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The Impact of Social Responsibility Performance Disclosure Strategies 

on Promoting Resilience Economy Policy in Food and Pharmaceutical 

Companies 

Abstract

The present study investigates the effect of performance disclosure strategies 

based on social responsibility on promoting the policy of resistance economy 

in food and pharmaceutical companies. This study analyzes data related to 22 

companies active in the food and pharmaceutical industries listed on the 

Tehran Stock Exchange over a period of six years (2932-2931) in which 89 

indicators were evaluated and then obtained According to experts, 3 indicators 

were prioritized by Delphi technique. Then, in a quantitative section, the 

relationship between social responsibility strategies and the dimensions of the 

resistance economy policy was examined. The statistical population in this 

section included the employees of the mentioned companies, of which 922 

people were selected by available methods. The data collection tool was a 

questionnaire. Structural equation modeling based on partial least squares 

approach was used to analyze the data. Findings showed that there is a 

significant relationship between performance disclosure strategies based on 

social responsibility and the dimensions of resistance economics and the best 

path is related to the dimension of consumption control. Based on this, it can 

be said that according to the performance disclosure strategies based on social 

responsibility, the dimensions of resistance economy can be strengthened in 

active food and pharmaceutical companies. 
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 مقاومتی اقتصاد مشی خط  ارتقای بر  اجتماعی مسئولیت بر مبتنی عملکرد افشاء راهکارهای  تاثیر

 دارویی و غذایی صنایع شرکتهای در
0مصطفی قنبری قلعه رودخانی

4محمدرضا وطن پرست

3کیهان آزادی

چکیده

سب نظر از خبرگان کشاخص مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس با  38حاضر  پژوهشدر  

شاخص توسط تکنیک دلفی اولویت بندی شددند  در ادامدو و در ب دش     9موضوع تعداد 

ارتباط بین راهکارهای مسئولیت اجتماعی و ابعاد خط مشی اقتصداد ماداومتی مدورد    کمی 

بررسی قرار گرفت کو جامعو آماری در این ب ش شامل کارکنان شرکت های مزبور بودند 

نفر بو روش در دسترس انت دا  شددند  ابدزار گدردآوری دادف یافتدو هدای        833کو تعداد 

فشای عملکرد مبتنی بر مسدئولیت اجتمداعی و ابعداد    تحایق نشان داد کو بین راهکارهای ا

اقتصاد مااومتی ارتباط معناداری وجود دارد و بهترین مسیر مربوط بو بعد کنتدر  مصدر    

باشد  براین اساس می توان گفت کو با توجو بو راهکارهای افشای عملکدرد مبتندی بدر    می

ت های فعا  غذایی و دارویی مسئولیت اجتماعی می توان ابعاد اقتصاد مااومتی را در شرک

تاویت نمود 

اقتصاد مااومتی، شرکت هدای   عملکرد، افشاء ،اجتماعی مسئولیت عملکرد کلیدی: های واژه
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روز  اسدت و هدر    های اخیر عرصو های م تلف اقتصادی را مورد هد  قرار دادفتحریم اقتصادی در سا 

بدا وجدود   افزاید تا بیش از پیش اقتصدادی را ندابود سدازد  در  ندد سدا  اخیدر         بر گسترف نفوذ خود می

تدا  درگیر مشکالت متعددی کو از تدامین مدواد اولیدو گرفتدو      مشکالت تحریمی علیو ایران کشورعزیز ما 

کو باید راهکارهای موثری برای برون رفدت از ایدن مشدکالت پیددا      توزیع و فروش محصوالت می باشد

تی موجدود در بدازار،   (  در حا  حاضر از یک سو بو دلیل بدی ثبدا  323:  3891کرد )حسنوند و همکاران، 

گذاری مناسب و تباد  در عرصو صادرات مشکالت زیادی را بو همراف دارد  متاسفانو شرکت هدای  قیمت

