کندمی دنبال اقتصادی و محیطی زیست اجتماعی، پایداری اهداف راستایدر  را انتظارات ذینفع هرگروه که دهدمی نشان نتایج

 هایاستراتژی کنند، تعیین را مشترک اهداف دهند، انجام را اجتماعی هایمسئولیت بشناسند، را نفعانیذ تهدیدهای و هافرصت باید پروژه مدیران
 .دهند افزایش را نفعانیذ رضایت و کرده اعمال را مناسب

 و داخلی نفعانیذ: هاشرکت عمومی روابط پویایی

 [13] نقش متخصصین و خارجی

C
lm

so
n

 
.co

m
 

 بله

 کلیدی افراد با متقابل سودمند روابط ایجاد در ها شرکت عمومی روابط متخصصان موفقیت شرط پیش داخلی روابط مدیریت که دهدمی نشان نتایج 

 .است

 اندازهایچشم طریق از برزیل در پایداری هایگزارش

 [7۱] نفعانیذ و مشروعیت دهی،عالمت

em
erald

 

 خیر

ت
کیفی

 

 تقارن عدم صورت در مشروعیت کسب برای مهم عالمت یک عنوانبه پایداری گزارش کیفیت بهبود ،تمشروعی و دهیعالمت هاینظریه اساس بر

 .است محیطی ابعاد از بهتر اجتماعی و اقتصادی ابعاد افشای. کندمی عمل مشروعیت فرآیند طول در اطالعات

 اثربخشی بر شرکت پذیریمسئولیت اثر بررسی
 [۰1] داخلی هایکنترل

ک
ایراندا

 

 بله

 

 و ثروت سازی حداکثر و نفعانیذ میان تعارضات رفع به است ممکن شرکت اجتماعی مسئولیت دهیعالمت فرضیه و نفعانیذ نظریه اساس بر

 پذیری مسئولیت گردد. بین سهامداران هزینه به بازار محیط در مدیران وجهه مدیریت برای هاییرویه به محدود یا شود منتج سهامداران رفاه سطح
 .ندارد وجود معنادار رابطه بورسی هایشرکت در داخلی کنترل کیفیت و شرکت اجتماعی

 به نسبی اتکای و عالمت به حساسیت عالمت، اعتبار

 [۳2] هاعالمت

A
o

m
 

 خیر

محتوا
 

 این. دهندمی تغییر خاصی هایعالمت به را خود نسبی وابستگی قوا، تجدید از پس شرکت یک سهام قیمت تعیین در گذارانسرمایه رسدمی نظر به

 .شوندمی معکوس حدی تا فعلی مدیرعامل جایگزینی از پس تغییرات

 رفع: مدیریت تحقیقات در دهیعالمت نظریه کاربرد

 [4۱] نظریه در عمده هایشکاف

scien
ce 

D
irect

 

 بله

 تقارن عدم با برخورد. است منفی هایعالمت با بهینه برخورد نحوه درک مستلزم قوی رسانیپیام محیط یک ایجاد که دهدمی نشان هایافته 

 .است ضروری یابد،می جریان نفعانیذ و شرکت بین موثر و طور به که هاییعالمت با قوی دهیعالمت محیط یک ایجاد برای اطالعات
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 عنوان

ع
مرج

 

تایید
 

ت
عل

 

 های مفهومییافته

 کنندهتامین یک تجربیات بررسی برای چارچوبی ارائه
 از عالمتی عنوانبه اطالعاتی هایسیستم خدمات

 [۱۳] خدمات کیفیت

em
erald

 

 بله

 بر متعاقباً که گذاردمی تأثیر شده درک خدمات کیفیت بر ،اطالعاتی هایسیستم سپاریبرون کنندهتامین گذشته تجربیات که دهدمی نشان نتایج 
 .کندمی تعدیل را شده درک خدمات کیفیت و دهندهارائه گذشته تجربیات بین رابطه عالمت اعتبار. گذاردمی مثبت تأثیر هاآن خدمات خرید قصد

 مرور: افراد و هاگروه  سازمان خارجی، نفعانیذ
 [۱۰] تجربی موانع تحقیقات سیستماتیک

sp
rin

g
er

 

 بله

 

-سرمایه: خارجی نفعانیذ. کندمی استفاده پویا های قابلیت مدیریتی هایاهرم ،نفعانیذ نظریه از و کندمی تأیید را تحلیل و تجزیه مختلف سطوح

 یادگیری منابع، اندازه، ساختار، استراتژی،: پویا هایقابلیت مدیریتی هایاهرم -سازمان .جامعه ،دولت مشتری، رقیب، کننده،تأمین بالقوه، کارمند گذار،
 و هانگرش: فرد و رهبری سبک ها،آن هایویژگی به بسته اعضا ترکیب تیم، فرایندهای تیم، جو تیم، ساختار:گروه سازمانی، فرهنگ سازمانی،

 هاتوانایی و کارکنان نگرش مدیران، هایتوانایی

 [21] شرکت در نفعانیذ نقش

scien
ce D

irect
 

 بله

 

 و سهامداران خاموش، شرکای شامل داخلی سهامداران. هستند مندعالقه شرکت یک پیشرفت و موفقیت به که هستند هاییگروه یا افراد نفعانیذ
 به بسته ذینفع نقش. هستند مدارس مانند اجتماعی نهادهای یا استراتژیک شرکای همسایه، مشاغل شامل خارجی ذینفع. هستند گذارانسرمایه

 .است متفاوت است گیریتصمیم یا توسعه حال در که خاصی پروژه و سازمان

-شرکت ورود هایاستراتژی در رفتاری دهیعالمت

 [4۳] ملیتی چند های
scien

ce 

D
irect

 
 خیر

ت
کیفی

 

 و چندملیتی هایشرکت ورود حالت استراتژی بر زیادی تأثیرات تواندمی رفتاری قصد به هاشرکت شهرت شودمی استدالل دهیعالمت نظریه با

 .باشد داشته شریک انتخاب احتمال

 داخلی نفعانیذ به شرکت اجتماعی مسئولیت انتقال
[1۶] 

w
iley

 

 بله

 

 و شرکت اجتماعی مسئولیت از داخلی نفعانیذ درکبر  کارکنان و مدیران بین شده درک ارزش همخوانی تأثیر کردن آشکار در داخلی نفعانیذ
 نقش مدیریتی تشخیص و اصالت به نیاز سازمانی، ارتباطات افزایش عمومی، سیاست برای پیامدهایی دارای هایافته. کندمی کمک پایداری ابتکارات

 .است شرکت اجتماعی مسئولیت ابتکارات به کارکنان تعهد تسهیل در هاآن

 بازاریابی در خارجی و داخلی نفعانیذ بین تعادل ایجاد
 [1۳] نوآوری

sp
rin

g
er

 

