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و  يارک یت زندگیفکیاخالق،  ينه سازیو بزرگ : از نقطه نظر نهاد کوچک هاي شرکت يسه ایمقا یبررس
 : استان لرستان) ي(مطالعه مورد یابیران بازاریمرتبط با شغل مد يامدهایپ

 )ب( *ارجمند ییحجت رضا(الف)، زاده  یدکتر نادره السادات نجف
 واحد اراك   ،یاد اسالمدانشگاه آز یعلم اتیعضو ه ار،یاستادالف: 
 Rezaeiarjmand56@yahoo.com - )یابیبازار شی(گرا یبازرگان تیریارشد مد یدانش آموخته کارشناسب: 

 

 چکیده
رشد در  یاتیح ياز اجزا یکیکوچک   يبزرگ در رقابت هستند. بنگاه ها  يها شرکتکوچک با  يها شرکت

ثروت، اشتغال  دی، تول یواقع یناخالص داخل دیتول شیها درافزا بنگاه نیرایچشمگ يتهایبوده و قابل یاقتصاد جهان
آنان در برطرف کردن مشکالت  يرا برا يا ژهیو گاهیو رفع فقر، جا نهی) ، کاهش هزدیمشاغل جد جادی(با ا ییزا

 يرهایبه متغ عیانعطاف باال و واکنش سر تیکوچک با قابل يها شرکتکرده است  جادیکشورمان ا ياقتصاد
خود (  کریغول پ ياز دست رقبا يشتریبازار، روز به روز سهم ب يازهایبا ن ییباال در همسو ییو توانا یطیمح

ن پژوهش، مطالعه یماست. در ا يرو شیبازار کسب و کار در قرن پ قتیقح نی. اندیربا یبزرگ) م يها شرکت
ت یفکی یاخالق ينه سازی؛ نهادیبر اساس سه مولفه اصل يو بزرگ تجار کوچک هاي شرکتن یب يسه ایمقا

 یکهر يریارگکزان بیشف مکه در واقع هدف،کباشد  یم یابیران بازاریمرتبط با شغل مد يامدهایپ يارک یزندگ
 نیشده است. در هم نیتدو هیفرض 7منظور  نیباشد. بد یو بزرگ م کوچک هاي شرکتدر   ولفهاز سه م

 ،دادهیدانیم يو با اجرا یفیاز نوع توص قیاز روش تحق يریگبا بهره  ق،ابتدایتحق یچارچوب کل یراستا،بعد ازمعرف
 31شامل  يها پرسشنامه ا ادهد یدانیم يجمع آور ي.برادندیگرد يگردآور یدانیو م يکتابخانه ا قیها از دوطر
کوچک  يها شرکت یابیبازار رانیمد رندهیجامعه دربرگ نی.ادیگرد عیتوز قیتحق يو در جامعه آمار یسؤال طراح

با دو tبر طبق روش آزمون   ياز فن آمار يریشده با بهره گ لیتکم يباشد.در ادامه پرسشنامه ها یرگ  مو بز
ها  هیفرض يهمه  4و 2-3  يها هیکه  بجز فرض دیگرد لیوتحل هیتجز spssنرم افزار  طینمونه مستقل در مح

 .شده است ئهق،ارایتحق جیدر خصوص نتا یشنهاداتی، پ جینتا لیشدند و پس از تحل دییتأ
،  یتعهد سازمان ،يروح رفاقت و همکار ،يکار یزندگ تیفیاخالق ، ک يساز نهینهادواژگان کلیدي: 

 کوچک يها شرکت
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 مقدمه -1
باال در  ییو توانا یطیمح يرهایبه متغ عیانعطاف باال و واکنش سر تیکوچک با قابل يها شرکتامروزه 

بازار  قتیحق نی. اندیربا یخود م کریغول پ ياز دست رقبا يشتریم ببازار، روز به روز سه يازهایبا ن ییهمسو
کار  شتریکه بهتر و نه الزاما ب دهد یم قااجازه ب یتنها به کسان یماست. بازار رقابت يرو شیکسب و کار در قرن پ

در  تایاخالق یو ضمن حیصر قیتلف زانیاخالق  را بعنوان م يساز نهینهاد لیو ت يپاکد نگهای. سکنند یم
بدان معناست همه رفتار  انیاخالق یحیتلو قیکنند. تلف یم فیسازمان تعر ياز سو يریگ میتصم يندهایفرا

بدان معنا خواهد بود که رفتار  اتیاخالق حیصر قیشود. تلف ینم انیدر سازمان ب مایبوده و مستق یحیتلو یاخالق
فرهنگ ) 2010. (سینگاپادکی و همکاران، شود می فیدر سازمان تعر یابهام چگونهیو بدون ه یبطور رسم یاخالق

ارزشها و  نیا دیبا زمانسا یاخالق طیدرك شرا يو بر ا نرویمتشکل از ارزشها و باورها است. از ا ینظام یسازمان
سطح باال و  يازهایبه نوع ن  يکار یزندگ تیفیک) 2006. (کونور، رندیمورد سنجش قرار گ یاعتقادات بدرست

 )2010(سینگاپادکی و همکاران، ند. ک یاشاره م کوچکبزرگ و  هاي شرکتان در ریمد نییسطح پا
 تی. رضا9باشد یبر نظــرات کــارکنان م یمبتن يبر احســـاسات و تا حد یمبتن يتا حد  یشغل تیرضا

را  یشغل تی.رضاکنندیدارند که در آن خدمت م یاست که کارکنان درباره شغل خود وسازمان ینگرش یشغل
 جینتا انیم ـــسهیمقا رب یکرد که مبتن فیکـــارکنان نسبت به شغلشان تعــر یبعنوان واکنش عاطف انتویم

 انیدر م  يمفهوم روح رفاقت و همکار) 2006(مصدق و یارمحمدیان، باشد.  یمطلـوب م جیو نـتا یواقع
کنند که  یادعا م نیققشده است. مح یتحقق اهداف شرکت معرف يبرا يبعنوان ابزار قاتیو درتحق نیمتخصص
مشترك بهبود  يارزشها يرفاقت و بر مبنا يتوسعه فرهنگ قو قیطر ازتوانند عملکرد خود را  یم ها سازمان
 لیتما ،یسازمان يعبارتست از اعتقاد راسخ کار کنان به اهداف و ارزشها  یتعهد سازمان) 2010(اندرسن،  بخشند.

