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 چکیده 
برای دستتتبابب با اادات تراری لماباتب و استتتراتبیی باید رفتار تراری  تتمبط و ما بب را با فار برفت  با  

اای اجتمالب و رفتاری ، یی شتکات لماکردی در راه رسبدن با اادات  اا از مهارتدلبل آبااب فمتر شترفت 

جامع جهت ارائا استتتتراتبی، مدرد م القا قرار ستتتازمانب وجدد دارد  تافادن ایف رفتاراای تراری در یی مدل 

باابرایف ادت پبواش حاضتتر، شتتااستتایب رفتاراای تراری در  تتاقت ستتبمان ایران و تدویف مدل  .اندنگرفتا

 مصاحبا پبواش، مفهدمب آن استت  پبواش حاضتر با رویکرد فبفب و با روش تمابل مومدن انرام شد  ابزار  

اای مصتتاحبا از حا تتل اای، دادهMaxqda.Pro.2018.1استتتفاده از نرم افزار  با .یافتا بدد ستتااتار نبما
آوری جمع اشباع، با رسبدن تا مرحاا فدبذاری ستا  نفر از ابربان دانشتگااب و  تاقت  ب   03با  شتده  انرام

مومدن پایا  906لمده و  مبدلا 2 شاملموتامبف فراببر   و مفهدم 81 دااده شتامل بردید  موتامبف ستازمان  
شتااستایب شدند  بر  بن نتای ، رفتاراای ا اب در  اقت سبمان لبارتاد از رفتار با رقبا، رفتار با دولت، رفتار با   

اا، رفتار با زنربره تأمبف، رفتار حافمبت شرفتب، رفتار اای فاربری، رفتار با رستانا ستهامداران، رفتار با اتمادیا 
س ایف رفتاراا، مدل مفهدمب رفتار تراری در ایف  تتاقت ارائا اا و رفتار مستتلدلبت اجتمالب  بر استتابا شتتبکا

اای ندآوری ایف پبواش، جدید بددن مدضتتدع رفتار تراری و مدل ستتازی آن در ابقاد و  بردید  مهمتریف جابا
اجزای مختاف در  تتتتقتت ستتتبمان ایران بدد فا در ستتتایر م القات دیده نمب شتتتدد  ام ابف در پایان نبز   

   دی جهت لماکرد بهتر  اقت سبمان م رح بردید پبشاهاداتب فاربر
 

   رفتار تراری، استراتبی،  اقت سبمان، تمابل مومدن :های کلیدیواژه

     JEL C1 , L61 , L1 , L2:طبقه بندی 
 
 
 

                                                                                                                             
نویسنده مسئول: ) دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران. .1

_hosseini@atu.ac.iram)   

  .دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران ،دانشکده مدیریت و حسابداریبازرگانی، دانشیار گروه مدیریت . 2
   .اه عالمه طباطبائی، تهران، ایراندانشگ ،دانشکده مدیریت و حسابداری صنعتی،دانشیار گروه مدیریت . 3

 .دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشیار گروه مدیریت بازرگانی.  4

mailto:ma_hosseini@atu.ac.ir


   1411، زمستان 4المللی، سال چهارم، شماره وکارهای بینـــــــ مدیریت کسبــــــــ 44

 مقدمه

فرآیاداای تراری چگدنگب  .شددداد آشکار مباایب فا یی شرفت انرام مبرفتار تراری در تمام فقالبت
اباتب با فااد  الگدسازی لماماااگب فار برای دستبابب با اادات تراری لماباتب و استراتبیی را تد بف مب

 .ددشبمث و بفتگد با ذیافقان مختاف تراری برای درک مشکل فاب ترارت و تقریف داماا الگدسازی آغاز مب
اا و استدالل در مدرد چگدنگب رسمبت بخشبدن با سازمان الگدسازی فرآیاد تراری ابزاری اساسب برای

م القات مختافب الگداای رفتاری متادلب را ارائا (  9112و امکاران،  0دستبابب با اادات تراری است )لبد
اای ااص ممبط فاری فا یی شرفت در آن فرده اند  مدل مااسب و انتظارات از رفتار شرفت، با ویببب

انست و اای مدجدد دتدان نتبرا باوراای شرفت در مدرد بزیاارفتار شرفت را مب  بستگب داردفاد فقالبت مب
امروزه، لماکرد شرفت با یی مفهدم مرتبط در تمبببات (  9190و امکاران،  9)فبلبر ایف اساس لمل فرد

اا وجدد رد شرفتدر ایف راب ا، یی ادببات ناقص در مدرد مسلاا لماک  مدیریت استراتبیی تبدیل شده است
اای اجتمالب و رفتاری ، اادز یی شکات اا از مهارت(  با دلبل آبااب فمتر شرفت9102، 3)تائدب و ایسدردارد

باابرایف نباز با استفاده از سبستم مدیریت رفتاری  .لماکردی در راه رسبدن با اادات سازمانب وجدد دارد
ذیافقان از قببل رقبا، دولت، سهامداران،  اا باشرفت قاماب(  رفتار تراری و ت9118، 4شدد )رانااحساس مب

 تابب لماکرد شرفت اا بر بذار تأثبر و مهم لامل یی اتمادیا اای فاربری، ا ماب رسانا، افراد جامقا و     

لماکردشان  بهبدد  رین از ارتباط با ذیافقان نگهداری و حفظ تدسقا، در مهمب بسبار اا نبششرفت. شددمب
فاد مب اا ایفالماکرد شرفت در مهمب نبش ذیافقان چگدنگب رفتار تقاماب با اا دارند باابرایفقبال آندر 

 قتصادا در مهمب نبش باشد وبا تدجا با ایف فا سبمان یی فاالی استراتبیی مب ( 9191و امکاران،  5)دیسدن
 در جهانب سریع تمدالت با تدجا با  اقت ایف مداوم بررسب لذا دارد، مختاف اایجابا از جهان و ایران

مببن است و ت  اقت ایف نمددن فارا ضروریات از ارتبا ات و زیست ممبط و ترارت و تدلبد مختاف اایبخش
و تدسقا پبرامدن آن با اصدص در جهت مرتفع نمددن مشکالت آن امری الزم و حباتب است  باابرایف، در ایف 

اد دم القا انتخاب شد  ام ابف، م القا پبشباا تمببن نبز نشان مبپبواش،  اقت سبمان با لادان مدرد 
ای از مدضدع تمببن در م القات مدیریتب و رفتاری با چشم فا ادببات غاب در ایف حدزه وجدد ندارد و ساببا

ادرد و امبف امر بالث غفات نسبب از اامبت رفتار تراری در ایف م القات بردیده است  پس باید با نمب

القا در اصدص رفتار تراری و ارائا الگدیب در ایف زمباا با بسترش ایف مفهدم جدید در م القات رفتاری م 
فمی فرد  لذا ایف پبواش در پب آن است فا رفتاراای تراری فا در ایف  اقت وجدد دارند را شااسایب و 

 اایب را با فابا مدیران و متخصصانفاراا و استراتبیشدند، راهجهت حل مشکالتب فا در ایف رفتاراا دیده مب
 پاسخگدیب  دد ایف  اقت ارائا داد و ام ابف جهت تدسقا ایف حدزه مدلب ارائا فاد  لذا ایف پبواش در

   رفتار تراری در  اقت سبمان ایران چگدنا است؟ :است سدال ایف با لامب
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 ادبیات نظری پژوهش
« رفتار تراری»( ، با ایراد بمث مربدط با 0232) 9اال و ابچ، و با ویبه  0بروه تمببباتب آفسفدرد افادمبستس

فااد سدد ادد را با حدافثر برساناد و ایف فار را با ترفبب اا سقب مباا ببان فردند شرفتآن .فمی فردند
ای فا درآمد حدافثر برابر با ازیاا با بدنا دااد، تدلبد )یا تدلبد در  درت رقابت فامل( انرام مب -قبمت 

اای نظری برای تقادل با امراه ایف رویکرد در مدرد رقابت االص، یا رقابت انمصاری راه حل .ای باشدحاشبا

د، از م ادببت شداشت، اما وقتب سااتار البگدپدلبستب بدد یا وقتب رقابت انمصاری با البگپدلبستب مخادط مب
ترفببب از تقدادی نظریا است فا در م القات نظریا رفتاری شرفت (  0221، 3شد)جاناتانروش نظری فاستا مب

ا در یی ااقتصادی، جامقا شااسب، بازربانب و مدیریت پدید آمده است  ایف نظریا با ایف مدضدع فا شرفت
(  شبکا مدیریتب دو لاصر 9104، 4)تددواپردازد اا مبفااد و ام ابف روابط ببف شرفتبازار چگدنا رفتار مب

مباا فاد  در ایف زفا شامل نگرانب برای تدلبد و نگرانب برای مردم است ترفبب مبا اب رفتار تراری را 

اای تدلبد فاراانا نبست، باکا تدلبد، ممدود با تکابی .با سبی مدیریتب اجرایب ارتباط دارد« نگرانب برای»
دارفات فروش، تممکف است با ار وظبفا مدیریتب اشاره داشتا باشد  با لادان مثال تمببن و تدسقا، س ط 

