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  چکیده
 منظور هب شهرت  حسن ثیرگذار برأت هاي  شاخص بندي شناسایی و رتبه با هدف پژوهش حاضر  
. ) صورت گرفته استبال (در طیور در شرکت رام )سازمانی  (شهرت ذهنی سازمانیتصویر  سازي بهینه

 شهرتبعدي  6شاخصی و  21مدل ، ضمن مرور ادبیات موضوعی مربوط ینبر این اساس محقق
نفر از کارکنان شرکت  12در ادامه  .ندالگوي اولیه تحقیق انتخاب نمود عنوان را به فامبران سازمانی 

 بندي و رتبه  ها انتخاب شاخص خبرگان این پژوهش شناسایی شدند تا در خصوص انعنو هب طیور رام
مسئولیت ، محصوالت و خدمات، و رهبري انداز لفه چشمؤخبرگان پنج م نظر  مستند به. نظر دهند ها آن

و متناسب با نیاز تحقیق شناسایی شدند معیارهاي اصلی  عنوان محیط کار به، وجهه احساسی، اجتماعی
. ذکر شد شهرت  حسنشناسایی بهترین عوامل در  عنوان مناسب بههاي  تعداد زیر شاخص، تشرک

بالقوه  هاي اکسل شاخص افزار  و به کمک نرممراتبی   با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله گاه آن
ی و روندي که براي شناسایها نشان داد،  بررسی .ارزیابی شده و امتیاز نهایی هر یک تعیین شد

تا شناخت  خواهد کردارائه شده است، به مدیریت کمک  شهرت  ثیرگذار بر حسنأعوامل ت بندي رتبه
تر نسبت به عوامل  تر و علمی دقیقی از عملکرد شرکت خود داشته و بتوانند با شناخت دقیق نسبتاً

ضعف در نقاط و براي رفع  نمایندر مدیریت مطرح شده، واحد و سازمان تحت کنترل خود را بهت
  اتخاذ گردد. مناسبی هاي گیري عملکرد شرکت، تصمیم

  
  طیور رام، مراتبی سلسله تحلیل، کار  و  کسب، شهرت  حسن کلیدي: هاي واژه
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  مقدمه
 امالًرقابت و چالش براي ماندگاري به امري ک در عصر پیوند دانش و اطالعات با دانایی و دارایی؛  

 سازي بهینه ،در چنین شرایطی شوند. حذف می سرعت  کام بهنا هاي سازمان و جدي تبدیل شده است
زیرا قدرت  ؛رود می شمار  به ها برنامهابزار براي پیشبرد   ترین از ضروري، تصویر ذهنی یا اعتبار سازمان

تغییر جهت و یا ، سازي منظور از بهینه .کند خارجی را از درون خود سازمان ایجاد می هاي رفع چالش
 بایست می ،براي این منظور. از حد منفی به حد مثبت است، یشرفت خود انگارهافزایش سرعت پ

تصمیمات و اقدامات  ،ثیر تصویر ذهنی بر عملکرد کارکنانأبر درك اهمیت و ت عالوه ها مدیران سازمان
و  کفاش (حقیقی آوردعمل   الزم براي کنترل و حذف عوامل منفی و گسترش عوامل مثبت را به

و  ترین از ضروري) 1سازمانی  (شهرت تصویر ذهنی سازمانی سازي بهینه، بنابراین. )1393، همکارانش
 که ستا ها توسعه و پیشرفت آن بناي  و سنگ ها موضوعات در پیشرفت سازمان ناپذیرترین اجتناب
از  اي مدیران و تعداد فزاینده ).Ha et al., 2008(سازد  سازمان را به کلی متحول می هاي فعالیت

یک  عنوان روز افزون به اهمیت شهرت شرکت در جهت ارائه مزیت رقابتی پایدار به طور ققان بهمح
  ).Rindova et al., 2010( اند برده  دارایی نامشهود پی

 آیند مالی و فیزیکی که در ترازنامه می هاي تنها به دارایی کار و   باید توجه داشت که ارزش کسب  
توانایی ایجاد ، شهرت کند. نمود پیدا می نامشهود هاي در دارایی کار  و  بلکه بیشتر ارزش کسب، نیست

