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 چکیده

وآوری ین ارتباط مدیریت دانش استرراتژی  اتا نتیهدف از انجام این پژوهش تب     

یت . امروزه احث نوآوری جزو نیازهای اساسی هر سازمان و شرکری جهت موفقاست

ش ری، کتاهودر اازار رقااری می ااشد. نوآوری طیفی از مزایای مرتبط اا اهبود اهره

 ای رقااتتدهتکنند و یکتی از انیاها و دسریاای اه اازارهای جدید را ایجاد میهزینه

وآوری نتو اسررستاز  دانش اعنوان زیراناو که ایانگر اهمیت و جایگاه آن است  اوده

دا اتا عمل می کند و نقش اسرراتژی  آن غیرقاال انکتار استت. اتدا در ایتن راه اارت

 ا ترکیبای از مدیریت دانش اسرراتژی  و نوآوری ایین و ایان مفاهیم و تاریخچهبت

ه شده توسط صتاببنرران داللتی و لتارجی و اتا ئلف اراهای مخرو اررسی تئوری

ارتبتتاط متتدیریت دانتتش  هتتای صتتورف هرفرتته مخرلتتف،ااهتتام از پینتتینه پژوهش

و ه ئتااسایی و در قااب متدای ارتوسط مرخصصان و اساتید شن اسرراتژی  اا نوآوری

روندی از چگونگی تببین ارتبتاط متدیریت دانتش استرراتژی  اتا نتوآوری ترستیم 

ه و تجزی ،های موجود عوامل کلیدیها و تئوری. پس از تنریح عوامل، نرریهشودمی

 هردد.ی ارایه مییو در نهایت راهکارها اندی شدهتحلیل و طبقه
 

 ش، دانش اسرراتژی ، اازار رقاارینوآوری، مدیریت دان واژگان کلیدی:
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 مقدمه

آوری، رقاات پیچیده، ها اا مسائلی چون تغییر و تحوالف سریع فنامروزه شرکت

هتای و میل کلی اته کستب مزیت های سنری در مدیریتاعرمادی اه روشبس ای

تواننتد قتدرف هتایی متیدر این این شترکت. رقااری و اهبود عملکرد روارو هسرند

عهده هرفرن نقنی فعال و تاثیر هدار، اه دنبال ادستت  رقاات داشره ااشند که اا ار

ی موفق ارای اقا هاشرکتدر واقع  .1اهبود عملکرد ااشند های رقااری وآوردن مزیت

و پینرو اودن در بتوزه متورد فعاایتت لتود، از تحتول استرقبال  هافعاایتو تداوم 

 کنند.می

 اته کته ییدنیا در. ای تردید پدیرش تحول نیز نیاز اه اازار مورد نیاز لود دارد

 ارتقتای هتروی در هااقتای ستازمان شترط استت، برکت در جلو سمت سرعت اه

 نرتام اتا ایجتاد همتاهنگی و هاآمولرته اجرای ارتقای فنی تخصصی، هایآمولره

 تحقیق، توسعه، طریق از جز مهم امر این اه رسیدن .است جهانی اازار و اقرصادی

اود. نوآوری اه عنوان عامتل  نخواهد میسر دسراوردهای جهانی از اسرفاده و نوآوری

ها اه منرور ایجاد ارزش و مزیت رقااری پایدار در محیط مهم و بیاتی ارای سازمان

یکی از دالیل اهمیت فزاینتده نتوآوری را در واقع  .ااشدپیچیده و مرغیر امروزی می

توان جهانی شدن دانست. رقاات لارجی ارای نوآوری مداوم در تواید لدماف و می

اطالعاف نقتش همچنین پینرفت در فناوری  ؛آوردمحصوالف تفکی  شده فنار می

هتا اته مهمی در تسریع آهنگ برکت نوآوری دارد. در اقرصاد داننی امروز، سازمان

                                                           
1 Tan & Sousa 
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پدیری اینرر ارای بفظ مزیتت ای اه سوی کارایی، کیفیت و انعطافصورف فزاینده

اند. پیچیدهی، عدم اطمینان و تغییراف ستریع محتیط رقتااری، رقااری برکت کرده

اراستا  آنچته رکتر شتد  .2انتدرکت ضروری سالرهنوآوری را ارای توسعه و اقا ش

توان دریافت که نوآوری یکی از انیادهای رقاات است که ایانگر اهمیت و جایگاه می

هتا و وری، کتاهش هزینتهآن است. نوآوری طیفی از مزایای مرتبط اتا اهبتود اهتره

ادایتاف  کنند. این اثراف مثبت موجب عالقهدسریاای اه اازارهای جدید را ایجاد می

 .3داننگاهی اه شنالت عوامل تسهیل کننده و مانع نوآوری شده است

 دستت داننتی و تجارب اه لود فعاایت های انجام طی در هاسازماناز طرفی 

 انجتام جهتت را هتاآن آینتده در توانتدو می اوده ارزشمند اسیار که کنندمی پیدا

 سازمانی اصطالباً دانش که دانش این نماید. یاری سازمانی فرآیندهای اهرر هرچه

 نتاموفق و موفتق مخرلف، هایپروژه انجام از ناشی تجرایاف شامل، شودمی نامیده

 انجتام اارکتاراف یتا و ایبرفه جدید هایموقعیت و منکالف اا روارو شدن هردو،

 ارزشمندی اسیار سرمایه سازمانی دانش روندکاری است. ی  تسریع جهت در شده

هتا اته و ستازمان 4متدیریت استت نیازمنتد که هرددمی حسوبم سازمان ی  ارای

دانش تواید شده و موجود در سازمان و تسهیم آن اته عنتوان یت  سترمایه اصتلی 

 . 5آوری و نگهداشت این دانش دارندنگریسره و سعی در جمع

ترین منبتع ستازمانی مطتری متی ااشتد، از آنجایی که دانش اعنوان اسرراتژی 

توانند دانتش ستازمانی ااشند که چگونه میسوال اساسی مواجه می ها اا اینسازمان

                                                           
2 Zhang 
3 Segarra-Oña 
4 Ghobadi & Mathiassen 
5 Obrenovic, Obrenovic, & Hudaykulov 
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را اطور کارآمد و اثراخش مدیریت نمایند تتا از مزایتای آن جهتت پینتبرد اهتداف 

مند شوند. اه این ترتیب اسرقرار سیسرم کارآمد و اثتراخش اسرراتژی  سازمان اهره

تواند مزیت که می دیدها در عصر جمدیریت دانش اعنوان شایسرگی کلیدی سازمان

ااشد. نکره اسیار اساسی و قاال توجه کته منجتر رقااری پایدار ایجاد کند، مطری می

شود این است که متدیریت اه مطری شدن رویکرد اسرراتژی  در مدیریت دانش می

دانش ااید در لدمت برکت اسرراتژی  سازمان و تعامل اسرراتژی  آن اتا محتیط 

ار ااشد؛ اا این رویکرد در این پژوهش درصدد هسریم اته مرالطم و مرغیر کسب وک

 ین ارتباط مدیریت دانش اسرراتژی  اا نوآوری اپردازیم.یتب

 چارچوب نظری پژوهش

 مفهوم مدیریت دانش استراتژیک

ارای نخسرین اتار اته  "اسرراتژی دانش"میالدی، اصطالی 1990در اوالر دهه 

اته  "هایی ارای سازمان مهتم استت شچه دان"منرور پاسخگویی اه این سؤال که 

بوزه مدیریت وارد شد. ارای آغتاز اجترای استرراتژی دانتش، متدیران ابریتا  اته 

چارچوای دارند که اه وسیله آن بوزه دانش اسرراتژی  را شناسایی کترده و نقنته 

آن را تدوین کنند. در این راه ااید از اسرراتژی کسب و کار اسرفاده کرد. اه عبتارف 

در تدوین اسرراتژی دانش، دانش سازمان همراسرا و هم جهتت اتا استرراتژی  دیگر،

کسب وکار که از پیش تعیین شده، قرار می هیرد. اه عقیده ارلتی از پژوهنتگران، 

کامالً وااسره اه یکدیگر اتوده  "اسرراتژی دانش و اسرراتژی مدیریت دانش"مفاهیم 

، مرابل شناسایی دانتش استرراتژی  ل شد؛ زیرا در عملئو نباید مرزی میان آنها قا

سازمان و پیاده سازی فرآیندهای اجرایی مدیریت دانتش، اته طتور همزمتان انجتام 
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های کننده اسرراتژیشود. اسرراتژی مدیریت دانش در ی  سازمان، ااید منعکسمی

های رقااری نیز ااید توانتایی پتیش اتردن و رقااری آن ااشد. از سوی دیگر اسرراتژی

 .6ردن اسرراتژی مدیریت دانش را داشره ااشدکامل ک

های انجتام شتده همچنین در طول دهه هدشره اهمیت دانش از طریق پژوهش

داننگاهی و سازمانی مورد تایید قرار هرفره است. از سوی دیگتر امتروزه دانتش اته 

ها محسوب متی شتود. اته ای رقاات و موفقیت سازمانعنوان یکی از مفاهیم شااوده

ص دانش تاکریکی می تواند اه عنوان یکی از منااع مزیتت رقتااری ااشتد. طور منخ

توانتد اترای اابره رکر این نکره نیز ضروری است که صترف دانتش اته تنهتایی نمی

سازمان مزیت اسرراتژی  ایجاد کند. الکته دانتش اایتد متدیریت شتده و امیتد آن 

دید ایجاد کترده و اترای های جهای آتی اروانند دانشها در سالرود که سازمانمی

دسریاای اه مزیت رقااری آن را اته طتور کتارا و متوثر متورد استرفاده قترار دهنتد. 

مند نمودن، انرختاب، ستازماندهی و ارائته فرآیند نراماز مدیریت دانش عبارف است 

ای که درك فرد را در زمینه لاص و مورد نرتر اهبتود دادن اطالعاف و دانش اگونه

 . 7ابخند

مدیریت آن اه تنهایی و مسرقل از اهداف اسرراتژی  سازمان کامالً اتی  دانش و

معنی و فاقد ارزش لواهد اود. انااراین مدیریت دانتش ستازمان اایستری همستو و 

هماهنگ اا اقداماف اسرراتژی  سازمان در سطح کالن مطتری و متورد توجته قترار 

یت دانتش اتا نگترش هیرد. اه این ترتیب مفهوم مدیریت دانش استرراتژی  ممتدیر

راستترا اتتا مستتیر استترراتژی ر را متتی تتتوان اصتتورف متتدیریت دانتتش، همستتو و هم

                                                           
6 Choi  & Heeseok 
7 Storey & Kahn 
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تعریف نمود. طبق تعریف متدیریت دانتش، یکتی از وفتایف آن  اسرراتژی  سازمان

فراهم کردن اازارهایی ارای اعمال دانش اسرراتژی  سازمانی جهت دسریاای اته اتا 

یت رقتااری اترای ستازمان و نقتش آن در توجه اه نقش مدیریت دانش در ایجاد مز

ااشتد. رستیدن اته اهتداف ستازمانی اایتد اته متدیریت دانتش اهداف ستازمانی می

 رقااری ارای سازمان، توجه هردد. اسرراتژی  اه عنوان منبعی

 متدیریت دانتش استرراتژی ، همتاهنگی هایمهمررین عامل در موفقیت ارنامه

 دانتش، مدیریت تعریف ااشد. طبقازمان میهای سهای دانش اا اسرراتژیاسرراتژی

 ستازمانی دانتش استرراتژی اعمتال اترای اازارهایی کردن فراهم آن وفایف از یکی

 نقتش و سازمان ارای رقااری مزیت ایجاد مدیریت دانش در نقش اه دسریاای جهت

 متدیریت اته اایتد ستازمانی اهتداف اته رستیدن ااشتد. می سازمانی اهداف در آن

 عامل مهمررین. هردد توجه سازمان ارای رقااری منبعی انش اه عنواند اسرراتژی 

 اتا دانش هایاسرراتژی هماهنگی دانش، اسرراتژی  مدیریت هایارنامه موفقیت در

 و فرآینتدها اته استرراتژی  دانتش ااشتد. متدیریتمی ستازمان هتای استرراتژی

 در دانتش ستهیمت و ایجتاد دستریاای، جهت در که دارد اشاره سازمان سالرارهای

 .8هیردمی قرار اسرفاده مورد اسرراتژی  اتخار تصمیماف و هااسرراتژی تدایر جهت

 ارتباط مدیریت دانش استراتژیک و نوآوری

ها در راسرای جهانی شدن اه طتور معنتاداری تغییتر طی دو دهه الیر، سازمان

 در نتوآوری زهامترو .اندهایی اا ویژهی عدم تمرکتز، تبتدیل شتدهکرده و اه سازمان

                                                           
8 Murray 
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 جسرجوی در هاسازمان اکثر اوده و اازامی هاسازمان ارای باضر تکنواوژیکی فضای

 هسترند تالش در سازمان مرخصصان این راسرا ااشند. در می جدید هایایده للق

 هتام لواهند،می منرریان که جدیدی لدماف توایداف و یا عرضه ارای از دانش تا

 مسترمر فرآینتدی یتادهیری هماننتد نتوآوری که کنند سالری ایجاد زیر و اردارند

 نهفرته نتوآوری در امتروزی هایستازمان اقای راز و دانش هدف مدیریت زیرا. شود

 و هتای نتوآوریمکانیزم کته هسترند عقیده این ار دانش مدیریت مرخصصان است.

 .9هسرند انطباق قاال دانش مدیریت فرآیندهای

 محستوبا هشترکت بیتاف اصلی اترای هایمزیت از یکی عنوان اه نوآوریادا 

 نتو هایهسترند. ایتده اتدیع و نو هاینیازمند ایده اقا ارای هاسازمان شود. همهمی

 جتافن فنا و نیسری از را آن و شودمی دمیده کاابد سازمان در روبی همچون ادیع

 مزیتت رقبتا اته نستبت ستازدمی قتادر را هاسازمان تنها نه فهور نوآوری .دهدمی

 ارائته نیعملکترد ستازما ارتقای ارای را سودمندی اازار الکه، آورند دست اه رقااری

 میتتاه از ستازمانی وری و اهره نوآوری ارای عمده منبع عنوان اه کند. دانش می

 ستازماندهی و ایجتاد دانتش عمتده متدیریت استت. هتدف ارلتوردار ایااعادهفوق

 ده،نمتو تبتادل یکتدیگر اا داده، هتوسع را دانش لود افراد آن در که است محیطی

 اراردکت اندنتد. کتار اته را آن و نهایرتاً کترده ترکیب دانش لود اا را دیگران دانش

 کته استت رو ایتن از. شتد لواهتد منجتر سازمان در نوآوری لود اه نواه اه دانش

 از و استت شتده شنالره نوآوری اصلی مرجع و منبع عنوان اه غااباً مدیریت دانش

 .شودمی محسوب سازمان در نوآوری فرآیند ساسیا اازاماف

                                                           
9 Liao & et al 
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اقداماف نوآوری در سازمان عبارف است از جسرجو، کنتف، آزمتایش و توستعه 

های جدید، محصوالف و لدماف جدید، فرآیندهای جدید تواید محصتوالف فناوری

های و لدماف و سالرارهای سازمانی جدید. نوآوری در متورد اجترا و توستعه ایتده

ه دهتد کته نتوآوری اتاشد. اررسی ادایاف موضوع در این زمینه ننان میاجدید می

 عنوان ی  عامل، ی  سالرار یا سیسرم اجرایی جدید، ی  لط منی، ی  طری یا

ارنامه جدید، محصول یا لدمت جدید ارای سازمان است کته اته دو روش ادستت 

اری ازمان لریتدشود و یا از منتااع ایترون ستآید، یا در دالل سازمان ایجاد میمی

 شود.می

ار اسا  هفره ارلی از نویسندهان و محققان فرآیند نوآوری اه طور عمتده اته 

ااشد. دانش جدیتد و اتا ارزش از طریتق دانش مخصوصا ار دانش ضمنی وااسره می

تبدیل دانش عمومی و کلی اه دانش لتاص در یت  زمینته تخصصتی در ستازمان 

و فرآیندهای جدید متی شتود. مطااعتاف  موجب توسعه و تواید محصوالف، لدماف

انجام شده توسط نانوکا در تواید و ایجاد دانش جدید، دانتش را اته عنتوان یکتی از 

های دهد. سیسرمهای نوآوری و رقاات مورد تایید قرار میها و پیش فرضنیازمندی

از طرف دیگر موجب اهبود فرآیند  ؛شودمدیریت دانش ایجاد لالقیت را موجب می

. عتالوه اتر ایتن 10هترددآوری از طریق دسررسی و انرقال سریع دانش جدیتد مینو

مدیریت دانش موثر ی  عامل کلیدی موفقیت در راه اندازی لط تواید و همچنتین 

ااشد. از این رو یکی از عتواملی کته فرفیتت نتوآوری در تواید محصوالف جدید می

                                                           
10 Yang 
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ااشد. رغبت ستازمانی در ن میدهد، دانش و مدیریت آسازمان را تحت تاثیر قرار می

زمینه مدیریت دانش موجب امکتان پتدیر ستالرن دسررستی اته منتافع ستازمانی 

شود. در واقع دانتش همچون افزایش لالقیت و نوآوری در محصوالف و لدماف می

شود. این امر یکی از دالیلی موجب تواید تفکر لالق و ایجاد نوآوری در سازمان می

هتای باصتل از متدیریت دانتش اته عنتوان یکتی از اخش است که چرا اه نتوآوری

ها و های لود اه این نریجه رستید کته ستازمانشود. داروچ در پژوهشنگریسره می

موسساف اا توانایی ااال در مدیریت دانش ابرمال اینرری دارد که اه نوآوری دست 

ا اجترای ها اتیااند. همچنین محققان دیگری نیز اه این نریجه رسیدند که ستازمان

اند اه اهبود فرآیند نوآوری و همچنتین اهبتود های مدیریت دانش توانسرهاسرراتژی

 .عملکرد سازمانی دست یااند

هتای داننتی یت  ستازمان اتا نگترش مدیریت دانش اا ایجاد و توسعه دارایتی

هتایی استت کته اتا فرارفرن از اهداف سازمان مرتبط است و مسرلزم تمتام فعاایتت

هتایی . این کتار نیازمنتد سیسترم11  و ایجاد دانش مرتبط هسرندشناسایی، تنری

جهت ایجاد و نگهداری منااع دانش، پرورش و تسهیل دانتش و یتادهیری ستازمانی 

هایی موفق هسرند که دانش را اه عنوان یت  دارایتی است. در این لصوص سازمان

و تنتری  ها و هنجارهای سازمانی کته موجتب بمایتت از ایجتاد نگرند و ارزشمی

بیاف تنبیه  دهند. مدیریت دانش اه عنوان ی  چرلهشود را توسعه میدانش می

هایی است کته مترتبط اتا شده که شامل چهار مربلۀ ایجاد و کسب دانش مفعاایت

هتایی کته رلیتره و نگهتداری دانتش مفعاایت ،ورود دانش جدید اه سیسرم استتر

                                                           
11 Alvarez, Cilleruelo & Zamanillo 
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هتایی کته در انرقتال دانتش مفعاایت توزیتع و ،کندردانش را در سیسرم ماندهار می

 ،ارتباط اا جریان دانش از ی  اخش یا ی  نفتر اته اختش یتا نفتری دیگتر استتر

انش در فرایندهای ستازمانی هایی که در ارتباط اا اجرای داکارهیری دانش مفعاایت

 هسرندر است.

عده ای از محققین اته نقتش دانتش در کستب مزایتای رقتااری و  در این میان

اند و از آن اته عنتوان عامتل تحریت  و تقویتت اهرر سازمان اشتاره داشتره عملکرد

اه همین منرور دانتش و ایجتاد  کنند.یاد می رقاات، نوآوری و تسهیل کننده تغییر

ها یکتتی از منتتااع بقیقتتی استترر مناستتب اتترای متتدیریت آن در تمتتامی ستتازمان

ایطی را فراهم آورند کته در ها ااید شرااشد. سازمانپدیری در دنیای امروز میرقاات

فرما شده و افتراد ارواننتد اته طتور کل سازمان، مدیریت دانش کارا و اثراخش بکم

 .12فردی و هروهی، در سازمان اه للق و بفظ دانش اپردازند

ادون ش  یکی از مهمررین اسررها ارای ادست آوردن عملکرد اهرتر ستازمان، 

دارنتد، عملکترد ن متیمحققتین ایتا کسب و اکارهیری دانش است. در این راسترا،

شتود. پایدار تنها از طریتق اته کتارهیری دانتش اترای نتوآوری باصتل میمطلوب 

انااراین، اا توجه اه ارتباط غیر قااتل انکتار دانتش اتا نتوآوری، درك نقتش و تتاثیر 

 .13ااشدعملکرد مطلوب از اهمیت اسزایی ارلوردار می مدیریت دانش ار
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 جود در حوزه فرسودگی شغلیهای موپیشینه پژوهش

اند کته ترکیتب در پژوهش لتود ایتان داشتره 14دوود و یوسفدر این لصوص 

ای اترای اهبتود عملکترد کننتدهتوانتد تستهیلسرمایه فکری و مدیریت دانش متی

های اهبود عملکرد ستازمانی سازمانی ااشد و ادون ش  نوآوری هم یکی از شالص

نقش مدیریت دانش در نوآوری »تحت عنوان  نیز در پژوهنی 15نسنهاااشد. جومی

ی از مدیریت دانش، اه صورف مسرقل اتر ئ، ننان داد نوآوری اه عنوان جز«سازمان

روی ایده پردازی، نوآوری، عملکرد، کنف مزیتت رقتااری و ستایر اهتداف ستازمانی 

ستازی دهد که شخصیاثرهدار می ااشد. نرایج تحقیق صفرزاده و همکاران ننان می

هداری دانش تأثیر مثبری ار نوآوری و عملکرد سازمانی دارد و همچنین و کد دانش

 سازمانی تأثیر مثبری می هدارند. این مرغیرها از طریق نوآوری ار عملکرد

های پژوهش یوسفی و همکاران ننان دهنتده وجتود رااطته معنتادار اتین یافره

انتااراین  .ااشتدمی یند، تتدریجی و انیتادیرآممحصول، فر مدیریت دانش و نوآوری

ها اه متدیریت دانتش، ااعتث افتزایش نتوآوری در آنهتا لواهتد توجه اینرر شرکت

 هردید. 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Daud & Yusoff 
15 Johannessen 



 
 

 
 

 

حوزه مدیریتمجموعه مقاالت  17   

 

 

 

 

 

 
 

 شینه پژوهش(یمدل مفهومی پیشنهادی )برگرفته از ادبیات و پ شماره یک: شکل

 

 گیرینتیجه

ضوع الرصاص ها پژوهش باضر اه این مواا توجه اه اهمیت نوآوری در سازمان

یافره و درصدد اررسی رااطه مدیریت دانش اسرراتژی  اا نوآوری اتود. اتدا در ایتن 

شود و سپس اا توجه اه پینتینه های پژوهش ارائه میای از یافرهاخش ااردا لالصه

های ادست آمده، پینتنهاداتی در ایتن وتحلیل دادهتحقیق و نرایج باصل از تجزیه

ایج این پژوهش باکی از آن است که تدوین مدیریت دانتش هردد. نرزمینه ارائه می

های تحقیقاتی چون: رااطه معناداری دارد و این نرایج اا یافره ،اسرراتژی  اا نوآوری

اررسی تأثیر اسرراتژی هتای متدیریت دانتش اتر "تحت عنوان  صفرزاده و همکاران

زی دانش و کتد که اه این نریجه رسیدندکه شخصی سا "نوآوری و عملکرد سازمانی

هداری دانش تأثیر مثبرتی اتر نتوآوری و عملکترد ستازمانی دارد و همچنتین ایتن 

هدارند و این نتوآوری مرغیرها از طریق نوآوری ار عملکرد سازمانی تأثیر مثبری می

و عملکرد سازمانی نیز رااطه مثبت و معناداری وجود دارد. یوسفی و همکاران تحت 

 نوآوری

 سازمان

 

 تدوین قوانین و کدگذاری دانش

 

مدیریت دانش 

 استراتژیک

 

 خصوصی سازی
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ننتان دادنتد رااطته معنتادار  "مدیریت دانش ار نوآوریاررسی میزان تأثیر "عنوان 

ینتد، تتدریجی و انیتادیر وجتود دارد. آممحصتول، فر این مدیریت دانش و نوآوری

ها اه مدیریت دانتش، ااعتث افتزایش نتوآوری در آنهتا انااراین توجه اینرر سازمان

کنتف، لواهد هردید. در واقع اقداماف نوآوری در سازمان عبارف است از جسترجو، 

های جدید، محصوالف و لدماف جدید، فرآیندهای جدیتد آزمایش و توسعه فناوری

 لدماف و سالرارهای سازمانی جدید.تواید محصوالف و 

وع ااشد. اررسی ادایتاف موضتهای جدید مینوآوری در مورد اجرا و توسعه ایده

رم ا سیستدهد که نوآوری اه عنوان ی  عامل، ی  سالرار یدر این زمینه ننان می

اجرایی جدید، ی  لط منی، ی  طری یا ارنامه جدید، محصول یا لتدمت جدیتد 

یتا در دالتل ستازمان ایجتاد  ؛ارای سازمان است که اته دو روش ادستت متی آیتد

رآینتد شود. ار اسا  هفره یانتگ فشود و یا از منااع ایرون سازمان لریداری میمی

 ااشد.ش ضمنی وااسره مینوآوری اه طور عمده اه دانش مخصوصاً ار دان

دانش جدید و اا ارزش از طریق تبدیل دانش عمومی و کلی اه دانش لتاص در 

ی  زمینته تخصصتی در ستازمان موجتب توستعه و توایتد محصتوالف، لتدماف و 

های متدیریت دانتش ایجتاد لالقیتت را موجتب شود. سیسرمفرآیندهای جدید می

آوری از طریتق دسررستی و انرقتال از طرف دیگر موجب اهبود فرآینتد نتو ؛شودمی

هردد. عالوه ار این مدیریت دانش متوثر یت  عامتل کلیتدی سریع دانش جدید می

ااشد. از این موفقیت در راه اندازی لط تواید و همچنین تواید محصوالف جدید می

دهد، دانش و رو یکی از عواملی که فرفیت نوآوری در سازمان را تحت تاثیر قرار می

ااشد. رغبت سازمانی در زمینه مدیریت دانش موجتب امکتان پتدیر می مدیریت آن

ستتالرن دسررستتی اتته منتتافع ستتازمانی همچتتون افتتزایش لالقیتتت و نتتوآوری در 



 
 

 
 

 

حوزه مدیریتمجموعه مقاالت  19   

ایجتاد  شود. در واقع دانتش موجتب توایتد تفکتر لتالق ومحصوالف و لدماف می

 نوآوری در سازمان می شود.