اای روابط انسانب، انگبزه شخصب و ارتباط مبان نگرانب برای افراد شامل اما جابا .اای انبار و غبرهمکان
ای بر وجها اظهار داشتاد فا رفتار مدیریت با  در فزایاده 8(  ااچ و شدلتز9105، 5فاافردی است )بافاب و می

-ان داااب )فارمادان، سهامداران( و اارجب )لمدم مردم، تأمبفلالوه بر ایف ، ذیافق .بذاردشرفت تأثبر مب

ااد دفاادبان، شرفا، مشتریان( ذاابت ادد را از نام تراری شرفت بر اساس رفتار مدیریت تشکبل مب

 ااینظریا رفتاری شرفت تصمبم ببری استراتبیی را فراتر از انگبزه(  9112، 2)برفسادورت و فرنستاک
اای استراتبیی مدیران نشان داده رفتار استراتبیی شرفت در ایف زمباا با بزیاا  دداممب ب تدضبط مب

(  لماکرد شرفت، با تدجا با چگدنگب اجرای مدثر و فارآمد استراتبی تراری شرفت 9104)تددوا، شدد مب

 در تغببرات با اای شرفتوافاش با تقببف تراری (  استراتبی9115و امکاران،  6شدد )اولسدنتقببف مب

 فا تراری پردازد  استراتبیمب پایدار، رقابتب مزیت دستبابب با راستای در سباست، لر ا و اقتصاد  اقت،

 در شرفت مسبر و بدده ماابع باادمدت تقهدات مستازم بردد،مب شرفت تقببف یی حبات ابتدایب مراحل در

اای (  آزمدن0326ندئب،  پبتا برایاب و رضائب نماید ) فریمب مشخص را افزایش لماکرد و حفظ دستبابب،

دااد )چف و اای تراری بر اروجب شرفت و رفتار مدیریتب را ارائا مبترربب شداادی از تأثبر استراتبی
( در تمبببات اابر ببشتر با فار 0226)01(  بدنا شااسب استراتبی ارائا شده تدسط مایاز و اساد9102، 2فلدنگ

سدد،  اای مالب، فبفبتاای شرفت نظبر فبفبت بزارشاای تراری را با اروجباستراتبیبرفتا شده است و 
لماکرد شرفت، ریسی سبدط قبمت سهام، لدم تبارن ا اللاتب، مسلدلبت پذیری اجتمالب، اجتااب از مالبات 
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اای استراتبی و اابرناما با ااشرفت (  مدفببت0322فاد )برزیده و امکاران، و اددشبفتگب مدیران مرتبط مب

آورند)نبببب و  دست با شده بسترده اقتصاداای از را ماافقب ادبب با تدانادمب فا چ در است اا وابستاآن
 و فرآیاداای داااب در دبربدنب شتابان آااگ اای دنبای فسب و فار،ویببب جماا (  از0325امکاران، 

 اا قرارآن فراروی را جدید اایبچالش و داده سرلت تغببربا  اا راشرفت اا وسازمان بهره فا سازمان اارجب

 ایراد با نبازماد و پرچالش پب بده، بسبار شرای ب، اا در چابفسازمان ایف در بددن پبشرو  ببقتاً داد مب

(  0328بردد )لزیزی و شقبانب،   اقت و شکدفایب رشد مدجب فا بتداند است دستاورداایب فسب و تمدل
برول اا نبز برای تدسقا بسبار مهم است )ارتداای سبمانب و ارزیابب لماکرد مالب آنپذیری شرفتتقببف رقابت

باابرایف، تقادل ایف  .اای اابر، بازار سبمان دچار تغببرات اساسب شده است(  در سال9112، 0و فارافاس اوغاد
اندن سدد اا با حدافثر رسا اادات آنبازار ناقص رقابتب ناشب از تقامل استراتبیی فابا تدلبدفاادبان است ف

(  نبش  اقت سبمان 9106و امکاران،  3بازار است )الدی 9فردیشان با در نظر برفتف شرایط مشترک و شفات
اا ، بذاران، مالبات، دارایببذاری ، بازده سرمایادر تدسقا اقتصادی بسبار روشف است زیرا از نظر سدد، سرمایا

تدان  اقت سبمان را مب(  9105و امکاران،  4فارمادان در اقتصاد نبش دارد )جقفر سهام، حرم فروش و تقداد

باابرایف، سبمان  .دانست زیرا اما  اایع از استاندارداای یکسان دولت برادردار استاد 5بازار البگدپاب یی
از مدرد تبریباً در ار ساات و س و اا تبریباً با تمایز فمب یا بدون تمایز، مشابا استادارائا شده تدسط شرفت

مت، اای بازاریابب ماناد قببا تدجا با ایف حباین، فروش سبمان مب تداند بستا با تالش .ببرداستفاده قرار مب
 (  9102، 8ای و حسف نبت شرفت متفاوت باشد )مبشراساات برند، ادمات، تبابغات رسانا

ریت ابتب شرفت با دالیل مختافب اامبت حباتب برای تمبببات مدیاستراتبی رفتار با رقبا: شااات بهتر رفتار رق

براب از ممببان مقتبدند رفتار رقابتب یی ندع استراتبی است باابرایف، برای داشتف یی  .استراتبیی دارد
استراتبی شرفتب دقبن، نباز با بررسب الگدی واققب لمابات است فا یی شرفت در  دل زمان با واس ا آن 

درک لمابات رقابتب شرفت بدون درک اولدیت و دلبل رفتار رقابتب شرفت دشدار است  .یابدراه مببا بازار 
 در روزافزون رقابتب در شرایط و سازمان اا سازی اصد ب با تدجا با (  امروزه،9115و امکاران،  2)آفستبف

 دارد، بازاریابب اامبت و بازار ریزی برناما فرآیاد در اما از ببش آن ا بازار، سهم اندازه و فروش افزایش زمباا

(  رقابت در  اقت سبمان متدسط 0322است )احد م ابب و سبفب ا اب،  رقابتب اای استراتبی فارببری با

تداند شدید اای مدجدد مبایف بدان مقاب است فا رقابت ببف شرفت .ممصدالت سبمان تمایزی ندارند .است

دند و ااگامب شای را متممل نمبر از یی شرفت با شرفت دیگر ازیاافاادبان با تغببااگامب فا مصرت .شدد
 (  9101، 6شدد )سابم و سالمفا ممصدل فاقد تمایز باشد، رقابت شدید ایراد مب

اری فااده، در تدسقا ممصدل با یکدیگر امکاستراتبی رفتار با دولت: سا ذیافع، یقاب دولت، شرفت و مصرت
فبفبت زندبب، حفظ جامقا رقابتب و ا مباان از امابت شهروندان ادد اقدامات و فااد  دولت برای تروی  مب
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اای تدسقا ممصدل برای برآورده سااتف نبازاا ادت شرفت، اجرای پروژه .فادمبررات بدنابدن را ایراد مب

بان فاادمصرت  فاادبان با لادان سددآوری است، در حالبکا مسلدلبت اجتمالب دارداای مصرتو اداستا
 ( 9106و امکاران،  0فااد )دوفااد فا نبازاایشان را با فمتریف قبمت تأمبف مبلمدتاً ممصدالتب را انتخاب مب

ا فاد )ماناد سدات( با ایف مقاب است فبر فا از ماابع فمباب برای فقالبت استفاده مبیی  اقت سرمایا

بمان با  درت داااب تدلبد شدد، تمت تأثبر تدلبد جهانب حتب ابر س .اا باید با ندلب مراقب تدلبد باشاددولت

اای تدلبد ، ایف  اقت را با یی  اقت جذاب برای اای سددآور برای جابرایب سایتاست و وجدد فر ت
 (   9101فاد)سابم و سالم، تاظبم مبررات دولتب تبدیل مب

د و فاازیادی با مدیریت سهامداران ادد مباا  رت زمان و تدجا استراتبی رفتار با سهامداران: افثر شرفت

تداناد مزایای قابل تدجهب در بازار سرمایا مقتبدند فا ابر سهامداران را با درستب شااسایب و جذب فااد، مب
ببف متغبراای اقتصاد فالن و بازده  اقت سبمان راب ا  دالنب مدت (  9102، 9داشتا باشاد )یدنگ و جبان

هام ای در مدرد ارید سفاد تا تصمبم لاقالناار ایف متغبراا با سرمایا بذاران فمی مبتأثبر رفت  وجدد دارد
 ( 9103، 3سبمان بگبرند )لمران و لباس

استراتبی حافمبت شرفتب: در حدزه حافمبت شرفتب، مدیران مستبل نا تاها نبش مهمب را در نظارت بر 
 ( 9104و امکاران،  4فااد )چفتمالب را نبز ایفا مباای اجفااد، باکا بسباری از دیگر نبششرفت ایفا مب

، 5فاد )شهبد و لباسببری ممافظت مبحافمبت شرفتب حن مالکبت سهامداران را در  ب فرآیاد تصمبم

از ایف رو  ب  .اای سبمانب ارتباط مثبتب دارند(  اندازه ابلت مدیره و مدیران مستبل با لماکرد شرفت9102

