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 چکیده
 دولتهی ایرانهی  ههای   این پژوهش بهه بررسهی وضهعیت حکمرانهی شهرکتی در شهرکت      

وضهعیت  پردازد. با به کارگیری مفاهیم نظریه نهادی و مفهوم واردات، این پهژوهش   می
را مهورد  هها   و نقش حکمرانی شرکتی در ایهن بنگهاه  حکمرانی شرکتهای دولتی ایرانی 

بررسی قرار میدهد. برای دستیابی به این مقصود، این پژوهش از روش کیفی تفسهیری  
ثهانوی و همینطهور   ههای   کیفی بهه شهکل داده  های  داده آوری جمعاستفاده کرده و به 

دولتی میپردازد. های  نیمه ساختاری با مدیران ارشد سابق و فعلی شرکتهای  مصاحبه
نقش در هم تنیده چههار مولفهه حاکمیهت در سهطح کهالن،       گرپژوهش نشانهای  یافته

و در سطح میانی، و در نهایت فرهنه   ها  آموزش دهندگان و خبرگان، و زمینه سازمان
رفتار فردی در سطح خرد در ناموفق بودن دامنه دار موضوع حکمرانی شرکتی در ایران 
است. دستاورد نظری این پژوهش ارائه چهارچوب نظهری جدیهدی بهر مبنهای نظریهه       

ههای   نهادی، و مشخصا وارد کردن مفاهیم منطق نهادی و مفههوم واردات بهه پهژوهش   
رهای در حهال توسهعه، و دسهتاورد    دولتی کشوهای  حکمرانی شرکتی در حوزه شرکت

دولتهی و  ههای   ادبی آن ارائه دیدی تازه و جامع از وضعیت حکمرانی شرکتی در بنگهاه 
بها اسهتفاده از    تواننهد  مهی عمومی ایرانی است. به عالوه، متخصصهین و سیاسهتگذاران   

را ها  پیشنهادات اصالحی ارائه شده در این پژوهش چارچوب حکمرانی شرکتی سازمان
اجرای آن را تسهیل کنند، کهه نتیههه   فرایند با دیدی تازه و جامع تر بهبود بخشیده و 

 .دولتی خواهد بودهای  آن افزایش بهره وری شرکت
 در کشهورهای  نههادی،  تئهوری  دولتی،های  شرکت شرکتی، حکمرانی :واژگان کلیدی

 توسعه حال
 

                                                      
 .پسا دکترای دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف* 

 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه شریف.** 

 .استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه شریف ***

 1-73، صفحه 1737، بهار 67، سال چهاردهم، شمارۀ علوم مدیریت ایرانفصلنامه 
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 مقدمه

 همهواره  یخیتهار  صورت به انهیخاورم در توسعه حال در یکشورها در یدولتهای  شرکت

 نیه ا. اند کرده فایا یاتیح خدمات ارائه و ییزا اشتغال اقتصاد، شرفتیپ در را یمهم نقش

 و سهاخت  و یانرژ ،یبانکدار همچون بازار از یمتنوع یدیکلهای  بخش در ها، شرکت نوع

 ،1330 و 1370ههای   دههه  در یسهاز  یخصوصه  روند شیافزا وجود با. دارند حضور ساز

 نهه  فهارس  جیخل هیحاش منطقه در توسعه حال در یکشورها در ها  شرکت نوع نیا ریتاث

 نقهش  و افتهه ی شیافهزا  منطقهه  یعرب یکشورها یبرخ در بلکه است، افتهین کاهش تنها

 گهاز،  و نفهت  یدولته ههای   شهرکت  رشهد  امهر  نیا لیدل. کنند می فایا اقتصاد در یفعالتر

هها   دولت میمستق حضور با معموال که شده یتلق ربناهایز توسعه و یمل یمالهای  صندوق

 در یدولته ههای   شهرکت  ،یخیتهار  منظهر  از (Teen and Phan, 2001). ردیپهذ  یمه  صهورت 

 در ییبسزا نقش ،ایتالیا و فرانسه مانند ،پس از جن  جهانی دوم دهید بیآس یاقتصادها

 ،ییاشهتغالزا  نهرخ  ریچشهمگ  شیافهزا  شهامل هها   کمک نیا. اند کرده فایا اقتصاد یبازساز

 کشههور دو شهههروندان یزنههدگ تیههفیک یکلهه بهبههود و رفتههه، نیبهه از عیصههنا یبازسههاز

 یسهاز  یخصوص موج وجود با اما، رانیا در . (Schmidt, 1996, Amatori et al, 2013)شدیم

 شهکل  بهه  همچنهان  یعمهوم  و یدولته ههای   شهرکت  افتهاد،  اتفهاق  ریاخهای  سال در که

 و یدولته ههای   شهرکت  است ذکر به الزم البته. دارند حضور کشور اقتصاد در یریچشمگ

 یور بههره  هیهمسها  یکشهورها  یبرخه  در مشهابه های  شرکت با اسیق در یرانیا یعموم

هها   ، و ضعف در حکمرانی این شهرکت اند نداشته ریاخهای  سال در یریچشمگ و مطلوب

 و قیه دق یپژوهشه  انههام  لهزوم . بنهابراین  شود مییکی از دالیل این عملکرد ضعیف ذکر 

 نیه ا .شهود  مهی  احسهاس ها  شرکت نیا یحکمران حوزه در ضعف نقاط یبررس یبرا جامع

 مقاله این سازمان .پردازدیم کشور یشرکت یحکمران اتیادب در خال نیا کردن پر به مقاله

 در .کنهیم  مهی  ارائه شرکتی حکمرانی و حکمرانی ادبیات بر مروری ابتدا: است شرح بدین

سهپس، روش   .شهوند  مهی  داده توضهیح  چارچوب توسهعه و   پژوهش و نظری مبانی ادامه،

 تحلیهل  بهه  بعهد  بخهش   .شهوند  می بیانها  داده تحلیل و آوری جمعفرآیند  تحقیق شامل

دسهتاوردها   پایان، بحث، در .میپردازد شده داده توسعه نظری چارچوب به توجه باها  یافته

 بهرای  احتمالی مسیرهای توانند میپژوهش که های  محدودیت همراه بهها  گیری نتیههو 

 .شوند می باشند، بیانآتی  مرتبط پژوهشهای
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 اتیادب مرور

 آنهها  از اسهتفاده  بها  کهه  گیهرد  مهی  بهر  در راهایی  دستورالعمل یحکمران ،یکل فیتعر در

ی ابیارز مورد حکمرانان و شده میتنظ و ینگهدار ،یسامانده اقدامات، و هنهارها ن،یقوان

 کهه ای  فرآینهد  پهردازد، یم کردن حکومت فرآیند به یحکمران. رندیگیم قرار بازخواستو 

 ن،یقهوان  از اسهتفاده  بها  و شهبکه،  ایه  و بازار دولت، توسط ،یبررس مورد نهیزم با متناسب

ههای   فرآیند شامل یحکمران تر، مشخص طور به. ردیپذیم انهام جامعه قدرت و هنهارها

 مشهتر   مشهکل  کیه  بها  یریدرگ مختلف درجات با گرانیباز نیب یریگ میتصم متقابل

 و یاجتمهاع  یهنهارهها  ریه تکث و تیه تقو ههاد، یا به منهر آل دهیا حالت در که باشد،یم

 یحکمرانه  بدنهه  نیتهر  یرسهم  کهه  یحال در (.Wood and Wright, 2010) شود می نهادها

 هها،  لهه یقب هها،  سهازمان  مثهل  دارنهد،  وجود زین یگرید یحکمران ینهادها باشد،یم دولت

 یحکمرانه  از یمختلفهای  گونه (.Bevir, 2012) مردم تر یرسم ریغهای  گروه وها  خانواده

 مهثال )ی حکمرانه  از مشهخص  سهطح  کیه  بها  مرتبط معموالها  گونه نیا. دارند وجود زین

 از گونهه  کیه  بها  کهه  باشهند یم ی(شرکت یحکمران و یجهان یحکمران ،یعموم یحکمران

 یشهرکت  یحکمران تیوضع یبررس پژوهش نیا هدف که آنها از. دارند یهمخوان سازمان

 یحکمرانه  مفههوم  یبررسه  به ابتدا در بعد قسمت در باشد،یم یرانیا یدولتهای  بنگاه در

 .زیمپردا می یشرکت

 یشرکت یحکمران

 اتیه وادبهها   حهوزه  در آن حهد  از شیبه  اسهتفاده  و یشهرکت  یحکمران مفهوم یگستردگ

 مفههوم  دههد  نشهان  کهه  یمشخصه  و قیه دق فیه تعر حاضهر  حال در شده باعث مختلف

 پژوهشهگران  عمهوم  قبهول  مهورد  و شود می اطالق یزیچ چه به قایدق یشرکت یحکمران

 و هها،  فرآیند ها، زمیمکان به یشرکت یحکمران ،یکل صورت به اما. باشد نداشته وجود باشد

 شهوند  می تیریمد و تیهدا ،یقانونگذار ها، بنگاه آنها قیطر از که شود می اطالق یروابط

(, 2015nainumuSbuS .) و حقهوق  جهامع  عیه توز ،یحکمرانه  یاسهتانداردها  و سهاختارها 

 سههامداران،  شهامل  که ،دهندیم نشان بنگاه کی در را مختلف عوامل نیبهای  تیولئمس

 بهه . شهود  مهی  قانونگهذاران  و یحسابدار نیزیمم ،نفعانیذ ،اجرایی رانیمد ره،یمد اتیه

 ارائهه  زیه ن را یشهرکت  امور در یریگ میتصمهای  روش و نیقوان یشرکت یحکمران عالوه،
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ههایی   فرآینهد  شهامل  یشهرکت  یحکمرانه  تر، جامع فیتعر به (.Daily et al, 2003) کندیم

 یبهرا . شهوند  مهی  دنبهال  و شهده  مشهخص هها   شرکت اهدافها  آن از استفاده با که است

 اتخهاذ  هها،  تیه فعال بر نظارت مثل یمختلف یحکمران یها زمیمکان اهداف، نیا به دنیرس

ههای   روش. شهود  می برده کار به نفعانشانیذ وها  شرکت ماتیتصم و ها، روش ها، استیس

 منافع و قیعال کردن همسو یبرا که استهایی  تالش اساس بر معموال یشرکت یحکمران

 تیه اهم نشهانگر  نیه ا کهه  ،(Daily and Dalton, 1994) رود مهی  کهار  بهه  مختلف نفعانیذ

 ) مثهل هها   شهرکت  یبرخ بزرگهای  ییرسوا از پس خصوص به. باشدیم خوب یحکمران

Enron, Brex, Adelphia )ههم  و مهردم  عموم هم ر،یاخهای  دهه در مختلف یکشورها در 

 نیبه  ذره ریه ز را آنها یحکمرانهای  وهیش وها  شرکت یقانونگذار مساله یاسیسهای  گروه

 منظهر،  نیه ا از(. Heath and Norman, 2004) کننهد  مهی  یبررسه  تر قیدق شکل به و برده

 جملهه  از سهازمان،  مختلهف  نفعهان یذ منهافع  نیبه  تهوازن  یبرقهرار  به یشرکت یحکمران

 جامعه تنهای در و دولت اعتباردهندگان، کنندگان، نیتام ان،یمشتر ران،یمد سهامداران،

 سهازمان،  یکله  اههداف  بهه  یابیدسهت  یبهرا  یچارچوب ارائه واسطه به عالوه، به. پردازدیم

 گرفته یداخل یکنترلها از را یتیریمد مختلفهای  طهیح هیکل واقع در یشرکت یحکمران

 .  گیرد می بر در یاتیعملهای  برنامه و یسازمان یافشا عملکرد، یابیارز تا

 نیبه  از تهوان یم که دارد وجود یشرکت یحکمران از یمختلف ینظامهادر حال حاضر، 

 آن درهها   شهرکت  کهه  ینههاد  طیمحه های  یژگیو گرفتن نظر در با را مطلوب نهیگز آنها

 در. دارد وجهود  یتهوجه  قابهل های  تفاوت ها، مدل نیا انیم در. کرد انتخاب دارند حضور

 و ساکسهون -آنگلهو ههای   مهدل  هسهتند  ریه فراگ هیه بق از شیبه  کههایی  مدل حاضر، حال

ی فردگهرا  وسهرمایه داری   یبازارهها  توسهط  ساکسهون -آنگلهو  مدل. باشندیم ننتالیکانت

بهر   سههامداران  و رهیمهد  اتیه ه مهدل،  نیا در. است شده داده توسعه کایامر و انگلستان

 در و ،کننهد  می فایا را یثانو اما تیاهم حائز ینقش اجرایی رانیمد شرکت نظارت کرده و

. رنهد یگیم ،شهوند  مهی  انتخهاب  سههامدران  توسهط  کهای  رهیمد اتیه از را قدرتشان واقع

 دارای معمهوال ، کنند میی رویپ ساکسون-آنگلوی شرکت یحکمران مدل از کههایی  شرکت

 وی کهاربرد  کنتهرل  برای اعمال سهامداران تیظرف یرو (legislative) قانونگذاری کنترل

 رواج کهه  یشهرکت  یحکمرانه  دوم مهدل  (.tanSuC ,0001) دارنهد  شهرکت  بر امور روزانه

 قهرار  اسهتفاده  مهورد  اروپا در عمده شکل به مدل نیا. است ننتالیکانت مدل دارد، یادیز



 6|   حکمرانی شرکتی در ایران: پژوهش موردی شرکت های دولتی

 

 

 ظههور  سهتم یب قرن در یکیکاتول و یستیفاش راتیتاث ههینت در ننتالیکانت مدل. گیرد می

 کننهدگان  یرویه پ از یهیراهای  مثال دارند وجود آلمان و ایتالیا در کههایی  شرکت. کرد

 بهه  شهرکت  نههاد  ننتهال، یکانت یشرکت یحکمران ستمیس در. ندیآ می حساب به مدل نیا

 کشهور  در متفهاوت  اههداف  بها  مختلفهای  گروه نیب کننده هماهن  یکار و ساز عنوان

 میتصهم  روند بر یرگذاریتاث و یمال خدمات ارائه باها  بانک ستم،یس نیا در. شود می دهید

 یرویه پ مهدل  نیه ا از کهه ههایی   شهرکت . کننهد  می فایا ییسزاب نقش ها  شرکت در یریگ

انتخاب شده توسهط سههامداران    ینظارت یشورا کی و ییاجرا اتیه کی یدارا کنند می

 یشهورا  و باشهد یم شرکت تیریمد با مرتبطهای  تیفعال مسئول ییاجرا اتیه. باشندیم

 در تیه اهم نیشهتر یب یدارا یمل منافع وها  دولت. کندیم نظارت ییاجرا اتیه بر ینظارت

 بهه  یابیدسهت  یراسهتا  درهها   شهرکت  تیولئمسه  یروای  ژهیو دیتاک و باشندیم مدل نیا

 (.Aguilera and Jackson, 2003) دارد وجود دولت توسط شده نییتع اهداف

 نظهام  داشهتن  کنهد، یم اسهتفاده  آن از بنگهاه  کیه  که یشرکت یحکمران مدل از فارغ

 یانیشها  تیه اهم از شهرکت  ههر  یاصهل  اهداف به یابیدست یبرا خوب یشرکت یحکمران

 همزمان سهامداران سهام ارزش شیافزا شامل معمول طور به اهداف نیا. است برخوردار

 حهوزه  در یشهتر یب ارزش از مسهاله  نیه ا. باشهند یمهها   سهک یر انهواع  مناسب تیریمد با

 بهه  معمهوال  رانای در ریاخهای  دهه در کههایی  شرکت است، برخوردار یدولتهای  شرکت

 سهتم یس کیه  داشهتن  .انهد  کهرده  دایه پ شههرت  هیسهرما  بهردن  نیب از و فیضع عملکرد

 از و کنهد یم ضهمانت  را کار و کسب طیمح در تیشفاف و عدالت خوب، یشرکت یحکمران

 ارتبهاط،  نیه ا در. کندیم حاصل نانیاطم گرفته صورت اعمال برابر در رانیمد ییپاسخگو

 ((2013 ورتوگلوی و کالسنس از یپژوهش مثال، یبرا
ی مناسهب از  روپیه  دیفوا یبررس به1

 ،یخهارج  یمهال  نیتام به بهتر یدسترس چون یموارد و پرداخته حکمرانی شرکتی خوب

 یریه گ میتصهم  فرآینهد  شهدن  قدرتمنهدتر  شرکت، ارزش شیافزا نتر،ییپا هیسرما نهیهز

 تیه نها در و یشهرکت ههای   ییرسهوا  سکیر کاهش ،یاتیعمل عملکرد بهبود و کیاستراتژ

 انیه ب خهوب  یشرکت یحکمران یاجرا یاصل دیفوا عنوان به را نفعانیذ با سالمترای  رابطه

 سهازمان  خهوب،  یشهرکت  یحکمران اصول از یرویپ و مناسب یساز ادهیپ یبرا. کنند می

 بهه  تعههد  و ،سهازمان  در یقهو  یداخله  نیقوان ،ریپذ تیمسئولای  رهیمد اتیه یدارا دیبا

 . (Claessens, and Yurtoglu, 2013)باشد نفعانیذ زیمتما حقوق و فعال یساز شفاف
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های  چالش با یدولتهای  شرکت ،یخصوص بخشهای  شرکت با اسیق در حال، نیا با

 ،یکله  صهورت  بهه . گهذارد  یم ریتاث عملکردشان یرو بر که هستند مواجه یحکمران ژهیو

 ایه  و اسهت  دولهت  بها  آنهها  تیه مالک که شود می اتالقهایی  شرکت به یدولتهای  شرکت

 درامدشهان  اعظم بخش زینها  شرکت دسته نیا. شوند می تیریمد و کنترل دولت توسط

ها  آن که است یحال در نیا. آورند می دست به خدمات ای و محصوالت فروش قیطر از را

 یخاصه  یاسهت یسههای   برنامهه  ایه  و یعموم خدمات اهداف از باشند مهبور است ممکن

 ،(OECD) توسهعه  وی اقتصهاد ی همکهار  سازمانهای  دستورالعمل اساس بر. کنند یرویپ

 نکهیا از فارغ و داشته مشخص یقانون شکل کی که هستند یینهادها ،یدولتهای  شرکت

 نیه ا. باشهند یم یاقتصهاد  تیفعال یدارا ر،یخ ای کنند می یرویپ یاسیس هدف کی از ایآ

 داشهته  حضهور  اقتصهاد  یرقهابت  ریه غ ای یرقابتهای  بخش در توانند می یدولتهای  شرکت

 قیه طر از دولهت  کهه  شهود  میهایی  شرکت شامل یدولت شرکت اصطالح ن،یبنابرا. باشند

رو،  ن. از ایههدارد یادیههز کنتههرلههها  آن یرو مهههم یجزئهه ایهه و عمههده کامههل، تیههمالک

ههای   اتیه ه ای ویی اجرا رانیمد انتصاب از استفاده با تکه دول رانعمومی ایهای  شرکت

 رنهد گی می دولتی قرارهای  شرکت زمرهدر  زروی آنها کنترل دارد نی گردی لو مسای رهیمد

(OECD, 2015 .) 

 و محصهوالت  ارائه یبرا آنها قدرت و لیپتانس ،یدولتهای  شرکت زیمتما یژگیو نیمهمتر

 بها . باشهد یم سهالمت  و نقهل  و حمهل  ،یانهرژ  مثل یاتیحهای  بخش در یاساسهای  سیسرو

 یخصوصه  بخهش ههای   شرکت دسترس در معموال کهای  نهیهز پر و گسترده منابع از استفاده

 اداره مطلهوب  نحهو  بهه  و داشته یدسترس منابع لیقب نیا به که یدولتهای  شرکت باشد، نمی

 در و آمهوزش  ،ییربنها یز توسهعه  رفاه، سالمت،های  حوزه در یپررنگ نقش توانند می ،شوند می

ههای   شهرکت  کارآمهد  و مهوثر  اداره یبهرا  حهال،  نیه ا با. کنند فایا اقتصاد شرفتیپ در مهموع

ههای   شهرکت  مخهتص  صهرفا هها   چهالش  نیه ا. دارند قرار راه سر بزرگ چالش یتعداد ،یدولت

 یکشهورها  یدولته ههای   شهرکت  بها  رابطهه  در و باشند، نمی توسعه حال در یکشورها یدولت

 هها،  چهالش  نیه ا انیه م در (.Jesover and Kirkpatrick, 2005) کننهد  مهی  صهدق  ههم  شرفتهیپ

ی  اقتصهاد  یماتیتصهم  اتخهاذ  هسهتند،  مواجهه  آن بها  یدولتهای  شرکت که یچالش نیمهمتر

 زی را نیه اسسیهای  هدف معموال آنها خدمات و محصوالت ارائه مدل کهیحال در هم آن است،

 بهر  دیه با یدولتهای  شرکت که شود میهایی  تنش وها  یدگیچیپ باعث مقوله نیادر نظر دارد. 
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 تهداوم  و اتیح ادامههدفشان  که یدولتهای  شرکت مشکالت، نیا ههینت در. شوند رهیچ آنها

 دایه پ دولهت  یسو از یمال منابع شیافزا به ازین است ممکن ،است خدمات و محصول ارائه در

 بهه  ازیه ن زیه ن اقتصهاد  یاتیحهای  بخش ریسا در حاضر یدولتهای  شرکت که ییآنها از. کنند

 سهاز  مشهکل  مسهاله  نیه ا اسهت،  محهدود  منهابع  و یمل بودجه که ییکشورها در دارند، منابع

 یدولته ههای   شهرکت  تا است یاتیح یامر یراهبرد ماتیتصم اخذ مواقع، نیا در. بود خواهد

 ادامهه  مناسهب  شهکل  بهه  خهود  تیفعال به بتوانند و نرفته نیب از مختلفهای  بخش در حاضر

 بهه  دنیرسه  دهند،یم نشان شده ذکرهای  چالش که همانطور ن،یبنابرا (.nokoS ,2009) دهند

 بهه  لیتبهد  آنهها  یبهرا  یدولته ههای   شهرکت  یاقتصاد و یاجتماع اهداف نیب مطلوب یتعادل

 یبهرا  یدولته  شهرکت  کیه  تهوان یم گرچهه . است شده افزون روزهای  یدگیچیپ با یتیمسئول

 تنهها  را خهود  است ممکن شده سیتاس شرکت نیهم عمل در اما کرد، سیتاس عموم منفعت

و منهافع عمهومی را نادیهده     بدانهد  مسهئول  دارد اریاخت در را قدرت کهی اسیس حزب برابر در

 صهرفه  بهه  مقرونعمومی  محصوالت و خدمات ارائه دهیا که است آن نشاگر مساله نیا. بگیرد

 (.oSno 4002 ) شود مین اجرا چندان گرید امروزی ایدن در ،یاقتصاد ریغ شکل به مردم به

 رانیا یدولتهای  شرکتحکمرانی شرکتی در 

 بهه  یجههان  اقتصهاد  در یدولته ههای   شهرکت  تیه اهم نشانگر نهایا تا شده مطرح مباحث

 نهوع  نیا عملکرد در خوب یشرکت یحکمران یاتیح نقش مشخص طور به و ،یکل صورت

 مخهتلط  یاقتصهاد  یدارا توسعه، حال در یکشورها از یاریبس مثل ران،یا. بودها  شرکت

 ینقشه  همچنهان  ،یخصوصه ههای   شهرکت  کنار در ،یدولتهای  شرکت آن در که باشدیم

 افهت یدر وجهود  بها  اما، .دارند یاقتصاد رشد و ییاشتغالزا همچون یامور در تیاهم زیحا

 در یدولته ههای   شهرکت  از یاریبسه  عملکرد ،یدولت گسترده التیتسه وها  تیحما انواع

 یرو شهده  اعمهال های  میتحر ههینت در یاقتصاد رکود. است بوده فیضع ریاخهای  سال

 عهدم  و مناسهب  ینظهارت ههای   پروتکل و استانداردها نبود و تیریمد سوء کنار در کشور،

 ی رارانه یا یدولته ههای   شهرکت  در بحهران   یشهرکت  یحکمران جامع یابزارها از استفاده

 (.2010zuBuB uSa iukauaakab ,) است کرده قتریعم

 محسهوب  رانیه ا در نهو  یمفههوم  نسبتا هنوز ،یکنون لیشما و شکل با ،یشرکت یحکمران

 یشهرکت  یحکمران یراهنماها از استفاده با تهراناوراق بهادار  بورس ،0001 سال در. شود می

 دسهتورالعمل  ،یمهالز  بهورس  بهازار  اساس بر آنها یکاو نهیبه با و شده هیارا OECD توسط که
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 بههادار  اوراق و بهورس  سازمان ،0010 سال در بعدها. کرد هادیا را رانیا در یشرکت یحکمران

 چهه  اگهر  کهرد،  دییه تا رسهما  را یشهرکت  یحکمرانه  کهد  سهپس  و لیتکم را دستورالعمل نیا

ههای   کنفهرانس  و نارهایسهم  برههه،  نیه ا در. سهتند ین آن یساز ادهیپ به ملزم هنوزها  شرکت

 سهت یلههای   شهرکت  یحکمران ستمیس بهبود هدف با و یرکتش یحکمران موضوع با یمختلف

 کهه  یزمهان  از دههه  کیه  از شیبه  گذشت با و تالشها، نیا وجود با. شد برگزار بورس در شده

 موضهوع  نیه ا بها  مهرتبط  مباحهث  شهده،  برگردانده یفارس بهOECD  یشرکت یحکمران اصول

 یبررسه  یبهرا  (.Mashayekhi and Bazaz, 2008)اسهت   مانهده  یبهاق  کیآکادم طیمح در بویژه

 را رانیه ا بهازار  هیه نما تهوان یم اول قهدم  عنوان به ،رانیا یعموم و یدولتهای  شرکت مشکالت

 و بهوده  کوچهک  نسبتا رانیا بازار اندازه، نظر از، 0011ی در سال قاساس تحقی بر .کرد یبررس

 60 از شیبه  تیه مالک مهه یبههای   شهرکت  و یبازنشسهتگ های  صندوق مثل ینهاد سهامداران

 بهه  الزم. دارنهد  اریه اخت در را شهوند  می معامله یعموم صورت به کههایی  شرکت ارزش درصد

 و داشهته  تعلهق  یدولته های  سازمان به میمستق صورت بهها  صندوق نیا از یاریبس است ذکر

 در  تیه مالک حقوق از استفاده با عمده سهامداران ها، شرکت نیا در. شوند می اداره آنها توسط

 اسهاس  بهر  اصهل  در رهیمهد  اتیه ه یاعضا گر،سوی دی از. گذارندیم ریتاث یتیریمد ماتیتصم

 ایه  و تخصهص  مرتبط، التیتحص اساس بر نه و شوند می انتخاب نفوذشان و یاسیس ارتباطات

 گیهرد  مهی  قهرار  یتهوجه  یب مورد معموال خرد سهامداران حقوق موارد، نیا ههینت در. تهارب

(rmbaiun uSa hunaba ,0011.) سلسهله  معمهوال  تیه مالک سهاختار  ،یدولتهای  شرکت در 

ای  هیه ال کی ساختار باهایی  اتیه یدارا عموما یرانیاهای  شرکت. است متمرکز و یمراتب

 بهازار . اسهت  محدود اریبس مستقل کامال رانیمد تعداد که است یحال در نیا و باشند،یم

 برجسهته  و غالب سهامداران نیا انیم نیا در و بوده، نییپا نسبتا ینگینقد یدارا هیسرما

 ،عهالوه  بهه . کننهد  می یساز ادهیپ و اعمال ر،یتفس را یشرکت یحکمران اصول که هستند

 شهود  نمی فایا روشن صورت به رهیمد اتیه یاعضا و سهامدارانهای  تیولئمس وها  نقش

 سههامداران  بهه  مسهتمر  و مرتهب  صهورت  بهه  رهمدی اتیه یاعضا ها، شرکت اکثر در و ،