فعا  در عرصو غذایی و دارویی با دارابودن ساباو  شمگیر در عرصو تولید این محصو  بیشتر بر استفادف 

های نوین در امر تولید، اتکای صر  بدو  تراتژیاز رویکردهای سنتی تاکید دارد کو با توجو بو تاکید بر اس

تواند جوابگوی رونق اقتصادی باشد  های سنتی نمیروش

 مشدکالتی مشکل اساسی کو در کشورهای در حا  توسعو و از جملو ایران، هنگام رویارویی با این  نین 

در قالدب بوروکراسدی و   ، شعارزدگی، گزارشات مفصل و بلند باال و متأسفانو بعضاً آمارسازی وجود دارد

گردد)ذبیحدی و  شدود و یدا نداقص اجدرا مدی     کاغذبازی است، حا  آنکو هیچ گام عملی یا برداشدتو نمدی  

مسدئولیت هدا و تعهددات     و(  بنابراین تغییر جهت براسداس قابلیدت هدای نوآوراندو     33: 3898همکاران، 

 باشد ها راهی برای توسعو جایگاهشان میاجتماعی شرکت

تالطم نباید کسب و کارها در حالت ایستایی باشند، بلکدو بایدد در مسدیر رو بدو رشدد قدرار        در دنیای پر

یافتن صنعتی کو بو صورت مستمر و دورف ای وارد عرصو کدارآفرینی  در دنیای امروز دلیل  مینبه .بگیرند

موقعیت رقابتی آید کو بو استحکام نشدف باشد دشوار است؛ زیرا کارآفرینی، سازوکاری حیاتی بو شمار می

 (   381: 2030و همکاران،  3)تامایوشودها و صنایع در جهان رقابتی آیندف منجر میسازمان

 گدو پاسد  نو فاط بو ذینفعان بلکو باید در برابر کدل مدردم   کار و کسب عرصو در فعا  هایشرکت امروزف

 از جامعدو  در فعدا   هدای موجودیدت  عندوان  بو هاآن دیگر، عبارت بو  (3891 خطیبی، و )ذوالفااری باشند

 جامعدو  در را آندان  مدوثرتر  پدذیرش  موجبدات  و ب شدد  می هویت هاآن بو کو برخوردارند هاییمسئولیت

 ارتبداط  و شود منجر مردم نزد شرکت از مثبتی ذهنی تصویر بو تواند می تدریج بو امر این  سازد می فراهم

   ب شد تسهیل را یکدیگر با آنان

اقتصاد باید بو عنوان یک سازمان یا مجموعو کامل و واحد، کو تمامی اجزای آن  نهادگرایی، مطابق دیدگاف

ها در ارتباط  بنابراین، ناش مردم و بنگاف ( 3834 متوسلی،) با یکدیگر ارتباط دارند مورد بررسی قرار گیرد

 تواند بر یکدیگر تاثیر گذارد  با یکدیگر قابل تعریف است و رفتار این دو می

 گدردد  می بر قبل ها سدف بو حوزف این در آنان هایمسئولیت و اجتماعی حوزف در هاشرکت عملکرد گر و

 حدا ،  ایدن  با ،است شدف ارایو دیگر هایتمدن و باستان روم از رفتارهایی  نین از بسیاری شواهد حتی و

 اخیدر،  هدای سدا   در  گرفدت  قدرار  مالحظدو  مورد ویژف طور بو بیستم قرن 40 و 80 های دهو در واژف این

 مسدئولیت  بدا  مدرتبط  اجرایدی  اقددامات  بدین اسدت   یافتدو  تغییر شرکت یک رفتارهای از جامعو انتظارات

2
 Tamayo 
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  زهیددی و  2033، 3لی و )یو دارد وجود داری معنی رابطو زمینو این در آنان موفایت و هاشرکت اجتماعی