اای بازبشت سرمایا اشتغال در ببف شرفت ROCE8 ببف پارامتر حافمبت شرفتب و اای بذشتا راب اسال
 (  9106، 2سبمان در حال افزایش بدده است )سدمانب و باتبا

استراتبی رفتار با زنربره تأمبف: ادببات مدجدد در مدرد تصمبمات مدیریتب در مدیریت  اقتب و زنربره تأمبف 
(SCIM)6  (  تدسقا 9106 و امکاران، 2پدنگدر س ط فالن ادایت شده است )تانگلمدتا تدسط شبده تمابل

وری ، با حدافثر رساندن فارایب و اای مدیریت زنربره تأمبف مااسب مارر با افزایش بهرهو اجرای استراتبی

فاادبان  اقت (  تأمبف9103، 01شدد )ندچ و الهاسبااا و اثرات زیست ممب ب مببا حداقل رساندن ازیاا
ا(  فاادبان مداد اولبا )فاباکرافاادبان حمل و نبل و تأمبفشدند: تأمبفسبمان با دو دستا تبسبم مب

اند فا افزایش قبمت در  اقت سبمان با دلبل افزایش قبمت حمل و نبل تدلبدفاادبان سبمان استدالل فرده

را با  اای جدیدب قدرت دارند فا قبمتفاادبان با اندازه فافایف بدان مقاب است فا تأمبف .و مداد اولبا است

برای یی شرفت سبمان ارید فاباکر از چبف و حمل آن با مصر یا بالقکس فار  . اقت سبمان تممبل فااد
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ب یا فاادبان بدمایف بدان مقاب است فا باید از تدلبد مداد اولبا بدمب استفاده شدد و تأمبف .آسانب نبست

 (  9101)سابم و سالم،  دارندای قدرت چانا زنب باالیب ما با
اای فاربری یی مکانب برای تقامل ببف فارفاان و مدیران اای فاربری: اتمادیااستراتبی رفتار با اتمادیا

اگ و باشد )زیاا(، فا ذیافقان ا اب در یی شرفت استاد، مبشرفت )و ام ابف سهامداران و نمایادبب آن
، اا مداجا استاداایب فا با تهدید ببشتر اتمادیابان فردند فا شرفت( ب0220) 9(  برونارز و دیر9106، 0یان

اای فاربری (  اتمادیا9102و امکاران،  3اای قدرت نفدذ تهاجمب ببشتری را اتخاذ اداااد فرد )وودزسباست
ا لادان ب اای  افباا از اتمادیااای  اایع دیگر نبش مشابهب دارند، آندر  اقت سبمان دقبباً ماناد اتمادیا

اا فارفاان دستمزد ادب، شرایط فاری مااسب و قرارداداای فاری فااد فا از  رین آنای استفاده مبوسباا
  ( 9104، 4)جپکدریر بهتر، داشتا باشاد

اا و اظهار نظر در مدرد تصمبماتشان حساس اا نسبت با نمده بزارش رسانااا: شرفتاستراتبی رفتار با رسانا

اا در نگاه سهامداران و ام ابف جامقا تاثبربذار باشاد  تداناد بر التبار سرمایا شرفتاا مبزیرا رسانا .استاد
اا پبشرفت ادد را دنبال فااد و رفتار ادد را با ماظدر با اا با  در فقاالنا در بازار رسانارود، شرفتانتظار مب

پرتغال بزارش پایداری ادد  8آلفا(  شرفت سبمان 9106، 5بسحدافثر رساندن التبار ادد تغببر دااد )بالدریا و ا

اای متادلب نبز برای انتبال ا اللات مربدط با از رسانا .را در دسترس سهامداران مختاف ادد قرار داده است

ایف مدارد شامل  فما وب شرفت، بروشدراا،  .انداای زیست ممب ب و اجتمالب استفاده فردهمسلدلبت
اا و ابتکارات ااص و سایر مدارد بدده اا برای تدضبط پروژهاا و فبام CD-ROMم بدلاتب،اای فافرانس

  ( 9105و امکاران،  2)اجابد است

اای سازمانب یی حدزه پبواشب در حال ظهدر است فا برای ممببان سازی: شبکااستراتبی رفتار شبکا

اای سازمانب از دیدباه استراتبیی سازی شبکاتالش موالفب در مفهدم .بازاریابب تراری اامبت ببشتری دارد

سازی در  اقت ای شبکا(،  ب م القا9102) 2دااستروم ( 9103و امکاران،  6یا رفتاری وجدد دارد )تدرنتدن
ا بفاد امکاری در  اقت سبمان اسکاندیااوی وی ببان مب داد سبمان اسکاندیااوی، را مدرد م القا قرار مب

قایع فاد، زیرا واا دستبابب با امکاری را آسان مبارتباط نزدیی ببف مدیران و شرفت .قدمت ادد  اقت است

اای امکاری بسترده بدد و امکاران آمداتاد فا دوره .اجتمالب و روابط شخصب بخشب از ایراد شبکا اا بدد

اای فارتل را در آن سدی مرزاا تاظبم فردند   ناماتدلبدفاادبان سبمان تدافن .با یکدیگر التماد داشتا باشاد

دند تدانستاد با ام متمد شدر  اقت سبمان ار فشدر حدافثر تقداد انگشت شماری شرفت وجدد داشت فا مب
 (  9102اای فشدراای دیگر امکاری فااد )دااستروم، و با شرفت
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در بسباری از  اایع، با یی ضرورت  0استراتبی مسلدلبت اجتمالب شرفت: مسلدلبت اجتمالب شرفتب

را برای  اا در سراسر جهان، مسلدلبت اجتمالب شرفتبتقداد بسباری از شرفت .استراتبیی تبدیل شده است
اغاب با  (  مسلدلبت اجتمالب شرفت9102و امکاران،  9ببرند )اس افردستبابب با مزیت رقابتب با فار مب

مب ب در لمابات تراری یی شرفت و تقامالت آن با ذیافقان تقریف لادان ادغام روابط اجتمالب و زیست م
 5 ب م القات ادد در شرفت سبمان آمبدجا(، 9102و امکاران ) 4(  فدماری9191و امکاران،  3شدد )لبادمفمب

با ایف شرفت، ایف شرفت برابر با انتظارات جامقا بدده است و  CSR دریافتاد فا پایا و اساس فقالبت اای
مشارفت داشتا و با تقهدات ادد در قبال جامقا، ممبط زیست و تدسقا یی جامقا ادد  CSR فقال در در 

لبارتاد از: مشارفت،  8شرفت سبمان سمف CSR (  برناما9102پایدار پایباد بدده است )فدماری و امکاران، 
   ( 9105و امکاران،  2و مراقبت از شرفت ماب، بددند )اریس رااامای ممبط زیست

  چارچوب نظری پژوهش
 2ای، رفتاراای تراری در  اقت سبمان ایران در در ایف پبواش، پس از بررسب ادببات و م القات فتابخانا

ای ارفتار ا اب تقببف شدند فا لبارتاد از: رفتار با رقبا، رفتار با دولت، رفتار با سهامداران، رفتار با اتمادیا

ر مسلدلبت اا و رفتابا زنربره تأمبف، رفتار حافمبت شرفتب، رفتار با شبکااا، رفتار فاربری، رفتار با رسانا

ف شدند  بر ایاجتمالب  در اداما پبواش، رفتاراای فرلب مدجدد در ار یی از ایف رفتاراای ا اب شااسایب مب
 باشد مب0اساس، چهارچدب مفهدمب پبواش م ابن با شکل شماره 
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 روش پژوهش   

یی  0ترزیا و تمابل مومدن .است شده انرام تمابل مومدن روش با و فبفب رویکرد با حاضر پبواش
اای فبفب است و مدضدع ایف روش اا است فا یی رویکرد رای  در فابا  رحاستراتبی ترزیا و تمابل داده

غالباً، ترزیا و تمابل مومدن بدون ارائا جزئبات الزم در مدرد چگدنگب فااش ترزیا  .باشدشااسب، بررسب مب
ستابری ببرد )فاای حا ل شده، مدرد استفاده قرار مبببریاا با موامبف قابل استفاده و نتبراو تمابل داده

 روش از بمان بدد فابا ذیافقان و متخصصان و ابربان دانشگااب و  اقت س پبواش جامقا ( 9106، 9و ندلف

فابا مصاحبا  .شد اا استفادهداده آوردن بدست برای سااتاریافتا نبما مصاحبا ابزار و ببری بادلا برفبنمدنا

شدندبان از مدیران لامل و مدیران برتر اجرایب در  اقت سبمان و اساتبد دانشگااب انتخاب شدند  روند انرام 
رفتار تراری از فابا مصاحبا شدندبان پرسبده  2مصاحبا اا با ایف شکل بدد فا سداالت ا اب در راب ا با 

  قابل ذفر است فا پس از پایان یافتف ار مصاحبا، ممتدای دقببا بدد 81الب  31اا ببف شد  مدت انرام مصاحبا
آن بدون ابچ فم و فاستب با فرمت متاب درآمده و ترزیا و تمابل روی آن  درت برفتا و پس از دریافت 