 آنی از أصهول  رویه پ و کشور یشرکت یحکمران کد از یاگاه هه،ینت در. دهندینم گزارش

 حاضهر  حهال  در یرانه یاههای   شهرکت  در تیمالک ساختار. دارد قرار ینامطلوب تیوضع در

   .باشدیم بزرگ سهامداران سود به عمدتا و بوده متمرکز یعتیطب یدارا

 در یمختلفه  موضوعات یرانیاهای  بنگاه در یشرکت یحکمران نامطلوب تیوضع یبررس در
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 یشهرکت  یحکمرانه  یساز ادهیپ راه در بزرگ موانع از یکی. است شده مطرح حوزه نیا اتیادب

 یمستندسهاز  در ضهعف  و اطالعات، گذاشتن اریاخت در به نسبتها  شرکت دیشد یعالقگ یب

 در و اسهت،  متفهاوت  یحهدود  تها  تیوضهع  یخصوصه  بخهش  در البتهه . اسهت  گزارش ارائه و

 شهکل  بهه  یشهرکت  یحکمران اصول از یبعضها  آن در که اند بودههایی  شرکت ریاخهای  سال

ههای   شهرکت  بها  سهه یمقا دروجود،  نای با. (Shiri et al, 2012) است شده یساز ادهیپ مطلوب

 یشهرکت  یحکمرانه  بها  رابطهه  در یرانه یاهای  شرکت ضعف افته،ی توسعه یکشورها در حاضر

 کاربردههای حکمرانهی شهرکتی وجهود دارد     ، و آگهاهی پهایینی نسهبت بهه    اسهت  ریچشهمگ 

(rmbaiun uSa hunaba ,0011 .)نیقهوان  شهود  مهی  عنهوان  مسهاله  نیه ای برا کهی گردی لیدل 

 یکهاف  توجهه  عهدم  لیه دل به رانیا یتهار کد. باشندیم کشور بر حاکم یتهار یمیقد و ناقص

 رادیه ا .اسهت  گرفتهه  قهرار  انتقهاد  مهورد  کرات به زینها  شرکت تیریمد و سهامداران حقوق به

 معمهوال  یمهال  گزارشات. است یده گزارش و یبازرس یبرا موثر ستمیس کی نبود گرید بزرگ

 بهه  یابیدست یبرا سهامداران ههینت در و باشند،ینم یقبول قابل تیفیک یدارا و ستندین قیدق

 روبهرو  مشهکل  بها  شهرکت  کی مهمهای  تراکنش ای و یمال تیوضع با رابطه در یکاف اطالعات

در فقدان قوانین نهادی برای تشهویق کسهب و کهار مسهئول و حمایهت از       عالوه، به. شوند می

 و اسهت، ( agency cost) تیه عامل نهیهز شیافزا یمعنا به سهام یباال تمرکزسهامداران خرد، 

 طلبانهه  فرصهت  تحرکات و استفاده سوء اجازه رانیمد یبعض و عمده سهامداران به مساله نیا

 وجهود  یاطالعهات  بهزرگ  شکاف کی سهامداران ریسا و عمده سهامداران نیب ن،یبنابرا. دهدیم

 کیه  یبهرا  کهه  ییربنها یز التیتشک نکهیا وجود بابه صورت کلی،  (.Rezaei et al, 2015) دارد

 و کهم  همچنهان  معهامالت  و ینگینقهد  دارد، وجود رانیا در است ازین مورد فعال هیسرما بازار

. بهه عهالوه،   ندارنهد  نیقهوان  نیه ا از یجهامع  در  هنوز بازار گرانیباز شتریب و هستند، محدود

 رانیمهد  آن، از تر مهم و ندارد، وجود ییاجرا رانیمد عملکرد بر نظارت یبرا یمناسب ستمیس

 (.rmbaiun uSa hunaba ,0011) ستندین استقالل یدارا معموال زین ییاجرا ریغ

 تههوانیم نههدرت بههه ،ایرانههیی دولتهههههای  شههرکت دربههر أسههاس پههژوهش مههذکور،   

 سهاختار  و الت،یتحصه  هها،  تیولئمسه  ها، نقش جامعو  روشن حیتوض به کههایی  دستورالعمل

 یدارا اسهتقالل،  نداشهتن  لیه دل بهه  ره،یمهد ههای   اتیه ه. افتی دست پردازندیم رهیمد اتیه

ههای   شهرکت  عکهس  بهر  نیه ا. هسهتند ها  شرکت کیاستراتژ تیهدا یرو یمحدود یاثرگذار

 یطراحه  مسهئول  ههم  رهیمهد ههای   اتیه ه آنهها  در کهه  اسهت،  افتهی توسعه یکشورها یدولت



   1737بهار ، 67، شماره چهاردهمسال  | فصلناهم علوم مدرییت اریان | 10

 

 یهی اجرا عملکهرد  یرو بهر  کهردن  نظهارت  و ،یاخالق یاستانداردها توسعه ،یشرکت یاستراتژ

 یریجلهوگ  مسهئول  هم و سهامداران یبرا قبول قابل یسودها به یابیدست یراستا در رانیمد

 مثهل در ایهران )  یدولته ههای   شهرکت  مختلهف ههای   گونهه  عملکهرد  . هستند منافع تعارض از

 بهه  همهواره  (آنهها  رمهموعهه یزههای   گروه وها  ن یهلد ،یصنعت یعموم و یدولتهای  شرکت

 انتقهاد  مهورد  هیسهرما  بازگشهت  و شهرکت ههای   ییدارا نیب تناسب عدم و بودن ده انیز لیدل

ههای   شهرکت  نامطلوب و ضعیف عملکرد نیا. (1735محمودزاده و همکاران، ) دارد قرار یجد

در سهالهای  . اسهت  داشهته  ادامهه گرایش سیاسی آنهها   از فارغ، حاکم دولتهای اکثر در دولتی

 از یدیه جد مهوج  بهه  منههر  آن دنیرسهان  حداقل به و کنترل در یناتوان و فساد معضلاخیر، 

 شهده  کشهور  اقتصهاد  مختلهف ههای   بخهش  در یشرکت یحکمران موضوع با رابطه در مطالعات

، 1776)حسهاس یگانهه و الماسهی،     انهد  پرداخته موضوع نیا به که یمقاالت وها  لیتحل. است

، طبهائی زاده و  1736، تهاری وردی و همکهاران،   1737، سهیف،  1773هاشمی و همکهاران،  

 یشهرکت  یحکمرانه  مساله به یبُعد تک نگاه یدارا معموال (،1733، حسینی 1735همکاران، 

 در ی مناسهب نظهر  یمبهان  بهه  یتوجه یب با همراهیا  و ی،حسابدار ای یحقوق خاص یایزوا از

 و ارشهد  رانیمهد  عمهوم  یبهرا و بنابراین نتیههه ایهن طیهف مطالعهات      هستند، مطالعه انهام

 یبحرانه  تیوضهع  به توجه با و ن،یبنابرا .نباشد سودمند و در  قابل چندان دیشا قانونگذاران

 سهطوح  در کهه  نهه یزم نیا در جامعای  مطالعه وجود عدم و ،یبررس تحت حوزه درها  شرکت

 یشهرکت  یحکمرانه  تیوضع قیدق یبررس پژوهش نیا هدف کند،یم یبررس را مساله مختلف

 نیه ا که یاصل سوال و ،باشد می یعمل عدبُ از هم و ینظر عدبُ از هم یرانیا یدولتهای  بنگاه در

 :است شرح نیبد است آن به ییپاسخگو یپ در مطالعه

 سهت، ین نیچنه  اگهر  وی مطلوب اسهت  دولتهای  شرکت دری شرکتی حکمرانوضعیت  ایآ
 دارد؟ی لیدال چهی رانیای دولتهای  شرکت حوزه دری شرکتی حکمران تیموفق عدم

 ینظر مبانی

 اسهت  نظهری  مبانی دارای ،شده توسعه داده پژوهشاین  انهام برای که نظری چارچوب

مطالعهات حکمرانهی شهرکتی، دو    . در انهد  شده استخراج نهادی و واردات نظریه دو از که

عاملیت و نهادی بوده اند. در این میان، مدلهایی های  نظریه غالب در سالهای اخیر نظریه

، بهه شهکل معمهول مباحهث حکمرانهی      شوند میکه بر اساس نظریه عاملیت توسعه داده 
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بها   -شرکتی را تا حد رابطه بین سهامداران و مهدیران و بها ههدف مهدیریت ایهن رابطهه       

به منظور بهه حهداکثر رسهانیدن ارزش بهرای      -تفاده از مفاهیمی چون مفهوم قرارداد اس

(. در نتیهه، انتخاب نظریه نههادی  Daily and Dalton, 2003) کنند میسهامداران محدود 

منحصهر بهه فهرد    ههای   برای توسعه چارچوب نظری این پژوهش، با توجه بهه پیچیهدگی  

در آن، و نیاز توسعه مهدل حکمرانهی شهرکتی کهه     محیط نهادی ایران و بازیگران حاضر 

عالوه بر پیروی از اصول بنیادی حکمرانی شرکتی مطلوب در مقیاس جهانی، بها محهیط   

گسترده اجتماعی کشهور و فرهنه  داخلهی همخهوانی داشهته باشهد، انتخهابی مناسهب         

انهی  مرتبط با پیاده سهازی حکمر های  میباشد. نکته مهم دیگر آنکه همانگونه که پژوهش

شرکتی در اقصی نقاط دنیا نشان میدهد، پیاده سازی نظام حکمرانی که در یهک محهیط   

هنگفهت در کشهورهای دیگهر، بهه     ههای   نهادی موفق بوده است، به رغم سرمایه گهذاری 

نهادی دیگر به ندرت تاثیرگهذار بهوده اسهت. بهه     های  عمیق در محیطهای  واسطه تفاوت

توسط چارچوب نههادی کهه    0عتقادی کنشگران نهادیاهای  و نظامها  عبارت دیگر، شیوه

مهورد اسهتفاده در   ههای   و روشهها   یابهد، و در نتیههه شهیوه    می در آن حضور دارند معنا

نهادی متفاوت به صورت آماده قابلیهت اسهتفاده در محهیط نههادی جدیهد را      های  محیط

 (.Greenwood et al, 2008) نداشته و غیر کاربردی میباشند

 ینهاد هینظر

 یسهاختارها  یارتههاع  و تر قیعم ابعاد به که استای  هینظر یکل صورت به ینهاد هینظر

 سهاختارها  آن یط در که پردازدیم ییفرآیندها یبررس به هینظر نیا. پردازد می یاجتماع

 یرفتارهها  یبهرا  معتبر ییراهنماها عنوان به (ها نیروت و هنهارها ن،یقوان الگوها، شامل)

 طیمحه  کهه  مسهاله  نیا یرو ینهاد پردازان هینظر. شوند می نهینهاد و سیتاس یاجتماع

 کیه  در یرسهم  یسهاختارها  توسعه یرو تواند می بازار یفشارها از شتریب معموال ینهاد

 در را یفنه  یکارامهد  که نوآورانه یساختارها. دارند دیتاک بگذارد ییسزا به ریتاث سازمان

 ینههاد  طیمح در ،دهد می شافزای کنند می اتخاذ را ساختارها نیا زودتر کههایی  سازمان

 کهه  رسهند یم تیمشروع از یسطح بهها  ینوآور نیا تینها در. شوند می تیمشروع یدارا

 نیه ا در. شهود  مهی  یتلقه  انگارانه سهل و یمنطق ریغ ینهاد طیمح در آنها از یرویپ عدم

 یحته  پردازنهد، یم یساختار شکل نیا کردن اتخاذ به یفعل و دیجدهای  سازمان مرحله،

 نیه ا در(. DiMaggio and Powell, 1991) نشود یکارامد بهبود باعث شکل رییتغ نیا اگر
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 نیه ا بهه  فقط معموال ینهادهای  افسانه نیا که کنند می ادعا  (1333) روآن و ریم نه،یزم

 تیمشهروع  بهه  ینههاد  طیمحه  در ها  سازمان که رندیگیم قرار یرویپ و قبول مورد لیدل

 واژگهان  اتخهاذ  بهه هها   سهازمان . کنند حفظ را تیمشروع نیا در ادامه و کرده دایپ دست

 طیمحه  در کهه  یسهازمان ههای   نقهش  و کارهای  روش ها، شغل نیعناو همچون یساختار

 حفهظ  و بقها  به کمک ینهاد طیمح در تیمشروع ،نیبنابرا. پردازندیم است غالب ینهاد

 بخشهند، یم تیمشهروع هها   سهازمان  به که یرسم یساختارها نیا البته .کندیمها  سازمان

 آن در کهه  یفنه  طیمح در آنها یرقابتهای  تیمز وها  سازمان یکارامد توانند می همزمان

 یدخصهوص،   ندر ایه  .(iaaan uSa nowuS ,1333) دهنهد  کهاهش  را هسهتند  حاضر

 یهمگنه  شیافزا ،ینهاد یفشارها خالص ریتاث که هستندی مدع(  1331) پاول و ویماج

 مههم  میمفهاه  از مورد دو .باشد می ینهاد طیمح کی در یسازمان یساختارها یکدستی و

اسهت،   شهده  اسهتفاده  آنهها  از پهژوهش  نیه ای نظر چارچوب توسعه در که ینهاد هینظر

   .کارافرینی نهادی و منطق نهادی هستند

 ینهاد نانیکارافر

 آن بها  ریه اخهای  سال در جهان مختلف یکشورها که یمال و یاقتصاد میعظ مشکالت یپ در

 تیه اهم از کهرد،  اصالح دبای را یکنون ینهادها چگونه که سوال نیا اند، شده بانیگر به دست

 شههروندان  و ها  سازمان یاعضا انیم در ینهاد راتییتغ مطالبه. است شده برخوردار یمضاعف

 ینرسه یا ادیه ز قهدرت  بها  معموال اما رییتغ هادیا یبرا تالش. است شیافزا حال در ایدن سراسر

 کیه  ینههاد  رییه تغ کهه  مساله نیا شناخت با(. Lawrence et al, 2009) شود می مواجه نهادها

 نهه  نکهیا مطالعه باشد،یم نیعامل و روهاین از یمختلفهای  گونه یدارا که است دهیچیپ فرآیند

 گرانیبهاز  راتیتهاث  یچگونگ بلکه دهند،یم قرار ریتاث تحت را گرانیباز رفتار نهادها چگونه فقط

 .  است تیاهم حائز زینها  نهاد در یاحتمال راتییتغ هادیا و نهادها یرو

 تیه عامل نقهش  یبررسه  بهه  (Selznick, 1957) نهادهها  هیه اول مطالعهات  نکهیا وجود با

 نقهش  کردنهد یم استفاده ینهاد هینظر از که یبعدهای  پژوهش پرداخت،یم هم گرانیباز

 مفهوم. کردند تمرکز یرونیبهای  شو  ریتاث یرو آن یجا به و گرفته دهیناد را گرانیباز

 یدرونه  ینهاد راتییتغ یبررس یبرا دیجدای  دهیپد عنوان به ههینت در ینهاد ینیکارافر

 به که راهایی  حرکت ر،تغیی هادایهای  منابع به اهرم لبا تبدی که یگرانیباز. آمد وجود به
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 ،کننهد  مهی  آغهاز  را انهامهد  مهی  دیه جد ینهادها شدن ساخته ای و یکنون ینهادها تحول

 ایه  و هها   سهازمان  تواننهد  می گرانیباز نیا (.DiMaggio, 1998) نامند می ینهاد نانیکارافر

 ازههایی   گهروه  ایه  افراد ای و (dnaaSwooa aC uS ,0000) ها  سازمان از یمختلفهای  گروه

 کهه  اسهت  معتقهد  7(1370) زنسهتات یآ رابطهه،  نیه ا در(. Fligstein 1997) باشهند  افهراد 

 فرآینهد  در کهه  گرنهد ید یرهها یمتغ از یکهکشهان  انیه م در ریمتغ کی ینهاد نانیکارافر

 ینهادهها  کهه  کنهد یم ادعها ( 1377) ویماج ید مقابل، در. دارند نقش یاجتماع راتییتغ

 زیه ن یکهاف  منهابع  یدارا کهه  افتهه ی سهازمان  گرانیبهاز  که ندیآ می وجود به یزمان دیجد

 برخهوردار  ییبهاال  ارزش از نظرشهان  از کهه  یمنافع به دنیرس یبرا را یتیموقع باشند،یم

 انیه ب و پرداختهه  فیتعر نیا لیتکم به (0003) و همکاران الرنس. کنند می دایپ را است

 نیکهارافر  کیه  یرییه تغ عامهل  ههر  اما هستند، رییتغ نیعامل ینهاد نانیکارافرا کنند می

 یعمله  را شهرط  دو که شوند می ینهاد نیکارافر به لیتبد یزمان گرانیباز. ستین ینهاد

 در فعهال  کهردن  شرکت دوم شرط و است، مختلف راتییتغ کردن آغاز اول شرط: سازند

 ینهاد یالگو با که یراتییتغ آغازکننده که یگرانیباز تنها. است راتییتغ نیا یساز ادهیپ

د باشهن  ینههاد  نهان یکارافر توانند می دارد، تضاد  ینهاد طیمح دادن سازمان یبرا حاضر

(Amis et al, 2004, Battilana, 2006, Greenwood and Hinings, 1996.) ینهاد یالگو نیا 

 شههود مههی دهیههنام ینهههاد منطههق یکلهه صههورت بههه یدههه نظههم و دادن سههازمان یبههرا

 (hnbaaSuSa uSa dSoona ,1331 ,ntoCC ,1331.) 

 ینهاد منطق

 الفهورد  و دلندیفر توسط که است ینهاد لیتحل در تازه مفهوم کی 4ینهاد منطق مفهوم

 و اعتقهادات  تها  شهد  یگهذار  هیه پا (1331) اسکات و (1333) ویاکاز و تورنتون(، 1331)

. کننهد  لیتحل را دارند حضور یغرب مدرن جوامع ینهادها ذات در که ناهمخوان یروشها

 ههاد یا یبهرا  ازیه ن مهورد  یفرهنگ منابعها  سازمان وها  گروه اشخاص، به هایناهمخوان نیا

 حیتوضه  در حوزه نیا نیمحقق. دهندیم ارائه را جامعه و یسازمان ،یفرد سطوح در رییتغ

 یاجتمهاع  جههان  کیه  کهه  دهنهد یم نشهان  ینههاد ههای   منطق نکهیا انیب با مفهوم نیا

 ی و نهفتهه جاسهاز هها   وهیشه  در ینههاد های  منطق ندیگویم کند،یم کار چگونه مشخص

ابتهدا،   در .شهوند  مهی  ریتکث و ینگهدار یفرهنگ و یاسیس یکشمکشها ههینت در و شده،

 خهانواده  ،یدموکراسه  بهوروکرات،  دولهت  ،یدار هیسهرما  بهازار  (1331) الفهورد  و دلندیفر
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 منطهق  کیه  توسهط  کی هر که شمرده یاصل ینهادها عنوان به را تیحیمس وای  هسته

 توسهط  کهه  ینههاد  نیبه  نظام اصالح به( 0001) تورنتون. شوند می تیهدا خاص ینهاد

: کرد میتقس گونه شش به را نهادها و پرداخت بود شده ساخته (1331) الفورد و دلندیفر

 (0010) و همکهاران  تورنتهون  بعهدها . ها  شرکت و مشاغل بازارها، دولت، ن،ید خانواده،

 کهرد یرو تفهاوت . کردنهد  اضهافه  کسیماتر نیا به دیجدای  گونه عنوان به هم راها  انهمن

 عناصهر  کهرد یرو دیجدی نهادگرائ  که است نیادر  6دیجد یینهادگرا با ینهادهای  منطق

 شهامل  یمهاد  عناصهر . دهدیم قرار یبررس مورد هم را ینهادهای  نظام کیسمبل و یماد

 در. اسهت  یمعهان  وهها   دهیه ا رنهده یدربرگ کیسمبل بخش و شوند میها  وهیش و ساختارها

 DiMaggio) رنهد یگ قرار یبررس مورد دیبا یساختار و یماد بخش دو هر ،ینهاد لیتحل

and Powell, 1983 .)ههای   حهوزه  در ینههاد  منطهق  کهرد یرو از نهده یفزا استفاده لیدل به

 نیه ا کهردن  طهرف  بهر  یبرا. است شده فیتحر مرور به مفهوم نیا یواقع یمعن مختلف،

 :دهند یم هیارا ینهاد منطق از یقیدق فیتعر (1333) ویاکاز و تورنتون مشکل،

 یاجتماع صورت به که نیقوان و باورها ارزشها، ات،یفرض ،یماد یروشها یخیتار یالگوها
 و زمان کرده، دیتول باز و دیتول را خود یماد ستیز آنها از استفاده با افراد و شده ساخته
 (.701 ص) بخشندیم معنا خود یاجتماع تیواقع به و داده، سازمان را مکان

ههای   وهیش ،یفرد تیعامل که هستند ییهاوندیپ ینهادهای  منطق دگاه،ید نیا اساس بر

 متصهل  ههم  بهه  را ادرا  و یقهانون  یسهاختارها  شهده،  دیه تول اجتمهاع  توسط که ینهاد

 در گریکهد ی با رقابت حال در و متقابلهای  منطق ،ینهادهای  منطق مطالعه در. کنند می

 در رقابهت  حهال  درهای  منطق ریتاث. شوند گرفته نظر در دیبا مطالعه تحت ینهاد طیمح

هها   زمیمکهان  نیه ا. گیهرد  مهی  قهرار  مطالعه مورد یمختلفهای  زمیمکان توسط رییتغ فرآیند

 بها . باشندیم یاجتماع تحرکات و ،یاسیس یکشمکشها ،یطیمح انتخاب یفشارها شامل

 در رییه تغ لیدل عنوان به آنها ر،ییتغ هادیا یبرا رقابت حال درهای  منطق لیپتانس وجود

 فرآینهد  نیه ا ههه ینت ایه  و مقدمه عنوان به صرفا و نشده گرفته نظر در ینهادهای  منطق

 مقاومهت  ههاد یا بها  تواننهد  مهی  رقابهت  حال درهای  منطق عالوه، به. شوند می دهید رییتغ

 با صرفا را ینهاد راتییتغ که ییآنها از (.Leca et al, 2008) رندیبگ را ینهاد رییتغ یجلو

 یفشهارها  اثهرات  دیه با داد، حیتوضه  تهوان ینم مختلهف ههای   منطق نیب رقابت از استفاده
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 ینههاد ههای   منطق سلطه در راتییتغ تینها در و ،ینهاد گرانیباز نفوذ ،یطیمح انتخاب

 نهان یکارافر شهد،  اشهاره  شهتر یپ کهه  همهانطور . شوند گرفته نظر در زین اجتماع سطح در

 منهابع  و مختلهف ههای   منطهق  از اسهتفاده  با نهادها رییتغ ای و هادیا یجستهو در ینهاد

ههای   شیه آرا یدستکار ینهاد ینیکارافر از نوع کی. باشندیم دارند اریاخت در که یگرید

 ینههاد  طیمحه  بهه  ینههاد  طیمح کی ازها  وهیش کردن صادر و وارد از استفاده با ینهاد

مفههومی   رانی ایه بهرا (. از آنها که حکمرانهی شهرکتی   Tracey et al, 2011) است یگرید

 تعلهل وضهعی   در نههادی در   منطهق نههادی و   نهان است، بررسی نقهش کارآفری  دیجد

 کمک کند.   تواند می آنهای  ینارسائی شرکتی و حکمرانکنونی 

 واردات مفهوم

: مختلهف ی سهه مرحلهه   دارا استای  فرآیند النا،یبات و باکسنبام ربه تعبی ،5واردات مفهوم

 (.zoaaSiuam uSa zuCCbSuSu ,0006) 3نظریه سازی و 7ریتفس ،3انتقال

 بهه  ینههاد  طیمح کی یمادهای  وهیش و یفرهنگهای  سمبل ،(انتقال) اول مرحله در

 یپه  در کهه  شهود  می اطالقای  فرآیند بهها  وهیش انتقال. کنند می مهاجرت یگرید طیمح

 دارد، اش یاصهل  طیمحه  از ریه غ یگهر یدهای  طیمح در استفاده لیپتانس کهای  وهیش آن

 ,Sewell 1992, Schneiberg) شهود  مهی  منتقهل  گهر ید ینهادهای  طیمح به و شده کشف

 منهابع  که دهدیم حیتوض (1330) سول الگوها، انتقال در تیعامل نقش مطالعه در (.2002

 در مختلهف  گرانیبهاز  بودن  توانمند  مساله نیا کرد، ریتفس مختلف اشکال به توانیم را

 یالگوهها  توسهعه  و انتقهال  ییتوانا یدارا عامل کی نکهیا و دهدنشان می راانتقال الگوها 

 انتقهال های  وهیش که آنها از کننده، افتیدر طیمح در. است دیجدهای  طیمح به مختلف

هها   وهیشه  انتقهال  ههه، ینت در دهنهد، یم نشهان  را تیه فعال کیه  انهام دیجدهای  راه افتهی

 . باشد ینوآور منبع که دارد را نیا لیپتانس

 و کهرده  اتخهاذ  را یخهارج  وهیش کی گرانیباز ،(ریتفس) واردات فرآیند دوم مرحله در

 وهیشه  رییتغ هادیا به گرانیباز نیا مرحله، نیا در. رندیگیم کار به خود ینهاد طیمح در

 تیه اهم وجهود  بها . پردازنهد یم یمحلهای  وهیش با آن کردن بیترک ای و شده داده انتقال

 نیا نکهیا اند، شده داده انتقال دیجد طیمح به آن ازها  وهیش نیا که ینهاد طیمح در 

 حهائز  انهدازه  همان به شوند می ساخته چگونه کننده افتیدر طیمح در میمفاه وها  وهیش

 گران،یباز م،یمفاه یدارا خود که دیجد طیمح به فعاالنه صورت به میمفاه. است تیاهم



   1737بهار ، 67، شماره چهاردهمسال  | فصلناهم علوم مدرییت اریان | 15

 

 که یزمان منظر، نیا از. شوند می ریتفس آن در و منتقل است، مختلف ینهادها وها  سنت

. شوند می زین رییتغ دستخوش ،شوند می ریتفس دیجد طیمح در مدلها وها  وهیش م،یمفاه

 گهر ید ینههاد های  طیمحهای  وهیش از ساده یبردار یکپ کی فقط فرآیند نیا هه،ینت در

 ریتفس یفضا د،یجد ینهاد طیمح در آن مقلدان و ،یانتقال وهیش مبدا نیب فاصله. ستین

 ،شهوند  مهی  پخهش  گسهترده  صهورت  به که یمیمفاه (.Sahlin, 1996) آوردیم وجود به را

 و شده دیجدهای  عرصه وها  سازمان تیشخص در تحول و رییتغ هادیا به منهر توانند می

  (.nuaSbS uSa  aaSbS ,0007) شوند ینهاد راتییتغ به یمنته تینها در

 نیه ا. است انتشار و پخش زمیمکان نوع کی واردات، فرآیند( سازینظریه ) آخر مرحله

 دیه جد ینههاد  طیمحه  در شهده  ریتفسه  وهیشه  کیه  بهه  کهه  افتد می اتفاق یزمان مرحله

 ردیه گ قهرار  اسهتفاده  مهورد  گسهترده  صهورت  بهه  هیهه نت در و شهده،  دهیبخشه  تیعموم

(dnaaSwooa aC uS ,0000.) ست،ینای  لحظه کنش کی پردازینظریه  که شود توجه دیبا 

 مهمهوع،  در. شود منهر دهیپد از مشتر  در  کی به تا باشد می مداوم تکرار ازمندین و

 یبررسه  یبهرا  ارزشهمند  و دیمف یمیمفاه آن، دهنده لیتشک مرحله سه و واردات مفهوم

 (.zoaaSiuam uSa zuCCbSuSu, 0006) هستند رییتغ و تیعامل ،ینهاد ینیکارافر

 ینظر چارچوب

 کهه  تر جامع یریتصو توان می نظری توسعه داده شده در این پژوهش  چارچوباستفاده از  با