 یم دینکته تاک نی) بر ا1984پاپر(). 2009(اینگ و بین،  به سازماننسبت  يدر سازمان و وفادار تیبه حفظ عضو
رفتار افراد در  حیرابطه در توض نیبازتابگر رابطه منحصر به فرد کارکنان با سازمان است و ا یکند که تعهد سازمان

ربوط به ات میکوچک و متوسط  ادب يها ف بنگاهیتعر  )2005. (میشل و همکاران، باشد یمهم م اریسازمان بس
مختلف  يز باعث شده است که در کشورهاین ین گستردگیاست و ا ستردهار گیکوچک، بس يکسب و کارواحدها

مانند تعداد کارکنان،  یکم يارهایبر اساس مع فیتعار نیا شترین واحد ارائه شود. بیا يبرا یگوناگون يفهایتعر
نفر را  250کمتر از  يکار يرویبا ن ییکسب و کارهااروپا،  هیو... است. در اتحاد یدر گردش مال هیسرما زانیم

 800کمتر از هینفر و سرما 300کمتر از  ینفر، در کره جنوب 500کمتر از  کاینامند. در آمر یکوچک و متوسط م
کمتر از  يکسب و کارها زین رانیو... در ا تینگیر ونیلیم 25نفر و فروش تا  50کمتر از  يدر مالز ن،ی اردیلیم

کوچک مورد توجه  عیجهان، صنا يجا يامروزه در جا ).1385 نژاد، یگردد(ملک یم یکوچک تلق عینانفر ص 50
کنند و از  یم فایرا ا یرقابت تنگاتنگ نقش مهم نیدر ا یابیبازار رانیدوباره دولتمردان و اقتصاددانان هستند. مد

سودمند  اریبس یرقابت يایو کسب مزا اه شرکت يتواند در بقا یعملکرد آنها م يمطلوب برا طیشرا نییتع نرویا
مرتبط با شغل از  يامدهایو پ يکار یزندگ تیفیک ،یو ضمن حیاخالق صر يساز نهیهمچون نهاد یطی.شراشدبا

ن مقاله یگذارند. در ا یم ریتاث کوچک هاي شرکت یابیبازار رانیت مدیهستند که بر نحوه موفق یزمره مسائل
 یاخالق ينه سازینهاد ؛یبر اساس سه مولفه اصل يو بزرگ تجار کوچک هاي شرکتن یب يسه ایمطالعه مقا

 يریارگکزان بیشف مکه در واقع هدف،کباشد  یم یابیران بازاریمرتبط با شغل مد يامدهایپ يارک یت زندگیفکی
 .باشد یو بزرگ م کوچک هاي شرکتاز سه مولفه  در  یکهر



  
 92 بررسی مقایسه اي شرکتهاي کوچک و بزرگ

 
 پیشینه و مبانی نظري پژوهش -2

 توسعه، حال در يشورهاک توسط یکی از اجزاي حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده،که دربنگاههاي کوچک و م

ي زیادي ها پژوهش). در دهه گذشته 1386، انیباشند (عطارد یم فقر اهشک یاصل عامل اشتغال و جادیا مسئول
ت آنها اکتفا و ي کوچک و متوسط در کشورمان انجام گرفته، که به بیان نقاط ضعف و قوها شرکتدرباره اهمیت 

را میتوان  ییمتربررسی هاکه میتوان گفت ؛ یکبعضا بر اساس یکسري ابعاد کلی بررسی و ارائه شده است. بطور
ي کوچک و بزرگ رابطور مطلوب با هم مقایسه نمایند. این درحالی است که براي بیان ها شرکتیافت که بتوانند 

نمی تواند آنطور که باید و  یلکابعاد  يسریکنهم بر اساس ي شبیه به هم آها پژوهشي کوچک ، ها شرکتاهمیت 
ي کوچک در ها شرکترا بیان نماید.با توجه به اهمیت غیرقابل انکار نقش  ها شرکتشاید فلسفه وجودي اینگونه 

با  ها شرکتي زیادي هست که اینگونه ها پژوهشکمک به رشد و شکوفایی اقتصادي کشورمان نیاز به انجام 
ن یشده جزء مهمتر یبررس يه مولفه هایکزرگ خود از نقطه نظرهاي جدید باهم مقایسه شوند. از آنجاهمتایان  ب

در  يسه ایمقا یشود لذا بررس یو بزرگ محسوب م کوچک هاي شرکتدر  یابیران بازاریار مدکعوامل مرتبط با 
 باشد. یت مین مولفه ها با اهمیو بزرگ از لحاظ ا کوچک هاي شرکت

 تحقیق موضوع رتضرو و اهمیت
دگاه و یرا از د يو بزرگ تجار کوچک هاي شرکتسه  یوه نو، مقایش یکه با کت دارد یق از آنجا اهمین تحقیا