و  استرراتژی  متتدوین قتوانینااعاد مدیریت دانتش  ننان داد هاهمچنین یافره

تمتام  اما این ارتباط اتین ؛سازیر رااطه مسرقیم اا نوآوری داردکدهداری، لصوصی

اثیر تتاتا اواویتت انتدی ااعتاد  .ااعاد مدل اا نوآوری و عملکرد شرکت یکسان نیست

هدار ار نوآوری و عملکرد شرکت در تحلیتل رهرستیونی مستخص شتد نرتایج ایتن 

کتته اعتتد تتتدوین قتتوانین و کدهتتداری نستتبت اتته اعتتد دهتتد پتتژوهش ننتتان می

 سازی رااطه اینرری اا نوآوری شرکت دارد. ادا پیننهاد می شود:لصوصی

ا های تدوین قوانین و کدهداری را تقویتت و قتوانین و کدهتداری رااید شالص

ورد دسررسی رابت اه دانش و اطالعاف متهسررش داد و ااید مدیران و کارشناسان 

ه اتزیادی داشره ااشند و دیگتر مرغیرهتای تتدوین قتوانین و کدهتداری توجه  نیاز

هتای بتل مدانش فنی، مهارف های فنتی، روش مدیریت دانشترتیب تدوین لوب 

در دسترر   و ها و جلستاف در شترکت، مسرندسازی نرایج پروژهمسااهر در شرکت

ینتد، ت نمااودن اطالعاف مورد نیاز از طریق اسناد و مدارك طبقه اندی شده تقویت

ری  شالص تدوین قوانین و کدهداری جهت ایجاد لالقیت و افزایش و ارتقای نتوآو

وارد و همچنین اهبود عملکرد و کارایی در شرکت تقویت شود و توجه اینرری اه م

 رکر شده داشره ااشند.

استترراتژی  را  دانتتش ستتازی متتدیریتهای لصوصیهمچنتتین اایتتد شتتالص

را اینتترر از طریتتق کارشناستتان و  ف متتورد نیتتازاطالعتتاهستتررش داد. پتتس اایتتد 

در الریار قترار دهنتد و دیگتر مرغیرهتای شخصتی ستازی اته ترتیتب  مرخصصان
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در دسرر  اودن اطالعاف مورد اه صورف بضوری اه کارشناسان،   دسررسی آسان

اه کار هرفرن اطالعاف و دانتش همته  و از طریق هفرگوها و جلساف غیر رسمی نیاز

 دانتتش ستتازی متتدیریتشتتالص لصوصی جتته کتتافی داشتتره ااشتتند.افتتراد نیتتز تو

اسرراتژی  جهت ایجتاد لالقیتت و افتزایش و ارتقتای نتوآوری و همچنتین اهبتود 

عملکرد و کارایی در شرکت تقویت شود و توجه اینرری اه موارد رکر شده داشتره 

 ااشند.
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 چکیده

های مخرلتف اهد تغییراف و تحوالف شتگرف در زمینتهدر دنیای امروزی که ش     

 ها اا تالطم و عدم اطمینتان زیتادی مواجته استت و رقااتتهسریم، محیط سازمان

های ستازمانی در راسترای کستب موفقیتت در ادا سیسترم ؛شدف زیادی پیدا کرده

 .درا ااشتنگر و محتیط هتریزی اهره هیرند که آیندهمیدان رقاات ااید از نوعی ارنامه

اطوری که ضمن شناسایی عوامل و تحوالف محیطی در ی  افتق زمتانی الندمتدف 

 ها را منخص کند.تأثیر آنها ار سازمان و نحوه تعامل سازمان اا آن

ریزی اسرراتژی  است کته اتا اررستی ریزی در واقع همان ارنامهاین نوع ارنامه     

ها و ی و فرصتتتهای داللتتهتتا و ضتتعفمحتتیط داللتتی و لتتارجی ستتازمان، قوف

کنتد و اتا در نرتر داشترن مأموریتت ستازمان، تهدیدهای محیطی را شناستایی می

کند و ارای دسریاای اه این اهداف، از این اهدافی الندمدف ارای سازمان تنریم می

هتا کند که اا تکیه ار قوفهایی میهای اسرراتژی ، اقدام اه انرخاب اسرراتژیهزینه

های پیش آمده اه نحو ابسن اسرفاده نمتوده و از تهدیتدها ها از فرصتو رفع ضعف

پرهیز کند؛ اطوری که در نهایت ااعث موفقیت سازمان در میدان رقااتت شتود؛ اتدا 

ریزی استرراتژی  اتر استا  متدل هدف از انجام این پژوهش اررسی تدوین ارنامته

ریزی ی از ارنامتهاسواف ااشد، در این راه ااردا اا تعیین و ایتان مفتاهیم و تاریخچته

نرران هتای متدل ستواف کته توستط صتابباسرراتژی  اا ترکیب و اررسی ویژهی

های صتورف هرفرته ه شده و اا ااهام از پینینه پژوهشئداللی و لارجی مخرلف ارا

و ه ئریزی اسرراتژی  ار اسا  مدل سواف تدوین و در قااب مدای اراارنامه مخرلف،

ها و ستتیم شتتود. پتتس از تنتتریح عوامتتل، نرریتتهترآن رونتتدی از چگتتونگی ایجتتاد 
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و در نهایتت  های موجود عوامل کلیدی تجزیه و تحلیل و طبقه انتدی شتدهتئوری

 هردد.راهکارهای ارایه می

 مدل سواف، آینده نگری ،ریزی، مدیریت اسرراتژی  ارنامه واژگان کلیدی:

 مقدمه

وجود ای اتهای منخص و ویژهها در جوامع انسانی اا هدف ارآوردن نیازهشرکت     

هتا ارآینتدی از تحقتتق اهتداف ویتژه یتا فلستفۀ وجتتودی از کارآمتدی آن ؛آینتدمی

هاست. همچنین جهان در هزارة سوم اا شکوفایی شتگرف دانتش انتری مواجته آن

در همچنتین  .16های باصل از آن را مناهده کتردآور فناوریشد و هسررش بیرف

هتا را اباطته نمتوده، متدیران اته وری که ستازمانآسنواف الیر اا تغییراف شگفت

هتای ستازمان، در درازمتدف اهرتر اند که اا تبیین اهداف و ماموریتفراست دریافره

ریتزی های لتود را اته ثمتر ارستانند. از ایتن رو استرفاده از ارنامتهتوانند ارنامهمی

 ها مطری شده است.رورف در سازماناسرراتژی  اه عنوان ی  ض

هتای لتود را در آینتده هیریتواند جهتریزی، مدیریت میکم  این ارنامه اه     

ترین معین، و سازمان را در مقاال تغییراف و تحوالف فردا مجهز سازد. یکی از اصلی

هتای محتیط ریتزی استرراتژی ، تحتوالف و دهرهتونیدالیل روی آوردن اه ارنامته

تحوالف اته شتراب و هسترردهی هاست. شاید در هدشره تغییراف و امروزی سازمان

توانسرند اهداف آینده را اراسا  هدشره تنریم کنند؛ اما امروز نبودند و مدیران می

اکنون تجراه هدشره ازوماً راهنمای مطمئن ارای آینتده نیستت و متدیران اایتد اتا 

                                                           
16 Gözükara & Şimşek 
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ای هتای آینتده ستازمان را اته هونتهریزی اسرراتژی ، اسرراتژیمددهیری از ارنامه

ها و شرایط آینده مرناسب ااشد. اه طور کلتی تغییتر و مایند که اا موقعیتتنریم ن

تحوالف فناورانه و پیچیده شدن محیط لارجی سازمان، ارتباطاف هسررده و مرعدد 

هتا  ها و طتوالنی متدف اتودن آنسازمان اا محیط، وسعت و هسرردهی اغلب ارنامه

را اترای ستازمان ضتروری و  ریتزی استرراتژی هایی هسرند کته ارنامتههمه زمینه

 .اندناپدیر سالرهاجرناب

های الندمدف ریزیکننده در ارنامهریزی اسرراتژی  نقنی تعیینارنامهدر واقع      

ریزی اسرراتژی  کوشنی است سالت یافره ارای . اعبارف دیگر ارنامه17کندایفا می

هتا و دایتل نوع فعاایتهای اساسی و انجام اعماای که ماهیت سازمان، اتخار تصمیم

ها توسط سازمان را در راسرای ارلورد منطقی اا تغییراف محیطی انجام آن فعاایت

ریتزی استرراتژی  هردانتد؛ در واقتع ارنامتههای فوق شکل داده و میسر میو پدیده

. از 18اندازی ستازمان، اهبتود عملکترد ستازمانی کمت  کنتدتواند در راهمناسب می

اته عنتوان یت  ااتزار تحلیتل محیطتی و  SWOTتکنیت  طرفی در این لصتوص 

هردد که ارای شناسایی عوامل استرراتژی  درونتی و اسرراتژی  قدرتمند مطری می

های ترکیبی است که نقتاط شود. این روش اهررین اسرراتژیایرونی اه کار ارده می

های سازمان را بداکثر کترده، نقتاط ضتعف و تهدیتدهای ستازمان را قوف و فرصت

 .19کندمشهاای، اصیری، رشیدی کاهگ و آهنگر زنوزیبداقل و منخص می

                                                           
17 Kabir 
18 Chang & Chen 
19 Shakoor Shahabi, Basiri, Rashidi Kahag & Ahangar Zonouzi 
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درصتتدد هستتریم اتتر استتا  متتدل ستتواف تتتدوین  پتتژوهشدر نهایتتت در ایتتن      

ای در ایتن ریزی اسرراتژی  را متورد اررستی قترار داده و راهکارهتای اهینتهارنامه

 ه دهیم.لصوص ارائ

 چارچوب نظری پژوهش

 مفهوم برنامه استراتژیک

طتور  ریتزی جتامع یتا استرراتژی ، اتههای الیر توجه نسبت اه ارنامهدر سال     

ین ایری از هروزافزون افزایش یافره و تنها راه اثراخنی و کارآمدی مدیران، در اهره

دام ریزی، جسرجو شده است. نویسندهان و اندینمندان متدیریت هرکتارنامه شیوه

ا در هتا ره آناند که شاید اروانیم همترائه دادهریزی اتعریفی لاص از این نوع ارنامه

ونتی، هتای درونتی و ایراا توجه اه امکاناف و محتدودیت" .این تعریف لالصه کنیم

ریزی اسرراتژی  فرآیندی استت در جهتت تجهیتز منتااع ستازمان و وبتدف ارنامه

 ادآورد یتاابره اای ."های الندهای آن ارای نیل اه اهداف و رسااتاخنیدن اه تالش

وه یت  نحت ،ریزی اسرراتژی  قبل از آن که ی  تکنی  و فن ااشتدشویم که ارنامه

 هتایافق اینینگری و پیشتلقی و ااور است که مدیران را اه تفکر الندمدف و آینده

 .کنددور ترغیب می

تالش اصوای ارای هرفرن تصمیماف انیتادی و "ریزی اسرراتژی  در واقع ارنامه     

دهتد و چرایتی اماتی است که آنچه سازمان هست، آنچه را کته انجتام متیانجام اقد

ریتزی . اعتد از ارائته مفهتومی از ارنامته"کنتدانجام آن را شکل داده و هتدایت متی

ریزی استرراتژی  ها در ارنامهاسرراتژی  ااید اه این سوال پاسخ داد که چرا سازمان

هتای دوارتی و غیرانرفتاعی از نتترین اهتداف ستازماشوند  یکی از اصلیدرهیر می
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للتق ارزش  .های عمومی متی ااشتدریزی اسرراتژی ، ایجاد ارزشاکارهیری ارنامه

؛ چترا کته استتعمومی اه عنوان مسئوایری اجرماعی، ستازمانی، هروهتی و فتردی 

هتا، هتا، پتروژههتا، ارنامتههای عمومی اازاری ارای تواید موسستاف، سیاستتارزش

ااشد که این عوامل موجب ارتقاء ستطح زنتدهی، آزادی و می هالدماف و زیرسالت

  .20شودآرامش ارای جامعه می

 21اهبارو، اانتگ و استپاناه زعم ریزی اسرراتژی  تدوین ارنامهعبارتی دیگر ه ا     

هتا اترای سازی استرراتژیفرآیند تعیین و ایجاد مسیرهای الندمدف، تدوین و پیاده

اتا استرفاده از مرغیرهتای محیطتی لتارجی و درونتی دسریاای اه اهداف الندمدف 

هترا، سیسترمی و ریتزی استرراتژی  نگتاهی کتلاز آنجا که ارنامته ااشد.مرتبط می

هتای زمتانی کوشد تا راهنمای عمتل متدیران در افتقها دارد و میدورارد اه ارنامه

مستااه  اما اا هدشت زمان، اه تتدریج ایتن ؛تر اجرایی ااشدهای وسیعدورتر و بیطه

های زمانی الندمدف، های اسرراتژی ، ضمن در نرر داشرن افقمطری شد که ارنامه

ااید ضمن اجرا اروانند تغییراف الزم را اراسا  شرایط جدید ایجتاد کننتد و صترفاً 

 های قبلی نباشند.اینیتااع پیش

 SWOTبرنامه ریزی استراتژیک بر مبنای مدل 

ارائه  هایی مخرلفهای هوناهون و در قااب مدلریزی اسرراتژی  اه شکلارنامه 

ااشتد و شتامل متی SWOTهتا ترین ایتن متدلاند که یکی از اهررین و مرداولشده

هتا و تهدیتداف استت. در ایتن متدل دو نتوع های نقاط قوف، ضعف، فرصتتاررسی

 هیرد:اررسی صورف می

                                                           
20 Bryson 
21 Ugboro, Obeng & Spann 
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 ومان استت های داللی سازها و ضعفیکی اررسی درونی که در ارهیرنده قوف 

یت هتای ستازمان را اترای متدیرامکان ی  ارزیاای دقیق از منااع و محدودیت

ی کته در اینی انجام هیرد، ادین معنتکند. اررسی درونی ااید اا واقعفراهم می

استا  های سازمان نادیده هرفرته ننتوند. ارها اغراق ننود و ضعفارآورد قوف

استت اروانتد از چنتدین راه لاصیت همپایانی، هر سیسترم ستازمانی ممکتن 

 وهتا های معین لود دست یااد. انااراین اصل، شناسایی قتوفمخرلف اه هدف

شود؛ متدیران ارواننتد از میتان طترق هونتاهون، های سازمان موجب میضعف

 یل اه اهداف سازمان را اازیااند.ترین طریق ارای نمناسب

حتت تاهبردهتای ستازمان، ها و راز سوی دیگر، میزان اثراخنی اسرراتژی     

های تاثیر عوامل موجود در محیط داللی و لارجی آن قرار دارد. یکی از روش

 ضتعف، - سودمند ارای انرخاب راهبردهای مناسب اسرفاده از فن تحلیل قوف

هتای تهدید استت. قتدرف نفتور ستازمان از طریتق مقایسته فرصتت - فرصت

 شود.های سازمان معین میمحیطی اا قوف

 ونتی کند که اه محیط ایرریزی اسرراتژی  ایجاب مینگری ارنامهین کلهمچن

ای سازمان نیز توجه شود. از این رو مدیریت پتس از اررستی درونتی اته ارزیتا

ن پردازد. اررسی ایرونی متواردی چتوها و تهدیدهای محیط ایرونی میفرصت

ص یت منتخموقعیت رقبا را ارای مدیر و ...شرایط اقرصادی، سیاسی، فرهنگی 

ا، کته سازد. هنر مدیریت اسرراتژی  در آن است که ارواند اهررین ترکیب رمی

 .ریزی اه دست آوردباصل این اررسی هاست، ارای ارنامه
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 ریزی استراتژیک بر اساس مدل سواتحاالت چهارگانه برنامه شماره دو:شکل 
 

ار و هتای درونتی ارلتوردفکه سازمان از قو اسا  شکل فوق، در باات اول ار     

شترایط  هایی را در الریار سازمان قرار داده است، اهرترینمحیط ایرونی نیز فرصت

ه اترفاده را تواند از این موقعیت نهایت اسارداری وجود دارد و سازمان میارای اهره

 عمل آورد.

اترداری رههایی، اما محیط مهیا و آماده اهدر باات دوم که سازمان دارای ضعف     

ا یت، مدیریت ااید اا تغییتر در نتوع لتدمت های وجود داردو در محیط فرصتاست 

 د.های سازمان لود فائق آیکاالی لود از محیط مساعد اسرفاده کند و ار ضعف

د در باات سوم، که سازمان از قوف کتافی ارلتوردار استت، امتا محتیط مستاع     

ی را حیط اه فرصت ادل شتوند و زیتانااید ترتیبی اتخار شود که تهدیداف م ،نیست

 مروجه سازمان نسازند.

مان در باات چهارم که سازمان ضعف دارد و محیط نیز تهدیدآمیز استت، ستاز     

، در نرر کند و در پی آن ااشد کته اتا محصتوای مرفتاوفااید از فعاایت فعلی صرف

 اازاری دیگر اه کار لود ادامه دهد.
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 ریزی استراتژیکحوزه برنامه های موجود درپیشینه پژوهش

ها و گاهمرور مطااعاف و تحقیقاف مرتبط اا موضوع از منااع مخرلف نریتر داننت     

ه دالل مراکز تهیه و تدارك کننده منااع علمی و تحقیقی، مؤید این نکره هسرند ک

ستبراً و لار  از ایران تحقیقاف انجام شده درااره این موضتوع استیار انتدك واتی ن

هتای مراتوط اته شناستایی توان هفت که چتون احثوای می .شودیافت می منااه

د هتای هونتاهون آن ماننتعوامل موثر در تتدوین ارنامته ریتزی استرراتژی  و بوزه

اتدا در  اسیاری از مبابث دیگر در بیطه کاری علوم انسانی و اجرماعی قرار دارنتد،

ف هایی در متورد موضتوع صتورهایی، اررستیها و شباهتها اا تفاوفهر کدام از آن

استت  هرفره و نرایج مراوط نیز در زمان و مکان منخص مورد اسرفاده قرار هرفرته

 که عبارتند از:

انتدی ایتان ریزی اسرراتژی  را در سه نتوع طبقتهاازارهای ارنامه چانگ و چن     

، SWOTکنند: اواین دسره اازارها مراتوط اته تحلیتل درونتی و ایرونتی شتامل می

BCG  وPESTELE ااشد. دومین نوع از اازارها اتا تکنواتوژی در ارتبتاط استت از می

سازی عملیاتی از طریق کتامپیوتر. آلترین هتروه کتاراردی مراتوط اته قبیل شبیه

ریتزی کتردن ها، تنویق طوفان رهنی و انتواع مخرلتف تفکتر اترای ارنامتهفروشگاه

ریزی استرراتژی  رکر شده ارنامه نیشد. همانطور که اه نقل از ااواااها میاسرراتژی

ریتزی اندی لود از اازارهای ارنامهدر طبقه عی ااور و تفکر است که چانگ و چننو

ریزی اسرراتژی  کنند. اابره ااید در نرر داشت که ارنامهاسرراتژی  آن را تایید می

 .22ااشداخنی از فرآیند مدیریت اسرراتژی  می

                                                           
22 Dibrell, Craig & Neubaum 
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انعطتاف  ریزی اسرراتژی  رستمی اتااین فرآیند ارنامه اند کهدر پژوهنی یافره     

و  ط داشترندریزی ارتباط وجود دارد و این دو مرغیر نیز اا نتوآور اتودن ارتبتاارنامه

اف در واقتع انعطت ؛اندنوآور اودن اا عملکرد شترکت ارتبتاط داشتت و ایتان داشتره

ا در مواجهتته اتت ها در انحتتراف از ارنامتته استترراتژی ریزی پرانستتیل شتترکتارنامتته

 ااشد.ها و تهدیداف آشکار شده میفرصت

انتد کته نقتش متدیریت عتاای اتر در پژوهنتی یافره 23اهبارو، اانتگ و استپان     

همچنین نرایج محرتوا و فرآینتد  .ریزی اسرراتژی  معنادار می ااشداثراخنی ارنامه

تایید کردند و ایتان ریزی اسرراتژی  را ریزی اسرراتژی  را ار اثراخنی ارنامهارنامه

ریزی اسرراتژی  فرآیند تعیین و ایجاد مسیرهای الندمتدف، اند تدوین ارنامهداشره

های ارای دسریاای اه اهداف الندمدف اتا استرفاده از سازی اسرراتژیتدوین و پیاده

آزوریتن و -همترو، مواینتا-ااشد. اوپزمرغیرهای محیطی لارجی و درونی مرتبط می

اینتی دارند عدم اطمینان محیطی غیترممکن اتودن پتیشان میای 24کورتس-کلور

 ها روی تصمیماف سازمانی می ااشد.تغییراف لارجی و اثراف آن

انتتد اغلتتب در همچنتتین در دالتتل کنتتور نیتتز صتتفری و همکتتاران ایتتان نموده     

ی  در بتوزه مطااعتاتی استرفاده ریزی اسرراتژها از مدل لاصی ارای ارنامهسازمان

ها ارلی نکاف از جمله ای توجهی اه چگونگی عملیتاتی کتردن استرراتژی که شده

ملرد، میانه و کالنر در سطح محیط در دست اررسی، تعیین نکردن منااع ماای در 

ینتد اررستی آها و کتاال فترض کتردن محتیط در فریند اجرای تغییر استرراتژیآفر

یت  از طبیعتت هتر  همچنتین چتون .ااشتداسرراتژی ها از موانع تحلیل ارنامه می

                                                           
23 Ugboro, Obeng & Spann 
24 López-Gamero, Molina-Azorín & Claver-Cortés 
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های کسب وکار محور ماه احاظ زمینه، اازه زمانی، اجماع، سیسرم ها و انگاهسازمان

اد. اته های ارائه شتده تغییراتتی د...ر مرفاوف است، ااید در مدل ارزشی، منرریان و

 و اجرایتی متدیران هتدایت جهت راهبردی، شالص نبود اعرقاد منوریان و همکاران

 ستازمان ایتن استرراتژی  اهتداف جهتت در برکتت نسبت اه آنها سنجش عملکرد

 است. مواجه آن اا که سازمان ها  است دیگری معضل
 

 نتیجه گیری

اا توجه اه ادایاف و پینینه پژوهش که مورد اررسی قرار هرفت منخص هردید      

تواند اا سه ویژهی کاهش عدم اطمینان محیطی، کم  اته انعطتاف مدل سواف می

نقتش متدیریت عتاای در تتدوین ارنامته ریتزی استرراتژی   ءریزی و ارتقاارنامه در

 اثرهدار ااشد.