 مشهکالت  و یدولته ههای   سهازمان  درون یشهرکت  یحکمرانه  بها  مهرتبط  مسائل تنها نه شامل

 را دارنهد،  حضهور  آن درها  سازمان نیا که ینهاد طیمح در حاضر یهایدگیچیپ بلکه آنهاست،

 و دولهت  ،افراد مختلف سطوح در ینهاد نانیکارافرا پژوهش، نیا ینظر چارچوب در .داد هیارا

. کننهد  مهی  تهالش  آنها کردن نهینهاد و یساختار راتییتغ هادیا یبرا که هستندهایی  سازمان

 گرانکهه بهازی   باشهند یم سههام  صهاحبان  و رانیمهد  مشخصاها  سازمان درون مالکان و عامالن

 ههر  میشهو  متوجهه  تها  کنهد یم کمک ینهاد منطق استفاده از مفهوم و ،نهادی هستند طمحی

 مفههوم  ت،ینها در. دارندرابطه با موضوع تحت بررسی  درهایی  تیاولو چه گرانیباز نیا از کی

 یشهرکت  یحکمرانه  اصول میشو متوجه کندیم کمک باشدیم مرحله 7 یدارا خود که واردات

 درون دیه جد عهادات  و رمن ه  بهه  لیتبد و شدن نهینهاد مرحله به یبررس تحت حوزه در خوب

هها   سهازمان  و افهراد  توسهط  یاراد ریه غ صهورت  به آنها از یرویپ که ینحو به شدن،ی سازمان
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توجه به وارداتی بودن مفهوم حکمرانهی شهرکتی در    با .است کینزد حد چه تا ،ردیپذ صورت

 آن کهردن پهردازی  نظریهه   و ریتفسه  تیفیک و آن واردات مراحلی بررس ،محیط نهادی ایران

 .   کند کمک آن مشکالت وی حکمرانی کنون تیوضع علل در  به تواند می

 قیتحق روش

 یحکمرانه  تیوضع یبررس یبرا است یتالش پژوهش نیا شد، اشاره شتریپ که همانگونه

 مطلهوب  یساز ادهیپ از مانع که یمسائل شناختن و ،یرانیا یدولتهای  شرکت در یشرکت

 و پهژوهش  نیه ا یاکتشهاف  تیه ماه. شهوند  می مطالعه تحت حوزه دری حکمران مناسب و

 در یشههرکت یحکمرانهه تیوضههع از قیههعم یدرکهه آوردن بدسههت کههه آن یاصههل هههدف

 رنهدگان یگ میتصهم  وها  شرکت نیا در حاضر افراد دید هیزاو از یرانیا یدولتهای  شرکت

 ،در آن حضهور دارنهد  هها   که شرکت، و همینطور ارتباط این افراد با محیط نهادی مرتبط

 گیهرد  مهی  قهرار  یریتفسه  یفه یک قهات یتحق زمهره  در پهژوهش  نیه ا که است آن نشانگر

(Sandberg and Tsoukas, 2011). اسهت  پژوهش مهوردی   ،مطالعه نیا یقیتحق یاستراتژ 

(Yin, 2013.) اتیه ادب در را اسهتفاده  زانیه م نیشهتر یب و بهوده  یفیک عمدتا که روش نیا 

 نیه ا یاصهل  اههداف  از یکیمساله که  ندر نظر گرفتن ای با ،(Myers, 2013) دارد تیریمد

 انتخههابی مناسههب اسههت  اسههتههها  سههازمان در یتیریمههدهههای  وهیشهه یبررسهه حههوزه

 (Benbasat et al, 1987.) ی خهود اجتمهاع  طیمح در دهیپد کی ،پژوهش موردی روش در 

 در را دهیه پد ههر  تواننهد  مهی  پژوهشهگران  آن ههه ینت در کهه  ،گیرد می قرار مطالعه مورد

 مهورد  دارد حضهور  آن در مطالعهه  تحهت  دهیه پد کهه  یطیمح در اش یذات یهایدگیچیپ

 لیه دل به یمورد مطالعه روش به پژوهش عالوه، به (.Walsham, 1995) دهند قرار یبررس

 بخشهد  مهی  بهبود هم را قیتحق اعتبار شده، آوری جمعهای  داده مختلف منابع از استفاده

(Yin, 2013.) در نظر گهرفتن   باو  ،این مطالعه، با استفاده از استراتژی پژوهش موردی در

نههاد حکمرانهی    واردات مراحل به توجه با زین وی نهاد منطق ،ینهادی نیآفر کارمفاهیم 

 کنونی حکمرانی شرکتی و مشکالت آن خواهد شد.    تشرکتی، سعی در در  علل وضعی

 داده یآور جمع

ههای   شهرکت  حهوزه  یبررس به اول بخش در پژوهش نیا ،اطالعات آوری جمع فرآیند در

. طی پروسهه  پرداختی ویآرشهای  داده و اطالعات یثانو منابع از استفاده با رانیا یدولت
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شرکت دولتی مورد مطالعه قرار  1اطالعات از منابع اولیه و ثانوی، در مهموع  آوری جمع

 .  دهدیم نشان رای ثانوهای  داده لیتحلی برا شده آوری جمع منابع 1 جدولگرفتند. 

 شده آوری جمعمنابع ثانوی  - 1 جدول

 تعداد نوع گونه

 17 انهام شده با مسئولینهای  متن مصاحبه مکتوب

 6 گزارشات رسمی مکتوب

 17 مدار  سازمانی مکتوب

 - اجتماعیهای  و محتوای استخراجی از رسانهای  گزارشات رسانه چندرسانه ای

 

 مهه ین مصهاحبه  3 تعهداد  موجود، یوهایآرش و منابع جامع مطالعه از پس ،دوم مرحله در

 گرفهت  صهورت  یدولته ههای   شهرکت ی فعل و سابق ارشد رانیمدی برخ با 10یافته ساختار

 ها، شونده مصاحبه سوابق چونیی محورها گرفته صورتهای  مصاحبههای  تم (.0 جدول)

 نیه ای سهاز  ادهیه پی چگهونگ  ،یشهرکت ی حکمران موضوع به نسبت آنها در  وی کل دید

ی اقتصهاد  کهالن  طیمح در ازین مورد اصالحات و اقدامات و متبوعشان، سازمان در اصول

 دری رازدار اصهل  ،یبررسه  تحهت  حهوزه  در موضوع تیحساس واسطه به. شدرا شامل می

 .است شده تیرعاها  و نام شرکت شوندگان مصاحبه با رابطه

 مشخصات مصاحبه شوندگان - 2 جدول

  تحصیالت مسئولیت ها

 مصاحبه شونده الف دکترا )در ایران( قائم مقام و مدیر عامل سابق

 مصاحبه شونده ب دکترا )در ایران( رییس هیات مدیره 

 مصاحبه شونده جیم دکترا )خارج از کشور( مدیر سابق و عضو هیات مدیره

 مصاحبه شونده دال دکترا )خارج از کشور( مدیرهمدیرعامل سابق و عضو هیات 

 واو مصاحبه شونده کارشناسی )در ایران( مدیر عامل سابق

 مصاحبه شونده ه کارشناسی )در ایران( قائم مقام

 مصاحبه شونده ی کارشناسی ارشد )در ایران( مدیرعامل سابق و عضو هیات مدیره
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 کهه ههایی   شهرکت  شهامل  ههم  یدولته ههای   شهرکت  از داده آوری جمعبه ذکر است  الزم

 حهوزه  در انتظهار  حهد  از تهر  نییپا یعملکرد کههایی  شرکت هم و داشته مثبت عملکرد

 .است هبود اند، داشته یشرکت یحکمران

 داده لیتحل

 لدلیه  بهه . شهد  اسهتفاده  NVivo افهزار  نهرم  از شهده  آوری جمهع ههای   داده لیه تحل یبرا

 ادداشهت گرفتهه ضهبط نشهده و بها اسهتفاده از ی     صورت های  موضوع، مصاحبه تحساسی

 حاز صهحی  نانبا مصاحبه شوندگان )به منظور اطمیها  ادداشتبرداری و در ادامه بررسی ی

 کیه تکن از استفاده بابودن نکات برداشت شده( و اخذ تائیدیه آنها انهام شد. پس از آن، 

 موضهوع  به توجه با شده آوری جمعهای  داده از مرتبطهای  قسمت  11یفیتوصی کدگذار

 ،10هها ی بنهد  دسهته  اول رده آمهدن  دیه پد بخش نیا ههینت. شدی کدگذاری بررس تحت

 و وارداتمفهوم  گانه سه مراحل مشخصا و، شده داده توسعهی نظرچارچوب  ریتاث تحت

 دری شهرکت ی حکمرانه  تیوضهع  ازی مناسب هیاول در  شکل، نیبد. بودی نهادی نیکارافر

 ل،یه تحلی بعهد  قسهمت  تمرکهز . شهد  حاصلی کنون تیوضع لیدال وی بررس تحت حوزه

 در حاضهر ی نههاد  گرانیبهاز  مختلهف  سطوح اساس بر آمده دیپدهای  دستهی بند خوشه

 مشهخص هها   دسهته  نیبه  رابطه ،17ییالگوی کدگذار با ادامه، در. بودی بررس تحت طیمح

 آمهوزش . 0. حاکمیهت  1 :بودها  داده در حاضری اصلهای  تمیی شناسا آن ههینت که شد،

 بهه  مطالعهه  نیا درها  داده لیتحلی. فرد سطح. 1ی سازمان نهیزم. 7و خبرگان  دهندگان

 و هها،  مصهاحبه  ،یویآرشه ههای   داده بهه  متعدد مراجعه با و نگرفت، صورتی خط صورت

ههای   تهم  مهرتبط، های  پژوهش گرفتن نظر در و شده، آوری جمع اسناد ریسا و مشاهدات

 صهورت  داد،یه م مطلهوب ی شهکل  بهه  راهها   افتهی یبند دسته اجازه کهکدهایی  و مناسب

 (. 1)شکل  رفتیپذ

نشان میدهد، چارچوب نظری این پژوهش بها اسهتفاده از مفهاهیم     1همانطور که شکل 

کارآفرینی نهادی و واردات برای بررسی ظهور مفهوم حکمرانی شرکتی در ایهران، و سهپس   

که نتیهه آن تکمیهل فرآینهد واردات و بنهابراین تغییهر      -سازی توقف آن در مرحله نظریه 

و نقش کارافرینان نهادی در سهطوح مختلهف، توسهعه داده شهده اسهت. در        -نهادی است 

قسمت میانی شکل، با استفاده از مفههوم پهردازی توسهعه داده شهده توسهط مههاجرانی و       

بیات کارافرینی نهادی پرداخته ( که به عملیاتی کردن مفهوم واردات در اد0011همکاران )
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مختلف هر یک از مراحل سه گانه فرآیند واردات به تصویر کشیده اسهت. در  های  اند، بخش

از نظریهه سهازی    هها،  نهایت، در قسمت سمت راست تصویر، موانعی که مطابق تحلیهل داده 

ا تغییهر  و به مقابله ب کنند میدولتی ایران جلوگیری های  حکمرانی شرکتی در حوزه شرکت

 نقشهه  یاصهل  ههدف در منطق نهادی غالب در این حوزه میپردازند، قابل مشاهده میباشند. 

 بر نه و بود،ها  داده ازها  تم شدن داریپد از نانیاطم حصولها  داده لیتحل یبرا شده میترس

 بهه (. شهده  دیه تولهای  یبند دسته وها  کد از ییمثالها دنید یبرا وستیپ به رجوع) عکس

 11گرایهی  کثهرت  کثرتگرایهی  کیتکن از پژوهش نیا ها، افتهی اعتبار از شتریب نانیاطم منظور

 تیههنها در و مختلههف، شههوندگان مصههاحبه از داده آوری جمههع(، Jick, 1979) پژوهشههگران

 (.Klein and Myers, 1999) کرد استفاده متفاوت لگرانیتحل
 

 

 فعلی موانعو  نظری، مراحل واردات چارچوب – 1شکل 
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 ها افتهی

 در یشهرکت  یحکمرانه  شکسهت  کهه  اسهت  آن نشهانگر  شهده  آوری جمعهای  داده لیتحل

 کشهور  مختلهف  سهطوح  در شهه یر یدارا و یبُعد چندای  مساله یرانیا یدولتهای  شرکت

 لیه دال بها  رابطهه  در غالهب  و یاصهل  تهم  1 ظهور به منتجها  داده لیتحل ههینت. باشد می

 لیتفصه  به کی هر ادامه در که شد، یبررس تحت درحوزه یشرکت یحکمران بودن ناموفق

 .  شوند می داده حیتوض

 حاکمیت 

 و اول مرحلهه  در یقانونگهذار  با رابطه در حاکمیت اقدامات که آنست نشانگرها  داده لیتحل

 بهه  ازیه ن و نبهوده  یکهاف  نیقهوان  نیا یاجرا بر نظارت تینها در و ن،یقوان یاجرا آن از پس

 هیه زاو از یشهرکت  یحکمرانه  مساله تیوضع حاضر حال در. دارد یشتریب تیجد و یبازنگر

 ههه ینت در و شهده، ی تلقه  لهوکس  مسهاله  کیه  باشهد،  ازیه ن کیه  آنکهه  از شیب یدولت دید

 خهوب  یشرکت یحکمران اصول از کامل و مطلوب یرویپ به ملزم را خود مختلف یسازمانها

درباره وزیر سابق رفاه طی دستوری به سازمانهای تابعه برای مثال، در این راستا  .نندیب نمی

( با اشاره بهه تخلفهاتی کهه بها اجهرای مناسهب       1735) "عدم بکارگیری منسوبین سیاسی"

 اصول حکمرانی شرکتی میتوان از آنها جلوگیری کرد، در این باره میگوید:
 ههایی درخصهوص   های متعدد، گهزارش  با وجود تاکیدات مکرر و صدور بخشنامه

ههها و  کههارگیری منسههوبین بههه افههراد سیاسههی، در سههطوح مههدیریتی شههرکت بههه
طهور   کنم و همهین  ساالری دریافت می های تابعه برخالف اصول شایسته هلدین 

های غیرمحوله، توسط برخی مهدیران   از ارتباطات غیررسمی و خارج از ماموریت
نگر عدم مسهئولیت و  گونه اقدامات نشا سایر قوا مطلع هستم. این  ذینفوذبا افراد 
 ت.کفایتی این نوع مدیران اس بی

 بهه  زیه ن هسهتند  فعهال  مسهاله  نیا با رابطه در که ینیمسئول و دولتمردان گر،ید یسو از

 مسهاله  بهه  هسهتند  آن یجسهتهو  در آنچهه  تیه ماه در شهدن  قیدق بدون و یکل شکل

 ت،یشهفاف  مثهل  دواژهیه کل چنهد  بهه  مکرر اشاره مثال، یبرا. پردازندیم یشرکت یحکمران

 و یفعله  تیوضهع  از گهذار  یبهرا  ی و روشهن عمل یراهکارها انیب بدون … و ییپاسخگو

 در کهرد  اجهرا  را مطلهوب  یشهرکت  یحکمرانه  اصول بتوان آن در که یتیموقع به دنیرس

، بهه نحهوی کهه بعضها مهواردی مطهرح شهده از سهوی         شهود  می دهید افراد نیا اظهارات
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دولتمردان در تعارض مستقیم با اصول حکمرانی شرکتی خوب میباشد )رجوع بهه مهتن   

جلسههه معرفههی وزرای پیشههنهادی در مهلههس شههورای "سههخنان ریاسههت جمهههوری در 

معاونان وزیر صنعت بهرای جلهوگیری   ساالنه ( که در آن پیشنهاد تغییر 1733) "اسالمی

 :داشت اظهار( ب) هشوند مصاحبه ارتباط، همین دراز فساد مطرح شد.( 
 حاضهر  حهال  در …داردی بروزرسان به ازین جهاتی اریبس ازایران  تهارت قانون
ی عمهوم  وی دولته  حهوزه  دری شهرکت ی حکمرانی ساز ادهیپی برای خاص زهیانگ

 نگهاه  ریه گ پها  و دسهت  موضهوع  کی چشم به آن به غالبا متاسفانه و ندارد وجود
 .شوند مین اجرا لیمسا نیا نباشد، اجبار تا نهایا. شود می

ههای   و نظارت جدی بر اجرای آنها، با وجهود بحهران   نادامه دار در بروزرسانی قوانی تعلل

ی از اصهول حکمرانهی   روی از آنهها بها عهدم پیه    ارجدی کنونی در اقتصاد کشور که بسهی 

. از طهرف دیگهر، انتصهابات    اسهت  توجهه  قابهل ای  نکتهه  ند،شرکتی خوب در ارتباط هست

بهه  هها   دولتی معضل دیگری است که این شهرکت های  غیرتخصصی در شرکتسیاسی و 

 درگیر هستند. در این ارتباط، مصاحبه شونده ی میگوید:شکلی فراگیر با آن 
هها و   افهراد شایسهته در جهایگزینی   )با انهام إصالحات در قوانین و نحهوه انتصهابات(   

به شکل منطقی و نهه بهر   ت، انتصاباچون  مسئولیت را به عهده میگیرند ها جایی به جا
، و در صهورت انههام   شهود  مهی وزرا انههام  های سیاسی و فشهار بهر    بستان بده اساس

 بود.ها  مدیره شرکت  هیات مناسب تر وری و کارکرد بهره میتوان امیدوار به بهبود

 متخصصان و دهندگان آموزش

 در یشهرکت  یحکمرانه  حهوزه  در شهده  منتشر یعلم مقاالت در گرفته صورت یجستهو

 دارد آن از نشهان  ها، رسانه در کرده دایپ انعکاسهای  مصاحبه و مطالب نطوریهم و رانیا

 در کشهور،  در یشهرکت  یحکمرانه  متخصصهان  و دهنهدگان  آمهوزش  ،حاضهر  حال در که

 کیه  یرو یکله  صهورت  به حکمرانی شرکتی خوب، اصول آموزش و شده مطرح مباحث

ههایی   آمهوزش  آن ههه ینت که ،دارند تمرکز یحسابدار ای یحقوق یایزوا مثل خاص هیزاو

و هها   سهازمان  ارشهد  رانیمد اتفاق به بیقر یبرا اما مطلوب دانشگاه حوزه یبرا که است

 نیه ا از مناسهب ی رویه پ عهدم  آن ههینت که بود، نخواهند ملموس و یکاربردقانونگذاران 

 دهنهدگان  آموزش و نیمتخصص نیب مناسب انسهام عدم بُعد، نیا در. باشدیمها  آموزش

 نطهور یهم و رانیمهد  یبهرا  عمهل  در اما جالب کاغذ یرو که شده یمطالب ارائه به منهر

. از نرسهد  نظهر  بهه ی اتیح چندان دیشادولتی های  شرکت نفعانحتی ذی و استگذارانیس



 07|   حکمرانی شرکتی در ایران: پژوهش موردی شرکت های دولتی

 

 

حکمرانهی شهرکتی اقتصهادهای    ههای   ارائه شده که معموال از نظامهای  وهشی گر،سوی دی

 رانیمهد  ازی که تر اقتباس شده است، به شکل مناسب بومی سازی نشده انهد. ی  شرفتهپی

 :دیگویم ارتباط نیا دری دولت ارشد
 دیرویم االن شما م،یکن برداریی کپ ما که ندارد وجود ما کشور در تهایظرف نیا

 میتقسهه  در دیه نیبیم دیه کنیم نگاه را سودش میتقس روند د،یخریم را پژو سهام
 رو به رو روندی چه با دیدان می ... است حاکمی منطق کی گذشته سال  70سود
 سهود  امسهال  دیه نیب مهی  د،یه بخری میپتروش کی سهم اگر ما کشور در. دیهست
 .برد می هیسرما شیافزا به را سود و کند نمی میتقس

 و یشهرکت  یحکمران حوزه صاحبنظران توسط شده مطرح مباحث به ینگاه راستا نیا در

 یحکمرانه  موضهوع  بها  ارتباط در حفره نیا کننده دییتا آنها یسو از شده ارائههای  طرح

 یدولته ههای   سازمان ارشد رانیمد اظهارات که همانگونه گر،ید یسو از. باشدیم یشرکت

 وهها   اههرم  چه با و را یمسائل چه قایدق نکهیا با رابطه در یسردرگم دهد،یم نشان کشور

. مصهاحبه  باشهد یم مشهود دهند قرار یرویپ مورد دیبا متبوع یسازمانها درهایی  زمیمکان

 :دیگوارتباط می نشونده الف در ای
 و سهاز ی وله  مثبهت، ی هها یژگیو با ستیدیجد مساله رانیا دری شرکتی حکمران
. و بهه نظهرم   اسهت  نامشهخص  مای برا مختلفی سازمانها در آنی اجرای کارها
 اصال کاربردی نباشد. رانی باشد و در اینظردر حوزه  شتربی
ههای   حوزه از کهی قانونگذاران نطوریهم و ارشد رانیمد به مناسب آموزش هیارا ضعف ن،یبنابرا

 ن. ایه است شدهی شرکتی حکمران از گن ی مفهوم هیارا به منهر رند،یگیم مشاورهی دانشگاه

 رانمهدی  حکمرانی شرکتی بههای  سازی نظام ادهضعف ادراکی نسبت به چگونگی توسعه و پی

 ادهدر پیه  شاز پهی  شکالن، به تعلهل بهی   هو قانونگذاران از زاوی ،درون سازمانی هاجرایی از زاوی

 نفعهان ذی گهر، . از سهوی دی اسهت زده  دامن ،سازی حکمرانی شرکتی خوب در سطوح مختلف

ناآگهاهی نسهبت بهه اصهول حکمرانهی       نطهور و همی نکه به واسطه ضعف قوانی زنیها  سازمان

 .  شوند میمتضرر  زکنند نی نمی طالبه گری فعاالنهشرکتی خوب، م

 یسازمان زمینه

 بهر  نظارت منظور به روز به و مناسب یشرکت یحکمران نظام نبود در ها، سازمان سطح در

 سهازمان،  شهده  نیهی تب یاسهتراتژ  بهه  لیه ن ریمسه  در رانیمهد  توسط گرفته انهام اعمال

 محهور  شهخص  شهتر یب مختلف، دوران در بودن محور ستمیس یجا به ی سازمانیاستراتژ
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. باشهد یم خهوب  یشهرکت  یحکمرانه  اصول با تعارض در مشخصا کهای  مساله. است بوده

 :دیگویمدولتی  شرکت کی رعاملیمد ارتباط نیا در مثال، یبرا
 بهودم  داروساز نکهیای کی لیدل دو به داشتم شیگرا دارو به من گفتند …ی آقا
 نیه ا. اسهت  کشهور  دارو کننهده  مصرف نیبزرگتر...  سازمان نکهیا لیدل به هم و

 .بود داروسازی صنعت به ورود برای … اقای استدالل

 و ،پایین تهر  حوسط درها  سازمان رانیمد ای و کالن سطح درها  دولت رییتغ با آنکه ههینت

 راتییه تغ و بعضا تزلزل دچار یدولتهای  شرکت یاستراتژ ،یتیریمد دیجد میت انتصاب با

 نیه ا انتظهار  قابهل  ههینت. دارد یسازگار دیجد میت تخصص و کردیرو با که شده گسترده

 مشهکل  مساله .است بوده نیشیپهای  دوره در شده صرف زمان و هیسرما هدررفت مساله

 بلندمهدت  شهرفت یپ و سهود  از آنهها  مناسهب  یآگهاه  عدم ران،یمد با رابطه در گرید ساز

 برابهر  در آنهها  مقاومهت  نطهور یهم و یشهرکت  یحکمرانه  اصهول  از یرویپ اثر در سازمان

 مناسهب ههای   زمیمکهان  ابیه غ دراز سوی دیگهر،  . است بوده آنها 16کار روش در اترییتغ

 چگهاه یه یدولته  رانیمهد  ،یهی گرا تخصهص  بهه  یکهاف  و مناسهب  توجه و عملکرد یابیارز

 سهطح  در ههم  آنای  حرفهه  و یعلمه  نظهر  از خود کردن روز به یبرا یجد ازین احساس

 یاریبسه  در کهه  گهر ید پُست به یپُست از آنها غالب ییجابها و اند، نکرده ینهاد و قیعم

 احسهاس  نیه ا اسهت،  گرفتهه  دهیه ناد زین را نیشیپهای  پُست در عملکردشان یحت موارد

 طیمح در یشرکت یحکمران چون یمسائل یریکارگ به و یریادگی به ازین عدم و نانیاطم

 :دیگویم رانیمد از یکی رابطه، نیا در. است شده موجب را کار
ی علمه  میمفهاه  بها  شرکتهای سرپرست در نه و گذاری هیسرما در نه زمان آن من
. داشهتم ی عمل تهربه...  شرکت دری سرپرست مقوله بای ول نبودم اشنای لیخ اش
 .دانستمینم زییچ گذاری هیسرما حوزه دری ول

 :طور نیهم و
 نیبزرگتهر  کهنم  فکهر  نفهت  وزارت مهموعهه  از بعهد  دیکنیم نگاه را...  شما االن

 نکهه یا از قبهل  روز سهه  دو اصهال  که اند گذاشته آنهای ریمد دارد، راها  مهموعه
 چهه  ؟شهود  مهی  فهروش  و دیه خر چگونهه  سهم آقا گفتیم بود رفته شود انتخاب
 د؟یداری انتظار

 به مختلفهای  حوزه در که یماتیتصم انضمام به سازمانهای داخل اسناد یبررس عالوه، به

 در کهه  آنسهت  نشهانگر  اسهت،  شهده  گرفتهه ها  واگذاری ای یگذار هیسرما حوزه خصوص

 رانیمهد  یرفتارها از قیدق یابیارز و مناسب ینظارت اصول نبودن واسطه به ریاخ یسالها
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 امهر،  نیا ههینت. کنند استفادهسو سازمانهای  ییدارا از تا است داده را فرصت نیا آنها به

 دولت مهمهای  تیحما رغم به هنگفتهای  هیسرما هدررفت و سازمان در عملکرد ضعف

 سهوال  نحهوه  و ،یسهاز  یخصوص فرآیند در یعموم یشرکتها یبرخ یواگذار. است بوده

 - اسهت  داشته گسترده انعکاسها  رسانه در بعضا که هایواگذار نیا گرفتن صورت زیبرانگ

سهال   چنهد  تیریمهد  تحت یاقتصاد نیمتخلف ازی کی به گرفته صورت یهایواگذار مانند

. مدیرعامل گرفت نظر در مسائل نیا زمره در توانیم را -بزرگ عمومی  سازمان کقبل ی

 مهم عمومی کشور در اینباره میگوید:های  یکی از هلدین 
حیاط خلوت سیاسی شده بود که در این مدت برخهی   سازمان ...در دوره سابق، 

 بخهواهیم  را اند آمده شیوه این به که افرادی عذر داریم بنا و  را شناسایی کردیم
 کنیم. استفاده هستند آفرینی ارزش دنبال به که متعهد نیروهای از و
 یشهرکت  یحکمرانه  مقولهه  بهه  یآگهاه  و تخصهص  نظهر  از نه که دولتی رانیمد ازی گرید دسته

 واسهطه  بهه  کهه  هسهتند  یرانیمهد  ،کنند می سواستفاده خود تیموقع از نه و دارند یخاص ضعف

 بها  رابطهه  در عمهال  سازمان، در یکاف زمان صرف در یناتوان و گرید متعددهای  تیمسئول داشتن

 نگهاه  عهدم . دارند ضعف کنند، فایا رانیمد عملکرد بر نظارت و سازمان یراهبر در دیبا که ینقش

 نیه ا بها  مهرتبط  فیوظها  و یعمهوم  و یدولته ههای   شهرکت  رهیمهد  اتیه ه در تیعضو به یجد

 در. باشهد  رهیمهد های  اتیه یاعضا یبرخ فیضع عملکرد لیدال از یکی دیشا ،یدیکل تیمسئول

ههای   تیمسهئول  کنهار  در کهه  افهت ی را شغله چندو  زهانگی کم رانیمد توانیم همواره ان،یم نیا

