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 .1مقدمه :طرح مسأله

متعقدند بهکارگیری بازاریابی داخلی ابزار مفید بر توانمند

توانمندسازی منابع انسانی بهعنوان یک رویکرد نوین،

کردن سازمان در پاسخگویی مؤثر به مشتریان و در نهایت

درصدد فراهم کردن بستر و فرصتهایی برای شکوفایی

بهبود حکمرانی شرکتی است .ماری و جیک [ ]14در پژوهش

استعدادها ،تواناییها و شایستگیهای افراد است.

خود ریشههای تئوریک پایداری شرکتی را مرتبط با پژوهش

توانمندسازی با تغییر در باورها ،افکار و طرز تلقی کارکنان

ابرام مازلو [ ]15و تقسیمبندی نیازهای اساسی میداند و

شروع میشود .کارکنان باید به این باور برسند که توانایی و

معتقد است راههای زیادی برای رسیدن به نیازها وجود داشته

شایستگی الزم برای انجام وظایف را بهطور موفقیتآمیز

و این نیازها برای افراد و شرکتها نیز صادق هستند .طبق

داشته و احساس کنند که توانایی تأثیرگذاری و کنترل

پژوهش هرزینگ واسچال تگر [ ]16و لینین لوکه و همکاران

بر نتایج شغلی را دارند ،احساس کنند که اهداف شغلی

[ ]17گزارش پایداری شرکتی برای ذینفعان اهمیت ویژهای

معنیدار و ارزشمندی را دنبال میکنند و باور داشته باشند

داشته و طبق پژوهش لو و شیو [ ، ]18پایداری شرکتی منجر

که با آنان صادقانه و منصفانه رفتار میشود [ .]1کیان چن

به رشد فروش میشود .پژوهش اشنایدر و مینز [ ]19و لوزانو

[ ،]2اذعان نمود ،عملکرد مطلوب بازاریابی داخلی ،باعث

و همکارانش [ ،]20پایداری شرکتی را از منظر تئوریک به

افزایش رضایت و مشارکت کارکنان درسازمان میشود .آتیف

چهار بعد اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و حکمرانی

عزیزک و همکاران [ ،]3عنوان کردند ،بازاریابی کارآفرینی

معرفی کردهاند .در ایران ،صنایع شکر  ،جایگاه مهمی دارند.

و بازاریابی داخلی ،تأثیر معنیداری بر رضایت مشتریان

قند و شكر یكی از كاالهای بسیار بااهمیت برای شهروندان

دارد .خوان هررا و کارلوس دالس هراس روزاس [ ،]4معتقدند

ایرانی است ،این صنعت ،پس از نساجی ،دومین صنعت

سازمانها در یک بازار جهانی غوطهور شدهاند .مزیت رقابتی

قدیمی ایران بهحساب میآید .صنعت قند و شکر  ،با توجه

و پایداری سازمانی [ ]5از اصول اساسی شرکتها است،

به استراتژیک بودن و منبع ارزان تأمین انرژی نسبت به سایر

همچنین مسئولیت اجتماعی [ ]6و مدیریت منابع انسانی

مواد غذایی ،همواره مورد توجه و حمایت دولت بوده است.

[ ، ]7ابزارهای بسیار قدرتمند در سازمانها هستند .بنابراین،

بیشترین مصرفکننده قند و شکر در درجه اول خانوارها و

الگوی حکمرانی سازمانی [ ]8و بررسی نقش توانمندسازی

سپس صنایع غذایی و لبنی میباشد .صنعت قند و شکر

نیروی انسانی در استقرار نظام حکمرانی شرکتی میتواند

شامل تولید ،فرآوری و بازاریابی محصوالت ساکاروزی و

نظری ه نوینی در پاسخگویی [ ]9به انتظارات و مسئولیت

فراکتوزی (از جمله قند و شکر ) میباشد .شرکت توسعه

های جدید شرکت باشد .هانا اهلستروم [ ،]10عنوان کرد،

نیشکر و صنایع جانبی از اعتبار و گستردگی بیشتری نسبت

پایداری برای بسیاری از شرکتها ،دیگر موضوعی جانبی

به سایر شرکتهای کشت و صنعتهای استان خوزستان

نیست ،زیرا بهطور فزاینده ،استراتژ یهای تجاری اثربخش

مانند هفت تپه و کارون برخوردار است و کارکنان بیشتری

را اتخاذ میکند .آرومگا زارفر [ ،]11اذعان نمود ،حاکمیت

دارد ،لذا توانمندسازی پرسنل این شرکت در جهت ارائه

داخلی سازمان ،تأمین اعتبار  ،ممیزی کیفیت و اندازه شرکت

محصوالت وخدمات بهتر و مناسبتر  ،با استفاده از اصول

تأثیر معنیداری بر شفافیت در سازمان دارد .ست نانا کوائه

بازاریابی داخلی مبتنی بر حکمرانی شرکتی ،ضروری بهنظر

آپیاکوب [ ،]12در پژوهشی به این نتایج دست یافت که

میرسد و بازاریابی داخلی بهعنوان یک راهبرد ،جهت

کشورهایی با حمایت بیشتر  ،دارای شاخص سرمایهگذاری

اجرای برنامههای سازمان شناخته شده است .مطالعات

خارجی باالتر هستند .احمد رفیق و سعد [ ]13در پژوهشی

مربوطه حاکی از آن است که فعالیتهای بازاریابی داخلی
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از طریق رهبری [ ]21و ایجاد انگیزه [ ]22در کارکنان،

عامل ،معاونین ،مشاوران ،اساتید و خبرگان دانشگاهی آ گاه

رقابتپذیری سازمان را بهبود بخشیده و شایستگیها را

به اساسنامه و قوانین و مقررات شرکت ،قابلیت پاسخگویی

ارتقا میدهد .پیادهسازی بازاریابی داخلی در سازمانهای

به سؤاالت را دارند و پاسخگویی اغلب کارکنان در سطوح

تولیدی ،سازمانها را مجهز به شایستگیهایی میکند که

پایینتر  ،بهدلیل نداشتن اطالعات کافی بهدور از واقعیت

ضمن بهرهگیری از فرصتهای محیطی ،ارتقاء عملکرد

خواهد بود ،لذا فقط تعداد  21نفر از خبرگان صنایع شکر

سازمان را بهدنبال خواهد داشت [ .]23در صنایع شکر

ایران بهعنوان نمونه انتخاب شدند و نمونهگیری بهصورت

ایران ،قیمتگذاری دستوری شکر  ،میزان تعرفههای وارداتی،

هدفمند ،قضاوتی و در دسترس میباشد .این پژوهش

تأمین نهادههای اولیه ،سیاستهای حمایتی انگیزه کاشت

درصدد است به سه پرسش اساسی پاسخ دهد:
	-عوامل و سنجههای بازاریابی داخلی صنایع شکر

و سازگاری آنها با استانداردهای زیستمحیطی بسیار

ایران کدامند؟

اهمیت دارد .بنابراین ،دو مفهوم بازاریابی داخلی و حکمرانی

	-عوامل و سنجههای حکمرانی شرکتی صنایع شکر

شرکتی میتواند بر پایداری شرکتی مؤثر باشد .پژوهشهای

ایران کدامند؟

کمی درباره تأثیرات بازاریابی داخلی و حکمرانی شرکتی بر

	-عوامل و سنجههای پایداری شرکتی صنایع شکر ایران

پایداری شرکتی انجام شده و این موضوع نیازمند توسعه از

کدامند؟

سه منظر  ،توسعه مفهوم و سنجهها ،ارائه مدل مفهومی و
همچنین بررسی روابط است که پژوهش حاضر بیشتر به
توسعه مفاهیم و سنجههای بومی در صنایع شکر  ،متمرکز

 .2مبانی نظری و پیشینه تحقیق

شده است .در این پژوهش با توجه به ضرورت و اهمیت

ادبیات موضوع و مطالعات کاربردی به سه بخش اساسی و

موضوع ،تالش شده است که در گام اول عوامل و سنجههای

مهم شامل ،بازاریابی داخلی ،حکمرانی شرکتی و پایداری

بازاریابی داخلی ،حکمرانی شرکتی و پایداری شرکتی در

شرکتی دستهبندی میشوند:

قالب یک پرسشنامه اولیه دلفی برای بررسی به اساتید
صاحبهنظر دانشگاهی که صاحب مقاالت و تألیفاتی در

بازاریابی داخلی

حوزه بازاریابی داخلی با نگاه حکمرانی شرکتی و یا موضوعات

بازاریابی داخلی مفهومی است که برای اولین بار  ،آقای بری

مشابه ،ارائه شود .در گام دوم پرسشنامه تأیید شده توسط

[ ]24درسال  1978آن را معرفی کرد .از مفاهیم پایهای این

اساتید دانشگاه ،به  21نفر از متخصصان و خبرگان صنایع

دیدگاه ،آن است که کلیه پرسنل شرکت ،رفتار و تفکر گرایش

شکر  ،جهت بررسی اهمیت سنجهها (با طیف لیکرت)،

به بازاریابی را در برخورد با مشتریان خواهند پذیرفت و گروه

ارائه شده است .در گام سوم نرمال بودن دادهها بررسی شده

هدف در بازاریابی داخلی پرسنل شرکت است [ .]25مفهوم

و آزمون فرض متناسب بودن شاخصها در صنایع شکر با

بازاریابی داخلی با در نظر گرفتن عناصر داخلی هر سازمان

آزمون تی میانگین ،انجام شده و در گام چهارم پرسشنامه

بهعنوان اولین مشتریان سازمانی ،اقدام به توسعه مفهوم

نهایی و متناسب شده برای صنایع شکر  ،جهت بررسی

مشتریان از خارج به داخل سازمان نموده است [ .]26لی و

اعتبار پرسشنامه و همچنین بررسی وضع موجود در هفت

همکاران [ ]27اذعان نمودند ،بازاریابی داخلی یک فعالیت

کشت و صنعت نیشکر و سازمان هولدینگ ،صنایع شکر

مهم در توسعه یک سازمان مشتریمدار است و هدف اصلی

انجام شد .از آنجایی که فقط اعضای هیأت مدیره ،مدیران

آن ،توسعه آ گاهی مشتریان داخلی و بیرونی و برداشتن موانع
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تدوین سنجههای بازاریابی داخلی ...

وظیفهای در مسیر ارزشی کردن کیفیت خدمات و بازاریابی

محصوالت (شغل) به اولین مشتریان (کارکنان) میباشند.

اثربخش سازمان است .مارتین وتو [ ]28بیان نمود ،کارکنان،

کاتلر و آرمسترانگ [ ، ]29بازاریابی داخلی را عمل استخدام،

مشتریان داخلی و مشاغل آنها ،بهمنزله محصوالت داخلی

آموزش ،انگیزاندن موفقیتآمیز کارکنان بهطوری که سازمان

میباشد که بازاریابی داخلی دربرگیرنده کارکنان بهمنزله

را قادر میسازد بهصورت دائم خدماتی با کیفیت عالی ارائه

اولین مشتریان سازمان و مشاغل سازمان بهمنزله محصوالت

کند .تعداد سی سنجه بازاریابی داخلی مطابق با ادبیات

قابل ارائه بهکارکنان و مدیران بهمنزله فروشندگان این

موضوع درجدول شماره ( )1آورده شده است.