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهششماره سه: شکل 

ریزی، عدم اطمینان محیطتی و در مدل پیننهادی مرغیرهای انعطاف در ارنامه     

هسترند،  ریزی استرراتژی نقش مدیریت عاای در مدل سواف موثر ار تدوین ارنامه

، عتدم اطمینتان اراستا  مطااعته دیبترل و همکتارانش ریزیکه انعطاف در ارنامه

 عدم اطمینان محیطی

 

 ریزیانعطاف در برنامه

 

 نقش مدیریت عالی

 

ریزی تدوین برنامه

 استراتژیک

 

SWOT 
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ر اسا  مطااعته ، نقش مدیریت عاای نیز ایطی اراسا  مطااعه اوگ و اوریسوفمح

ریزی منعطتف دهد که ارنامهها ننان میشود. یافرهمیاهبارو و همکارانش سنجیده 

تژی  شترکت اترای تغییتر اتا پدیتدار شتدن اه قاالیت مدل سواف در ارنامه استررا

ریتزی منعطتف اته هتای ارنامتهها و تهدیدهای محیطی اشاره دارد. سیسترمفرصت

ها اوده دهد تا اا تطبیق سریع ارنامه اسرراتژی ، اه دنبال فرصتها اجازه میشرکت

 بفظ شود.و موقعیت سازمان را نیز 

پدیری را ایجاد نی از سخری و انعطافریزی اسرراتژی  رسمی میزافرآیند ارنامه     

ریزی اا تغییراف محیط پدیری ارنامهکند که تالش دارد تا موجب افزایش انطباقمی

ریتزی استرراتژی  رستمی و لارجی هردد. هنگامی که از ترکیبی از فرآینتد ارنامته

اکی تواند منجر اه ارتقاء چتااین ترکیب می ،شودریزی اسرفاده میانعطاف در ارنامه

کند تا قدرف اینترری در دستریاای اته منتااع سازمان شده و اه سازمان کم  می

ریتزی استرراتژی  از کلیدی داشره ااشد. در واقع انعطاف در مدل سواف در ارنامته

اینی تمتام ستناریوهای محرمتل هیرد که قدرف پیشآنجا شکل بیاتی اه لود می

ر صتورف اررستی ستناریوهای امری پیچیده، زمتانبر و هزینته اتر استت و برتی د

ابرماای فراوان، این امکان وجود دارد که شرایط، مرغیرها و پارامررهای جدیتدی را 

اتدا انعطتاف در  ؛ریزی استرراتژی  اثتر اگتداردایجاد کرده که ار روند اجرای ارنامه

تواند توان عملیاتی شدن ارنامه را در شرایط عدم اطمینتان افتزایش ریزی میارنامه

های اسرراتژی  اه دایل افق زمتانی طتوالنی سازی ارنامهعمدتاً در مسیر پیادهدهد. 

تواند دسرخوش تغییراف زیادی شود که نریجه این تغییراف ایجتاد مدف شرایط می

انحراف در دسریاای اه اهتداف از پتیش تعیتین شتده استت، اتدا وجتود میزانتی از 

تعیین شتده را محقتق ستازد. از  تواند دسریاای اه اهداف از پیشپدیری میانعطاف
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هتا شتده و چته استا مزایتای سوی دیگر انعطاف ایش از بد موجب افزایش هزینته

 دسریاای اه هدف را از این ابرد. 

دیران متشوند، ها اا میزان ااالی از پیچیدهی یا تغییر درك میهمچنین محیط     

 انتد و میتزانغیتر مواجهیا اا مقدار زیادی اطالعاف یا اا چااش پیگیری اطالعتاف مر

واترو رکنند و اا بجم اسیار عریمی از اطالعاف مروسط عدم اطمینان را تجراه می

وجه طالعاف تادانند اه کدام ی  از لواهند اود. اما اه علت شرایط دائماً مرغیر، نمی

 شود کته ستازمان وکنند. در واقع عدم اطمینان محیطی در مدل سواف موجب می

 انی موجباینی شرایط مد نرر لود را نداشره ااشند و این ناتوی پیشمدیران توانای

 های نادرست که نریجته آن ایجتاد هزینته وتنخیص نادرست و مرعاقب آن تصمیم

  اتر ریزی اسرراتژیدور شدن از اهداف منخص شده است، ادا هنگام تدوین ارنامه

اشتی ندارند، تا اثر هداران سازمان و مدیریت عاای سعی اسا  مدل سواف، سیاست

هتتای اطالعتتاتی از عتتدم اطمینتتان محیطتتی را کتتاهش دهنتتد، کتته اتختتار سیستترم

م اسرراتژی  راهکاری ارای کاهش اثر عدم اطمینان محیطتی استت. از ایتن رو عتد

تژی  ریتزی استررااطمینان محیطی اه عنوان عاملی اا اثر منفی، اتر تتدوین ارنامته

 هدارد. تاثیر می

شود تا کارکنان فرآیند مدیریت عاای در مدل سواف نیز موجب میدرهیر شدن      

تواند سطوی افزایش ریزی اسرراتژی  را منارکری ادراك کنند که این امر میارنامه

کننتده هردد. مدیریت ارشتد ستازمان اته عنتوان تستریعرضایت شغلی کارکنان می

واقتع، اتاالترین کتارکرد ریزی ااشتد. در انطباق سازمان اا تغییراف محیطی و ارنامه

مدیریت ارشد سازمان هنوز اازاینی و دسریاای اه اهداف سازمانی از طریتق فرآینتد 
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ااشد. ادراك مثبتت و منفتی متدیریت ارشتد ستازمان از ریزی اسرراتژی  میارنامه

توانتد اتر شتدف عتدم اطمینتان محیطتی اثتر ریزی استرراتژی  متیاهمیت ارنامه

ریتزی استرراتژی  ایتانگر تعهتد آنتان اته اجترای ه ارنامههدارد. توجه مدیران امی

هتردد و از ستوی دیگتر رفرتار رهبتران اتر ها و موجب عملیاتی شدن آن میارنامه

هدارد که در الندمدف کارکنان نیز تعهد اینرری نستبت اته اجترای پیروان اثر می

 ها لواهند داشت.ارنامه

ینینه پژوهش اثر سه ویژهتی شناستایی در نهایت نرایج باصل از از ادایاف و پ     

ریزی اسرراتژی  را تاییتد کردنتد. در واقتع نقتش شده مدل سواف در تدوین ارنامه

ریتزی هتای ارنامتهمدیریت عاای درهیتر شتدن و تعهتد متدیریت عتاای اته تتالش

ریتزی استرراتژی  اسرراتژی  است که شامل میزان زمانی که اترای فرآینتد ارنامته

ریزی اسرراتژی  از طریتق ان منااع الرصاص داده شده اه ارنامهشود، میزصرف می

ریزی اسرراتژی  اه عنتوان مستئوایری شخصتی و مسترقیم، سازمان، پدیرش ارنامه

ااشد.   در سازمان بمایت کند، میریزی اسرراتژیایجاد محیطی که از ارتقاء ارنامه

ریزی و اکارهیری ارنامه ر این اسا ، اهر بمایت و توجه مدیریت عاای ارای ایجادا

هتای ریزی اسرراتژی  عملیاتی نخواهد شد و تمامی هزینهارنامه ،اسرراتژی  نباشد

سازی آن اه هدر لواهد رفت. ادا متدیریت عتاای در ایجتاد و ناشی از ایجاد و پیاده

ریتزی کند. همچنین ارنامتهریزی اسرراتژی  نقنی بیاتی ایفا میسازی ارنامهپیاده

های انجام شتده، توجته های طرابی سازمانی است که در پژوهشاز ویژهیمنعطف 

ریتتزی اتتر عتتدم کتتافی اتته آن ننتتده استتت و از ستتوی دیگتتر تمایتتل راتتتی ارنامتته

پدیری ارنامه اینرر ااشد، ابرمال اتالف زمان و پدیری است. هر چه انعطافانعطاف

اهتد شتد. اابرته تحمل لسارف و ضرر ناشی از وقوع بوادث غیرمررقبته کمرتر لو
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پدیر سالرن ارنامه نیز لود نیاز اه صرف هزینه اضافی دارد. امتا انعطتاف در انعطاف

هتا اتا در نرتر هترفرن عتدم ریزی اسرراتژی  موجب عملیتاتی شتدن ارنامتهارنامه

ادا این مرغیتر نقنتی اساستی در تتدوین و  ؛ها و پویایی محیط لواهد شداطمینان

رراتژی  دارد. از ستوی دیگتر، عتدم اطمینتان یکتی از ریتزی استسازی ارنامهپیاده

فقتدان  .آیتدهای محیط لارجی است که در نریجه سه موقعیتت اوجتود متیجنبه

هیری مورد نرر؛ عدم اطالعاف در لصوص عوامل محیطی مرتبط اا موقعیت تصمیم

ل ای از اطمینان در مورد اینکه چگونه عوامتتوانایی در تعیین ابرماالف اا هر درجه

هیری ستازمانی اخصتوص اثتر محیطی ار موفقیتت یتا شکستت آن وابتد تصتمیم

اه ی  تصمیم و یا هدارند و نهایراً فقدان اطالعاف در رااطه اا هزینه های مراوط می

 فعاایت نادرست.

ی، های اطمینان و عدم اطمینتان محیطتمحققان اسیاری ننان دادند که جنبه     

ا اتن ارداشت تصمیم هیرنده از اطالعتاف مترتبط در واقع ی  اعد محیط نیست و آ

هوینتد. از محیط است و اه همین دایل اه آن عدم اطمینان محیطی درك شده می

ل این رو ارداشت مدیران از میتزان اطمینتان و عتدم اطمینتان در محتیط اثتر قاات

دهی، هتایی کته پیچیتهدارد. در محیطریزی اسرراتژی  میتوجهی ار تدوین ارنامه

ه ایتن کنند کتیی و تغییر زیاد است مدیران عدم اطمینان اینرری را ادراك میپویا

 . ریزی اسرراتژی  داردسازی ارنامهعامل اثر منفی ار روند تدوین و پیاده

 هردند:، پیننهاداتی اه شری زیر ارائه میپژوهشاا توجه اه نرایج ادست آمده از 

 ل ستواف، منتااع و زمتان نقتش ریزی اسرراتژی  ار اسا  مددر تدوین ارنامه

ها اا توجه اته شترایط دقتت اینترری کنند؛ ادا در تخصیص آنبیاتی ایفا می
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 ااید داشت.

 هارنامههای مورد نیاز، اه دایل پدیرش انعطاف پدیری در اتعیین میزان هزینه 

 ضروری است.

 هتای شود ارای کاهش اثر منفی عدم اطمینان محیطتی از سیسترمتوصیه می

 تی اسرراتژی  اهره هرفت.اطالعا

 ن توانتد اثتراف عتدم اطمینتااسرفاده از نیروی انسانی کارآمد و مرخصتص متی

 محیطی را کاهش دهد.

 ه اتها ارای شنالت اهرر محیط، اراسا  تجراه لتود مدیران عاای در سازمان

ها، تهدیتدها، نقتاط ضتعف و قتوف کنکاش در محیط ارای ارتقا تدوین فرصت

 اپردازند.
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 نقش مشارکت کارکنان یررسب

 رانیمد کیاستراتژ ماتیدر تصم
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 چکیده

هدف از انجتام ایتن پتژوهش اررستی نقتش منتارکت کارکنتان در تصتمیماف      

ن ااشد. امروزه احث منارکت کارکنتان در تصتمیماف متدیرااسرراتژی  مدیران می

ی در و از آنجا که وجود منارکت در تصمیم هیتر اهمیت روز افزون پیدا کرده است

ر اتین ه و اسرر الزم ارای الد تصمیماف اثراخش و اسرراتژی  داین کارکنان زمین

ای خچتهو تاری سازد؛ ادا در این راه ااردا اا تعیین و ایان مفاهیممدیران را فراهم می

از نقش منارکت کارکنان در تصمیماف استرراتژی  متدیران اتا ترکیتب و اررستی 

ز ارجی و اتا ااهتام اتئوری های مخرلف ارایه شده توسط صتاببنرران داللتی و لت

نقش منارکت کارکنتان در تصتمیماف  های صورف هرفره مخرلف،پینینه پژوهش

و  ءقتاو رونتدی از چگتونگی ارتاسرراتژی  مدیران شناسایی و در قااب مدای ارایته 

وامتل ترسیم شود. پس از تنریح عوامل، نرریه ها و تئوری های موجود ع آناهبود 

 هردد.و در نهایت راهکارهای ارایه می اندی شدهکلیدی تجزیه و تحلیل و طبقه 
 

 ریزیمنارکت، اسرراتژی ، ارنامه تصمیم هیری، واژگان کلیدی:
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 مقدمه

و توستعه منتااع  ترقتی ستویاه ها راها و ستازمانشترکت در هزاره سوم جهان     

 در مرمستر و متنرم هتایفعاایت انجام مسرلزم امر این که کند هدایت انسانی لود

 و تغییتر پر جهان در پینرفت و اقا ارای هاشرکت که هست سازمانی تمامی سطوی

ها اته طتور ستازمانطی دو دهه الیر، . 25ااشندامروزی اسیار نیازمند آن می تحول

تمرکتز و جهتانی شتدن های عدم هایی اا ویژهیاه سازمانمعناداری تغییر نموده و 

سترمایه اصتلی محستوب ها، نیروی انسانی یت  نوع سازمان اند. در اینتبدیل شده

هتای نیتروی انستانی در هتا و مهارفهیری از قاالیتها اه دنبال اهرهشده و سازمان

ااشتند. در ایتن راسترا استرفاده از جهت بداکثرسازی کارآیی و اثراخنی لتود می

مفاهیم توانمندسازی کارکنان در جهت اهتره هیتری و اکتارهیری اهرتر از دانتش، 

های نیروی انسانی بائز اهمیت فراوانی است. زیرا در محیط رقااری نایی و مهارفتوا

هتای کارکنتان اته هتا و مهارفانیان است، قاالیتامروزه که مبرنی ار اقرصاد دانش

 .26شودها شنالره میعنوان مزیری رقااری ارای سازمان

ان اایتد اداننتد کنیم متدیردر عصری که ما در آن زنتدهی متیعبارف دیگر ه ا     

شوند. اقردار و تخصص مدیر های سازمان محسوب میترین سرمایهکارکنان اا ارزش

کند که ارواند کارهای ستازمان را از طریتق شایستره ستاالری و وقری نمود پیدا می

هتتای شتغلی در کارکنتان اتته دستت آورد. در تعیتین لتتط ایجتاد توانتایی و قاالیت

ارزیاای و در تمتامی  ،انرخاب ،طرابی سازمان ،هافدر تدوین هد ،های سازمانمنی

                                                           
25 Sides 
26 De-Castro, Delgado, López & Navas 
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افعال و اعمال، تصمیم هیری، جزء اصلی و رکن اساسی است. انااراین ارای آن کته 

های ستازمان را لتوب هتروه و سیسترم ،مدیران اروانند از منرر رفرار سازمانی، فرد

ها و ید اا روشاا ،های موثر و کارآمد اگیرندانناسند و ار مبنای آن شنالت تصمیم

هروهتی و ستازمانی  ،های آن در سطوی مخرلف فتردیهیری و روشیند تصمیمآفر

مدیران ارشد تمایل اه بتل و فصتل ارلتی از مستائل  در واقع آشنایی داشره ااشد.

اسرراتژی  سازمانی دارند. اته اشترراك هتداری اطالعتاف و منتارکت کارکنتان در 

صمیماف استرراتژی  یت  فرصتت اترای ت تصمیم هیری در کلیه سطوی و لصوصاً

ها توسط مدیران ها و هرفرن اهررین تصمیماف ارای سازمانانرخاب اهررین راه بل

 .ارشد می ااشد

 .ده استشاز طرفی در جهان امروز مدیریت منارکری اا اقبال روزافزونی مواجه      

نها ترا نه منارکت در قلمرو صنعت و اازرهانی اه این جهت هسررش یافت تا مردم 

اف از ها نیتز ستهیم ستالره و موجبتها، الکه در مااکیت داراییدرکارهردانی فعاایت

نتارکری این رفرن ایگانگی در کارها را فراهم کند. ارلی از اندینمندان مدیریت م

 د:ندانرا یکی از سه انقالب مهم در مدیریت می

 پدید آمدن سلسله مراتب سازمانی اود. ،نخسرین انقالب 

 ؛ای شدن مدیریتجدا کردن مدیریت از مااکیت و برفه ،مین انقالبدو 

 شکل هیری نرام مدیریت منارکری است ،سومین انقالب. 

ر ددر نهایت در این تحقیق درصدد هسریم اه اررسی نقش منتارکت کارکنتان      

ه ئتتصمیماف اسرراتژی  متدیران و راهکارهتای اهینته در لصتوص افتزایش آن ارا

 دهیم.
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 وب نظری پژوهشچارچ

هیری، فراهردی استت کته طتی آن، شتیوه عمتل تصمیم تصمیم گیری چیست؟

 ینتدیآشود. تصمیم هیری فرای، ارهزیده میلاصی ارای بل مسأاه یا منکل ویژه

کنتد. ای را منتخص میکه از طریتق آن، فترد راه بتل مستئله نمایدرا تنریح می

ف د و انرختاب یت  سلستله عملیتاینآتصمیم هیری اه زاان ساده عبارف است از فر

ای را کته اترای تتوان زمینتهارای بل ی  منکل معین. در التد یت  تصتمیم می

 یتدا کنتدکارمند مهم است متا بدودیر فراهم کرد تا ارواند نسبت اه مدیر اعرماد پ

اسی و اداند که اجرای ی  مسئله که درااره آن احث شده اه نفعش است. جوهر اس

 اایتد اترای انجتام وفتایف لتود ماننتدیم استت. هتر متدیری مدیریت، اتخار تصم

 هیری کند.ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنررل تصمیمارنامه

هتای زنتدهی روزمتره هیری اه معنی انرخاب وهزینش در همته موقعیتتصمیم     

بل  رست که اه منروی ایندآفری تصمیمهیراز طرفتتی انستتان فتتاهر متتی شتتود. 

سبی منای بلهاراهبل یا  ر، راهمواسایر ن میا ی ازمرم انجاایا  منکل، مسئله

ن ست که ارلی نویسندهاای اازهندااه ی همیت تصمیمهیر. ادمیشوب نرخاا

ند. ادهتعریف کر "یعمل تصمیمهیر"را مدیریت و  "یشبکه تصمیمهیر"ن را مازسا

یط ای شرجامعه یا هاهف عرو سنتها ، هادفعا، هاآلهیداشخصی یا ف تجرایا

اه ی را هیرند. تصمیمارهدتأثیر میی هیرار تصمیم، عینی باکم ار جامعهو قعی وا

 ند:ادهکری مخرلف تقسیماندی یان و از زواهوناهول شکاا

 اه ر مقردد ی  فرط تباف از ارتصمیماع ین نوای: اللهامدف تصمیما رافا

طریق و از د میکنر تخاف را اتصمیماد ین فرد. امیهیرف ست ننأادفران عنو
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 مینماید.غ االد الون سرادیرزاه ار قرداتب اسلسله مر

 ف جاعااریا داف باصل پیننهاف تصمیماع ین نواسرینافی: ف اتصمیما رب

 د.میشور تخااتصمیم ف جاعاارطبق همین و ست ن اسرادیرز

  د. دارمدیر اسرگی ر ارکاو ااه لالقیت ف تصمیماع ین نوق: الالف تصمیما ر

سائل مو ست که موقعیتها اهاهی ردار از آارلوو نا اتوو ند هوشمدی مدیر فر

ی فرصتها اه لواد، از ست لوافر  سااند ار امیتوو اه لوای میشناسد را 

 نماید.ر تخازم را االف تصمیماو کند ده سرفاا
 

نها از آکه یکی د میشوم نجان اهوناهوی موقعیتهاو یط اشری در تصمیمهیر     

قیقی ی و دهیرازهنداقاال و مؤثق ف طالعا، این موقعیتا درست. ن اطمیناایط اشر

س  یط رشر، مین بااتدوست. اسانی قاال پیشاینی آاه ه ینددر آکه د دارد جوو

و کامل ف طالعاا ؛برماای منخص نیستانریجه ، ضعیتوین در ا؛ ممختتاطرهر استتت

عتتتتتدم ست. سومین باات اقاالیت پیشاینی کمرر ارد و ندار قر  سرردر دقیق د

ما ف طالعاا ایرز .هیری غیتر ممکتن استتطمینان است که در این وضعیت تصمیما

ت است. در واقع دو روش ارای تصتمیم هیتری و منتارکره موضوع کم و ناچیز اادر

 .هداری اطالعاف و تعهد سازمانی می ااشدکارکنان و مدیران اه اشرراك
 

 گیری مشارکت در تصمیم

هیری، در ستطح رضتایت و نارکت افراد در تصمیمشاید هیچ اقدامی اه اندازه م     

هاستت کته اداننتد در رشد کیفیت کار کارکنان موثر نباشد. این نیاز طبیعتی انسان

کننتد تتأثیر دهند و یا فرآورده و لدمری کته عرضته میکیفیت کاری که انجام می

هدارند. این امر اه ایجتاد یت  روبیته مستئول و بتین تعلتق آنهتا اته مسرقیم می



 
 

 
 

 

حوزه مدیریتمجموعه مقاالت  43   

در تعریف منتارکت اتر  29ااویت و 28، واکر27کالرك. ازمان یاری اسیاری می کندس

داننتد کته از کنند و منارکت را فرآیندی متورد توافتق متیکید میر و کنررل تانفو

هتای متدیریت اثتر اگدارنتد در ایتن مفهتوم طریق آن کارکنان قادرنتد اتر تصتمیم

  منتارکت را تنتکیل هتای متدیریری استاتأثیرهداری کار کارکنتان اتر تصتمیم

 .دهدمی

ها چه در سطح سازمانی و چه در سطح اجرماع ااید ارای غلبه ار احراندر واقع      

های بیاتی و استرراتژی  وجتود داشتره هیریمنارکت مسرمر کارکنان در تصمیم

در کت رمناع همیت موضوااشتتد تتتا ارتتوان اتتر تمتتامی ااعتتاد احتتران غلبتته نمتتود. ا

م نجاره آن اااری دراسیای هشهاوپژف و ست که مطااعای اها تا بدیتصمیمهیر

از تی ویف مرفاریافت که تعاان درتوپینین میف ار مطااعاوری ست. اا مره اشد

، کترمنای یاامز، کترمنای هاره روشااری دراسیا مطااب و یتصمیمهیر ،کترمنا

ن ایای تصمیمهیری سب های و تصمیمهیراع نوانیز ه و غیرو کت رمناف جادر

ای وجتود دارد کته نیازمنتد ها وفتایف پیچیتدهاز آنجایی که در سازمانست. ه اشد

شود. هیری هروهی تجویز میااشند، معموالً تصمیمپیش اینی یا قضاوف می ،ارآورد

هیری هروهی در مقایسته اتا تصتمیم هیتری فتردی، زمتان در اصل اهر چه تصمیم

هیری کنند. اما در تصمیمری صرف میهیبل و تصمیمتری را جهت ارائه راهطوالنی

شتود. هیری هروهتی وجتود دارد دیتده نمیفردی، منکالف لاصی که در تصتمیم

زمانی که منکلی آشکار و واضح است، اهرر است از فتردی کته واجتد شترایط متی 

                                                           
27 Clark 
28 Vaker 
29 Eluot 
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ااشد، لواسره شود تا در مورد پیدا کردن راه بل آن اقدام نماید. از طرف دیگتر، در 

چیده، تصمیم هیری توسط هروه مناسب تر است. مسائل پیچیتده را مورد مسائل پی

می توان اه اجزاء کوچکرری تقسیم نمود و هر جزء را اه ی  نفر واهتدار کترد. ایتن 

افراد هر کدام اعد از تحقیق، نرایج کار لود را ارای احث و تصمیم هیری در الریار 

 .هروه قرار می دهند
 

 گیریابعاد مشارکت در تصمیم

اتل رجه موفقیت ی  ارنامه منارکری تا بدودی اه سازهاری و تتاثیر مرقاد

 ااعاد زیر دارد:

 عبارف است از میتزان نفتور و کنرراتی کته کارکنتان در درجه منارکت :

هیلیتز درجتاف منتارکت را اته  تصیمیم هیری سازمان اعمال می کنند.