با  اابازادرد از مصاحبا، مصاحبا بقدی ا الح و در مسبر حرفت تمببن باز تقریف بردید  سپس مصاحبا

دع آوری شده فا از ناای جمعدر ایف رویکرد با تدجا با ماابت دادهتمابل قرار برفتاد   ترتبب مدرد ترزیا و
اا را فدبذاری نمدد  باابرایف ممبن ابتدا فداای اولبا را از اسااد مدجدد فا در باشاد باید دادهغبرسااتارماد مب

 سبمان  اقت در تراری رفتار فالن لدامل شااسایب و رفتاری مسائل بررسب ب یی مصاحبا لمبن پبرامدن 

مصاحبا، ممبن با نب ا اشباع نظری دست  01آوری فرده است، انرام داد  در نهایت پس از انرام جمعایران 

 مرحاا سا اا درداده فار فدبذاری مصاحبا دیگر را انرام داد  سپس 3یافت و برای ا مباان از  مت ایف ادلا 

 اشباع با رسبدن تا بزیاشب )موامبف فراببر( ( وموامبف سازمان دااده)ممدری  باز )موامبف پایا(، فدبذاری

انرام برفت  فرآیاد فدبذاری با ایف  درت انرام  MAXQDAاا با استفاده از نرم افزار تمابل داده.شد انرام
ب شد و سپس با انتخا Maxqda.Pro.2018.1اا با  درت فرمت متاب وارد نرم افزار برفت فا ابتدا مصاحبا

( ایراد )مومدن پایا فاد، برچسب مفهدمب یا فد اولباواحداای مقاایب فا با یی مفهدم یا واققبتب اشاره مب
اایب فا در درجا انتزالب باالتری استاد، مبدالت ایراد شد  در نهایت بر اساس روابط ببف فداای اولبا مفهدم

)موامبف پایا( و مبدالت فرلب )موامبف سازمان  اا، فداای اولباشدند  در نتبرا با ترزیا و تمابل مصاحبا

  دااده( ایراد شدند 

 فدبذاری و تمابل داده اا، بردآوری فرآیاد حبف در م القا، مبدان با ورود لمظا از ممبن روایی و پایایی:

 با درازمدت درببری و زیاد زمان  رت با است بدده حساس نظری لماظ با مدل با یابب دست تدلبد تا داده اا

 پبواش ایف از حا اا نتای  متخصصان و اساتبد تدسط پبواش فرآیاد تأیبد پبواشب، فوای و پبواش مسلاا
 ،پبواش ایف در حساسبت، و لبابت مدازنا ا ل براساس اداما در  است داده افزایش قبدلب قابل حد با را

 و دارند، بفتف برای چا آن شابدن و فاادبانمشارفت با دادن سخف اجازه و دادن بدش برای فافب آمادبب
 ا اب ابزار لادان با مصاحبا پبواش ایف در فا آنرایب از  است داشتا وجدد داادمب انرام را چا آن دیدن
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 تراح شرایط و ممبط آوریفراام راب ا، ایراد جماا از مصاحبا ا دل با ببشتری تدجا بدد، ااداده آوریجمع

 مصاحبا انرام حبف در.شد مق دت اا،دفاع و اامباومت یا و ااشکایت لمف و بدن زبان با تدجا آسدده، و
 مقمدالً فا جزئباتب و اامکث نکات، اا،دقبن بفتا ثبت جهت ام ابف  شد انرام دقبن و مفصل ااییادداشت

 دقبن  درت با اامصاحبا ضبط فاادبانمشارفت از اجازه فسب با و ایحرفا ااالق رلایت با افتاد،مب جا

 پبواش تبم جزو فا فدبذاری دو تدسط مصاحبا 5 فدبذاری ممبن، تدسط فدبذاری پایان از پس  برفت انرام

 نداشتاداده  تمابل در اثری ممبن اایدیدباه ایف فا برای  شد انرام Maxqda افزار نرم فمی با نبددند
 یکدیگر با شده فدبذاری اسااد فدبذاری پایان از پس  برفت  درت ایرایانا  درت با فقالبت ایف باشد،

 تدافن ضریب مبزان مومدن تمابل یی در مقمدل  در با  شد مماسبا ارفدام برای پایایب ضریب و مبایسا

 جدول در فدبذار دو ببف تدافن از حا ل نتای .فرد پبدا دست باال پایایب با بتدان تا باشد 1.2 باید فدبذاران ببف
  شدد  مب مشااده 0شماره 

 

 کدگذار دو بین توافق از حاصل . نتایج1جدول 

 ساد شماره
 تقریف فداای تقداد
 اول فدبذار تدسط شده

 شده تقریف فداای تقداد
 دوم فدبذار تدسط

 تدافن ضریب در د مشترک فداای تقداد

9 42 51 44 21.29 
5 41 32 33 65.20 
6 33 36 92 60.82 
01 39 35 92 61.52 
03 39 96 95 63.33 

 64.4  مصاحبا 5 در فدبذاران ببف تدافن ضریب مبانگبف

 

 ها و تحلیلیافته
زند فا فد اولبا اا یی برچسب مقاایب مباای مدجدد درون واحد مقاایب با آنممبن با تدجا با واققبت
پایا( با )مومدن  فد اولبا 906شدد  پس از تقدیل و بازتقریف مکرر فداای اولبا، )مومدن پایا( نامبده مب

فراوانب را در واحداای مقاایب با  325فد  81از واحداای مقاایب استخراج بردید فا در مرمدع ایف  62696
بادی و تبدیل فداای اولبا بر اساس راب ا مقاادارشان با اند  با تدجا با فرایاد مبدلاادد ااتصاص داده

اش حاضر شکل برفتا است  موامبف فراببر رفتار مبدلا ا اب در پبو 2شدند اایب فا مبدلا ادانده مبدستا
حافمبت اای فاربری، زنربره تأمبف، اتمادیااا، اا، رسانابا رقبا، دولت، سهامداران، شبکا شرفت یترار

و 01، 2، 6، 2، 8، 5، 4، 3اا در جداول با امراه موامبف پایا تشکبل دااده آنمسلدلبت اجتمالب، شرفتب و 
  است   فداا تکرار فراوانب پرانتز داال الداد جداول ایف در ست نشان داده شده ا 00
 

  رقباشرکت با  یرفتار تجارو مضامین سازمان دهنده مضمون فراگیر  مضامین پایه. 2 جدول
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مضامین 

 فراگیر

مضامین سازمان 

 دهنده
 مضامین پایه

رفتار با 

 رقبا 
 

ف بب اتماد استراتبیی
 رقبا

 جدیات )مشترک امکاری(، 8اای لود یی بروه)لدم ام افزایب در شرفت

(، 9)پبدنداای سااتاری و اجتمالب با رقبا(، 3(، امسدیب ماافع)9()ون ر
 –برد)اصد ب -(،استراتبی برد00وضقبت نامااسب استبرار واحداا)

 ( 9دولتب()

پایبادی با سهمبا 
ااتصاص داده شده 
 )تدلبد و لرضا(

 (4با بادی تدلبد و لرضا)(، سهم4اپی در  اقت سبمان)ایراد 

جادببری از ایراد 
فاترل دمپباگ با 
 قبمت

 (  0(، مصدب فردن قبمت)2فااش قبمت نسبت با رقبا)

پبروی از ا دل رقابت 
 سالم

(، الگدبرداری 8جادببری از  رقابت غبرحرفا ای و مافب)رفتار تراری ما بب()
جادببری از (، 9رلایت  داقت و شفافبت)(،9اای پبشرو و مدفن)از شرفت

 ( 0فروش ترمقب و دالل پروری)

 ایراد مزیت رقابتب

(،مدیریت فارآمد و 9انتخاب و استخدام و نگهداشت سرمایا انسانب فارآمد)
 بستا(،بازاریابب،0)نگهداری و تقمبر شده تمام اایازیاا فااش(،9 مبط)

ادمات مهادسب فروش، ادمات (،9ادمات پس از فروش) ی، حمل و نبلباد
 ( 3اای جدید)استفاده از تکادلدژی(، 0پس از فروش، فبفبت)

 

 دولتشرکت با  یرفتار تجاردهنده مضمون فراگیر و مضامین سازمان مضامین پایه. 3جدول 
 

مضامین 

 فراگیر

مضامین سازمان 

 دهنده
 مضامین پایه

رفتار با 

 دولت

تصدیگری دولت در 
 اای لمرانبپروژه

 بزرگ

(،تصدی دولت در 0اای لمرانب، مسکدنب و راه سازی)تصدی دولت در پروژه
 ( 9اای شهرسازی و سد سازی)پروژه

ایراد مافقت دوسدیا 
  اقت سبمان و دولت

(، رفتار دو  رفا و دوسدیا با 0ایراد اشتغال و سالمتب جامقا)
 ( 9(، چانا زنب  ببف  اقت و دولت)0(،استراتبیی بددن  اقت سبمان)3دولت)