جدول  -1سنجههای بازاریابی داخلی
شاخص

پژوهشگران داخلی

پژوهشگران خارجی

سنجه
B1

کارکنان از امنیت شغلی برخوردار هستند.

سادات محمدی وهمکاران(،)1399
اشرافی( )1398و پیریایی وراشدی(.)1391

ابهیجیت موهنتی( ،)2019راموس(،)2018
بریما(.)2016

B2

کارکنان به فکر ترک سازمان خود هستند.

احمدی( ،)1398باقرزاده(،)1398
کوثری( )1396و ابراهیمی(.)1382

راموس( ،)2018بریما( ،)2016خویه(،)2016
تووهمکاران(.)2015

جابجایی مشاغل وجود دارد.

اشرافی( ،)1398باقرزاده(،)1398
کوثری( ،)1396پیریایی وراشدی(.)1391

ابهیجیت موهنتی( ،)2019خویه(،)2016
تووهمکاران( ،)2015گیلسون(.)2014

B4

کارکنان از آرامش عاطفی برخوردار هستند.

سادات محمدی وهمکاران(،)1399
احمدی( ،)1398صنایع(.)1391

راموس( ،)2018تووهمکاران( ،)2015ال هواری
وابوتابه( ،)2013باالنتین(.)2010

B5

کارکنان رضایت اقتصادی دارند.

اشرافی( ،)1398صنایع وهمکاران( )1391و
ابراهیم و عبدالباقی(.)1382

بریما( ،)2016خویه( ،)2016یاالنتین( )2010و جان
وکای(.)2010

B6

آموزشهای کارکنان بر اساس عالئق و سالئق
طراحی شده است.

سادات محمدی وهمکاران(،)1399
اشرافی( ،)1398احمدی(.)1398

کیان چن( ،)2020آتیف عزیزک(،)2020
بریما( ،)2016آلپر (.)2015

B7

آموزشهای برگزار شده در راستای دانش
شغلی کارکنان میباشد.

سادات محمدی وهمکاران(،)1399
باقرزاده( ،)1398کوثری(.)1396

آتیف عزیزک( ،)2020راموس(،)2018
بریما( ،)2016آلپر (.)2015

برگزاری مداوم آموزش های ضمن خدمت
کارکنان اهمیت دارد.

اشرافی( ،)1398کوثری( ،)1396کریمی
وهمکاران( )1395وابراهیمی(.)1382

راموس( ،)2018آلپر ( ،)2015ال هواری
وابوتایه( ،)2013باالنتین(.)2010

B9

محتوای آموزشهای سازمان ،متناسب با
سطح و نوع تجارب کارکنان است.

احمدی( ،)1398باقرزاده(،)1398
کوثری( ،)1396صنایع وهمکاران()1391

کیان چن( ،)2020ال هواری وابوتایه(،)2013
باالنتین(.)2010

B 10

از روشهای متنوع آموزشی برای یادگیری
کارکنان استفاده میشود.

سادات محمدی وهمکاران( )1399و ابراهیم و
عبدالباقی( ،)1382ابراهیمی(.)1382

آتیف عزیزک( ،)2020ال هواری وابوتایه()2013
وجان وکای(.)2010

B 11

پاداش و مزایای در مقایسه با همکارانتان تا
چه حد منصفانه است.

اشرافی( ،)1398احمدی(،)1398
باقرزاده( ،)1398کوثری(.)1396

کیان چن( ،)2020راموس( ،)2018بریما(،)2016
تووهمکاران(.)2015

پاداش و مزایای در مقایسه با سازمانهای
دیگر تا چه حد منصفانه است.

احمدی( ،)1398باقرزاده( ،)1398کریمی
وهمکاران( ،)1395سید جوادین(.)1395

آتیف عزیزک( ،)2020خویه( ،)2016ال هواری
وابوتایه(.)2013

پاداش و مزایای تا چه حد متناسب با
استحقاق است.

باقرزاده( ،)1398کوثری( ،)1396کریمی
وهمکاران( ،)1395صنایعی(.)1391

راموس( ،)2018بریما( ،)2016خویه(،)2016
تووهمکاران(.)2015

B3

B8

B 12
B 13

مؤلفه

امنیت شغلی

آموزشهای
متنوع و
گسترده

ارائه
پاداشهای
سخاوتمندانه
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سنجه

مؤلفه

شاخص

پژوهشگران داخلی

پژوهشگران خارجی

B 14

ارائه
پاداشهای
سخاوتمندانه

عزل و نصبهای منصفانه است..

احمدی( ،)1398کوثری( ،)1396صنایع
وهمکاران( )1391و عبدالباقی(.)1382

بریما( ،)2016تووهمکاران( ،)2015ال هواری
وابوتایه( ،)2013وجان(.)2010

در سازمان ،پاداشهای سخاوتمندانه وجود
دارد.

اشرافی( ،)1398کریمی( )1395و ابراهیم و
عبدالباقی()1382و ابراهیمی(.)1382

کیان چن( ،)2020ابوتایه( ،)2013باالنتین()2010
وجان وکای(.)2010

B 16

افراد دانش و تجربیات خود را با همکاران خود
تسهیم میکنند.

اشرافی( ،)1398احمدی(،)1398
باقرزاده( ،)1398و عبدالباقی(.)1382

آتیف عزیزک( ،)2020ال هواری وابوتایه(،)2013
باالنتین(.)2010

B 17

تسهیم و اشترا کگذاری دانش در این سازمان
وجود دارد.

احمدی( ،)1398کوثری( ،)1396کریمی
وهمکاران( ،)1395صنایعی(.)1391

آتیف عزیزک( ،)2020تو ( ،)2015گیلسون(.)2014

امکانات الزم جهت تسهیم دانش درسازمان
وجود دارد.

باقرزاده( ،)1398کوثری( ،)1396کریمی
وهمکاران( ،)1395سید جوادین(.)1395

کیان چن( ،)2020تووهمکاران( ،)2015ال
هواری( ،)2013باالنتین(.)2010

B 19

اعتماد کافی در شرکت برای ارائه دانش به کل
شرکت وجود دارد.

اشرافی(،)1398کوثری( ،)1396کریمی
وهمکاران( ،)1395عبدالباقی(.)1382

راموس( ،)2018خویه( ،)2016تووهمکاران(،)2015
ال هواری(.)2013

B 20

جلسات منظم و مستمر برای تبادل اطالعات
میان مسئولین و کارکنان در شرکت برگزار
میشود.

احمدی( ،)1398کوثری( ،)1396کریمی
وهمکاران( ،)1395سید جوادین(.)1395

آتیف عزیزک( ،)2020گیلسون( ،)2014ال هواری
وابوتایه(.)2013

B 21

فرصت وجود دارد که در ادای وظایف شغلی
از ابتکار شخصی استفاده شود.

اشرافی( ،)1398احمدی( ،)1398صنایع
وهمکاران(.)1391

کیان چن( ،)2020آتیف عزیزک( ،)2020ابهیحیت
موهنتی(.)2019

B 22

می توان در مورد چگونگی انجام دادن وظایف
شغلی ،تصمیم گرفت.

باقرزاده( ،)1398کوثری( ،)1396صنایع
وهمکاران(.)1391

ابهیحیت موهنتی( ،)2019راموس(،)2018
بریما(.)2016

در انجام دادن وظایف شغلی ،استقالل
زیادی وجود دارد.

احمدی( ،)1398باقرزاده( ،)1398صنایع
وهمکاران(.)1391

آتیف عزیزک( ،)2020بریما( ،)2016خویه(،)2016
آلپر ( )2015وکای(.)2010

B 24

تأثیر کارکنان بر بخشهای کاری ،خیلی زیاد
است.

اشرافی( ،)1398کوثری( ،)1396سید
جوادین( ،)1395صنایعی(.)1391

راموس( ،)2018خویه( ،)2016آلپر (،)2015
گیلسون(.)2014

B 25

نسبت به آنچه در واحد کاری اتفاق میافتد،
کنترل زیادی است.

باقرزاده( ،)1398سید جوادین( ،)1395صنایع
وهمکاران(.)1391

ابهیحیت موهنتی( ،)2019راموس(،)2018
خویه(.)2016

B 26

بین سطح حقوق و دستمزد در سازمان تفاوتی
وجود ندارد.

سادات محمدی وهمکاران(،)1399
اشرافی(،)1398کوثری(.)1396

کیان چن( ،)2020راموس( ،)2018بریما(،)2016
تووهمکاران(.)2015

B 27

روابط مسئولین با زیردستان بر اساس عدالت
و عدم تبعیض است.

اشرافی( ،)1398احمدی(،)1398
باقرزاده( ،)1398عبدالباقی(.)1382

آتیف عزیزک( ،)2020تو ( ،)2015ال هواری
وابوتایه(.)2013

کاهش فاصله
B 28
طبقاتی

روابط مسئولین با زیردستان ،دوستانه و
صمیمی است.

احمدی( ،)1398باقرزاده(،)1398
کوثری( ،)1396عبدالباقی(.)1382

راموس( ،)2018بریما( ،)2016تووهمکاران()2015
وجان وکای(.)2010

B 29

ارتباطات بین افراد بر مبنای صداقت و
عدالت است.

سادات محمدی وهمکاران(،)1399
باقرزاده( ،)1398صنایعی(. )1391

کیان چن( ،)2020آتیف عزیزک( ،)2020وجان
وکای(.)2010

B 30

اعتماد متقابل بین کارکنان و مدیر وجود دارد.

اشرافی( ،)1398احمدی( )1398و ابراهیم و
عبدالباقی(.)1382

بریما( ،)2016تووهمکاران( ،)2015ال هواری
وابوتایه(.)2013

B 15

B 18

تسهیم
اطالعات

توانمندسازی
B 23
کارکنان
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تدوین سنجههای بازاریابی داخلی ...