نتورف، : سهیم شدن کارکنان در اطالعاف، منماییدترتیب زیر معرفی می

 تصمیم هیری منررك و لود مدیریری.

 لی هستت کته کارکنتان بتق دارنتد درآن ئدامنه منتارکت: دامنته مستا

 موضوعاف اه افهارنرر اپردازند یا اعمال نرر کنند.

 ی بدود منارکت: اه دامنه افرادی اشاره دارد که در ی  سیسرم منتارکر

ارکت در درهیر می شوند. بدود منارکت ادین معنی است که چقدر منت

 این نیروهای کار ی  سازمان هسررش پیدا کرده است 

  سطوی منارکت: اعد دیگتر منتارکت ستطح ستازمانی استت کته در آن

تصمیم هیری اتفاق می افرد. امکان تصمیم هیتری منتارکری، اتااقوه در 

سطوی مخرلف سازمان وجود دارد و ااید میزان منارکت کارکنان در هتر 

 سطحی را منخص کرد.
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 هیری ممکتن استت از طریتق ای منتارکت: منتارکت در تصتمیمهشکل

کال درهیری مسرقیم کارکنان یا نمایندهان انرخاای آنها صورف هیرد. اشت

مسرقیم منارکت مانند جلساف غیررسمی، نرام پیننهادها، نررسنجی و 

منارکت یا منتارکت اتر  های غیرمسرقیمهای بل مسااه است. فرمهروه

هایی چتون شتوراهای کتار و یتا بضتور ارنامته مبنای نمایندهی، شتامل

 .نمایندهان کارکنان در هیاف مدیره است

ر، مور ادشرکت اوالً  .د داردجووهمیت اساسی بائز اکت چند نکره رمنادر      

جسمی  فعاایتصرفاً ان آن را نمی تودارد و بی ی و روفکری هیردراینرر جنبه 

ر درف وی. ست نه فقط مهااهیر ردشخص د جوم وتماا یرز .دکراد قلمداد فرا

و مقاال شخصیت د و در نی ار جنبه جسمانی پینی میهیررواجنبه بقیقت 

 ت.ساپدیرفره ده و کرور اارا کت رمناو مسئوایت میکند   بساد الوان جدو

ار را قنی نع مجموو در ها شرکت میکنند رکادر طلبانه اد داوفردوم اینکه ا     

 وناییها اتواز تا د میشوداده اه هر کس فرصت ینجا در امیهیرند. ه عهد

 ،کترقعی مناد. ارزش واهیره اهرن مازسااف هداتحقق د در لوی هاادسرعدا

 .ستاهمه آوری نولالقیت، اارکار و  

ش پدیرو هی وهرر کان در کنارکان شدوارد کت اه منزاه رمنا ینکهم اسو     

وم محرر قناو است ودفراد فردادن اشرکت ، کترمنال صواز است. یکی امسئوایت 

صل ایعنی ، کترپایه مناترین ر اساسیین کااست. اا املی ی سرمایههادر جامعه 

ی سااتهااز ریگر دیکی د. میشوی یزرطبقاتی پایهف شکادن این اری و از اراار

د و سرنوشت لوی در هیربق تصمیمی عطاو اها ننسای ااراارع از فا، دکترمنا
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نیست. ف لت ماایاداکت تنها پررست. منااد افراکلیه ای ارن فرصت یکساد یجاا

نهایت ه و در عقیداز ارانیز هست. اا اری سرمایههدو نرر از ار، امنیت، اکترمنا

صلی ه اقع مدیریتکننددر وامی کنند که   بسادم امری، تصمیمهیردر کت رمنا

 هسرند.ن شادلو

 پیشینه پژوهش 

ها و گاها موضوع از منااع مخرلف نریتر داننتمرور مطااعاف و تحقیقاف مرتبط ا     

ه مراکز تهیه و تدارك کننده منااع علمی و پژوهنتی، مؤیتد ایتن نکرته هسترند کت

ف واتی موضتوعا ،دالل ایران تحقیقاف انجام شده درااره این موضوع استیار انتدك

هایی، هتا و شتباهتشتود کته در هتر کتدام از آنهتا اتا تفاوفنسبراً منااه یافت می

 هایی در مورد موضوع صورف هرفرته و نرتایج مراتوط نیتز در زمتان و مکتانسیارر

 :ده قرار هرفره است که عبارتند ازمنخص مورد اسرفا

در تحقیقی اه اررسی این موضوع پردالره است که که آیتا منتارکت  30هوندوز     

ای هکارکنان در تصمیم هیری مدیران ارای آنها فرصت یا تهدید است  نرایج یافرته

دهد از آنجا که مدیران ارشد تمایل اه بتل و فصتل ارلتی از مستائل آنها ننان می

اسرراتژی  سازمانی دارند اته اشترراك هتداری اطالعتاف و منتارکت کارکنتان در 

هیری در کلیه سطوی و لصوصاٌ تصتمیماف استرراتژی  یت  فرصتت اترای تصمیم

ها توستط ای ستازمانماف اتریانرخاب اهررین راه بل هتا و هترفرن اهرترین تصتم

دارند کته تتا کنتون مطااعتاف در تحقیق لود ایان می پارك ااشد.مدیران ارشد می

، انتداررسی کردهرا  هیریتصمیم منارکت در عاطفی و رویکردهای شنالری مرعدد

                                                           
30 Gündüz 
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دو روش  دارنتدآنهتا ایتان می. دو روش نکرده استت تالش اه ادغام مطااعهاما هیچ 

و تعهتد  اته اشترراك هتداری اطالعتاف عبتارف از کتمنتار تصمیم هیتری و ارای

در تحقیقی اا عنوان شرکت پایدار و منتارکت کارکنتان  31ااشد. اوزکارمی سازمانی

ها که اصورف مطااعه موردی در صتنایع ااکررونیت  ترکیته انجتام ارای بل احران

ر ها چه در ستطح ستازمانی و چته ددارد که ارای غلبه ار احرانشده است ایان می

های بیتتاتی و هیریستتطح اجرمتتاع اایتتد منتتارکت مستترمر کارکنتتان در تصتتمیم

 اسرراتژی  وجود داشره ااشد تا اروان ار تمامی ااعاد احران غلبه نمود.

در پژوهنتی یافرته استت کته متدیریت  دالل کنور نیز رضائی علتی اااتااو در     

معنتاداری دارد. از  منارکری اا توانمندی و ابسا  عداات سازمانی کارکنان رااطته

اینتی ابستا  عتداات هیری در پیشسوی دیگر دو موافه هدف هداری و تصتمیم

سازمانی کارکنان و همچنین مرغیر هدف هداری اا ضریب در تبیین و پتیش اینتی 

 امیدی، صفری و مترادی نیتز یافرته استت کتهااشند. توانمندی کارکنان دلیل می

یم مثبت و معناداری ار تعهد عاطفی دارد. انگیزش منارکت اثر مسرقیم و غیرمسرق

در نریجتته اختتش زیتتادی از واریتتانس توانمندستتازی رواننتتنالری و تعهتتد عتتاطفی 

تتوان هفتت اترای طور کلی میکارکنان ناشی از انگیزش منارکت کارکنان است. اه

ایجاد تعهد عاطفی کارکنان نیاز است که متدیران ستازمان ترایتت اتدنی اتا ایجتاد 

های مناستب توانمندستازی ری و منتارکت انگیزاننتده و طتری شتیوهفضای همکتا

کارکنان و درهیری مسرقیم لتود در ایتن امتور، تعهتد عتاطفی کارکنتان را اهبتود 

                                                           
31 Özcüre 
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این ااعاد اعرماد سازمانی مجتانبی، عمتودی،  اندخنند. آداای و یکرایار ایان داشرهبا

؛ دار وجتود داردو معنیای مثبت هیری رااطهنهادیر و منارکت کارکنان در تصمیم

روبیه هروهی، صمیمیت، عالقه منتدی، تاکیتد اتر توایتد و این ااعاد جو سازمانی، 

 ؛دارد نفور و پویایی و منارکت کارکنان در تصمیم هیری رااطه معنتی داری وجتود

همچنین این اعرماد سازمانی اا منارکت کارکنان درتصمیم هیری متدیران رااطته 

 د دارد.مثبت و معنی داری وجو
 

 گیرینتیجه

های هیریهتتایی استتت کتته تصتتمیماطتتورکلی دنیتتای امتتروز پتتر از پیچیتتدهی     

نتکالف مو تعتاای اتا  هتا را در زمینته رشتدرا دشتوار و آنها ژی  در سازماناسررات

ن، ریتزاو سالره استت و متدیران در کلیته ستطوی را اعنتوان ارنامتهای روارعدیده

ده است. های فراوان روارو کرهای سازمانی اا چااشو رهبران بوزه دهندهانسازمان

سر راه  ارای غلبه ار منکالف موجود ارمنارکت کارکنان در این شرایط اسرفاده از 

 در همتین راسترا، ؛توانتد راهگنتا ااشتدمی هیری اسرراتژی  مدیران ارشتدتصمیم

 تصمیماف اسرراتژی  اررسی نقش منارکت کارکنان در پژوهش باضر نیز، درصدد

سا  مه ار اها ااشد. در اداتا ارواند پاسخگوی نیازهای آتی این سازمان هاود مدیران

 هتتردد ستته عامتتلمیادایتتاف، چتتارچوب نرتتری و پینتتینه پتتژوهش منتتخص 

پدیری کارکنان در تصمیم هیتری، فرهنتگ منتارکری و تعهتد ستازمانی در ریس 

 ی  مدیران نقش دارد.یری اسرراتژهمنارکت کارکنان در تصمیم 

 

 

 



 
 

 
 

 

حوزه مدیریتمجموعه مقاالت  49   

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدل مفهومی پیشنهادی )برگفته از ادبیات و پیشینه پژوهش( شماره چهار:شکل 

اا افزایش سطح منارکت کارکنان در تصمیم هیری اسرراتژی  شتاهد افتزایش      

ادین معنی که اا افزایش منارکت کارکنتان  .تعهد سازمانی در کارکنان لواهیم اود

یری اسرراتژی ، تعهد سازمانی آنها نیز اهبود لواهتد یافتت. همتانطور در تصمیم ه

که می دانیم منارکت در تصمیم هیری اسرراتژی  مدیران ااعث افزایش لودااوری 

های هیریدر کارکنان شده و اسرفاده از لردجمعی در تصمیم هیری اویژه تصتمیم

ارکنان اا کار و منتکالف ها اه دایل ارتباط مسرقیم کمهم و کالن در سطح سازمان

دانیم تعهتد شتود. همتانطور کته متیناشی از کمبودها ااعث ایجاد تعهد در آنها می

 کته او را اته انجتام وفتایفش مرمایتلاستت سازمانی ایجتاد بتااری در درون فترد 

طته ادون آنکه عامل لارجی او را تحت کنررل داشتره ااشتد و در ایتن راا ؛سازدمی

 و انگیزاننده لواهد اود. ادون ش  همانطوری ها منوق منارکت در تصمیم هیری

که قبالً رکر شد کارکنتان اته دایتل ارتبتاط مسترقیم اتا کتار و امتس کمبودهتا و 

دانند و اته هنگتام منکالف ناشی از این کمبودها راهکار غلبه ار منکالف را نیز می

مشارکت کارکنان در 

تصمیم گیری 

 استراتژیک مدیران

 

 

  ریسک پذیری کارکنان در تصمیم گیری

 

 

 فرهنگ مشارکتی

 

 تعهد سازمانی 
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هیتری ها اا در نرر داشرن منتکالف یتاد شتده تصتمیم منارکت در تصمیم هیری

شود. همچنین منارکت کارکنتان ااعتث کار می نموده و ااعث افزایش اهره وری در

شتود کارکنتان شود و همین امر ااعتث میابسا  مااکیت کارکنان در سازمان می

زیرا ااور دارنتد موفقیتت ستازمان  دهند.منافع سازمانی را ار منافع شخصی ترجیح 

و این ابسا  ااعث تلفیق منافع فترد و  لواهد داشت موفقیت کارکنان را نیز در ار

تواند نقطته اتکتای متدیران شود. از طرفی دیگر این منارکت و تعهد میسازمان می

 نگر ااشد. های لردمندانه و آیندههیریها در تصمیمسازمان

همچنین هر چه ار منارکت کارکنتان در تصتمیم هیتری استرراتژی  متدیران      

شتود. ر شکل هیری فرهنگ منتارکری در ستازمان میسبب تسهیل د ،افزوده شود

اتتدین معنتتی کتته اتتا افتتزایش منتتارکت کارکنتتان در تصتتمیم هیتتری استترراتژی ، 

ری هیری فرهنگ منارکری در آنها نیز اهبود لواهد یافت. همانطور کته استیاشکل

یتاای ها را مثبتت ارزاز داننمندان مدیریت، اسرقرار مدیریت منتارکری در ستازمان

ن در ها ااعث سهیم کردن کارکنامعرقدند این مدیریت منارکری در سازمان کرده و

 در کارکنان سازمان اتا ابستا  مستئوایتادین معنی که  ؛شودقدرف و الریار می

ام نمایند اتا تمتسعی می ،هنگام مواجه شدن اا تصمیم هیری منارکری در سازمان

لریار قدرف و ا ارائه و اا توجه اه راقوا راهکارهای لردهرایانه ار پایه دانش و تجراه 

و  نماینتد اهررین راهکارها را ارائته ،قانونی که از سوی مدیریت اه آنان تفویض شده

 شوند که این امتر در راسترایاز این طریق کارکنان در سرنوشت لویش دلیل می

 ااشد.ایجاد فرهنگ منارکری در سازمان می

فرهنتگ  شتود یکتینوع دیگر تعریف می از طرفی فرهنگ منارکت در اراار دو     

محدود و دیگری فرهنگ تبعی. فرهنگ محدود، مخرص جوامعی است که اه نحوی 
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در آن مدیریت یا دواتت شتکل نگرفرته استت. فرهنتگ تبعتی، در شترایطی ایجتاد 

فرد  .شود که نوعی نقش مطیعانه و منفعالنه ارای هر عضو یا هر فرد شکل هیردمی

امتتا لتتود را از تاثیرهتتداری و مداللتته در  ؛ی لتتود اطتتالع داردریزاز نرتتام ارنامتته

داند. در فرهنگ منارکری افراد از روند امور آهاه هسترند و ها عاجز میهیریتصمیم

یعنی نرری موافق یا مخااف درااره روند امور دارنتد. همچنتین  ؛اندنیز دارای نگرش

 کنند.یها اه نحوی مداله مهیریها و تصمیمسازیدر تصمیم

و  هیری استرراتژی  در افتزایش تحمتل در نهایت منارکت کارکنان در تصمیم     

تتر افتزایش منتارکت عبتارف صتحیح  کارکنتان نقتش دارد. اته ریس  پدیر اودن

کارکنان در تصمیم هیری اسرراتژی  موجب افزایش تحمل و ریست  پتدیر اتودن 

رکنتان در تصتمیم هیتری هردد. ادین معنی کته افتزایش منتارکت کاکارکنان می

 اسرراتژی ، ریس  پدیر اودن آنها را افزایش می دهتد. تحمتل مختاطره و ریست 

 پدیر اودن بد و بدودی است که کارکنان پینرفت و نتوآوری را دوستت داشتره و

 مخاطره می پدیرند. منارکت کارکنان در تصمیم هیری اسرراتژی  متدیران ستبب

زایش  رفره و در واقع قدرف ریس  پتدیری افتمی شود اعرماد اه نفس کارکنان ااال

و اتر  یااد؛ زیرا کارکنان بمایت و پنریانی تصمیماف مدیران را همتراه لتود دیتده

ت نماینتد. همچنتین منتارکانجام کارهای ریسکی و ااالاردن تحمل لود اقتدام می

ان دادن در امور تصمیم هیری ااعث اروز لالقیت کارکنان و بس مسئوایت در میت

 ارد. ا لواهد شد که قدرف ریس  پدیری آنها را ااال میآنه

از آنجا که نرایج ننان داده است کته نقتش منتارکت کارکنتان در تصتمیماف      

استترراتژی  متتدیران در عتتواملی همچتتون تعهتتد ستتازمانی، شتتکل هیتتری فرهنتتگ 
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کارکنان مورد تائید قرار هرفره شتد؛  منارکری و افزایش تحمل و ریس  پدیر اودن

 شود:ادا پیننهاداف زیر ارائه می

 د عدم منارکت کارکنان ابسا  عدم تعلق اه سازمان مربوع لو ی  از دالیل

های ستازمان دور هیریاست که کارکنان را از لالقیت و منتارکت در تصتمیم

شود همایش هتای داللتی در ستطح در این لصوص پیننهاد میسازد که می

اودن تصمیم هیری توستط متدیران ارشتد سازمان ارهزار هردد و ار سیسرمی 

 تاکید شود تا کارکنان نسبت اه سازمان لود تعهد داشره ااشند.

  ااشتد. ها میکارکنان عدم عوامل انگیزاننده در سازمان تعهددیگر دالئل عدم از

نهاد در ایتن لصتوص پینت ؛ها ااید ایجاد انگیزه اوجود آوردامروزه در سازمان

فتراهم نمتودن امکانتاف کتاری  متادی و چته معنتوی،های چه انگیزه شودمی

ی اترای کارکنتان مناسب و رفاهی زندهی و ایجاد منتوق هتای روبتی و روانت

 ااال ااعث منارکت اینرر کارکنان در امور نمایند. ضمن ایجاد  انگیزه

 هتای های الزم اترای همکتاری کارکنتان در قااتب تیمشود زمینهپیننهاد می

روبیته  زیرا یکی از نرایج اثباف شده کار تیمی، افتزایش ؛سازمانی فراهم هردد

 .دامید افراد است که می تواند در افزایش تعهد سازمانی تاثیر هدار ااش

 ها ضعف مدیریت و نتوع هیرییکی از عوامل عدم منارکت کارکنان در تصمیم

اته مدیران سازمان اه دالیل زیادی از جمله عدم اعرقاد و اعرماد  ؛ااشدنگاه می

لتود محتوری باضتر نیسترند دیگتران را در  و زیردسران و تمامیتت لتواهی

های ستازمان شترکت دهنتد و ایتن امتر ااعتث لتود محتوری و هیریتصمیم

های آنی و ای ثمر و بری زیانبار که عواقب الند مدف و بری در موارد تصمیم

مان اثتر و ار فرهنگ سار شودموجب می ها را در ار دارد،اسیاری رکود سازمان
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شود مدیران در جهت ایجتاد فرهنتگ منتارکری در ادا پیننهاد می .هداردمی

اه زیردسران اعرمتاد داشتره ااشتند و ایتن کتار را در قااتب واهتداری  سازمان

 .های مخرلف در سازمان اجرایی کنندپروژه

 ا از آنجا که مدیران منتااع موثتق اطالعتاف هسترند ارتباطتاف آشتکار آنهتا ات

اف تواند تا بد زیادی ااهامتاف ناشتی از نرتایج ابرمتاای تصتمیمیکارمندان م

 کم  کند. ایجاد فرهنگ منارکری در سازمان راهبردی را کاهش داده و اه

 اا .. ومنارکری های ها اه سازمانهای چگونگی تبدیل سازمانارهزاری کارهاه .

دی در تواند تتا بتد زیتامی فرهنگ منارکتهای اهبود موضوعاتی مانند روش

 موثر ااشد. ایجاد فرهنگ منارکت

 شود کارکنان در جلساف غیر رسمی اه منرور بل منکالف کاری پیننهاد می

ن های اجرماعی و هروهی مراوط اه سازماهمکاران لود و همچنین در فعاایت

در این صورف کارکنتان لتود را اته عنتوان یت  عضتو از  ؛لود شرکت نمایند

ل پدیری و قدرف ریست  کتردن در آنهتا ایجتاد سازمان در نرر هرفره و تحم

 شود.می

 طوفان  مدیران ااید ارای ارانگیخرن توانایی های اعضای سازمان اه فنونی مثل

ف مغزی، هروه اسمی و دافی اا توجه اینترری نگتاه کترده و از آنهتا اته صتور

 کارآمدتر اسرفاده نمایند.

 هتتایی مثتتل نرتتام جهتتت ارتقتتاء منتتارکت کارکنتتان طرابتتی و استترقرار نرام

 .پیننهادها و ساماندهی سیسرم انرقاداف اه طور دقیق و عملی ضروری است

 های که مسووالن اجرایی و مدیران سازمان اه تمتامی موافته شودپیننهاد می
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که همته ایتن  سازمانی و اعرماد سازمانی توجه داشره ااشند و سعی نمایند جو

مل شاهد تاثیراف مثبت ایتن فرآینتد عوامل را اهبود اخنند تا در کنار این عوا

 های مدیریری ااشند.یروی منارکت کارکنان در تصمیم هیرار

 

توان نریجه هیتری در پایان اایسری ارعان کرد که اا توجه اه اینکه در پایان می     

روز شتاهد ها روزاتها مدیریت منارکری اجرایی شود سازماننمود که اهر در سازمان

عتث شود و همین امتر ااکار و ارتر شدن کیفیت زندهی کاری میااال رفرن کیفیت 

 انگیتزه ها شده و اینافزایش میزان انگیزش و عالقمندی کارکنان اه کار در سازمان

 شود.غیبت و تالیر در کار می، ااعث کاهش ترك لدمت
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 تیریاستعداد در مد تیرینقش مد

 محور ییسازمان دانا یو انسان یفکر یهاهیسرما
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 چکیده

متاعی  اجر –در پی تغییراف وسیع  اقرصتادی  مبرنی ار دانش ودر عصر اقرصاد      

الکته منتوط اته ؛ شتودموفقیت سازمان اه کسب منااع متاای و متادی محتدود نمی

ااری توان اه ارتری رقتهای نامنهودی است که اه کم  آنها میدسریاای اه سرمایه

ها تواند اته ستازمانهای مهم سازمانی که مییکی از قاالیت اه عالوه پایداری رسید.