  (2039، 2همکاران

 در هدا آن عملکدرد  و هدا سازمان اجتماعی مسئولیت اهمیت بو توجو با کو پنداشت  نین توان می بنابراین،

 و شناسدایی  مورد ،مناسب بهبود اقدامات تعیین منظور بو موجود هایآسیب است ضروری خصوص، این

 هدای مزیدت سدایر   و سود کسب راستای در دیگر اقدامات  ونهم توانند می هاشرکت  گیرد قرار ارزیابی

  نمایند گزارش و اجرا ریزی، برنامو را اجتماعی مسئولیت با مرتبط اقدامات رقابتی،

 کاروساز از گیری بهرف مستلزم شدف تعیین الزامات اهم با بهبود اقدامات و راهکارها بین همسویی برقراری

 باشد، نظر مورد اجتماعی هایمسئولیت بو عمل برای ها ایدف از وسیعی طیف است کنمم  است مش صی

 پدردازد  مدی  الزامات از کدامیک تحاق از پشتیبانی بو امر واقعیت در شدف یاد های ایدف کو است این مهم اما

 تحدت  الزامدات  از سدطحی   دو  تدا  دیگدر،  طدر   از و گردد می پرهیز تکراری کارهای از میزانی  و تا و

  گیرد می قرار پوشش

 اهداف و پرسش ها

 مااومتی اقتصاد مشی خط  ارتاای بر  اجتماعی مسئولیت بر مبتنی عملکرد افشاء بررسی تاثیر راهکارهای

باشد و براین اساس سوا  اصلی پژوهش میجزو اهدا  این تحایق دارویی  و غذایی صنایع شرکتهای در

 اقتصداد  مشدی  خدط   ارتادای  بدر   اجتماعی مسئولیت بر مبتنی عملکرد افشاء این است کو آیا راهکارهای

 دارویی تاثیرگذار است؟ و غذایی صنایع شرکتهای در مااومتی

 پیشینه پژوهش

اجتماعی مسئولیت 

مدیران و گذاران سرمایو مانند ها،سهامداران شرکت برای مالی عملکرد بر شرکت اجتماعی مسئولیت تأثیر

اجتماعی مسئولیت کارگیری بو در شرکت محااان اقدام از است  برخی یافتو روزافزونی اهمیت راهبردی،

عملکدرد  بر  شمگیری و مثبت تأثیر اقدامات کو این اند شدف یادآور و اند گرفتو در نظر رقابتی مزیتی  را

 ( 2033و همکاران،  8دارد )گیاناراکیس شرکت سودآوری و مالی

 و هدا شدرکت  اجتمداعی  مسدئولیت  بدین  (3891) همکداران  و ذوالفاداری  توسط شدف انجام بررسی مطابق

 ارزیدابی  قابدل  م تلدف  طدر   بدو  موضوع این  دارد وجود داری معنی و مستایم رابطو هاآن مالی عملکرد

 جامعدو  میدان  در شرکت شهرت ،اجتماعی مسئولیت با مرتبط های برنامو شدن فراگیر با است ممکن  است

 بدو   نباشدد  تبلیغداتی  فدراوان  هدای  هزیندو  صدر   بو نیازی کو باشد مابو   نان آن مردم نزد و زیاد آنادر

 نفدع  بو نهایتا را آن خدمات و محصوالت از استفادف هم و شوند می آشنا شرکت با هم مردم دیگر، عبارت

  بینند می خود

 هدای فعالیدت  پیامددهای  دربارف پاس گویی در تجاری واحد یک تمایل معنی بو اجتماعی پذیری مسئولیت

( اعتااد دارند کو ارتباط مداوم بدین  2001) 3( و هینز3939) 4کارو   است زیست محیط و جامعو بر خود

 آید  کسب و کارها و مردم، یک منبع مهم سود برای اخال  کسب و کار بو حسا  می

2 Yoo and  Lee  

2 Anat Anaqie Zahidy 

9 Giannarakis 
4 Carroll 
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 بدو  نسدبت  و داد قدرار  شناسایی مورد شدف یاد حوزف سو در توان می نیز را مربوط اهدا  و راهکارها طبعا