 ها شرکتمهم در  یامروزه بعنوان منبع انسان یابیران بازاریدهد.مد یقرار م یآنها مورد بررس یابیران بازاریبعد مد
 ین اساسک(کوچک و بزرگ) ر يتجار هاي شرکتدر  يبارزومحور فا نمودن نقشیبوده که با ا ها سازمانو 

کشورموثر بوده و قابلیت هاي  ي، در رشد اقتصاد کوچک هاي شرکتشوند. و نیز از آنجاییکه  یمحسوب م
درافزایش تولید ناخالص داخلی واقعی ، تولید ثروت، اشتغال زایی (با ایجاد مشاغل جدید) ، کاهش  يچشمگیر

 بزرگ تأکید می شود. هاي شرکتسه با یشوردارند،به اهمیت و جایگاه آنهادر مقاکردر هزینه و رفع فق

 تحقیق اهداف
 یم یبر اساس سه مولفه اصل يو بزرگ تجار کوچک هاي شرکتن یب يسه ایق مطالعه مقاین تحقیدر ا

باشد.تا  یرگ مو بز کوچک هاي شرکتن سه مولفه در یاز ا یکهر يریارگکزان بیشف مکه در واقع هدف، کباشد
شده است . هدف از  یبررس یگوناگون يدگاههایو بزرگ از نقطه نظرات و د کوچک هاي شرکتسه یبه امروز مقا

به شرح ذیل  یباشد.لذا اهداف اصل ین سه مولفه مهم میاز لحاظ ا ها شرکتن یا يسه ایمقا یق بررسین تحقیا
 مطرح می گردند:

 است چگونه یاخالق يساز نهینهاد زرگب هاي شرکت به نسبت کوچک هاي شرکت در. 
 است چگونه يارک یزندگ تیفکی بزرگ هاي شرکت به نسبت کوچک هاي شرکت در. 
 چگونه یابیبازار رانیمد شغل با مرتبط يامدهایپ بزرگ هاي شرکت به نسبت کوچک هاي شرکت در 

 .است

 سوابق تحقیق
متحده آمریکا انجام داده و به بررسی این نکته  تحقیقی را در ایاالت 2010سینگهاپاکدي و همکاران در سال 

ي بزرگ براي مدیران بازاریابی می ها شرکتي کوچک بهتر از شرایط ها شرکتپرداختند که آیا شرایط حاکم بر 
و بزرگ را به  کوچک هاي شرکتفرضیه تدوین کردند و بر اساس این هفت فرضیه ،  7باشند یا خیر.آنها تعداد  
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 يامدهاین) ، و پییسطح باال و پا يازهایي اخالقیات( صریح و ضمنی)، کیفیت زندگی کاري(نلحاظ نهادینه ساز
(رضایت شغلی ،روح رفاقت و تعهد سازمانی ) با تجزیه و تحلیل داده ها مورد  یابیران بازاریمرتبط با شغل مد

دینه سازي اخالق صریح را در ي بزرگ سطح باالتري از نهاها شرکتمقایسه قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که 
ي کوچک صورت می دهند اما این حالت در مورد نهادینه سازي اخالقیات صریح صدق نمی ها شرکتمقایسه با 

ن یي کوچک موقعیت بهتري در ارضاء و تأمها شرکتکند. بر طبق گزارش این تحقیق، مدیران بازاریابی در 
هاي احترام ، نیازهاي خودشکوفایی و نیازهاي زیباشناسی) ، به نیازهاي سطوح باالتر (نیازهاي اجتماعی ، نیاز

ي بزرگ برآورده می شوند.نتایج ها شرکتي کوچک بیش از ها شرکتعبارت بهتر، نیازهاي سطح باالي مدیران در 
ي کوچک سطوح باالتر رضایت شغلی، روح رفاقت و ها شرکتآنها همچنین مشخص کردند که مدیران بازاریابی در 

 سازمانی را گزارش می دهند.تعهد 

 تحقیق هاي فرضیه
متر کح را یصر  بزرگ اصول اخالقی هاي شرکتنسبت به  کوچک  هاي شرکتدر  یابیران بازاری: مد1ه یفرض

 نند. ک یم ينه سازینهاد
را   یاخالقی  ضمن    بزرگ اصول هاي شرکتنسبت به  کوچک هاي شرکتدر  یابیران بازاری: مد2ه یفرض

  نند.ک یم ينه سازیمتر نهادک
 کوچک هاي شرکت یابیسطوح پایین مدیران  بازار يازهای: در برنامه هاي کیفیت زندگی کاري ن1-3ه یفرض

  متر ارضائ می شوند.کبزرگ  هاي شرکتنسبت به 
 کوچک هاي شرکت یابیران بازاریسطوح باال مد يازهای: در برنامه هاي کیفیت زندگی کاري ن2-3ه یفرض

  بزرگ بیشتر ارضائ می شوند. هاي کتشرنسبت به 
ار کاز  يشتریب یت شغلیبزرگ رضا هاي شرکتنسبت به  کوچک هاي شرکتدر  یابیران بازاری: مد4ه یفرض

  خود دارند.
بزرگ سطح باالتري از روح رفاقت و  هاي شرکتنسبت به  کوچک هاي شرکتدر  یابیران بازاری: مد5ه یفرض

  همکاري را تجربه می کنند.
بزرگ تعهد سازمانی بیشتري در  هاي شرکتنسبت به  کوچک هاي شرکتدر  یابیران بازاری: مد6ه یضفر

 شرکت از خود نشان می دهند.