 بله

 
 در مشارکت بازاریابی، مهم وظایف از یکی دارد، وجود اصلی خدمات یا محصوالت پذیرش و نوآوری بازاریابی به مجدد عالقه و هااولویت در تغییر

 بازاریابی در خارجی و داخلی نفعانیذ توازن و نقش بررسی و متنوع بسیار هایمشارکت. است بالقوه مشتریان توسط نوآورانه هایحلراه اتخاذ

 .شودمی مدیریت نوآوری

 و بازاریابی توسط شدهکنترل هایعالمت تأثیر بررسی
 [1] خودرو تجاری نام شده درک بر کیفیت بازاریابی غیر

w
iley

 

 خیر

محتوا
 

 در دهد،می کاهش را تبلیغات و گذاریقیمت اثربخشی ثالث شخص کیفیت بندیرتبه که ایگونه به هستند کد به وابسته کیفیت هایعالمت اثرات

 .دارد مثبتی تعامل تبلیغات و قیمت با نامهضمانت. دهدمی افزایش را ضمانت عالمت اعتبار که حالی

 :استفاده رفتار بر شده درک محصول نوآوری تأثیرات
 محور کاربر طراحی و فناوری قابلیت محصول، قابلیت

[42] 

scien
ce D

irect
 

 بله

 

 که کاربردی محصوالت با خواهندمی گیمرها. گذاردمی تأثیر شده ادراک محصول نوآوری بر محور کاربر طراحی و فناوری قابلیت محصول، قابلیت

 رفتاری قصد و بازی به نسبت نگرش محصول، نوآوری بر محور کاربر طراحی. باشند داشته تعامل اند،شده طراحی مشتری نیازهای عمیق درک با
 .گذاردمی تأثیر بازی برای

 ایجاد: نفعانیذ به محیطیزیست تعهد دهیعالمت

 [۶7] شرکت محیطی شهرت

A
o

m
 

 بله

 که کند متقاعد را نفعانیذ تا کند ارسال اضافی هایعالمت شرکت که است الزمنیست ولی  کافی آن افشای شرکت، محیطی شهرت بهبود برای 

 .کندمی ایجاد ارزش محیطی بعد در موثر طوربه
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 عنوان

ع
مرج

 

تایید
 

ت
عل

 

 های مفهومییافته

 تأثیر و پروژه سبد مدیریت در داخلی نفعانیذ رفتار
 [2] موفقیت بر آن

w
iley

 

 بله

 

 قابلیت اطالعات که حالی در. موثر باشد تواندمی پیام محتوای عنوانبه نوآورانه هایویژگی از استفاده صنعتی، جدید محصول معرفی یک هنگام
 یتقابل اطالعاتنسبت به  مالیجزئیات  اثربخش نیستند. فنی اطالعات شدند، شناخته ثروم عملکرد بر تأثیرگذاری در مالی اطالعات و استفاده

 است. برخوردار کمتری اهمیت از استفاده

 بر مبتنی مجدد نویسی برنامه در دهیعالمت دیدگاه

 [14] اشتغال

w
iley

 

 خیر

چکیده
 

 کند.بررسی می دقیق بندیزمان برنامه یک در را عامل مدیر ارزیابی از نشده منتشر هایداده که شغلی هایفرصت مرکز و انسانی نیروی نمایش

-وکسب در اطالعات تقارن عدم و دهیعالمت نظریه

 [۶1] آنالین کار

scien
ce 

D
irect

 

 خیر

چکیده
 

 کیفیت با فروشندگان به نسبت کمتری دهیعالمت و کنندمی اجتناب تأیید قابل و پرهزینه هایعالمت از زیاد احتمال به پایین کیفیت با فروشندگان

 .دهندمی نمایش را بیشتری هایعالمت و کنندمی استفاده دشوار و تأیید قابل ،پرهزینه هایعالمت از دارند. فروشندگان با کیفیت باال باال

 نفعانیذ برای آن بودن مفید و مشتری رضایت
 [۶۶] حسابرسی مشتری دیدگاه از خارجی

em
erald

 

 بله

 بودن مفید و مشتری رضایت بین قوی رابطه حسابرسی مشتریان زیرا هستند، روروبه مشکل با شده تقسیم هایوفاداری به رسیدگی در حسابرسان 
 .دارد منفی رابطه خارجی نفعانیذ برای آن بودن مفید و مشتری رضایت با حسابرسان تردید. کنندمی درک را خارجی نفعانیذ برای آن

 طبیعی محیطیزیست هاینگرانی بین تعادل ایجاد

 غیر و خانوادگی مشاغل در خارجی و داخلی نفعانیذ
 [۶۱] خانوادگی

scien
ce D

irect
 

 بله

 

 سود توانندمی زمانی خانوادگی هایشرکتاست.  مهم غیرخانوادگی هایشرکت و خانواده در شرکت عملکرد برای خارجی و داخلی نفعانیذ به توجه
 نفعانیذ این قدرت موثر از استفاده با. دهند نشان خود کارکنان نگرانی با زیست محیط طبیعی نفعانیذ برای را خود نگرانی که ببرند بیشتری

 اغلب داخلی نفعانیذ طریق از زیرا آورند، دستبهمزایایی را  خانوادگی غیر هایشرکت به نسبت توانندمی خانوادگی هایشرکت مهم، داخلی

 .شودمی برآورده خارجی نفعانیذ هایخواسته

 در تأخیر مورد در هااطالعیه وضوح کنندهتعیین عوامل

 تمایل پیشینیان بررسی با جدید، محصوالت معرفی
 [۰۰] واضح هایعالمت صدور به شرکت

scien
ce D

irect
 

 خیر
عنوان

 اغلب اما کنند،می منتشر آن واقعی معرفی از زودتر را جدید محصول به مربوط اطالعات هاشرکت از بسیاری بازار، در اولینمزیت  از مندیبهره برای 

 و( رقابتی ویژه ارزش ایجاد)فرستنده خاص که عواملی با توانمی را عالمت وضوح .کنند برآورده را شده اعالم پیش از مقرر تاریخ توانندمین متعاقباً
 .کردمعرفی است،  محصول یا

 محصوالت اندازیراه هنگام ،موثر پیام محتوای انتقال

 [4۰]صنعتی  جدید

scien
ce 

D
irect

 

 بله

 در و یکدیگر از متفاوت آنها اما موثر باشد، جدید صنعتی محصول یک عرضه هنگام تواندمی پیام محتوای عنوان به نوآورانه هایویژگی از استفاده 

 .کنندمی رفتار متفاوت شده تعدیل زمینه

 [7۰] ارزیابی و مروری: دهیعالمت نظریه

sag
e

 

 بله

 

 .دهدمی ارائه ناقص اطالعات شرایط در اجتماعی انتخاب مشکالت مورد در آزمایش قابل و عملی فرد، به منحصر دیدگاه یک دهیعالمت نظریه