هتای در للق و تسهیم دانش کم  اسیار نماید و ارای آنها در مقایسته اتا ستازمان

 ااشد.مدیریت اسرعدادهای نهفره در سازمان می ایجاد کند، دیگر مزیت پایدار

دیریت متهای فکری و انستانی اهر اا رویکرد سرمایه اسرعدادهای درون سازمانی     

 و دانتتش د.هوی سبقت را از سایر رقبتا ارااینت این توانایی و قدرف را دارند تا شوند

محستوب  هتای نامنتهودتتترین اجتزای داراییمهتم عنتوان یکتتی از اته استرعداد

 هتای نامنتهودتوانتایی متدیریت ایتن دارایتی هتا اتهموفقیتت ستازمان شوند ومی

د ارتتدا اایتت، ارا متدیریت کنتیم هتاارتوانیم ایتن دارایتی ارای اینکه و اسرگی دارد

 .ت کنیمرا مدیری نهایت اروانیم آنها در هیری کرده تاآنهتارا شناستایی و اندازه

نرترل ک پرورش، اجازه للق، انیان،های دانشوجود مدیریت اسرعداد در سازمان     

تصترف ه آنچه که اه سادهی ات؛ دهدو بفظ ی  منبع مسرحکم مزیت رقااری را می

 منرتور اته اند کتهها اه لوای دریافرههمچنین امروزه سازمان مد.آرقبا در نخواهد 

 کتار، اته و کستب محتیط مانتتدهاری در نیتز پیچیده جهانی و اقرصاد موفقیت در

 و هتادانتش، قاالیتت توستعه پرورش و دارند. اسرعدادها نیاز داشرن اهررین دانش و

دانتایی  هایزمانانتداز ستا و چنم نندنی راهبرد اختش جدا ،متدیریت استرعدادها

اته چیستری و چگتونگی متدیریت  پتژوهشادا در ایتن . هسرند امروز پینرو محور

 پردازیم.اسرعداد و ارتباط آن اا سرمایه فکری و انسانی می

 قااریرمزیت  سازمان دانایی محور، سرمایه انسانی، سرمایه فکری، مدیریت اسرعداد، واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 ننی ااعتث افتزایش معروفیتت سترمایه فکتتری و متتدیریتپیدایش اقرصاد دا     

ان های تحقیقاتی و کسب و کار شده است. اکنتون زمتتاسترعداد اته عنوان موضوع

 جااتب و لتوای ارای فعال اودن در زمینته تحقیقتاف سترمایه فکتری و متتدیریت

 استرعداد استت. امتتروزه جامعته محققتان سترمایه فکتری و متدیریت استرعداد در

ی های پتیش اترارا از سال نتد. ایتن محققان نبرد و مبارزهیگتاه مهمتی قترار دارجا

و  اند و ستمینارهاقبوالنتدن اهمیتت سترمایه فکتتری و متدیریت استرعداد داشتره

هتای اینترر تتالش کته ؛انتدهای زیادی را در این زمینه ارائته کردهها و کرابمقااه

وده وب سرمایه فکری و مدیریت اسرعداد اصورف هرفره شده در زمینه توسعه چارچ

هیتری و  وجود آمتده استت کته آنهتا اتر روی انتدازه است و اکنون این ضرورف اه

 .مدیریت و افنا آن تمرکز کنند

ااید هفت که موضوع علم سرمایه فکتری و متدیریت استترعداد یتت  موضتتوع      

بستااداری، متتدیریت  ای استت و در ارهیرنتده علتوم مخرلفتی ماننتداتین رشتره

هتر چنتد کته . ... استت هداری، اقرصاد و مدیریت منااع انسانی و منیدانتش، لط

امروزه این اعرقاد وجود دارد که مطااعه سرمایه فکری و مدیریت اسرعداد اینرر اته 

شود تا یت  علتم؛ کته در ارهیرنتتده عوامتتل روانتتی و عنوان ی  هنر توصیف می

امل یت  ادغتتامی از مطااعتتاف رفرتتاری مرفرارهتتای لالقیت استت و اینترر شت

انتد، مراتوط اته ها اتا آن مواجهمسئله اصلی که سازمان. منترری و سازمانیر است

الکه مراوط اه میسر ستالرن و  ؛کنف یا مدیریت سرمایه فکری و اسرعدادها نیست

کترد ااشتد؛ چتون از دیتدهاه مدیریت راهبردی ضروری است که عملبفتظ آن متی
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را ادامه پتدیر و پایتدار کنتیم و آن را اتاال ابریم. وجود نخبگان در تمتامی ستطوی 

ی  سازمان ضروری شنالره شتده و اتته عنتتوان یت  راهبترد کلیتدی در بفتظ 

د. در بقیقتتت اتدون تتأمین اهرترین آیبستاب متتی ارتری نسبی در اراار رقبا اه

همزمان اا درك . ود نخواهتد داشتتاسرعدادها هیچ چیز جدیدی ارای سازمان وجت

نقتش  انتد کتهها دریافرهنیاز اه اسرخدام، توسعه و نگهداشتت استرعدادها، ستازمان

های فکری سازمان اسرعدادها منتااعی احرانتی هسترند مدیریت اسرعداد در سرمایه

 .ااشندها، نیازمنتد متدیریت میکه ارای دسریاای اه اهررین نریجه
 

 عداد مفهوم مدیریت است

ه محققتان و زمانی ارائه شد ک 90واژه مدیریت اسرعداد اواین اار در اوالر دهه      

ها را اته عملکترد اتاالیی کته شترکت یاهرترین اقتداماتهروه م  کینزی دریافرند 

مرور و اررستی ادایتاف متدیریت استرعداد  مدیریت اسرعدادها است. ،رسانیده است

متدیریت استرراتژی  جریتان  دیریت استرعداد،مت دهد.تعاریف مخرلفی را ننان می

ناغل مناسب در زمان مناسب ار مبنتای ماسرعداد اه منرور انطباق افراد مناسب اا 

یریت استرعداد در ارهیرنتده در تعریفی دیگر مد .32اهداف اسرراتژی  سازمان است

متدیریت استرعداد  هاستت.مدیریت امتور و فناوری فرایندهای منااع انسانی،تمامی 

 توستعه و اهستازی، داری،بفتظ و نگته انرختاب، کنتف، اته معنتی کتاوش، موماًع

تستهیل پینترفت مستیر شتغلی و ایجتاد  .33و اازسازی نیروی کار استت کارهیریا

 منتتااع، ینتتدها،آافتترادی استتیار اتتا استترعداد و متتاهر در ستتازمان اتتا استترفاده از فر

ارهیرنده التوغ  اد درهای رسمی و مدون و همچنین اسرعدو رویهها ها،روشسیاست

                                                           
32 Duttagupta 
33 Schweyer 
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نامیتده مهتارف و توانتایی  دانتش،اعتم از  شایسرگی هتا ماًای است که عموارجسره

درصد افراد ارتر در میان همکارانی قرار  10شود و اه نحوی است که فرد را جزو می

 .34کننددهد که در همان بوزه فعاایت میمی

ماننتد  وفتایف منتااع انستانی ای ازدر ایانی دیگر مدیریت اسرعداد را مجموعته     

الل آنتان استرد از ایتن منرتر، انتد.آموزش و توسعه تعریف کرده انرخاب، اسرخدام،

کنند که مدیریت استرعداد یت  روش سیسترمی جهتت اجترای وفتایف منتااع می

 .تر می ااشدتر و عملکردی دقیقاا نگاهی هسررده انسانی،

االف و مق شود که اا وجود آثار،ه میمناهد ددر اررسی پینینه مدیریت اسرعدا     

ه و دامن تعریف شفاف وابدی از مدیریت اسرعداد، های عملی در این زمینه،پژوهش

ای استت این باکی از همان شکاف و فاصله وشود ااعاد و اهداف کلی آن یافت نمی

 که در میان کارورزان و دنیای آکادمی  دیده می شود.

کتی از و یتا اته عنتوان یه عنوان ی  کارکرد مدیریری عداد اهاهی مدیریت اسر     

هبتری ای از موارد اه عنتوان وفیفته روفایف اخش مدیریت منااع انسانی و در پاره

سازمان و هاهی هم اه عنوان تتالش منتررك متدیریت ستازمان و متدیریت منتااع 

هتای پدیرنتد. فعاایتانسانی مطری شده است که هر ی  رویکرد لاصتی تتاثیر می

ستازی ایتن ها در پیادهدهد که ستازمانجرای در زمینه مدیریت اسرعداد ننان میت

 اند.یش از ااعاد دیگر توجه کردههاهی اه ی  یا دو اعد ا فرایند،

                                                           
34 Gagne 
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و اعتد اتا توجته اته د های مخرلف در زمینه مدیریت اسرعداد،اا اررسی دیدهاه     

 ر مقااتلر پست های سازمانی دتمرکز ار افراد لاص در مقاال عموم افراد و تمرکز ا

خنتی ادسره اصلی تقسیم و متدل چهتار  4توان آنها را اه می تمرکز ار لود افراد،

 زیر را داد:

: این دیدهاه نگرش محدودی نسبت اه اسرعداد دارد و تنها هتروه 35افراد لاص .1

در ایتن دیتدهاه  .هیرنتدلاصی از افراد سازمان را اه منزاه اسرعداد در نرر می

دهای ارتری از لود شوند که عملکرها، هروه اندکی از کارکنان تلقی میینارتر

هتای ارتتری ادستت اخنتند کته موفقیتاه دیگران ااهام می ،نمایش هداشره

آورند و افرادی هسرند که اترای ستازمان شایسترگی و ارزشتمندی اته همتراه 

 80صد افتراد در 20اشاره کرد که  36توان اه اصل پارتودر این رااطه می دارند.

سیسترم ارزشتیاای کارکنتان در  کننتد.درصد ارزش را ارای سازمان ایجاد می

 Aشرکت جنرال ااکرری  نیز منطبق ار این نگرش کارکنان را اه طبقه هتای 

  Cدرصد اته منزاته مروستطر و 70م B درصد اه منزاه افراد عاایر، 20تا  10م

 .37تقسیم کرده است درصد اه منزاه ضعیفر 20تا  10م

: این دیدهاه نیز نگرش محدودی اه مدیریت استرعداد دارد 38های لاص پست .2

در ایتن رویکترد شناستایی  های لتاص تمرکتز دارد.اا این تفاوف که ار پستت

مناغل مهم و اسرراتژی  مورد تاکید اوده و فقط افترادی کته ایتن منتاغل را 

شتود ی توصیه میاه طور کل شوند.ابراز می کنند اه منزاه اسرعداد قلمداد می

                                                           
35 People Excusive 
36 Parto Principel  
37 Larson & Richburg 
38 Excusive Position  
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ها و مناغل اسرراتژی  قرار داده شوند و افترادی که اهررین کارکنان در پست

ها و مناغل سترادی و در پست Bکه عملکرد لوب و نه عاای دارند یعنی افراد 

ها و منتاغل غیتر مهتم و کارکنتانی کته ارزش و پستت پنریبانی قرار هیرنتد

در این دیدهاه انرختاب درستت  وند.و یا ارون سپاری ش ای ندارند بدفدهوافز

 .ها و سپس افراد مرناسب اا آن اسیار اا اهمیت استجایگاه

: در این رویکرد اعرقاد ار این است که هر فردی در ستازمان اته 39 عموم افراد .3

طور اااقوه دارای اسرعداد است و این ار عهده مدیران سازمان استت کته همته 

 ق دهند.کارکنان را در جهت عملکرد ااال سو

کند زمانی کته یت  : این دیدهاه عنوان می40مسرمایه اجرماعیر هاعموم پست .4

 هیترد،ی دیگر اسرخدام کترده و اته کتار میهانسازمان ی  سراره را از سازما

اعالوه این وضعیت موجب افول  کند.پس از مدتی افول می عملکرد سراره غااباً

کترده انتد و در نریجته ر میهتردد کته اتا وی کتاعملکرد در افراد هروهی می

ها متی اایتد اتر رشتد ستازمان یااد. انتااراینیز تنزل مینعملکرد کل سازمان 

شتوند هایی را کته پدیتدار میاسرعدادها از درون سازمان تمرکز نموده و سراره

 TMو متدیریت  TMار اسا  این دیدهاه ضروری است که مطااعه  بفظ کنند.

چهار دیدهاه فتوق  یرزشکل  ر سازمان ااشد.مرناسب اا اسرر و شرایط لاص ه

 .دهدرا ننان می

 

 

                                                           
39 Inclusive people 
40 Sicial capital 
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 ها در زمینه مدیریت استعدادشکل شماره پنج: دیدگاه
 

 های مدیریت استعداد در سازمانها و مدلمولفه

 سترر ،د ها امروزه انا اه دالیلی از قبیل کاهش استرعدادهای دراغلب سازمان     

اتاالرفرن نترج جااجتایی  منکالف فراوان ارای نگهداری از استرعدادهای ارجستره،

در محتیط  اسرعداد مواجه هسترند. اا احران های منااع انسانی،ارکنان و اسرراتژیک

داری اسرعدادها اسیار منکل شتده استت و آمده جدب و نگهرقااری امروز اه وجود 

رایی ار جدب افراد مناسب و در زمتان مناستب ها و مدیران اجامروزه تاکید سازمان

 ااشد.ااشد که دایل آن انرقال از عصر صنعری اه عصر سرمایه فکری و هوش میمی

ان راکنتون متدی نامنتد.اسیاری از کارشناسان این عصر، عصتر کارکنتان داننتی می

 لاص 

 

 های کلیدیافراد کلیدی                   پست                     

 هاافراد                                                                    پست  

 مخزن وسیع اسرعداد                   سرمایه اجرماعی          

 

 عام
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یه مهتارف و استرعدادهای کارکنتان،لود اتا هتم رقااتت ها ار پاها و سازمانشرکت

هرترین و اتا استرعدادترین کارکنتان دانند که اا جتدب و نگهداشتت اکنند و میمی

یکتی از  تواند اه ااالترین سهم اازار رسیده و سود لود را افتزایش دهتد.شرکت می

های ارائه شده در زمینه مدیریت اسرعداد و نقش آن در متدیریت ترین مدلمرداول

این مدل در ارهیرنده عوامتل  ؛پر استعاملی فیلیپس و را 5ها مدل اجرایی سازمان

 .ااشدزیر می

 ستت.ااز مهمررین فرایندها در مدیریت اسرعداد جدب افراد اا اسرعداد  :جذب .1

ب های سازمانی انرخاب و جدب افراد مطلورمسهمواره یکی از معضالف در سی

های منحصر ارند سازمانی و معرفی ویژهی های مناسب است.ار مبنای شالص

 ستازمان یامعرفتی قاالیتت هت دارد.اسیار اهمیت  ،سازمان اه مخاطباه فرد 

اد اا نحوه و سب  مدیریت و رهبری اه افر های درون سازمان اه افراد،پینرفت

 اسرعداد و ننان دادن این مطلب اه کارکنان جدیتد کته متدیران ستازمان اتر

ب وامل جتدترین عاند از مهمها قرار هرفرهمبنای شایسرگی و رتبه درون پست

 رود.اسرعدادها اه شمار می

هتای های عینی سنجش عملکرد مانند ارزیاایامروزه اسرفاده از روش :انتخاب .2

های دانتش و آزمون های شخصیریارزیاای های رفراری،مصاببه شنالری،روان

 تر شده است.شغلی جهت انرخاب و انطباق درست فرد اا شغل مرداول

 تواند وجود داشترههای مخرلف میفراد اه صورفدرهیر نمودن ا درگیر شدن: .3

پتدیرش مستئوایت شخصتی اترای  نریر توجه اته لالقیتت و نتوآوری، ؛ااشد

 دهد و تمایالف الالقی ارای موفقیت سازمان.اتفاقاتی که روی می
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های منحصتر اته فترد افتراد اتا استرعداد، اه دایل ویژهی توسعه و بهسازی: .4

حتث در ا ااید اسیار لاص و ویژه ااشد.نیز میهای توسعه و اهسازی اسرراتژی

 اسرعدادها مهمررین نقش ار عهده مدیران اجرایتی و عملیتاتی استت اهسازی

تر شتدن هتر این مدیران هسرند که ااید درك نمایند چه چیتز موجتب قتوی

 کارمند می شود.

 ونگه داشرن کارکنان پیوند اسیار تنگاتنتگ  حفظ و نگهداشت از کارکنان: .5

راف و انررااا سیسرم مدیریت عملکرد سازمان دارد.توجه اه چااش ها  نزدیکی

ار اسرعدادها اته ستازمان فنت نها اسیار مهم است.آداشت نسل جوان ارای نگه

هبتود هتای آنتان را اها و قاالیتآوردند تا اه طور دائم و مسترمر توانمنتدیمی

رها و کی از راهکادر این راسرا تدوین نوعی رویکرد شایسره ساالری ی ابخنند.

 .های اصلی استاسرراتژی

ی متدل کتااینز و مالهت های متدیریت استرعداد،یکی دیگر از منهورترین متدل     

معیتار  های کلیدی سازمان منتخص شتود.ار اسا  این مدل ااردا ااید پست است.

 سپس انداز و اسرراتژی سازمان است.چنم های کلیدی ماموریت،در شناسایی پست

و آنگتاه شتوند ها تعریف میهای مرناسب اا این جایگاهها و مهارفشایسرگی دانش،

عداد کته فراینتد متدیریت استر دارداین مدل ایان می .زنیممیاع ادست اه ایجاد من

یسرم سرهیری اهدف اصلی از اک ااید تحت معماری مرمایز منااع انسانی انجام شود.

 اته عبتارف انی و فردی مطلوب استت.های سازمرسیدن اه سراده مدیریت اسرعداد،

 تعهتد ستازمانی و کتاری،سیسرم مدیریت استرعداد اتا اثرهتداری اتر انگیزش دیگر

 شود.موجب ارتقای عملکرد سازمانی می نقنی کارکنان،رفرارهای فرا
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 مدل مدیریت استعدادشماره شش: شکل 

ها، اته مانافراد مسرعد و اا اسرعداد از سازدر ایانی دیگر اینررین ترك لدمت      

دهد ینرایج ی  مطااعه صورف هرفره ننان م دایل عدم توجه مدیران اه آنان است.

تتر و های یادهیری و رشد در سازمان توستط پاستخ دهنتدهان مهمکه عامل فرصت

 ااالتر از عوامل دیگر اوده است.

 بازار داخلی نیروی کار

 کلیدیهای پست
 

استعداد )بسته( مخزن  

 بازار خارجی نیروی کار

 ستاده ها

 انگیزش در کار 

 تعهد سازمانی

 رفتار فرا نقشی

معماری منابع انسانی متمایز توسط 

ران اجرایی و عملیاتیمدی  
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 های کلیدی در سازمانها و شایستگیبر ارزشمدل مدیریت استعداد مبتنی  :شماره هفتشکل 

اجرایتی و  اا توجه اه شکل زیر ارای ایجاد عملکرد ااال در ی  سازمان، متدیران     

ی و متدیریت عملکترد فترد ارتباطاف،هایی از قبیل عملیاتی الزم است که در بوزه

ا رتی فرهنتگ ستازمانی اصتالبا پرورش کارکنان و جو/ پاداش و قدردانی، سازمانی،

تترین سترمایه انستانی یعنتی این عوامل همگی مرمرکز اتر اتا ارزش صورف دهند.

 دهند.نکیل میتکارکنان اوده و زیرانای مدیریت اسرعداد را 

 
 های بکارگیری مدیریت استعداد توسط مدیران اجرایی و عملیاتی مولفه :شماره هشتشکل 
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 . مدیریت عملکرد1

هتا تیم ران در صددند اا ااال اردن کیفیت عملکردیندی است که طی آن مدیآفر     

یریت متد دسررسی اه اهداف و مقاصد فعلی و آتی سازمان را میستر ستازند. و افراد،

نجتام ا اتا نیازهتای کستب و کتار، یجاد همراسرایی فعاایت افتراداسرعداد از طریق ا

ااع یت منتکم  هرفرن از مدیران اجرایی وصفی در متدیر ها اه اهررین نحو،فعاایت

های روشن و پایدار و ایجتاد محیطتی مناستب اترای تستهیم انسانی ایجاد سیاست

 آورند.اطالعاف موجباف اهبود عملکرد سازمان را فراهم می

 . پرورش کارکنان2

در  ن،پرورش کارکنان انرقال تجارب یادهیری ستازمان یافرته توستط کارفرمایتا     

اا بفتظ  اند.رد و رشد فردی تعریف کردهزمانی لاص اا هدف اهبود عملک ی  دوره

 .یاادافراد اا اسرعداد در سازمان،هزینه اه شدف کاهش می

 . ارتباطات3

اء ایجتاد ارتبتاط منطقتی و روشتن اتین اجتز ها و وفایف مدیران،یکی از نقش     

ایتد اداننتد کته کارکنتان توانمنتد مدیران می وابدها و افراد مخرلف سازمان است.

تواننتد نمی ،اهر کارکنان مسائل کسب و کتار را درك نکننتد هاهی ااشند.کارکنان آ

ان اته انااراین وجود ارتبتاط ستاام در ستازم. ارای سازمان لود ارزش آفرین ااشند

 های درستت انجتام کتار آهتاهی یاانتد ودهد تتا در متورد شتیوهکارکنان اجازه می

ایتن  همچنتین اصالی نماینتد. هایی که نیاز اه اهبود دارند را تنخیص داده وبوزه

وقعتاف هتای ستازمانی را شتنالره و از تسازد تا کارکنتان اواویتامکان را فراهم می

 داشره ااشند. شان درك اهررسازمان و مدیران
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 جو و فرهنگ سازمانی باز. 4

ازمان ستپایدار یت   های درونی نسبراًای از ویژهیاین مفهوم دالات ار مجموعه     

و  های دیگتر مرمتایز ستالره استت و اتر رفرتار کارکنتانرا از ستازمان دارد که آن

رای شترایط را ات موافه فوق 5اندی جمع اثراخنی سازمان تاثیر قاال توجهی دارد.

داری هسازمان هموار نماید و جدب و نگ اجرای اصول اسرراتژی مدیریت اسرعداد در

 .نمایدان پدیر میکافراد اا اسرعداد را در سازمان ام

 مفهوم سرمایه فکری. 5

سازمان است که اطور کامل در هزارشاف  منامنهودر سرمایه فکری منااع پنهان     

زای تنتکیل جتنه سرمایه انسانی و نه سایر ا شود.بسااداری سنری ننان داده نمی

.سرمایه فکری ی   دهنده سرمایه فکری در سیسرم بسااداری قاال روئیت نیسرند

که کنتف شتود و متورد استرفاده قترار  هریزان است اما زمانیموجودیت پیچیده و 

 .در محیط رقاات کنتد سازد تا اا ی  منبع جدید،و جامعه را قادر می ، سازمانهیرد

وامتل های دانش محور تنکیل شده است کته اتین عسرمایه فکری از تمامی دارایی

تمتایز قائتل  یکتیرممجازی و فیز هاسالتممنااع انسانی و ارتباطافر و زیر سازمانی

از سترمایه فکتری اته منرتور ایجتاد ارزش اترای  در اقرصاد دانش محتور، شود.می

موفقیتت هتر ستازمان و یتا جامعته اته  شود و در دنیای امتروز،سازمان اسرفاده می

دهته آینتده دهته ارزش آفرینتی از لتالل . توانایی مدیریت این دارایی اسرگی دارد

ادا توجه اه موضوع سترمایه فکتری در  ورها است.سرمایه فکری ارای سازمان و کن

تواند اه عنوان ی  مزیت ارای ای و جدید اودن این احث میسطح جهانی و منطقه

 در سطح ملتی، اخند.زیرا روند توسعه یافرگی را تسریع می کنور ما اه بساب آید.

تواند در توسعه سرمایه فکری می های سند چنم انداز ایست سااه،اا توجه اه ااویت
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کمت   توسعه و تاسیس کسب و کتار هتای دانتش پایته، کارآفرینی، وری،آرشره نو

 شایانی کند. 

 مولفه های سرمایه فکری

ده شسرمایه فکری اغلب اا سه موافه اصلی و اساسی مرتبط اه هم ننان داده 

 است:

 سرمایه انسانی. 1

ریق طفکری را از  سرمایه کارکنان ی  سازمان، طبق تعریف رو  و همکارانش،    

ن سرمایه انستانی ننتا کنند.طرز فکرها و زیرکی فکری لود للق می ها،شایسرگی

ستت ااونریس ار این اتاور  موجودی دانش افراد ی  سازمان یا جامعه است. دهنده

ت اهمیت وری و نوستازی استرراتژی ، ازآکه سرمایه انسانی اه مثااه یت  منبتع نتو

 لاصی ارلوردار است.