خهود  ههای   تیولبنهدی مسهئ   تو در اولوی کنند می اشغال هم را رهیمدهای  اتیه یصندل گر،ید

 با این معضل، مصاحبه شونده جیم میگوید:. در رابطه شوند میدچار مشکل 
فارغ از موظهف یها غیهر     مدیره است. هیات یندر برخی موارد، یک نفر عضو چند
مدیره، اینها چگونه بها ایهن سهطح مشهغله     های  موظف بودن این افراد در هیات

 میخواهند در این شرکتها مفید و موثر باشند؟  
و برخهی اصهالحات    گرفتهه  صهورت  انتقهادات  یپ در و ریاخ یسالها در موضوع نیا البته

 چنهد  تیممنوع ای و ،ی بازنشستگانر)مانند قانون منع به کار گی نصورت گرفته در قوانی

 فیه ط سهه  نیه ا یریبکهارگ  جینتا از یکی ن،یبنابرا. است افتهی کاهش به رو (بودن شغله

و  رپاسهخگو غی رانمتنوع و مدیهای  تبا مشغولی رانمدی ن،با آگاهی پایی ران)مدی رانیمد

 . است کشور یدولتهای  شرکت در یشرکت یحکمران اصول یاجرا عدم ،فرصت طلب(
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   یفرد سطح

ههای   شهرکت  در یشهرکت  یحکمران شکست لیدال پژوهشهای  افتهی یینها و چهارم بعد

 یفرهنگه  نظهر  از انیه رانیا ،یکله  صهورت  به. دارد اختصاص یفرد سطح به یرانیا یدولت

 فردگهرا  تیه نها در و ،یریپهذ  تیمسهئول  و یمه یت کار در ضعف یدارا شفاف، ریغ یافراد

 یحکمرانه  اصهول  با نیادیبن صورت به شده ذکر موارد. (Goodarzi et al, 2008) باشندیم

 چهون  یمسهائل  یرو خهوب  یشهرکت  یحکمرانه  ادیه بن. هسهتند  تعارض در خوب یشرکت

 سواسهتفاده  و مختلف سطوح نیب انسهام هادیا و یگروه یهمکار ،پاسخگویی ت،یشفاف

 مندسهود  یشخصه  صهورت  به فرد یبرا توانند می که یسازمان اطالعات و قدرت از نکردن

 و رعاملیمهد  رابطهه،  نیه ا در. اسهت  استوار ،باشد ضررده سازمان یبرا مقابل در اما ،بوده

 :دیگویم یدولتهای  ن یهلد از یکی رهیمد اتیه عضو
ی دارا نترییپها  سهطوح  در نیریسها  و معاونهان ی حت ای رهیمد اتیه عضو ای ریمد
بها   و بهود  نخواهند شانیکنون شغل در سال 7 تا 0  از شیب که هستند تفکر نیا

 باعث مساله نیا... مشخص است که شد خواهند نینش خانه دولت ای ریوز رتغیی
 .است شده گذشته از کوتاهتر اری بسیزمانهای  برهه درها  سواستفاده شیافزا

 در رانیمهد  بر حاکم فرهن  با یجد یتضاد در که ینهاد رییتغ نیا لیدل نکهیا وجود با

 گنههد، ینم پژوهش نیا حوزه در باشد، می یاسالم انقالب یروزیپ از پس ییابتدا یسالها

 در کههه کشههور در مختلههف سههطوح در کیههبوروکرات و یادار فسههاد گسههتره و یریههفراگ

 در جامعه بر حاکم فرهن  فیتضع نشانگر ،شود می اشاره آن به مرتباگوناگون های  حوزه

 رانیمد ،یعموم و یدولتهای  سازمان حوزه در آنکه توجه قابل ههینت. باشدیم نهیزم نیا

 شهدن  تیه حمااز کامهل  نهان یاطم واسهطه  به نتر،ییپاهای  رده در کارمندان یحت و ارشد

 آن کنهار  در و ،نهاد ناحتمالی توسط ایهای  خسارت شدنو جبران  دولت توسط سازمان

 بهه  اسهت  ممکهن  حهال  ههر  در متناسهب، ههای   مههازات  و ینظهارت های  اهرم وجود عدم

  .بزنند دست مختلفهای  سواستفاده

 ذکهر  تم چهار مهموعه ساخت انینمابخش  نای درها  داده لیتحل خالصه، صورت به

 در یشههرکت یحکمرانهه شکسههت ی در رابطههه بههااصههل موضههوعات حاضههر حههال در شههده

 نیا یتمام دیبا زین شده ارائه راهکارگونه  هر نیبنابرا و ،هستند یرانیا یدولتهای  شرکت

 .باشد داشته نظر در را ابعاد
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 گیری نتیجهو  بحث

 از اسهتفاده  بها  قبل، بخش درها  افتهی یبررس با و شده آوری جمعهای  داده لیتحل از پس

 در شهده  کسبهای  نشیب به توانیم مرحله نیا در  ها، داده لیتحل از شده داریپدهای  تم

 .پرداخهت  یرانه یا یعمهوم  ی ودولته  یسهازمانها  در یشهرکت  یحکمرانه  تیوضع با رابطه

 یشهرکت  یحکمران یساز ادهیدر پ تیاشاره شد، عدم موفقها  افتهیهمانگونه که در بخش 

 یشکسهت حکمرانه   یمفههوم پهرداز   0است. شکل  یتم اصل 1 یدارا یرانیاهای  دربنگاه

پهژوهش   نیه اههای   افتهه یرا بر اسهاس   رانیای دولت یاقتصادهای  در حوزه بنگاه یشرکت

 .  دهدیم شینما

 

 دولتی ایرانی های  مفهوم پردازی دالیل شکست حکمرانی شرکتی در شرکت – 2شکل 

نهادی بهرای بهه    نکارآفری ندر سطح کالن، حاکمیت به عنوان قدرتمندتری  ان،می نای در

سازی و اجرای حکمرانی شرکتی خوب  ادهنهادی الزم به منظور پی راتوجود آوردن تغیی

ی نههادی قدرتمنهدی مثهل    ندر کشور، عملکرد مطلوبی نداشته اسهت. شکسهت کهارآفری   

نههادی در   گرانبهازی  هزمانی که  همراهی  بقیه  ،نهادی راتآوردن تغیی دحاکمیت در پدی

بها   دههد پژوهش نشهان می های  افته. یستدور از انتظار نی ،سطوح مختلف را نداشته باشد

حاکمیت در مرحله بومی سازی اصول حکمرانی شرکتی وارداتهی تالشههایی    نکهوجود ای

مورد نظر در حوزه حکمرانهی شهرکتی منتههی     راتتالشها به تاثی نصورت داده است، ای

 ،نشده است. دو مساله مهم در رابطه با نقهش حاکمیهت در شکسهت حکمرانهی شهرکتی     



   1737بهار ، 67، شماره چهاردهمسال  | فصلناهم علوم مدرییت اریان | 07

 

عملکهرد   نطهور حهوزه، همی  نروشهن و مناسهب در ایه    نقهوانی  نتدوی نهاد در نضعف ای

نظارت بر آن، و در نهایت انتصهابات سیاسهی و    و مرتبط ننامطلوب در حوزه اجرای قوانی

مساله به حدی است که با وجهود انکهه در حهال حاضهر،      ن. عمق ایباشدغیرتخصصی می

ی پشهت  اقتصهاد  ودولتی های  اقتصاد کشور بحرانهای مختلف اقتصادی را در حوزه بنگاه

ی با مقوله حکمرانی شرکتی دارنهد، امها همچنهان توجهه     مکه ارتباط مستقی گذاردسر می

اگهر وجهود داشهته     ،ی از اصول حکمرانی شهرکتی روو پی شود میمساله ن نمناسبی به ای

نههادی  ههای   یژگه نظر، با توجه بهه وی  نغالبا به صورت سطحی ونمادین ست. از ای  باشد،

و در  ،مهرتبط بها حکمرانهی شهرکتی     نقوانی نفعال نبودن جدی حاکمیت در تدوی ران،ای

 ،. به صورت کلهی باشدمی 15دولت رانتی هادامه اجرا و نظارت بر آنها، دارای انطباق با نظری

اتکای جهدی   ات،کشورهای دارای اقتصادهای رانتی که به جای منابع درامدی چون مالی

در رابطهه بها اجهرای اصهول حکمرانهی        دارنهد،  نشهان ی موجهود در سرزمی عبر منابع طبی

(. Beblawi and Luciani, 2015) باشهند و پاسخگویی دچار ضعف می تشرکتی مثل شفافی

 درکرده اسهت، بهه نحهوی کهه      تسرای زتر نی نضعف در سطح کالن، به سطوح پایی نای

 یتلق دیمف و سودمند یامر اطالعات یافشا از یخوددار و کردن کار خاموش چراغ رانیا

 شهکل  بهه  نهه یزم نیه ا در تحهول  ههاد یا به ازین و (Omidvar and Faghih, 2011) شود می

 .شود می احساس روزافزون

ههای   شهرکت  و سهو،  کی از مشاوران و نیمتخصص دهندگان، آموزش یانیدر سطح م

 فها یفرآینهد ا  نیه ا تیه موفق عهدم در  ییهر دو نقش بسزا رانیا یسازمان طیدر مح یدولت

 یاز سهو  یشهرکت  یمطالب حکمرانه  یجامع و تک بُعد ریغ ،یکاربرد ریکرده اند. ارائه غ

و قانونگهذاران   ییاجرا رانیآنها و مد نیخال ب هادیحوزه در کشور منهر به ا نیخبرگان ا

 یکه مساله حکمرانه  یآنان هستند، شده است، به نحوهای  و آموزهها  مشاوره ازمندیکه ن

ای  مقولهه  یدر سهطح سهازمان   رانیمهد  یقانونگذاران و هم برا یهمچنان هم برا یشرکت

پژوهش نشهان دادنهد، فهارغ از سهوابق و     های  افتهیهمانطور که  هه،ی. در نتباشدیگن  م

 نیه که در اهایی  ( و سازمانی)در سطح فرد رانیمد یتمام بایتقر ل،یسطح و محل تحص

 ریه غ یآن، درکه  یکهاربرد  یاو ابزارهه  یشرکت یشدند، از مقوله حکمران یپژوهش بررس

 یارشد رانیمد ،ینهاد راتییتغ هادیا یدر نظر گرفتن دشوار باداشتند.  یجامع و سطح

بهه وجهود آوردن    یبرا یکاف زهیمقوله دانش الزم را ندارند، و از انگ نیکه اوال نسبت به ا
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را  یدولت ینامطلوب سازمانها تیوضع توانیم ستند،یبرخوردار ن زیسطح ن نیدر ا یتحول

 نهاموفق  یبهردار  یکپه  گهر، ید یدر  کرد. از سهو  ،یشرکت یدر ارتباط با مقوله حکمران

 یهمخهوان  رانیه ا ینههاد  سهاختار  بها  کهه  گرید یکشورها از یشرکت یحکمرانهای  نظام

و  مسهاله  نیا شیپ از شیب فیبه تضع منهر زین یداخلهای  سازمان به آن هیارا و ندارند،

 شده است.ن آ بودن یرکاربردیغ

در حال حاضر، فرهنه    دهدصورت گرفته نشان می لتحلی  خ رد، سطح در ت،ینها در

 بها ( …ی و رپهذی  تعهدم مسهئولی   ت،عهدم شهفافی   ،کشور در سهطح فهردی )فردگرایهی   

 قابهل  زانو پاسهخگویی بهه میه    تی خوب مثل شهفافی شرکتی حکمرانی اصلهای  یژگیو

 نظریهه سهازی   وی نههاد  رییه تغ گهرفتن  صورت کهی نحو به. باشد می تعارض دری توجه

حتی در صورت برطرف شدن مهوارد ذکهر شهده در     خوب،ی شرکتی حکمران اصول کامل

 فرهنه   بهه  ازیه ن و ،سطح با دشواری مواجهه خواههد بهود    نهمچنان در ای گر،سطوح دی

 .  دارد مناسبی ساز

موضهوع   تیسطح مشخص شده، عدم موفق 7مسائل مطرح شده در  ههینت ن،یبنابرا 

در  ینههاد  نانیکارآفر نکهیبا وجود ا بوده است. رانیا ینهاد طیدر مح یشرکت یحکمران

کرده اند، امها بهه   هایی  در کشور تالش یشرکت یاصول حکمران یاجرا یهر سه سطح برا

داشهته   یدر په  زیه ن یمنف ههینبوده و بعضا نت ی و منسهمتالشها کاف نیمختلف ا لیدال

 .  باشدیهمچنان نامطلوب م یدولتهای  در بنگاه یشرکت یحکمران تیوضع هتایاست، و نت

کهه مکهررا    یاز انتقهادات  یکی ،ینهاد ینیاشاره شد، در مطالعات کارافر شتریکه پ همانطور

 کهه  اجراسهت  قابهل  یصهورت  در تنهها  ینههاد  رییه تغ کهه  باشهد یم بحهث  نیا، شود میمطرح 

 محهدود آن حضهور دارنهد و     کهه در  ینههاد  طیموفق شوند از چارچوب مح ینهاد نانیکارافر

 بهه )اشهاره   کهردن  وارد بها  و شهده  خارج است، انآنهای  ارزشها و روش ، یکننده نظام اعتقاد

 گرانیبهاز  ریسها  یبهرا  ملمهوس  یشهکل  بهه  گهر ید ینهادهای  منطق وها  وهیش( واردات مفهوم

به وجود آورنهد  مورد نظرشان را  13ینهادهای  بیترت وها  تیاولو ،خود ینهاد طیمح در حاضر

(Leca et al, 2008) .خهود محبهوس بهوده و قهادر بهه       ینههاد  طیکه در مح یگرانیباز ن،یبنابرا

 ینخواهند داشهت. در حهال   ینیچن نیا یراتییانهام تغ تیظرف ستند،یچارچوب ن نیخروج از ا

مهدرن   ینههاد ی هها  بیاستارت آپ ها(، ترت ستمیکشور )مانند اکوس گریدهای  که در قسمت

 تیریمهد  یمنطق نههاد  نیگزیبازار آزاد جا یدر حال ورود و نظریه سازی است و منطق نهاد
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 یپهژوهش نشهان داد در حهوزه حکمرانه     نیه (، اMohajerani et al, 2014شهده اسهت )   یسنت

صهورت گرفتهه در گهذر زمهان،      گستردههای  تیو با وجود حما یدولتهای  شرکتدر  یشرکت

 .جا عمدتا ناموفق بوده است نیتا بد یشرکت یمناسب حکمران یورود و اجرا

 واسهطه  به یدولتهای  شرکت ینهاد طیدر مح یشرکت یدر مهموع، موضوع حکمران

 قهرار  یتهوجه  کهم  مهورد  همچنهان  پهژوهش  نیه ا یپهرداز  مفههوم  در شده مطرح لیدال

 نگهاه  آن بهه  یرضهرور یو مدرن امها غ  دیمفای  مساله عنوان به شتریب نینابراب و ،گیرد می

 عهدم  و ییپاسهخگو  ت،یشفاف چونهایی  واژه در یشرکت یحکمران کردن خالصه. شود می

 هر یاجراهای  سازوکار که یزمان هم آن ها، واژه نیا مرتب تکرار و تیموقع از سواستفاده

 تنهها  نباشد، روشن سازمان مختلف سطوح در یکاربرد و ملموس صورت به اصول از کی

 بهه  اشاره گر،ید عبارت به. شود می منهر زمان گذر در میمفاه نیا یمعنا رفتن نیب از به

 یشهرکت  یحکمرانه  اصهول  انیم در شتریپ یهمگ که پراکنده صورت به مختلف میمفاه

 ضهرورت  نشهانگر  انهد،  شهده  داده حیبهه صهورت جهامع توضه     یدولت یخوب در شرکتها

و بها   یشهرکت  یحکمرانه  یمباحث و آموزش مناسب و مدرن آن تحت لوا نیا آوری جمع

 تیدر وضهع  ینههاد  راتییه اعمال تغ ت،یدر نها .باشدیم رانیا ینهادهای  یژگیتوجه به و

در  قیه دق یزیه ر برنامهه  و انسههام  ازمندین رانیا یدولتهای  در شرکت یشرکت یحکمران

و  ختهیاز هم گس ریله بخواهد در جزامسا نیا یاجرا نکهیو ا باشد،یم یکنار فرهن  ساز

خهتم   تیه نه تنها بهه موفق  ردیو البته ناقص صورت پذ یمختلف به صورت مواز ینهادها

تهر شهدن    یمعنه  یحوزه و به  نیدر ا شیاز پ شیب ینخواهد شد، بلکه منهر به سردرگم

 .شود می یشرکت یسودمند حکمران میمفاه

 پژوهشهای  و محدودیت دستاوردها

در  یدر حهوزه اقتصهادها   یشهرکت  یحکمرانه  اتیپژوهش به ادب نیا یدیاول و کل دستاورد

در  یشههرکت یحکمرانهه تیوضههع یدر قالههب بررسهه دسههتاورد نیهه. اباشههدیحههال توسههعه م

و  ،یتحهت بررسه   یمختلف حاضر در حوزه نهاد گرانیو نقش باز یرانیا یدولتهای  سازمان

 یاصهول حکمرانه   یکه در هر سطح به شکست دامنه دار در اجهرا  یمشکالت و نقاط ضعف

 هیه نظر می، تعمه  دوم دسهتاورد ارائهه شهد.    ،کننهد  مهی کمک  یدولتهای  شرکتدر  یشرکت

 یدر حوزه کشهورها  یشرکت یحکمران یو مفهوم واردات به مطالعات نهاد ینهاد ینیکارافر
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. باشهد یم ایهن طیهف مطالعهات   ، و ارائه چارچوب نظری جدیدی برای انهام در حال توسعه

 تیه عامل پهارادوکس  تیاهم نشانگر ی،نهاد ینیکارآفر نظریه با آن ارتباط وها  افتهی یبررس

عدم بههره   طیدر شرا یشرکت یمناسب حکمران یااجر در شکست و ینهاد طیمح در نهفته

ههای   نهه یکهه در زم  یمشهاوران و متخصصهان   ایه و  ی،مثل تکنولوژ گریدهای  بردن از مولفه

و  رانی. ضعف آمهوزش دهنهدگان، مهد   باشدیدر سطوح مختلف حضور دارند، م گرید ینهاد

در همهراه کهردن    ینهاتوان حضهور دارنهد و    رانیا یدر چارچوب نهاد یقانونگذاران که همگ

مناسب اصهول   یعدم اجرا ههیو در نت ،یتحت بررس ینهاد طیحاضر در مح گرانیباز ریسا

صورت گرفتهه و تههارب کسهب شهده، بها       یبا وجود تالشها یشرکت یمدرن نظام حکمران

مسهاله در مطالعهات منطبهق بهر نظریهه       نیه که به ا اینقاط دن ریدر سا نیشیپهای  پژوهش

 .  (Leca et al, 2008) دارد انطباقپرداخته بودند  ینهاد ینیکارافر

دارد. اوال،  اسهتگذاران یو س نیمتخصصه  یبهرا  ییامهدها یپهژوهش پ  نیه ا جیدر ادامه، نتها 

از  یشهرکت  یپرداختن نهاقص بهه مسهاله حکمرانه     نطوریسو و هم کیاز  یپردار یکپ کردیرو

. در ادامهه، بها   شهود  مهی اصول در سهازمانها   نیا یدر اجرا شکست به هر دو منتج گرید یسو

مطرح شده در سه سهطح کهالن،    لیو با در نظر گرفتن مسا پژوهش نیاهای  افتهیاستفاده از 

 بهه  منههر  کهمناسبتر و ملموس تر  نینسبت به اتخاذ قوان توانند میخرد، قانونگذاران و  یانیم

 ، اقدام کنند.بشوند یدر سطوح مختلف سازمان خوب یشرکت یحکمران اصول از یرویپ

 فهراهم  یآته  مطالعهات  انهام یبراهایی  فرصت پژوهش نیاهای  تیمحدود ت،یدر نها

 شهده  ارائه مدل و پژوهش نیاهای  افتهی توانند می یآتهای  پژوهش مثال، یبرا. کنند می

ههای   با اندازه مشابه یسازمانها در یکم شکل به را یشرکت یحکمران شکست با رابطه در

 در یفعل یحکمرانهای  نظام در موجود یخالها و ،کنند یبررسمتفاوت و در تعداد باالتر 

 و زمهان  بها  مهرتبط  پهژوهش  نیه ا گهر ید تی. محهدود کننهد  ییشناسا را گریدهای  حوزه

 ریمهدت کهه بهه سه     یو طوالن یفیک یپژوهش انهام راستا، نیا در. بود موضوع تیحساس

 یبهتهر بهرا   یبهه دسترسه   یابیدست نطوریو هم پردازد،یمساله در گذر زمان م نیتحول ا

 منهر شود. ها  افتهی قیبه تعم تواندیو در سطوح مختلف مها  داده از سازمان آوری جمع

 یبندمع ج

 یرانه یا یدولته ههای   شهرکت  حهوزه در  یشهرکت  یحکمرانه  تیوضهع  یمقاله به بررس نیا

 و واردات، و ینههاد های  هینظر از شده داده توسعه ینظر چارچوب از استفاده با. پرداخت



   1737بهار ، 67، شماره چهاردهمسال  | فصلناهم علوم مدرییت اریان | 70

 

 تیپهژوهش صهورت گرفتهه نشهان داد وضههع     ق،یه تحق درپهژوهش مهدیریتی    یاسهتراتژ 

، آموزش دهندگان حاکمیت) یبُعد اصل 1ها  در سازمان یشرکت یحکمران ینامطلوب فعل

 مقالهه  یپهرداز  مفههوم  اسهاس  نی، که بر ادارد( یو سطح فرد یو خبرگان، حوزه سازمان

بهه   یو حهوزه سهازمان   حاکمیتحداقل دو مولفه  ،این بین(. در 0)شکل  شد داده توسعه

 مطالعهات  ابه  مقالهه  نیاهای  افتهی. هاست بنگاه اداره در سیاسی زدگی ریشدت تحت تاث

 یهمخهوان  بودنهد،  کهرده  اشهاره  شده نهفته تیعامل پارادوکس به آن در که ینهاد نظریه

کننده به منظور به وجهود   لیو تکم دیجدهایی  استفاده از مولفه تیو نشان از اهم هداشت

خهوب در   یشهرکت  یکردن مناسب اصول حکمران نهیو مشخصا نهاد ینهاد رییآوردن تغ

منحصهر  ههای   یدگیچیبا پ ران،یپژوهش نشان داد ا نیا ان،یدارد. در پا یدولت یسازمانها

اجهرا شهده در   ههای   از نظهام  یبهردار  یو کپه  یکمه  یسهاز  ادهیپ تیقابل ، یبه فرد نهاد

 یتوسهعه نظهام حکمرانه    یارائه شهده بهرا   یکردهایتر را ندارد، و رو شرفتهیپ یاقتصادها

در ههر   رانیه ا ینهادهای  یژگیدر نظر گرفتن و ازمندیموفق آن، ن یساز ادهیو پ یشرکت
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 وستیپ

ی نوقهوع کهارآفری   بها تهربهی کهه   های  از دادههایی  شده از قسمت دکدهای تولی 7 شکل

 .  دهد را نشان می ،نهادی ارتباط دارند

 

تجربیهای  کدهای تولید شده مرتبط با کارافرینی نهادی از داده – 3شکل 
 

1 Claessens, and Yurtoglu, 2013 
2 Institutional actors’ practices & belief sy stems 
3 Eisenstadt, S. N. (1980) 
4 Institutional logics 
5 Neoinstitutionalism 
6 Importation 

7 Transposition 

8 Translation 
9 Theorization 

10 Semi-structured 
11 Descriptive coding 
12 First-order categories 

13 Pattern coding 
14 Triangulation 

15 Modus operandi 
16 Rentier state 

17 Institutional arrangements 



   



   

 

 : نهاد مردم های سازمان در خدمتگزار رهبری بازتاب

 اسالمی کار اخالق گر تعدیل نقش
1 الهام ابراهیمی

*  
 ** محرم عباسی

 *** سید جاوید حسینی
 **** محسن اسماعیلی

 

 01/00/37دریافت:تاریخ 
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 چکیده
نهاد بها توجهه بهه اتکهای      ها و موسسات مردم گیری، رشد و بقای سازمان سبک رهبری در شکل

دههد کهه    مهی  نشهان ههای پیشهین،    های داوطلبانه نقش حیاتی دارد. پژوهش-ها به فعالیت آن
، سبک رهبری خدمتگزار اسهت. پهژوهش حاضهر بهه منظهور      سازمانهاسبک رهبری اغلب این 

 سهازمانهای در آن گیری از این سهبک رهبهری بها ههدف بازتهاب تهأثیر        پیامدهای بهره مطالعه
نهاد انهام شده است. در این میان نقش اخالق کار اسالمی به عنوان متغیهر تعهدیلگر ایهن     مردم

همبسهتگی اسهت. از بهین    ورابطه صیفی پژوهش تواین  هدفتأثیرگذاری نیز آزمون شده است. 
نفهر   703نفهر بودنهد،    0000جامعه آماری پژوهش که کارکنان موسسه خیره محک به تعهداد  

هها، پرسشهنامه    ای تصادفی انتخاب شدند. ابهزار گهردآوری داده   گیری طبقه نمونه به روش نمونه
 SPSSافزارههای   اری و نهرم سازی معادالت ساخت ها با استفاده از روش مدل استاندارد بود و داده

تحلیل شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رهبری خدمتگزار رابطه مثبهت و   Smart PLSو
معناداری با متغیرهای سطح فردی )تاب آوری و عهین شدن با شغل(، تیمهی )تبهادل تیمهی(،    

ار( دارد. شدن خهانواده توسهط که    سازمانی )هویت سازمانی و افتخار سازمانی( و خانوادگی )غنی
اما نقش تعدیلگر اخالق کار اسالمی در رابطه بین رهبری خدمتگزار با پیامدهای مهذکور تأییهد   

که مدیران خهود را بهه    شود میهای غیردولتی و مردم نهاد پیشنهاد  نشد. به موسسات و سازمان
ههای نهوع    استفاده از سبک رهبری خدمتگزار تشویق نموده و بسهتر آمهوزش و تهربهه ویژگهی    

کنندگی بهرای مهدیران و سرپرسهتان     احساسی، معرفت و نقش متقاعد داوطلبانه، التیام  دوستی 
 مند گردند. خود فراهم نمایند تا از پیامدهای فردی، تیمی، سازمانی و خانوادگی آن بهره

 شهدن  غنهی  سازمانی، هویت شغل، با شدن عهین خدمتگزار، رهبری :واژگان کلیدی
 اسالمی کار اخالق خانواده، و کار

                                                      
 .استادیار، مدیریت منابع انسانی، پژوهشکده اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران* 

 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران** 

 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران ***
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 مقدمه  

توسط سازمان ملل مورد اسهتفاده قهرار    1313برای اولین بار در سال  1واژه سازمان غیردولتی

هر گروه غیر انتفاعی داوطلبانهه از شههروندان جههانی کهه در     »گرفت و این اصطالح در مورد 

و سطح محلی، ملی و بین المللی برای اهداف متنوع فرهنگهی، اجتمهاعی، خیریهه، تخصصهی     

ههای  در ایران طبق مصوبه وزارت کشهور، سهازمان   به کار برده شد.« صنفی تشکیل شده باشد

انهد )دمهاری و    نامگهذاری شهده   «سمن»نهاد یا به اختصار  های مردمغیر دولتی به نام سازمان

های سازمان غیهر دولتهی و سهازمان    (؛ بنابراین در این پژوهش نیز واژه601: 1737همکاران، 

(، 0013) 0از نظهر سهودان وپانهدی   مترادف و معادل هم درنظرگرفته شهده اسهت.    نهاد  مردم

نههاد نقهش مهمهی در توسهعه اقتصهادی و اجتمهاعی کشهورها         های غیردولتی و مردمسازمان