 ترین قوي. )Lewis, 2001( دارد ها اعم از مالی و غیر مالی را براي شرکت، مزایاي قابل توجهی
اگر به دنبال ایجاد شهرت براي خود  بینند؛ که تنها از نقطه نظر دارایی فیزیکی مسایل را می ها شرکت
که  دهد مینشان  شان مالی هاي که گزارش هایی شرکت. خواهند بود اي بسیار شکننده هاي نهاد نباشند
با  .)Jackson, 2004( شوند اگر سرمایه شهرت نداشته باشند متالشی می، زیادي دارند هاي دارایی

حساس تولیدي فشار بزرگی را بر دوش خود ا هاي شرکت، ها روند جهانی شدن و توام با تغییر بازار
 قابل رقابت باشند ،کاالي با ارزش به مشتریان خود هر چه بیشتر نوآور بودهه تا در ارائ کنند می

)Leitao et al., 2013.(   
در صنعت شهرت   ثیرگذار بر حسنأعوامل ت بندي شناسایی و رتبهمنظور  در تحقیق حاضر به  

ه به پیچیدگی و با توج .گردیداستفاده  2مراتبی  فرآیند تحلیل سلسله گیري تکنیک تصمیماز ، کشاورزي
                                                             
1- Corporate Reputation 
2- Analytic Network Process 
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 شهرت  ثر در حسنؤمعیارهاي مهدف از نگارش تحقیق حاضر مشخص نمودن ، گیري اهمیت تصمیم
 ،مین نمایندأو انتخاب عواملی که به بهترین وجه ممکن تمامی نیازها را ت (دربال) طیور شرکت رام

معیارها و زیر ، همه جانبه ادبیات موضوعیسترده و پس از بررسی گ انمحقق ،منظور . بدینباشد می
 . نمودند در قالب مدلی یکپارچه و منسجم ارائهرا  ها آنو ثر بر عملکرد را شناسایی ؤمعیارهاي م

  
  ادبیات نظري و مدل تحقیق

تصویر سازمان و دیگر عناصر ، هویت شرکت، در ابتدا واژه شهرت محدود به برند شهرت سازمانی:
ونی و بازار مواجه با محیط بیردر رفتار که  هاي ما به تدریج ارتباطات و همه شکلا، طراحی بصري بود
تصویر بیرونی  دهی عنوان بخشی از فرآیند شکل به ها آرم شرکت. شامل گردید مرتبط است را نیز

 شود نگریسته می دارد،  پیشرکت و مسایل مربوط به آن را در شرکت که هدایت ادراك مشتریان از
)Fombrun and Van, 2003 .(باشد موجود است بسیار زیاد می سازمانی  تعاریفی که از شهرت .

 هاي فصل مشترك ادراك سازمانی  شهرت). Bromley, 1993( استشهرت مترادف اعتبار و آوازه 
 کند متعدد را برآورده می نفعان ذيو انتظارات  ها تقاضا، سازمانی هاي چقدر پاسخ که از این نفعان ذي

اساسا ارزیابی خارجی بنگاه یا هر سازمانی است که به وسیله ، شهرت ).Fombrun, 1996( است
شامل ظرفیت ادراکی سازمان براي ، ابعاد مختلفی دارد، شهرت شود. خارجی انجام مینفعان  ذي

 طور نسبت به سازمان دارد و به نفع وابستگی عقالیی که یک ذي، نفعانش برآورده کردن انتظارات ذي
، از دیدگاه تجاري مخصوصاً .)Waddock, 2000( دارند از سازمان نفعان وجهه اصلی که ذي کلی

مشخصه بارزي که به ، درباره ویژگی استراتژیکی شرکت ها اعتقادات بازاري عنوان به سازمانی  شهرت
 ،)Fombrun and Van, 2003( احترامی که جامعه براي شرکت قایل است، دهند شرکت نسبت می

 Rindova and( جستگی شرکت وجود داردر زمینه سازمانی درباره هویت و بردات جمعی که داعتقا

Kotha, 2001( تعریف شده آمده است؛  دست که توسط شرکت به اي و نمایانی و مطلوبیت رسانه
به خاطر  سازمانی  که شهرتاند  بیان کرده سازمانی فامبران و وان ریل در مورد مروري بر شهرت. است
 تبدیل شده است که جاي مفهوم دیگري نشسته است البدل به یک مفهوم علی، تعریف شکل

)Fombrun and Van, 2003(.  
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در ، و صنعتکار   و  کسب، از جمله علم ها امروزه همه عرصه مراتبی:  رویکرد فرآیند تحلیل سلسله
دنبال آن قواعد جدیدي جدید و به  اي الگوواره، هر روز. معرض تحوالت عمیق و پایدار قرار دارند