حکمرانی شرکتی

حال ،منافع سایر ذینفعان را نیز حفظ مینماید .گادفری

سوبرانانیمو [ ،]30اذعان نمود ،حکمرانی شرکتی درواقع به

[ ،]38معتقد است حکمرانی شرکتی ،به مکانیسمهایی

مکانیزمها ،فرایندها و روابطی اطالق میشود که از طریق

اشاره دارد که توسط مـدیران بهکار گرفته شده و این اطمینان

آنها بنگاهها ،قانونگذاری ،هدایت و مدیریت میشوند

را بهوجود میآورد کـه اقدامات شرکت با منافع گروههای

[ ]31و زینالعابه این و احمد [ ،]32اذعان نمودند،

سهامداران کلیدی منطبق است و مشارکت در مسئولیت

حکمرانی شرکتی عبارت است از «فرایندها و ساختارهایی

اجتماعی شرکتی به کاهش ریسک مالی ،حفاظت از سهام

که کسبوکار و امور شرکت را بهسوی ارتقاء موفقیت شرکت

شرکت و سرمایه سهامداران منجر مـیشود .مكنداورواوچین

و پاسخگویی آن با هدف بیشینه کردن منافع در بلندمدت

وبلكیوغلو [ ،]39معتقدند ،حكمرانی شرکتی دركنار

هدایت میکند و در عین حال ،منافع سایر ذینفعان را

شایستگی مدیران با شاخصهای مهمی از قبیل میزان

حکمرانی شرکتی،
نیز حفظ مینماید» .هوفتی وبیور [،]33
ِ

جذب بیشتر سرمایهگذاری ،كنترل فساد در دستگاههای
اجرایی ،استفاده بهینه از منابع و امكانات ،باالبودن درآمد

عبارت است از چارچوبی از قوانین و اقداماتی که هیأت
مدیره قابلیت پاسخگویی ،عادالنه بودن و شفافیت آنها را

سرانه ،كاهش مقررات دست و پاگیر بوروكراسی اداری و

در ارتباط با کلیه ذینفعان شرکت ،تضمین میکند .اجرای

ایجاد جو رقابتی سروكار دارد .گالسنس ویورتوگلو [،]40

حکمرانی شرکتی بهمثابه حاکمیت قانون بهجای سالیق

اذعان نمودند ،حکمرانی شرکتی شامل فرایندهایی است که

شخصی مدیران است [ .]34حکمرانی شرکتی از سوی وود

با استفاده از آنها اهداف شرکت مشخص و دنبال میشوند.

ورایت [ ،]35بهعنوان دستورالعملی است که با استفاده از

برای رسیدن به این اهداف ،مکانیزمهای حکمرانی مختلفی

آنها قوانین ،هنجارها و اقدامات ،ساماندهی ،نگهداری

مثل نظارت بر فعالیتها ،اتخاذ سیاستها ،روشها و

و مورد ارزیابی قرار میگیرند .زولکافلی همکاران[]36؛

تصمیمات شرکتها و ذینفعانشان بهکار برده میشود.

زینالعابه این و احمد [ ،]37حکمرانی شرکتی عبارت

کرودروسیف [ ،]41معتقدند ،حکمرانی سازمانی ،نشانه یک

است از فرایندها و ساختارهایی که کسبوکار و امور شرکت

تغییر بهدور از فساد ،ناکارآمدی ،سوء مدیریت و پنهانکاری

را به سوی ارتقاء موفقیت شرکت و پاسخگویی آن با هدف

است [ . ]42تعداد سیوپنج سنجه حکمرانی شرکتی مطابق

بیشینه کردن منافع در بلندمدت هدایت میکند و در عین

با ادبیات موضوع درجدول ( )2آورده شده است.

جدول- 2سنجههای حکمرانی شرکتی
سنجه

شاخص

پژوهشگران داخلی

پژوهشگران خارجی

G1

بیانیه واضح و روشن توسط مدیریت سازمان نسبت
به اهداف برنامهریزی شده ،ارائه شده است.

نصیری اقدام( ،)1398درخشان(،)1396
محمدیان(.)1395

اوای سی دی( ،)2015هوکایماوکایرز (،)2014
هوفتی و بیور (.)2011

G2

سنجش کیفیت خدمات در سازمان انجام میشود.

درخشان( ،)1396دوانی والهی(،)1396
ابدالی( ،)1395ضرابی(.)1393

هوکایماوکایرز( ،)2014امایت ومیلز ( ،)2009اهی
کی اویا( ،)2009استرندینگ(.)2005

داشتن اطالعات ،مستلزم بازبینی مؤثر و قاعدهمند
کیفیت توسط مدیریت سازمان است.

نصیری اقدام( ،)1398ابدالی(،)1395
جعفری( ،)1394ضرابی(.)1393

اوای سی دی( ،)2015هوکایماوکایرز (،)2014
هوفتی و بیور( ،)2011امایت ومیلز (،)2009

G4

فراهم آوردن پیشنهادات کاربران و غیرکاربر در رابطه
با کیفیت خدمات

درخشان( ،)1396مالکی(،)1388
حساس یگانه( ،)1385ضرابی(.)1393

هوفتی و بیور( ،)2011امایت ومیلز ( ،)2009اهی
کی اویا( ،)2009استرندینگ(.)2005

G5

از اطالعات در رابطه با کیفیت در فرایندهای
برنامهریزی توسط سازمان صورت میگیرد.

محمدیان( ،)1395جعفری( ،)1394شریف
زاده وقلی پور(.)1382

هوکایماوکایرز( ،)2014اهی کی اویا(،)2009
استرندینگ(.)2005

G3

مؤلفه

نتیجه گرایی

شماره  ،108مرداد و شهریور 1400

68

شاخص

پژوهشگران داخلی

پژوهشگران خارجی

سنجه
G6

سازمان برای کلیه اعضایی که در امر تصمیمگیری
مسؤلیت دارند ،شفافسازی میکند.

امینی سابق( ،)1398درخشان(،)1396
محمدیان( ،)1395ضرابی(.)1393

هوکایماوکایرز( ،)2014هوفتی و بیور (،)2011
امایت ومیلز (.)2009

G7

بهکارگیری بیانیهای از مسؤلیتهای مربوط به
مدیران اجرایی و غیر اجرایی صورت میگیرد.

درخشان( ،)1396زاینده رودی(،)1396
ابدالی( ،)1395ضرابی(.)1393

هوفتی و بیور( ،)2011اهی کی اویا(،)2009
محمود(،)2008

G8

تفکیک نقش رییس و مدیر اجرایی از یکدیگر و
کنترل اختیاراتشان فراهم است.

محمدیان( ،)1395زاینده رودی(،)1396
سرمدی(.)1390

امایت ومیلز ( ،)2009اهی کی اویا(،)2009
محمود(،)2008

شناسایی روسا و مسؤلیتهای آنها برای تصمیمات
سازمان در جهت اهداف سازمان

امینی سابق( ،)1398مالکی(،)1388
سرمدی وهمکاران(.)1390

هوکایماوکایرز( ،)2014اهی کی اویا(،)2009
محمود(.)2008

سازمان به اطالعات قابل اطمینان در مورد طیف
نظرات مردم دسترسی دارد.

درخشان( ،)1396محمدیان(،)1395
ضرابی( )1393و قلی پور(.)1382

امایت ومیلز ( ،)2009اهی کی اویا(،)2009
محمود(،)2008

G 11

به چالش کشاندن پیشنهادات از طریق مدیران
اجرایی در شکلدهی استراتژی ،صورت میگیرد.

الوانی( ،)1395جعفری(،)1394
ضرابی( ،)1393مالکی(.)1388

هوکایماوکایرز( ،)2014هی کی اویا(،)2009
محمود(.)2008

G 12

سازمان در راه توسعه استراتژیها و مدیر درجهت
قضاوت ،موفقیت را تضمین کند.

درخشان( ،)1396زاینده رودی(،)1396
جعفری( ،)1394قلی پور(.)1382

هوفتی و بیور( ،)2011امایت ومیلز ( ،)2009اهی
کی اویا( ،)2009محمود(،)2008

G 13

برای کارمندان ،معاونان و مدیران اجرایی شرح
شغلی تدوین شده است.

زاینده رودی( ،)1396ابدالی(،)1395
الوانی( ،)1395جعفری(.)1394

امایت ومیلز ( ،)2009اهی کی اویا(،)2009
محمود(،)2008

G9
G 10

مؤلفه

اثربخشی
نقشها
ووظایف

G 14

سازمان ،پاسخگوی انتظارات مختلف مردم و تالش امینی سابق( ،)1398نصیری اقدام(،)1398
سرمدی(.)1390
در جهت کاهش نابرابری کاربران است.

G 15

سازمان تالش و التزام به شفافیت و آشکاری در
تصمیمات و استفاده از منابع را دارد.

نصیری اقدام( ،)1398الهی( ،)1396زاینده
رودی( ،)1396مالکی(.)1388

هوفتی و بیور( ،)2011امایت ومیلز (،)2009
استرندینگ(.)2005

کوشش سازمان در جهت ارائه خدمات مناسب
بهکاربران است.

محمدیان( ،)1395دوانی والهی( ،)1396قلی
پور(.)1382

امایت ومیلز ( ،)2009استرندینگ(.)2005

G 17

تالش سازمان در ارتقاء ارتباط مناسب با دیگر
سازمانها و حفظ پیوندها با محیط است.

زاینده رودی( ،)1396مالکی(،)1388
شریف زاده وقلی پور(.)1382

کالسنس ویورتوگلو ( ،)2013هوفتی و بیور (،)2011
استرندینگ(.)2005

G18

سرلوحه سازمان ایجاد ارتباط فعاالنه با مردم ،کاربران
در یک چارچوب پذیرفته شده است.

درخشان( ،)1396محمدیان( ،)1395دوانی
والهی(،)1396جعفری(.)1394

هوفتی و بیور( ،)2011امایت ومیلز (،)2009
استرندینگ(.)2005

G 19

بیانیه رسمی توسط سازمان واهداف توسط مدیر
اجرایی تدوین شده است.

نصیری اقدام( ،)1398درخشان()1396
وسرمدی وهمکاران(.)1390

اوای سی دی( ،)2015کالسنس
ویورتوگلو(.)2013

G 20

سازمان اطالعات مناسبی را در راستای اهداف خود
در اختیار دارد و در اختیار مدیران قرار میدهد.

محمدیان( ،)1395دوانی والهی(،)1396
ابدالی(.)1395

ویورتوگلو( ،)2013هوفتی و بیور ( ،)2011امایت
ومیلز ( ،)2009اهی کی اویا(.)2009

جعفری( ،)1394مالکی(،)1388
حساس یگانه(.)1385

جرمن اوا( ،)2008محمود(،)2008
استرندینگ(.)2005

G 22

مدیریت سازمان از منابع مختلف اطالعاتی به فراهم
آوردن اطالعات حکمرانی شرکتی ،استفاده میکند.

نصیری اقدام( ،)1398درخشان()1396
وشریف زاده وقلی پور(.)1382

اوای سی دی( ،)2015اهی کی اویا(،)2009
جرمن اوا( ،)2008محمود(.)2008

G 23

مدیر سازمان ،قدرت داوری نسبت به اطالعات مورد
نیاز خود را دارا میباشد.

نصیری اقدام(،)1398درخشان(،)1396
جعفری( ،)1394مالکی(.)1388

کالسنس ویورتوگلو ( ،)2013هوفتی و بیور (،)2011
محمود(.)2008

G 16

ارتقاء
ارزش ها

اطالعات از مباحث فنی و اجرایی بهموقع ،عینی و
 G 21شفاف سازی
بهطور شفاف ارائه میگردد.
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G 24

تشخیص مهارتهای الزم مدیران برای انجام
وظائفشان در سازمان صورت میگیرد.