هایی اسهت کهه   ها و صنعتهایی ورود به عرصهدر واقع فلسفه وجودی چنین سازمان داشته و

بهه تهامین    هها این سهازمان از آنها که ها را ندارد. رود به آندولت توان یا تمایل الزم را برای و

پردازند، مورد توجهه  های مختلف مانند فقر، سالمت و حقوق بشر مینیازهای جامعه در حوزه

اند. تهربه کشورهای در حال توسعه و توسهعه یافتهه در طهول بهیش از نهیم قهرن،        قرار گرفته

ز پیش اثبات کرده اسهت. توسهعه اجتمهاعی بهرای     ها را بیش اضرورت وجود این نوع سازمان

هها اسهت، ایهن نیازهها گسهترده و      تأمین نیازهای انسان و ارتقای سهطح زنهدگی همهه گهروه    

 ,Estrada & de la Garzaبه تنهایی قادر به تهأمین ایهن نیازهها نیسهتند )    ها  نامحدودند و دولت

یهافتگی کشهورها محسهوب     نظام سالمت شاخص مهمهی در میهزان توسهعه   (. از آنهاکه 2016

های فراگیر تمرکز داشهته و تهوان الزم   ها بیشتر بر پیشگیری و درمان بیماریو دولت شود می

در حفظ و ارتقای سالمت بیماران خاص را ندارند، لهذا در بیشهتر کشهورها ایهن موسسهات و      

نهاد هستند کهه بهرای رفهع ایهن گونهه نیازهها تشهکیل و اداره         های غیردولتی و مردمسازمان

 1100. در کشور ما نیز طبق آخهرین گهزارش معاونهت اجتمهاعی وزارت بهداشهت،      شوند می

نهاد و خیریه در حوزه سالمت فعالیت دارنهد )خبرگهزاری ایسهنا، دی     و موسسه مردم سازمان

هها موسسهه خیریهه محهک اسهت کهه بهه         ترین این سازمان(. یکی از شناخته شده1735ماه 

منظور حمایت از کودکان مبتال به سرطان تشکیل شده و در عرصه بین المللی نیهز شهناخته   

 «ههای غیردولتهی   کهاوی سهازمان   بهینهه »شده است. محک در هشتمین دوره ارزیابی 
بهرای  7

ههای   رین شهیوه صهرف کمهک   مطابقت عملکرد خود با استانداردهای جهانی و اطمینان از بهت

نههاد از سراسهر جههان بها      سازمان مهردم  707مردمی به طور داوطلبانه شرکت کرد و در بین 



 11|   اسالمی کار اخالق گر تعدیل نقش: نهاد مردم سازمانهای در خدمتگزار رهبری بازتاب

 

 

سهپتامبر   SGS ،07)گهزارش شهرکت    درصد، در جایگاه نخست قرار گرفهت  6/33اخذ امتیاز 

ی هها گیری، رشد، پایداری و بقهای سهازمان  ( شکل0015) 1و دیالگارزا از نظر استرادا (.0017

هایی کهه بهه کهار    غیر دولتی تحت تاثیر مستقیم سبک رهبری بوده و این موضوع در سازمان

 6613( بها مطالعهه   0017) 6داوطلبانه متکی هستند، حیاتی اسهت. مهوآی، نامهادا و کهاتوس    

هها پرداختنهد و   سازمان غیر دولتی به بررسی تاثیر سبک رهبری بر میزان اثربخشهی سهازمان  

ها و میهزان  بتی بین سبک رهبری مورد استفاده توسط مدیران این سازمانرابطه معنادار و مث

ههای پیشهین در زمینهه سهبک رهبهری مهورد       بررسی پهژوهش   سازمانی یافتند.ساثربخشی 

سهبک رهبهری   دههد کهه    نهاد  نشان مهی  ها و موسسات غیردولتی و مردماستفاده در سازمان

؛ Singh, 2014؛ Zhang et al., 2012)اسهت   5هها، سهبک رهبهری خهدمتگزار    این سهازمان  اغلب

Estrada & de la Garza, 2016؛Palumbo, 2016؛Mwai et al., 2018.)     بنهابراین سهوالی کهه

محققان در پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به آن هستند این است که آیا موسسه خیریهه  

سهبک رهبهری خهدمتگزار    نهاد با اسهتفاده از   محک نیز به عنوان یک موسسه غیردولتی مردم

ههای انههام شهده،     مند شود؟ مطابق پژوهشتوانسته از پیامدهای مثبت این نوع رهبری بهره

برخورداری از سبک رهبری خهدمتگزار پیامهدهای متنهوع و متعهددی دارد کهه در پهژوهش       

، 3، پیامهد گروههی تبهادل تیمهی    7و عهین شدن بها شهغل   3آوری حاضر پیامدهای فردی تاب

و پیامد خانوادگی غنی سازی خانواده توسهط   11و افتخار سازمانی 10ازمانی هویتپیامدهای س

به عنوان پیامدهای اصلی رهبری خدمتگزار در نظرگرفته شده است. به عالوه، با توجهه   10کار

کننده بهین   به عنوان متغیر تعدیل 17به فرهن  اسالمی کشور ایران، متغیر اخالق کار اسالمی

 پیامدهای مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.سبک رهبری خدمتگزار و 

 پیشینه پژوهش

  رهبری خدمتگزار 

کنهد، عنهوان شهناخته    نقشی که در اثربخشی فردی و گروههی ایفها مهی    رهبری به دلیل 

انهد کهه رهبهران مهی    رفتار سازمانی ثابت کهرده  ای در رفتار سازمانی است. محققان شده

ههای اخیهر   در سهال  های رهبهری کهه   باشند. یکی از سبکتوانند عامل تمایز در سازمان 

لو است )اسمعیل  پردازان حوزه مدیریت قرار گرفته، رهبری  خدمتگزار مورد توجه نظریه

توسهط   1330نظریه رهبری خدمتگزار برای اولین بهار در سهال    (.1773و خانمحمدی، 
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( رهبهری خهدمتگزار را   1333گرینلف ) (.0011ارائه شد )اکبری و همکاران،  11گرینلیف

کارکنهان در حهوزه اثربخشهی کهار،      سبک رهبری که بر توسعه دادن حداکثر پتانسهیل »

تعریهف کهرده   « های رهبری آینهده تمرکهز دارد  نظارت اجتماعی، خودانگیزشی و قابلیت

رهبری خدمتگزار یک رهیافت در مورد رهبهری و خهدمت    (.Haar et al., 2017: 57است )

 شهود  مهی مرحلهه اول خهادم و در مرحلهه دوم رهبهر محسهوب       هبر، در است که در آن ر

این سبک رهبری، ظرفیهت و ویژگهی شفابخشهی احساسهی،      (. 1731)خالصی و همکاران، 

افزایهی   ههای ادراکهی، ارزش   بخشی، ارتقای مهارت رفتار اخالقی، توانمندسازی، انگیزش، الهام 

نههاد اسهت،    ههای مهردم  ه مهدیریت سهازمان  ای را که الزمه  برای جامعه و رشد و توسعه حرفه

را در  داراست. رهبر خدمتگزار به خهودی خهود انگیهزه بیشهتری دارد و ایهن انگیهزه معنهوی        

دهد. بدین ترتیب، کارکنانِ متهأثر از  راستای ارتقای عملکرد در اختیار زیردستان خود قرار می

مهدیران    شت. این امر انگیهزه  سبک رهبری خدمتگزار نیز انگیزه و کارایی بیشتری خواهند دا

رهبهران معنهوی را بهبهود     برای تبدیل شدن به   نهاد مردم های  منابع انسانی و رهبران سازمان

  (.Schneider & George, 2011; Otero-Neira, Varela-Neira & Bande, 2016) بخشد می

 عجین شدن با شغل

( معرفی شد و از زمهان ارائهه   1356) 16مفهوم عهین شدن با شغل ابتدا توسط لودال و کهنر

آن، در حههوزه رفتههار سههازمانی و روانشناسههی شههغلی مههورد توجههه قههرار گرفتههه اسههت. ایههن  

ای از ارزش و هویتی که فهرد از شهغل خهود دارد،    پردازان، عهین شدن با شغل را درجه نظریه

عههین شهدن بها    ( در تعریفی مشابه، 0001) 15(. مادر Huang et al., 2016اند )تعریف کرده

یابنهد،  شهان هویهت مهی   ای که اشخاص به لحاظ روانشناختی با شغل فعلهی را به درجه  شغل 

تعریف کرده است. کارکنان با میزان باالیی از دلبستگی و عهین شدن با شهغل، از کهار خهود    

بهه سهازمان و همکهاران     دهند و نسهبت  رضایت دارند، روحیه و انگیزه باالیی در کار نشان می

نهدرت بهه تهر      (.چنین افرادی به Singh & Gupta, 2015کنند ) ود تعهد باالیی ابراز میخ

( و در نهایت با جلهب رضهایت کارکنهان موجهب     1773اندیشند )خالصی و همکاران،شغل می

 . (Raymond & Themba, 2013) شود میوری سازمان  بهبود  بهره
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 آوری تاب

-دبیات روانشناسی شد و به معنی سازش موفقیهت آوری از علوم طبیعی وارد امفهوم تاب

آوری بهه  (. تهاب Lei et al., 2014آمیز فرد به رغم وجود شرایط نامطلوب محیطی اسهت ) 

های اجتماعی، مالی یا احساسی و بازگشت به تعادل مهدد اطهالق  ظرفیت تحمل چالش

در شهرایط غهم، فشهار، شهرایط      13و بیانگر توانایی فهرد بهرای سهازگاری مههدد     شود می

آوری مثبهت، سهازگاری در   زای زندگی است. به عبارت دیگر، تاب نامطلوب و عوامل تنش

ها یا آوری به معنای مقاومت انفعالی در برابر آسیب واکنش به شرایط نامطلوب است. تاب

محهیط  و سهازنده   کننده فعالآور، یک مشارکت شرایط تهدیدکننده نیست؛ بلکه فردِ تاب

آوری فرایندی اسهت  تاب (.1731چاری، )قاسم و حسین شود میپیرامونی خود محسوب 

زنهدگی خهویش مهدیریت داشهته باشهند.       زای  بر عوامل تنش سازد که افراد را قادر می

رغهم وجهود موانهع، فهردِ      بهه  هدفمند بهودن اوسهت.   ،آوری باالاصلی فردی با تاب ویژگی

 .کنهد ها تالش مهی  یدن به اهدافش را داشته و برای نیل به آنآور توان الزم برای رس تاب

آور در شرایط ناخوشهایند و نهاگوار   ویژگی دیگر این افراد، کنترل و تمرکز است. فرد تاب

. ویژگی سوم گیرد میبر احساسات خود کنترل الزم و کافی را داشته و بهترین تصمیم را 

ههای زنهدگی   آور از چهالش  رد تهاب فه  شهود  مهی سختکوشی و باانگیزگی هست که باعث 

ها مایوس نشود. در نهایت، ویژگی چههارم اعتقهاد بهه قهدرت     استقبال کرده و از شکست

 گیهرد  مهی هها و مشهکالت از آن کمهک    ماوراءالطبیعه است کهه فهرد در تمهامی سهختی    

(Connor et al., 2003.) 

 تبادل تیمی

ها، نظرات و پیشنهادها بها دیگهر    یدهتبادل تیمی، در  اعضای تیم از تعامل مشتر ، تسهیم ا

اسهت. کیفیهت تعامهل     رسانی و شناخت دیگر اعضای تهیم   اعضا و نیز دریافت اطالعات، کمک

نقش مشتر  بهین اعضهای تهیم اسهت      اثربخشی ارتباط کاری پیروان در  دهنده تیمی، نشان

(Seers et al, 1995.)       اسهاس عمهل   طبق تئوری تعامل اجتمهاعی، ارتباطهات تیمهی اعضها بهر

دهد چگونه افراد با دیگر اعضا تعامل دارنهد. مطالعهات تهربهی نشهان      متقابل است و نشان می

همکهاری، همهاهنگی و    تیمی منههر بهه اعتمهاد، احتهرام،      دهد وجود سطوح باالی تعامل می

(. در سهطوح  Aw & Ayoko, 2017؛ Banks et al., 2014 ) شهود  میمشارکت بیشتر اعضای تیم 
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اشترا  بگذارند؛ چرا کهه   تا نظرات خود را به  شوند میعامل تیمی، کارکنان برانگیخته باالی ت

شهد   نظرات آنان هر چند مختلهف و متفهاوت باشهد، مهورد توجهه و بها ارزش تلقهی خواههد         

(Morrison & Milliken, 2003محققان معتقدند اثربخشی سازمان .)هها وابسهته بهه    ها و شرکت

ها و واحدهاست و اطالعهات مههم و کلیهدی در فراینهد     ن افراد، تیمچگونگی تسهیم دانش بی

(. زمانی که شواهد حاکی از وجهود  Liu et al., 2011) شوند میتعامل، شناسایی و اولویت بندی 

العمل افراد مشارکت فعال در وظهایف تهیم در پاسهخ بهه     تعامل تیمی باالی اعضا باشد، عکس

  (.Haynie, et al., 2012اجتماعی خواهد بود ) این تعامل 

 هویت سازمانی

معرفهی شهد. هویهت       17توسط آلبرت و وتهن  1376مفهوم هویت سازمانی اولین بار در سال 

)اکبهری و   کنهد  مهی  است که ارتباط بهین کارکنهان و سهازمان را مشهخص     سازمانی مفهومی 

یابی سازمانی فرآیندی اسهت کهه    ( معتقدند هویت1375) 13(. ریلی و شاتمن0011 همکاران،

از طریق آن کارمند، عالئم ارسهال شهده توسهط سهازمان را در  کهرده و پهس از آگهاهی از        

 ,Kumar & Jauhariکنهد )  تشابهات میان خود و سازمان،  بهتر با سهازمان ارتبهاط برقهرار مهی    

 شهود  مهی ی از هویت اجتماعی فهرض  (. در تعریفی دیگر، هویت سازمانی، نوع خاص761 :2016

که از طریق آن فرد هم به طور شناختی و هم به صورت احساسی خود را متعلق بهه سهازمان   

داند و عضویت در سازمان وی را به برقراری یک ارتباط اثربخش کامل بها جامعهه ههدایت    می

دار از هویهت سهازمانیِ   اند کارکنهان برخهور  (. مطالعات نشان دادهPiccoli, et al., 2017)  کند  می

، بلکه سطح بهاالیی از رضهایت شهغلی را تهربهه     شوند میتنها در اهداف سازمان سهیم  باال، نه 

و  کننهد  مهی دهند، همواره روابط مهثثر بهین گروههی برقهرار      کرده، رفتارهای فرانقش بروز می

 (.  Erkutlu, & Chafra, 2018: 155احتمال تر  و جابهایی پایینی دارند )

 خار سازمانیافت

شناسی وارد مدیریت شهده اسهت.    واژه افتخار سازمانی همانند بسیاری از مفاهیم، از علم روان

را در حهوزه مهدیریت و   « 01افتخهار »از نخستین افرادی اسهت کهه واژه    (1337) 00میشکایند

 ( افتخار سازمانی را مباهات کارکنان بهه حضهور  0013و همکاران ) 00تراپرو .کار برد سازمان به

در یک سهازمان، خهود را بخشهی از سهازمان دانسهتن و رضهایت از دسهتاوردها و محبوبیهت         
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انهد. ایهن مفههوم شهامل دو گونهه افتخهار سهازمانی         سازمان در نگهاه دیگهران تعریهف کهرده    

احساسهات مهثثر موقهت و     تواننهد  مهی که در نوع اول، کارکنهان    است 01و نگرشی 07احساسی

آمیهز دربهاره سهازمان مبتنهی اسهت،       کوتاه مدت از افتخار را که بر در  یک رویداد موفقیهت 

یک نگهرش شهناختی و پایهدار از افتخهار داشهته       توانند میتهربه کنند. در نوع دوم، کارکنان 

های کارکنهان از دسهتاورد    باشند که از در  کلی نسبت به سازمان ناشهی شهده اسهت. وقتهی    

کنند، افتخار احساسی به سهازمان   شرکت چه در زمان حال و چه در گذشته احساس مباهات 

هها و رفتهار    یابد. احساس افتخار سازمانی، همانند تمامی احساسات دیگر، بر نگرش افزایش می

 (.  Gouthier, & Rhein, 2011کارکنان تاثیر گذار است )

 شدن خانواده توسط کارغنی

بسهیار مهورد توجهه محققهان      1330های کار و خانواده بر یکدیگر طی سالتاثیر متقابل 

قرار گرفت و علل اساسی آن ورود گسترده زنان به بازار کار، تغییرات جمعیت شناختی و 

Gregoryفرهن  حاکم بر جامعهه بهود )  
 et al, 2013     براسهاس پیشهینه و تاریخچهه ایهن  .)

روابط بهین کهار و خهانواده وجهود دارد، سهه      های مختلفی که در زمینه  موضوع و دیدگاه

سازی کار و خهانواده و تعهادل کهار و     رویکرد قابل تفکیک شامل تضاد کار و خانواده، غنی

رویکرد تضاد بر این پایه استوار است که  (.1733عباسی و همکاران، (زندگی وجود دارند 

انواده بهر سهر ایهن منهابع     افراد، میزان محدودی زمان و انرژی در اختیار دارند و کار و خ

. در نتیههه، محهور ایهن دیهدگاه تعهارض میهان کهار و        کنند میمحدود با یکدیگر رقابت 

تأثیر تهربیهات یهک نقهش در بهبهود     »خانواده است. رویکرد غنی شدن کار و خانواده به 

اشاره دارد که خود به دو بعد اصلی غنهی شهدن خهانواده    « کیفیت زندگی در نقش دیگر

. در نهایت، رویکرد تعادل کهار  شود میو غنی شدن کار توسط خانواده تقسیم توسط کار 

 -و خانواده بر این مبناست که بین کار و خانواده توازن و تعادل برقرار است و تعادل کهار 

هها )اعهم از    که تقاضاهای حوزه کار با تقاضاهای سایر حهوزه  شود میزندگی زمانی تهربه 

 .Kim, 2017;  & Carlson, 2008; (Grzywacz) خانواده( سازگار باشد

در پژوهش حاضر، غنی شدن خانواده توسط کار به عنوان یکهی از پیامهدهای سهبک    

کنهد  رهبری خدمتگزار در نظر گرفته شده است. دیدگاه حاکم بر این نظریه استدالل می

تواند به عنوان منابع قابل انتقهال بهه   که نگرش و رفتار مثبت کارکنان از حوزه کاری، می



   1737بهار ، 67، شماره چهاردهمسال  | فصلناهم علوم مدرییت اریان | 15

 

حوزه خانواده مورد توجه قرار گیرد و این نگرش و رفتار، آثار مثبتی بر روابط خهانوادگی  

(.  غنهی شهدن   Greenhaus, & Powell, 2006و زندگی شخصی افراد  داشهته باشهد )  

خهانواده و   خانواده توسط کار از سه مولفه توسعه خانواده به وسهیله کهار، تهاثیر کهار بهر     

های مختلف و کسهب دانهش و    سرمایه کار برای خانواده تشکیل شده است. در  دیدگاه

مهارت در کار، فرد را به عضو بهتری در خانواده تبدیل کرده )توسهعه خهانواده( و تهربهه    

خوش خلقی، احساس مفید بودن و شاد بودن در خانواده را بهه همهراه دارد.  در نهایهت    

ای برای خانواده فرد، وجهه، اعتبهار و منهافع مهادی بهه دنبهال دارد      ایهکار به عنوان سرم

(Carlson, et al., 2006  ؛Zhang et al., 2012.) 

 ها و چارچوب نظری توسعه فرضیه
 رهبری خدمتگزار و عجین شدن با شغل

(، التیام بخشیدن، گهوش کهردن، آگهاهی دادن،    0001)   ( و اسپیرس1336) طبق نظر رینک 

تعهد به رشد افراد جامعه از اصول اساسی و مهم رهبران خدمتگزار است. اگهر   کردن و  تعقیب

توسط پیروان در  شود، به عهین شدن با شغل کمهک خواههد کهرد )خالصهی و      این قواعد 

هایی را کهه  بایست راهها میدر محیط دائما در حال تغییر امروزی، سازمان(. 1731همکاران، 

توسعه دهند. در این میهان تهاثیر رهبهری     شود میان با شغل خود موجب عهین شدن کارکن

بایسهت در   مهی  در حالت کلی و به ویژه رهبری خدمتگزار در عهین شدن کارکنان بها شهغل،  

تواند به عنهوان یهک خهادم، از طریهق در دسهترس      (. رهبر میMeyer, 2014نظر گرفته شود )

کارکنان، موجب بهبود و ارتقای عملکهرد آنهان شهود؛    بودن برای رفع نیازها و منابع مورد نیاز 

 Brienبه طوری که نیاز کارکنان برآورده شده و عهین شدن آنان با شغل خود افزایش یابهد ) 

et al., 2012( تاثیر سبک رهبری خدمتگزار در عهین شدن با شهغل را بها   0013) 06(. زو و آنه

نتایج پژوهش آنان نشان داد رهبهران   .کردند روانشناختی بررسیمیانهیگری نیازهای اساسی 

ها و خصایص کارکنهان را در  کهرده   دهند که ویژگیخدمتگزار، خود را در موقعیتی قرار می

کنند. بر این اساس فرضهیه اول  ها از قبیل استقالل، شایستگی و ارتقا را برآورده  و نیازهای آن

 :شود میپژوهش به شکل زیر در نظر گرفته 

ن رهبری خدمتگزار و عهین شدن بها شهغل کارکنهان رابطهه معنهاداری      : بی1-1فرضیه 
 وجود دارد.
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 آوری رهبری خدمتگزار و تاب

آوری، موضوع ارتباطهات و تعامهل بها افهراد و منهابع ارتقهای       در رابطه بین رهبری و تاب

یابد. به عبارت دیگر، رهبر خهدمتگزار از طریهق   ها اهمیت می پذیری اجتماعی آنانعطاف

ههای  تر با آنان کهه زمینهه فعالیهت   عمیق و صمیمانه پیروان، برقراری روابط نزدیکدر  

ای در روابهط، احتهرام بهه کارکنهان،      سهازد، ایههاد عهدالت مهرواده    هماهن  را فراهم می

برقراری ارتباط متقابل اثربخش، اعتماد به توانایی کارکنان، ارزیهابی گروههی بهه منظهور     

روانی کار و افزایش ظرفیت سازگاری افراد در رویارویی بها   انهام کار تیمی و کاهش فشار

-آوری و انعطهاف تواند میهزان تهاب  ها با بیان احساسات  ومشارکت دادن افراد، میچالش

 05(. از نظر بهادگر Cacioppo, et al., 2011پذیری پیروان و زیردستان خود را تقویت کند )

پذیری پیروان تاثیر مستقیمی دارد و بها  ( نیز رهبری خدمتگزار بر قابلیت انعطاف0013)

گیری مبتنی بر اخهالق،  استقالل زیردستان و تصمیم ایهاد فضای کاری مشتر ، ارتقای

دههد. بهر ایهن    های جدید افزایش مهی  پذیری پیروان را در برابر رخدادها و چالشانعطاف

 :شود میاساس فرضیه دوم پژوهش به شکل زیر در نظر گرفته 

 آوری کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.بین رهبری خدمتگزار و تاب: 0-1فرضیه 

 رهبری خدمتگزار و تبادل تیمی  

 ها را به ارائه نظهرات آنرهبر خدمتگزار با حمایت و استقبال از مراودات بین اعضای تیم، 

و  03(. زوLiden, et al, 2008کنهد ) و تبادل اطالعهات بها سهایر اعضهای تهیم تشهویق مهی       

رسهانی بها   ( به بررسی تهاثیر رهبهری خهدمتگزار در بهروز رفتهار کمهک      0016ان )همکار

گری تبادل تیمی اعضا در یک هتل سیصد نفره پرداختنهد. نتهایج ایهن پهژوهش     میانهی

نشان داد که استفاده از سبک رهبری خدمتگزار از طریق فراهم کردن شرایط تشهریک و  

افت بهازخور رفتارهها از دیگهران، احتمهال     تسهیم نظرات و پیشنهادها، تبادل تیمی و دری

و همکهاران   07در پژوهشهی مشهابه مهالینگوم    کنهد. بروز رفتارهای مثبهت را بیشهتر مهی   

( به بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتارشهروندی سازمانی، خالقیت و تبهادل  0015)

ضای تیم تیمی پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد بین رهبری خدمتگزار و تبادل اع

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این متغیر، رابطه رهبری خهدمتگزار بها خالقیهت و    

بنابراین فرضیه سوم پژوهش به شکل زیهر در  کند. رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل می
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 :شود مینظر گرفته 

 : بین رهبری خدمتگزار و تبادل تیمی رابطه معناداری وجود دارد.7-1فرضیه 

 خدمتگزار و هویت سازمانی  رهبری

فهراهم کهردن    رهبران خدمتگزار با تفویض اختیهار و تمرکهز بهر رضهایت پیهروان خهود،      

های رشد و توسعه فهردی و تشهویق بهه مشهارکت حهداکثری، بهه دنبهال ارتقها و         فرصت

(. بهروز چنهین   Hunter et al., 2013؛Van Dierendonck, 2011پیشهرفت آنهان هسهتند )   

هها اعضهای   تواند کارکنان را به این باور برساند کهه آن  از سوی رهبر میرفتارهای مثبتی 

با ارزش سازمان هستند و این احساس ارزشمندی و تصدیق افراد توسهط رهبهر، موجهب    

(. از سهوی دیگهر رهبهری    Fuller et al., 2006) شهود  مهی ها تقویت هویت سازمانی در آن

داده و در نتیههه آن، هویهت سهازمانی    خدمتگزار، جذابیت در  شده سازمان را افزایش 

های صورت گرفته در این زمینهه،   (.  پژوهشBarbuto & Wheeler, 2006) شود میتقویت 

 ,.Zhang et al) کننهد  میتاثیر سبک رهبری خدمتگزار در ارتقای هویت سازمانی را تایید 

در نظهر  (. بر این اساس فرضیه چهارم پژوهش به شهکل زیهر    He & Brown, 2013 ؛2012

 :شود میگرفته 

 : بین رهبری خدمتگزار و هویت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.1-1فرضیه  

 رهبری خدمتگزار و افتخار سازمانی 

گیری و تغییر دیدگاه و نگهرش کارکنهان دارد و   رهبر یک سازمان نقش اساسی در شکل

دهد. ت به پیروان انتقال میبخشی و بصیرانداز و اهداف بلندمدت سازمان را با الهامچشم

درواقع تصویر سازمانی شکل گرفته در ذهن کارکنهان، متهاثر از شهیوه و سهبک رهبهری      

های رهبری کهه بهه رابطهه     (. یکی از انواع سبکCH Chan & Mak, 2014) سازمان است 

است. رهبری خدمتگزار، تهوان   ای دارد، رهبهری خدمتگزار بین رهبر و پیروان توجه ویژه

دی برای بهبود رهبری سازمان داراست و رهبهر خدمتگزار انگیزه باالیی بهرای تمرکهز   زیا

ههای خهود    بر نیازهای پیروان داشته و خدمت کردن به آنان را در هسته و مرکهز فعالیت

(. استفاده از این سبک رهبری در سازمان برای 1731دهد )چهرازی و همکاران، قرار می

مقام، اختیار الزم، امکان توانمندسازی و عدالت سهازمانی را   کارکنان تکریم، حفظ شان و
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)منتخهب یگانهه و همکهاران،     شهود  مهی کند و درنهایت منهر به رضایت شغلی فراهم می

کارکنان بهیش از پهیش بهه عضهویت در      شود می(. فراهم کردن این شرایط باعث 1737

 & CH Chanه باشهند ) ای افتخار کرده و تمایلی به تر  سهازمان نداشهت  چنین مهموعه

Mak, 2014 .) شود میبنابراین فرضیه پنهم پژوهش به شکل زیر در نظر گرفته: 

 : بین رهبری خدمتگزار و افتخار سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.6-1فرضیه 

 رهبری خدمتگزار و غنی شدن خانواده توسط کار

کنهد. رهبهری   نیز کمهک مهی  رهبر خدمتگزار به پیروان خود در خارج از محیط سازمان 

. شهود  مهی محسهوب   گیری رابطه کار با خهانواده  خدمتگزار، یک پیشایند مهم برای شکل

درواقع تاثیر رهبری خدمتگزار فراتر از سطح سازمانی بوده و بر مناسبات کهار و خهانواده   

نشهان   (0010ژان  و همکهاران ) نتایج پژوهش  (. Van Dierendonck, 2011نیز اثر دارد )

دارد. برقهراری   03کهار و خهانواده  سازی دهد که رهبری خدمتگزار تاثیر مثبتی بر غنییم

هها و   ، امکهان تسههیم دغدغهه   متگزار و پیهروان ارتباط صمیمی و در  متقابل رهبر خهد 

کنهد. در مهمهوع ایهن پژوهشهگران     های خانوادگی را در محیط کهار فهراهم مهی   ناگواری

معتقدنههد در  کارکنههان توسههط رهبههر خههدمتگزار تههاثیر مسههتقیم و مثبتههی در روابههط 

بر این اساس فرضیه ششم پژوهش به شکل زیر در نظهر گرفتهه   خانوادگی کارکنان دارد. 