، ها فرض این تغییرات هر بار فصل نوینی براي پیش. کند میظهور یافته و قواعد گذشته را منسوخ 
 برد می پیش بشر را در مسیر تکامل به، اثربخش زندگی گشوده و گامی دیگر هاي و شیوه ها برداشت

از  یکی )AHP( مراتبی  لهسلس تحلیل  و  تجزیهیند آروش فر .)1390، و همکارانش روشن (نجم
 دهنده توسط ساعتی پیشنهاد شد و نشان 1988که در سال  استگیري چند شاخصه  تصمیمهاي  روش

گیري چند معیاره  را در مسایل تصمیم  ها اي از فعالیتتوان اهمیت نسبی مجموعهکه چگونه می بودآن 
گیري که امکان یکپارچه  تصمیم  هاي زهتوان براي گستره وسیعی از حومی، از این فرآیند. تعیین کرد

هاي کمی ناملموس فراهم رهاي کیفی ناملموس در کنار معیارمبناي معیا بر را ها کردن قضاوت
) ترسیم 1شده است:  گذاري بر اصول زیر پایه AHPروش  ).Badri, 2001(کرد  استفاده ؛سازد می

 طور به AHP. ها گاري منطقی قضاوت) ساز3 ها ) تدوین و تعیین اولویت2 مراتبی  درخت سلسله
 ,.Kahraman et al( گیرد گیري پیچیده مورد استفاده قرار میحل بسیاري از مسایل تصمیم وسیعی در

2003; Chan and Kumar, 2007.( AHP داراي حداقل سه سطح  مراتبی  یک ساختار سلسله
ها را تعریف  که گزینه اي چندگانههاي در سطر دوم معیار، باشد: در سطر اول هدف نهایی مساله می
 هاي گیرد) و گزینه(اگر معیارهاي فرعی نیز وجود داشته باشد در این سطر قرار می کند می

مقایسات ، AHPدر  ).Albayrak and Erensal, 2004( گیردگیري در سطر آخر قرار می تصمیم 
باید نهایت در . گیردانجام می یپیشنهادي از سوي ساعت اي زوجی چندگانه بر اساس مقیاس نه درجه

زیرا کیفیت  ؛اطمینان حاصل نمود که سازگاري منطقی بین مقایسات زوجی وجود داشته باشد
بنابراین در این . باشد مربوط می ،اکیدا به سازگاري مقایسات زوجی صورت گرفته AHPهاي  خروجی

  . )1392، (سپهوند مرحله باید نرخ ناسازگاري محاسبه شود
محاسبه دلیل توانمندي آن در  به مراتبی  فرآیند تحلیل سلسله داخلی:و   خارجی تحقیقات مشابه سابقه

(کرباسیان و  آمدهدست  هها و ارزش کلی هر گزینه بر اساس وزن ب ارتباط بین وزن شاخص
، ها در مقایسه با سایر روش چنین و هم) 1980، ؛ ساعتی2001، به نقل از ساعتی، 1390، همکارانش

رود و معموالً  می کار بهمعیاره  چند گیري براي تصمیمتري  به شکل گسترده مراتبی  رآیند تحلیل سلسلهف
 ونی استفاده گردیده است از جمله:در تحقیقات گوناگکه  ،)Saaty, 1988( کند نتایج بهتري را ارائه می
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بشر  هاي ورد فعالیترا در م در تحقیق خود دیدگاه گارفري، براند و همکارانش ،)2012( در سال
، یک شرکت مسئول عنوان دوستانه تایید کردند و نشان دادند که یک شرکت براي رسیدن به شهرت به

شفاف ، وکار  کسبهاي  براي پایدار بودن فعالیت، مثال عنوان (به باید درکی از رفتار خود داشته باشد
 مایت از جامعه) ضروري استقابل اعتماد بودن و ح، بودن و داشتن نیات خوب مانند: صداقت

)Brand et al., 2012 .(و عملکرد مالی در دانشگاه  سازمانی  تحقیقی با عنوان ارتباط بین شهرت
محققین هدف از این . صورت گرفت، )2011( در سال استانبول ترکیه توسط کالیسکان و همکارانش

. عنوان کردند 2000تا  2010 هاي و عملکرد مالی در سال سازمانی  پژوهش را بررسی رابطه بین شهرت
 هاي (البته با روش ها و عملکرد مالی شرکت سازمانی  نتایج تحقیق نشان داد که ارتباطی بین شهرت