 قیروش تحق -3
 از )تحقیق روش (ها داده يگردآور نحوه به توجه با و يکاربرد تحقیقات نوع از هدف به توجه با حاضر پژوهش

 که است يساختار معادالت مدل نوع از علی روش تر دقیق طور به و )میدانی (آزمایشی غیر يها روش نوع

  .است گرفته انجام spss  افزار نرم درمحیط

 و حجم نمونه يجامعه آمار
ران ی(مد  يشرکت کوچک و بزرگ تجار 158، تعداد  یابیران بازارین پژوهش شامل مدیا يجامعه آمار

مورد شرکت بزرگ با  67، یابیران بازارینفرپرسنل و مد 50ز مورد شرکت کوچک با تعداد کمتر ا 91، یابیبازار
بر اساس هفـت عامل مورد  يباشد . اطالعات جامعه آمار ینفرپرسنل)در استان لرستان م100تعداد بیش از 

اصول اخالقی  ينه سازیح ، نهادیاصول اخالقی صر ينه سازیه عبارتند از: نهادکل قرار گرفته است یه و تحلیتجز
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، روح رفاقت و همکاري ،  یت شغلیسطوح باالي مدیران ، رضا يازهایسطوح پایین مدیران، ن يازهاین ضمنی ،

ل جامعه ک) ،لذا N=158باشد( یه جامعه آماري بزرگ نمکنیق با توجه به این تحقیتعهد سازمانی  می باشد. در ا
توزیع شده که  ها شرکتن یا یابیبازار رانیمدن یپرسشنامه ب 158ه ، تعداد کنیا یعنیواقع شده است. یمورد بررس

 73د ، (تعداد یپرسشنامه جمع آوري گرد 134، تعداد  با توجه به تعدادي از پرسشنامه ها که مرجوع نمی شوند
  هاي شرکتدر یابیران بازاریپرسشنامه از مد 61کوچک و تعداد   هاي شرکتدر یابیران بازاریپرسشنامه ازمد

 ل جامعه تعمیم داده شده است.ه این تعداد به ککبزرگ ) 

 ها: داده يروش و ابزار گردآور
به   مراجعه با آمده بدست يها داده بطوریکه .است شده يآور جمع میدانی روش به ها داده تحقیق این در 

پرسشنامه  حاضر تحقیق در ها داده يگردآور گردید. ابزار يگردآور ي کوچک و بزرگ در استان لرستان ها شرکت
  .است شده طراحی لیکرت يگزینها 5 طیف اساس آنها بر همگی و باشد سوال می 31 ه دارايبوده ک

 تعیین روایی ابزار اندازه گیري:
بررسی  این تحقیق ، سؤاالت پرسشنامه براساس مدل تحلیل پژوهش يآور جهت تعیین روایی ابزار جمع

استفاده شده که در این رابطه با تنی  2010ی، سینگاپادک ادبیات تحقیق تعیین شده و از پرسشنامه ا ستاندارد
چند از اساتید محترم مدیریت بازرگانی و بازاریابی و متخصصان و  کارشناسان ذي ربط مشورت و نظر خواهی 

 اساس براین. شده تا پرسشنامه بومی گردیده وسپس مورد تائید استادان راهنما و مشاور واقع شده است

 تحقیق این ابزار روایی نتیجه در و بوده دارا را الزم يها کسب داده و شناخت يبرا الزم توان مذکور پرسشنامه

 گردید. تأیید
 :تعیین پایایی ابزار اندازه گیري

پرسشنامه ، اقدام به  134پرسشنامه را توزیع و پس از جمع آوري تعداد158براي بررسی پایایی ، محقق تعداد
براي پرسشنامۀ مورد نظر نمود .میزان پایایی آزمون SPSS از نرم افزارمحاسبۀ ضریب آلفاي کرونباخ با استفاده 

درصد محاسبه شد که با توجه به میزان نوسانات آلفاي کرونباخ که  5/88جهت مجموعه سؤاالت پرسشنامه برابر 
که درصد بیانگر سطح مطلوبی از پایایی می باشد ، می توان گفت  70بین صفر  تا یک بوده و عدد بیشتر از 

سؤاالت پرسشنامه به میزان قابل قبولی توانسته موضوع مورد بحث را اندازه گیري کند . لذا تحقیق از پایایی خوب 
 و قابل قبولی برخوردار بوده است .

 رونباخ به تفکیک هر یک از متغیر هاکب آلفاي یمقدار ضر1جدول 
 ) α(  مقدار آلفا تعداد پرسش ها نام متغیر

 0.743 3 یت شغلیرضا
 0.712 3 روح رفاقت
 0.793 2 یتعهد سازمان

 0.733 4 اخالق صریح ينه سازینهاد
 0.716 3 اخالق ضمنی ينه سازینهاد

 0.821 6 نیاز هاي سطح پائین
 0.880 10 نیاز هاي سطح باال
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 مدل مفهومی تحقیق: -1شکل 

 

 2010همکاران ، سینگهاپاکدي و  منبع:
 

 ها  هیل فرضیه و تحلیبررسی و تجز -4
گرفت،  قرار تحلیل و تجزیه مورد استنباطی آمار يشیوه  از استفاده با آمده دست به اطالعات حاضر تحقیق در

براي بیان برابري یا عدم برابري  Fو آزمون لون با آماره Tتفاوت میانگین دو جامعه در آزمون  يو از تکنیک آمار
، معنی داري تفاوت میانگین از نقطه نظر نهادینه spss% با استفاده از نرم افزار95س در فاصله اطمینان واریان

سازي اخالق (صریح وضمنی )،کیفیت زندگی کاري (نیازهاي سطوح باال و پایین)وپیامدهاي مرتبط 
ازاریابی دردو گروه باشغل(رضایت شغلی،روح رفاقت وهمکاري وتجربه و سختی کار،تعهد سازمانی) مدیران ب

ي کوچک و بزرگ مورد بررسی قرار گرفت.چنانچه با توجه به جداول  آزمون مقایسه میانگین ،سطح ها شرکت
کوچکتر باشد،در آن صورت از نتایج ردیف اول استفاده می کنیم که فرض برابري 0.05معنی داري آزمون لون از 

بزرگتر باشد،در آن صورت از نتایج  0.05داري این آزمون از  واریانس دو گروه را می پذیرد.اما چناچه سطح معنی
 جدول دوم استفاده می کنیم که فرض عدم برابري واریانس دو گروه را می پذیرد.