 و اند گذاشتو این از فراتر را پا هاسازمان از بسیاری  نمود اقدام خصوص این در مناسب های برنامو تدوین

 ایدن  در کدو  نمایندد  می پیروی نیز مش صی راهبردهای از بلکو اند، کردفن بسندف ماطعی اقدامات بو تنها ون

 و آثدار  نیدز  و اخالقی و حاوقی هایمسئولیت بو عمل ،دولت با تعامل نحوف قبیل از متنوعی مباحث راستا

 و )هانگر کنند می دنبا  را بازار اقتصاد سازکارهای بو تعهد و بنگاف کارایی قبیل از اقتصادی و فنی عواقب

  (3834 ویلن،

 تولیدد  فرایندد  یدا  نهدایی  محصدو   در اجتمداعی  الزامات کردن وارد شامل اجتماعی مسئولیت هایفعالیت

 یداد  زیسدت  محیط با سازگار های فناوری از استفادف با محصوالت تولید از توان می مثا  برای کو محصو 

 بدو  کدو  اسدت  زمیندو  این در اقدامات و هافعالیت دیگر از انسانی منابع مدیریت شیوف تغییر  نین،هم  کرد

 محیطدی  زیست بازدهی باالتر سطوح بو دستیابی  برد نام کارکنان بو اختیار تفویض از توان می مثا  عنوان

-شدرکت  اجتماعی مسئولیت با مرتبط اقدامات و هافعالیت جملو از نیز آلودگی کاهش و بازیافت طریق از

 محیطدی  زیسدت  هدای آلودگی کاهش در قاطع موضع از برخورداری از توان می مثا  عنوان بو کو است ها

  داد قرار نظر مد  ار و  این در

 تحقیق روش

 و تاسد  تحلیلدی  و توصیفی نوع از ماهیت و روش لحاظ بو و توسعو ای – کاربردی هد  در این تحیق

 مطالعدو  شددف،  تاکید دارویی و غذایی مواد تولید عرصو در فعا  شرکتهای بر پژوهش انجام در کو آنجا از

 اورا  بدورس  کنندف دارو و مواد غدذایی تولید هایشرکتآن  آماری جامعة  گردد می محسو  نیز موردی

 ماموریتهدا،  بررسی سازمان، خبرف کارشناسان با مصاحبو طریق از شدف انجام بررسی اساس بر  است بهادار

 هدای پدژوهش  و مطالعدات  از اعدم  ای کتاب انو مستندات نیز و بررسی مورد هایشرکت وظایف و اهدا 

 راهکارهدای  اهدم  خبرگدان،  نظدرات  از اسدتفادف  بدا و  گرفدت  قرار شناسایی مورد شاخص 38 نهایتا قبلی،

راهکدار از   9برآورد گردید کو منتج بدو شناسدایی    ،2دلفی هایروش طریق از وضعیت بهبود برای مناسب

 حمایدت  ارایدو  - نوین کار و کسب با مرتبط های مهارت فراگیری طریق از کارکنان پذیری قبیل: انعطا 

 از حمایدت  و اشدتغا   کمدی  سطح ارتاای - رفاهی و بهداشتی و آموزشی های حوزف در المنفعو عام های

 آثدار  بازسدازی  و ضدایعات  و هدا  زبالدو  بازیافت - مالیات و عوارض موقع بو پرداخت - کارکنان معیشت

محور سالمت و ارگانیک محصوالت تولید - شرکت کار و کسب  رخو از ناشی ت ریبی

بازار سهم حفظ منظور بو محصوالت شدف تمام بهای کاهش طریق از قیمت کردن رقابتی و کیفیت حفظ