در تحقیقی با ، )2011( لنگوین. )Caliskan et al., 2011( این پژوهش) وجود ندارد گیري اندازه
ثیر أمسئولیت اجتماعی سازمانی یک ت هاي برنامهسهامدار شرکت در تایلند بیان داشتند که  400بررسی 

وتیزیک . )Langvin, 2011( متوسط رو به پایین بر تصویر ذهنی و شهرت شرکت داشته است
بزرگ  هاي در تحقیق خود با بررسی رابطه بین شهرت شرکت و مسئولیت اجتماعی سازمان، )2011(

 اهمیت  ه از دید مدیران اجرایی شرکت کمکروواسی بیان نمود که مسئولیت اجتماعی سازمانی اگر چ
تروتا و همکارانش تحقیقی  ).Vitzik, 2011( استا است ولی در نزد مشتریان بیشترین اهمیت را دار

در دانشگاه ، و مسئولیت اجتماعی شرکت؛ رویکرد ارزشی سهامداران سازمانی  با عنوان شهرت
هدف از این مطالعه  .)Trotta et al., 2011( دادند انجام، )2011( گلناگریسیا در کشور ایتالیا در سال

تحقیق  هاي یافته. باشد ظر مینشرکت مورد سازمانی  جتماعی و شهرتبررسی رابطه بین مسئولیت ا
و در نتیجه ایجاد  سازمانی  محرك قوي براي ایجاد شهرت، مسئولیت اجتماعی شرکت نشان داد که اوالً

 خصوصاً سازمانی  شهرت و ثانیا مسئولیت اجتماعی، مان استارزش اقتصادي براي شرکت در طول ز
با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند و این در رضایت سهامداران از اهمیت باالیی برخوردار  ها در بانک

  . )1393، (حقیقی کفاش و همکارانش است
و ارزش ل شهرت شرکت عنوان بررسی اثر متقاب در تحقیقی با، )1393(پور  شاهی و رجبیامیر  

باید با توجه  روشانف  خردهنتیجه گرفتند که رده فروشی بر وفاداري به فروشگاه خ  هاي ویژه فروشگاه
و  ها در سطح شرکت گذاري به تعیین و تخصیص نسبی سرمایه، به اثرات متقابل براي افزایش وفاداري

ثیر شهرت أبررسی تعنوان  بادر تحقیقی ، )1393( و همکارانش کفاش حقیقی. فروشگاه بپردازند
از بردازش مناسبی ، که مدلنتیجه گرفتند سازمانی بر نیات رفتاري مشتري در بانک اقتصاد نوین 
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از  سازمانی  دارد و شهرت داري با نیات رفتاري مشتري ارتباط معنی سازمانی  شهرت، برخوردار است
 گودرزي و سعیدي. اط داردبا نیات رفتاري مشتري ارتب، تعهد و اعتماد، شناخت هاي لفهؤطریق م

به بررسی نقش و جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکتی در ارزش ویژه برند و شهرت نیز ، )1392(
، پی سودآوري باشدباید در ن دیدگاه که سازمان صرفاًکه اساسا ای دارند آنان اذعان می. شرکت پرداختند

بر  عالوه ها ه آن است که سازماندچار دگرگونی شده و شایست، در سطحی کالن و جهانی اکنون  هم
 فر دانش. سودآوري و بقاي مادي از دیگر ابعاد وجودي خود غافل نشوند، توجه به حفظ منافع

شهروندي  هاي با رفتار محوري  ناشی از مشتري سازمانی  به بررسی رابطه شهرتپژوهشی در ، )1391(
با وفاداري  سازمانی  شهرت داد که و نشان پرداخت خودرو  مشتریان در شرکت خدمات بیمه ایران

 طالقانی و همکارانش. وفاداري نگرشی و تعهد مشتریان ارتباط مثبت و معناداري دارند، رفتاري
شغلی کارکنان شرکت  هاي با نگرش سازمانی  بررسی رابطه بین شهرتعنوان در تحقیقی با، )1391(

 ارکنان در سازمان با ادراك و ذهنیت مشتریانشغلی ک هاي به این نتیجه رسیدند که نگرش خودرو  ایران
(تعلق  و عجین شدن با کار با تعهد سازمانی سازمانی  بین شهرت و ارتباط است نسبت به سازمان در