 
متر کح را یصر بزرگ اصول اخالقی هاي شرکتنسبت به  کوچک  هاي شرکتدر  یابیران بازاری: مد1ه یفرض

 نند. ک یم ينه سازینهاد

210 : µµ =H 

211 : µµ ≠H 

 آماره هاي مربوط به هرگروه - 2جدول 
 حیصر اصول اخالقی ينه سازینهاد میانگین انحراف معیار میانگین انحراف خطا

.08262 .70591 =1µ  ) شرکت هاي کوچک0( 3.3151

.07125 .55651 =2µ  ) شرکت هاي بزرگ1( 3.9385
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و   1µ3.3151=ح در شرکت هاي کوچک یصر اصول اخالقی ينه سازیمیانگین نهاد2 با توجه به جدول
 می باشد.2µ=  3.9385ي بزرگ ها شرکتدر 

 ح  در دو گروه شرکت هاي کوچک و بزرگیصر اصول اخالقی ينه سازیآزمون مقایسه میانگین نهاد - 3جدول 
آزمون برابري  یسه میانگینآزمون مقا

 واریانس لون
 

%براي 95فاصله اطمینان
 تفاوت میانگین ها

تفاوت 
 میانگین

Sig.(totailed)  درجه
 آزادي

t Sig F  

 حد باال حد پایین
فرض  4.779 031. 5.595- 132 000. 62346.- 84386.- 40305.-

برابري 
 واریانس

عدم برابري    5.714- 131.583 000. 62346.- 83928.- 40764.-
 واریانس

  
تائید می شود در 0.05 <0.031و سطح معنی داري   Fفرض برابري واریانس با آماره 3با توجه به جدول 

 t )t=-5.595نتیجه از نتایج سطراول که فرض برابري واریانس ها را در نظر دارد استفاده می کنیم.نتایج آزمون 
ح  در دو گروه شرکت هاي کوچک و یصر اصول اخالقی ينه سازیکه میانگین نهاد )گویاي آن است sig=0.000و

%براي تفاوت میانگین ها 95بزرگ متفاوت است ،جهت بررسی کیفیت تفاوت میانگین دو گروه از  فاصله اطمینان
 استفاده می کنیم.

جدول به صورت زیر  فاصله اطمینان براي تفاضل میانگین دو گروه بر اساس دو ستون سمت راست خروجی 
 محاسبه می شود:

-.40305.84386- 21 << −µµ 
2121 0 µµµµ <→<− 

طبق نتایج فوق براي فاصله اطمینان تفاوت میانگین دو جامعه می توان گفت،میانگین نهادینه سازي اصول 
هاي بزرگ ح در شرکت یح در شرکت هاي کوچک کمتر از میانگین نهادینه سازي اصول اخالقی صریاخالقی صر

ح در شرکت هاي ی%مبنی بر کمتر نهادینه کردن اصول اخالقی صر95می باشد در نتیجه ادعاي محقق با اطمینان 
 کوچک مورد تائید قرار می گیرد.

، خالصه نتایج آزمون فرضیات(ردیا  4براي دیگر فرضیات به همین منوال عمل نموده بطوریکه در جدول 
 ه است.پذیرش فرضیات) بصورت خالصه آمد
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 تحقیق يها فرضیه تحلیل نتایج - 4جدول 
 فرضیات آزمون مقایسه میانگین

%براي تفاوت میانگین 95فاصله اطمینان رد یا قبول
 ها

سطح 
معنی 
 داري

t 
 

1µ میانگین متغیر هاي مورد:

 بررسی در شرکت هاي کوچک

2µ
: میانگین متغیر هاي مورد 

 بررسی در شرکت هاي بزرگ

 حد باال حد پایین 

  هاي شرکتدر  یابیران بازاری: مد1هیفرض 5.595- 000. 84386.- 40305.- قبول
بزرگ اصول  هاي شرکتنسبت به  کوچک

 یم ينه سازیمتر نهادکح را یصر  اخالقی
 نند.ک

2121 0 µµµµ <→<−  

در   یابیران بازاری: مد2ه یفرض 9.964- 000. 1.11533- 74583.- قبول
  هاي شرکتنسبت به  کوچک هاي شرکت

متر کرا   یضمن  اخالقی    بزرگ اصول
 نند.ک یم ينه سازینهاد

2121 0 µµµµ <→<− 

: در برنامه هاي کیفیت 1-3ه یفرض 15.026- 000. 1.29033- 99012.- قبول
سطوح پایین  يازهایزندگی کاري ن

 کوچک هاي شرکت یابیمدیران  بازار
متر ارضاء کبزرگ  هاي شرکتنسبت به 

 می شوند.

2121 0 µµµµ <→<− 

: در برنامه هاي کیفیت 2-3ه یفرض 12.655- 000. 1.22271- 86560.- رد
ران یسطوح باال مد يازهایزندگی کاري ن

نسبت به  کوچک هاي شرکت یابیبازار
 بزرگ بیشتر ارضاءمی شوند. هاي شرکت

2121 0 µµµµ <→<− 

 هاي شرکتدر  یابیران بازاری: مد4ه یفرض 12.965- 000. 1.37560- 1.01140- رد
بزرگ  هاي شرکتنسبت به  کوچک
 ار خود دارند.کاز  يشتریب یت شغلیرضا

 

2121 0 µµµµ <→<− 

 هاي شرکتدر  یابیران بازاری: مد5 هیفرض 14.114 000. 93200. 1.23582 قبول
بزرگ سطح  هاي شرکتنسبت به  کوچک

باالتري از روح رفاقت و همکاري را تجربه 
 می کنند.