 اایاثربذاری سباست
دولت )تمریمها، تدرم، 

 ندسانات ارز و   (

(،فااش  ادرات و 0(،وجدد فشاراای سباسب)3تاثبر ندسانات نرخ ارز و تدرم)
 (9اا )تدلبد و سددداب با لات تمریم

ارتباط با دولت از 
  افب  رین انرمف

(،چانا زنب از  رین 5ارتباط با دولت از  رین انرمف  افب فارفرمایان)
(،انتبال پبشاهادات و انتبادات از  رین انرمف 0انرمف  افب بر روی مدانع)

 (0 افب)

اای نافارآمد مشباط
 حمایتب دولت

(، تبقبض قائل شدن ببف 3با بازپرداات  دالنب مدت و شرای ب) دادن وام
(،فساد و لدم انتفاع در قبمت بذاری نامااسب 3 اقت سبمان و  اایع دیگر)

(، دادن مردزاای 0اای انرژی)(، واققب نبددن قبمت0برای  ادرات)
 (0(، لدم تابب  اقت سبمان با لادان  اقت بدمب)0غبرا دلب ساات)

ت در حافمبت دول
  اقت سبمان

 پرداات ات،مبرر و قدانبف رلایتو  مردزاا ااذ(،5اجازه واردات و  ادرات)

(،جادببری 0(،حمایت مدیر دولتب از اادات باالسری)4)استاندارداا ااذ ،مالبات



   00ــــــــ ــــــــــــــــتدوین مدل مفهومی رفتار تجاری در صنعت سیمان ایران . 

نظارت و ممدودیت اای المال شده در قبمت بذاری سبمان (،0از آالیاده اا)
(،تبقبت از ماافع دولت و 0اای انرژی)( دولت قبمت بذاری حامل2تدسط)

 ( 0 الح مماکت)

 

 سهامدارانشرکت با  یرفتار تجارو مضامین سازمان دهنده مضمون فراگیر  مضامین پایه. 4جدول 
 

 مضامین

 فراگیر

مضامین سازمان 

 دهنده
 مضامین پایه

رفتار با 
 سهامداران 

بددن نبش فابدی 
 سهامداران

(،نظارت سهامداران با انتخاب 9شرفت) ببای حفظ در سهامداران ویبه نبش
(،قدی تر بددن سهامداران دولتب نسبت با بخش 0نمایاده در سازمان)

(،لدم امکان ماندر در 5و تصمبم ببری سهامداران ا اب)مدیریت (،0اصد ب)
 (0بازار لرضا و تباضا با دلبل ضدابط دولت در سهامداران دولتب)

اامبت نبش بدرس 
 در اقت

(،لدم وجدد 3(،لرضا سهام در بدرس و فرابدرس)0نظارت سازمان بدرس) المال
(،ورود سهامداران ارد از  رین 0اای بدرس)رفتاراای واضط و شفات در شرفت

 (9بدرس)

 و شفافبت وجدد الزام
 با  ادقانا ارتباط

 سهامداران

(،شفافبت، لدم پاهان فاری و 0لدم ارزش بذاری واققب  اقت در بدرس)
(،لدم ارائا 0(،شفافبت ببشتر در بخش اصد ب نسبت با دولتب)3بزربامایب)

افشای ا اللات (،0یکسان ا اللات شفات با سهامداران ارد و بزرگ)
 ( 0)حسابداری

و  جذبشااسایب، 
نگهداشت سهامداران با 
لادان سرمایا اای 

 شرفت

هت (، تالش ج9اای درست برای نگهداری سهامداران)بکارببری سباست
(، قابابت وابذاری با بخش 0شااساندن  اقت سبمان با سرمایا بذاران)
 (0اصد ب)

تالش برای ایراد 
 جذاببت در  اقت

(،جذاببت فمتر  اقت سبمان نسبت با  اایع 0ایراد جذاببت برای سهامداران)
(،البإ  اقت 0اای اصد ب برای ورود با  اقت)(،ایراد تمایل در بخش0دیگر)

 (9لادان یی  اقت فقال، سدد ده)سبمان با 

ایراد ساز وفار اقتصادی 
 ما بب

مشارفت سهامداران در  (،0)اقتصادی ما ن یی اساس بررساندن سدد ما بب 
 ( 0اای مدفن جهان)(،الگدبرداری از شرفت9سدد و زیان)

 رلایت حبدق سهامداران

 رضایت فسب جهت در اایب(،سباست3)تبسبم سدد اای سباستوضدح 

پرداات امزمان با (،5)(،پرداات با مدقع و بر اساس ضدابط سدد0سهامداران)
(،تامبف ماافع سهامداران )حمایت از حبدق 0سهامداران بزرگ وارد)

 (9(،رلایت مساوات سهامداران حبدقب و حبببب)دولتب، اصد ب()9سهامداران()

 

 ها شبکهشرکت با  یرفتار تجارو مضامین سازمان دهنده مضمون فراگیر  مضامین پایه. 0جدول 
 

 مضامین

 فراگیر

مضامین سازمان 

 دهنده
 مضامین پایه

اای پایش شبکا
 غبررسمب

 (4اای غبررسمب)اای مخرب شبکا(،فقالبت2)اای غبررسمبشبکاوجدد 
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رفتار با 

 ها شبکه
 

استفاده از مزایای 
اای شبکا

 مدیربب)تدزیع و   (
 ( 0تدزیع مدیربب ممصدالت)

 ( 0تاثبر التماد در وابستگب در شبکا) در شبکا التمادایراد 

جایگزیاب افراد دارای 
  الحبت در شبکا

(،تقدیض مدیران با دلبل نداشتف شایستگب 9حذت افراد غبرمرتبط در شبکا)
 ( 0الزم)

تامبف ماابع از داال 
 شبکا

 (0تامبف ماابع از داال شبکا)

تقامل با دیگر 
)فاراانا اا سازمان

 اا(

(،استفاده از سامانا ا الع رسانب)بانی 6)تبادل ا اللات تخصصب و دانش
 و نگهداری ش،آمدز، زیست ممبط فباتراای ،قبر با راب ا در(،9ا اللاتب()
تاثبرپذیری و ادایت تدسط  ظرفبت افزایش  رح یا سازیبهباا، تقمبرات

 ( 9اادیاگ)

 یااتشکبل فاربروه
 مختاف
 

اایب از ایراد شبکا(،0اا برای ببان نکات مثبت و مافب)فاربروهتشکبل 
-اای ما با(،تشکبل فاربروه0(،ایراد شبکا ببف واحداا)4اای تابقا)فاراانا

 ( 0ای)

 

 ها رسانهشرکت با  یرفتار تجارو مضامین سازمان دهنده مضمون فراگیر  مضامین پایه. 4جدول 
 

 مضامین

 فراگیر

مضامین سازمان 

 دهنده
 مضامین پایه

رفتار با 

 هارسانه
 

ببری از روابط بهره
با تقامل لمدمب جهت 
 اارسانا

(، پاسخگدیب با 9اا)ایراد واحد روابط لمدمب جهت دادن اابار با رسانا
(، شبکا فاال از  رین روابط 0اا)اا و دشماب نکردن با آنسداالت رسانا
 ( 3اا)تقامل با رسانا(،استفاده از روابط لمدمب جهت 0لمدمب)

در ااتبار بذاشتف 
 اابار مدثن و با مدقع

(،ا اللات ضقبف با سرلت ببشتر در بخش 0تهبا ادراک ا اللاتب مااسب)
(،فقالبت یا 0(،ا اللات قدی با سرلت فمتر در بخش دولتب)0اصد ب)

(،مدیر ممدربددن ا اللات 0ممتدا ممدر بددن ا اللات در بخش اصد ب)
بذاری ا اللات در (،شفافبت ا اللات با لات با اشتراک0دولتب )در بخش 

 ( 0بدرس)

فکار امهادسب 
لمدمب جهت 

 ری مثبتاتاثبربذ

رسانب و انتبال ترربا ادب در (،ا الع0اای اارجب)الگدبرداری از رسانا
(،انرام مشترک فار و چاپ مبالا در مرالت مقتبر 0 اقت سبمان)

(،ارتباط ممتا انا 0اا)شااساندن  اقت با رسانا(،آبااب دادن  و 0مرتبط)
 (0اا)سازمان اای دولتب با رسانا

بررسب و انتخاب 
 رسانا مااسب

(،راه اندازی رسانا ااتصا ب 0حرفت روی امداج رسانا با انتخاب چاد رسانا)
(،چاپ مباالت یا تبابغات در 3اا)اا و نمایشگاه(،شرفت در فافرانس0شرفت)
(،التباد با مثمرثمر نبددن رسانا 9دط با  اقت سبمان)اای مربمراا
(،ارتباط با رساتا با تدجا با  الحدید و از  رین نمایاده انرمف 0ماب)

 (0 افب)

-ببری از شبکابهره

اای اجتمالب و 
 فوای مرازی

اای (،استفاده از رسانا0اا)دارابددن شبکا مرازی در شرفت
(، استفاده از 0اای اجتمالب)اای شبکابروه اا و(،استفاده از فانال0اجتمالب)