 :شود می

: بین رهبری خدمتگزار و غنی شدن خانواده توسط کار رابطه معنادار وجهود  5-1 فرضیه
 دارد.

 اخالق کار اسالمی

کهار در اسهالم بهه مثابهه ارزشی در سهایه نیازههای انسهان و الزمهه ایههاد تعهادل بهین        

زندگی فهردی و اجتمهاعی اسهت. سرچشمة اخالق کار اسالمی قران، سنت نبوی و کالم 

امامهان معصهوم )ع( اسهت. پیهام قران کریم، سیرۀ حضرت محمد )ص( و امامان معصوم 

بیان کننده این است که اخهالق کهار اسالمی هرگز به انکار زندگی مهادی و تهالش    )ع(،

پردازد؛ بلکه کار را الزمة تحقق زندگی دانسته و به تالش اقتصادی و کهاری  برای آن نمی

توجه زیادی دارد. اسالم فداکاری در راه کار را ارزش دانسته و بر ایهن عقیهده اسهت کهه     
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کاری که در توان آنهاست، حهداکثر تههالش خههود را انههام دهنهد      افراد باید برای انهام 

(. مفهوم اخالق کار اسهالمی بهرای   1735به نقل از ابراهیمی و همکاران،  0001)یوسف، 

های اخالقی مذهبی با حرفه و تخصص کاری افراد توسهعه داده شهد. اسهالم،    ادغام ارزش

تشویق کرده و پایبندی به اصول  های تهاری راگرایی و حضور در فعالیتهمواره تخصص

(. دیدگاه Haider & Nadeem, 2015داند )اخالقی در کار را موجب بهبود اوضاع جامعه می

به کار فضیلت و شرافت بخشیده و کار را مانند عبادت در نظر گرفتهه   اخالق کار اسالمی

تأکید شده  است و در آن بر همکاری، تعاون و مشورت برای رفع موانع و دوری از خطاها

است. همچنین، در اخالق کار اسالمی تأکید شده که عدالت و انصهاف در محهیط کهار از    

شرایط الزم رفاه اجتماعی است و ههیچکس نبایهد از حقهوق کامهل خهود محهروم شهود        

ها همواره متاثر از فرهن  جامعه بهوده و ایهن   بافت سازمان (.1737)حسنی و همکاران، 

در کشورهای اسالمی بافتی متناسب با فرهنه  اسهالمی غالهب    ها امر باعث شده سازمان

های صورت گرفته در این حوزه نیز ایهن موضهوع را تاییهد کهرده و     داشته باشند. پژوهش

 & ,Ajmalاخالق کار اسالمی همواره پیامدهای مثبت زیادی از جملهه رضهایت شهغلی )   

Irfan, 2014( تعهد سازمانی  ،)Athar et al, 2016؛Pardiman, 2018  بروز رفتار شههروندی ،)

 Rokhman, 2010( و نتههایج شههغلی مطلههوب )  Haider & Nadeem, 2015سههازمانی )

(  در بر داشته است. در پژوهش حاضر نیز با توجه به تابعیت Durkhanai, & Khan, 2016؛

گر بهین  های ایرانی از دین مبین اسالم، اخالق کار اسالمی به عنوان متغیر تعدیل سازمان

 .( 5-0تها   1-0)فرضهیات   رهبری خدمتگزار و پسایندهای آن در نظر گرفته شده اسهت 

 .شود میترسیم  1مدل مفهومی پژوهش حاضر به صورت شکل 
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 : مدل مفهومی پژوهش 1شکل

 پژوهش روش

بُعهد  اسهت و از   به دنبال شناخت از طریق توصیف و تبیین )رابطهه علیهی(   پژوهش حاضر

 باشد. تدوین ادبیات پژوهش به روشاستفاده کنندگان از نتایج و مخاطبان، کاربردی می

اسهت.   آوری داده با اسهتفاده از ابهزار پرسشهنامه صهورت گرفتهه     جمع و بوده ای کتابخانه

جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان رسمی، قراردادی و داوطلب موسسه خیریه محهک  

گیهری  نفهر بها اسهتفاده از روش نمونهه     703نفر هستند.  0000به تعداد  1733در سال 

ای تصادفی انتخاب شدند و برای اطمینان از گردآوری این تعداد پرسشنامه، تعهداد  طبقه

آوری شد. رهبهری   پرسشنامه جمع 770توزیع ودر نهایت  ها بیشتری پرسشنامه میان آن

(، عهین شدن با شغل با پرسشهنامه  0011) 70کان و گراوسخدمتگزار با پرسشنامه مک

( تبهادل تیمهی بها    0007آوری با پرسشهنامه کونهار و همکهاران )   (، تاب1370) 71کاننگو

 پیامد تیمی

 رهبری خدمتگزار

 اخالق کار اسالمی

 افتخار سازمانی

 هویت سازمانی

 تبادل تیمی 

 عهین شدن باشغل

توسط غنی شدن خانواده 

 کار

 آوریتاب

 پیامد فردی

 پیامد سازمانی

 پیامد خانوادگی

H1-1 

H2-1 

H1-2 

H2-2 

H4-1 

H5-1 

H3-2 

H3-1 H4-2 

H5-2 

H6-1 

H6-2 
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نامه  ژانه  و  (، هویت سازمانی بها پرسشهنامه پرسشه   1336پرسشنامه سیرز و همکاران)

( ، غنهی شهدن   0011(، افتخار سهازمانی بها پرسشهنامه گهوتیر و ریهن )     0010همکاران)

( و اخهالق کهار اسهالمی بها     0005خانواده توسط کار با پرسشنامه کارلسون و همکاران )

کهه بهرای بافهت سهازمان اسهالمی طراحهی شهده،        ( 0010) 70رزپرسشنامه کومار و چهه 

تحلیل اطالعهات   و   و به منظور تهزیه SPSSافزار  ها از نرم سنهیده شد. برای توصیف داده

سهازی معهادالت سهاختاری     و مهدل  Smart PLSافهزار   های پژوهش از نرم و آزمون فرضیه

 استفاده شد.

 های پژوهش یافته

 آمار توصیفی

 ارائه شده است.  1اطالعات نمونه مورد مطالعه در جدول 

 یت شناختی. توزیع فراوانی متغیرهای جمع1جدول 

 درصد تعداد دامنه متغیر درصد تعداد دامنه متغیر

وضعیت 
 تأهل

 %7/70 056 متأهل
 جنسیت

 %3/61 171 مرد

 %7/16 115 زن %3/13 56 مهرد

 
سطح 
 تحصیالت

 %00 30 تر فوق دیپلم و پایین

 
نوع 
 استخدام

 %1/77 105 رسمی

 %6/6 17 پیمانی %1/76 113 لیسانس

 %0/70 100 قراردادی %3/71 116 فوق لیسانس

)پزشکی و  دکتری
 غیرپزشکی(

 %0/05 75 داوطلب 7% 05

 سابقه کار

 %17 63 6کمتر از 

 
 کاری گروه

 %1/13 165 اداری و خدمات

10-5 100 70% 
روانشناسی و 
 مددکار

76 3/10% 

 %3/6 00 پزشکی 77% 103 16-11

00-15 75 11% 
 %75 113 پرستاری

06-01 05 7% 
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 تحلیل استنباطی

سهازی معهادالت    به منظور آزمهون مهدل و بررسهی فرضهیات پهژوهش از رویکهرد مهدل       

بود. بهرای   Smart PLS 2.0ساختاری استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده در این پژوهش 

  ای )بررسههی مههدل بررسههی مههدل پههژوهش و آزمههون فرضههیات از رویکههرد سههه مرحلههه 

بررسی مدل ساختاری( استفاده شد )ریگهدان، رینگهل و   و  برازش مدل کلی ،گیری اندازه

 (.0010، 77سارستد

 گیری اندازه  بررسی مدل

ههای   ههای پایهایی و روایهی مهدل     گیهری از شهاخص   ههای انهدازه   در بررسی برازش مهدل 

. در بررسی پایایی سه معیار ضهرایب بارههای عهاملی، آلفهای     شود میگیری استفاده  اندازه

باخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. از سوی دیگهر در بررسهی روایهی از معیهار روایهی      کرون

 ,Hullandاست ) 1/0همگرا استفاده شد. مال  برای مناسب بودن بارهای عاملی، حداقل 

مشخص است، تمامی ضرایب بارههای عهاملی از مهال      7طور که در شکل  (. همان1999

انهدازه گیهری اسهت. مهال  بهرای        تناسهب مهدل  تعیین شده باالتر هستند که حاکی از 

های جهدول   (. دادهNunally, 1978است ) 3/0مناسب بودن مقدار آلفای کرونباخ ، حداقل 

نشان دهنده مناسب بودن این معیار است. معیار پایایی ترکیبی توسط ورتهس، لهین و    0

باشد، حکایهت از پایهایی    3/0( معرفی شد و در صورتی که باالتر از 1331) 71جورسکوگ

 76دههد. فورنهل و الرکهر    نتایج بررسی این معیار را نشان مهی  0ترکیب سازه دارد. جدول 

( معیار میانگین واریانس استخراج شده را بهرای سهنهش روایهی همگهرا معرفهی      1371)

مقهادیر پذیرفتهه    0است. جدول  6/0باالی  کردند و اظهار داشتند مقدار بحرانی آن عدد

 دهد.   شده این معیار را نشان می
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. ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، میانگین واریانس استخراج شده، ضریب تعیین، مقادیر 2جدول 

 اشتراکی و افزونگی

 ابعاد متغیر
آلفای 
 کرونباخ

پایایی 
 ترکیبی

میانگین 
واریانس 
 استخراج شده

ضریب 
 (R2تعیین )

مقادیر 
 اشتراکی

 افزونگی

رهبری 
 خدمتگزار

 177/0 330/0 017/0 330/0 310/0 761/0 نوع دوستی داوطلبانه
 715/0 513/0 673/0 513/0 716/0 306/0 التیام احساسی
 131/0 563/0 030/0 563/0 760/0 311/0 معرفت

 707/0 630/0 677/0 630/0 716/0 310/0 نقش متقاعد کننده
 075/0 771/0 700/0 611/0 313/0 301/0 نظارت بر سازمان

عهین شدن 
 با شغل

- 310/0 730/0 571/0 007/0 755/0 035/0 

 آوری تاب

 733/0 361/0 601/0 361/0 301/0 775/0 هدفمندی
 713/0 653/0 637/0 653/0 371/0 305/0 کنترل
سرسختی 

 پذیری( )چالش
573/0 705/0 511/0 131/0 511/0 075/0 

 737/0 576/0 517/0 576/0 776/0 530/0 معنویت
 105/0 756/0 717/0 500/0 373/0 316/0 - تبادل تیمی
هویت 
 سازمانی

- 350/0 703/0 607/0 150/0 131/0 057/0 

افتخار 
 سازمانی

- 706/0 750/0 665/0 170/0 665/0 053/0 

غنی شدن 
خانواده 
 توسط کار

 توسطتوسعه خانواده 
 کار

317/0 767/0 551/0 077/0 551/0 176/0 

 603/0 503/0 703/0 503/0 771/0 301/0 خانواده تاثیر کار بر
سرمایه کار برای 
 خانواده

760/0 310/0 330/0 377/0 330/0 507/0 

اخالق کار 
 اسالمی

- 700/0 713/0 637/0 - 730/0 - 

 برازش مدل کلی 

برازش مدل ساختاری، از معیهار نیکهویی بهرازش در بررسهی     پس از تعیین مناسب بودن 

که توسط  75/0و  06/0، 01/0شود. این معیار با سه مقدار برازش مدل کلی استفاده می

( به عنوان مقهادیر ضهعیف، متوسهط و قهوی معرفهی شهده،       0003و همکاران ) 75وتزلس

برای این معیار که بها اسهتفاده از    137/0  . با توجه به مقدار محاسبه شدهشود میبررسی 
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 توان برازش مدل کلی را مناسب دانست.  فرمول زیر به دست آمده است، می

 GOF=√                =0.498 

 مدل ساختاریبررسی  

R، معیهار  tدر بررسی برازش مدل سهاختاری از معیارههای معنهاداری مقهادیر     
ر و معیها  2

تهر باشهد، حهاکی از صهحت      بهیش  35/1از عدد  t. اگر مقادیر شود میاستفاده  73افزونگی

های مهرتبط بها    درصد و نیز تأیید فرضیه 36مدل در سطح اطمینان  های روابط بین سازه

قابل مشاهده است، روابط معنهادار   7و جدول شماره  0طور که در شکل  همان .هاست آن

وجود دارد و شش  پیامدهای فردی، تیمی، سازمانی و خانوادگیبین رهبری خدمتگزار و 

Rها از معیهار  شدت روابط بین سازهبرای بررسی  فرضیه اصلی پژوهش تایید شده است.
2 

را بهه عنهوان مقهادیر     53/0و  77/0، 13/0(، سه مقهدار  0010) 77شود. چیناستفاده می

Rقهدار  منمایهد.   ضعیف، متوسط و قوی برای این معیار معرفهی مهی  
بهرای روابهط بهین      2

معیهار   و حاکی از مقدار متوسهط بهه بهاالی شهدت روابهط بهود.       0,3تا  0,1متغیرها بین 

ضهرب مقهادیر    ، بیانگر حاصهل شود میهای وابسته محاسبه  افزونگی که برای تمامی سازه

Rاشتراکی در مقادیر 
تر باشد، حاکی از تناسهب بهتهر    هاست و هرچه بیش ، مربوط به آن2

است که نشان از بهرازش متوسهط مهدل     7/0ساختاری است. مقدار این معیار برابر  مدل

کهه   73برای تحلیل تأثیر متغیر تعدیلگر از روش سهاخت متغیهر تعهاملی    ساختاری است.

( ارائهه شهده اسهت، اسهتفاده شهده اسهت. در       0007) 10توسط چین، مارکولین و نِوِسهتد 

گریِ اخالق کار اسالمی ارائه شهده اسهت.   با بررسی نقش تعدیل T، آماره 1جدول شماره 

های فرعی پژوهش که بهه بررسهی نقهش تعهدیلگری     مقادیر ضرایب معناداری در فرضیه

اخالق کار اسالمی در روابط رهبری خدمتگزار بها پیامهدهای فهردی، تیمهی، سهازمانی و      

 .تاسها بوده و به معنای رد این فرضیه 35/1پردازد، کمتر از مقدار خانوادگی می
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 = رابطه غیرمعنادار(N-S)=ضریب مسیر؛ *

 های اصلی و فرعی پژوهشمقادیر ضرایب مسیر در فرضیه. 2ل شک

 ها هآزمون فرضی

فرضیات پژوهش را نتایج آزمون   1جدول نشان داده شد،  0 مطابق آنچه پیشتر در شکل

 دهد. نشان می

 پیامد تیمی

 رهبری خدمتگزار

 اخالق کار اسالمی

 افتخار سازمانی

 هویت سازمانی

 تبادل تیمی 

 عهین شدن باشغل

غنی شدن خانواده 

 توسط کار

 آوریتاب

 پیامد فردی

 پیامد سازمانی

 پیامد خانوادگی

*0,13+  

*0,53+  

(N-S)*0,73- 

*0,11- (N-S) 

*0,10+ 

*0,75+ 

*0,03+ (N-S) *0,67+ 

(N-S)*0,70+ 

*0,03- (N-S) 

 

*0,15+ 

 (N-S)*0,73- 
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 . آزمون فرضیات پژوهش4جدول

شماره 
 فرضیه

 های پژوهش فرضیه
ضریب 
 مسیر

 Tآماره 
نتیهه 
 فرضیه

 تأیید 677/3 137/0 عهین شدن با شغل ←رهبری خدمتگزار 1-1

0-1 
اخالق کار اسالمی رابطه بین رهبری خدمتگزار  و عهین 

 کند. شدن با شغل را تعدیل می
 رد 755/0 -737/0

 تأیید 533/11 533/0 آوری تاب ← رهبری خدمتگزار 1-0

0-0 
اخالق کار اسالمی رابطه بین رهبری خدمتگزار  و 

 کند. آوری را تعدیل می تاب
 رد 571/0 -113/0

 تأیید 600/10 675/0 تبادل تیمی ← رهبری خدمتگزار 1-7

0-7 
و تبادل   اخالق کار اسالمی رابطه بین رهبری خدمتگزار

 کند. تیمی را تعدیل می
 رد 767/0 036/0

 تأیید 170/5 100/0 هویت سازمانی ← رهبری خدمتگزار 1-1

0-1 
اخالق کار اسالمی رابطه بین رهبری خدمتگزار  و هویت 

 کند. سازمانی را تعدیل می
 رد 773/0 707/0

 تأیید 777/1 750/0 افتخار سازمانی ← رهبری خدمتگزار 1-6

0-6 
اخالق کار اسالمی رابطه بین رهبری خدمتگزار  و افتخار 

 کند. سازمانی را تعدیل می
 رد 730/0 -033/0

 تأیید 536/5 151/0 غنی شدن خانواده توسط کار ← رهبری خدمتگزار 1-5

0-5 
غنی اخالق کار اسالمی رابطه بین رهبری خدمتگزار  و 

 کند. را تعدیل می شدن خانواده توسط کار
 رد 735/0 -730/0

 گیری  نتیجهبحث و 

بها   موسسهه خیریهه محهک   رهبهری خهدمتگزار در    هدف پژوهش حاضر بررسهی بازتهاب  

ههای پهژوهش    . نتایج آزمهون فرضهیه  است درنظرگرفتن نقش تعدیلگر اخالق کار اسالمی

 :استبه شرح زیر 

بهین رهبهری خهدمتگزار و عههین      پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنهادار  فرضیه اول

دنبال رشهد فهردی،    هب و داند. رهبری که خود را خادم پیروان میشدتایید ، شدن با شغل

دلبسهتگی   افهزایش کهه ایهن امهر موجهب      استتامین منافع و جلب رضایت پیروان خود 

برین و همکاران های فرضیه با نتایج پژوهش . نتیهه اینشود میبه مشاغل خود  کارکنان

 .ستراستاهم (0011و مایر ) (0013زو و آنه )، (0010)

آوری بین رهبری خهدمتگزار و تهاب   وجود رابطه معنادار تحقیق مبنی بر فرضیه دوم
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کارکنهان را   ،احساسهی  بخشهی  التیام . رهبر خدمتگزار با داشتن ویژگیشدکارکنان تایید 

کند و میزان مقاومهت  می همیاریهنگام بروز مسائل عاطفی و آسیب روحی راهنمایی و 

کهاکیوپو و  نتیهه این فرضیه با نتهایج پهژوهش    .دهدها را افزایش میپذیری آنو انعطاف

 همخوانی دارد.   ( 0013) ( و بادگر0011همکاران )

بهین رهبهری خهدمتگزار و تبهادل تیمهی       مبنی بر وجود رابطهه معنهادار   فرضیه سوم

ار به عنوان عضوی از تیم با ایههاد فضهایی   رهبر خدمتگز .کارکنان مورد تایید قرار گرفت

 ،صمیمی و اعتماد به پیروان و فراهم کردن فرصهت انتقهال اطالعهات و دریافهت بهازخور     

کنهد. نتیههه ایهن فرضهیه بها نتهایج       بستر مناسبی برای تبادل تیمی بین اعضا فراهم می

 .  ستراستا( هم0016زو و همکاران ) ( و0015های مالینگوم و همکاران )پژوهش

بین رهبهری خهدمتگزار و هویهت     بر وجود رابطه معنادار تحقیق مبنی فرضیه چهارم

که نقهش اخالقهی    ای مهموعهخدمتگزار سازمان را به عنوان  ان. رهبرشدسازمانی تایید 

و ایههاد تفهاوت مثبهت در آینهده اسهت،       اجتمهاع در جامعه داشته و هدف آن کمک بهه  

 ایههاد حهس  ین بصهیرتی در کارکنهان منههر بهه     و ایهاد و تقویهت چنه   کنند میمعرفی 

( 0010ژان  و همکاران ) نتیهه این فرضیه با پژوهش  .شود می آنانسازمانی  یابی هویت

 .  ستراستاهم (0017و هی و براون )

رهبهری خهدمتگزار و افتخهار     بر وجود رابطه معنادار میان تحقیق مبنی فرضیه پنهم

کنهد بهه   ر خهدمتگزار پیهروان خهود را تشهویق مهی     رهبه . سازمانی مورد تایید قرار گرفت

رویاهای بزرگ درباره سازمان بیندیشند و با ارائه چشم انداز و تصهویر سهازمانی مطلهوب    

فرضیه بها  این نتیهه  .کندها به عضویت در سازمان را تقویت میآن مباهاتِهمواره حس 

 .  همخوانی دارد( 0011چچان و همکاران ) نتایج پژوهش

رهبهری خهدمتگزار و غنهی     بر وجود رابطه معنادار میهان  تحقیق مبنی ششمفرضیه   

-مدیری که از سبک رهبری خدمتگزار اسهتفاده مهی  شد. شدن خانواده توسط کار تایید 

کند فرصتی برای بیان مشکالت و تخلیه فشار روانهی کارکنهان خهود فهراهم کهرده و بها       

رین نقش، تقویت اعتماد بهه نفهس،   امکان تم ای متفاوت، مهموعهها در عضویت دادن آن

ی فراهم کرده و فهرد را بهه عضهوی بهتهر     را ها و رعایت اصول اخالقیدر  تنوع دیدگاه

-ونههای   کند. نتیهه ایهن فرضهیه نیهز بها نتهایج پهژوهش      خانواده خود تبدیل می برای

 .  ستراستا(هم0010و ژان  و همکاران ) (0011)دیورندونک 
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های فرعی پژوهش که نقش تعهدیلگری اخهالق کهار اسهالمی در رابطهه بهین       فرضیه

کردنهد.   پیامدهای سطح فردی، خانوادگی و سهازمانی را آزمهون مهی   رهبری خدمتگزار با 

د خواز  بهه معنهای   پایبندی و تعهد کارکنان بهه اصهول اخهالق کهار اسهالمی      تأیید نشد.

کهار بهه عنهوان ابهزاری      نگریستن بهه  ر، برقراری عدالت و سخاوت،کار در یثاو اگذشتگی 

توجهه بهه اشهترا     است. با بهبود روابط اجتماعی و روابط انسانی مطلوب  و  توسعهبرای 

توان اینگونه استنباط کرد که اصهول اخهالق    میهای رهبر خدمتگزار این اصول با ویژگی

. بهه  وندش میهای رهبری خدمتگزار  پوشش داده  کار اسالمی تا حد زیادی توسط ویژگی

نهاد و مبتنی بر ارائه خدمات بشردوستانه و  عالوه، بافت موسسه محک که سازمانی مردم

داوطلبانه است، همپوشی زیادی با اصول اخالق کار اسهالمی دارد. از اینهرو شهاید بتهوان     

استدالل کرد که در این تحقیق برخالف تحقیقات دیگری که نقش اخالق کار اسالمی را 

اند )نظیر پژوهش ابراهیمی و همکاران، اری و کسب و کارها آزمون کردههای ته در بافت

کهه از   شهود  مهی (، نتایج متفاوتی حاصل شده است. به پژوهشگران آتی پیشهنهاد  1735

 ایهن طبهق نتهایج   های تحقیق کیفی به تحلیل و تهدقیق علهل آن بپردازنهد.     طریق روش

کهه مهدیران    شود میهاد پیشنهاد ن های غیردولتی و مردمپژوهش به موسسات و سازمان

تشهویق نمهوده و بسهتر آمهوزش و تهربهه       خدمتگزار خود را به استفاده از سبک رهبری

بهرای   گیکننهد نقش متقاعد و احساسی، معرفت داوطلبانه، التیام  های نوع دوستی ویژگی

مدیران و سرپرسهتان خهود فهراهم نماینهد تها از پیامهدهای فهردی، تیمهی، سهازمانی و          

 مند گردند.وادگی آن بهرهخان

 ها نوشت پی
1. Nonovernmental Organization(NGO) 2. Soodan & Pandey 
3. NGO Benchmarking 4. Estrada & de la Garza 

5. Mwai, Namada & Katuse 6. Servant leadership 

7. Resilience 8. Involvement 

9. Team-member exchange 10. Identification 

11. Organizational pride 12. work–family enrichment 

13. Islamic work ethics 14. Greenleaf 

15. Lodahl, & Kejner 16. Mudrack 
17. readjustment 18. Albert, & Whetten 

19. Reilly and Chatman 20. Mischkind 
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21. pride 22. Trapero 

23. emotional 24. attitudinal 

25. Thu, & Anh 26. Badger 
27. Zou 28. Malingumu 
29. Work family enrichment 30. McCann, & Graves 
31. Kanungo 32. Kumar, & Che Rose 
33. Rigdon, Ringle & Sarstedt 34. Werts, Linn & Joreskog 

35. Fornell & Larcker 36. Wetzels 

37. Redundancy 38. Chin 

39. Product Indicator Approach 40. Chin, Marcolin & Newsted 

 منابع
(، بررسی تأثیر ابعاد رفتار شهروندی سهازمانی  1735ابراهیمی، الهام؛ شهاع، علی؛ پیرانی احمدآباد، ندا، )

فصهلنامه  بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در صنعت هتلداری: نقش تعدیلگر اخالق کار اسهالمی،  
 .173-150: 7، شماره3دوره ،مدیریت بازرگانی

آوری روانشناختی و انگیهزش درونهی بیرونهی: نقهش     (، تاب1731چاری، مسعود، )قاسم، مرضیه؛ حسین

 .51-31: 37، شماره3، سالفصلنامه روانشناسی تحولیای خودکارآمدی، واسطه

: 137ماره، شه فصهلنامه تهدبیر  (، سبک رهبری خدمتگزار، 1773لو، سهاد؛ خانمحمدی، هادی، )اسمعیل

13-15. 

(. بررسهی تهأثیر سهبک رهبهری خهدمتگزار بهر       1731نژاد، علی، )پور، آرین؛ پیرانچهرازی، سامان؛ قلی

 .33-117( : 0) 1، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانیوری کارکنان، رفتارهای ضد بهره

دالت سهازمانی،  (، تأثیر اخالق کار اسالمی بهر عه  1737حسنی، محمد؛ رحیمی، مرضیه؛ سامری، مریم؛ )

، فصلنامه مدیریت فرهن  سازمانیرضایت شغلی و غیبت از کار کارکنان اداره برق شهرستان ارومیه، 

10(1 :)577-517. 

و روحهانی ،    محمهدی ، رامهین    ;احدی نهژاد، بهمهن    ;مرادی،  فردین ;صالحی، مسعود  ;خالصی، نادر

های آموزشی و درمهانی  کارکنان بیمارستانی رهبری خدمتگزار و درگیری شغلی ( رابطه1731بهزاد)

 .07-77: 13، شماره 16، دوره فصلنامه مدیریت سالمتوابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان. 