 افدزایش  و شددف  تمدام  قیمدت  کداهش  افدزودف،  ارزش افدزایش  بدرای  ارزش زنجیرف مراحل تمام بو توجو

 هدای  صورت داوطلبانو حسابرسی از استابا  و مالی صورتهای شفا  گزارشگری - مشتریان رضایتمندی

 6 از متشکل از نفر دف موضوع خبرگانانت ا  شدند    حسابرسی خدمات بو نبودن ملزم صورت در مالی

 مدالی  امدور  زمینو در کشور عالی مراکز و دانشگاف اساتید از نفر  هار نیز و حسابرس و خبرف حسابدار نفر

در مرحلو بعدی بو بررسی ارتبداط    داشتند مشارکت تحایق پیشبرد مراحل تمامی در کو بودند حسابدار و

گانو منت ب در این پژوهش و ابعاد اقاصاد مااومتی پرداختو شد کو بدرای ایدن منظدور     9بین راهکارهای 

2 Heinze 
2 Delphi 
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جامعو آماری شامل مدیران و کارکنان شرکت های منت ب بودند کو بدو روش نموندو گیدری در دسدترس     

 نفر بو عنوان نمونو و از طریق پرسشنامو مورد نظرسنجی قرار گرفتند    833تعداد 

 ارزیابی مدل اندازه گیری

 آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا

کو بدو منظدور بدرازش مدد  انددازف گیدری مدورد         اند  گیری نیز مطلو های اندازفمد  روایدی همگدرای

(، میدانگین  2دهد، براساس جدو )گیرد و میزان همبستگی هر سازف با ابعادش را نشان میاستفادف قرار می

بیشتر بودف کو آن نیز میزان روایی مد  را  1/0است راج شدف برای کلیو متغیرها و ابعادشان از مادار مرزی 

 دهد ان مینش

 (  توصیف متغیرهای پژوهش2جدو )

AVE ضریب پایایی ترکیبی کرونباخ آلفای ضرایب شاخص ها

راهکارهااای مبتناای باار مساائولیت  

 اجتماعی

142/0

133/0 161/0

688/0 198/0 118/0 اقتصاد مقاومتی

هدا،   بو سایر سازفهای خود نسبت  قبو  خواهد بود کو سازف با شاخص زمانی روایی واگرای یک مد  قابل

شود باید از سایر اعداد هم  تعامل بیشتری داشتو باشد)یعنی عددی کو در قطر این ماتریس نمایش دادف می

 ستون خود بزرگتر باشد( 

 الرکر و فرونل روش بو واگرا ییروا سنجش سیماتر( 8جدو  

راهکارهای مبتنی بر 

مسئولیت اجتماعی

ظرفیدددددت 

سازمانی

همبستگی 

بدددددددین 

کارکنان و 

مدیران

کنتددر 

مصدددر

 

 تولیددد از اسددتفادف

 داخلی

راهکارهدای مبتندی بدر    

 مسئولیت اجتماعی
112/0

ظرفیت سازمانی 116/0 191/0

همبستگی بین کارکنان 

 و مدیران
491/0 439/0

333/0

کنتر  مصر  831/0 632/0 101/0 162/0

استفادف از تولید داخلی 413/0 112/0 438/0 689/0 183/0

های خود دارندد   ها در مد  تعامل بیشتری با شاخص توان اظهار داشت کو در پژوهش حاضر، سازف لذا می

 های دیگر و روایی واگرای مد  در حد مناسبی است  تا با سازف

مدل ساختاری پژوهش



2421 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

_
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

هشتم
 ،

مرداد
0410

دراین ب ش مد  ساختاری تحایق در حالت استاندارد و معناداری ارائو شدف است:

( مد  ساختاری تحایق در حالت استاندارد2شکل

( مد  ساختاری تحایق در حالت معناداری8شکل

گیریبحث و نتیجه

های تولیدکنندف مواد غذایی و دارویی پذیرفتو شدف در عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت پژوهش در این