 انتخاب را عالمت تفسیر نحوه باید گیرنده، دیگر، طرف و( دهد عالمت یا) کند منتقل را اطالعات چه زمان چگونه که بگیرد تصمیم باید فرستنده
 .کند

 برای دهیعالمت مکانیسم عنوانبه معتبر مدیران
 [۶4]جوان  هایشرکت

in
fo

rm
s

 

 خیر

عنوان
 

 .کنند رقابت هم با تعادل در توانندمی خوب و بد هایشرکت ندارند، شرکت کیفیت مورد در کاملی اطالعات هاواسطه وقتی

 اهمیت: شغلی موفقیت و راهنمایی نقش جنسیت،

 [2۱]سازمانی  زمینه

P
su

.ed
u

 

 بله

 بین در شغلی پیشرفت از رضایت و نقدی خسارت جبران مرد،-ارشد مربیان بین ارتباط جانبه، سه تعامل از استفاده با و دهیعالمت نظریه گسترش با 

 .است بوده بیشتر کنندمی کار مردانه جنسیت صنایع در که زنانی
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 عنوان

ع
مرج

 

تایید
 

ت
عل

 

 های مفهومییافته

 صدور مستلزم کمیسیون به سهام بازار واکنش
در  دهیعالمت نقش با  اجرایی مدیران گواهینامه

 [31]اجرایی  مدیران سابقه

w
iley

 

 بله

 قبلی مالی وضع تجدید با که را یمدیرعامل سهام بازار. دارد مثبت ارتباط عامل مدیر گواهینامه غیرعادی بازده با خارجی مدیران و مدیرعامل سهام 
 .دهدمی پاداش ، شودمی منصوب شرکت قبلی مالی تجدید از پس که مدیرعامل با شرکت به و کندمی مجازات، است مرتبط شرکت

جدید  هایشرکت با شهرت گیریشکل هایچالش

[۳۱] 

sag
e

 

 بله

 و جدید هایشرکت مورد در ذینفع هایگروه توسعه فرآیند بهراجع بینش تا کندمی استفاده اجتماعی شناخت هاینظریه از دهیعالمت نظریه 

 .دهد توسعه شود،می مانع یا تسهیل را شهرت توسعه که عواملی شناسایی

 باال تکنولوژی با هایشرکت ارتباط و اجتماعی سرمایه

 [۱۱]دهی عالمت مکانیزم نظامی با دفاعی سیستم با

sp
rin

g
er

 

 خیر

چکیده
 

 بدون و دارای هایشرکت مالی عملکرد و هاگذاریسرمایه نظر از را منابع کسب بر یادگیری هایسرایت و رسانیپیام اجتماعی، سرمایه تأثیرتایید 

 .پیوند

 بر مبتنی استاندارد صنعت در قطعیت عدم مدیریت
 [43]خرید  زمان در واقعی اندازچشم: استانداردها

sag
e

 

 بله

 فنی دانش دارای هدف هایشرکت( ب) اشندب مرتبط فنی دانش فاقد خریداران( الف) که افتدمی اتفاق زمانی استاندارد تصویب از قبل بیشتر تملک 
 .بودند کرده گذاریسرمایه نظر مورد شرکت در گذاریسرمایه از قبل گذارانسرمایه( ج) و باشند مرتبط

 تصمیمات - پذیرریسک گذارانسرمایهبه  دهیعالمت
 [12]جدید  گذاری سرمایه تیم مالی تأمین

sem
an

tics

ch
o

lar
 

 بله

دیگر  با شخصی، گذاریسرمایه میزان اساس بر توانندمی( NVTs) جدید گذاریسرمایه هایتیم ،دهیعالمت نظریه بر اساس که دهدنتایج نشان می 
 .کنند برقرار ارتباط بالقوه خطرپذیر گذارانسرمایه

 مشکوک ذهن: بزرگ هایشرکت ارزش دهیعالمت

 [۰2]کنندگان مصرف

sp
rin

g
er

 

 بله

مورد  شرکت عملکرد پیشینه بر کار محیط و شرکت اجتماعی مسئولیت تأثیر. است متفاوت یافتهتوسعه ونوپا  هاشرکت اجتماعی پاسخگویی روند 

 .تایید قرار گرفته است

 یفتعر یبرا نفعانیذ یکرد: رویشرکت یشهروند

 یبرا یارهاییمع ییشرکت و شناسا یعملکرد اجتماع
 [7۶]آن  یابیارز

tan
d

fo
n

lin
e

 

 خیر
عنوان

 

 نفعانیذبرای  آمیزموفقیتعالمتی  توانندمی تبلیغات، برای زیاد هزینه صرف باشرکت  یعملکرد اجتماع ی وشرکت یشهروند دهدمی نشان نتایج

 باشد.

 بله sage [۳1]شوند؟ می جذب هاسازمان به افراد چرا

 

 هاپردازشی در سازمان خود و تعاملی پردازش محیط، پردازش بر ها، تمرکزاهمیت جذب افراد در سازمان

 [۶۳] دانش شرکت راهبردی ارزش دهیعالمت

sag
e

 

 خیر

ت
کیفی

 

 .شوندمی مواجه مشکل با آن ارزش دادن دست از بدون خارجی نفعانیذ به رسانیاطالع در کنند،می رقابت دانش منابع روی بر که هاییشرکت
 صورت گیرد. رقبا به را آن انتقال همزمان طوربه اینکه یا شود، منتقل نفعانیذ به هنگفت هزینه با است ممکن دانش

: چینی هایشرکت در سبز هایاستراتژی گیریشکل
 فردی اصول و هاشرکت محیطی هایپاسخ تطابق

[17] 

w
iley

 

 بله

 

 بازخورد با مطابق را خود هایتالش و دارند نظر زیر را اولیه شکست یا موفقیت کنند،می حمایت جدید استراتژیک ابتکارات از که ارشد مدیران
 عملکرد ادراک که حالی در کند،می تقویت خود اولیه هدف سوی به را رهبران تالش بخش،رضایت عملکرد درک. کنندمی تنظیم اولیه عملکرد

 .دهدمی کاهش را آن نامطلوب

 با گذاران سرمایه اولیه عمومی عرضه بر تاثیرگذاری
 [7۵] مدیره هیئت ساختارهای با گذاریعالمت: اعتبار

jsto
r

 

 بله

 

 مشروعیت مدیره هیئت اعتبار از گذارانسرمایه برداشت .کنندبحث می اعتبار مورد در شناسی جامعه تحقیقات و نهادی نظریه ،دهیعالمت نظریه

-می بهبود را دارند عمومی اولیه عرضه که هاییشرکت سهام خرید عملکرد و داده کاهش را بازار تازگی مسئولیت نتیجه در دهد،می نشان را سازمان