(،اامبت تبابغ در فوای مرازی با لات ازیاا فم و 0سایت و لباکدیف)
 (0(،تقامل ادب  اقت سبمان با فوای مرازی)0تاثبربذاری ببشتر)
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بررسب و انتخاب 
روش مااسب برای 

 تبابغات

ببشتر تبابغات برای (،فاربرد 5التباد با تاثبر فم تبابغات برای فاالی سبمان)
اا بر روی تبابغات (،اثر تمریم2اای مرزی  ادرات ممدر)شرفت

 ( 0(، لدم فارایب تاباد و ببابدرد)0(،تبابغات باری در  ادرات اارجب)0اارجب)

 

 

 زنجیره تأمینشرکت با  یرفتار تجاردهنده مضمون فراگیر و مضامین سازمان مضامین پایه. 4 جدول
 

 مضامین

 فراگیر

مضامین سازمان 

 دهنده
 مضامین پایه

رفتار با 

زنجیره 

 تأمین 
 

اای تامبف تابب زنربره
 با لادان شریی تراری

 تدزیع ،اولبا مداد فااده تامبف) تامبف زنربره داالاای شرفتتدجا با 

بکارببری (،9)برد-استراتبی برد،(0()ضایقات اریدار، فاال ارارید، فااده
(،تابب 0()یکپارچگب افبب، لمددی یکپارچگباستراتبی یکپارچکب)

(،حمایت و ارتباط مقبدل و ما بب 0پبمانکاران با لادان شریی استراتبیی)
(،تقامل با تامبف فاادبان مداد اولبا و سازندبان و مصرت 4با پبمانکاران)
(،آبااب اجزای زنربره تامبف از مشکالت و مدجددی اای 3فاادبان)
(،استفاده از سدبسبداای 0ب تامبف فاادبان)(،قدرت چانا زن0یکدیگر)
(،وابستگب و انسرام، امکاری پایدار و پبدستا با زنربره 0دولتب)

 ( 0(،لدم بهره ببری از مدیریت زنربره تامبف)9تامبف)

-ببری از فمبسبدنبهره

اای فاب جهت انتخاب 
پبمانکاران و تقامل با 

 اا آن

(،آبااب فابا مدیران از ا اللات 0فاب)اای استفاده از نظر فمبسبدن
(،انتخاب مااسب، حمایت و 0واحداا و مدارد الزم جهت زنربره تامبف)

اا در جاسات اا یا  نمایادبان آن(،حودر ادلدیاگ0تبدیت پبمانکاران)
 (0انتخاب پبمانکاران)

ظرفبت متقادل سااتف 
تدلبد با تدجا با لرضا و 

 تباضا

(،افزایش تدلبد با لات ورود واحداای 2تباضا)افزایش لرضا نسبت با 
 (0اای ساات و ساز)(،فااش تباضا با لات فااش پروژه0جدید)

بکارببری تمهبداتب 
 برای حمل و نبل

(، مدیریت حمل و 0(،حمل و نبل با فبفبت)9زیاد بددن ازیاا حمل و نبل)
ت اای ببری از حمای(، امکان بهره0(،فرسددبب ناوبان حمل و نبل)9نبل)

 ( 9دولتب در حمل و نبل)

اای بربزاری مااقصا
 لمدمب سالم و لادالنا

(،بربزاری مااقصا اای 0اای لمدمب سالم و لادالنا)بربزاری مااقصا
 ( 0لمدمب)

 ارید و فروش التباری
(،تامبف 0اای دولتب)در ااتبار قراردادن سبمان با  درت التباری با سازمان

(،فروش التباری 0ارید و فروش شرای ب)(،0التباری)نبدیاگب با  درت 
 (0در شرایط رفدد)

بسترش زنربره 
ارزش)ورود با  اایع 

 دستب(پائبف
 (0)بادیبستا اایسبستم بمث، بتاب ق قات تدلبد، بتف تدلبد

مداری، فمی با مشتری
نمایادبب اا و حمایت از 

 اا آن

 ،مدقع با تمدیل و مااسب ادیب تابس و مرغدب الیفامداری:مشتری
 نبازاای شااسایب  رین از مشتری با تقامل(،3ادمات پس از فروش)

 با تمدیل و مااسب قبمت با و فبفبت با ممصدل، آنها تامبف و مشتریان

 و امبشگب دسترسب  رین از مشتریان شکایات با رسبدبب، مدقع
 بازسازی، رایگان حملاا: حمایت از نمایادبب(،0)مشتریان با پاسخگدیب
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مغازه  دفدربادی و ساات ،است فروش برای نمایاده آن برای فا ممب ب
(،ارید جاس با قبمت پائبف تر بدون 0)تبابغات ازیاا، الالنات تابادیاش، 

(،لماکرد 0تقامل با نمایادبب اا جهت فاترل قبمت)(،0تدجا با فبفبت)
 ( 0اا)اای اصد ب با نمایادبببهتر شرفت

 

 های کارگریاتحادیهبا  یرفتار تجارو مضامین سازمان دهنده مضمون فراگیر  مضامین پایه. 4جدول 
 

 مضامین

 فراگیر

مضامین سازمان 

 دهنده
 مضامین پایه

رفتار با 

 ها اتحادیه

 

رلایت قدانبف و مبررات 
 فار و تأمبف اجتمالب

(،رلایت بهتر 9فاربر)(،پشتببانب قاندن فار از 9رلایت قاندن فار تدسط مدیریت)
 (0اای دولتب)قدانبف در سازمان

تاسبس شدرای اسالمب 
فار تدسط مدیریت و 

سران  دادنمشارفت
 شدرا

 ( 0راه اندازی شدرای اسالمب و مشارفت سران)

اای تقامل با اتمادیا
ایرادشده تدسط 

 فاربران

(،داشتف ارتباط 9مدیره)حودر نمایادبان شدرای اسالمب فار در جاسات ابلت 
(،ایراد تفاام دو 5 مبط با اتمادیا اا)تبدیل تهدید اتمادیا اا با فر ت()

 (0 رفا)

در نظر برفتف شدرااا با 
 لادان بازوی فکری

(، امکاری و 0مدیریت انرمف اای  افب یا شدرااا در تسهبم لرضا)
اا جهت جادببری از ااتالفات و اماااگب با سران اتمادیا

 (0(،بربزاری جاسات ادواری)4صابات)الت

اای فارآمد با با تدافن
 بذاری ا اللاتاشتراک

(،تدجبا فاربران در شرایط نامسالد 9انتبال مشکالت و ا اللات با فاربران)
 ( 0برای امکاری)

سازی ا اللات و شفات
 التمادسازی

چانا زنب با افزایش افشای ا اللات در (،0ایراد التماد با افشای ا اللات)
 (0اای فاربری)اتمادیا

امسدسازی ماافع 
 سازمان و شدرااا

(،بررسب و پاسخگدیب با دراداست 3امگام و ام راستا بددن شدرا و مدیریت)
 (4(،چانا زنب شدرااا در جهت بسترش امکانات رفااب)9شدرا)

 

 حاکمیت شرکتیشرکت با  یرفتار تجارو مضامین سازمان دهنده مضمون فراگیر  مضامین پایه. 4جدول 
 

 مضامین

 فراگیر

مضامین سازمان 

 دهنده
 مضامین پایه

حاکمیت 

 شرکتی

اامبت ترفبب 
 سهامداران

(،ورود سهامداران لام از  رین 3اای سهامداران دولتب)حافمبت سباست
(،تدانمادی مالکان یا 9اای دولتب)اا در شرفت(،فشار شدرااا و نمایاده0بدرس)

 ( 9 احبان سهام)

ای و مدیریت حرفا
 فارآمد

، انسرام داااب اای بهبدد و ماابع انسانباای استراتبیی و سباستبرناما
 اایناماآیبف و اادستدرالقمل داشتف، لامل مدیر وظایف تقریف شرفت

 فردن اداره ایحرفا ،استاندارد سبستم اجرای با راب ا در اایببخشااما ،مختاف



   04ــــــــ ــــــــــــــــتدوین مدل مفهومی رفتار تجاری در صنعت سیمان ایران . 