امینی سابق( ،)1398نصیری اقدام(،)1398
ضرابی (.)1393

اوای سی دی( ،)2015هوکایماوکایرز (.)2014

G 25

سازمان و اعضای آن ،خودشان را مستلزم به توسعه
ت میدانند.
مهار 

محمدیان( ،)1395دوانی والهی(،)1396
الوانی(.)1395

کالسنس ویورتوگلو( ،)2013هوفتی و بیور (،)2011
امایت ومیلز (.)2009

G 26

سازمان در فرایندهای استخدامی مسئول میباشد و
کمیته برای جذب افراد ایجاد نموده است.

امینی سابق( ،)1398الهی(،)1396
الوانی( ،)1395مالکی(.)1388

هوکایماوکایرز( ،)2014امایت ومیلز (،)2009
استرندینگ(.)2005

ایجاد قیاس کلی از نقش افراد در سازمان در جهت
ت صورت میگیرد.
توسعه مهار 

نصیری اقدام(،)1398دوانی والهی(،)1396
ضرابی (.)1393

اوای سی دی( ،)2015هوکایماوکایرز (،)2014
امایت ومیلز ( ،)2009استرندینگ(.)2005

G28

ارزیابی عملکرد در سازمان یعنی پاسخگویی است
که شامل شناسایی نیازهای آموزشی میشود.

محمدیان( ،)1395دوانی والهی(،)1396
مالکی(.)1388

السنس ویورتوگلو( ،)2013هوفتی و بیور (،)2011
امایت ومیلز (.)2009

G 29

مدیران سازمان ،عملکردها را مورد بازبینی قرار
میدهند.

نصیری اقدام( ،)1398الوانی(،)1395
مالکی( ،)1388ضرابی (.)1393

کالسنس ویورتوگلو( ،)2013هوفتی و بیور (،)2011
استرندینگ(.)2005

G 30

سازمان موضع خود و کارمندان را بهروشنی مشخص
میکند و پاسخگو است.

نصیری اقدام(،)1398درخشان(،)1396
محمدیان( )1395وسرمدی(.)1390

اوای سی دی( ،)2015هوکایماوکایرز (،)2014
هوفتی و بیور (.)2011

G 31

سازمان در قبال ذینفعان خود پاسخگو است و
نظرات آنها را دریافت میکند.

درخشان( ،)1396ابدالی(،)1395
جعفری( ،)1394مالکی(.)1388

هوفتی و بیور( ،)2011امایت ومیلز ( ،)2009اهی
کی اویا( ،)2009استرندینگ(.)2005

سازمان دارای خطمشی واضح و روشنی در راستای
پاسخگویی است.

محمدیان( ،)1395حساس
یگانه(،)1385شریف زاده(.)1382

اهی کی اویا( ،)2009استرندینگ(.)2005

G 33

سازمان هر ساله اهداف ،طرحها و قراردادهای مالی
را به چاپ رسانده و در دسترس قرار میدهد.

نصیری اقدام( ،)1398مالکی(،)1388
حساس یگانه(،)1385قلیپور (.)1382

اوای سی دی( ،)2015امایت ومیلز ( ،)2009اهی
کی اویا(.)2009

G34

سازمان سیاستی را اتخاذ نموده که کارمندان را در
جریان تصمیمگیری باشند.

محمدیان( ،)1395دوانی والهی()1396
وسرمدی(.)1390

هوفتی و بیور( ،)2011امایت ومیلز (،)2009
استرندینگ(.)2005

G 35

سازمان سیستمی مؤثر را طراحی نموده است که از
حقوق کارمندان خود دفاع منطقی بهعمل آورد.

درخشان( ،)1396جعفری(،)1394
مالکی( ،)1388حساس یگانه(.)1385

امایت ومیلز ( ،)2009اهی کی اویا(،)2009
استرندینگ(.)2005

ظرفیتسازی
G 27

G 32

پاسخگویی

پایداری شرکتی

از جنبههای اشتغال ،تولید برای کشور حائز اهمیت هستند،

مفهوم پایداری شرکتی به چهار بعد اقتصادی ،اجتماعی،

بنابراین پایداری این صنعت اهمیت ویژهای دارد .بنی مهد

محیطی و حاکمیتی تقسیمبندی کرد [ .]43شرکتها

[ ]47اذعان نمود ،پایداری شرکتی رویکردی اقتصادی و

باید مهارتهای تجاری خود را با استفاده از استراتژ یهای

عملگرا با پتانسیل در راستای خلق فرصتها و مخاطرهها

جدید و مدلهای تجاری مناسب ،سازگار و نوآوری کنند

برای تجارت و دادوستد میباشد .رأی ورای چادوری []48

[ .]44انتولین -لوپز و همکاران [ ]45در پژوهش خود نشان

اذعان نمودند در بحث ایجاد ارزش اجتماعی نیز شرکتها با

میدهند که امروز شرکتها بر اساس شاخصهای پایداری

اتخاذ راهبرد پایداری اجتماعی و انجام پروژههایی در جهت

رتبهبندی میشوند .چناری بوکت [ ]46عنوان نمود ،پایداری

کاهش فقر  ،عدالت و برابری اجتماعی در توسعه و سالمت

شرکتی بر نگاه متوازن و چندجانبه تأ کید دارد .از آنجا که

جامعه مشارکت مینمایند .این دو راهبرد در کنار راهبردهای

صنایع شکر یکی از صنایع استراتژیک ایران محسوب شده و

اقتصادی ،زمینه تشکیل راهبرد پایداری شرکت و دستیابی
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به اهداف چهارگانه گزارشگری پایداری را فراهم میسازند.

شرکتی شامل عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و

ارس وکرودر [ ، ]49بام گارتنر و ابنر [ ، ]50اشنیدر و مینز

حکمرانی شناسایی میشوند [.]54

[ ]51و لوزانو و همکاران [ ]52در پژوهش خود ،شاخصهای
ارزیابی پایداری شرکتی را در دو بخش و در مجموع

بعد اقتصادی

چهار بعد دسته بندی کردهاند :بخش اول شاخصهای

گارسیا و همکاران [ ، ]55بعد اقتصادی را مرتبط با مفهوم

اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی که بیشتر بر زمان

جدول زیر معرفی کردند .اوجی [ ]56و دوسکالوا و کوک من

حال تمرکز دارد ،بخش دوم شاخصهای حکمرانی مانند

ناوا [ ،]57در بررسیهای خود بیان کردند که بعد اقتصادی

استراتژ یها که بیشتر بر زمان آینده تمرکز دارد .سازمان فائو

در تئوری پایداری شرکتی اهمیت ویژهای دارد .چووچن

[ ]53نیز چهار بعد اقتصادی ،رفاه اجتماعی ،یکپارچگی

[ ]58و فائو [ ،]59ضمن اشاره به بعد اقتصادی و اهمیت آن

زیستمحیطی و حکمرانی خوب را بهعنوان ابعاد پایداری

در پایداری شرکتی در توسعه این بعد ،شاخصهای کاهش

شرکتی پیشنهاد کرده است .تحقیق حاضر میکوشد عوامل

مخاطرات تجارت و طراحی ساختار متنوع درآمدی برای

و سنجههای حکمرانی و پایداری شرکتی را تبیین کرده و

شرکتها و سهامداران را پیشنهاد کردهاند .تعداد شانزده

عوامل مؤثر بر این مفهوم را بررسی میکند .در این پژوهش ،با

سنجه اقتصادی از بعد پایداری شرکتی مطابق با ادبیات

مطالعه جامع ادبیات موضوع ،عوامل و سنجههای پایداری

موضوع در جدول ( )3آورده شده است.

جدول- 3سنجههای اقتصادی بعد پایداری شرکتی
شاخص

پژوهشگران داخلی

پژوهشگران خارجی

سنجه

مؤلفه

E1

سودمندی برای سهامداران

بنی مهد( ،)1398تفرشی وهمکاران()1396
وراهداری ورستمی(.)1396

گارسیا( ،)2016انتولین لوپز ( ،)2016تسینگ(،)2016
سن سورن(.)2016

E2

فروش محصوالت ضایعاتی

بنی مهد( ،)1398تفرشی وهمکاران()1396
وراهداری ورستمی(.)1396

گارسیا( ،)2016تامسیک( ،)2015سوریاتناپس(،)2015
فائو( ،)2013اشنایدرومینز (.)2012

E3

کاهش هزینههای ورودی

بنی مهد( ،)1398تفرشی وهمکاران()1396
وراهداری ورستمی(.)1396

انتولین لوپز ( ،)2016تسینگ( ،)2016فائو (،)2013
اشنایدرومینز ( ،)2012ایجی(.)2011

E4

شرایط خوب اقتصادی

بنی مهد( ،)1398تفرشی وهمکاران()1396
وراهداری ورستمی(.)1396

سن سورن( ،)2016تامسیک( ،)2015فائو (،)2013
اسپانگینبرگ(.)2005

E5

کاهش هزینه مدیریت مواد زائد

بنی مهد( ،)1398تفرشی وهمکاران()1396
وراهداری ورستمی(.)1396

انتولین لوپز ( ،)2016تسینگ( ،)2016ایجی( )2011و
اسپانگینبرگ(.)2005

E6

تعامل رسمی و مستمر با دولت

بنی مهد( ،)1398تفرشی وهمکاران()1396
وراهداری ورستمی(.)1396

سن سورن( ،)2016فائو( ،)2013اشنایدرومینز (،)2012
ایجی( )2011و اسپانگینبرگ(.)2005

E7

بازاریابی زیستمحیطی

بنی مهد( ،)1398تفرشی وهمکاران()1396
وراهداری ورستمی(.)1396

لوپز ( ،)2016تسینگ( ،)2016فائو (،)2013
اشنایدرومینز ( ،)2012ایجی(.)2011

E8

مالیات و هزینه های اجتماعی

بنی مهد( ،)1398تفرشی وهمکاران()1396
وراهداری ورستمی(.)1396

تامسیک( ،)2015سوریاتناپس( ،)2015فائو (،)2013
اشنایدرومینز ( )2012و اسپانگینبرگ(.)2005