 .بخشد
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 عنوان

ع
مرج

 

تایید
 

ت
عل

 

 های مفهومییافته

: پرهزینه دهیعالمت مقابل در هزینهبی دهیعالمت
 [3] سهام بازخرید از شواهدی و نظریه

k
elley

 

 بله

 

کیفیت  شرکت یک از را خود ، سرمایه بازارهای به آن کیفیت مورد در معتبر عالمت یک ارسال با تواندمی با کیفیت شرکت یک شواهد و نظریه
با کیفیت  شرکت و تقلید از مشابه عالمت ارسال به تصمیم ا کیفیت پایینب شرکت که بود خواهد معتبر صورتی در تنها عالمت. دهد تشخیص پایین

 .نگیرد

 واکنش بر جدید محصول معرفی هایاستراتژی تاثیر
 [74] صنعتی بازارهای در رقابتی

scien
ce D

irect
 

 بله

 

 جدید محصولبه  هاآن .خورندمی شکست کنند،می استفاده خاصی استراتژی از که جدیدی محصوالت و اساسی هاینوآوری به پاسخگویی در رقبا

 توسط گسترده ارتباطات توسط که دارند جدید محصوالت معرفی به نسبت بیشتری تمایل رقبا .دهندمی نشان واکنش موجود، تمحصوال دسته در
 .است کم رشد با بازارهای از بیشتر زیاد رشد با بازارهای در واکنش احتمال. شودمی پشتیبانی نوآور شرکت

-عالمت مطالعه: رقابتی واکنش و معرفی تصمیمات

 [۱2] اکتشافی بازار دهی

w
iley

 

 بله

 

-می تلقی خصمانه شدت تبلیغات و نفوذی گذاریقیمت. کندمی ارسال را یبازار چه عالمت مختلف معرفی محصول جدیدتصمیمات  تعیین اینکه

-نمی تلقی خصمانهشود  استفاده تهاجمی شهرت با کنندگانشرکت توسط که ،  هنگامیگسترده گذاریهدف. سریع رشد با بازارهای در ویژهبه شود،

 شود.

 اقامتگاه صنعت از آزمایشی: عملکرد و تجمع اثرات
 [3۶] تگزاس

w
iley

 

 بله

 هایهتل و مستقل هایهتلکه  حالی در .کنندمی کمک مثبت خارجی عوامل به بزرگتر هایهتل و ایزنجیره هایهتل روستایی، بازارهای در 
 .برندمیدر بازار  را سود بیشترین کوچکتر

 مطالعه: شرکت مثبت اجتماعی عملکرد به دهیعالمت

 [۱3] خانواده داردوست هایشرکت از رویدادی

sag
e

 

 بله

 بر که دهد قرار تأثیر تحت را گذارانسرمایه و کنندگانتأمین مشتریان، کارکنان، مانند اصلی نفعانیذ تصورات تواندمی شرکت اجتماعی عملکرد 

 .گذاردمی تأثیر شرکت با روابط و بعدی هایگیریتصمیم

 [2۳] هاشرکت مثبت اجتماعی عملکرد به دهیعالمت

w
ile

y
 

 خیر

تکیفی
 

 .دهدمی قرار تأثیر تحت را داخلی و خارجی نفعانیذ تصورات  شرکت اجتماعیمسئولیت 

: مدیره هیئت ساختار طریق از شرکت گذاریارزش
 [71] عمومی اولیه عرضه بررسی

sag
e

 

 بله
 منفی ارتباط دارند عمومی اولیه عرضه که هاییشرکت سهام گذاریقیمت با مدیره هیئت شهرت و مدیره هیئت اندازه ،دهیعالمت نظریه با مطابق 

 .ندارند منفی ارتباط عمومی اولیه عرضه که هاییشرکت سهام خرید قیمت کاهش با مدیره هیئت رهبری ساختار و مدیره هیئت ترکیب اما دارد،

 نفعانیذ گرفتن نظر در با هاشرکت تجاری نام توسعه

 [72] خارجی و داخلی

sp
rin

g
er

 

 بله

 افزایش روند نظر از تجاری برندهای مدیریت برای مدلی. است خارجی و داخلی نفعانیذ گرفتن نظر در مستلزم جذاب شرکتی تجاری نام یک ایجاد 

 .است شده توصیف آن شهرت و برند یک هویت بین شکاف کاهش و برند هویت اجزای بین هماهنگی

 هایفیلم صنعت در شتاب ایجاد برای هاییاستراتژی

 [۰۶] متحرک

sag
e

 

 بله

 در هاشرکت به است ممکن ،اندآمده وجودبه کنندهمصرف اطمینان عدم رفع برای اول درجه در که دهندمی ارائه هاشرکت که مستقل نسبتاً اطالعات 

 .کند کمک جدیدشان محصوالتمعرفی  برای شتاب ایجاد

 برای چارچوبی: جدید محصوالت معرفیدهی عالمت
 [۰۱] بندی محصولزمان توضیح

scien
ce D

irect
 

 بله

 

 به مربوط و( بینی پیش افق) طراحی و( تعویض هایهزینه و یادگیری نیازهای خرید، چرخه طول)محصول با مرتبط عوامل از اولیه هایاعالن زمان

 بسزایی تأثیرجدید  محصول معرفی موفقیت شانس بر تواندمی و است مهم خبر اعالم از پیش زمان مدت است. (شده درک رقابتی کشش) صنعت
 داشته باشد.

 [۰] دوگانه رقابتی تعامل پویایی

w
ile

y
 

 بله

 

 .دارد وجود رقیب دو در هابازار تماس سطح و یکدیگر بازارهای به هاشرکت خروج و ورود میزان بین U شکل به وارونه رابطه

 مدیریت استانداردهای و شرکت اجتماعی استراتژی
 [۳7] شده تأیید

A
o

m
 

 خیر

محتوا
 

-زیر شاخه بهتر هایکارخانه کنندبرای مثال تالش میدهند می پاسخ نفعانیذ فشارهای به ،ضعیف محیطی عملکرد با ایچندکارخانه هایشرکت

 .کنند انتخاب های خود



 616  یرونیو ب یدرون نفعانیموثر به ذ یدهعالمت یبفراترک

 

 

 

 

 عنوان

ع
مرج

 

تایید
 

ت
عل

 

 های مفهومییافته

 [۳1] دهیعالمت پدیده یک عنوانبه برند ویژه ارزش

scien
ce D

irect
 

 بله

 

 هامارک ادعاهای به اعتماد ،بخشدمی بهبود برند هایویژگی سطوح مورد در را کنندگانمصرف درک بازار، هایعالمت عنوانبه تجاری هایعالمت
 را کنندگانمصرف انتظار مورد مطلوبیت بنابراین دهد،می کاهش را کنندگانمصرف ریسک و اطالعات هایهزینه قطعیت عدم، دهدمی افزایش را

 .دهدمی افزایش

 [۰۵] خارجی نفعانیذ با مشارکت و مدیریت

A
o

m
 

 بله

 

 ناشی متمایز هایشایستگی توسعه تولید، راندمان افزایش محصول، موفقیت میزان افزایش مانند ارزشمندی مزایای نفعانیذ با موفق هایمشارکت

همراه را برای شرکت به مطلوب مقررات و منفی تبلیغات سطح کاهش نامطلوب، دعاوی کاهش دولتی، هایسازمان یا محلی جوامع با مشارکت از
 دارد.