به شناسایی و نیز ، )1390( و همکارانش روشن نجم. رابطه معنادار و مثبتی وجود داردخاطر کاري) 
و مشترکات  ها تفاوتآنان . لوازم خانگی پرداختند هاي کتشر شهرت  ثر بر حسنؤعوامل م بندي رتبه

 . نشان دادنداز دو دیدگاه مدیران و مشتریان را ثر بر شهرت ؤعوامل م

زیر معیار  15مدل ارائه شده در این پژوهش با توجه به هدف مورد مطالعه از پنج معیار اصلی و   
خبره در صنعت مورد مطالعه  12زوجی بین هاي مقایسات  نامه مرتبط با هر معیار و در قالب پرسش

 باشد.  یک می شکل براي پاسخگویی توزیع گردید. مدل عنوان شده طبق 

  
  
  



  بهشید آلیانو  محمد مهدي مردانشاهی

43 

 
 .مدل مفهومی پژوهش -1 شکل

 
 1370به ثبت رسید و نوع شرکت نیز در سال  1354طیور در سال  شرکت رام :طیور معرفی شرکت رام

اث و اداره واحدها و کارخانجات پرورش طیور و موضوع شرکت احد به سهامی خاص تغییر یافت.
داري،  هاي تولیدي کشاورزي و دامپروري، مرغ ها و طرح مرغ و شرکت در پروژه تولید مرغ و تخم

اي و  پرورش و صید آبزیان و خوراك دام و طیور صنایع تولید و فرآوري مواد اولیه محصوالت واسطه
مرغ و  کننده تخم باشد. این شرکت اولین شرکت صادر می هاي فوق محصوالت نهایی وابسته به فعالیت

عددي  16عددي و  10عددي،  6هاي  مرغ، در بسته بندي بندي نوین تخم هاي بسته چنین مبتکر طرح هم
مرغ دارا بوده و سهم این  شرکت عمده تولید تخم 10طیور رتبه دوم را در بین  باشد. شرکت رام می

تن در سال  9000باشد. تولید ساالنه این شرکت حدود  درصد می 3شرکت از بازار داخلی بیش از 
، از این رو مورد مطالعه قرار باشد مرغ باالترین کیفیت را دارا می تولیدکنندگان تخمباشد که در بین  می

طیور با هدف احداث، اداره واحدها و کارخانجات  باشد، شرکت رام الزم به ذکر می گرفته است.
هاي تولیدي کشاورزي و دامپروري،  ها و طرح مرغ و شرکت در پروژه ید مرغ و تخمطیور، تول پرورش
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داري، پرورش و صید آبزیان و خوراك دام و طیور، صنایع تولید و فرآوري مواد اولیه محصوالت  مرغ
  گهرباران شهر ساري، قرار دارد.   هاي فوق، در منطقه اي و محصوالت نهایی وابسته به فعالیت واسطه
نظر، یک مطالعه وجه به ماهیت موضوع و اهداف موردبا تحاضر  پژوهش  روش :تحقیق شناسی روش

و   کشف روابط علتشان خالف مطالعاتی که هدفمقطعی است. در مطالعه توصیفی، بر -توصیفی
(نادري و  عینی است و  واقعی صورت منظم موقعیتی ویژه بهو   هدف، توصیف مدون ؛معلولی است

  ). 1387نراقی، 
اي و روش میدانی و از طریق توزیع  ها در این تحقیق، از دو روش کتابخانه آوري داده جهت جمع  

نامه استفاده شده است و  نامه و مصاحبه استفاده گردیده است. در این تحقیق از دو نوع پرسش پرسش
کردن مدل  سازي نامه اول جهت بومی دهندگان قرار گرفت. پرسش صورت حضوري در اختیار پاسخ به

نامه دوم  ساعتی در بین خبرگان توزیع شد. پرسش -تحقیق در صنعت تولیدي و بر اساس روش دلفی
  درجه اولویت معیارها نسبت به یکدیگر و هر نمودن  مشخصمنظور  شامل انجام مقایسات زوجی به

  بوده است.  نظراز زیر معیارها نسبت به معیار اصلی مورد گروه
بر مدل  اي مبتنی نامه ثر بر شهرت، از طریق پرسشؤبندي عوامل م از براي رتبهنیهاي مورد داده  

 هریس شهرت  نامه بهره دست آمده است. پرسش ، بهفامبران  هریس شهرت  توسعه داده شده بهره
 )3عملکرد مالی؛  )2انداز و رهبري؛  چشم )1باشد؛ که عبارتند از:  شامل شش بعد می فامبران 