مورد بررسی قرار گرفت  3891-3892های سالو طی سا  6بورس اورا  بهادار تهران در یک دورف زمانی 
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نظدران  و با توجو بو اهم الزامات محاق نشدف، راهکارهای الزم برای این امر از طریق مصاحبو بدا صداحب  

شود کدو  با توجو بو بررسی فرضیو از طریق روش حداقل مربعات جزیی مالحظو میامر شناسایی گردید  

سئولیت اجتماعی و خط مشدی اقتصداد ماداومتی ارتبداط مثبدت و      بین ابعاد و راهکارهای شناسایی شدف م

 باشدد   می 638/0معناداری وجود دارد و بهترین مسیر در این راستا مربوط بو کنتر  مصر  با شدت تاثیر 

  داردوجدود   ملدی  تولیدد و  ماداومتی  اقتصداد میتوان عنوان نمودارتباط زیاد و معناداری بین  این گونوپس 

 و محصدوالت  تولیددات  بدا   شدود  مدی  ماداومتی  اقتصداد  هدای  بنیان تاویت موجب اخلید تولید افزایش

 اقتصدادی   ارکان از یکی توسعو و رشد و یافتو کاهش اقتصادی و سیاسی فشارهای ملی، و بومی کاالهای

 اقتصداد   نانکدو  برخوردارندد،  خاصدی  اهمیدت  از خصوصدی  ب دش  و مردم میان این در  شودمی محاق

 ب دش  مؤسسدات  و نهادهدا   باشدد  مدی  مردم مشارکت و خصوصی ب ش تولیدی های فعالیت مااومتی،

 اسدت  جهدادی  حرکدت  یدک  عمدتا مددیریت یدا کنتدر  مصدر ،      گیرد صورت مردم کنار در خصوصی

سعی وافر در استفادف از کاالی داخلی داشتو باشند وتدا جدایی کدو ممکدن      باید های تولید کنندف وشرکت

    خارجی استفادف نکننداست از کاالهای 

منابع:
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 هددای نظریددو  (3893)  بهمددن مهددد، بنددی ، فریدددون رودپشددتی، رهنمددای ، جددواد اشددرفی، 3

 مددیریت،  حسابرسدی  و حسدابداری  دانش پژوهشی علمی فصلنامو  شرکتها اجتماعی پذیری مسئولیت

 پاییز ،83 شمارف هشتم، سا 

 عملکدرد  ارزیدابی  شاخصهای ارتباط تبیین  (3898)  رامین عموقین، زمانی ، مصطفی افشار، 2

 شدمارف  ششدم،  دورف شیراز، دانشگاف حسابداری های پیشرفت مجلو  شرکتها رشد با عملکردی رتبو و

 3 پیاپی تابستان، و بهار او ،

 مسئولیت تأثیر  (3891)  مجید محمدشفیعی، ، حسین آبادی، دولت رضایی ، فریدون امیدی، 8

 فصدلنامو   غدذایی  صدنایع  در کننددف  مصدر   واکنشهای و اجتماعی عملکرد بر شرکت اجتماعی های

 بهار (،20) پیاپی شمارف او ، شمارف ششم، سا  نوین، بازاریابی تحایاات پژوهشی -علمی

تاثیر فضای کسب و کار بدر تجدارت   (  3891زادف، سمیو  ) برقی اسکویی، محمدمهدی ، ولی 4

المللدی،     فصلنامو مدیریت کسدب و کارهدای بدین   موردی شرکای عمدف تجاری ایرانخارجی: مطالعو 

 3891زمستان  ،8سا  او ، شمارف 

تداثیر اخدال  کسدب و کدار بدر      (  3839زادف، هوشنگ ، سلطانی فساندیس، غالمرضا  ) تای 1