نههاد در   ههای مهردم  (، نقش و عملکرد سازمان1737دماری، بهزاد؛ حیدرنیا، محمدعلی؛ رهبری، مریم، )

 .611-660، 6شماره، 17، سال فصلنامه پایشحفظ و ارتقای سالمت، 

ها و پسایندهای تعهادل   (، تبیین مدل پیشایند1733عباسی، محرم؛ ابراهیمی، الهام؛ ایرانی، حمیدرضا، )

، فصلنامه مدیریت منابع انسهانی در صهنعت نفهت   کار و زندگی )مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران(، 

3(73 :)175-107 . 

(، بررسی اثر رهبری خدمتگزار بر رفتهار  1737و، مصطفی. )یگانه، محمد؛ بشلیده، کیومرث؛ بهارلمنتخب



 51|   اسالمی کار اخالق گر تعدیل نقش: نهاد مردم سازمانهای در خدمتگزار رهبری بازتاب

 

 

ای توانمندسازی روانشناختی، عدالت سازمانی و خشهنودی شهغلی ،    شهروندی سازمانی: نقش واسطه

 .57-73( : 1) 7، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

ههزار   30اد و نهه  سهازمان مهردم   500فعالیهت  (، 1735)دیمهاه   https://www.isna.irخبرگزاری ایسنا،

 .نیکوکار در حوزه سالمت
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مطالعه :  مهاجرت به وگرایش کارفرما برند رابطه جذابیت

 مهاجرت امکان گر تعدیل نقش
1 الهه شوقی لرد
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 چکیده
کاهش تمایهل نخبگهان    وجذابیت برند کارفرمایان ایرانی  مطالعه رابطههدف این مقاله 

پهژوهش   ایهن باشهد. در  می برای مهاجرت، و نقش امکان مهاجرت در تعدیل این رابطه،
ز دانشهوی سال آخر تعدادی ا 11با ، نیمه ساختار یافتههای  مصاحبه با انهام، ترکیبی
های جذابیت برند کارفرما شناسهایی و سهپس ، از    شاخصمهندسی تهران های  دانشگاه

های استاندارد امکان مههاجرت   و پرسشنامه پرسشنامه بومی شده جذابیت برند کارفرما
دانشهوی سال  10501استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل ت و گرایش به مهاجر

بنهدی   و مهندسی برتر ایهران بهر اسهاس رتبهه     های فنی آخر در مقاطع مختلف دانشگاه
نفهر اطالعهات    531ای، از  گیری تصادفی طبقه با نمونهکه باشد،  (، می0013شانگهای )
ههای   و بهرای تحلیهل داده  روش تحلیل تم های کیفی از  آوری شد. در تحلیل داده جمع

افهزار   نهرم سازی معادالت ساختاری با رویکهرد حهداقل مربعهات جزئهی و      کمّی از مدل
جذابیت برند کارفرما با کهاهش  دهد  می پژوهش نشانهای  یافته اس استفاده شد. ال پی

و این رابطه توسط متغیهر امکهان    ها رابطه معنی داری داردگرایش به مهاجرت دانشهو
بها ارتقهاء   توان انتظهار داشهت    می های پژوهش، . برمبنای یافتهشود میمهاجرت تعدیل 

و اجتماعی، گرایش  ، نوآوریای های اقتصادی، توسعه ایی در ارزشجذابیت برند کارفرم
 .یابد می به مهاجرت کاهش نخبگان

 جذابیت برند، کارفرما، مهاجرت، نخبگانواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

آنهان   ههای قابلیت کارگیریبه و کارآمد انسانهای تربیت گرو در کشورها پیشرفت امروزه،

 و توجهه  صهورت  در کهه  گرانبهاست ایگنهینه انگیزه با و خالق هایاندیشه انسان. است

 انسهانی  عامل مهم نقش دلیل به. شود می آن،توسعه جامعه ممکن از درست بهره برداری

 چنانچهه . دارد زیهادی  اهمیت قشر این نظر تأمین و نیازها به توجه کشورها، پیشرفت در

 دسهت  از راحتهی  عظیمهی بهه   ثروت چنین کارآمد انسانی نیروی به توجهیبی نتیهة در

 مشهاهده  کشهور  توسهعه  ابعهاد  تمهام  در آن نتایج و نیست جبران پذیر حاصل زیان رود،

 .شد خواهد

تهرین  ههای اخیهر، یکهی از مههم    در سهال بهویژه نخبگهان علمهی    یده مهاجرت مغزهها  پد

رشهد   ،بهوده و در دو دههه اخیهر    یافتهه و حتهی پیشهرفته    کشورهای کمتر توسعههای  نگرانی

در این پدیده افهراد متخصهص در علهوم و فنهون، نوابهخ و نخبگهان،       . چشمگیری داشته است

متفکران، نویسندگان، هنرمندان، صنعتگران، مخترعهان و پزشهکان از یهک کشهور بهه کشهور       

در این نوع مههاجرت عوامهل کشهش،    . کنند میمهاجرت  (یافته کشورهای توسعه )بیشتردیگر

 امر مهاجرت دخالت دارند؛ بهه عبهارت دیگهر بها شکسهت جوامهع در       بیشتر از عوامل فشار در

شهان کهه ابعهاد گونهاگون امنیتهی، اجتمهاعی، اقتصهادی،        برآوردن نیازهای شههروندان نخبهه  

یافتهه، زمینهه و   های قهوی ممالهک توسهعه   جذابیت ،گیرد میسیاسی، علمی و فرهنگی را دربر

-بهین  بهر اسههاس آمههار سههازمان     (.61،ص1731)حسنی،سازدبستر این فرایند را فراهم می

 ،هسههتند  میلیهون نفهر از مهردم جهههان مهاجههر   3/063( بیش از 0017) مهاجهرتالمللی 

 International)کننهد  مهی  بهه این معنا کههه خهارج از کشههور محههل تولههد خههود زندگههی       

Organization for Migration,2018) .سهال  که بین پیمایش موسسه گالوپ همچنین در نتایج-

 0010 بهین سهالهای   قبلی مطالعه با مقایسه کشور انهام شد، در 165 در 0015 تا 0017 های

 11 حهدود  است، یعنی نفر میلیون 300 از بیش مهاجران بالقوه تعداد که شده اعالم ،0010 تا

 مههاجران  کهل  درصهد  60 کهه  توجه این حائز دارند و نکته مهاجرت تمایل به دنیا جمعیت ٪

 مهابقی  و انهد مههاجرت کهرده   یافتهه توسهعه  بهه کشهورهای   توسهعه  درحهال  کشورهای از دنیا

 کهل مههاجران   درصد 76 است. همچنینگرفته صورت یافتهتوسعه بین کشورهای هامهاجرت

سههم   از حهاکی  کهه  دهنهد می دانشگاهی تشکیل تحصیالت دارای و مهارت باال با مهاجران را

 .(Gallup,2017)است مهاجران از دسته این باالی
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 مههاجرت  بهه  لیه تما ،یالمللنیب یهاتمهاجر به لیرش متگس یهمراه با روند جهان 

 نیکشور بها بهاالتر   00 انیم یبند هرتبدر  رانیا. است افتهی شیافزا زین انیرانیا انیدر م

 انیه رانینفهر از ا  ونیه لیم 7/1رتبه نهم قرار دارد.  در اتباع آنها، انیبه مهاجرت در م لیم

 نفهر  ههزار  100تعهداد صهرفا     نیاز ا کهیحال در اند،هبه مهاجرت داشت لیو تما القهع ابراز

مههاجرت   یبهرا  در حال آمهاده شهدن   ایداشته و  برنامه مهاجرت یاند که برام کردهالاع

 نیه ا بهه  کهه  یرانه یا انیدانشههو  مقصهد  اول کشور پنج(. 1733)صلواتی و ملکی،هستند

 باشهند یمه  ایه تالیا و هنهد  سهوئد،  ا،یه تانیبر کها، یآمر یبترت به کنند می مهاجرت کشورها

(. بر اساس گزارش بنیاد ملی علوم آمریکها، در سهال   1736)پژوهشکده مطالعات فناوری،

کننهده دانشههویان دکتهری بها     کشور اول ارسهال  10، در میان کشورهای مبدا از 0016

-%( قصد داشهته 30ایران) از دکتری مقطع در نفر 10 از هر نفر 3 تقریبا  ویزاهای موقت،

 در که دیگری تحقیق(. 1733صلواتی و ملکی،)بمانند آمریکا درالتحصیلی اند بعد از فارغ

 17 ههر  از متوسهط  طور به که است داده نشان شد، انهام ایران معتبر هایدانشگاه سطح

 انهد، شهده  اعهزام  یافتهه  توسعه کشورهای به کسب تخصص برای دانشگاه سوی از که نفر

 نخبهه  نفهر  ههزار  160 خهروج  بها  اخیهر،  سال 00 و طی اندبازگشته ایران به نفر سه تنها

 تحمیهل  کشور بر هزینه دالر میلیارد 100 فرار مغزها، پدیده ایران، از دکتری و مهندس

 (.1731است)موسوی راد و قدسیان، کرده

 زنهدگی  در مهوثر آنهها   نقهش  و بهوده  بشهریت  جامعهه  کل به متعلق نخبگان چه اگر 

 توسهعه  بهه  دسهتیابی  جههت  ایشهان  ولی حضور شود مین محدود مرزها حصار به بشریت

نخبگهان   مههاجرت  .(Dvenport,2004)دارد کلیدی نقش محدوده جغرافیایی هر در پایدار

-بهاقی  فقیهر  همچنهان  کشهورهای فقیهر   تها  شهود  می باعث زده و هم بر را جهانی تعادل

 و معنهوی،  مهادی  ههای جاذبهه  و شرایط ایهاد با پیشرفته . کشورهای(Stark,2004)بمانند

 و ابهداعات  ابتکهارات،  تهوان علمهی،   بهه  اتکهاء  بها  و نموده جذب را کشورها دیگر نخبگان

همهان   بهه  عهوض  در. بخشهند مهی  سهرعت  را خویش توسعه کشورهای ایشان، اکتشافات

بهاز   خهویش  کشهور  پیشهرفت  و توسعه از نیافتهتوسعه و توسعه حال در کشورهای میزان

 مههاجرت،  مهورد  در بهود.  وابسهته خواهنهد   پذیرنخبه و پیشرفته کشورهای بهو  مانندمی

 پدیهده  این به مختلف زوایای از آنها از هریک که دارد وجود مختلفی نظریات و هادیدگاه

 مهثثر  عوامل شناسایی راستای در آمده عمل به های. بررسی(Mendola,2008)اندنگریسته
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 نظریهه  و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، عوامل از مهاجرت که است این مبین مهاجرت در

برای مدیریت پدیهده مههاجرت نخبگهان و کهاهش      .گیرد می نشات هریک با مرتبط های

های آن، سیاستگذاران نیاز به مدار  و شواهد بهتری در خصوص عوامهل  عواقب و پیامد

  .(Stilwell et al.2004)هاجرت دارندگیری نخبگان برای متاثیرگذار بر تصمیم

 کهه  اسهت  آن از ناشهی  مههاجرت  به مهاجرت، میلبراساس نظریه اقتصاد نئوکالسیک به 

 همهین  در. رسهانند  حهداکثر  بهه  بودجهه،  محدودیت به توجه با را خود رفاه دارند تمایل افراد

 خهویش  محرومیهت  رفع برای افراد کهبر این ایده استوار است  نسبی محرومیت نظریه راستا،

(. امها  1731)موسهوی راد و قدسهیان،  کنندمهی  مههاجرت  بهه  اقدام معنوی، و مادی امکانات از

تئوریهای اقتصادی نتوانستند به انهدازه کهافی وقهوع فرآینهد مههاجرت را تشهریح کننهد، لهذا         

محققانی از سایر علهوم همچهون جامعهه شناسهی، در ایهن بحهث وارد شهده و سهایر عوامهل          

اند. یکی از مشههورترین مفهاهیم ایهن جریهان،     بر تصمیم به مهاجرت را مطرح کردهتاثیرگذار 

ههای مبهداء   ( ارائه شد. عوامل دافعه در کشور1355تئوری جاذبه و دافعه است که توسط لی )

روند. عالوه بر ایهن، عوامهل   های مقصد، محر  مهاجرت به شمار میو عوامل جاذبه در کشور

مبداء و عوامل دفعی در کشهورهای مقصهد نیهز مهانع از مههاجرت یها        هایبازدارنده در کشور

بر اسهاس نظریهه جاذبهه و دافعهه ، ترکیبهی از       .(Akl,2007) شود میسبب بازگشت مهاجران 

 عوامل منفی در کشور مبداء و عوامل مثبت در کشهور مقصهد، احتمهال مههاجرت را افهزایش     

ر گرفته شده است کهه از شهرایط مبهداء و    دهد. در این مدل مهاجر به عنوان فردی در نظ می

؛ بهه دنبهال آن در   شود میمقصد آگاهی دارد و عواملی در نقطه مبداء سبب راندن فرد از آنها 

)عوامل جاذبه(. شرایط زنهدگی فهرد و   شوند می های دیگر عواملی مثبت سبب جذب اومنطقه

اجرت نخبگان بر مبنهای نظریهه   های روانی وی نیز در این امر تاثیر دارند. در زمینه مهویژگی

پهذیر اقهدام بهه مههاجرت     جاذبه و دافعه، نخبگان تحت تاثیر عوامهل جهذاب نقهاط مههاجرت    

و بر مبنای نتایج تحقیقات پیشهین، ایهن موضهوع یکهی از عوامهل اصهلی مههاجرت         کنند می

 برتهر،  کارفرماههای  روی بهر  آسیا در های پژوهشییافته .(Panahi,2012)نخبگان از ایران است

 انهد، کهرده  ایههاد  خهود  کارفرمایی برند از خوبی تصویر که ها/کشورهاییشرکت دهدمی نشان

 بهرای  بسهتری  اسهتراتژیک،  منظهر  از و (Yang,2011)اند شده کار جویندگان از بسیاری مقصد

جهذابیت   .(Aronczyk and Powers,2010)انهد  کرده فراهم استراتژیک انسانی هایسرمایه جذب

 .باشهند  برتهر ههای   اسهتعداد  بهرای  انتخهاب  اولهین  بتوانند آنها تا شود می موجب کارفرما برند
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توان بها تقویهت جهذابیت برنهد     کند که آیا میبنابراین تحقیق حاضر این پرسش را مطرح می

 کارفرمایی در کشور، امکان کاهش تمایل نخبگان به مهاجرت را فراهم آورد.  

کارفرما به عنوان فرآینهد ایههاد و ارائهه تصهویری      برندسازیجذابیت برند کارفرما. 

واضح از سازمان به عنوان یک مکان جذاب و مشخص برای کار کارمندان فعلهی و بهالقوه   

 در سهازمان  یهک  تهالش ههای   و بیانگر مهموع (Carpentier et al.2017)تعریف شده است

 بهرای  مطلوب محیطی دایها به منظور سازمان یآینده و حال کارکنان با ارتباط برقراری

 کنهد  مهی  ههاد یکارفرما ا کیبه عنوان را  سازمان تیهو که (Lloyd,202) کردن است کار

(Tanwar and Prasad,2016)        جهذابیت کارفرمها، ارزیهابی کلهی از جهذابیت یهک شهغل و .

و ارتباط نزدیکی با مفهوم برند کارفرما دارد. جذابیت کارفرما  (Broek,2015)سازمان است

که یک کارمند بالقوه برای کار در یهک سهازمان خهاص     شود میوان مزایایی تعریف به عن

( 1335) 1برای اولین بار آمبلر و بهارو  (Berthon, Ewing and Hah,2005)دهدتشخیص می

تعههد و فاقهد   برند کارفرما را به عنوان راه حلی برای خروج از بحران وجود کارکنهان بهی  

عنوان منهافع اقتصهادی، کهارکردی و روان شهناختی معرفهی      مهارت، در قالب سه بعد با 

(، جهذابیت 0006) 2اند. پس از آمبلر و بارو، در مطالعه دیگری برتون، اوین  و ههاه کرده

 اصلی شامل موارد ذیل معرفی کردند: های کارفرما را در پنج بعد
 که محیط کااری ییااان   شود میای که فرد جذب کارفرمایی ارزش نوآوری: درجه-

کند، و از خالقیت کارکنانش یای کار جدید فرایم میبرانگیز و شیوه انگیز و چالش

 کند.برای  تولید محصوالت و خدمات با کیفیت باال و نوآورانه استفاده می

 که محیط کاری سرگرم شود میای که فرد جذب کارفرمایی ارزش اجتماعی: درجه-

 .کندکننده، شاد و جو تیمی حمایتی فرایم می

 که باالتر از متوسط باازار   شود میای که فرد جذب کارفرمایی ارزش اقتصادی: درجه

-پردازد، بسته جبران خدمات جذاب، امنیات شای ی و فر ات   حقوق و دستمزد می

 کند.یای ارتقاء را فرایم می

 کاه باه رسامیت شاناخت ،      شود میای که فرد جذب کارفرمایی ارزش توسعه: درجه

د به نفس توام با تاارب ارتقااء مسایر شای ی و مبناایی بارای      ارزش فردی و اعتما

 کند.استخدام در آینده را فرایم می
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 مدار که محیطی مشتری شود میای که فرد جذب کارفرمایی ارزش بکارگیری:  درجه

اند باه کاار   کند تا در آناا کارکنان یر آنچه را که آموختهو بشردوستانه را فرایم می

 یایش را به دیگران بیاموزند.بگیرند و آموخته

ارزش توسهعه و کهارکردی بها     ارزش نوآوری و ارزش اجتماعی با منافع روانشناختی، 

منافع کارکردی و ارزش اقتصادی با منافع اقتصادی در پژوهش آمبلر و بارو همسو بهوده 

 و شهرکت  سهازمانی  فرهنه   معرفی دنبال به کارفرما برند . (Kuşçu and Okan,2010)اند

باشهد.  مهی  هها توسهط آن  شهدن  شهناخته  و کار بازار در موجود انسانی منابع توجه لبج

 اتخهاذ  اسهتعدادها  جهذب  و حفهظ  بهرای  مختلفهی  ههای اسهتراتژی  کارفرماها از بسیاری

 و توسهعه  کسهب،  بهرای  کهه  اسهت  کارفرمها  برنهدین   ها،استراتژی این از یکی. کنند می

 . (Mandhanya and Shah,2010)  رودمی کار به استعدادها نگهداری

 پیشینه پژوهش

دهد که محققان، روابط ابعاد مختلهف جهذابیت برنهد    های پیشین نشان مینتایج پژوهش

فهریمن، بهائومن،   اند. کارفرما را  با گرایش به مهاجرت دانشهویان و نخبگان بررسی کرده

در  دانشههویان از عهواملی ماننهد     ،( نشان دادند که0010) 3اختردانش، بالیث و فیشر

 طیمحه  ،ی)بعد توسعه(احرفهرشد اقتصادی)بعد اقتصادی جذابیت برند کارفرما(، توسعه 

استقالل)بعد نهوآوری( بهر گهرایش بهه      و  ییماجراجو یها، ارزش)بعد اجتماعی(کار سالم

( 0016) 4برو  مهاجرت دانشهویان و درخواست کار در کشور دیگر تاثیر خواهد داشت.

 -ماننهد محهیط کهار، تعهادل کهار     ههایی   دریافت که برای کارکنان و دانشهویان، ویژگهی 

-زندگی)بعد اجتماعی(، سبک رهبری)بعد اجتمهاعی(، تنهوع شهغلی و آزادی در تصهمیم    

 5. چاربها و شهارما  شهود  مهی گیری)توسعه(، موجب جهذابیت کارفرمها و جهذب کارکنهان     

( بسته جبران خدمات)بعد اقتصادی( برای دانشهویان را به عنوان عامل مههم در  0011)

تقاضا برای کار مطرح کردند که نشان از تاثیر مثبت جذابیت برند کارفرما در تقاضا برای 

( نشان دادنهد عهواملی ماننهد؛ ثبهات شهرکت،      0011)6شغل سازمان است. جین و بهات 

ی( و امنیت شغلی)بعد اقتصادی( تهاثیر مثبتهی در جهذب    زندگی)بعد اجتماع-تعادل کار

(  بیهان کردنهد کهه علهت اقتصهادی،      0017) 7کارکنان بالقوه به سازمان دارد. لی و مون

 0/07)بعهد توسهعه(   ای  درصهد و توسهعه حرفهه   3/03حقوق و دستمزد )بعد اقتصهادی(  



 37|   مهاجرت امکان گر تعدیل مطالعه نقش:  مهاجرت به وگرایش فرماکار برند رابطه جذابیت

 

 

ود و  بهیش از  گیری در مورد انتخاب مقصد و محل کهار به  ترین دلیل تصمیمدرصد شایع

دهندگان عدم مهارت زبان)امکان مههاجرت( را بهه عنهوان یهک مهانع      درصد از پاسخ 31

( نشهان داد کهه عوامهل جهذاب ماننهد بهورس       0011) 8آکمهن . مهاجرت معرفهی کردنهد  

المللی)بعهد توسهعه( در قصهد    تحصیلی، بهتر بودن سیستم آموزشهی و تهربهه کهار بهین    

ناداری با تصمیم به کار و زندگی در خارج از کشهور  دانشهویان برای مهاجرت به طور مع

( نیز نشان داد که بهبود حقوق و مزایای 0007و همکاران ) 9های انگاینیافته رابطه دارد.

پرستاران)بعد اقتصادی جذابیت برند کارفرما(،منهر به تغییر در اولویت و کهاهش تمایهل   

 .شود می به مهاجرت دانشهویان پرستاری

دهند که در میهان عوامهل کششهی،    ات انهام شده در ایران نیز نشان مینتایج تحقیق

ترین جاذبهه و دو عامهل نامسهاعدبودن زمینهه     های اشتغال)بعد توسعه(، با اهمیتفرصت

برای ادامه تحصیل وپژوهش) بعد توسعه( و عدم قدردانی کافی از نخبگهان علمهی) بعهد    

) شهوند  مهی  مایل به مهاجرت نخبگانهایی هستند که سبب تاجتماعی( مهم ترین دافعه

(نیز نشان دادند که 1731(. حاتمی، جهانگیری و فتاحی)1737نیا،جانعلیزاده و علیوردی

عواملی نظیر بیکاری، نداشتن درآمهد کافی)بعهد اقتصهادی(، برخهوردار نبهودن از شهغل       

، متناسب با رشته تحصیلی، نبود امکانات علمهی، پژوهشهی و آزمایشهگاهی)بعد توسهعه(    

های افراد تحصیلکرده و رعایهت شهأن   کمبود استادان متخصص، توجه نکردن به خواسته

علمههی آنان)بعههد اجتمههاعی(، نبههود موفقیههت در مقههاطع تحصههیلی باالتر)بعدتوسههعه(،    

تحصهیلی خهاص و محهدودیت آزادی    ههای   محدودیت زنان در انتخهاب برخهی از رشهته   

وان عوامل رانشی در مهاجرت دانشههویان  معنادار به عنای  فردی)بعد اجتماعی(، به گونه

دختر به خارج از کشور موثرند و هم چنین مناسب بودن درآمد) بعد اقتصادی (، نظهم و  

ثبات اقتصادی، توزیع عادالنه ثهروت، سهطح علمهی بهاالتر، بهها دادن بهه نهوآوری) بعهد         

، تسهاوی  نوآوری(، امکانات و خدمات مادی و رفاهی بهتر برای زنهدگی) بعهد اقتصهادی (   

حقوق زن و مرد )بعد اجتماعی( به عنوان عوامل کششی مقصد در گرایش بهه مههاجرت   

( 1776نتایج پژوهش صهالحی) باشند. افراد تحصیل کرده به خارج از کشور تاثیر گذار می

 الزم تسههیالت  نبهود  علمهی،  هایفعالیت ارزش به اجتماعی توجه نیز نشان داد که عدم

 و تبعهیض  وجهود  احسهاس  و دستمزد)بعد اقتصادی( و حقوق بودن پایین پژوهش، برای

 بهه  علمهی  نخبگهان  مههاجرت  در( رانشهی )دافعه عوامل عنوان نابرابری)بعد اجتماعی( به
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 ارتقهای  زندگی، برای بهتر رفاهی و مادی امکانات هستند. همچنین، مثثر کشور از خارج

 بیشهتر،  دسهتمزد  بهه  دسترسهی  بهتهر،  شهغلی  هایفرصت وجود ای، حرفه و علمی رشد

 بدون جامعه یک در زندگی به عالقه خانواده، و خود برای بهتر اجتماعی و روانی آسایش

بهه عنهوان    خهارجی  جامعهه  نیازهای با تخصص بهتر ارتباط نهایت در و تبعیض احساس

دافعه و با توجه به نتایج -بنابراین بر مبنای نظریه جاذبهباشد. مینخبگان  عوامل کششی

های مختلف که ابعاد جهذابیت برنهد کارفرما)شهامل ابعهاد اقتصهادی، اجتمهاعی،       پژوهش

ای و بکارگیری( را در گرایش نخبگان و دانشهویان به مههاجرت مهوثر   عالقمندی، توسعه

 اول پژوهش حاضر به صورت زیر مطرح شد: اند، فرضیهدانسته

 تاثیر معنی داری دارد. : جذابیت برند کارفرما بر گرایش به مهاجرت دانشهویان1فرضیه 

پهژوهش  ههای   (، و همچنین یافته1335همچنین بر مبنای تئوری جاذبه و دافعه)لی،

( در ایران، موانع مهاجرت همچون مشکالت مهالی، مسهایل   1771عالءالدینی و همکاران)

بعنهوان یهک عامهل دافعهه عمهل کهرده و         توانند می خانوادگی و مشکالت ورود و اقامت،

جرت را تحت تاثیر قهرار دهنهد. لهذا بهرای اینکهه رابطهه دو متغیهر اصهلی         گرایش به مها

پژوهش حاضر بصورت دقیق تر شناسهایی شهود، در فرضهیه دوم، رابطهه جهذابیت برنهد       

کارفرما و گرایش به مهاجرت با در نظر گهرفتن متغیهر تعهدیلگر امکهان مههاجرت مهورد       

 بررسی قرار گرفت.