و  روشن (نجممحیط کار  )6وجهه احساسی و  )5مسئولیت اجتماعی؛  )4ت؛ محصوالت و خدما
شاخص است که در تحقیق حاضر، با  21هاي این ابعاد در مدل فامبران  شاخص ).1390همکارانش، 

از این رو مدل اشاره شده مبناي اصلی تحقیق پیدا کرد. مورد کاهش  15توجه به نظر خبرگان، به 
یید خبرگان أمورد ت یک  زیر معیار مطابق شکل شماره 15معیار و  5ها،  ، و از بین آنگرفت  قرارحاضر 

نامه دوم بر طبق  تدوین شد. پرسش ساعتی  نامه اول در قالب روش دلفی . پرسشگرفت  شرکت قرار
یید أو مورد تهاي مقایسات زوجی تدوین  سوال در قالب ماتریس 6مدل مفهومی پژوهش شامل 

مرور ادبیات تحقیق و با استفاده از نظرات کارشناسان و با  .گرفت  مطالعه قرارن مورد خبرگان سازما
 معیار  پنج)، 1998( فامبران هریس  گرفته مطالعه قرار مورد معیار  از شش، طیور خبرگان شرکت رام

، )کار  محیط ،وجهه احساسی، مسئولیت اجتماعی، خدمات و  محصوالت، و رهبري انداز (چشم شامل
از بین ، اول نامه عملکرد مالی همان ابتدا در پرسش  شد و شاخصاول شناسایی  نامه با توجه به پرسش

 شد به هر یک از موارد ذکر شده براز خبرگان خواسته ، منظور بدین. حذف گردید ها سایر شاخص
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االتر بدیهی است که نمره بدهند. اختصاص  10تا  1اساس اهمیت تشخیص داده شده، عددي بین 
آوري نظرات خبرگان شرکت و مقایسه بین  پس از جمع. نظر استاهمیت بیشتر معیار مورد معناي به

ها باالتر از هفت بود  هایی که میانگین درجه اهمیت آن شده تمامی شاخص گذاري معیارهاي نمره
 ینچن هم. گرفت  مقایسات زوجی محاسبات مربوطه صورت نامه سپس از طریق پرسشانتخاب شد. 

و در نهایت  گرفت  نظر قرار ) مد1998( شاخصه فامبران 21زیر معیارهاي مرتبط با هر معیار طبق مدل 
  . شد مربوط در مدل مشخص هاي نظر از تمام شاخصمورد هاي نیز شاخص

  
  تحقیق هاي نتایج و یافته

  شده است:ارائه یک هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهش در جدول  آماره
 

  .توزیع فراوانی متغیرهاي پژوهش -1 جدول
 متغیرها  فراوانی  درصد

  زن 0  00/0
 مرد 12  100/0 جنسیت

  کل 12  100/0
 سال 40تا  31از  8  67/0

 سال به باال 40از  4  33/0 سن

  کل 12  100/0
 دیپلم 4  33/0

 تحصیالت
 لیسانس 8  67/0

 و دکتري لیسانس فوق 0  00/0

  کل 12  100/0
 سال 10تا  6از  5  42/0

 سال 15تا  11از  5  42/0 تجربه کاري

 سال به باال 15از  2  16/0

   کل 12  100/0
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یک از معیارها بر مبناي  مربوط به هر معیارهاي دهی به معیارها و زیر طور که اشاره شد وزن همان  
مقایسات جداول در به جهت محاسبه نرخ سازگاري  د.باش میمراتبی   رویکرد فرآیند تحلیل سلسله

که ؛ محاسبه گردید 1/0کمتر از آمده دست  هب CR  مقدارمعیارها، زیر و زوجی مربوط به معیارها
از کدام براي هر  در پایان، . سپسباشند سازگار می ها کامالً ماتریساست که این دهنده  نشان

 چنین مبناي هر شاخص و هم ها بر ست آمده از گام قبل، وزن گزینهد هاي مقایسات زوجی به ماتریس
  .محاسبه شد هم  ها نسبت به وزن شاخص

  
  ها. لفهؤغیرها و متاوزان مربوط به م -2 جدول

غیر
مت

 
اي

ه
 

ش
ژوه

پ
رها  

متغی
ی 

نسب
ان 

اوز
  

  ها لفهؤم

  ها لفهؤنسبی م اوزان

شم
چ

 
ري

رهب
 و 

داز
ان

ات  
خدم

ت و 
وال

حص
م

عی  
تما

 اج
یت

سئول
م

  