اقتصادی
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E9

عملکرد اقتصادی شرکت

بنی مهد( ،)1398تفرشی وهمکاران()1396
وراهداری ورستمی(.)1396

انتولین لوپز ( ،)2016تسینگ( ،)2016سن سورن(،)2016
تامسیک( ،)2015سوریاتناپس(.)2015

E 10

ایجاد ارزش و حذف اتالف

بنی مهد( ،)1398تفرشی وهمکاران()1396
وراهداری ورستمی(.)1396

تسینگ( ،)2016سن سورن( ،)2016تامسیک(،)2015
سوریاتناپس( ،)2015اشنایدرومینز (.)2012

E 11

نوآوری

بنی مهد( ،)1398تفرشی وهمکاران()1396
وراهداری ورستمی(.)1396

سن سورن( ،)2016تامسیک( ،)2015ایجی( )2011و
اسپانگینبرگ(.)2005

E 12

سرمایهگذاری

بنی مهد( ،)1398تفرشی وهمکاران()1396
وراهداری ورستمی(.)1396

گارسیا( ،)2016انتولین لوپز ( ،)2016ایجی( )2011و
اسپانگینبرگ(.)2005

E13

هشدار کمیت و کیفیت تولید

بنی مهد( ،)1398تفرشی وهمکاران()1396
وراهداری ورستمی(.)1396

انتولین لوپز ( ،)2016تامسیک( ،)2015فائو (،)2013
اشنایدرومینز ( ،)2012ایجی(.)2011

E14

هشدار در مواقع کمبود تأمین

بنی مهد( ،)1398تفرشی وهمکاران()1396
وراهداری ورستمی(.)1396

گارسیا( ،)2016فائو( ،)2013اشنایدرومینز (،)2012
ایجی( )2011و اسپانگینبرگ(.)2005

E 15

ساختار متنوع درآمد

بنی مهد( ،)1398تفرشی وهمکاران()1396
وراهداری ورستمی(.)1396

سوریاتناپس( ،)2015فائو( ،)2013اشنایدرومینز (،)2012
ایجی(. )2011

E 16

کاهش ریسک مالی

بنی مهد( ،)1398تفرشی وهمکاران()1396
وراهداری ورستمی(.)1396

تسینگ( ،)2016تامسیک( ،)2015فائو (،)2013
اشنایدرومینز (،)2012

اقتصادی

بعد اجتماعی

قرار میدهد .تعداد هشت سنجه اجتماعی از بعد پایداری

ماری وجیک [ ]60و براردی [ ، ]61در پژوهشی بعد اجتماعی

شرکتی مطابق با ادبیات موضوع در جدول ( )4آورده شده

را در پایداری شرکتی را از منظر تئوریک معرفی کردهاند.

است.

تحقق بعد اجتماعی برای تداوم پایداری بسیار پراهمیت
است ،در همین خصوص ،اوون و همکاران [ ]62و چاو وچن

بعد زیستمحیطی

[ ،]63در پژوهشی نشان دادند توجه به ممیزهای اجتماعی

بعد زیستمحیطی در پایداری شرکتی از اهمیت ویژهای

شامل بررسی مداوم نرخ تأخیر  ،غیبت و تعارضات کارکنان

برخوردار است ،بهطور یکه پژوهشگرانی همچون بوتلین

میتواند پایداری شرکت را به چالش بکشد .برخورداری []64

[ ]67و ادووک و گراوس [ ،]68الکینگتون [ ،]69مبدأ مفهوم

عنوان کرد ،مسئولیت اجتماعی ،مفهومی است که توجه

زیستمحیطی را به بیانیه سال 1987سازمان ملل متحد و

بسیاری را در محافل اقتصادی ،علمی و سیاسی جهان

نگرانیهای زیستمحیطی ،گرم شدن زمین بهواسطه گازهای

به خود جلب کرد .طهماسبی [ ]65اذعان نمود ،مسئولیت

آ الینده و تغییرات آب و هوایی مرتبط میدانند .بوتلین [،]70

اجتماعی شرکت ،مجموعه وظایف و تعهداتی است که

شاخص کاهش مصرف انرژی را بهعنوان شاخص مهم معرفی

سازمان بایستی در جهت حفظ ،مراقبت و کمک به جامعه

میکند که میتواند به تقویت بعد زیستمحیطی منجر شود.

انجام دهد .قاسمی حسینآبادی [ ]66بیان نمود ،مسئولیت

با کاهش مصرف انرژی در شرکتها ،مصرف انرژی عالوه

اجتماعی شرکتها یعنی مسئولیت شرکت در پاسخگویی

بر کاهش هزینههای شرکت از میزان گازهای آ الینده محیط

به پیامدهای فعالیتهایی که ذینفعان را تحت تأثیر خود

میکاهد .بهزعم فرجزاده [ ،]71شاخص کاهش مصرف
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انرژی از شاخصهای مهمی است که میتواند به تقویت

از میزان گازهای آ الینده محیط نیز میکاهد .تعداد ده سنجه

بعد زیستمحیطی منجر شود .با کاهش مصرف انرژی در

زیستمحیطی از بعد پایداری شرکتی مطابق با ادبیات

شرکتها ،مصرف انرژی عالوه بر کاهش هزینههای شرکت،

موضوع در جدول ( )5آورده شده است.

جدول - 4سنجههای اجتماعی بعد پایداری شرکتی
شاخص

پژوهشگران داخلی

پژوهشگران خارجی

سنجه

مؤلفه

S1

فعالیتهای عامالمنفعه اجتماعی

برخورداری( ،)1398راهداری ورستمی(،)1396
طهماسبی(.)1396

گارسیا( ،)2016انتولین لوپز ( ،)2016استوپ(،)2016
پورواتوو عفیفه(.)2016

S2

ایجاد و حفظ اشتغال

برخورداری( ،)1398راهداری ورستمی(،)1396
طهماسبی(.)1396

گارسیا( ،)2016پورواتوو عفیفه(،)2016
تسینگ( ،)2016سن سورن(.)2016

S3

منافع سهامداران در سرمایهگذاری

برخورداری( ،)1398راهداری ورستمی(،)1396
طهماسبی(.)1396

پورواتوو عفیفه( ،)2016تسینگ( ،)2016فورمینتین
وتاتیچی(.)2016

S4

اطالعرسانی زیستمحیطی به مردم

برخورداری( ،)1398راهداری ورستمی(،)1396
طهماسبی(.)1396

سن سورن( ،)2016فورمینتین وتاتیچی(،)2016
تامسیک(،)2015

S5

حقوق مردم و همسایگان محلی

برخورداری( ،)1398راهداری ورستمی(،)1396
طهماسبی(.)1396

انتولین لوپز ( ،)2016تامسیک(،)2015
یووهمکاران( ،)2015سوریاتناپس(.)2015

S6

بهبود سالمت و ایمنی کارکنان

برخورداری( ،)1398راهداری ورستمی(،)1396
طهماسبی(.)1396

تسینگ( ،)2016سن سورن(،)2016
تامسیک( ،)2015چاوچن(.)2011

S7

مسئولیتهای اجتماعی محصوالت

برخورداری( ،)1398راهداری ورستمی(،)1396
طهماسبی(.)1396

تسینگ( ،)2016یووهمکاران(،)2015
سوریاتناپس( ،)2015سیزین(،)2013

S8

ممیزی اجتماعی (غیبت کارکنان)

برخورداری( ،)1398راهداری ورستمی(،)1396
طهماسبی(.)1396

فورمینتین وتاتیچی( ،)2016تامسیک(،)2015
اسپانگینبرگ(.)2005

اجتماعی

جدول - 5سنجههای زیستمحیطی بعد پایداری شرکتی
شاخص

پژوهشگران داخلی

پژوهشگران خارجی

سنجه

مؤلفه

EN 1

کاهش ضایعات و گازهای آالینده

صاحبی( ،)1397راهداری ورستمی()1396

گارسیا( ،)2016انتولین لوپز ( ،)2016استوپ( ،)2016پورواتوو
عفیفه()2016

EN 2

کاهش مصرف انرژی

صاحبی( ،)1397راهداری ورستمی()1396

انتولین لوپز (،)2016تسینگ( ،)2016فورمینتین
وتاتیچی(.)2016

EN3

کاهش اثرات محیطی محصوالت

صاحبی( ،)1397راهداری ورستمی( )1396استوپ( ،)2016تسینگ( ،)2016فورمینتین وتاتیچی(.)2016

EN 4

کاهش اثرات محیطی با مشارکت

صاحبی( ،)1397راهداری ورستمی()1396

فورمینتین وتاتیچی( ،)2016سوریاتناپس(،)2015
چاوچن(.)2011

EN 5

کاهش خرید مواد غیرقابل تجدید

صاحبی( ،)1397راهداری ورستمی()1396

گارسیا( ،)2016سوریاتناپس(،)2015
چاوچن(،)2011اسپانگینبرگ(.)2005
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شاخص

پژوهشگران داخلی

پژوهشگران خارجی

سنجه

مؤلفه

EN 6

جایگزینی سوختهای سنتی

صاحبی( ،)1397راهداری ورستمی()1396

پورواتوو عفیفه( ،)2016فورمینتین وتاتیچی(،)2016
سوریاتناپس(.)2015

EN 7

اقدام جهت ترمیم محیط زیست

صاحبی( ،)1397راهداری ورستمی()1396

انتولین لوپز ( ،)2016فورمینتین وتاتیچی(،)2016
کاندایا(.)2013
استوپ( ،)2016تسینگ( ،)2016سیزین و کاندایا(.)2013

EN 8

ممیزی محیط زیست ،اطالعرسانی صاحبی( ،)1397راهداری ورستمی()1396

EN 9

سیاست کاهش مصرف منابع

صاحبی( ،)1397راهداری ورستمی()1396

تسینگ( ،)2016سوریاتناپس( ،)2015چاوچن(،)2011
ایجی( )2011و

EN 10

بستهبندی زیستمحیطی

صاحبی( ،)1397راهداری ورستمی()1396

گارسیا( ،)2016تسینگ( ،)2016چاوچن(،)2011
اسپانگینبرگ(.)2005

بعد حکمرانی

هیأتمدیره ،کمیتهها و متغیرهای اثربخشی هیأت مدیره

ریشههای تئوریک ،بعد حکمرانی در پایداری شرکتی

مانند نسبت اعضای غیرموظف ،نسبت سهامداران نهادی،

به مطالعات ارس وکراودر [ ،]72بامگارتنر و ابنر [،]73

تمرکز مالکیت سهامداران نهادی میباشند .حسینی

اشنایدرومینز [ ،]74فائو [ ]75و لوزانوو همکاران [،]76

معصومی [ ]78اذعان نمود ،شاخص گزارشگری پایداری

بازمیگردد .سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی

بـه بررسـی ابعـاد مختلـف گزارشـگری اقتصادی ،اجتماعی،

بیشتر بر زمان حال تمرکز داشته ،ولیکن درخصوص

زیستمحیطی و حکمرانی میپردازند .نتـایج حاصل از

فعالیتهای آتی پایداری ،به زمان آینده مانند راهبردیها،

تحقیق بیانگر آن است که با افزایش شـاخص پایـداری،

برنامهها و اقدامات آتی در سازمان توجه نشده است.

مـدیرانی کـه در معـرض اجتناب از کاهش سود و اجتناب

محمود و همکاران [ ،]77معتقدند شاخصهای راهبری

از سود غیرمنتظره منفی قرار میگیرند بـا احتمـال کمتـری

شرکتی مانند اندازه هیأتمدیره ،استقالل هیأتمدیره

اقدام به مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی میکنند .تعداد

میتواند بر افزایش کیفیت گزارشگری پایداری کمک نماید.

