
 چکیده

یکی اس مًضوًعات الو ی    عىًان بٍَمًارٌ  َا شزکتبیشتز  سًدآيریدر ادبیات باساریابی مًضًعات پیزامًن مبحث 

تحقیو،  متییزَوای ملت  وی تًسوق محققوان ملت و         َا دٍَي بزرسی قزار گزفتٍ است. در ایه سمیىٍ ي طی  مًردبحث

َمچوًن مئولًتیت امتمواعی ي مئولًتیت در قبوا        میاست. در دٍَ اخیز ي با ظًُر م واَی  شدٌ گزفتٍقزار  یمًردبزرس

ویوش   َوا  بىگواٌ  سوًدآيری  شیبزافشاایه متییزَا  تأثیزوئبت بٍ ایه م اَیم   کىىدگان مصزفي افشایش آگاَی  ئتیس قیمح

مش ردپای تًمٍ بوٍ   يضًح بٍ تًان میبشرگ  َای شزکتی کٍ با وگاَی بٍ تب ییات لًرت بٍقزار گزفت است.  مًردتًمٍ

اسوت ي شوکاف    شودٌ  ياقعمبحث در ایزان مًرد غ  ت  محیق سیئتی ي تًمٍ بٍ مامعٍ را مشاَدٌ کزد. ایه َای وگزاوی

ٍ ی کٍ در ادبیات باساریابی داخل کشًر بیشتز بٍ مًضًعاتی َمچوًن  لًرت بٍادبیاتی در ایه سمیىٍ يمًد دارد.  ي  َوا  مىبو

ویش بزرسی شدٌ است يتی وئوبت بوٍ    َا آنبز  زگذاریتأثابعاد ملت   مئلًتیت امتماعی پزداختٍ شدٌ است ي متییزَای 

. بدیه مىظًر در پایان وامٍ حاضز با استمطاتب ارائٍ شدٌ بئیار محديد  َا بىگاٌوُایی  سًدآيریبز  َا آن تأثیزچگًوگی 

شوزکت تتمایول بوٍ پزداخوت      سوًدآيری گذار بوز   تأثیزمد وظز قزار دادن ایه شکاف ادبیاتی ي استلزاج دي متییز ال ی 

ک اس مىص اوٍ بًدن قیمت( سعی در مزت ع کزدن ایه شکاف شدٌ است. در ایه راسوتا در فصول اي  مئول ٍ    بیشتز ي ادرا

خاللٍ سعی بوز وشوان دادن ضوزيرت     لًرت بٍي فزضیات ارائٍ شدٌ است. در ایه فصل  میتحقی، بٍ َمزاٌ مد  م ًُ

 توز  ريشوه اتی َز کودام اس متییزَوا مُوت    تحقی، ي چزایی اوجام پایان وامٍ حاضز شدٌ است در وُایت ویش تعاری  عم ی

ي تحقیقوات پیشویه    َوا  مد ارائٍ شدٌ است. در فصل ديم تحقی، پیشیىٍ در سٍ قئمت م اَیم   َا آنشدن َز چٍ بیشتز 

دستٍ بىدی شدٌ است. در بلش م اَیم سعی در ارائٍ م اَیم مئلًتیت امتمواعی  ح وم محویق سیئوت ي مًضوًعات      

ارائٍ شدٌ در پایوان واموٍ حاضوز ارائوٍ      میمزتبق با مد  م ًُ یَا مد شدٌ است. در قئمت ديم  َا آنباساریابی مزتبق با 

اس متییزَای مًرد است ادٌ در پایان وامٍ حاضز است ادٌ شدٌ اسوت بزرسوی شودٌ     آنملت  ی کٍ در  یَا مد شدٌ است ي 

بوا   میي داخل اس کشًر کٍ ارتباط م ًُ است. در وُایت در قئمت آخز مدیدتزیه کارَای اوجام شدٌ در خارج اس کشًر

. در فصل سًم تحقی، ريش شىاسی تحقی، بٍ َمزاٌ مامعٍ  اود شدٌاستلزاج  بزرسی ي تح یل  اود داشتٍپایان وامٍ حاضز 

ومًوٍ ي پزسشىامٍ تحقی، ارائٍ شدٌ است. در ياقع در ایه فصل ريایی ي پایایی پزسشىامٍ مُت آمادٌ سواسی ي يريد بوٍ   

آمار تًلی ی ي استىباطی بزرسی شدٌ است  یَا لیتح وتایج  4بیشتز ارائٍ شدٌ است. در فصل  یَا لیتح ُت م 4فصل 

 یَوا  شوىُاد یپمشول  شودٌ اسوت. در وُایوت در فصول پوىجم        آني فزضیات تحقی، مًرد بزرسی قزار گزفتٍ ي وتایج 

 آنکٍ تحقی، فع وی بوا    َایی محديدیتارائٍ شدٌ ي  4آماری استلزاج شدٌ اس فصل  یَا لیتح مدیزیتی با تًمٍ بٍ وتایج 

 بزای تحقیقات آتی ارائٍ شدٌ است. یَا شىُادیپمًامٍ بًد در کىار 
اخالقی، مسئولیت اجتماعی شرکت، مسئولیت زیست محیطی، ادراک از منصفانه  یها چارچوب واژگان کلیدی:

 بودن قیمت

 