(،مدیریت  مبط با لمر مدیریتب مااسب 9باوراای مدیریت  مبط) (،0)سازمان
 ( 9برای برفتف نتای )

ارجمبت جدایب مالکان 
 و مدیران

(، جدایب مالکبت از 0(،جدایب مالکبت از مدیریت)0اامبت مدیریت سهامداران)
 ( 9اای بدرسب)مدیریت در شرفت

قدانبف و  تقدیل و جرح
 حافمبت مبررات

 شرفتب

(،مشخص 0با سهامداران دولتب)الزام با رلایت قدانبف و مبررات در سازمان 
اای (،داشتف مرامااما در شرفت0بددن حافمبت شرفتب در قاندن ترارت)

 ( 0(،سخت بددن مبررات حافمبت شرفتب)0بدرس)

تاثبر ا الحات حافمبت 
شرفت اا بر افزایش 
س ط بازار سهام و جذب 

 نبدیاگب

(،ارائا بزارشات مدثن در مرمع لمدمب 0بذاران)حبدق سرمایاممافظت از 
 (0سالبانا)

تقامل ببف مدیران و 
 سهامداران

(،لدم تواد ببف مدیران و 0اامبت باوراای مدیریت و ارتباط با سهامداران)
 ( 0(،تقامل ببف مدیران و سهامداران)0مالکان)

اا بر حافمبت اادیاگ
اای تابقا و الزام شرفت
 اا رلایت قدانبف آنبا 

(،تغببر رفتار با تدجا با قرارببری در 4اای تابقا از ادلدیاگ)اثرپذیری شرفت
ای ا(،تاثبر پذیری اادیاگ از باالدستب و انتبال با شرفت0اادیاگ ااص)
 ( 0اا با زنربره تامبف)(،رفتار متفاوت اادیاگ0تابقا)

 

 ماعیمسئولیت اجتشرکت با  یرفتار تجارو مضامین سازمان دهنده مضمون فراگیر  مضامین پایه. 11جدول 
 

 مضامین

 فراگیر

مضامین سازمان 

 دهنده
 مضامین پایه

مسئولیت 

 اجتماعی

و ایراد ممبط سالم 
اای حمایت از اانداده
 فارفاان

(،زیباسازی و دفع فودالت 9ایراد فوای سبز و شهرک سازی)
(،ایراد آرامش برای پرسال و مردم 0(،حفظ سالمت امکاران)9انسانب)

 ( 0(،فمی با اانداده اا و فرزندان فارفاان)0ما با)

-مشارفت در فقالبت

المافقا و اای لام
 بشردوستانا

اا، (،فمی با ببمارستان3اا)زدبان، انسداد راهزدبان و زلزلافمی با سبل
(، فمی با 9اای باللدض)(،فمی3اای لمرانب)اا و فمیمدارس دانشگاه

(، ساات و دو 0(،ساات مسرد)0سازمان بهزیستب و  نهاداای اجتمالب )
 ( 9اا)بانده فردن اتدبان

آوری و استفاده از جمع
 پسمانداا

 ( 0(،تبدیل دورریزاای  اایع دیگر با سبمان)0اا)آوری زبالاجمع

رلایت استاندارداای 
 ممبط زیست  جهانب

 ( 4رلایت استاندارداای جهانب ممبط زیست)

 ایراد رونن اقتصادی
(،فمی با رونن اقتصادی از  رین ناوبان 4ایراد رونن اقتصادی در ما با)

 (0حمل و نبل)

تدجا با سالمتب 
 زیست بدم ما با

 از برداریبهره جامع مدون برناما(،00فااش)آالیادبب(مورات ممب ب)

(،تدلبد سبمان 9ایراد ممبط سبز)(،0ما با) مردم زندبب شرایط حفظ(،0)مقدن
 ( 0دوستدار ممبط زیست)

 ایزایب ما بااشتغال
(،وابذاری فاراای ادماتب و برونسپاری با مردم 2اشتغال فاربران مماب)

 ( 0(،تأسبس فاراانرات سبمان در نباط ممروم)0بدمب)
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نفر از ابربان دانشگااب  03ام ابف مدل مفهدمب رفتار تراری در  اقت سبمان ایران فا در نتبرا مصاحبا با 

 2نمایش داده شده است  ایف مدل  9شکل شماره  و  اقت و با روش تمابل مومدن حا ل شده است در
   داد شان را نشان مبرفتار ا اب امراه با رفتاراای فرلب
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 مدل مفهومی رفتار تجاری در صنعت سیمان -2شکل 
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   بحث
 5آمده فا ایف فداای پایا را در با دست  "رفتار با رقبا"فد پایا برای مومدن فراببر  93در ایف پبواش 

، "لرضا( شده )تدلبد وپایبادی با سهمبا ااتصاص داده"، "ببف رقبا اتماد استراتبیی"ی داادهسازمانمومدن 

بادی دستا "ایراد مزیت رقابتب"، "پبروی از ا دل رقابت سالم"، "فاترل قبمتجادببری از ایراد دمپباگ با "
ی داادهمومدن سازمان 8است فا شامل  فد پایا تشکبل شده 98نبز از  "رفتار با دولت"شدند و مومدن فراببر 

ی اثربذار"، "ایراد مافقت دوسدیا  اقت سبمان و دولت"، "اای لمرانب بزرگتصدیگری دولت در پروژه"

اای بمشاط"، " افب ارتباط با دولت از  رین انرمف"، "اای دولت )تمریمها، تدرم، ندسانات ارز و   (سباست
ا رفتار ب"بردد؛ ام ابف مومدن فراببر مب "بت دولت در  اقت سبمانحافم"، "نافارآمد حمایتب دولت

، "اامبت نبش بدرس در اقت"، "بددن نبش سهامدارانفابدی"ی داادهمومدن سازمان 2نبز از  "سهامداران

و نگهداشت سهامداران با لادان  جذبشااسایب، "، "سهامداران با  ادقانا ارتباط و شفافبت وجدد الزام"

ت رلای"، "ایراد ساز و فار اقتصادی ما بب"، "تالش برای ایراد جذاببت در  اقت"، "اای شرفتسرمایا
اند  مومدن فراببر بقدی با فد پایا با دست آمده 31تشکبل شده است فا ایف موامبف از  "حبدق سهامداران

ی داادهومدن سازمانم 2باشد فا تشکبل فد پایا مب 08حا ل  "اارفتار با شبکا"آمده از پبواش، دست

، "در شبکا التمادایراد "، "اای مدیربب)تدزیع و   (استفاده از مزایای شبکا"، "اای غبررسمبپایش شبکا"

-ا )فاراانااتقامل با دیگر سازمان"، "تامبف ماابع از داال شبکا"، "جایگزیاب افراد دارای  الحبت در شبکا"

-مومدن سازمان 8نبز از  "اارفتار با رسانا"دااد؛ مومدن فراببررا مب "ی مختافااتشکبل فاربروه"، "اا(

، "در ااتبار بذاشتف اابار مدثن و با مدقع"، "اابا رساناتقامل ببری از روابط لمدمب جهت بهره"ی دااده

اای ببری از شبکابهره"، "بررسب و انتخاب رسانا مااسب"، "ری مثبتاجهت تاثبربذ فکار لمدمبامهادسب "

 6شد  بافد پایا مب 39حا ل از  "بررسب و انتخاب روش مااسب برای تبابغات"، "جتمالب و فوای مرازیا
جهت  اای فابببری از فمبسبدنبهره"، "اای تامبف با لادان شریی تراریتابب زنربره "یداادهمومدن 

لمدمب  اایبربزاری مااقصا"، "نبلبکارببری تمهبداتب برای حمل و "، "انتخاب پبمانکاران و تقامل با آنها

-شتریم"، "دستب(بسترش زنربره ارزش)ورود با  اایع پائبف"، "ارید و فروش التباری"، "سالم و لادالنا

 "تدلبد با تدجا با لرضا و تباضاظرفبت متقادل سااتف "، "اااا و حمایت از آن، فمی با نمایادبب"مداری

رفتار "بر اند  مومدن فرابرا داده "رفتار با زنربره تأمبف"بل مومدن فراببر اند تشکفد پایا با دست آمده 32از

-مومدن سازمان 2است فا شامل آمدهاا با دستفد پایا حا ل از مصاحبا 08نبز از  "اای فاربریبا اتمادیا

 ریت وتاسبس شدرای اسالمب فار تدسط مدی"، "رلایت قدانبف و مبررات فار و تأمبف اجتمالب"ی دااده
در نظر برفتف شدرااا با لادان "، "تقامل با اتمادیا اای ایرادشده تدسط فاربران"، "شدراسران  دادنمشارفت

، "سازی ا اللات و التمادسازیشفات"، "بذاری ا اللاتاای فارآمد با با اشتراکتدافن"، "بازوی فکری

مومدن  2از  "حافمبت شرفتب"راببرباشد  ام ابف مومدن فمب "امسدسازی ماافع سازمان و شدرااا"

ارجمبت جدایب مالکان و "، "ای و فارآمدمدیریت حرفا"، "اامبت ترفبب سهامداران"ی دااده سازمان
اا بر افزایش تأثبر ا الحات حافمبت شرفت"، "شرفتب حافمبت قدانبف و مبررات تقدیل و جرح"، "مدیران
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ای ااا بر شرفتحافمبت اادیاگ"، "مدیران و سهامداران تقامل ببف"، "س ط بازار سهام و جذب نبدیاگب

مسلدلبت "است  مومدن فراببر آار نبزآمدهفد پایا با دست 95از  "ااتابقا و الزام با رلایت قدانبف آن

اای و حمایت از ااندادهایراد ممبط سالم "ی آن موامبف داادهمومدن سازمان 2باشد فا مب "اجتمالب

رلایت "، "آوری و استفاده از پسماندااجمع"، "المافقا و بشردوستانااای لاممشارفت در فقالبت"، "فارفاان
-اشتغال"، "تدجا با سالمتب زیست بدم ما با"، "ایراد رونن اقتصادی"، "ممبط زیست استاندارداای جهانب

   باشد فد پایا مب 95حا ل از  "ایزایب ما با

 گیری و پیشنهادهانتیجه
م القات مختاف، الگداای رفتاری متادلب ارائا شده است  الگداای رفتاری در ترارت را مب تدان با بمث در 