 :جدید محصوالت به رقابتی هایواکنش توضیح

 [۶2]دهیعالمت تجربی مطالعه

w
iley

 

 بله

 

 کنند.تعیین می را جدید محصول معرفی به رقابتی هایواکنش از شده درک قدرت واریانس از توجهی قابل بخش ،بازار دهیهای عالمتمولفه

 تحقیقاتی برنامه یک: رقابتی بازار دهیعالمت نظریه

[۱1] 
wiley خیر 

ت
کیفی

 

 .شودمی گرفته نظر در رقبا از اطالعات کسب یا انتقال برای احتمالی اقدامات نمایشپیش یا اعالنات عنوانبه رقابتی بازار هایعالمت

 شده منتشر کیفیت بندیرتبه و تبلیغات قیمت، کیفیت،

[۳] 
jsto

r
 

 بله

 منتشر کیفیت هایبندیرتبه تأثیر در این تحقیق. است تبلیغات و قیمت کیفیت، بین روابط مورد در متناقض فرضیه چندین شامل اقتصادی ادبیات 

 .دارند مثبتی رابطه زیاد احتمال به کیفی هایبندیرتبه وجود صورت در تبلیغات و کیفیت که و نتایج از این قرار بود هشد بررسی روابط این روی شده
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 به منتخب مقاله ۱4محتوای  کیفی مختص این روش، شرط 1۵ با CASP روش از با استفاده مرحله این در

 کسب که مقاالت امتیازی به توجه باو  است گرفته قرار بررسی مورد ،اطالعات استخراج و به منظور کیفی لحاظ
  شود.مشاهده می ۰در جدول  CASPنتایج ارزیابی مقاالت مطابق با روش  .اندشده بندیاند، رتبهکرده

 
 CASP روش با مقاالت ارزیابی .۰ جدول

ع
نب

 م

ال
س

 

ق
قی

ح
ف ت

دا
اه

 

ن
ود
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ه 
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ی
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ش 
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ها
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ی
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ع آ
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ت
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مت

ع ا
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ی

یف
 ک

جه
در

 

ید
ای

 ت

[۳4]  7۵71 ۰ ۰ 7 ۳ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱7 E بله 

[4]  7۵7۵ ۳ ۰ ۱ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱ ۳ ۱ ۳2 VG بله 

[۳۰]  7۵7۵ ۱ ۰ ۱ ۰ ۳ ۳ ۰ ۱ ۳ ۱ ۱۵ E بله 

[۱۵]  1۳33 ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۱ ۳ ۱ 7 ۳3 VG بله 

[2۰]  1۳33 ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱۰ E بله 

[44]  7۵13 ۱ ۰ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۳3 VG بله 

[۰4]  7۵13 ۱ ۰ ۳ ۰ ۳ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱7 VG بله 

[۶7]  7۵14 ۱ ۰ ۱ 7 ۳ ۰ ۱ 7 ۱ ۱ ۳2 VG بله 

[۱4]  1۳34 ۱ ۰ ۰ ۳ ۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ۳ ۳2 VG بله 

[۰1]  1۳32 ۱ ۰ ۳ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱7 E بله 

[73]  7۵12 ۳ ۰ ۱ ۳ ۱ ۰ ۳ ۱ ۰ ۰ ۱1 E بله 

[7۳]  7۵12 ۰ ۱ ۳ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱7 E بله 

[13]  7۵12 7 ۰ ۱ ۳ ۱ ۱ ۰ ۱ ۳ 7 ۳4 VG بله 

[۱۳]  7۵1۶ ۳ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱7 E بله 

[4۱]  7۵1۶ ۳ ۱ ۱ ۳ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ 7 ۳4 VG بله 

[21]  7۵1۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱۰ E بله 

[1۶]  7۵1۰ ۱ ۳ ۱ ۰ ۱ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱7 E بله 

[1۳]  7۵1۰ ۳ ۳ ۱ 7 ۳ ۳ ۱ 7 ۰ ۳ ۳1 VG بله 

[۱۰]  7۵1۰ ۱ ۱ ۳ ۱ ۳ ۳ ۳ ۱ ۱ ۳ ۳۰ VG بله 

[42]  7۵1۱ ۱ ۳ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱۰ E بله 

[2]  7۵1۳ ۰ ۳ ۱ ۱ ۳ 7 ۱ ۰ ۱ ۳ ۳۶ VG بله 

[۶۶]  7۵17 ۱ ۳ ۱ ۱ ۳ 7 ۱ ۳ ۳ ۰ ۳۰ VG بله 

[۶۱]  7۵17 ۱ ۳ ۳ ۳ ۰ ۰ ۱ ۳ ۱ ۱ ۳3 VG بله 

[4۰]  7۵11 ۱ ۳ ۳ ۳ ۰ ۰ ۱ ۳ ۱ ۱ ۳3 VG بله 

[2۱]  7۵1۵ ۱ ۳ ۳ ۳ ۰ ۰ ۱ ۳ ۱ ۱ ۳3 VG بله 

[7۰]  7۵1۵ ۱ ۳ ۳ ۳ ۰ ۰ ۱ ۳ ۱ ۱ ۳3 VG بله 

[31]  7۵۵3 ۱ ۳ ۱ ۳ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 7 ۳2 VG بله 

[۳۱]  7۵۵2 ۱ ۳ ۱ ۱ ۰ ۱ ۳ ۱ ۳ ۱ ۳۶ VG بله 

[43]  7۵۵۶ ۱ ۳ ۱ ۱ ۰ ۱ ۳ ۱ ۳ ۱ ۳۶ VG بله 

[۰2]  7۵۵۰ ۱ 7 ۱ ۳ ۰ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۳2 VG بله 

[۳7]  7۵۵۰ ۱ 7 ۱ ۳ ۰ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۳2 VG بله 

[12]  7۵۵۰ ۱ 7 ۱ ۳ ۰ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۳2 VG بله 

[17]  7۵۵۱ ۱ 7 ۱ ۳ ۰ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۳2 VG بله 
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[7۵]  7۵۵۳ ۱ 7 ۱ ۳ ۰ ۱ ۱ 7 ۳ ۱ ۳۰ VG بله 

[3]  7۵۵۳ ۱ 7 ۱ ۳ ۰ ۱ ۱ ۱ ۳ ۳ ۳۶ VG بله 

[74]  7۵۵7 ۱ 1 ۱ ۳ ۰ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۳۶ VG بله 