نه سنجه زیستمحیطی از بعد پایداری شرکتی مطابق با

مهمترین شاخصهای بعد راهبری شرکتی شامل ویژگیهای

ادبیات موضوع درجدول ( )6آورده شده است.

جدول  -6سنجههای حکمرانی بعد پایداری شرکتی
شاخص

پژوهشگران داخلی

پژوهشگران خارجی

سنجه

مؤلفه

GR 1

درج مأموریت در تمام گزارش ها

حسینی معصومی(،)1398
صاحبی( )1397وعلیان(.)1395

محمود( ،)2018انتولین لوپز ( ،)2016استوپ( ،)2016پورواتو (،)2016

GR 2

درج بیانه شرکت در قالب کدها

حسینی معصومی(،)1398
صاحبی( )1397وعلیان(.)1395

محمود( ،)2018انتولین لوپز ( ،)2016سن سورن(،)2016
تامسیک(.)2015

ساختار بینالمللی گزارش
پایداری

حسینی معصومی(،)1398
صاحبی( )1397وعلیان(.)1395

استوپ( ،)2016یووهمکاران( ،)2015سوریاتناپس(،)2015
چاوچن(.)2011

امکان گزارشگیری سیاستها

حسینی معصومی(،)1398
صاحبی( )1397وعلیان(.)1395

محمود( ،)2018سن سورن( ،)2016سوریاتناپس(،)2015
ایجی(.)2011

حکمرانی
GR 3
GR 4
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شاخص

پژوهشگران داخلی

پژوهشگران خارجی

سنجه
GR 5

تعامل رسمی و مدون با
ذینفعان

حسینی معصومی(،)1398
صاحبی( )1397وعلیان(.)1395

انتولین لوپز ( ،)2016استوپ( ،)2016سیزین و کاندایا(،)2013
ایجی()2011

GR 6

تعامل با ذینفعان که در اقلیت
هستند

حسینی معصومی(،)1398
صاحبی( )1397وعلیان(.)1395

انتولین لوپز ( ،)2016استوپ( ،)2016سن سورن(.)2016

حلوفصل تعارضات محتمل

حسینی معصومی(،)1398
صاحبی( )1397وعلیان(.)1395

محمود( ،)2018انتولین لوپز ( ، ،)2016سوریاتناپس(،)2015
چاوچن(.)2011

GR 8

پاسخ به قوانین داخلی و
بینالمللی

حسینی معصومی(،)1398
صاحبی( )1397وعلیان(.)1395

پورواتوو عفیفه( ،)2016سوریاتناپس( ،)2015ایجی(.)2011

GR 9

ساختار مدیریت پایداری

حسینی معصومی(،)1398
صاحبی( )1397وعلیان(.)1395

محمود( ،)2018انتولین لوپز ( )2016و اسپانگینبرگ(.)2005

GR 7

مؤلفه

حکمرانی

 .3روش تحقیق

سه موضوع بازاریابی داخلی ،حکمرانی شرکتی و پایداری

پژوهش فعلی از نظر نوع ،توصیفی -پیمایشی و از نظر

سازمان استفاده شد .در این پژوهش از چهار مرجع معتبر

هدف ،کاربردی است .از این رو مؤلفهها و شاخصهای

زیر برای تدوین سنجههای مدل استفاده گردید:

سازمان جهانی گزارشدهی بهعنوان راهنمای اولیه در

 .1ادبیات تحقیق ،مبانی نظری و پیشینههای داخلی
وخارجی

تدوین سنجههای مدل در نظر گرفته شد .سپس بر اساس

 .2نظرسنجی از خبرگان صنعت شکر  ،اساتید دانشگاه و

مطالعات اکتشافی شامل مصاحبه اکتشافی ،مرور ادبیات

ذینفعان برو نسازمانی

تحقیق ،مبانی نظری ،پیشینههای داخلی و خارجی،
گزارشات مجامع هولدینگ و نیز گزارشات پایداری شرکتی،

 .3گزارشات مجامع شرکت هولدینگ و شرکتهای تابعه

سنجههای اولیه بهعنوان مبنای ساخت پرسشنامه

 .4گزارشات پایداری شرکتهای بزرگ در ابعاد اقتصادی،

دلفی قرار گرفت .خبرگان این پژوهش شامل دو گروه،

اجتماعی ،زیستمحیطی و حکمرانی.

خبرگان درو نسازمانی شامل متخصصان صنعت شکر و

بر این اساس ،پرسشنامه دور اول دلفی با  16مؤلفه و

ذینفعان برو نسازمانی نظیر اعضای هیأت مدیره ،مدیران

 108گویه با طیف لیکرت پنج تایی (عدد 1بیانگر کمترین

عامل ،معاونین و مدیران ارشد شرکت هستند و خبرگان

میزان تناسب و عدد  5بیشترین تناسب است) ،تهیه شد.

برو نسازمانی شامل اساتید دانشگاههای داخل و خارج

برای تعیین روایی پرسشنامه در این پژوهش از روش "اعتبار

کشور که آ گاه به اساسنامه و مقرارت شرکت بوده و صاحب

محتوا" استفاده شد و به سه گروه زیر ارجاع گردید:

تألیفاتی زمینه بازاریابی داخلی و حکمرانی شرکتی هستند.

الف) گروهی که یافتههای پژوهش به آنها تعمیم داده میشود

نمونهگیری خبرگان بهروش قضاوتی ،هدفمند و در دسترس

شامل اعضای هیأتمدیره ،مدیران ارشد ،سهامداران،

انجام شد و طی آن  21نفر از اعضای هیأت مدیره ،مدیران

ذینفعان ،سرمایهگذاران.
ب) صاحبهنظران و متخصصانی که در امر تهیه پرسشنامه

ارشد ،معاونین ،اساتید دانشگاه و خبرگان برو نسازمانی

تبحر دارند شامل خبرگان و استاتید دانشگاه.

بهعنوان اعضای پانل دلفی انتخاب شدند و نظرسنجی
در دو دور برگزار گردید .بهمنظور دستیابی به سنجههای

ج) کسانی که نتایج بررسی ،توسط آنها مورد استفاده قرار

مدل مفهومی از مطالب مطرح شده در مرجعهای معتبر در

میگیرد شامل اساتید دانشگاه ،متخصصان صنعت
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شکر  ،ذینفعان ،تأمینکنندگان و مشتریان برو نسازمان

میانگین جهت بررسی معنیداری شاخصها استفاده شد

و مدیران ارشد شرکت.

و شاخصهای متناسب با صنایع شکر کشور استخراج

بنابراین در گام اول مؤلفهها و سنجههای بازاریابی

شد و در گام چهارم پرسشنامه متناسبسازی شده توسط

داخلی ،حکمرانی و پایداری شرکتی بر اساس ادبیات

مدیران مرتبط در هفت کشت و صنعت فعال و سازمان

تحقیق ،مبانی نظری و پیشینه پژوهش و گزارشات پایداری

هولدینگ در صنایع شکر تکمیل شد .برای تحلیل دادهها

شرکتی ،استخراج شد و در قالب یک پرسشنامه اولیه به

از نرمافزار  spssویرایش  26استفاده شد.

پنج نفرازاعضای پانل ارسال گردید و از آنها خواسته شد تا
دیدگاه خود را در مورد نحوه طراحی سؤالها ،شفاف بودن

 .4تجزیه و تحلیل دادهها

سؤالها ،مناسب بودن مقیاس سنجش و شکل ظاهری

پرسشنامه اولیه با تعداد  108شاخص با اندکی ویرایش مورد

پرسشنامه مطرح نمایند .پس از بررسی و دریافت نظرات

تأیید پنج نفر از استاتید و خبرگان دانشگاهی قرار گرفت و

خبرگان ،اصالحات مورد نظر اعمال شد .با توجه به اعمال

سپس در اختیار  21نفر از خبرگان صنایع شکر کشور  ،جهت

نظرات و پیشنهادات مطرح شده توسط این افراد ،روایی

بررسی میزان متناسب بودن شاخصها با صنایع شکر قرار

پرسشنامه برای دور اول دلفی تأیید شد .در گام دوم

گرفت .در مرحله بعد از آزمون تی میانگین جهت بررسی

پرسشنامه به  21نفر از خبرگان صنعت شکر  ،جهت بررسی

معنیداری هر گویه استفاده شد .نتایج آزمون معنیداری

اهمیت این شاخصها در صنایع شکر کشور ارسال شد و

سنجههای بازاریابی داخلی در جدول ( ،)7نتایج

خبرگان در قالب طیف لیکرت پنج تایی نسبت به اهمیت

معنیداری سنجههای حکمرانی شرکتی در جدول ( )8و

این شاخصها در صنایع شکر کشور  ،اعالم نظر کردند.

نتایج معنیداری سنجههای پایداری شرکتی در جدول ()9

در گام سوم پس از بررسی نرمال بودن دادهها ،از آزمون تی

قابل رؤیت است.

جدول  -7آزمون معنیداری سنجهها بازاریابی داخلی
سنجه

معنیداری

وضعیت

سنجه

معنیداری

وضعیت

سنجه

معنیداری

وضعیت

B1

0/037

قبول

B11

0/015

قبول

B21

0/040

قبول

B2

0/054

رد

B12

0/017

قبول

B22

0/002

قبول

B3

0/004

قبول

B13

0/008

قبول

B23

0/014

قبول

B4

0/018

قبول

B14

0/002

قبول

B24

0/036

قبول

B5

0/023

قبول

B15

0/017

قبول

B25

0/001

قبول

B6

0/080

رد

B16

0/021

قبول

B26

0/001

قبول

B7

0/019

قبول

B17

0/005

قبول

B27

0/001

قبول

B8

0/005

قبول

B18

0/020

قبول

B28

0/019

قبول

B9

0/001

قبول

B19

0/064

رد

B29

0/001

قبول

B10

0/049

قبول

B20

0/035

قبول

B30

0/018

قبول
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بررسی جدول ( )7نشان میدهد تعداد  27سنجه دارای

نیستند و باید از پرسشنامه اصلی حذف شوند و در

سطح معنیداری کمتر از  0/05بوده و دارای توزیع نرمال

پرسشنامه جدید ،سنجههای بازاریابی داخلی از  30سنجه

میباشند و  3سنجه دارای ( )p<0/05بوده و معنیدار

به  27سنجه تقلیل یافت.