و بفتگد با  احباظران و ذیافقان مختاف جهت درک و شااسایب مشکالت رفتاری تدویف فرد  در ایف م القات 
تدالل تدان اسستگب دارد  لذا مباا باای تخصصب آناا و زمباااا با ویبببببان شده است فا رفتار شرفت

ا در ادااد  ابر شرفتاای تخصصب مختاف رفتار تراری متفاوتب را نشان مباای با زمباانمدد فا شرفت
ر رقبا تداناد لماکرد م ادبب در برابر سایاای مااسب را با فار نگبرند، نمبتدویف الگدی رفتاری ادد استراتبی

ت، اا از دیدباه ذیافقان با تصمبمام القات ببان شده است فا التبار شرفت داشتا باشاد  ام ابف در سایر

ا در ااا بستگب دارد  در واقع مب تدان بفت فا مدفببت شرفتاای استراتبیی و رفتار مدیریت آنبزیاا
قت ااا وابستا است  ام ابف رشد و شکدفایب ار  اای آنلماکردشان با نمده تدویف برناما اا و استراتبی

ااد فا دباشد  م القات بسباری نشان مباا و رفتاراای آن در برابر ذیافقان مبنبازماد بازنگری در استراتبی
در مبان  اایع مختاف،  اقت سبمان نبش مهمب در رشد و تدسقا اقتصادی ار فشدر بر لهده دارد  باابرایف 

رد قت تقامل استراتبیی برقرار شدد  لماکجهت رسبدن با ایف ادت، باید ببف فابا تدلبدفاادبان ایف  ا
ب انرام شدد  چگدنگاا تقببف مباای تدلبد فااده سبمان با چگدنگب اجرای مؤثر استراتبی تراری آنشرفت

جا اشد  از آنباا نسبت با فابا ذیافقان مباا تمت تأثبر چگدنگب سازمانداب و رفتاراای ااص آنایف فقالبت
بر لماکرد، در یی مدل جامع، مدرد م القا قرار نگرفتا است در ایف پبواش سقب شد  فا تافادن ایف تأثبرات

رفتاراای تراری در  اقت سبمان ایران شااسایب و لماکرد آن مدرد بررسب قرار بگبرد  باابرایف برای 
بن لمب مصاحبا ابربان دانشگااسبمان و  متخصصان  اقتنفر از  03پاسخگدیب با سدال ا اب پبواش، با 

انرام  "ایران سبمان  اقت در تراری رفتار فالن لدامل شااسایب و رفتاری مسائل بررسب"پبرامدن مدضدع 
درون  با بررسب دقبن مفاابماا با ترتبب مدرد ترزیا و تمابل قرار برفتاد و شد  سپس تمامب ایف مصاحبا

لدد  2دااده و لدد مومدن سازمان 81مومدن پایا،  لدد 906اا بر اساس ارتباط با مدضدع پبواش، مصاحبا
مومدن فراببر استخراج شد  رفتاراای ا اب شااسایب شده لبارتاد از : رفتار با رقبا، رفتار با دولت، رفتار با 

ا، رفتار ااای فاربری، رفتار با ا ماب رسانا، رفتار با شبکاسهامداران، رفتار با زنربره تأمبف، رفتار با اتمادیا
اا مدل مفهدمب رفتار تراری در  اقت سبمان تب و رفتار مسلدلبت اجتمالب  بر اساس یافتاحافمبت شرف

اای سبمانب در ایران از فدام ایران در ابقاد و اجزای مختاف  راحب شد  در ایف پبواش مشخص بردید شرفت
تاراا در سباری از ایف رفببرند  برفتاراای تراری در برابر یکدیگر و ام ابف در برابر سایر ذیافقان بهره مب
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جهت پبشبرد اادات سازمانب و سددآوری استاد ولب براب از ایف رفتاراا از ا دل ما بب و  مبط پبروی 

فااد  بدیف ماظدر برای حل مشکالت مدجدد در رفتاراای تراری شااسایب شده در  اقت سبمان ایران نمب
   بردد ار یی از ایف رفتاراا ارائا مباای ایف پبواش، پبشاهاداای زیر در م ابن با یافتا

 پیشنهادهای کاربردی
ب، فروش ، دمپباگ، رقابت مافببف رقبا اتماد استراتبییلدم بر  بن نتای  پبواش، در رفتار با رقبا مشکالت 

بذاری سبمان وجدد دارد  جهت و قبمت نگهداری و تقمبر باالی شده تمام اایازیااترمقب و دالل پروری، 
 ، رقبا را با یکدیگر متمد فرد؛ با وسباااز  رین ایراد مدیریت متمرفزبردد ایف مشکالت پبشاهاد مبرفع 

مصدب فردن قبمت از ایراد دمپباگ جادببری با لمل آورد؛ با وجدد آوردن رفتار تراری ما بب و ایراد 
ااده نهایب فسبمان با مصرت تداند از بروز رقابت مافب جادببری فاد؛ از  رین لرضا مستببمرقابت سالم مب

 تمام اایازیااآید؛ از  رین مدیریت فارآمد و  مبط، پروری جادببری با لمل مباز فروش ترمقب و دالل

فاد؛ و تقببف قبمت واققب سبمان باید تدسط لرضا و تباضا تقببف شدد  فااش پبدا مب نگهداری و تقمبر شده
سباسب، تبقبض قائل شدن ببف  اقت سبمان و  اایع دیگر، لدم در رفتار با دولت مشکالت وجدد فشاراای 

ب اای لمرانب، مسکدنبذاری نامااسب، دادن مردزاای غبرا دلب ساات، تصدی دولت در پروژهانتفاع در قبمت
بردد از  رین ارتباط انرمف  افب فارفرمایان سازی، ندسانات نرخ ارز و تدرم وجدد دارد فا پبشاهاد مبو راه

اایب در اصدص رفع ایف مشکالت انرام پذیرد  ام ابف جهت بر رت فردن سبمان با دولت چانا زنب  اقت
بذاری دولت اارج شدد تا قبمت  مبط و ما بب تقببف بردد  در بذاری باید سبمان از سبد قبمتمشکل قبمت

ای شرفت وجدد دارد فا او نگهداشت سهامداران با لادان سرمایا جذبرفتار با سهامداران مشکل شااسایب، 
بذاران جذب شدند و برای بردد سبمان با بدرس فاال وارد شدد تا از  رین آن سهامداران و سرمایاپبشاهاد مب

اا مشکالت فقالبت اای  ادقانا برقرار فرد  در رفتار با شبکا اا ارتباط شفات و نگهداشت آنان نبز باید با آن
سمب اای غبرربردد شبکااا وجدد دارد فا پبشاهاد مبتقامل با دیگر سازماناای غبررسمب و لدم مخرب شبکا

-اا جادببری با لمل آید  ام ابف جهت برقراری تقامل با دیگر سازماناای مخرب آنپایش شدند تا از فقالبت

ا رفع بی مختاف نبز مب تداند ااتشکبل فاربروهاا تبادل شدد  ببف آن ا اللات تخصصب و دانشاا، باید 

اا مشکالت مربدط با انتخاب رسانا مشکالت مدجدد در واحداای مختاف شرفت فمی فاد  در رفتار با رسانا
ببری از روابط لمدمب در جهت دادن اابار و پاسخگدیب با بردد با بهرهمااسب وجدد دارد فا پبشاهاد مب

تفاده اا و اساا و فافرانسشرفت در نمایشگاهاا تقامل داشت  ام ابف مب تدان از  رین اا با آنسؤاالت رسانا
اای اجتمالب و فوای مرازی اصد اً در دوران شبدع ویروس فرونا ببری از شبکااز مرالت تخصصب و بهره

جهت آبااب دادن و شااساندن  اقت با جامقا و فابا ذیافقان فمی فرد  در رفتار با زنربره تأمبف مشکالت 

 بردد جهت فاترلو نبل و فروش در شرایط رفدد بازار وجدد دارد فا پبشاهاد مب مربدط با ازیاا باالی حمل
اای حمل و نبل، قبمت بر اساس مصدبا دولت انرام ببرد و در شرایط رفدد بازار فروش با  درت ازیاا

 اای فاربری مشکالتب از قببل التصابات فاربران در اصدصالتباری انرام پذیرد  در رفتار با اتمادیا
شدرای اسالمب فار جهت انتبال مشکالت و سران  دادنبردد با مشارفتم الباتشان وجدد دارد فا پبشاهاد مب
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ا اللات از ااتالفات و التصابات فاربران جادببری با لمل آید  در رفتار حافمبت شرفتب مشکالت مربدط 

ری شخصب ببببری فالن با جای تصمبمای و فارآمد وجدد دارد فا با با فارببری تصمبمبا لدم مدیریت حرفا
ردد با باا را رفع نمدد  در رفتار مسلدلبت اجتمالب نبز مشکل پسمانداا وجدد دارد فا پبشاهاد مبتدان آنمب

   اا، دورریزاای  اایع دیگر با سبمان تبدیل شدند آوری زبالاجمع
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