2121 0 µµµµ >→>− 

 1.05991 قبول
 

.69598 
 

 هاي شرکتدر  یابیران بازاری: مد6ه یفرض 9.764 000.
بزرگ تعهد  هاي شرکتنسبت به  کوچک

ري در شرکت از خود نشان سازمانی بیشت
 می دهند.

2121 0 µµµµ >→>− 

 4جدول 
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 نتیجه گیري بر اساس فرضیات -5

ي بزرگ را بر اساس ادراکات و برداشتهاي مدیران با زار یابی آنها از نظر نهادینه ها شرکتاین تحقیق تفاوتهاي 
از میزان ارضاء با نیازهاي سطوح باال و  سازي صریح وضمنی اخالق و نیز درك مدیران بازاریابی وکار کنان

ي ها شرکتپایین،رضایت شغلی ،روح رفاقت وتعهد سازمانی را بررسی می کند. نتایج نشان میدهد که بطور کلی 
نهادینه سازي  -2نهادینه سازي اخالق صریح   -1کوچک و بزرگ بر اساس چندین متغیر با یکدیگر متفاوت اند: 

 تعهد سازمانی .  -5روح رفاقت   -4از نیازهاي سطح پایین  رضایتمندي -3اخالق ضمنی
متر کح را یصر  بزرگ اصول اخالقی هاي شرکتنسبت به  کوچک هاي شرکتدر  یابیران بازاری: مد1هیفرض

ي ها شرکتچرا که مدیران می شود پذیرفته  نند. این فرضیه برطبق تجزیه و تحلیلهاي آماريک یم ينه سازینهاد
مطالعه تالش کمتري را در جهت نهادینه سازي اخالقیات صریح صورت می دهند.  چنین کوچک در این 

ي کوچک داراي ارجحیتهایی باشند که باعث می گردند آنها ها شرکتاستنباط می شود که شاید مدیران در 
نهادینه سازي اهمیت کمتري را براي نهادینه سازي اخالقیات صریح در نظر گیرند.  این کمبود و تفاوتهاي  نسبی 

یا  ها شرکتي کوچک ممکن است با این واقیعت ارتباط داشته باشد ، که بسیاري از این ها شرکتاخالق صریح در 
تازه تاسیس شده ویا اینکه به علت تعداد کم کارکنان وایجاد جو دوستانه ، جایی براي استقرار یک سیستم 

اخالقی در شرکت کمتر وجود داشته باشد.  از طرفی اخالقی جهت نظارت و کنترل بر اجراي دستورالعملهاي 
ي کوچک بطور معمول داراي منابع نسبتا کمتري براي استخدام مشاورین اخالقی جهت توسعه ها شرکت

دستورالعملهاي اخالقی ونیز آموزشهاي اخالقی ضمن خدمت براي کارکنان در اختیار دارند.این کمبود نسبی در 
ي کوچک ممکن است به علت عدم آگاهی مدیران بازاریابی در مورد ها شرکتر نهادینه سازي اخالق صریح د

 اهمیت نهادینه سازي اخالقی صریح باشد. 
) این فرضیه پذیرفته شده است و محققین 2010در تحقیق انجام گرفته توسط سینگهاپاکدي و همکاران(

ي کوچک و بزرگ وجود ها شرکتهمی میان اعالم داشته اند که از لحاظ نهادینه سازي اخالقیات صریح اختالف م
ي بزرگ به ها شرکتي بزرگ اشکالی از نهادینه سازي اخالقیات صریح را بیش از ها شرکتدارد . بدان معنا که 

کار می گیرند. نکته مهم این است که پژوهشگران بطور تجربی نشان دادند که شکلهاي صریح نهادینه سازي 
بازاریابی از اهمیت اخالق داشته باشد که این به نوبه خود میتواند احتمال رفتار  میتواند تاثیر مثبتی بر مدیران

ي بزرگ ها شرکتي کوچک مشابه همتایان خود در ها شرکتاخالقی را افزایش دهد.بنابراین مدیران بازاریابی در  
وشن نمایند که چه ، بایستی نقشهاي صریح و رهنمودهاي اخالقی را بر قرار و حفظ نموده و براي کارکنان ر

 چیزي قابل قبول هست یا نیست. 
را   یاخالقی  ضمن  بزرگ اصول  هاي شرکتنسبت به  کوچک هاي شرکتدر   یابیران بازاریمد -2فرضیه

  می گردد.تایید  نند. برطبق تجزیه تحلیلهاي آماري این فرضیهک یم ينه سازیمتر نهادک
ي کوچک، مدیران بازاریابی اهمیت کمتري ها شرکتت که در چنین نتیجه اي را می توان ناشی از آن دانس 

براي نهادینه سازي اخالقیات ضمنی قائل می شوند و از اینرو تالش کمتري را با هدف ترویج اینگونه اخالقیات 
ي کوچک را بعنوان عواملی دانست که سبب ها شرکتصرف می کنند.  شاید بتوان مسائل ارجحتر دیگر در 

ي کوچک نسبت به ها شرکتمی گردند.یا اینکه شاید  ها شرکتالقیات ضمنی در این کمرنگتر شدن اخ
ي بزرگ چون اخالق صریح را کمتر نهادینه سازي می کنند به همان اندازه درجه پایین تري از نهادینه ها شرکت