 دهد و عنصتر اصتلی اتراینسانی شااوده سرمایه فکری را تنکیل میسرمایه ا

بتع این سترمایه نمایتانگر یت  من اجرای کارکردهای مراوط اه سرمایه فکری است.

ا رمسرمر تجدید و نواوری ارای سازمان محسوب شده که توانایی درك موضتوع هتا 

 .دارد

 سرمایه ساختاری. 2

نی ا شامل همه مخازن دانش غیر انساسرمایه سالراری ر اونریس و همکارانش

هتای ستازمانی چارف هتا،در سازمان و جامعه تعریف کردند کته شتامل پایگتاه داده

 یندی،راهکارها و هر آن چیتزی استت کته اته ستازمانآهای فردسرورااعمل اداری،

 دهد.های منهود آن میارزشی اینرر از دارایی



 
 

دانش پژوهانبنیاد علمی  70   

 سرمایه رابطه ای. 3

یط هایی که روااط منررك اا محاست از مجوع دارایی ای عبارفسرمایه رااطه

ن اتا این سرمایه شامل ارتباط شرکت و یا ستازما کند.دهی و مدیریت میرا سازمان

 .های دواری و جامعه استموسسه دوات، رقبا، سهامداران، منرریان،

 
 : مفهوم سازی سرمایه فکریشماره نهشکل 

 

 یتمایز مدیریت استعداد و سرمایه فکر

رستد. روشن اه نرتر می تمایز مدیریت اسرعداد و سرمایه فکری نیز مبهم و غیر     

سرمایه فکتری و متدیریت استترعداد دارای اهتتداف مرفتتاوتی هستترند؛  متدیریت

کننتد. متدیریت هایی نیز هسرند وای اا یکدیگر فرق میهرچنتد کته دارای شباهت
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هرفرته  ردی یت  ستازمان در نرترسرمایه فکری در ستطوی مدیریت عتاای و راهبت

کیتد انرر اتر روی للتق و استرخرا  ارزش تشود و مدیریت سرمایه استرعداد ایمی

هتا دارد. هدف مدیریت سرمایه فکری، للتق و استرفاده از سترمایه فکتری و دارایی

انداز منتای للق ارزش ی  شرکت در ی  چها و قاالیتهفکری ارای اهبود توانایی

ستازی عملیتاتی و ی متدیریت استترعداد عمتتدتاً اتتر روی پیادهوا ؛راهبردی است

های مرتبط اا دانش در درون سازمان تأکیتد دارد و اینترر درهیتر تاکریکی فعاایت

آوری و انرقتال و عمتتبط اا دانتش، اترای تستهیل للتق، جهای مرجزئیاف فعاایت

  ستتازمان تب و پیگیتتری یتتاسرفاده از دانتش استت و نهایرتاً هتتدف آن، تعقیت

رساندن سرمایه فکری استت. نکرته مهتم ایتن  از طریق للق و اه بداکثر هوشمند

هتای ستالراری الزم اترای متدیریت است که این دو مفهوم اجزای سازنده یا الوك

ستازمان در هزاره جدید هسرند و اایتد اترای اته بتداکثر رستاندن اثتراخش و اته 

 .و یکپارچه شوندمنرور تحقق اهتداف، اا یکدیگر ادغام 

 ارتباط و پیوند میان مدیریت استعداد و فکری

ااردا الزم است تا دراارة مدیریت اسرعداد نکتاتی مطتری شتود. همانطتتور کتته      

کلیدی ارای نوآوری و مزیت رقتااری در  دانتیم سرمایه فکری ی  عامل محركمتی

استرعداد اته عنتتوان اقرصاد مبرنی ار دانش امروزی است. در این زمتان، متدیریت 

اترای اکرستاب، رشتد، بفتظ سترمایه فکتری در  اساستییت  فعاایتتت انیتتادی 

آمیتتز این ادین معناستت کته متدیریت موفقیت. دشتوها در نرر هرفره میسازمان

یندهای مدیریت استرعداد یت  اودن فرآطور نزدیکی اه مناسب سترمایه فکتری، اه

کنتد کته می ءاته لتود ایتن نکرته را ااقتا این موضوع لتود. استرگی دارد سازمان
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، اکرستاب، رشتد و بفتظ اسرفاده درستت از متدیریت استرعدادسازی موفق و پیاده

 .کنتدسرمایه فکری را تضتمین متی

راستا  ا. مکمتل یکتدیگر هسترند همچنین ااید این نکره را افزود که ایتن دو     

هتتای ، جنبتهرمایه فکتتریسرعداد و هتم متدیریت ستهاینان، هم مدیریت ابیطه

هیرنتتتد و هتتم شتتامل طیتتتف هتای ستتتازمانی را در اتتر متتیمخرلفتی از فعاایت

از للتق دانتتش هرفرتته تتتا  های فکری در درون یت  ستازمانوستیعی از فعاایت

 ش هسرند.استرفاده از دانت

و  ایشرزش و افتزمدیریت اسرعداد شامل فرایندهایی است که اه منرور للتق ا     

کته  اما سؤاای. کندکارارد و توسعه سرمایه فکری را تسهیل می بفظ مزیت رقااری

شود این است کته چگونته سترمایه فکتتری را از طریتتق متدیریت اینجا مطری می

یتد اسرعداد للق و بداکثر سازیم  جواب داده شده اه این سؤال ایتن استت کته اا

 ماهنگ ااشد. فرآیندهای مدیریت اسرعداد اتا سترمایه فکری ه
 

 گیریبحث و نتیجه

ه اتت داد ارای رشد و بفتظ سترمایه فکتتریاخنی فرآیندهای مدیریت اسرعراث     

 این یت انتاار .تطتااق فرآیندهای مدیریت اسرعداد اا اازاماف سازمانی اسرگی دارد

طتتااق اتته میتتزان ت یندهای متدیریت استرعدادآمعیار کلیتدی ارای مؤثر اودن فر

 .شناسی سازمانی اسرگی داردهای متدیریت اسرعداد اا شنالتفرآینتد

 اا وجود اهمیت هسررده سرمایه فکری اه عنوان منبع بیتاتی مزیتتت رقتتااری     

سترمایه  طتور واقعتی ها اتهستازمان می از این موضوع که چگونه و چطتوردرك ک

ها ستازمان. کننتد، وجتود داردفکتری را از طریق مدیریت استرعداد پویتا للتق می

مجبور هسرند تا اا اازاماف فردی و هروهی للق دانتش تطتتااق و انطبتتاق داشتره 
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انااراین اه منرور اطمینان باصل کردن از موفقیتت و اثراخنتی متتدیریت  .ااشند

های اعرقادی معرفت شنالری لود را ها نیاز دارند تا سیسرمسرمایه فکری، سازمان

ی درااره این موضوع که اسرعداد و دانتش چیستت و ادایاف اسیار زیاد. درك کنند

کته ااگتتوی  ها فقط ستعی کننداهر سازمان .نته اایتد مدیریت شود وجود داردچگو

استرعداد و للتق دانش لود را ار افراد سازمان لود تحمیل کننتد، اته طتور قطتع 

 .شکست لواهنتد لتورد

دیریت منرور طرابتی سیستترم متت افراد را اه افپس الزم است که آنها اعرقاد     

لتق و ر لنکره اسیار مهم از این مبابث این است که اه منرو .استرعداد درك کنند

های متدیریت برمتاً اایتد همتاهنگی اتین سیسترم بفظ اثر اخش سرمایه فکتری

ها اایتد مرناستب اتا همچنین ستازمان. استرعداد و افکتار افتراد وجتود داشره ااشد

عتالوه  هکار هیرند. ا ود سرمایه فکری و متدیریت اسرعداد را اهسالرار و فرهنگ ل

الکته  ؛تنهتا مرکتز هزینه کردن نیستت اینکه، مدیریت توسعه منتااع انستانی دیگر

ها اتا راسرا اتا کستب و کتار ستازمان، اتترای ستتود اینتترر و کتتاهش هزینته هم

 سرمایه افزوده اترای مندی از رویکرد مدیریت اسرعدادها، سعی در ایجاد ارزشاهره

که  توان چنین ایان کرد که مدیریت اسرعداد رویکرد جدیدی استو می لود دارند

کاالف تواند تحوای در مدیریت سرمایه انسانی ایجاد کرده و نقتاط ضتعف و اشتتمی

 ار رویکردهای سنری را مرتفع کند.وارد 

کنار متدیریت منتااع انستانی  تواند اه عنوان ی  ااتزار مناستب دراز این رو می     

ستازی متدیریت های ایرانی پیننهاد شود. اابره اایتد اتترای پیادهسنری در سازمان

ها پتس از متدف در غیر اینصورف ستازمان .ریزی شودها، ارنامهاسرعداد در سازمان
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طتور معمتول،  اته. کوتاهی این رویکرد اسیار مهتم را نیتز فرامتوش لواهنتد کترد

توانتد ستتود اقرصتتادی اینترری را ی عملکرد ااال هسترند کته متیها در پسازمان

ارای آنها فراهم کند. از این دیدهاه متدیریت استرعداد و سترمایه فکتری نته تنهتتا 

توانتد اته مزیتت الکه اه عنوان ی  مفهوم مدیریری اخاطر اینکه می ؛راط نیستای

یقتتت متتدیریت رقااری و موفقیتت متاای منجتر شتود، لیلتی مهتم استت. در بق

عنوان کلیدی ارای مزیتت  استرعداد و سترمایه فکری از این دیدهاه ممکن است اه

 .رقااری محسوب شود
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 انیمشتر یبرند و نقش آن در وفادار تیریمد



 
 

دانش پژوهانبنیاد علمی  76   

 چکیده

ها نیتز اتا شترکتموسستاف و امروزه اا توجه اه هسررش تکنواوژی و امکاناف،      

هایی کتند. در این میان، شرتبلیغاف هسررده ارند لود در پی ثباف این افراد هسر

ند. هایی را در جهت وفاداری منرریان اه ارند لتود داشتره ااشتترند که روشموفق

رقیم اه طور مس هدارد و اهثیر میاو ننان ار کیفیت ادراك منرریان تآهاهی از نام 

 .انجامدوفاداری آنها می

انتد. هنستان راه یافرهای زنتدهی اهمچنین امروزه ارنتدها در استیاری از جنبته     

ارندها در سب  زندهی و فرهنگ تتأثیر داشتره و برتی هتاهی اوقتاف معترف آنهتا 

ر دمند اه ویژه هایی است که اازاریاای رااطهوفاداری منرری از جمله مؤافه .هسرند

ر کنتد. یکتی از عتواملی کته داازار صنعری امروزه اته آن تأکیتد قااتل تتوجهی می

هاستت. اتر ایتن استا  عالیتم تجتاری شرکت ،نقش داردهیری این وفاداری شکل

ردن هت ارآومدیران ارندها در ااردا ااید دانش درسری در ارتباط اا قاالیت اعرماد ج

ن ا در ایاد. انرراراف داشره ااشند تا منرری اه سمت تعهد وفاداری میل پیدا نماید

ه نتد توضتیح دادارآن شده است که ااردا مفاهیم ارنتد و متدیریت  سعی ار پژوهش

 ردد.هکننده مدیریت ارند ایان وفاداری منرریان اه عنوان کاملشود و در ادامه 

 وفاداری، منرری مدیریت ارند، ارند، واژگان کلیدی:
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 مقدمه

اته شتمار  ای اا اهمیت فزاینده در مدیریت اازاریتاایامروزه مدیریت ارند بوزه     

های نتاملمو  شان را اه سمت مخااره پیامشهایها تالاه ویژه وقری سازمان ؛آیدمی

آن  یکی از مهمررین مسائلی که امتروزه متدیران ارنتد اتا .دهندو پیچیده سوق می

هایی هسررش درك اهرری از رااطته اتین ستازه اند، چگونگی فراهم آوردن ومواجه

وامتل ع اه ویژه که در ادایاف متدیریت اازاریتاای .مثل ارند و وفاداری منرری است

ات اتر مفهوم اازاریاای دال .اسیاری مطری شده که ار وفاداری منرری اثرهدار است

 .یند تواید کاالرآیند رضایت منرری است نه فآاین عقیده دارد که صنعت فر

نه اوسیله بتق امریتاز، متواد  ؛شودی  صنعت اا منرری و نیازهایش شروع می     

تواند اه اقای لود ادامه دهتد زمان میلام و یا مهارف فروش. فقط هنگامی ی  سا

درکی صحیح و جامع از طرف مقتاالش های منرری را اا که ارواند نیازها و لواسره

 .دهتدارآورده کنتد کته ایتن اهمیتت مطااعته رفرتار منترری را ننتان می منرری

دست آوردن فرصت ایجاد وفتاداری در  ای اسیار بسا  است و اهارندسازی مقواه

هیرد و ابساساف نسبت اه ی  ارند در دیگتران اته وات صورف نمیسه منرری اه

ضرورف و جایگاه دیدهاه منترری در ارندستازی تتا جتایی . شودرابری تخریب می

یکی از  عنوان مثال هردد. اهروانننالری مطری می اهمیت دارد که مبابث هسررده

آنهتا اترای های روانننالری مؤثر در شنالت دیتدهاه منترری درلواستت از شیوه

های لود در مورد ارندی منتخص ایجاد ترکیبی از تصاویر و کلماف ارای ایان ایده

نرر ادون اتزوم  های مردم در لصوص ارند مورداست. هدف ایان ادراکاف و دیدهاه

ااشتد و رکتر ایتن شناسی یا روانکاوی میاسرفاده از واژهان عاریری از دیدهاه انسان
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لواهیم آنها های منرریان است که میراکاف و دیدهاهدهنده اهمیت ادمطلب ننان

هایی اهمیت دارد که ارنتد در رهتن آنهتا ایجتاد را درك کنیم. در اینجا تنها تداعی

اامللتی موفقیت در ارندسازی ضمن توسعه اازارهای صادراتی اه اعربار این. کندمی

باصل از واهتداری  افزاید و در آینده موجب لواهد هردید که درآمدکنورها نیز می

های عالقمند در لار  ار درآمد ناشی از صدور مسرقیم کتاال پینتی ارند اه شرکت

هتایی در استرراتژی مداری اه مفهوم تضمین ارنتد استت کته اتا ویژهی ارند .هیرد

 هتایاخش در شترکت هکتاستت  مفهتوم مستیریاته و  شتوداازاریاای شنالره می

 .دهدمی را هسررش اسرراتژی  اازاریاای و ریزیارنامه

ف های جدیتد در متورد محصتوالف و لتدماارندها میروانند منجراه للق ایتده     

 آن تتا از طریتق استت ستازمان یت  توستط شرکت شوند. ارند تعهدی ایجاد شده

ر اگیترد اهر سازمانی ارند را تنها در بد ی  نتام در نرت .نماید بمایت ازمنرریانش

یر رد. تصوکواند در اازاریاای داشره ااشد درك نخواهد تکارارد عمیقی را که ارند می

ازمان اعربتار ست و دارد ارند ار ادراك منرریان از کیفیت محصوالف و لدماف تأثیر

 .است مؤثر وفاداری او روی ادراك منرری و ار
 

 مفهوم برند و برندسازی

نایع دالیل مرعددی در ادایاف مراوط اه ارند اه جهتت رشتد ارندستازی در صت     

های ادراك شتده متاای و از دیدهاه منرری کاهش ریست . امروزی ایان شده است

های تحقیق از منافع کلیدی هسرند. از نرر صاببان ارنتد موضتوع غیرماای و هزینه

تر نسبت اه رقیب، توانایی کسب ستهم اتازار های مناسبکلیدی توانایی ارائه قیمت

های یجاد وفاداری اه ارند و کتاهش هزینتهاینرر، توانایی بفظ منرریان از طریق ا

های هیری ارزش ویژه ارنتد و در نرتر هترفرن جنبتهاازاریاای اخش لدماف، اندازه
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شنالری آن تقریباً موضعی جدید در مفهوم اازاریاای لدماف در مقایسه اا اازاریاای 

یت  نتام تجتاری لتوب  .قرار هیترد اینرر توجه اایست موردمحصول است که می

که در فضای یت  اتازار استیار  اه طوری ؛دهدکنندهان را جهت می خاب مصرفانر

کننده اته هیری مصرفهای تجاری یکسان میانبری را در فرایند تصمیمپیچیده، نام

افزایتد. از آنجتایی کته منترریان نام تجاری ار وفاداری منرریان می. آوردوجود می

شتود کته وفتاداری استرنباط می ،ستندشناکته می کنندهایی را انرخاب میاکثر نام

 نام تجاری مورد تأیید اینرر است.هایی اا منرریان اه شرکت

هتای ابرمتاالً شترکت ؛ستازدنام تجاری قوی ورود اه اازار جدیتد را ممکتن می     

ایتن . تر هسترندمراتتب موفتق های تجاری قوی در ورود اه اازار جدید اهدارای نام

را  تجاری هاینام .هااخنند نه شرکتزندهی می تجاری ایهنام اه هسرند که مردم

در  هانبایتد درترازنامته همچنتین. جسترجو نمتود و استرودیوها هانباید در کارلانه

تجاری  هوید: ناممی ... و منرری، کارمند، توایدکننده رهن الکه. آنها اود جسرجوی

پتال  جاری هسرند. چنانچههای تنفعان جایگاه نامری سایرو  ای ازتصویرهامجموعه

کننده رهتن مصترف در ارداشتت ی  در کند: کاال چیزی است کهفلدوی  ایان می

  است.

 برند 

ارند ی  نام، عبارف یا اصطالی، ننانه، عالمت، نماد، طتری یتا ترکیبتی از آنهتا      

ااشد که هدف آن معرفی کاال یا لدمری است که یت  فروشتنده یتا هروهتی از می

های رقیتب کنند و اه این وسیله آنها را از محصوالف شترکتعرضه می فروشندهان
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افزاید تا آن محصتول ااعادی را می ،سازند. ارند اه ی  محصول یا لدمتمرمایز می

 .یا لدمت از سایرین مرمایز هردد

ا یتت، ننتان اصطالی، عالم، ارند اه ی  تعریف انجمن اازاریاای آمریکایی انا ار     

 روهتی ازهها که ارای شناسایی کاالها یا لدماف فروشنده یا کیبی از اینیا تر ،طری

. شتود، هفره میرودکار می ا لدماف رقبا اهاکردن این کاالها  فروشندهان و مرمایز

قتت شود. ارنتد در بقیطور لالصه ارند موجب شناسایی فروشنده یا سازنده می اه

لاصتی  ها، مزایا و لدمافی از ویژهیاتعهد دائمی ی  فروشنده ارای ارائه مجموعه

 .ااشد معنای مخرلف در ار داشره ششی  نام تجاری میرواند تا  .اه لریداران است

 .های لاص استها: نخسرین تداعی نام تجاری در رهن ویژهیویژهی .1

هاستت. منترریان ویژهی ای ازمزایا: ی  نام تجاری چیتزی اتیش از مجموعته .2

 اایستت اتههتا میهسترند. ویژهی هاپی مزیت در هالک ؛لریدار ویژهی نیسرند

 .عاطفی تبدیل شوند مزایای عملیاتی یا

دهتد هتم مطتاابی فواید: نام تجاری درااره فوایدی کته توایدکننتده ارائته می .3

 .هفرنی دارد

 .فرهنگ: نام تجاری ممکن است ننانگر فرهنگ لاصی ااشد .4

 .مجسم کند در رهن تواند شخصیت لاصی راشخصیت: نام تجاری می .5

 تهیته  محصتول نهتایی راکته  ییکنندهانوع مصرف تجاری کننده: نام اسرفاده

د ااعتاد اهر مخاطبین ارواننت. دهدد را ننان مینکنمی آن اسرفاده یا از کرده و

م  زآن نام تجتاری از عمتق ال ،هانه نام تجاری را در نرر لود مجسم کنندشش

 .عمق لواهد اود ری کمدر غیر اینصورف نام تجا ؛ارلوردار است
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 ارزش برند 

ی پاستخ ارزش ارند اثر مرفاوتی است که دانش منرریان درااره ی  ارند اتر رو     

هتای توانتد در دورههتدارد و دانتش منترری ارنتد میت اتازار مییمنرریان اه فعاا

هوید ارزش ویتژه آکر می سازی ااعاد ارند توصیف شود.رسانی از ارند و تصویراطالع

 ند اه عناوین زیر تعریف شده اند:ار

 اا ارند است. های مرتبطها و ادهیدارایی، ی  مجموعه ارند. 1

 آن نام و ننانه است که اه ارزش فراهم شتده اته محصتوالف و لتدماف در یت . 2

 شرکت اضافه شده و یا از آن کاسره است.

که  نرر فارکوار رند و ازهاهی ارند ار پاسخ منرریان در اازاریاای اآاثر مرمایز از      

از  کنتد. ننانه و یا آرم فرمانتدهی ن نام،آی  ارند ممکن است در ی  اازار اوسیله 

 ها و تعهداف مرتبطکر ارزش ویژه ارند عبارف است از مجموعه هروه داراییآدیدهاه 

رائته اکه ارزش را اه ی  محصول یا لتدمت آن؛ نام و سمبل  اا نام و ننان تجاری،

هتا اییاین هروه دار کند.اضافه یا از آن کسر می ن،آی  شرکت یا منرریان شده اه 

 عبارتند از:

 وفاداری اه نام تجاری .1

 آهاهی از نام تجاری .2

 کیفیت درك شده .3

 های نام تجاری وااسره .4

 های الرصاصی نام تجاریدیگر دارایی .5
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کت زیترا شتر؛ مزیتت رقتااری محستوب متی شتود ،ارزش ویژه نام و ننان ارتر     

ری اهترم تجتا؛ ن قیمت ااالتری را ارای محصتوالتش تعیتین کنتدآتواند ار پایه می

قااتت پدیری لود را در رباشیه فروش و سود را افزایش و آسیب؛ اهرری ایجاد کند

 کاهش دهد.

اشتگاه ماننتد دارایتی ا .چیزی که کسی آن را داراستت؛ ارزش ارند دارایی است     

؛ امنهودرنمدارایی  ا مهارف قاال توجه مانند تایگر وودزی مدارایی منهودر هلف نای 

ا رتوانتد کستی آن میا می تواند کسب شودقاالیت قدرتمند ارند چیزی است که می

 مانند ت،ای تلفیق شده اسوقری مقواه این دارایی اا ی  موقعیت زمینه. انجام دهدر

یتت اقرصتادی قاال ارزش قاالیت ارنتد ارزش اردن ی  مسااقه قهرمانی ازرگ است.

د ای است کته ارنتد در درون شترکت و نتزنهایت ارزش ویژه ارند هویت ویژه است.

ده منتدان کستب کترهنفعان و منترریان و عالقسهامداران و ری کارکنان و مدیران،

ن منرریان و سایریمیراث و تجراه  شخصیت و ارزشی است که باصل تاریخ،؛ است

 از سازمان است.

 ر ارزش ویژه برندعناصر سازنده ب

 ویر برندتص. 1

تصویر  کننده از ارند است.شامل ااورهای نمادین و عملیاتی مصرف تصویر ارند،     

ه را اته ارنتدهای دارند آن چیزی است که ادراکاف ابساسی و معقول مصترف کننت

کننده نسبت اه ارند سازد و اواین راه ارای شناسایی ادراك مصرفلاص مرتبط می

عبارف ساده تصویر ارند نگرش منرریان نسبت اه ارند است کته اتر پایته  است. اه

های نمادها و اشیا یکی از جنبه تصاویر رهنی، کند.مینان نمود پیدا آتداعیاف رهن 

ادراك  تصتویر ارنتد، توانند اه عنوان مبنتای ارتبتاط ااشتند.اسیاری هسرند که می

موفتق ارنتدهایی هسترند کته ارنتدهای  منرریان و شتربی از هویتت ارنتد استت.
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مفروضاف منرری از آن اا شرکت یکسان است و فهم اصلی منرری از آنها هماننتد 

 ل معین کردن تصویر ارند اه مثااه:ارای مثا است.