[۱2]  7۵۵7 ۳ 1 ۳ ۱ ۰ ۳ ۳ ۰ ۱ ۱ ۳۰ VG بله 

[71]  7۵۵1 ۳ 1 ۳ ۱ ۰ ۳ ۳ ۰ ۱ ۱ ۳۰ VG بله 

[۱3]  7۵۵1 ۰ 7 ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱ ۳۶ VG بله 

[3۶]  7۵۵1 ۱ 1 ۳ ۱ 7 ۳ ۳ ۱ ۱ ۳ ۳1 VG بله 

[72]  7۵۵۵ ۳ 1 ۳ ۱ ۰ ۳ ۳ ۰ ۱ ۱ ۳۰ VG بله 

[۰۶]  7۵۵۵ ۳ 1 ۳ ۱ ۰ ۳ ۳ ۰ ۱ ۱ ۳۰ VG بله 

[۰۱]  1333 ۱ 1 ۱ ۱ 1 ۰ ۱ ۳ ۳ ۱ ۳۳ VG بله 

[۰]  1333 ۱ 1 ۱ ۳ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۳ ۳۶ VG بله 

[۳1]  1334 ۱ 1 ۱ ۳ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۳ ۳۶ VG بله 

[۰۵]  133۶ 7 1 ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۳۳ VG بله 

[۶2]  133۳ 7 1 ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۳۳ VG بله 

[۳]  134۳ 7 1 ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۳۳ VG بله 

 
 از ایگزیده صورت به ی پژوهشهایافته و مرجع پژوهش،موضوع  قالب در مقاالت مورد نظر اولیه اطالعات

 صورت به هاآن نیاز، مورد هایبررسی داده و گردآوری از پس. است شده ارائه ۱ جدول در بررسی مورد مقاالت
  اند.شده بندیدسته مشخص کدهای و معنایی واحدهای

 
 هاو یافته هاداده تحلیل .4

. شودپرداخته می هایافته ارائه و کیفیت کنترل ها،یافته ترکیب و تحلیلوتجزیه مرحله سهبه  بخش این در
زیر  یها و کدهامقوله صورتبه مقاالتمحتوایی و مدل مفهومی  خروجی تحلیل حاضر، پژوهش در منظور بدین

-دهی بههای مرتبط با عالمتکدها و مقوله ها پرداخته شده است.به جزئیات آن 2و  ۶، که در جداول درآمده

 اند.استخراج شده ۶صورت جدول 
 

 دهیهدف مرتبط با عالمت مطالعات از شده استخراج کدهای و کلیدی هاییافته. ۶جدول

 هامقوله ها(کدها)شاخص منابع فراوانی یتجمع فراوانی

73 

۶ [1۶]، [۱۵] ،[۱4] ،[۰1]، [۰2] ،[۰4] تشرک اجتماعی پذیریمسئولیت   

 عالمت
 

7 [73]، [۰2] به شرکت اطمینان قابلیت   

4 [۳[ ]7۵]،  [۳1 ] ،[۳7]، [۳۰] ،[۱۳] محصول کیفیت   

7 [2]، [۳4] فرآیند در نوآوری   

۳ [1۳] ،[74] ،[۳4] بازاریابی نوآوری   

۱ [74] ،[۳4] ،[۱۳]، [4۰] محصول نوآوری   

1 [74]  پیامد 
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1 [74]  خصومت 

1 [۰۱]  تعهد 

1 [7۵]  نیت 

17 

7 [4]، [۱۳] عالمت اعتبار   

 ویژگی

عالمت 

 موثر

7 [3] ،[7۵]  هزینه عالمت 

۱ [۱3] ،[۰۶] ،[2۱] ،[43]  
1  مشاهدهپذیری

()شدت، قدرت، شفافیت پدیداری  

1 [31] 7) ارزش، کیفیت(   تناسب

1 [7۵] بندی(تناوب )زمان   

7 [3۶] ،[۳۱]  ۳  ثبات

 
 اند.استخراج شده 2صورت جدول دهی بههدف برای عالمت نفعانیذبط با ترمهای کدها و مقولهدر ادامه 

 
 دهیهدف برای عالمت نفعانیذمرتبط با  هدف مطالعات از استخراج شده کدهای و کلیدی های. یافته2 جدول

تجمعیفراوانی  ها(کدها)شاخص منابع فراوانی  هامقوله   

1۳ 

۱ [4]، [۳۰]، [۰4] ،[21]  سهامداران 

 نفعانیذ
 درونی

1 [7۳]  مالکان 

1 [7۳]  مشاوران 

۶ [2] ،[1۶] ،[7۳]، [۱۰] ،[۰4] ،[21]  کارکنان 

1 [7۰] های دیگرشعبات و بخش   

۳۵ 

۶ [7۰]، [74] ،[۱۰] ،[4۰]  رقبا 

 نفعانیذ

 بیرونی

۳ [7۳] ،[۱۰]  ،[۰۵]  جامعه 

۱ [7۳]،  [۱۰]، [۰۵]، [21] دولتی مقامات   

2 [1۳] ،[7۳] ، [۱۰]، [۱3]،  [۶۶] ،[4۰]  مشتریان 

۰ [7۳] ،[72] ،[۱۰] ،[۱3] ،[21] کنندگان و شرکای تجاریتامین   

7 [13] ،[۶۱]  سرمایه گذاران 

 
 به پژوهش از بخش این در. شودمی ارائه شده الگوی استخراج و تحلیل نتایج فراترکیب از مرحله یندر آخر

 دست یافته شد مفهومی هایمدل به شده، تایید مقاالت جستجوی با. است شده پرداخته ابتکاری مفهومی مدل
مدل . شده است استفاده جدید مفهومی مدل یک ساخت جهت هامدل این از و بوده محقق تایید مورد که

ی که نفعانیذدنبال نمایش بخش اساسی بر مبنای هدف پژوهش است: در ابتدا به سهشامل مفهومی ارائه شده 
هایی که شرکت به ارسال عالمت ،در مرحله بعد (نفعانیذ)قسمت  است ،کنددهی میها عالمتشرکت به آن

یک  به کدام معرفی شدههای عموما عالمت کهو در نهایت نمایش این (هاقسمت عالمت)ورزد ها مبادرت میآن
 (.۳)شکل  داده شده است نشانها و روابط بین دو بخش گردد که با فلشارسال می نفعانیذاز 

شرکت،  اجتماعی پذیریمسئولیت ها دارند عبارتند از:هایی که شرکت سعی در ارسال آنعالمت، طبق مدل
پیامد، محصول،  نوآوریبازاریابی،  نوآوری فرآیند، در محصول، نوآوری کیفیتها، شرکت به اطمینان قابلیت