 سازي اخالق ضمنی را داشته باشند. 
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چک وجود ندارد ممکن است تاثیر منفی در ي کوها شرکتدیگر اینکه چون یک سیستم مناسب اخالقی در  
تصمیم گیري مدیران نشان داده باشد و این منجر به ایجاد شکلهاي ضعیفتري از نهادینه سازي اخالق ضمنی 

  ي کوچک شود.ها شرکت(کمبود در رهبري و ارتباطات باز) در 
شده است و محققین اعالم ) این فرضیه رد 2010در تحقیق انجام گرفته از سوي سینگهاپاکدي و همکاران(

ي کوچک و بزرگ وجود ها شرکتداشته اند که از لحاظ نهادینه سازي اخالقیات ضمنی هیچگونه اختالفی میان 
ي بزرگ و کوچک اشکال مشابهی از نهادینه سازي اخالقیات ضمنی را به کار می ها شرکتندارد بدان معنا که 

حقیق الگو را می توان ناشی از وجود تفاوتهاي موجود در جامعه گیرند. این اختالف در نتایج تحقیق حاضر با ت
  ا سایر عوامل دانست.یآماري ، مسائل فرهنگی 

 کوچک هاي شرکت یابیسطوح پایین مدیران بازار يازهای: در برنامه هاي کیفیت زندگی کاري ن1-3ه یفرض
می گردد.  دیئتاآماري این فرضیه  متر ارضاء می شوند . برطبق تجزیه تحلیلهايکبزرگ  هاي شرکتنسبت به 

ي کوچک نسبت به ها شرکتنتایج، باانتظارات محقق را که فرض نمود که در QWL عنی اینکه بر اساس ی
ي بزرگ ، مدیران بازاریابی با نیازهاي سطوح پایین تري (نیازهاي ایمنی و بهداشتی و نیازهاي اقتصادي ها شرکت

 طابق داشت . و خانوادگی ) کمترارضاء می شوند، ت
ي کوچک نقش برآورده سازي نیازهاي سطح ها شرکتطبق این نتیجه می توان چنین استنباط نمود که در  

ي بزرگ ارضاء ها شرکتپایین مدیران در اینگونه برنامه ها کمرنگتر جلوه گر می شود و از اینرو مدیران کمتر از 
ه اي را دال بر تخفیف نیازهاي سطح پایین مدیران چنین نیازهایی را تجربه می کنند. نمی توان چنین نتیج

ي کوچک به خاطر محدودیت در منابع و سایر ها شرکتي کوچک دانست بلکه شاید ها شرکتبازاریابی در 
 محدودیتها نتوانند آنطور که باید بر نیازهاي سطح پایین مدیران خود و برآورده سازي آنها تمرکز کنند. 

) این فرضیه رد شده است  چرا که آنها 2010سوي سینگهاپاکدي و همکاران(در تحقیق انجام گرفته از 
ي کوچک و بزرگ نیافته اند. در ها شرکتهیچگونه اختالف مهمی را میان برآورده سازي نیازهاي سطح پایین بین 

اوت اینجا نیز عوامل متعددي در کسب این نتایج متناقض دخیل هستند که از آنجمله می توان به تعریف متف
در جامعه آماري درباره نیازهاي سطح  ها شرکتمتغیرهاي تشکیل دهنده نیازهاي سطح پایین ، نگرش مدیران 

  پایین کارکنان و برآورده سازي آنها و اختالفات فرهنگی در جامعه آماري اشاره کرد.
 کوچک هاي کتشر یابیران بازاریسطوح باال مد يازهای: در برنامه هاي کیفیت زندگی کاري ن2-3هیفرض

تایید نمی بزرگ بیشتر ارضاء می شوند. بر طبق تجزیه و تحلیل آماري داده ها ، این فرضیه  هاي شرکتنسبت به 
 . شود
اجرا QWL ي کوچک اغلب سطح پایین تري از تجربه را درنیازهاي سطوح باالترها شرکتمدیران بازاریابی در  

 کمتر ارضاء می شود. می کنند بنابراین نیازهاي سطوح باالتر آنها 
ي کوچک،کارگران و کارمندان با توجه به فرهنگ ها شرکتاین یافته ها ، تا کید بر این واقعیت دارد ، که در  

، کمتر از روابط خود با مدیران ونیز تقلید و پیروي از ها شرکتبومی و شرایط حاکم بر محیط کار این گونه  
 همکارن لذت می برند. 

ي کوچک وجود دارد، در این مطالعه به علت اختالفات ها شرکتکه بطور معمول در  روابط غیر رسمی  
 ي بزرگ است. ها شرکتفرهنگی کمرنگتراز 
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واقعیتی در یافته هاي این مطالعه است که هیچ تفاوت قابل توجهی در ارضا بر نیازهاي سطح باال بین  

 ي کوچک است. ها رکتشي کوچک و بزرگ وجود ندارد و این خبر خوبی براي ها شرکت
)این فرضیه پذیرفته شده است و محققین 2010در تحقیق انجام گرفته از سوي سینگهاپاکدي و همکاران (

ي کوچک ارضاء بیشتر نیازهاي سطح باالتر خود را در ها شرکتمذکورنشان می دهند که مدیران بازاریابی در 
در نتایج نشان می دهد که در جامعه آماري مورد ي بزرگ گزارش می کنند. این مغایرت ها شرکتمقایسه با 

ي کوچک و بزرگ از یک اندازه از برآورده سازي نیازهاي سطح ها شرکتمطالعه در اینجا  مدیران بازاریابی در 
  باالي خود بهره مند می شوند.