 ممنرری نهاییر های اسرفاده کنندهویژهی 

 هالرید و اسرفاده از موقعیت 

  شخصیت و ارزش 

 تاریخ مپینینهر 
 

 برجستگی برند. 2

های ارنتتد در رهتتن ایجتتاد هویتتت مناستتب ارنتتد اتته معنتتای ایجتتاد ارجستترگی     

رد وارجسرگی ارند شالصی است کته میتزان آهتاهی از ارنتد را مت ها است.منرری

 دهد.سنجش قرار می

 عملکرد برند. 3

یان اه رهنیت منرریان و وضعیت اازار تعیین کننده نحوه واکنش و پاسخ منرر     

ناستایی عد کلیدی در رااطه اا نحوه واکنش اتازار اته ارنتد ششش ا اازار ارند است.

 شده است که عبارتند از:
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 قضاوت ها نسبت به برند. 4

هتا از ارنتد ند عبارتند از عقاید فردی منرریان و ارزیاای آها نسبت اه ارنقضاوف     

ل نتد شتکتداعیاف و تصاویر رهنی از آن ار که اا کنار هم نهادن تمامی عملکردها و

 . امتاها در مورد ارند هر نتوع قضتاوتی داشتره ااشتندهیرد. ممکن است منرریمی

 تر از سایر آنهاست که عبارتند از:ها مهماز قضاوف چهار نوع
 

 
 احساسات نسبت به برند. 5

ه اتابساساف  ها نسبت اه ارند.های هیجانی و عاطفی منرریها و واکنشپاسخ     

شوند در ارتبتاط اجرماعی که تحت تاثیر ارند ایجاد می هایارند همچنین اا جریان

تواننتد تتداعیاف می شتوند،هیجاناتی که تحت تاثیر ارند در افراد ایجاد می هسرند.

 رهن قوی و پایداری را درتمام مدف اسرفاده از محصول در رهن ایجاد کنند.

 هم نوایی با برند. 6

میتان منترری و ارنتد اتر ستطح  هام نهتایی متدل اترای ایجتاد رااطته نهتایی     

نوایی اا ارند شالصی است که تنریح کننتده هم همانندسازی میان آنها تکیه دارد.

یت   کنند اا ارنتد رویماهیت این رااطه و میزانی است که منرری ها ابسا  می

و  Appleارندهایی نریتر  ها هم صدا و هم نوا هسرند.طول فکری قرار دارند و اا آن

Ebay هم نوایی  .ه ارندهایی هسرند که از سطح هم نوایی ااالیی ارلوردارنددر زمر
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ها اا ی  ارند و میتزان شالصی است که میزان شدف یا عمق نزدی  روانی منرری

رفرتار منترری  دهد که تحت تاثیر این بتس وفتاداری اترهایی را ننان میفعاایت

 هیرد.شکل می

  تبلیغات. 7

 اخش در شناستاندن یت  شترکت کتاال، لتدماف یتا ینیرومندترین اازار آهاه     

 در مخاطتب ایجتاد نمایتد و او را اته موضتوع توانتد یت  تصتویراندینه است و می

 کنندهمصترف در تتداعی و عالقمند سازد. از کاراردهای مهتم آن آهتاهی، یتادآوری

 هنستبت ات قتویرری ویژه قیمتت کتاال تتأثیر اه آن و است. شکل کاال، نحوه نمایش

 .دارد منرری ااعمل عکس ارروی افتبلیغ

 قیمت . 8

 ترمعشتود. درتعریفتی جتامی ارای کاال یا لدمت پردالره پوای است که مقدار     

کنندهان اترای مزایتای باصتل از داشترن یتا ای است که مصرفقیمت میزان فایده

اای های اازاریتلالف دیگر آمیخره نمایند و اراسرفاده از کاال یا لدمت پردالت می

ی قتوی قیمت ننانگر کیفیت ارند است. عموماً ارندها .زا استارای منرریان هزینه

 از قیمتت .نماینتد و اتااعکسکننده ایجاد میدرکی از کیفیت ااال را در رهن مصرف

ارزش  زاعبارف است  اازار قیمت در معیار و اغوی یعنی سنجش، ارزیاای، اندازه نرر

 .شودوابد پول ایان می صورف اه که کاال و لدماف ایمباداه
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 ترفیعات قیمتی

متومی عنگاری و روااتط های ارتباطی مانند تبلیغ، پینبرد فتروش، نامتهعاایتف     

منتد یتا هعالق آهاه، فرآورده، هایاودن و سودمندی است که اازار هدف را اه موجود

 .سازدمطلع می

 خانواده . 9

اته  رود و تحقیقافشمار می ه در جامعه اهکنندمهمررین سازمان لرید مصرف     

 ل وعمل آمده در این زمینه نیز اسیار هسررده است. اراسا  نرتایج تحقیقتاف هیت

خرلف مدر لانواده اا ارندها و محصوالف  کنندهان ارای نخسرین اارمصرف، دیگران

شتوند، امتا ایتن آهتاهی شتامل محصتوالتی استت کته وااتدین لریتداری آشنا می

 عوامتل یراین واقعیت اود که لانواده نسبت اه ستا های آنها ننانگرد. یافرهنماینمی

 .د داردنهایت ارارزش ویژه ارن در ارزش ویژه ارند و ااعاد را ار اینررین تأثیر

 برند سازمانی

ن آشرکت در محتیط داللتی و لتارجی  ءهدف ارند سازمانی، تالش ارای ارتقا     

وب ه چیزی شرکت را ارای کارکنان مرمایز و مطلتااشد که چدر پی این می است و

 ا اهبتودنماید. شرکت اا اسرفاده از ارند سازمانی، تصویر داللی و لارجی لود رمی

 داده و کارکنتتان فعلتتی و اتتااقوه را جهتتت همکتتاری اتتا ستتازمان مرقاعتتد و منتتراق

را  نهتاشتدند وآ قائتل ارند سازمان تمایز و نماید. هچ و شوتز این ارند محصوالفمی

 .اندداده قرار مقایسه مورد زیرمطااق جدول 
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 مقایسه برند محصوالت و برند سازمان شماره یک:جدول 

 
 وفاداری مشتری و وفاداری به برند

فتاداری ووفاداری ی  مفهوم مهم در اسرراتژی اازاریاای است و اه هفرته آکتر،      

ان منرریان درمی هرددجب میوفاداری مو .ارند هسره مرکزی ارزش ویژه ارند است

گترش ن ارند هم اه وفاداری اه مفهوم. در جسرجوی اطالعاف ااشند ها، کمرربلراه

است کته وفاداری رفراری اه این معن. داده شده است وفاداری رفراری توسعه وهم اه

ی رستد کته وفتاداراته نرتر می .منرریان دوااره از همین ارند لرید لواهند کترد

ادن ددهنده تعهتد و ارتتری تر است و ننانه وفاداری رفراری اادوامنگرشی نسبت ا

 .شودفرد از ی  ارند مناهده می های منحصر اهمنرریان و زمانی است که ارزش

توان اه منرور اررسی پیامدهای ارزش ارنتد عالوه ار این وفاداری رفراری را می     

د عمیق اه کنتور، لتانواده یتا در نرر هرفت. وفاداری ی  واژه قدیمی است که تعه

وارد  کند و ارای نخسرین اار اا واژه وفاداری اته نتام تجتاریدوسران را توصیف می

های هوناهونی تعبیر شده است. وفاداری اته اازاریاای شد. وفاداری منرریان از جنبه

نام و ننان تجاری، وفاداری اته محصتوالف، لتدماف و ستایر متوارد منتااه از ایتن 

ویتژه  های اازاریاای اتههداری در ارنامهایجاد وفاداری ارند مسرلزم سرمایه .ندامقواه
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هتای اازاریتاای توانستره اتر دیتدهاه ااشتد. ایتن فعاایتمنرریان اااقوه و فعلتی می

هتای تمتا  تمام بوزه. منرریان تأثیر اگدارد و اه نرایج هوناهونی منجر شده است

اد نگرش مطلوب و افزایش وفاداری اه ارند مهیا منرریان اا ارند فرصری را ارای ایج

 ااشد.کرده و نابیه اصلی ارتباط اا منرریان ارلورد فروش می

ستازد یاز آنجایی که فروشنده تنها شخصی است که اا منرری ارتباط ارقترار م     

عدد اعاف مرتواند نقش اصلی ارای تجراه منرریان و ارزیاای از ارند ایفا کند. مطامی

 .ااشتددهند که رضایت از مارك تجاری نخسرین کلید وفاداری اه ارند میان مینن

 دهتد و رضتایت ارلتوردانااراین ارلورد فروش منرری را اتا فروشتنده پیونتد می

ر نده آثتاافزاید. انااراین وفاداری اه فروشتفروش ار وفاداری منرری اه فروشنده می

های نتهتوانتد منجتر اته هزیری منرری میوفادا. اسیار مثبری ار وفاداری ارند دارد

 .ر ااشدتر شود، منرریان اینرری را جدب نماید و روی معامله مؤثاازاریاای پایین

 دن اتا منترری وهمسو اتو ها اه اهمیت اساسیاسیاری از شرکت 1990در دهه      

ه فادتوجه اه لدماف و استر های لود پی اردند.در تمام فعاایتبرکت کردن ارای او 

ه کتانااراین منرری تنها چیزی استت . رسدهای جدید کافی اه نرر نمیاز تکنواوژی

 کارهتا وهای لتود قترار داده و راهها ااید او را در کانون فعاایتاهمیت دارد و شرکت

ی لود هایی را ارای اازهرداندن منرریان از دست رفره و بفظ منرریان فعلاسرراتژی

 اه کار هیرند.

ها ستتازمان از طریتتق استترفاده متتوثر از تکنواتتوژی اطالعتتاف و ارتباطتتاف، امتتروزه     

اا قیمت پایین و لتدماف ویتژه را در یت   نند اه منرریاننان محصوالف مرنوعتوامی

نترریان اته عنتوان متوجه اه رشد و توسعه وفاداری  در عصر جدید، زمان ارائه دهند.

 شود،منجر اه بفظ منرریان فعلی میها که اازاریاای شرکت عاملی مهم در اسرراتژی
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امروزه مفهتوم وفتاداری منترری اته عنتوان دسترورااعملی اترای  افزایش یافره است.

اما شاید این اواین قدم در تکامل مبحث منترری متداری  مد مطری است.آافزایش در

های زیادی جهت شناسایی عوامتل اه همین دایل تحقیقاف و پژوهش محسوب شود.

اتا توجته  ها صورف هرفره است.های بفظ و نگهداری آناری منرری و راهموثر ار وفاد

 اند از:چهار رویکرد اصلی در مورد وفاداری عبارف اه این تحقیقاف،

وی تکترار روفاداری رفرار منرریان است و کانون توجه  معیار، در رویکرد رفراری،     

طتور کلتی رویکردهتای اته  رفرار لرید اه عنوان ی  شالص وفاداری مرمرکز است.

کننده را راجتع اته رفرتار واقعتی لریتد مصترف رفراری در احث وفاداری اته متارك،

 کند.محصول اندازه هیری می

وفاداری منرری اه عنوان یت   اند،مطری کرده 41که فرینر و اودر رویکرد نگرشی      

اته  کنندهتنتریح رفرتار واقعتی مصترف ار اسا  این نگرش، نگرش تعریف می شود.

الکه انجام ی  تجزیه و تحلیل و ارائته توضتیحی روشتن از ایتن ؛ تنهایی کافی نیست

ارلتی  عملکرد مصرف کننده است. - هانیازمند در نرر هرفرن سالرار نگرش مفهوم،

 تقدم عرضه کننده. قصد لرید، رجحان، ند از:های رویکرد نگرشی عبارتاز شالص

این سوال مطتری  در این نگرش، مطری کردند. 42رویکرد وااسرگی را دی  و ااسو     

 شود منرری ی  محصول را رد کند چیست دایلی که ااعث می شود:می

هتای های وااسرگی اه جای نگرشدی  و ااسو معرقدند که الزم است روی نگرش     

چرا که ارزیاای ی  کاال یا لدمت ممکن ؛ مجرد و مطلق در احث وفاداری تمرکز کرد

                                                           
41 Furnier & Yao 

42 Dick & Basu 
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نهتا متدای را اترای وفتاداری آ ه درك و تنخیص مطلق وااسره ااشد.ا است اه شدف

اتدا  اند.توسعه دادند که در آن دو رویکرد نگرشی و رفراری تا بدودی هم جهت شده

 ردد:هموقعیت وفاداری تعریف می چهار اراسا  این ماتریس
 

 
 

ه ه وستیلوفتاداری ات در ایتن رویکترد، رویکرد چهارم ی  رویکرد ترکیبتی استت.     

مقتدار کلتی لریتد و  فراوانتی لریتد، تمایتل اته متارك، عملکرد مصترف منترریان،

اینتی اسرفاده از این روش قتدرف پیش. شودترین لرید انجام شده سنجیده میجدید

 دهد.صحیح وفاداری منرریان را افزایش می

یت ستطوی اتاالتر رضتا ستازد.ها فتراهم میرضایت منرری مزایای ارای شترکت     

بفتظ منترریان لتوب  در نهایتت، شود.منجر می منرری اه وفاداری اینرر منرری

سودمندتر است تا اینکه دائما ارای جایگزینی ی  منرری که شرکت را تترك کترده 

ها اته طتور روز افتزون در پتی کستب ستازمان منرری جدیدی را جلب کنند. است،

ماننتد های سنری تفکیت  نزیرا انیا رضایت منرری اه عنوان اسلحه رقااری هسرند.
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وفتاداری یت  مرغیتر تعتدیل . قیمت و توزیع دیگر جوااگتو نیسترند های کاال،ویژهی

وفاداری بدی  ده این کیفیت لدماف و رضایت منرری و عملکرد اقرصادی است.نکن

کننده بفتظ شان را اتا یت  عرضتهن مقدار رااطهآلواهند اه ها میاست که منرری

چقتتدر معرقدنتتد کتته ارزش  شتتود کتته منتترریانن ناشتتی میکننتتد و معمتتوال از ایتت

 هاینان از این عرضه کننده نسبت اه سایرین اینرر است.دریافری

ا شترکت یابسا  کنند سازمان و  افرد که منرریان قویاًوفاداری زمانی اتفاق می     

ه یکتاته طور؛ تواند نیازهای آنان را ار طترف کنتدمورد نرر اه اهررین وجه ممکن می

 های رقیب از مجموعه مالبراف منرریان لار  شده و منحصترا اته لریتد ازسازمان

توانتد موجتب کتاهش افتزایش وفتاداری منترری می سازمان متدکور اقتدام نماینتد.

ار ان وفتاداه عالوه منرری .های اازاریاای و افزایش تقاضای اینرر منرریان هرددهزینه

 .دهندیتر تبلیغاف دهان اه دهان انجام مسریع

منترری  کنند.سود ااالتری در شرکت سهامی می ،های مقااله و توایداا اسرراتژی     

اری وفتاد دارند. دارای ی  نگرش و ابسا  از نوع عاطفی اه ی  سازمان،کارکنان آن

ه نها را اآ کندهای دیگر اازاریااان که سعی میمنرریان را در اراار تالش نگرشی قوی،

های ستازد و در ارااتر ترغیتب و تحقیتق اترای هزینتهقتاوم میمت لود اکنتند مس

 .سازددیگرمقاوم تر می
 

 نتیجه گیری

شتود. ارنتد وکارها محسوب می امروزه ارند یا نام تجاری سرمایه اسیاری از کسب     

کنندهان، لریتداران و اایست در رهن مصرفی  برکت رهنی و روبی است که می

نماید تا لود را در اازار مرمتایز ند قوی اه شرکت کم  میکارکنان قرار هیرد. ی  ار
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سازد و ایان نماید که چرا محصوالف و یا لدماتش توانایی ارضای نیازهتای منترریان 

تنهتا اترای محصتوالف مصترفی، اترای  صورف منحصر اه فترد دارد. ارنتدها نته را اه

ی و روبتی استت و روند. ارند ی  برکتت رهنتکار می ها و بری مردم نیز اهسازمان

 .است که ارواند ارند لود را در رهن منرری ثاات کند ترسازمان و شرکری موفق

ها شترکت .ااشتدهای ثباف ارند ایجاد وفاداری در ارهان و افتراد مییکی از زمینه     

ین اهای مرفاوتی نسبت اه رقبا در اایست از روشدر جهت موفقیت در این زمینه می

ااشند  تر ااشند و توانسرهکنند تا اروانند در رقاات اا دیگر ارندها موفقزمینه اسرفاده 

د هردد که ارنتمؤافه مهم و بیاتی وفاداری را در افراد ایجاد کنند. وفاداری موجب می

  رضایرمندی افراد از محصتوالف یت. در عرصه رقاات اا رقبای سرسخت تحلیل نرود

 .شودارند موجب وفاداری در آنها می
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 مقتدرانه یبرند چارچوب تیریمد

 یرقابت تیخلق مز یبرا
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 چکیده

ته پتتیش امروزه ارند و نام تجاری یکی از مهمرترین مبابتث اازاریاای است کت     

وفتاداری . هتتای تجتتاری قتترار داردهتا، متن جملته شترکتروی تمتامی شترکت

ی نعرصتمند اته ویتژه در اتازار هایی است که اازاریاای رااطهمنرری از جمله مؤافه

هیری ایتن کند. یکتی از عتواملی کته در شتکلامروزه اه آن تأکید قاال توجهی می

انتااراین یکتتتی از مهمرتتترین  .هاستتوفاداری نقش دارد عالیتم تجتاری شرکت

یان منتترر ف صتتاببان ارنتتد اتترای توستتعه ارنتتد، ایجتتاد وفتتاداری دراهتتدا

تادار اتته مثااتته منبتتع مطمتتئن نستتبت اتتته ارندشتان استتت. منتترریان وفت

شوند و اا توجته اه عتدم اطمینتان محتتیط، ها محسوب میسودآوری ارای شرکت

ااه سعی اتر ادا در این مق .آوردباشتیه ایمنتی مناستبی را اترای آنها اه ارمغان می

یجتاد اآن شده است تا اا مفهوم ارند و مدیریت ارند آشنا شده و همچنتین قاالیتت 

 اییم.قااری را اا در نرر هرفرن وفاداری منرری در مدیریت ارند ایان نممزیت ر
 

 وفاداری منرریان مزیت رقااری، مدیریت ارند، ارند، واژگان کلیدی:
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 مقدمه

هتن ررقاات اازارهای کنونی اه دستت آوردن جایگتاه مناستب در  در شرایط پر     

یی ار شرکت ااشد، از اهمیت اته ستزاکننده وفادای که مصرفکننده، اه هونهمصرف

ارلوردار است و از جملته عتواملی کته در رستیدن اته چنتین جایگتاهی در رهتن 

نتان نااشتد. اعربتار نتام و منرریان موثر است اعربار نام و ننان تجاری شرکت می

کننتده در ارزش شترکت و ارزش اتازار ستهام تجاری یت  عامتل کلیتدی و تعیین

جدیتد و  قدرتی است که ی  نام تجاری در کسب منترریااشد و این اه سبب می

 بفظ منرریان موجود دارد.

ای، این ااشد که ارواند ارندی اه وجود شاید اارزترین مهارف ی  اازاریاب برفه     

آورد، از آن پاسداری کند، مصونش ادارد، آن را تقویتت کنتد و منترریان را اته آن 

واند اه عنوان میزانی که منترری نستبت اته یت  توفاداری اه ارند می .وفادار نماید

ارند نگرش مثبت دارد، میزان پایبندی او اه ارند مزاور و قصتد ادامته لریتد آن در 

آینده تعریف شود. وفاداری اه ارند هدف غتایی و نهتایی شترکری استت کته دارای 

کننتد محصوای اا عالمت تجاری ویژه است. وقری منرریان اته شترکت افرختار می

هویند و دهند، چیزهای مثبری را در مورد شرکت میلریدشان را افزایش می بجم

اترند مزایتای مرعتددی اترای  کنند.شرکت را اه دوسران و لویناوندان توصیه می

مزیتت  ،مزیتت کتارکتتردیکند. ایتن مزایتتا شتتامل کنندهان فتتتراهم میمصرف

 الیت بتل منتکل ارنتد اترتتتجراتی و مزیت نمادین است. مزایای کارکردی، اه قا

استرفاده  شتود کته ازهیجانی مراوط می هردد. مزایای تجرای اه ابسا  ادف ومی

در انرها، مزایای نمادین اه تأثیر نمادین اسرفاده ی  ارنتد . شودی  ارند باصل می
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اته مصترف  کنندههردد. در واقع، نماد چیزی است که ی  ارند درااره مصرفار می

منتد رااطهء اازاریتاای شخصیت ارنتد، مفهتومی در بتوزه هوید.میکننده و دیگران 

شود و است. در ادایاف شخصیت ارند، ارند اه عنوان ی  شخصیت انسانی تلقی می

شتود. درك ایتن های شخصیری ارای آن تعریتف میهمانند انسان، صفاف و ویژهی

 کند. کنندهان کم  میشخصیت، اه توسعه و بفظ روااط این ارندها و مصرف
 

 مفهوم برند و مدیریت برند

ر اته طوریکته د .دهدی  نام تجاری لوب انرخاب مصرف کنندهان را جهت می     

 هتای تجتاری یکستان میتانبری را در فراینتدفضای یت  اتازار استیار پیچیتده، نام

نتام تجتاری اتر وفتاداری منترریان . آوردکننده اه وجتود متیهیری مصرفتصمیم

شناستند کته می کننتدهایی را انرخاب میجایی که منرریان اکثر نامافزاید. از آنمی

د هایی اتا نتام تجتاری متورد تأییتشود که وفاداری منرریان اه شرکتاسرنباط می

 .سازداینرر است. نام تجاری قوی ورود اه اازار جدید را ممکن می

ه مراتتب جدید ا های تجاری قوی در ورود اه اازارهای دارای نامابرماالً شرکت     

نته  ،اخنتندهتای تجتاری زنتدهی میتر هسرند. این مردم هسرند که اته نامموفق

مچنین ه؛ جسرجو نمود و اسرودیوها هاهای تجاری را نباید در کارلانهها؛ نامشرکت

 و یدکنندهالکه رهن منرری، کارمند، توا. در جسرجوی آنها اود نباید درترازنامه ها

هتای نفعتان جایگتاه نتامری سایرای ازتصویرها و تجاری مجموعههوید: نام میسایر 

یت    کند: کتاال چیتزی استت کته درتجاری هسرند. چنانچه پال فلدوی  ایان می

کننده است. اما نتام تجتاری چیتزی استت کته اته وستیله رهن مصرف در ارداشت

 شود.منرری لریداری می
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ی از آنهتا عالمت، نماد، طتری یتا ترکیبتارند ی  نام، عبارف یا اصطالی، ننانه،      

ااشد که هدف آن معرفی کاال یا لدمری است که یت  فروشتنده یتا هروهتی از می

های رقیتب کنند و اه این وسیله آنها را از محصوالف شترکتفروشندهان عرضه می

حصتول مسازند. ارند اه ی  محصول یا لدمت ااعادی را می افزاید تا آن مرمایز می

م، استت ارای ارند این که ی  نام تجاری، ی  نتا. از سایرین مرمایز هرددیا لدمت 

ا از اینهت اصطالی، عالمت، ننان یا طری یا ترکیبی تعریف انجمن اازاریاای آمریکایی

کتته اتترای شناستتایی کاالهتتا یتتا لتتدماف فروشتتنده یتتا هروهتتی از فروشتتندهان و 

موجتب  طور لالصته ارنتد . اهرودکار می مرمایزکردن این کاالها یا لدماف رقبا اه

ه ارند در بقیقت تعهد دائمتی یت  فروشتند شود.شناسایی فروشنده یا سازنده می

  نام ی. ها، مزایا و لدماف لاصی اه لریداران استای از ویژهیارای ارائه مجموعه

 .معنای مخرلف در ار داشره ااشد ششتواند تا تجاری می

 تعریف برند در قانون ایران

نتد را ار 1310یکم تیرمتاه مصوب  اده ی  قانون ثبت نام تجاری و الرراعافم      

 نماید:اه شری زیر تعریف می

بترف،  نام تجاری عبارف از هر قسم عالمری است اعم از نقش، تصتویر، رقتم،"      

یتا  عبارف، مهر، افاف و غیر آن که ارای امریاز و تنخیص محصول صنعری، تجتاری

ود. ممکتن استت یت  نتام تجتاری اترای تنتخیص محصتول شفالبری الریار می

از  یت  نابیته جماعری از زارعین یا ارااب صنعت یا تجار و یا محصول ی  شهر یتا

 ."مملکت الریار شود
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دارند که  ارندها از این جهت ارزش و سرقفلی ی  ارند قوی، ارزش ااالیی دارد.     