پداییز و   ،4و  8شمارف ، اخال  در علوم و فناوری پژوهشی -علمی فصلنامو  مسوولیت اجتماعی بنگاف

 3839زمستان 

 و اجتمداعی  مسئولیت  محمدحسن جعفری، ، ایرج نوروش، ، غالمرضا زنگنو، کرد حیدری 6

 8  هدای  شمارف اقتصادی، مجلو  تهران بهادار اورا  بورس در شدف پذیرفتو شرکتهای در مالی عملکرد

 3896 تیر و خرداد ،4 و

 اجتمداعی  مسدئولیت  گزارشدگری  تاثیر  (3891)  نگین خطیبی، عشوری ، مهدی ذوالفااری، 1

(CSR) شدم  فصدلنامو   تهدران  بهادار اورا  بورس در شدف پذیرفتو های شرکت رقابتی موفایت بر  

 او  جلد 3891 پاییز ،2 شمارف ،3 دورف مدیریت، و حسابداری انداز

 )مطالعدو  سدازمانها  یافتگی توسعو و عملکرد مدیریت  (3831)  عالءالدین بارآباد، زادف رفیع 3

 عملکرد مدیریت ملی کنفرانس سومین  عملی( تجربو و موردی

 عملکرد و شرکت شهرت بر شرکت اجتماعی مسئولیت تأثیر بررسی  (3894)  مریم کمایی، 9

 اسدالمی،  آزاد دانشدگاف  ارشد، کارشناسی نامو پایان  میهن لبنی محصوالت صنعت مطالعو: مورد برند،

 فارس خلیج -خرمشهر المللی بین واحد

توسعو اقتصادی، مفداهیم، مبدانی نظدری، رویکدرد نهدادگرایی و      (  3834)  متوسلی، محمود  30

 روش شناسی، دانشگاف تهران

 بازتا  انتشارات  کار و کسب در ریزی برنامو مبانی  (3893)  یزدان محمدبیکی،  33

 مدد   اساسبر  سازمانی یابی (  عارضو3891علی  ) ناوی، میر سید ،سینکی، سپیدف  مسعود  32

 علدوم  دانشدگاف  پیراپزشکی دانشکدف تهران  مجلو پزشکی علوم دانشگاف در بورد: مطالعو موردی ویس

اسفند  و ، بهمن6، شمارف 30 سالمت(، دورف تهران )پیاورد پزشکی



2423  بدر  اجتمداعی  مسدئولیت  (  تدأثیر 3831مهلوجی، حسین ، هندیجانی، رزا ، کرمانشاف، علی  )  38

، 32 شدمارف  سدوم،  سدا   ایدران،  مددیریت  علدوم  منابع  فصدلنامو  مبتنی بر دیدگاف بنگاهها: در نوآوری

 3831 زمستان

  مانددانا  ،شدیرازی  ، حمیددف  ،محمدزادف اسماعیلی ، مینو ،نجفی ، نوشین ،کهن ، مریم ،نجفی  34

در ایران    (AHPQ)(  بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش نگرش بین حرفو ای تیم سالمت3894)

 23 تا صفحو 23 از صفحو؛ 2 شمارف، 1ف دور، پژوهش در آموزش علوم پزشکی فصلنامو

 ارزیدابی  هدای  سدنجو  اساس بر شرکتها بندی رتبو  (3891)  نویدرضا نمازی، ، محمد نمازی،  31

 پژوهشدهای   ارزیدابی  معیارهدای  ماایسدو  و TOPSIS  ندشاخصدو  تکنیدک  از اسدتفادف  بدا  عملکرد

 تابستان ،23 پیاپی دوم، دورف هشتم، سا  مالی، حسابداری

 سدید  ترجمدو:  اسدتراتژیک،  مددیریت  مبدانی   (3834)  ا  توماس ویلن، ، دیوید جی هانگر،  36

 فرهنگی پژوهشهای تهران، ایزدی، داود و اعرابی محمد
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