ار ک از يشتریب یت شغلیبزرگ رضا هاي شرکتنسبت به  کوچک هاي شرکتدر  یابیران بازاری: مد4هیفرض
بزرگ  هاي شرکتنسبت به  کوچک هاي شرکتدر  یابیران بازاریخود دارند. برطبق نتایج تحلیل آماري، مد

 رد می شود. را گزارش نمی کنند و از اینرو این فرضیه  يشتریب یت شغلیرضا
نباط ي گنجانده شده در این جامعه آماري چنین استها شرکتشاید بتوان با توجه به شرایط کاري حاکم بر  

ي بزرگ و کوچک یکسان بوده و از اینرو اختالفی را در میزان کسب ها شرکتط در هر دو گروه یکرد که این شرا
رضایت شغلی مدیران بازاریابی بوجود نمی آورد. بر اساس رضایت شغلی و نیز شرایط انتخاب شغل بین 

که به ذهن متبادرمی شد که کارگران  ي بزرگ و کوچک نتایج این تحقیق میدهد که این فرض اشتباه راها شرکت
 ي بزرگ الزاما بهتر است را نفی می کند. ها شرکتدر 

)این فرضیه پذیرفته شده است و آنها اعالم 2010اما تحقیق انجام گرفته از سوي سینگهاپاکدي و همکاران ( 
ي بزرگ ها شرکتن در ي کوچک رضایت شغلی بیشتري را در مقایسه با مدیراها شرکتداشته اند که مدیران در 

نسبت به رضایت شغلی کارکنان نسبت داد  ها شرکتگزارش می کنند. دلیل چنین اختالفی را می توان به توجه 
که در اینجا شرایط یکسانی را بوجود آورده اما در تحقیقات سینگهاپاکدي و همکاران اختالف آماري مهمی را 

 ي بزرگ و کوچک آشکار می سازد.ها شرکتمیان 
بزرگ سطح باالتري از روح رفاقت و  هاي شرکتنسبت به  کوچک هاي شرکتدر  یابیران بازاری: مد5هیرضف 

و نشان می دهد که مدیران تایید می شود همکاري را تجربه می کنند. بر طبق تحلیلهاي آماري این فرضیه 
 نمایند.  ي کوچک سطح باالتري از روح رفاقت و همکاري را ادراك میها شرکتبازاریابی در 

ي کوچک ، چنین نتیجه اي دور از انتظار نیست. چراکه ها شرکتبا توجه به محدودیت فضایی و کاري  
ي کوچک داراي تماس و روابط فردي و شغلی تنگاتنگی هستند و این امر افزایش و ها شرکتمدیران بازاریابی در 

 تقویت روح رفاقت میان آنها را بدنبال دارد. 
ي کوچک بیشتر با شغلهایشان ها شرکتاین تحقیق نشان میدهد که مدیران بازاریابی در  دیگر یافته هاي 

وتجربه بیشتري از روح رفاقت با دیگرهمکاران خود ارضاء می شوند. در این زمینه حداقل چیزي که برا ي 
ابجایی و ي کوچک تصورمی شود این است که سطح باالیی از تعهد سازمانی و نیز سطح پایینی از جها شرکت

ي کوچک بر اساس یافته ها این است که تصوري که ها شرکتغیبت و گردش کارمند وجود دارد.خبر خوب براي 
ي بزرگ داراي مریت رقابتی هستند را پشتیبانی می ها شرکتي کوچک وجود دارد که نسبت به ها شرکتدرمورد 
 کنند. 

) این فرضیه پذیرفته شده است و محققین 2010در تحقیق انجام گرفته از سوي سینگهاپاکدي و همکاران(
بزرگ سطح باالتري از روح  هاي شرکتنسبت به  کوچک هاي شرکتمذکورنشان می دهند که مدیران بازاریابی در 
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رفاقت و همکاري را گزارش می کنند. چنین نتیجه اي موید تحقیقات سینگهاپاکدي و همکاران می باشد و از 
  ین فرضیه را اقزایش می دهد.اینرو قابلیت تعمیم پذیري ا

بزرگ تعهد سازمانی بیشتري را در  هاي شرکتنسبت به  کوچک هاي شرکتدر  یابیران بازاری: مد6ه یفرض
 تایید می گردد. شرکت از خود نشان می دهند.بر طبق تحلیلهاي آماري این فرضیه 

ي کوچک ، حس تعهد ها شرکتد در چنین استنباط می شود که مدیران بازاریابی بر طبق وظایف و روابط خو 
 ي بزرگ احساس می کنند. ها شرکتبیشتري را نسبت به شرکت در مقایسه با مدیران بازاریابی در 

ي ها شرکتدر بحث پیامد هاي مرتبط با شغل در این مطالعه، نتایج نشان میدهد ؛ که مدیران بازاریابی در  
ي بزرگ ها شرکتو تعهد سازمانی به نسبت همتایان خود در کوچک بطور مداوم در سطح باالتري از روح رفاقت 

ي کوچک  در جامعه آماري مورد نظر ما (و همچنین در ها شرکتقراردارند. همانطور که قبال گفته شد تعداد 
ایران) براي ایجاد مشاغل جدید و رونق اقتصادي رو به افزایش بوده که این نکته را به ذهن متبادر می سازد که 

 ي کوچک به سطوح باالتري از تعهد سازمانی عالقمندند. ها شرکتبازاریابی در  مدیران
) همسو و هماهنگ می باشد چرا که آنها نیز 2010این نتیجه گیري با تحقیق سینگاپاکدي و همکاران(

بزرگ احساس تعهد سازمانی  هاي شرکتنسبت به  کوچک هاي شرکتدر  یابیران بازاریمشخص کردند که مد
  را در شرکت گزارش می کنند. بیشتري
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