ر و درك شتده، از آنهتا اینتر وفاداری نسبت اه آنهتا، آهتاهی از نامنتان و کیفیتت

ل هتای دیگتر مثتتری دارند و یا از داراییتداعی معانی همراه اا ارندر قویم ااحاقاف

 وااط قتویمداشرن امریاز از سوی ارند معربر و شنالره شدهر و یا ر بق امریاز ارند

 84ر ی اااغ اارای مثال ارند کوکاکوال دارای ارزش. ااشنداا کانال توزیع ارلوردار می

میلیارد دالر است که طبق افهتار یت  شترکت منتاوره جهتانی در زمینته ارنتدها 

درصتدی سترمایه اتازار شترکت  59مسرقر در نیویورك، این میتزان ستهم اتزرگ 

 دهد.کوکاکوال را تنکیل می
 

 مدیریت برند

، لتط ست از اکارهیری فنون اازاریاای ارای ی  محصتولا مدیریت ارند عبارف     

ارند لاص. هدف آن افزایش ارزش ادراك شده محصول ارای منترری و محصول یا 

ی مهتم مدیریت ارند ی  فعاایت مدیریر .ااشدنریجه افزایش ارزش ویژه ارند می در

ن آکننده در مورد ارند، مزایای است که اه منرور للق سیسرماتی  آهاهی مصرف

ن طبتق نرتر آات. شتودو مرعلقاف لاص و مرمایز کردن آن در رقاات اکار ارده می 

مینل، متدیریت ارنتد، ااورهتا و ارتباطتاف شتفاف، هدفمنتد و پایتداری استت کته 

عی کنند و اه نتوها اراسا  آنها ارای منرریان هدف لود، ارزش آفرینی میشرکت

 کنند.ارند لود را مدیریت می

 عالمت تجاری

ااشد سازمان می ای و موفقیت ی یاترین عناصر اازارعالمت تجاری یکی از مهم     

کند و تصویری از ست که سازمان یا شرکت را اا همه ااعادش معرفی میا و تصویری

...  کنندهان ولواهید ااشید را در رهن ایننده، منرریان، مصترفآنچه هسرید یا می
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کند کند. در واقع ننانه ای است که شرکت یا سازمان را از رقبا مرمایز میایجاد می

ااشد. طبق تعریتف کاالها و لدماف ایجاد شده توسط شرکت می و همچنین معرف

عبتارف  "ارنتد" ،که کاتلر آن را در کراب لتود آورده استت انجمن اازاریاای آمریکا

است از: ی  نام، واژه، ننانه، نماد یا طری، یا ترکیبی از آنها که اا هدف شناستایی و 

رود و فروشتندهان اکتار متی تمیز دادن کاالها و لدماف ی  فروشنده یا هروهی از

شتود کته توستط موجب مرمایز شدن این کاالها و لدماف از کاالها و لتدماتی می

هتای تجتاری نته تنهتا اتا ست که عالمتاشود. این تعریف ایانگر آن رقبا عرضه می

کننتد. یت  عالمتت الکه مزیت رقااری هم للتق می ؛روندهدف شناساندن اکار می

ریان لود ابسا  اتا کیفیتت اتودن و استراندارد اتودن تجاری همچنین ارای منر

محصول را اه ارمغان آورده و انااراین اته طترز عمتده ای اته منترریان در تصتمیم 

 .رساندلریدشان یاری می

 نشان تجاری

اال را توان اتا آن کتوای می ؛قسمری از عالمت تجاری است که ادا کردنی نیست     

 .شناسایی کرد

 مارک تجاری

شود، مانند سیب هاز زده شتده ا ننان، طری یا رنگ و بروفی شالص ارائه میا     

زرد رنگ مت  دونااتد. یت  متارك تجتاری همتان عالمتت  Mشرکت اپل یا برف 

تجاری یا قسمری از آن است که دارای بق و بقوق قانونی است. متارك تجتاری از 

کنتد ی، بفافت میبقوق انحصاری فروشنده ارای اسرفاده از ی  نام یا ننان تجار
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و سرانجام بق طبع، بق قانونی و انحصاری تکثیر، چاپ و فتروش یت  اثتر اداتی، 

 .موسیقی یا کار هنری است
 

 ارزش ویژه برند

ارزش ویژه ارند، دغدغه اصلی در مدیریت ارند و ارتباطتاف یکپارچته اازاریتاای      

داده شتده  1989ل ااشد. طبق تعریفی که نخسرین اار از سوی فارکوهار در ستامی

که ی  ارند اه ی  محصول می دهتد. ای ارزش ویژه ارند یعنی ارزش افزوده ،است

هتروه  پتنجکنتد. مجموعته ای از ارزش ویژه ارند را ایتن چنتین تعریتف می 43رآک

ها و تعهداف مرتبط اا ارند، نام و ستمبل آن کته ارزشتی را اته محصتول یتا دارایی

کنتد. از آنجتا کته منرریان آن اضافه یا کسر میلدمت ارائه شده اه ی  شرکت یا 

توانند اتر پایته اتاال اتودن ارزش ویتژه ارنتد قیمتت اتاالتری را اترای ها میشرکت

محصوالتنان تعیین کنند، افتزایش باشتیه فتروش و ستود، مزیتت رقتااری للتق 

 کند.می

 ابعاد ارزش ویژه ی برند در مدل آکر

 وفاداری به برند 

ون وفاداری اه ارند، چااش اصلی تعریف این مفهوم و معیارهای در تحقیق پیرام     

های هیری آن است. جوااجی و مبرگ وفاداری اه ارند را در پیونتد اتا دیتدهاهاندازه

رفراری، نگرشی و انرخاای تعریف نموده اند. در این مورد دیدهاههای رفراری مبرنی 

ستالیق و ترجیحتاف  است ار میزان لرید ی  ارنتد لتاص و دیتدهاههای نگرشتی

منرری در مورد ارندها را اهم پیوند می زند. تعاریف مرتبط اا دیدهاههای انرختاای 

                                                           
43 Aaker 
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ار دالیل لرید یا عواملی که ممکن است انرخاب ها را تحت تاثیر قرار دهد مرمرکز 

است. آکر وفاداری اه ارند را اه عنوان موقعیری تعریف می کند که ننان متی دهتد 

د ی  منرری اه ارند دیگر روی آورد، اه لصوص هنگامی که آن چقدر ابرمال دار

 .ارند تغییری در قیمت یا سایر جنبه های کاال ایجاد می کند

رد متو کلر اه قوای دیگر، وفاداری ارند را تحتت اصتطالی طنتین ارنتد تجتاری     

دهد که اا ماهیت روااط مبرنتی اتر منترری وبتدی کته منترریان اررسی قرار می

نتد اه کم  طنتین ار کنند، ااز می هردد.مسازی و جور اودن اا ارند میابسا  ه

در  ودرست و دقیق منرریان استیار وفادارنتد، فعاالنته در تعامتل اتا ارنتد هسترند 

ه تعتاریف از وفتاداری اته ارنتد رااطتشتوند. ایتن تجارب لود اا دیگران ستهیم می

 .سازدلاطر ننان میمسرقیمی را این وفاداری اه ارند و ارزش ویژه ی ارند 

 کیفیت ادراک شده 

ادراك منرری از کیفیتت یتا ارتتری کلتی یت  "کیفیت ادراك شده اه عنوان      

محصول یا لدمت اا توجه اه هدفی که آن محصول یا لدمت داشتره و نستبت اته 

این مسأاه ی  ااتزام  تعریف شده است. "سایر محصوالف یا لدماف موجود در اازار

یاری از شترکت هتا امتروزه، کیفیتت منترری متدار را اته ااتزار رقااری است و است

هتا رضتایت و ارزش منترری را از طریتق ژی  نیرومندی مبدل سالره اند. آناسررات

 .اندارآورد مداوم و سودمند نیازها و ترجیحاف منرریان در مورد کیفیت ارضاء کرده

 آگاهی از برند 

عاتی درااره ی ی  ارند در بافره اطالهای اه مفهوم قدرف هروه ز ارندآهاهی ا     

تر، اه معنای توانایی مصرف کننده اترای شناستایی ارنتد در فرد است. اعبارف ساده
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شرایط مخرلف است. این عنصر در ایجادارزش ویژه ی ارنتد الزم استت، امتا کتافی 

آهاهی از ارند شامل عملکرد ارنتد اتر استا  دو شتالص شناستایی ارنتد و . نیست

ایی مصرف کننده در تایید مواجهته رند است. شناسایی ارند اه مفهوم توانیادآوری ا

د اته وی ارائته آن ارن که ننانه یا راهنمایی در زمینه اا ارند در شرایطی است قبلی

عبارف استت از توانتایی مصترف کننتده در فرالتوانی اطالعتاف  شود. یادآوری ارند

 ءمحصتول و نیازهتای قااتل ارضتا اه ارند از بافره لود در شرایطی که ردهمراوط 

توسط آن یا موقعیت لرید یا اسرفاده، لود اعنوان اشاره یتا راهنمتایی در انرختاب 

 .ارای وی مطری لواهد شد

ااشتند. در یت  ارندها در میزان قدرف و ارزشی که در اازار دارند، مرفتاوف می     

در  ؛نیسترند کنندهان شتنالره شتدهطرف ارندهایی هسرند که توسط اکثر مصرف

ارنتد. دهتا یداران آهاهی نسبرا اتاالیی اته آنطرف دیگر ارندهایی وجود دارند که لر

دن خاطر آورتوانایی لریدار اااقوه ارای تنخیص و ا"آکر آهاهی از ارند را اه عنوان 

کرده استت. طبتق  تعریف "کاالیی لاص است   طبقهاین که ی  ارند عضوی از ی

هیری منترری از طریق سه مزیت نقش مهمی در تصمیمآهاهی از ارند تعریف کلر 

 .یهای یادهیری، مزیت های توجه و اررسی، مزیت های انرخااکند: مزیتایفا می

 دهتد کته منترری آهتاهی وارند مبرنی ار منرری هنگامی رج می ارزش ویژه     

حصتر های منها و تتداعیآشنایی زیادی نسبت اه ارند داشره ااشد و ارلی از ننانه

 افرد، قوی و مطلوب، ارند را اخاطر آورد.

 تداعی یا همخوانی برند 

تداعی ارند هر چیز مرتبط اا ارند در بافره استت. تتداعی ارنتد ممکتن استت      

های مسترقل از های مرتبط اه ی  کتاال و یتا جنبتهها و ویژهیاصورف همه ی فرم
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ر کسب مزیت های رقتااری لود کاال مناهده شود. ارای مثال اهمیت تداعی ارند د

های توسط ریو و همکارانش مورد توجه و اررسی قترار هرفتت. طبتق طبقته انتدی

های های محصول و تداعیتداعی ی یا همخوانی ارند در مطااعاف چنمرتبط اه تداع

 .شوندترین طبقاف تداعی ارند محسوب میسازمانی دو دسره از پر ارجاع

رنتد اته اایی ارای تصمیماف لرید ارای وفتاداری تداعی و همخوانی معرف مبن     

ااشتند. آکتر ایتن ارزش ارای شرکت و منترریانش میهسرند و همچنین آفریننده 

یز کند: کم  اه پتردازش و اازیتاای اطالعتاف؛ تمتامنافع را ادین صورف ایست می

گترش قائل شدن ارای ارند، ایجاد دایل و منطق ارای لرید، آفرینش ابساساف و ن

نتوان عتداعی ارنتد را اته  مثبت و بمایت از ترویج و توسعه. ریو و همکارانش های

و، رانتد. از ایتن عنصر کلیدی در تنکیل و مدیریت ارزش ویژه ی ارند مطتری کرده

 مثبتت است که منرریان همخوانی و رااطتهارند قوی مبین این مطلب  ارزش ویژه

 .زیادی اا ارند ابسا  می کنند

عقایتد،  داعی و همخوانی ارند، شکل دهنتدههای ایچ و چادوی  تار طبق هفره     

ااشد، اه عبارف دیگر یعنتی طترز ابساساف و عواطف هواداران نسبت اه ااشگاه می

ااشند. تداعی و همخوانی ارند شامل سه مرغیتر تفکری که درااره ی ااشگاه دارا می

ژهتی، همتان تفکتر شتود. ویااشد که شامل ویژهی، منفعت، نگترش میمرفاوف می

ااشتد کته اعنتوان یت  عنصتر منرری در مورد محصوالف و لتدماف ستازمان می

توانتد رود و همچنتین ویژهتی میتنریحی ارای توصیف نام و ننان تجاری اکار می

در ارتباط اا محصول و یا عدم ارتباط اا محصول ااشد. منفعت، همان ارزشی کته از 

توانتد ده متی شتود کته ایتن ارزش میدید منترریان اته محصتوالف و لتدماف دا
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ای، تجرای و یا نمادین ااشد. سرانجام تگرش، اه تفکر کلی منترریان نستبت وفیفه

اه نام و ننان تجاری اشاره دارد، که اغلتب در ادراك مصترف کننتدهان نستبت اته 

 .نگرش و عواید نام و ننان تجاری منعکس می شود

ی ارنتد هفت، تتداعی یتا همختوان شد، کلر عالوه ار سه مرغیری که در ااال رکر     

 همته د اودن اا هم مرفاوف ااشتند.تواند از احاظ قدرف، مطلوایت و منحصر افرمی

های ایچ فرهار طبق ه اند.ارند ارائه شده ه منرور ااال اردن ارزش ویژهاین مرغیرها ا

ال اردن ااب توانند سبزیرا آنها می .ااشندمیاین سه مرغیر اندف اازامی و چادوی  

 د.و وفاداری اه ارند شونارند مثل کیفیت ادراك شده  اجزای دیگر ارزش ویژه

عتاف های ایچ و چادوی  قدرف ارند از طریق فتراهم آوردن اطالهفره اسا ار      

یااتد. اترای هیرد، افتزایش میمرتبط اا سازمان که دائما در الریار منرری قرار می

های مخرلف انجام تواند از طریق رسانهعاف مرتبط میهای ارون سپاری اطالسازمان

 .پدیرد

ص اتا منحصر افرد اودن تداعی ی  ارند ارای ایجاد تمایز میان یت  ارنتد لتا     

ارتتر،  یدایش چگونگی ایجاد تصتویریکه این امر زمینه ساز پ ؛ااشدسایر ارندها می

 .شوداز ی  ارند می
 

 مفاهیم مزیت رقابتی 

ااری از مفاهیم اساسی در کسب و کار این اامللی استت کته موقعیتت مزیت رق     

کند و اه سازمان توانایی ایجاد موقعیتت رقااری سازمان را در کسب و کار تعیین می

ی  سازمان و یا شرکت زمانی اه مزیت رقتااری  دهد.تدافعی در اراار رقبایش را می

های رقیتب یسته اتا ستازمانیااد که ارزش زیادی ارای منرریانش در مقادست می

ارتباط مسرقیم اا ارزش های مورد نرر منرری اته نحتوی کته در یت   ایجاد کند.
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هتای متورد های عرضه شده ی  سازمان اه ارزشای هر چه قدر ارزشطیف مقایسه

توان هفت که سازمان، نسبت اه رقبتای ااشد می ترتر یا منطبقنرر منرری نزدی 

در واقتع مزیتت رقتااری  ی  یا چند معیار ارتری استت. لود در کسب و کار دارای

یتا تمتایز از طریتق ایجتاد ارزش  طریق هزینه پایین و زمیزان درك راهبرد رقااری ا

طلبتد و مند سازمان را ارای افزایش کتارایی میمهای نرامزیت هزینه، تالش است.

رتر هرفرته های محصول و لدماف در ندر صورتی که مزیت مرمایز اه عنوان مزیت

کند که مدیریت کسب و کار اوستیله ااتزاری و این نکره را بائز اهمیت می شودمی

اه نام هوشمندی کسب و کار  می تواند در للق انواع مزیت و  پایداری آن از ستایر 

 رقبا پینی اگیرد.
 

 منابع ایجاد مزیت رقابتی

 و کارایی کتلاازهنت سرمایه هداری  اازهنت فروش، ،سودآوری کارایی سازمان:

 .عملیاف

ها استت نوآوری ی  منبع کلیدی مزیت رقااری ارای سازمان نوآوری در سازمان:

رد النتد اه هونه ای که از عملک ؛هاینان راتوسعه دهندنها تواناییآشود که سبب می

 .مدف کسب و کار پنریبانی کند

رقبا فاقد آن  دهد کهنوآوری موفقیت آمیز ویژهی منحصر افردی اه سازمان می     

تحقیق و توسعه،  یند طرابی فنی،آوری شامل نوآوری در بصول، فرآاین نو هسرند.

هتایی کته ستازمان ها یا فناوریآیندیند تواید، اه تغییراف در فرآتواید و مدیریت فر
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کند اشاره دارد که این تغییتراف منجتر ارای تواید محصوالف و لدماف اسرفاده می

 شود.و کاهش هزینه های تواید می اه افزایش سرعت تواید

قائل شدن ارای منترری، ارضتای ارزش  عبارف است از :پاسخگویی به مشتریان

روجتی لهای او و انجام اقداماتی ارای اهبتود کتارایی فراینتد توایتد و کیفیتت نیاز

ااب طبع منرری کردن کاالهتا و لتدماف و سازی سازمان است که شامل سفارشی

ف و زمان پاسخ اه منرری مزمان صتر افرد ت  ت  منرریان یازهای منحصرارای ن

 شده ارای تحویل کاال و یا انجام لدمافر است.

ی تر در زمتره نکتاتتوجه اه کیفیت کاال و بساسیت نسبت اه لتدماف مطلتوب     

ه امتروز است که جامعه جهان در عصر باضر اه آ نها اواویت لاصی اخنیده استت.

کننتتد و ادراکتتاف و انررتتاراف منتترری را تعریتتف میکیفیتتت را لواستتره منتترری 

 دانند.کننده آن میترین عامل تعییناصلی

تعیتین رفرتار مصترف  از طریق اکتارهیری متدیریت ارنتد و :ایجاد مزیت رقابتی

 کننده و منرری.
 

 ااشد:مدیریت ارند توانایی للق مزیت رقااری را اا تلفیق موارد ریل دارا می

 و توسعه برنداستراتژی برند . 1

اه یکتی از چهتار روش زیتر تواند هر شرکری در تدوین اسرراتژی ارای ارند می     

یعنتی ؛ تواند ار دامنته محصتوالف دارای آن ارنتد معتین ایفزایتدمیر 1عمل کند: 

های جدید که از منرقاف محصوالف موجتود در اتازار ها و اندازهمحصوالتی اا شکل

التی جدیتد اتا همتین یعنی محصتو؛ دامنه ارند ایفزایدار  ر2 .عرضه کند ااشندمی
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یعنتی اترای یت  دستره از ر از ارنتدهای مرعتدد استرفاده کنتد؛ 3.ارند عرضه کند

 .ارندهای جدید را اکار ارد ر4ف از چند ارند جدید اسرفاده کند. محصوال

 دانش مصرف کننده .2

 عبارتست از: که جود داردوکننده مصرفاندی هنت قسمری از دانش ی  طبقه    

 
 وفاداری مصرف کننده و مشتری. 3

وفاداری ی  مفهوم مهم در اسرراتژی اازاریاای است و اه هفرته آکتر، وفتاداری      

هردد منرریان درمیان ارند هسره مرکزی ارزش ویژه ارند است وفاداری موجب می

اه نگترش  مفهوم وفاداری اه ارند هم. ها، کمرر در جسرجوی اطالعاف ااشندبلراه

وفاداری رفراری اه این معناست که . هم اه وفاداری رفراری توسعه داده شده است و

رستد کته وفتاداری منرریان دوااره از همین ارند لرید لواهند کترد؛ اته نرتر می

نگرشی نسبت اه وفاداری رفراری اادوام تر است و ننان دهنده تعهد و ارتری دادن 
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. شتودای منحصر اه فرد از ی  ارنتد منتاهده میمنرریان و زمانی است که ارزشه

توان اه منرور اررسی پیامتدهای ارزش ارنتد در عالوه ار این وفاداری رفراری را می

نرر هرفت. وفاداری ی  واژه قدیمی است که تعهتد عمیتق اته کنتور، لتانواده یتا 

وارد  "یوفاداری اه نام تجتار"کند و ارای نخسرین اار اا واژه دوسران را توصیف می

 اازاریاای شد.

ام و نتهای هوناهونی تعبیر شتده استت. وفتاداری اته وفاداری منرریان از جنبه     

انتد. اهننان تجاری، وفاداری اه محصوالف، لدماف و سایر موارد منتااه از ایتن مقو

ریان یژه منرایجاد وفاداری ارند مسرلزم سرمایه هداری در ارنامه های اازاریاای اه و

ثیر ریان تتأهای اازاریاای توانسره ار دیدهاه منترااشد. این فعاایتو فعلی می اااقوه

ا ارند اهای تما  منرریان تمام بوزه. اگدارد و اه نرایج هوناهونی منجر شده است

نابیته  فرصری را ارای ایجاد نگرش مطلوب و افزایش وفاداری اه ارند مهیا کترده و

ا ااشتد. از آنجتایی کته فروشتنده تنهتوش میاصلی ارتباط اا منرریان ارلتورد فتر

اته تواند نقش اصلی ارای تجرسازد میشخصی است که اا منرری ارتباط ارقرار می

 یان و ارزیاای از ارند ایفا کند.منرر

دهند کته رضتایت از متارك تجتاری نخسترین کلیتد مطااعاف مرعدد ننان می     

وش منترری را اتا فروشتنده پیونتد انتااراین ارلتورد فتر ؛ااشدوفاداری اه ارند می

افزاید. انتااراین دهد و رضایت ارلورد فروش ار وفاداری منرری اه فروشنده میمی

وفتاداری منترری . وفاداری اه فروشنده آثار استیار مثبرتی اتر وفتاداری ارنتد دارد

تر شتود، منترریان اینترری را جتدب میرواند منجر اه هزینه های اازاریاای پتایین

این نکره بائز اهمیت است که وفاداری منترری در  .روی معامله مؤثر ااشدنماید و 

رضایت منرری و اه دنبتال  کند.ایجاد مزیت رقااری پایدار مهمررین نقش را ایفا می
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های توستعه و هایی است که توانمندی ارنتد را در زمینتهآن وفاداری منرری موافه

هتای اینیی صتورف هرفرته و پیشهادهد. ار طبق نیازسنجیهسررش آن ارتقا می

 شود.روند اازار قاالیت های ارند اصورف روز افزون اه نمایش هداشره می

 نتیجه گیری

نیتای ها جهت کسب مزیت رقااری و پایداری آن در دها و سازمانامروزه شرکت     

دهنتد.  اه شدف رقااری ااید اه منرریان و رفع نیاز های آنان توجه ویتژه ای ننتان

د ان نماینماید تا لود را در اازار مرمایز سازد و ایارند قوی اه شرکت کم  می ی 

 که چرا محصوالف و یا لدماتش توانتایی ارضتای نیازهتای منترریان را اته صتورف

ها و برتی منحصر اه فرد دارد. ارندها نه تنها ارای محصوالف مصرفی، ارای سازمان

 های توستعه ارنتد واردکه اا اسرراتژی مانیمدیریت ارند ز روند.مردم نیز اه کار می

لواهتد  شود قاالیت افزایش سهم اازار و روندهای آتی اتازار را نیتز ادستتاازار می

اکتارهیری  ااشتند.منرریان عامل کلیدی در ایجاد مزیت رقااری ارای ارند می آورد.

للتق و توانتد در مداوم و مسرمر از استرراتژی هتای نفتور در منترریان و اتازار می

 پایداری مزیت رقبای یاری رسان ااشد.
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