جدول  -8آزمون معنیداری سنجهها حکمرانی شرکتی
سنجه

معنیداری

وضعیت

سنجه

معنیداری

وضعیت

سنجه

معنیداری

وضعیت

G1

0/072

رد

G13

0/037

قبول

G25

0/004

قبول

G2

0/018

قبول

G14

0/014

قبول

G26

0/025

قبول

G3

0/053

رد

G15

0/041

قبول

G27

0/012

قبول

G4

0/005

قبول

G16

0/066

رد

G28

0/016

قبول

G5

0/035

قبول

G17

0/056

رد

G29

0/059

رد

G6

0/000

قبول

G18

0/011

قبول

G30

0/032

قبول

G7

0/070

رد

G19

0/019

قبول

G31

0/012

قبول

G8

0/001

قبول

G20

0/105

رد

G32

0/090

رد

G9

0/088

رد

G21

0/001

قبول

G33

0/020

قبول

G10

0/011

قبول

G22

0/021

قبول

G34

0/040

قبول

G11

0/036

قبول

G23

0/001

قبول

G35

0/002

قبول

G12

0/001

قبول

G24

0/013

قبول

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج جدول ( ،)8تعداد  9سنجه دارای

کمتر از  0/05بوده و معنیدار هستند بنابراین در پرسشنامه

( )p<0/05بوده و معنیدار نمیباشند و از پرسشنامه اصلی

جدید ،سنجههای حکمرانی شرکتی از  35سنجه به 26

حذف شدند و تعداد  26سنجه دارای سطح معنیداری

سنجه تقلیل مییابد.

جدول  -9آزمون معنیداری سنجهها پایداری شرکتی
سنجه

معنیداری

وضعیت

سنجه

معنیداری

وضعیت

سنجه

معنیداری

وضعیت

سنجه

معنیداری

وضعیت

E1

0/009

قبول

E12

0/064

رد

S7

0/036

قبول

EN10

0/008

قبول

E2

0/043

قبول

E13

0/051

رد

S8

0/068

رد

GR1

0/026

قبول

E3

0/110

رد

E14

0/022

قبول

EN1

0/033

قبول

GR2

0/019

قبول

E4

0/002

قبول

E15

0/012

قبول

EN2

0/018

قبول

GR3

0/005

قبول
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سنجه

معنیداری

وضعیت

سنجه

معنیداری

وضعیت

سنجه

معنیداری

وضعیت

سنجه

معنیداری

وضعیت

E5

0/016

قبول

E16

0/039

قبول

EN3

0/012

قبول

GR4

0/000

قبول

E6

0/002

قبول

S1

0/008

قبول

EN4

0/860

رد

GR5

0/016

قبول

E7

0/044

قبول

S2

0/095

رد

EN5

0/002

قبول

GR6

0/004

قبول

E8

0/005

قبول

S3

0/008

قبول

EN6

0/016

قبول

GR7

0/036

قبول

E9

0/009

قبول

S4

0/007

قبول

EN7

0/001

قبول

GR8

0/011

قبول

E10

0/039

قبول

S5

0/084

رد

EN8

0/031

قبول

GR9

0/019

قبول

E11

0/051

رد

S6

0/016

قبول

EN9

0/017

قبول

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج جدول ( ،)9تعداد  8سنجه دارای

معنیدار نمیباشند و از پرسشنامه اصلی حذف شده و

( )p<0/05بوده و معنیدار نمیباشند و از پرسشنامه اصلی

تعداد شاخصهای در پرسشنامه جدید از  108سنجه به

حذف میشوند و تعداد  35سنجه دارای سطح معنیداری

 88سنجه تغییر مییابد .جهت اعتباریابی برای  21نفر

کمتر از  0/05بوده و معنیدار هستند بنابراین پرسشنامه

خبره صنایع شکر در شرکت هولدینگ توسعه نیشکر و

جدید ،سنجههای حکمرانی شرکتی از  43سنجه به 35

هفت کشت و صنعت نیشکر تابعه ارسال شد که نتایج

سنجه کاهش مییابد .بنابراین باتوجه به نتایج جدولهای

شاخص آلفای کرونباخ در جدول ( )10گزارش شده است.

( )2( ،)1و ( )3تعداد  20شاخص دارای ( )p<0/05بوده و
جدول  -10میزان آلفای کرونباخ (پایایی) برای تمام متغیرها
متغیرها

تعداد کل سؤالها اولیه

تعداد سؤالهای حذف شده

تعداد سؤالهای باقیمانده

آلفای کرونباخ

نتیجه

بازاریابی داخلی

30

3

27

0/922

قبول

حکمرانی شرکتی

35

9

26

0/956

قبول

اقتصادی

16

4

12

0/874

قبول

اجتماعی

8

3

5

0/735

قبول

زیستمحیطی

10

1

9

0/890

قبول

حکمرانی

9

0

9

0/861

قبول

کل

108

20

88

0/972

قبول

منبع :یافتههای تحقیق

است ،بنابراین ،پایایی همه متغیرهای پرسشنامه تأیید

همانطور که در جدول ( )10مشاهده میشود ،شاخص
آلفای کرونباخ برای تمام متغیرهای تحقیق بیش از 0/7
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میشود.
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جدول -11نتایج آزمون تی میانگین بین شش متغیر اصلی پس از اجرا در شرکت هولدینگ و کشت وصنعت نیشکر هفتگانه
متغیرها

t

میانگین

انحراف معیار

سطح معنیداری

حدباال

حد پایین

وضعیت

بازاریابی داخلی

20/336

75/670

3/721

000/0

43/83

91/67

مناسب

حکمرانی شرکتی

15/508

74/474

4/803

000/0

49/84

46/64

مناسب

اقتصادی

17/325

38/000

2/149

000/0

48/42

52/33

مناسب

اجتماعی

17/325

16/667

0/962

000/0

67/18

66/14

مناسب

زیستمحیطی

19/525

30/333

1/576

000/0

62/33

07/27

مناسب

حکمرانی

16/747

27/714

1/655

000/0

17/31

26/24

مناسب

منبع :یافتههای تحقیق

بر اساس نتایج جدول ( ،)11وضعیت شش متغیر اصلی

برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون

در نمونه انجام شده در صنایع شکر در وضعیت مناسبی

کولموگروف -اسمیرنوف استفاده میشود .جدول ( )12آزمون

قرار دارد.

کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای
تحقیق را نشان میدهد.
جدول  -12آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق
متغیر ها

میانگین

انحراف استاندارد

 Zکولموگروف اسمیرنوف

p

امنیت شغلی

15/30

3/315

0/937

0/812

آموزشهای متنوع و گسترده کارکنان

16/54

3/404

0/487

0/972

ارائه پاداشهای سخاوتمندانه

16/84

4/873

0/685

0/736

تسهیم اطالعات

12/54

3/237

0/518

0/951

توانمندسازی کارکنان

12/59

3/122

0/406

0/997

کاهش فاصله طبقاتی بین کارکنان

12/08

3/847

0/541

0/932

نتیجهگرایی

9/35

2/751

0/359

1/000

نقشها ووظایف

12/43

3/602

0/669

0/762

ارتقاء ارزشها

6/54

2/155

0/565

0/907

شفافسازی

17/35

3/758

0/279

1/000

ظرفیتسازی

22/24

6/030

0/579

0/891

پاسخگویی

12/73

3/913

0/476

0/977

اقتصادی

42/30

9/419

0/943

0/336

اجتماعی

27/65

5/078

0/232

1/000

زیستمحیطی

39/00

7/394

0/646

0/798

حکمرانی

29/81

6/936

0/530

0/942

منبع :یافتههای تحقیق
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همانگونه که در جدول ( )12مشاهده میگردد بهدلیل

زیستمحیطی و نه سنجه متغیر حکمرانی شناسایی شده

اینکه سطح معنیداری تمامی متغیرهای تحقیق بیشتر از

است .دوازده سنجه از متغیر اقتصادی به غیر از چهار

 )p<0/05( 0/05است ،پس فرض صفر ( )H0مبنی بر اینکه

سنجه ،کاهش هزینههای ورودی ،نوآوری ،سرمایهگذاری و

داده دارای توزیع نرمال هستند ،پذیرفته میشود .بنابراین

هشدار کمیت وکیفیت تولید ،بقیه سنجهها تأیید شدند.

متغیرها دارای توزیع نرمال هستند.

پنج سنجه از متغیر اجتماعی به غیر از سه سنجه ،ایجاد

برای بررسی نقاط قوت و ضعف هر کدام از سنجههای

و حفظ اشتغال ،حقوق مردم و همسایگان محلی و ممیزی

بازاریابی داخلی ،حکمرانی شرکتی و پایداری شرکتی از

اجتماعی (غیبت کارکنان) ،بقیه سنجهها تأیید شدند.

آزمون فریدمن استفاده شد .در این آزمون ،میانگین رتبه

نه سنجه از متغیر زیستمحیطی بهغیر از کاهش اثرات

هر سنجه به تفکیک محاسبه گردید .مقادیر محاسبه

محیطی با مشارکت ،بقیه سنجهها تأیید شدند .تمام

شده نشان میدهد مقدار  p-valueبرابر با  0/000شده که

سنجههای متغیر حکمرانی تأیید شد .همچنین ،از 30

کوچکتر از سطح معنیداری  0/05است و نتیجه میشود

سنجه شناسایی شده برای متغیر بازاریابی داخلی27 ،

که بین سنجههای پرسشنامه به لحاظ اهمیت ،تفاوت

سنجه متناسب با صنایع شکر کشور پیشنهاد شده است

معنیدار وجود دارد و از دیدگاه پاسخگویان ،این سنجهها

و سه سنجه ،ترک سازمان ،آموزش کارکنان بر اساس عالئق

از ارزش و اهمیت یکسان برخوردار نیستند .بررسیها

و اعتماد کافی در شرکت برای ارائه دانش به کل شرکت ،با

نشان میدهد که سنجههای نقشها و وظایف از مؤلفه

توجه به ماهیت این صنعت ،متناسب نیستند .در ادامه از

حکمرانی شرکتی و سنجههای اقتصادی ،اجتماعی،

 35سنجه شناسایی شده برای متغیر حکمرانی شرکتی،

زیستمحیطی و حکمرانی از پایداری شرکتی در رتبه عالی

 26سنجه متناسب با صنایع شکر کشور است و نه سنجه،

قرار دارند .همچنین سنجههای آموزش کارکنان ،تسهیم

ارائه بیانیه واضح توسط مدیریت سازمان ،داشتن اطالعات

اطالعات وتوانمندسازی کارکنان از مؤلفه بازاریابی داخلی

بازبینی کیفیت ،بهکارگیری بیانیه مسئولیت مدیران

و سنجههای نتیجهگرایی ،ارتقاء ارزشها ،شفافسازی،

اجرایی و غیراجرایی ،شناسایی رؤسا و مسئولیت آنها،

ظرفیتسازی و پاسخگویی از مؤلفه حکمرانی شرکتی در رتبه

ارائه خدمات مناسب بهکاربران ،ارتقاء ارتباطات با دیگر

خوب و نیز سنجههای امنیت شغلی ،پاداش سخاوتمندانه

سازمانها ،اطالعات مناسب در راستای اهداف سازمان،

و کاهش فاصله طبقاتی کارکنان از مؤلفه بازاریابی داخلی

بازبینی عملکرد مدیران و داشتن خطمشی در روش

در رتبه متوسط قرار دارند.