شرکت، کیفیت محصول و نوآوری محصول  اجتماعی پذیریخصومت، تعهد و نیت که از این بین مسئولیت
 .(۶)جدول  اندبیشترین تکرار را در مقاالت بررسی شده داشته

                                                                                                                                      
1
 Observability  

7
 Fit   

۳
 Consistency  
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درجه ینه عالمت، تواند تعیین کند عبارتند از: هزها را میعالمتهایی که اثربخشی ویژگی نتریاز مهم

 پذیری عالمت، ویژگیکه طبق موارد بررسی شده، مشاهده و ثبات عالمت، تناوب، اعتبار ، تناسبپذیریمشاهده
بر ها با تاثیر خود این ویژگی .(۶)جدول  دهی داراستاز عالمت است که بیشتری تاثیر را در اثربخشی عالمت

 کنند.تعیین میدهی را اثربخشی فرایند عالمت ،هاکیفیت و نحوه ارسال عالمت
درونی و  نفعانیذها را دارد در هر دو دسته دهی به آنی که شرکت قصد عالمتنفعانیذها طبق بررسی
کارکنان،  ،مشاورانران، مالکان، اسهامدرونی مستخرج عبارتند از: د نفعانیذهای مولفهگیرند. بیرونی جای می
، مشتریان، مقامات دولتی ،جامعه بیرونی عبارتند از: رقبا، نفعانیذهای و مولفه های دیگرشعبات و بخش

یک شرکت  نفعانیذدست آمده تمامی قطعا موارد به (.2)جدولگذاران سرمایه و کنندگان و شرکای تجاریتامین
 .است در ارتباط دهیها در فرایند عالمتشرکت به نحوی با آن ی است کهنفعانیذو معرف  دهدرا پوشش نمی
-ها نشان می؛ فلشدهدها را نمایش میمدل مفهومی مستخرج، روابط بین این دو گروه از مقوله ،در نهایت

دهد. شرکت به صورتی انتخاب شده و هدفمند خود می نفعانیذدهند که شرکت هر عالمت را به کدام یک از 
برای  است.مناسب گیرد که کدام عالمت برای کدام ذینفع خوبی تصمیم میاز این رو به ؛کندی میدهعالمت

است که حضور شرکت در بازاری خاص برای سایرین پیامد بازار و ام مثال عالمت پیامد که ارسال کننده این پی

های ورودی تعدد فلش دیگری.شود و نه ذینفع مالی خواهد داشت، عالمتی است که صرفا برای رقیب ارسال می
، یکی از مخاطبان هدف و اصلی نفعانیذمانند مشتریان به این معنی است که این دسته از  نفعانیذبه برخی 

 .کندها ارسال میهای متنوعی برای آنکه شرکت عالمت باشنددهی میشرکت برای عالمت
 

 
 الگوی مفهومی تحقیق .۳شکل 
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 پیشنهادهاگیری و نتیجه .5

 تحت غیرمستقیم و مستقیم صورت به یا و باشند داشته توانند بر سازمان تاثیرمی که هستند کسانی نفعانیذ
و عالیق و  نفعانیذالزمه مدیریت درست و اثربخش ذینفع، رسیدن به درک درستی از . بگیرند آن قرار تاثیر

های یکی از روش .درستی از سازمان و اقدامات آن استها در رسیدن به درک و کمک به آنها نیازهای آن
دهی و هایی هدفمند است. در ادبیات موجود به عالمتها و عالمتارسال پیام نفعانیذمدیریت و تعامل با 

ها به صورت مشخصی پرداخته نشده است. درونی و بیرونی اشاره شده ولی به ارتباط بین آن نفعانیذهمچنین 

 نفعانیذ های ارسالی بهاز عالمت جامعی الگوی تا ای وجود داردیکپارچه بررسی و از به پژوهشنی بنابراین
انجام  هایپژوهش بررسی به ، هدف مذکور به یابیدست برای حاضر پژوهش در درونی و بیرونی حاصل شود.

، در نهایت مقاله بررسی شده 27از میان  که ه استشد پرداخته 7۵71 سال تا 13۶4 از سال مرتبط زمینه در شده
 مقاله انتخاب شده است. ۱4

خارجی عموماً به رقبا، جامعه، مقامات دولتی،  نفعانیذبا توجه به موارد بررسی شده در مطالعات، در دسته 
، کارکنانداران، داخلی به سهام نفعانیذگذاران و در دسته شرکای تجاری و سرمایه، کنندگانمشتریان، تامین

بیرونی، دو ذینفع رقیب و مشتری  نفعانیذدهی به عالمتدر های دیگر شرکت اشاره شده است. شعبات و بخش
باشند. بعد رقبا و مشتریان در بازار می به دهیاند؛ یعنی تمرکز اصلی شرکت برای عالمتبیشترین تکرار را داشته

 نفعانیذکت هستند. در دسته های شرگیرندگان هدف عالمت ،کنندگان و شرکای تجاریتامین، از این دو دسته
 بیشترین تکرار را دارند.سهامداران و کارکنان شرکت به دهی عالمتداخلی 

پذیری اجتماعی شرکت، کیفیت محصول و نوآوری های مسئولیتعالمتهای صورت گرفته، در پژوهش
ارسال  استخود که عموماً مشتری و رقیب  نفعانیذهایی هستند که شرکت به محصول پر تکرارترین عالمت

راحتی قابل مشاهده نیست شود که برای مخاطب بههایی از محصول گفته میکند. کیفیت محصول به ویژگیمی

این عالمت برای . برساندکیفیت محصول را به مخاطب  ،دهیکند با استفاده از عالمتو شرکت سعی می
توانند کیفیت واقعی راحتی نمیهدف به نفعانیذچراکه  ،ای برخوردار استیژهها و مدیران از اهمیت وشرکت

-جبران می اناطالعاتی از کیفیت را برای آن ءشرکت و محصوالتش را ادراک کنند، لذا عالمت کیفیت این خال

اطمینان به کند، عالمت قابلیت عالمت پرتکرار دیگری که شرکت آن را به گیرنده هدف خود ارسال می نماید.
پذیری عالمت مسئولیت .استشرکا و همکاران تجاری  ست؛ مخاطب عمده این عالمت مشتری،شرکت ا

-رساند که شرکت دغدغهها میشود و این پیام را به آنو مشتریان ارسال می به جامعهعموما اجتماعی شرکت 

هایی که این عالمت را . شرکتاست های اجتماعی دارد و تخصیص منابع به این منظور برای آن دارای اولویت
-ها میمختلف با رسالت و اهداف خود و ایجاد حس همدلی در آن نفعانیذسازی کنند به دنبال همراهارسال می

رو این نتیجه کنند. از اینخود ایجاد می نفعانیذواسطه این عالمت حس اعتماد را بین باشند. عالوه بر این به
ذیری پدهی مسئولیتتواند عالمتبه اهداف شمرده شده برای خود می منظور نیلبه شود که شرکتحاصل می