سی
حسا

هه ا
وج

  

کار
ط 

محی
  

های
ن ن

وز
  ی

  رتبه

شم
چ

 
 و 

داز
ان

ري
رهب

  

259/0  
  انداز شرکت چشم

  رسالت شرکت
  بازار و مستمر در  حضور طوالنی

112/0  
104/0  
094/0  

112/0  
103/0  
093/0  

101/0  
107/0  
094/0  

116/0  
105/0  
090/0  

113/0  
106/0  
090/0  

110/0  
105/0  
092/0  

1  
3  
4  

 و 
الت

صو
مح

ات
خدم

  
201/0  

  کیفیت ارائه محصوالت با
  سب محصوالتقیمت منا

  خالقیت در ارائه محصول و خدمات
  سابقه شرکت در صنعت

113/0  
090/0  
069/0  
075/0  

114/0  
089/0  
067/0  
078/0  

119/0  
088/0  
067/0  
071/0  

115/0  
090/0  
069/0  
075/0  

116/0  
085/0  
071/0  
077/0  

116/0  
089/0  
075/0  
075/0  

2  
5  
7  
6  

ت 
ئولی

مس
عی

تما
اج

  

229/0  
  رکت با مشتریانبرخورد خوب کارمندان ش

  اهتمام به حفظ محیط زیست
  خوب عنوان یک شهروند عملکرد شرکت به

046/0  
046/0  
056/0  

047/0  
047/0  
056/0  

048/0  
051/0  
061/0  

046/0  
046/0  
052/0  

048/0  
045/0  
057/0  

047/0  
047/0  
056/0  

10  
10  
9  

هه 
وج

سی
حسا

ا
  

  آشنایی با نام تجاري شرکت  164/0
  خوب... روابط عمومی و ارتباطات

061/0  
045/0  

062/0  
041/0  

057/0  
044/0  

061/0  
045/0  

059/0  
048/0  

060/0  
044/0  

8  
11  

کار
ط 

محی
  

147/0  
  رعایت مسائل اخالقی توسط شرکت...

  کیفیت مدیریت
  داشتن محیط خوب براي کار

031/0  
024/0  
033/0  

032/0  
024/0  
036/0  

034/0  
023/0  
034/0  

032/0  
024/0  
033/0  

029/0  
025/0  
032/0  

032/0  
024/0  
024/0  

13  
14  
12  
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معیار  به  انداز شرکت) مربوط بیانگر کسب باالترین اولویت براي گزینه (چشمسه نتایج جدول   
) کار  (محیط معیار  مربوط به )مدیریت  اولویت براي گزینه (کیفیت ترین انداز و رهبري) و پایین (چشم

  .باشد می
  

  گیري و پیشنهادها نتیجه
کیفیت،  شرکت، ارائه محصوالت با انداز : چشمعبارت است از در پژوهش حاضربندي  رتبهنتایج   

در  ترتیب  بهکه رسالت شرکت، حضور طوالنی و مستمر در بازار، قیمت مناسب محصوالت 
، شناسایی عوامل اثرگذار بر شهرت گرفت توان نتیجه می رو از این ؛یک تا پنج قرار گرفتند هاي اولویت

مشتریان وفادارتري براي شرکت به ارمغان آورده و براي سودآوري  تواند میشرکت بسیار مفید بوده و 
طی این پژوهش از مرور مطالعات صورت گرفته در خصوص شهرت شرکت، کمک شایانی باشد. 

ر ذهنی سازمان (شهرت سازمانی)، از سازي تصوی گردد که، بهینه سازمانی این چنین استنباط می
هاي  هاست و مانند کیمیایی، فعالیت ترین موضوعات در پیشرفت سازمان ترین و اجتناب ضروري

شهرت سازمانی، مطالعات  توجه به پژوهش حاضر در خصوصسازد. با  سازمان را به کلی متحول می
دو حوزه مورد مطالعه، در صنعت طور کلی مقوله شهرت سازمانی در  حاکی از آن است که به

  و خدمات، کاربرد دارد.  انداز و رهبري، محصوالت چشم
ارائه  شهرت  بر حسنثیرگذار أعوامل ت بندي در پژوهش حاضر روندي که براي شناسایی و رتبه  