پاسخگویی سازمان ،متناسب با صنایع شکر نیستند .نتایج
تحقیق حاضر نشان داد که شاخصهای بازاریابی داخلی و

 .5نتیجهگیری و توصیههای سیاستی

حکمرانی شرکتی بر سنجههای پایداری شرکتی تأثیر مثبتی

پژوهش حاضر مفهوم بازاریابی داخلی مبتنی بر نظام

دارند و نیز وضعیت میانگین شش متغیر شناسایی شده در

حکمرانی شرکتی را که یک مفهوم گسترده است به شش

نمونه مورد نظر  ،در سطح مطلوبی قرار دارد .همچنین بین

بعد بازاریابی داخلی ،حکمرانی شرکتی ،اقتصادی،

سنجههای بازاریابی داخلی مبتنی بر حکمرانی شرکتی و

اجتماعی ،زیستمحیطی و حکمرانی تقسیم کرده که

پایداری شرکتی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .نتایج

برای اندازهگیری آنها ،تعداد شانزده سنجه برای متغیر

مطالعات چیونگیو هوانگ و همکاران [ ،]79کیان چن [،]80

اقتصادی ،هشت سنجه متغیر اجتماعی ،ده سنجه متغیر

آتیف عزیزک و همکاران [ ،]81خوان هررا و کارلوس دالس
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هراس روزاس [ ، ]82هانا اهلستروم [ ، ]83آرومگا زارفر [، ]84

خصوص نتایج مطالعات فولکه و همکاران [ ]94و پوراسد

و ست نانا کوائه آپیاکوب [ ،]85از یافتههای تحقیق حاضر

نداف [ ، ]95نشان میدهد که بین رتبهبندی شرکتها و

حمایت میکنند .در تبیین این یافته میتوان به این مطلب

شاخصهای پایداری شرکتی ارتباط مثبت و معنیداری

اشاره کرد که سنجههای بازاریابی داخلی و نظام حکمرانی

وجود دارد .این به این معنی است که رتبهبندی شرکتها

شرکتی در تقویت سنجههای پایداری شرکتی در صنایع

بر اساس شاخصهای پایداری برای ذینفعان و صاحبان

شکر ایران مؤثر بوده و منجر به رویکردی یکپارچه در چهار

صنایع اهمیت ویژهای داشته و شاخصهای پایداری

متغیر اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و حکمرانی

نیازمند توسعه هستند [ .]96زیرا پایداری شرکتی ،از مفاهیم

میشود و در نهایت ،شاخصهای شناسایی شده میتواند

رو به رشد است که بر نگاه متوازن و چندجانبه تأ کید دارد.

پایداری صنایع شکر کشور را در صورت توجه و انجام،

از آنجا که صنایع شکر یکی از صنایع استراتژیک ایران

تضمین کند .سنجههای بازاریابی داخلی و حکمرانی

محسوب شده و از جنبههای اشتغال ،تولید برای کشور

شرکتی بر پایداری شرکتی اثرگذار بوده و بستر قانونی

حائز اهمیت هستند ،پس پایداری این صنعت اهمیت

مناسب برای اخذ گزارشهای پایداری میباشند .بهعبارت

ویژهای دارد [ .]97همچنین بایستی گفت که پایداری

دیگر  ،سیاستگذاران کالن کشور میتوانند شاخصهای

شرکتی ،مفهوم چهار بعدی (اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی

پایداری صنایع شکر کشور را در قالب گزارشهای پایداری

و حاکمیتی) دارد که بهبود سنجههای بازاریابی داخلی و

پایش کرده و از تداوم فعالیتهای این صنعت اطمینان

سنجههای حکمرانی شرکتی در تحقق پایداری شرکتی

حاصل کنند .به این معنی که ،جهت عضویت این صنایع

نقش بهسزایی دارند .سنجههای پایداری در سطح شرکت

در بورس و ارزشگذاری آنها ،میتوان عالوه بر شاخصهای

به هیأتمدیره کمک میکند تا راهبردهای شرکت را برای

مالی ،شاخصها و گزارشهای پایداری را بهعنوان یکی از

مقابله با چالشهای پایداری ،جهتدهی کنند [.]98

ورودیهای مهم تصمیمگیری جهت پذیرش شرکتها

بنابراین در آینده فقط شرکتهایی که پایداری را بهعنوان

لحاظ نمود [ .]86صنایع شکر  ،جایگاهشان را در زمینه

یکی از اهداف خود در نظر گرفتهاند ،میتوانند به مزیت

پایداری شرکتی با رقبای داخلی و خارجی ارزیابی میکنند.

رقابتی دست یابند [ .]99در همین رابطه شواهد متعددی

بنابراین میتوان نتیجه گرفت شاخصهای شناسایی شده

نشان میدهد ،بحث ایجاد ارزش اجتماعی شرکتها با

در حوزه پایداری شرکتی ،بازاریابی داخلی و حکمرانی،

اتخاذ راهبرد پایداری اجتماعی و انجام پروژههایی در

میتواند برای سایر صنایع جانبی نیشکر مانند تولید خوراک

جهت کاهش فقر  ،عدالت و برابری اجتماعی ،در توسعه

دام ،الکل ،خمیرمایه ،کاغذ ،تخته صنعتی و غیره ،مشروط بر

و سالمت جامعه مشارکت دارد .در این خصوص نتایج

متناسبسازی استفاده شود .زیرا نتایج برخی از پژوهشها

مطالعات رأی و رای چادوری [ ]100نشان میدهد که بین

همچون فولکه و همکاران [ ، ]87رأی و رای چادوری [،]88

پایداری شرکتی و حاکمیت شرکتی ارتباط مستقیم و بههم

انتولین -لوپز و همکاران [ ،]89زولکافلی و دیگران [،]90

پیوستهای وجود دارد .این به این معنی است که چنانچه

سوبرانانیمو [ ،]91مارتین وتو [ ،]92کاتلرو آرمسترانگ [،]93

شرکتی راهبرد خاصی در مورد حاکمیت شرکتی داشته
ً
باشد ،قطعا پایداری آن بیشتر از شرکتهایی است که فاقد

شواهد متعددی نشان میدهد پایداری شرکتی بهعنوان

حاکمیت شرکتی هستند و در حقیقت پایداری شرکتی،

یکی از مؤلفههای مهم در رتبهبندی شرکتها است .در این

نوع فرایند و حرکت برای رسیدن به عملکرد پایدار در چهار

بر یافته تحقیق حاضر صحه میگذارند .در همین راستا
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بعد اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و حکمرانی

	-با استفاده از سنجههای تحقیق میتوان آثار

است [ . ]101زیرا شاخصهای راهبری شرکتی مانند اندازه

منفی ناشی از عوامل اجتماعی و محدودیتهای

هیأتمدیره ،استقالل هیأتمدیره میتواند بر افزایش

زیستمحیطی که پایداری و استمرار تولید شکر و

کیفیت گزارشگری پایداری کمک کنند [ . ]102همچنین باید

صنایع جانبی شرکت را تهدید میکند را بررسی و

گفت که بازاریابی داخلی ،یک فعالیت مهم در توسعه یک

ارزیابی کرد.

سازمان مشتریمدار است و هدف اصلی آن ،توسعه آ گاهی

	-با استفاده از سنجههای مدل ،میتوان در جهت بهبود

مشتریان داخلی و بیرونی و برداشتن موانع در مسیر پایداری

فعالیتهای بازاریابی داخلی از طریق توانمندسازی،

شرکتی است [ . ]103حکمرانی شرکتی شامل چارچوبی از

آموزشهای متنوع و گسترده کارکنان ،امنیت شغلی،

قوانین و اقداماتی است که هیأتمدیره قابلیت پاسخگویی،

پاداشهای سخاوتمندانه ،تسهیم اطالعات و کاهش

عدالت و شفافسازی را در ارتباط با کلیه ذینفعان و

فاصله طبقاتی بین کارکنان تالش نمود.

پایداری شرکتی را در راستای خلق فرصتها و کاهش
محدویتها و پیشنهادها

مخاطرهها برای تجارت و دادوستد را تضمین میکند [. ]104
نتایج کاربردی این پژوهش برای اعضای هیأتمدیره،

پژوهش حاضر مانند اکثر پژوهشهایی که در علوم

مدیران ارشد شرکت و ذینفعان برو نسازمانی به شرح زیر

مدیریت بهویژه منابع انسانی و سازمانی صورت میگیرد،

میباشد:

با محدودیتهایی همراه بود که شناخت آنها جهت

	-میتوان بر اساس سنجههای مدل حکمرانی

انجام پژوهشهای بعدی و تالش برای کاهش یا رفع این

پیشنهادی ،کمیته سیاستگذاری پایداری شرکتی

محدودیتها منطقی بهنظر میرسد .از آنجایی که این

متشکل از اعضای هیأتمدیره و مدیران ارشد

پژوهش در میان اعضای هیأتمدیره ،مدیران عامل،

شرکت ،اساتید دانشگاه و ذینفع برو نسازمانی ،تحت

مدیران ارشد شرکت توسعه نیشکر و اساتید و صاحبهنظران

نظارت مستقیم رییس هیأتمدیره ایجاد شود .نقش

دانشگاهی انجام شده است ،لذا نتایج بهدست آمده،

این کمیته عالوه بر سیاستگذاری ،نظارت بر اجرایی

قابلیت تعمیم به صنایع شکر کشور را دارد .همچنین

کردن سیاستهای حکمرانی شرکتی با تأ کید پایداری

پژوهش حاضر به اصالح روش دستوری قیمتگذاری

شرکتی است که به ارزیابی وضعیت پیشرفت و نیز

توسط دولت و نیز بازگشت آرامش و پایداری به بازار شکر

تدوین و ارائه گزارشات پایداری شرکتی میپردازد.

در معامالت بورس کاال نپرداخته است ،زیرا عوامل متعددی

	-با شناخت و بهکارگیری درست شاخصهای مدل

بهغیر از بازاریابی داخلی  ،حکمرانی شرکتی و پایداری

میتوان به تقویت ارتباطات شفاف بین قانونگذاران،

سازمانی ،برآن اثرگذار میباشند .این پژوهش با روش دلفی

سازمانهای نظارتی ،سهامداران ،سرمایهگذاری،

و در قالب پرسشنامه با طیف لیکرت ،انجام شده است

تأمینکنندگان ،جامعه محلی و سایر ذینفعان

که شامل مباحث متعددی بهویژه در بعد منابع انسانی و

پرداخت و گامهای مؤثری در تسهیل اداره کردن

مؤلفههای مرتبط با آن نظیر امنیت شغلی ،آموزش ،پرداخت

فعالیتهای عملیاتی شرکت توسعه نیشکر به

پاداشهای عادالنه ،توانمندسازی کارکنان و کاهش فاصله

شیوهای اقتصادی و در عین حال پاسخگو در مقابل

طبقاتی بود که از حساسیت بیشتری نسبت به مؤلفه دیگر

عوامل زیستمحیطی و اجتماعی برداشت.

پژوهش ،برخوردار بود و نیز کارکنان سازمان تمایل کمتری
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