های مهمی است که قابلیت اطمینان به شرکت از جمله عالمت برده انجام دهد.هدف نام  نفعانیذشرکت را به 
ای مبادالت آتی ها را برکند تا اطمینان آنشرکت به مقامات دولتی، مشتریان و شرکای تجاری خود ارسال می

های مهم دیگری که شرکت باید در ارسال آن از عالمت ها شکل دهد.کسب کند و روابطی مبتنی بر اعتماد با آن
-دهنده عزم جدی شرکت برای فعالیت در عرصه. این عالمت نشاناستاهتمام جدی داشته باشد، عالمت تعهد 

ی نفعانیذازار و محصول باشد. شرکت این عالمت را به تواند شامل بکه می، استای که به آن ورود کرده است 
دهد که به بازار و ها نشان میکند و به آنچون مشتری، رقیب، شرکای تجاری، سهامداران و کارکنان ارسال می

ها آنو قصد تخصیص منابع قابل توجهی برای نگهداشت و حتی توسعه  داشتهمحصول فعلی دیدی بلند مدت 
د بیشتری به محصول پیدا کند، رقیب بداند که رقابت با هشود مشتری اعتماد و تععالمت موجب میدارد. این 
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دو  شرکت کار آسانی نخواهد بود و شرکای تجاری دیدی بلند مدت برای همکاری با شرکت داشته باشند.

رسال این دو باشند. شرکت با اهای پیامد و خصومت میعالمت ،شوندعالمتی که مخصوص رقبا ارسال می
طور جدی وارد عرصه رقابت شده است و قصد فعالیت رقابتی جدی رساند که بهعالمت به رقیب این پیام را می

هایی که قصد های آن برای رقبای موجود پیامدهای بازاری و مالی خواهد داشت. شرکتفعالیترو از این .دارد
 نمایند.ها مبادرت میای رقبا دارند به ارسال این پیامویژه از نوع ادراکی و ذهنی برایجاد موانع ورود به

ای که ارسال گونهبه تلف از اهمیت زیادی برخوردار است، مخ نفعانیذهای ارسالی به اثربخشی عالمت
کند عالمت ارسالی با کیفیت واقعی که قصد نمایش آن را دارد تطابق داشته باشد و از کننده عالمت تالش می

عوامل  ،دهیبا قصد فرستنده همخوانی داشته باشد. در تحقق اثربخشی عالمت ،گیرنده عالمتطرفی ادراک 
های های ارسال کننده عالمت، ویژگیدهی، ویژگیتوان به محیط عالمتها میمختلفی دخالت دارند که از آن

های عالمت که ویژگیهای خود عالمت اشاره کرد. با توجه به مقاالت بررسی شده و ویژگی گیرنده عالمت
پذیری عالمت که به ، مشاهدهد از: اعتبار عالمت، هزینه عالمتشوند عبارتنموجب تعیین درجه اثربخشی آن می

های دروغین است، تناسب عالمت که به معنی میزانی که معنی قدرت عالمت در برابر انحرافات و عالمت
 عالمت شود، ثباتتعداد دفعاتی که عالمت ارسال می و وبعالمت با کیفیت غیر قابل مشاهده مطابقت دارد، تنا

تطابق عالمت ارسالی و ادعا شده  به معنیو اعتبار  استهای ارسالی از یک منبع که به معنی توافق بین عالمت
دهی دهی خود باید به شکلها و در کل عالمترو شرکت برای افزایش اثربخشی عالمت با کیفیت واقعی. از این

 های ارسالی خود بپردازد.های عالمتخاب درست ویژگیو انت
پذیری و هزینه تعیین سطح اثربخشی آن، مشاهده منظوربههای معرفی شده برای عالمت از بین ویژگی

که برای افزایش دهد عالمت از اهمیت بیشتری در تحقیقات برخوردار هستند. این موضوع به مدیران نشان می
های با کیفیت ای در نظر بگیرند که شرکتگونهباید هزینه و منابع صرف شده را به دهی خوداثربخشی عالمت

برای  چنین گیرنده عالمت با در نظر گرفتن هزینه زیاد صرف شدهها بپردازند و همتر نتوانند به تقلید از آنپایین
از  باید غالبارو اعتماد کند. از اینها تواند به آنها واقعی هستند و میبه این نتیجه برسد که عالمت دهیعالمت
-هدف خود عالمت نفعانیذدر بسیاری از مواقع شرکت به  نظر گردد.صرفهای کم دهی با صرف هزینهعالمت

توانند آن را در محیط تشخیص دهند و برداشت مناسبی از آن داشته باشند؛ در این ها نمینکند ولی آدهی می
پذیری عالئم ارسالی خود توجه زیادی دهی خود به مشاهدهگردد در عالمته میحالت است که به مدیران توصی

موارد زیادی  دهی هدر خواهد رفت.داشته باشند چرا که در غیر اینصورت منابع و انرژی صرف شده برای عالمت
مورد استفاده برای ها، نوع و کیفیت ابزارهای ترین آنها تاثیر دارند ولی مهمپذیری عالمتدر تعیین مشاهده

 دهد.ها را افزایش میپذیری عالمتمشاهده ،باشند. برای مثال شدت باالی تبلیغاتدهی میعالمت
گردد تمرکز داشته باشند: ها اشاره میشود محققان روی مواردی که به آنبرای تحقیقات آتی پیشنهاد می

مختلف  نفعانیذهایی که برای پرتفوی عالمت تعیین دقیقهای کمی، تست مدل پیشنهادی با استفاده از روش
هایی باید به کدام که بر اساس اهداف مختلف شرکت چه عالمتشود، تعیین ایناز سوی شرکت ارسال می

دهی را های عالمت، اثربخشی عالمتشناسایی عوامل دیگری که در کنار ویژگیسال شود، ار نفعانیذ
های های فرستنده عالمت، ویژگیمانند ویژگی هاثر گذاری هریک از آنو مکانیزم ا کننددستخوش تغییر می

 ای خاصو گیرنده نفعذیمنظور ارسال عالمتی خاص برای که بهتعیین ایندهی، گیرنده عالمت، محیط عالمت
واقعی ، مقایسه ادراک گیرنده عالمت از عالمت با قصد دهی باید استفاده شوداز چه ابزار و  آمیخته عالمت

-های دریافتی از سوی ارسالهای احتمالی گیرنده بر اساس ادراک خود به عالمتکننده از عالمت، واکنشارسال
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-آنو تعامالت بین صورت همزمان بههای مختلف به ذینفع خاص ها و ابعاد واکنش، تاثیر عالمتکننده و ویژگی

 .صورت همزمانیط بهمختلف در مح نفعانیذهای مختلف برای ، تاثیر عالمتها
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