دقیقی از عملکرد شرکت خود  تا شناخت نسبتاً کند کمک میسازمان مربوطه، شده است، به مدیریت 
واحد و سازمان تحت کنترل ، شده  تر نسبت به عوامل مطرح تر و علمی د با شناخت دقیقداشته و بتوانن

 هاي گیري براي رفع نقاط ضعف در عملکرد شرکت، تصمیم چنین خود را بهتر مدیریت کنند و هم
هاي کاربردي براي رسیدن به هدف  حاضر، پیشنهادآمده از پژوهش  دست مناسبی بگیرند. طبق نتایج به

با مستند به نتایج موجود، : گردد عنوان می شرح  ینه اببه مدیران و مسئولین صنعت تولیدي  پژوهش
کیفیت، رسالت شرکت، باالترین  شرکت، ارائه محصوالت با انداز معیار، چشمسه زیر که  توجه به این

بري و و ره انداز معیار اول و سوم مربوط به معیار چشماختصاص دادند، که زیر خود  رتبه را به
در  شود به این شرکت پیشنهاد می، باشد خدمات می و  زیرمعیار دوم مربوط به معیار محصوالت

ها  با اصالح و ارتقاء سطح این شاخص نظر کرده ودیگر موجود در این معیارها تجدیدهاي  شاخص
یایی ها داراي ارزش و مزا همانطور که بیان شد، حسن شهرت براي شرکتسطح خود را ارتقاء دهد. 



 1396 بهار )1(، شماره )4(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

48 

گردد. از آنجا که رقابت در کسب و کار تولید  ها می است که باعث ایجاد مزیت رقابتی براي آن
باید بتوانند با  بر رقابت داخلی می هاي ایرانی عالوه کشاورزي در ایران بسیار شدید بوده و شرکت

با توجه به شود.  تولیدکنندگان خارجی نیز رقابت کنند، ارزش حسن شهرت بیش از پیش نمایان می
مدیران این صنعت توصیه  هاي تولیدي و مخصوصاً ارزش و مزایاي شهرت، به کلیه مدیران شرکت

گیري و بهبود شهرت شرکت خود ایجاد نمایند. این سیستم  شود تا سیستمی را جهت پایش، اندازه می
هاي  فعالیت سازي کلیه تواند تحت نظر مستقیم مدیر ارشد و یا هیات مدیره شرکت، به هماهنگ می

هاي  سیس نیروي انسانی، تدوین استراتژيأشرکت از جمله تولید، بازاریابی، فروش، کنترل کیفیت، ت
... در راستاي کسب و بهبود حسن شهرت شرکت رام طیور دربال بپردازد. در صورت  کسب و کار و
وردار هاي سازمانی از مزایاي شهرت برخ دست آوردن شهرت مناسب، کلیه بخش هموفقیت در ب

هاي پنهان سازمان  گذاري در این زمینه باعث افزایش مزایاي رقابتی و دارایی خواهند شد. سرمایه
زمانی ثابت، به  هاي در دوره شود پیشنهاد می، ها با توجه به ماهیت پویاي شاخص چنین همخواهد شد. 

ج عملی بهتري از کاربرد مدل هاي مختلف اقدام شود تا نتای نفع ها از دیدگاه ذي بندي مجدد آن اولویت
  آید.  دست هب
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Abstract 
 This study has been done to recognize and rank the factors which effect on good 
reputation to optimize the organizational subjective image (organizational 
reputation) in the Ram Poultry Company (Drbal). According to this, researchers 
chose the 21 factor and 6 dimensional Fombrun model as the primary pattern of 
research when they are reviewing the relating literature at the same time. in the 
following, 12 persons of staffs of the Ram Poultry Company were recognize as the 
experts of this study to comment on selection of factors and their rankings. 
According to the experts, five factors have been recognized as the main factors 
(namely: view and leadership, products and services, social responsibility, 
emotional aspect, work environment) and the number of appropriate sub-indices 
was mentioned as the best factor of identifying good reputation tailored to the 
needs of the company. Then, the potential indicators were evaluated by using 
analytic hierarchy process and Excel software and the final score was determined 
for each. The studies showed that the process used to identification and ranking 
factors influencing the good reputation is provided, Rather an accurate 
understanding of the performance management helps your company and ability to 
be more accurate and more scientific understanding than the factors raised, 
organization’s better manage and under their control the unit, and to eliminate the 
weaknesses in the performance of the company, appropriate decisions be taken. 
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