یت برند کارفرما و گرایش به مههاجرت دانشههویان   : امکان مهاجرت، رابطه جذاب0فرضیه
 کند. می را تعدیل

 ارائه شده است. 1مدل مفهومی پژوهش در نمودار 
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 . مدل مفهومی پژوهش1نمودار 

 روش تحقیق

کیفی است. در مرحله کیفهی از  این پژوهش با رویکردی ترکیبی شامل دو بخش کمی و 

سازی متغیر جذابیت برند کارفرما از دیدگاه دانشههویان  ها برای بومیتحلیل تم مصاحبه

فنی و مهندسی برتر شامل تربیت مدرس، تهران، علم و صنعت، امیرکبیر و  های  دانشگاه

یان ها به صورت هدفمنهد از دانشههو  گیری در مصاحبهصنعتی شریف استفاده شد. نمونه

ها های فنی و مهندسی برتر بود و تا رسیدن به اشباع تئوریک، مصاحبهسال آخر دانشگاه

 11ههای آخهر، تکهرار مفهاهیم ایههاد شهد)      ای کهه در مصهاحبه  ادامه پیدا کرد بهه گونهه  

-ههای توصهیفی  هها از نهوع پهژوهش   مصاحبه(.  در مرحله کمّی پژوهش، گهردآوری داده 

مل دانشههویان سهال آخهر در مقهاطع کارشناسهی،      پیمایشی بهود و جامعهه آمهاری شها    

-های فنی و مهندسی برتر ایهران بهر اسهاس رتبهه    کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه

باشد. برای تعیین حهم جامعه آماری پهژوهش، بهر مبنهای    (، می0013بندی شانگهای )

ا بهه  هه های اعالم شده توسط این دانشهگاه سنوات مهاز مقاطع مختلف تحصیلی، ظرفیت

)مقهاطع کارشناسهی و دکتهری( و سهال     1737سازمان سنهش آمهوزش کشهور در سهال   

نفهر شناسهایی    10501)مقطع کارشناسی ارشد( استخراج، و تعداد جامعه آمهاری  1736

 10است. بر اساس جهدول کرجسهی و مورگهان   ارائه شده 1شد که اطالعات آن در جدول 

نفهر تعیهین شهد. بها      771عه آماری، حداقل حهم نمونه برای این تعداد از جام (1330)

پرسشهنامه بهه روش    710تعهداد   هها،  توجه به احتمال عدم برگشهت برخهی پرسشهنامه   

امکان 
 مهاجرت

گرایش به 
 مهاجرت

جذابیت برند 
 کارفرما
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در پنج دانشگاه  امیرکبیهر، تههران، تربیهت مهدرس، علهم و صهنعت، و       ای  تصادفی طبقه

و تهیهه لیسهت   هها   که با مراجعه بهه ایهن دانشهگاه   ای  صنعتی شریف توزیع گردید، بگونه

ههای   دانشهویان سال آخر در مقاطع کارشناسی، کارشناسهی ارشهد و دکتهری در رشهته    

 531بصورت تصادفی سیستماتیک بین افراد توزیهع ، و در نهایهت   ها  مختلف، پرسشنامه

 شد. آوری جمعپرسشنامه 

 : اطالعات جامعه و نمونه آماری1جدول 

 وعمهم صنعتی شریف امیرکبیر علم و صنعت تهران تربیت مدرس 

 کارشناسی
 7071 370 316 631 1016 - جامعه

 733 111 37 30 37 - نمونه

 کارشناسی ارشد
 7170 1066 1310 0573 1300 331 جامعه

 051 70 17 16 66 71 نمونه

 دکتری
 1157 116 703 067 077 130 جامعه

 61 3 6 3 3 01 نمونه

 مهموع
 10501 1370 0330 7677 7006 1111 جامعه

 531 160 161 115 110 106 نمونه

 ابزار پژوهش
 جذابیت برند کارفرما

های کیفهی  برای سنهش متغیر جذابیت برند کارفرما با مقایسه و ترکیب نتایج مصاحبه 

بهرای سهنهش   ای  (، پرسشهنامه 0006های پرسشنامه برتهون، اوینه  و ههاه )   و شاخص

شهد. در دو قسهمت مههزا از    شهاخص تنظهیم    70جذابیت برند کارفرمها در پهنج بعهد و    

های خصوصی و دولتی ایران تا چهه میهزان   هر یک از بخش"دانشهویان پرسش شد که 

های جذابیت برند دهی شاخص. نمره"باشند؟های جذابیت برند کارفرما را دارا میویژگی

( انههام شهد،   6تا بسیار زیاد= 1ای لیکرت )بسیار کم=کارفرما بر اساس مقیاس پنج درجه

ای که کسب امتیاز باال در هر شاخص بیهانگر آن اسهت کهه بخهش مهرتبط بهه آن       نهبگو

)خصوصی یا دولتی( در آن شاخص از دیدگاه پاسخ دهنهدگان دارای جهذابیت بیشهتری    
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کرونباخ برای متغیر جذابیت ، ضریب آلفای7باشد. مطابق جدول شمارهبرای استخدام می

محاسبه شد که با توجه به اینکهه بهاالتر از    763/0و پایایی ترکیبی،  31/0برند کارفرما، 

باشند نشان دهنده پایایی مناسب ابزار سنهش است. همچنین با توجه به اینکهه   می 3/0

 6/0شهد کهه بهاالتر از     676/0بهرای ایهن متغیهر     (AVE)متوسط واریانس استخراج شده

و بها توجهه بهه     باشهد  باشد لذا ابزار سنهش از روایی همگرای مناسبی برخوردار مهی  می

، که در آن جذر متوسط واریانس استخراج شده برای متغیر جذابیت برند 1جدول شماره

باشد لذا ابهزار سهنهش   کارفرما بیشتر از درجه همبستگی آن با سایر متغیرهای مدل می

و (Fornell and Larcker,1981)باشهد  مهی  از روایهی واگهرای مناسهبی نیهز برخهوردار     

وایی همگرا و واگرا، ابزار سنهش استفاده شهده بهرای متغیهر جهذابیت     بنابراین با تایید ر

 باشد.برند کارفرما از روایی سازه مناسبی برخوردار می

بهرای سهنهش متغیهر گهرایش بهه مههاجرت، از پرسشهنامه          گرایش به مهاجرت. 

پرسش استفاده شد که یک پرسهش آن   6( شامل  1777)دولت آباد  یجهانی و ساروخان

-دهی برای گرایش به مهاجرت بر اساس مقیاس پنج درجهمره معکوس بود. نمرهدارای ن

-ای که کسب امتیاز باال، نشهان ( انهام شد، بگونه6تا بسیار زیاد= 1ای لیکرت)بسیار کم=

، 7باشهد. مطهابق جهدول شهماره     می دهنده تمایل باالی پاسخگو برای مهاجرت از کشور

 310/0و پایهایی ترکیبهی،    30/0گرایش بهه مههاجرت،   کرونباخ برای متغیر ضریب آلفای

باشد نشان دهنده پایایی مناسهب ابهزار   می 3/0محاسبه شد که با توجه به اینکه باالتر از 

سنهش است. همچنین با توجه به اینکه متوسط واریانس استخراج شده برای این متغیر 

ایهی همگهرای مناسهبی    باشهد لهذا ابهزار سهنهش از رو     مهی  6/0شد که بهاالتر از   355/0

، که در آن جذر متوسط واریانس استخراج 1باشد و با توجه به جدول شمارهبرخوردار می

شده برای متغیر گرایش به مهاجرت بیشتر از درجه همبسهتگی آن بها سهایر متغیرههای     

 Fornell and)باشهد مدل است لذا ابزار سنهش از روایی واگرای مناسبی نیز برخوردار می

Larcker,1981)    بنابراین با تایید روایی همگرا و واگرا، ابزار سنهش استفاده شهده بهرای ،

 متغیر گرایش به مهاجرت از روایی سازه مناسبی برخوردار است.

بههرای سههنهش متغیههر امکههان مهههاجرت از پرسشههنامه       امکااان مهاااجرت.  

-نمهره  ( شامل یک سوال استفاده شد. برای1771ی،فاطمی،رنهبران و جهرمی)نیعالءالد

شما به خهارج از کشهور بهه      مهاجرت امکان"دهی به این متغیر، پاسخگویان به پرسش 
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پاسهخ   (بیشهترین امکهان  )صهد  تها (  امکان کمترین)در بازه صفر "چه میزان فراهم است؟

 ای که کسب امتیاز باال، بیانگر فراهم بودن فرصت مههاجرت بهرای پاسهخگو   دادند. بگونه

 باشد. می

 یافته ها

 کیفیای ه داده

با هدف در  بهتر دیدگاه جامعه آماری پژوهش، نگرش آنهها بهه مفههوم جهذابیت برنهد      

هها  گیری در مصهاحبه های کیفی مورد بررسی قرار گرفت. نمونهکارفرما از طریق مصاحبه

های فنی و مهندسهی برتهر بهود و تها     به صورت هدفمند از دانشهویان سال آخر دانشگاه

های آخهر  ای که در مصاحبهها ادامه پیدا کرد به گونهمصاحبه رسیدن به اشباع تئوریک،

مصاحبه(. ابتدا پروتکل مصهاحبه تهدوین شهد کهه در آن دو      11تکرار مفاهیم ایهاد شد)

. یهک محهیط کهاری    1شد که از دیدگاه شما، پرسش اصلی از مصاحبه شوندگان سئوال 

ههایی بایهد   ب چهه ویژگهی  .یک کارفرمای خهو 0هایی باید داشته باشد؟ خوب چه ویژگی

 داشته باشد؟

هها و اسهتخراج   اطالعهات مصهاحبه   بنهدی دسهته  و اسهتخراج  برای از روش تحلیل تم

بخهش   در نیز آنها به مربوط نکات شدندمی ایهاد مفاهیم حالیکه در و شد استفاده مفاهیم

بهرای  نکات مطرح شده  و ها، روابطها شامل پرسشیادداشت این .شدذکر می هایادداشت

-هدایت مهی  گیری هدفمند رانمونه و تحقیق ادامه و شدهر مصاحبه می محققان در طی

( فرآیند بکار گرفته شده در این پهژوهش  0005) 11کرد. بر اساس رویکرد براون و کالر 

 هها،  ایههاد کهدهای اولیه،جسهتهوی تهم     ها، برای تحلیل تم طی شش فاز آشنایی با داده

همهه   و نهایتا تهیه گزارش صورت پذیرفته اسهت. ها  امگذاری تمتعریف و ن ها، بازنگری تم

ها در چارچوب ابعاد ارائه شده توسط برتهون، اوینه  و   مفاهیم استخراج شده از مصاحبه

( قرار گرفتند، ولی در بعد ارزش اجتماعی، برخی مفهاهیم مهازاد، منطبهق بها     0006هاه )

( نبودند که این امهر منههر بهه    0006های ارائه شده توسط برتون، اوین  و هاه )شاخص

، ارائهه  0گیری پنج شاخص جدید دیگر در بعد ارزش اجتماعی شهد کهه در جهدول   شکل

اند. بعنوان مثال یکی از مصاحبه کنندگان در توصیف کارفرمهای خهوب بیهان کهرد     شده

در کارههای فنهی و مهندسهی، و در    هها   قبول داشتن و حساب باز کردن روی خهانم  "که:
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که اینگونه عبارات با ترکیهب سهایر    "را پایین تر از آقایان ندانندها  علمی خانمهای  بحث

نظرات متناظر، در نهایت منهر به شکل گیری شاخص جدید عهدالت جنسهیتی در کهار،    

  در بعد ارزش اجتماعی شد.

 : مفاهیم مازاد مستخرج از مصاحبه ها2جدول 

 مفاهیم مستخرج از مصاحبه ها شاخص جدید بعد

 
ارزش 
 اجتماعی

 11زمان کاری انعطاف پذیر / انعطهاف پهذیر بهودن سهاعات کهار )      ساعت کاری منعطف
 مصاحبه(

تهیم سهازی/ روحیهه کهار گروههی و      ههای   کار تیمی باشد/ فعالیت یمیکار ت
 مصاحبه(   11همکاری )

 نیبه  /نیها وآقاهها   با خهانم  کسانی برخورد ی /تیجنس ضیتبع عدم عدالت جنسیتی در کار
و  یفنه  یدر کارهها هها   داشهتن خهانم   قبول /مرد و زن فرق نباشد

 کیه به عنوان ها  به خانم دگاهید /نباشد نیابا آقا تیاولو ی/مهندس
 نیها وآقاهها   خهانم  کسهان یو ارتقهاء   شهرفت یپ /نباشهد  فیقشر ضع

 مصاحبه(13)

عهههدم اجبهههار در نهههوع  
 پوشش

در هها   عدم سخت گیری در پوشش/ عهدم محهدودیت بهرای خهانم    
 10پوشههش/ اجبههار در پوشههش فههرم خههاص و یکدسههت نباشههد)  

 مصاحبه(

تعهههادل میهههان کهههار و 
 زندگی شخصی

استرس و فشار کاری زیهاد نباشهد/ توقعهات بیهها در کهار نباشهد       
 17/ساعات کاری معقول/ زمان مناسب برای شهروع و پایهان کهار)   

 مصاحبه(

 

بهه  هها   مصهاحبه  در ایهن بخهش، پهنج شهاخص اسهتخراج شهده در       کمّی.های  داده

( اضهافه و بهه همهراه دو پرسشهنامه گهرایش بهه       0006پرسشنامه برتون، اوین  و ههاه ) 

اطالعهات جمعیهت شهناختی    مهاجرت و امکان مهاجرت در نمونه آماری توزیهع شهدند.   

 ارائه شده است. 7نمونه آماری پژوهش حاضر در جدول 
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 شناختی پاسخگویانهای جمعیت. ویژگی3جدول 

 درصد یفراوان ابعاد ویژگی درصد فراوانی ابعاد ویژگی

 
 سن

 6/17 31 سال 00 >

تهربه 
 کاری

 0/63 111 فاقد تهربه

 6/06 133 سال 1 > 3/16 713 00-07

01-05 171 6/05 1-7 35 11 

03-70 65 1/7 7-6 17 3/1 

 1/0 13 سال 6 < 0/5 17 سال 70 <

مقطع 
 تحصیلی
 

 5/61 733 سانسیل
 جنسیت

 6/65 730 زن

 77 051 سانسیل فوق
 6/17 700 مرد

 تاهل
 3/77 513 مهرد

 1/11 33 متاهل 5/3 61 یدکتر

 

سهازی معهادالت سهاختاری بها رویکهرد      های کمّی تحقیق از روش مدلبرای تحلیل داده

استفاده شد. دلیهل اسهتفاده از ایهن روش، قابلیهت      PLSافزار حداقل مربعات جزئی و نرم

های پیچیده)وجود متغیر تعدیلگر در مدل مفههومی( و عهدم حساسهیت بهه     تحلیل مدل

 .(Henseler & Fassott,2010)باشدها میتوزیع نرمال سازه

 از گیهری  انهدازه  مهدل  بهرازش  سنهش جهت بررسی و آزمون مدل اندازه گیری:

 سهنهش  بهرای  شهاخص  پایهایی . شد استفاده واگرا روایی و همگرا روایی شاخص، پایایی

 عهاملی  بارههای  ضهرایب  و ترکیبهی  پایایی کرونباخ، آلفای معیار سه شامل درونی، پایایی

و پایهایی   کرونبهاخ  و آلفهای  0,1بهاالتر از  هها   ضرایب بارهای عاملی همهه شهاخص  . است

 است. 0,3ترکیبی همه متغیرها بیشتر از 

شهاخص متوسهط    که دارد قبولی قابل همگرای روایی صورتی سازه در روایی همگرا:

با توجه بهه اینکهه    . (Fornell and Larcker,1981)باشد  6/0واریانس استخراج شده باالی 

برای متغیر جذابیت برند کارفرما و گرایش   12شاخص متوسط واریانس استخراج شده که

ههای   باشد، لذا سهازه  می 6/0محاسبه شد و باالی  355/0و  676/0به مهاجرت به ترتیب 

 .دارند قبولی قابل همگرای پژوهش روایی
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روایی واگرای قابل قبول یک مدل حاکی از آن است که یهک سهازه در    روایی واگرا:

 13ههای دیگهر. فورنهل و الرکهر    خود دارد تا بها سهازه   هایمدل، تعامل بیشتری با شاخص

اند که  روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان واریانس ( بیان کرده1371)

ههای  استخراج شده برای هر سهازه بیشهتر از واریهانس اشهتراکی بهین آن سهازه و سهازه       

مشهاهده   1در جهدول  ها( در مدل باشد. همانگونه که دیگر)ضرایب همبستگی بین سازه

، مقدار جذر واریانس استخراج شده متغیرهای مکنون در پژوهش حاضهر کهه در   شود می

اند از مقدار همبستگی میان آنهها کهه   های موجود در قطر اصلی ماتریس قرار گرفتهخانه

-رو مهی اند، بیشتر است . از ایهن های زیرین و راست قطر اصلی ترتیب داده شدهدر خانه

ها)متغیرههای مکنهون( در مهدل تعامهل     ار داشت که در پژوهش حاضهر، سهازه  توان اظه

خود دارند تا بها سهایر سهازه، لهذا روایهی واگهرای مهدل در حهد         های  بیشتری با شاخص

 مناسبی است.

  واگرا روایی سنجش : ماتریس 4جدول 

 امکان مهاجرت گرایش به مهاجرت جذابیت برند کارفرما متغیرها

   AVE :577/0جذر کارفرماجذابیت برند 

  AVE :736/0جذر -170/0 گرایش به مهاجرت

 AVE :1جذر 033/0 -107/0 امکان مهاجرت

 

، ضریب معنهاداری رابطهه بهین متغیرههای     0نمودار  به توجه باآزمون مدل ساختاری: 

 سهطح  در تهوان  مهی  باشهد و می35/1جذابیت برند کارفرما ، گرایش به مهاجرت بیشتراز 

Rکهرد.همچنین مقهدار    تأییهد  را آنهها  بودن % معنادار36اطمینان
بهرای متغیهر وابسهته     2

 باشد. می 103/0گرایش به مهاجرت برابر با 
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 مدل پژوهشهای  : نتیهه آزمون فرضیه0نمودار 

 

 استفاده برازش نیکویی از معیار کلی مدل برازش بررسی برای: (GOF)کلی  مدل برازش

 GOFبهرای   قوی و متوسط ضعیف، مقادیر عنوان به  75/0و  06/0، 01/0مقدار  سه و شد

در مهدل پهژوهش حاضهر     (Wetzels, Odekerken and Oppen, 2009) معرفی شهده اسهت  

 به دست آمد. 030/0برابر با   GOFمقدار 

    √             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅̅̅  

    √             = 0.292 

 گیریبحث و نتیجه

هها  پژوهش حاضر با این هدف انهام شد که آیا تقویت جذابیت برند کارفرمهایی سهازمان  

دهد، و امکان مهاجرت چگونه این رابطه را تواند تمایل نخبگان به مهاجرت را کاهش می

باشد و بهین جهذابیت برنهد کارفرمها و      می بیانگر تایید این فرضیه هاکند. یافتهتعدیل می

هها   گرایش به مهاجرت دانشهویان رابطه منفی و معنهی داری وجهود دارد. از ایهن یافتهه    

جهذاب تهر بهوده    هها   آن، دانشهویانی که برند کارفرمایان داخلهی بهرای   شود میاستنباط 

گرایش به مهاجرت کمتری، نسبت به دانشهویانی کهه برنهد کارفرمها را جهذاب ارزیهابی      

 براسهاس  دردسهترس  هایگزینه تهربه، مقایسة فاقد کار متقاضیان نکردند، داشتند. برای

 امکان مهاجرت

گرایش به 
 مهاجرت

جذابیت برند 
 کارفرما

 =ضریب مسیر-28/0
31/0 =T-value 

 =ضریب مسیر43/0
11/0 =T-value 
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 بهرای  اسهت  ممکن که دیگر هایاز ویژگی بسیاری و شرکت و شغل از واقعی هایویژگی

 بهرای  هها آن اسهت  ممکهن  است، لهذا  دشواری بسیار کار باشد، ناشناخته و ومنامعلها  آن

و همچنین دغدغهه  ،(Agrawal & Swaroop,2009)کنند تکیه برند تصویر گیری بهتصمیم

اسهت،   آنهها  انتظهار  کهه در  اسهت  نامشخصهی  شغلی یآینده نخبه، دانشهویان اصلی ی

از منابع کمیاب استعدادها تا جایی کهه   هاها باید در جهت جذب بهترینبنابراین سازمان

ممکن است برند کارفرمای جذاب برای خود ایهاد کنند،که مقصد بسیاری از جوینهدگان  

 جهذب  بهرای  بیشهتری  تهوان  جهذاب،  دهد کارفرمایانمی نشان شواهد برخی. کار باشند

 .(Aslam,2015) دارند ماهر کارکنان

برند کارفرما به صورت مسهتقیم بها ضهریب    های این پژوهش نشان داد جذابیت یافته

و همراستا با نتهایج   شود می( موجب کاهش گرایش به مهاجرت دانشهویان -07/0مسیر)

-تحقیقاتی است که روابط میان ابعاد برند کارفرما و گرایش به مهاجرت را بررسی کهرده 

دریافتنهد کهه   ( 0007اند. به عنوان مثال در رابطه با بعد اقتصادی، انگاین و همکهارانش) 

بهبود حقوق و مزایای پرستاران منهر به کاهش تمایل به مهاجرت دانشهویان پرسهتاری  

( در تحقیهق خهود دریافتنهد کهه رشهد      0010شده است. همچنین فریمن و همکارانش)

، )بعد اجتمهاعی( کار سالم طیمح ،)بعد توسعه(ای  حرفهاقتصادی)بعد اقتصادی(،  توسعه 

ستقالل)بعد نوآوری( در کشور مبدا، با گهرایش دانشههویان بهه    او  ییماجراجو یهاارزش

ههایی ماننهد   ( نیهز تهاثیر کاهشهی جاذبهه    0011مهاجرت رابطه منفی داشته اند. آکمن )

المللی)بعد توسعه( بر قصهد  بورس تحصیلی، بهتر بودن سیستم آموزشی و تهربه کار بین

 اجتمهاعی  توجهه  ها نیز عدمپژوهشدانشهویان برای مهاجرت را شناسایی کرد. در سایر 

 و حقهوق  بهودن  پهایین  بهرای پهژوهش،   الزم تسهیالت نبود علمی، هایفعالیت ارزش به

نامساعد بودن  )بعد اجتماعی(، نابرابری و تبعیض وجود دستمزد)بعد اقتصادی(، احساس

زمینه برای ادامه تحصیل و پژوهش و عدم قدردانی کافی از نخبگان علمی)بعهد توسهعه(   

، 1776اند )صهالحی،  از عوامل موثر بر افزایش گرایش به مهاجرت نخبگان شناسایی شده

های این پژوهش رابطه بهین  (. همچنین بر مبنای یافته1737جانعلیزاده و علیوردی نیا، 

گهر امکهان   جذابیت برند کارفرما و گرایش به مهاجرت دانشهویان، از طریق متغیر تعدیل

ههای انهدکی ایهن رابطهه را نشهان      . یافتهشود می( تعدیل 17/0مهاجرت با ضریب مسیر)

اند، به عنوان مثال عدم مهارت زبان)کاهش امکان مههاجرت( بهه عنهوان یهک مهانع      داده



   1737بهار ، 67، شماره چهاردهمسال  | فصلناهم علوم مدرییت اریان | 71

 

 .(Lee and Moon,2013)گرایش به مهاجرت، گزارش شده است

های پژوهش، مدیران سازمانها و شهرکتهای کشهور بعنهوان کارفرمها،     با توجه به یافته

با تقویت جذابیت برند کارفرمایی مهموعه خهود، بهر کهاهش تمایهل مههاجرت       توانند می

نخبگان کشور اثر گذار باشند و به صورت فعال در جذب و نگهداری آنها نقش ایفا کننهد.  

توان در راستای ارتقاء جهذابیت برنهد کارفرمهایی سهازمانهای داخهل کشهور،        می بنابراین

ی در این پژوهش پیشنهاداتی در زمینه هر یک از ابعهاد  مورد بررسهای  برمبنای شاخص

های جبران خهدمات؛ در  ارائه کرد. در بعد اقتصادی، تأمین امنیت شغلی و بهبود سیستم

ههای  ههای ارتقهاء مسیرشهغلی و بهه رسهمیت شهناختن ارزش      بعد توسعه، بهبود سیستم

ههای کهاری جدیهد؛    وههای کاری چالش برانگیز و شیفردی؛ در بعد نوآوری، ایهاد محیط

در بعد بکارگیری، فراهم آوردن محیطی مشتری مدار و بشردوستانه؛ و در بعد اجتماعی، 

ههایی جهذاب بهرای    بسترساز سازمان توانند میگر و شاد، های کاری حمایتایهاد محیط

 های این پژوهش کاهش تمایل نخبگان برای مهاجرت شود. نخبگان، و بر مبنای یافته

ههای فنهی و مهندسهی    به اینکه جامعه آماری تحقیق حاضر محدود به رشتهبا توجه 

هها همچهون   ها و حوزهپذیری نتایج این پژوهش به سایر رشتهباشد، لذا قابلیت تعمیممی

 باشد.های بیشتری میپزشکی و علوم انسانی نیازمند پژوهش

 ها   نوشت پی
1. Ambler and Barrow 2. Berthon, Ewing and Hah 

3. Freeman, Baumann, Akhtar-Danes, Blythe and Fisher 

4. Broek 5. Chhabra and Sharma 

6. Jain and Bhatt 7. Lee and  Moon 

8. Akman 9. Nguyen 

10. Krejcie  and Morgan 11. Braun and Clarke 

12. Average variance extracted (AVE) 13. Fornell  and Larcker 

 منابع
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 چکیده
برنهد   کننهد  میها تالش  . شرکتشود میهای مهم آن شناخته  برند هر شرکت از دارایی

هها، هویهت    شناخته شود که مهموعه این ویژگهی  های خاصی ها در جامعه با ویژگی آن
ههای   ، هویت برند شرکت الزاما به طریقهی کهه شهرکت   تیدر واقع؛ شود میبرند نامیده 
ذهنهی   های و افراد تداعی شود می، توسط مخاطبان در  نکنند میریزی  تهاری برنامه

های ذهنهی مخاطبهان ههر     گوناگون و متفاوتی نسبت به هر برند دارند. مهموعه تداعی
ی از ابزارههایی  . نقشه مفههومی برنهد یکه   شود میبرند به عنوان تصویر آن برند شناخته 

است که در نگاشت تصویر برند و شناسایی تفاوت بین تصویر برند و هویت برند کمهک  
کند. هدف این تحقیق نگاشت شبکه ادراکی و تصویر برند بانهک   ها می زیادی به شرکت

نفهر از   73شهد و   خاورمیانه است. به این منظور از روش نقشه مفههومی برنهد اسهتفاده   
مهورد مطالعهه    1733ماه سال  داری در بازه زمانی مردادماه تا دیخبرگان خدمات بانک

مهداری، ارائهه    های مثبت بانک، مشهتری  قرارگرفتند. نتایج تحقیق نشان میدهد ویژگی
ههای منفهی آن دسترسهی محهدود،      خدمات با کیفیهت و جایگهاه اجتمهاعی و ویژگهی    
 اند.ناشناخته بودن وحضور اجتماعی ضعیف بوده

نقشه مفهومی برند، تصویر برند، هویهت برنهد، شهبکه ادراکهی، بانهک       :واژگان کلیدی
 خاورمیانه

 

  

                                                      
 دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبائی* 

 دانشهوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبائی** 

 73-107، صفحه 1737، بهار 67، سال چهاردهم، شمارۀ فصلنامه علوم مدیریت ایران



   1737بهار ، 67، شماره چهاردهمسال  | فصلناهم علوم مدرییت اریان | 30

 

 مقدمه

هها بهه دنبهال     وکار باعهث شهده اسهت کهه شهرکت      امروزه افزایش رقابت در دنیای کسب

ههای   های جدیدتر و مثثرتری برای موفقیت در بازار باشند، برخی از اسهتراتژی  استراتژی

بر بازار و   زمان جدید و یا تمرکز هم محصوالت زارهای جدید،امروزی اشاره به تمرکز بر با

وکارههای   های پرمخاطب در کسهب  محصوالت جدید دارند، توسعه برند یکی از استراتژی

در این استراتژی برندهای جدیدی  (Vallaster & von Wallpach, 2018).باشد  امروزی می

انهد رقابهت کننهد، در ایهن      وارد بازار شده تا در بازارهایی که کمتر موردتوجهه قرارگرفتهه  

هایی با حهوزه کهاری تخصصهی در سهطح      های گذشته شاهد حضور بانک راستا طی سال

صادرات و ... هرکدام بها   توسعه ،نیکارآفر های خاورمیانه، ایم، برای مثال بانک جامعه بوده

اند و بهرای چنهد سهال     هدفی خاص و جامعه هدفی خاص در صنعت بانکداری حاضرشده

برند خهود را   که اند، های متمادی تالش کرده های جدید طی سال اند، بانک فعالیت داشته

 قدرتمندتر کنند اما برای سنهش موفقیت برند نیازمند تحقیقات بازاریابی هستند.

و  شهود  مهی وکار شناخته  هایی هر کسب ترین دارایی عنوان یکی از مهم برند تهاری به

پهردازی بازاریهابی و    ها با استفاده از بهبود آمیخته بازاریهابی، تبلیغهات، اسهتراتژی    شرکت

های تقویهت برنهد    تحقیقات بازاریابی همواره درصدد تقویت برند خود هستند. یکی از راه

باشد که در این رویکرد با اسهتفاده   بازاریابی با رویکرد برندسازی می استفاده از تحقیقات

ههای مهمهی عملکهرد برنهد خهود را       شهاخص  تواننهد  مهی ها  از تحقیقات بازاریابی شرکت

ها را استخراج کرد  توان آن هایی که با استفاده از تحقیقات می ترین شاخص بسنهند. مهم

برنهد و نقهاط قهوت و ضهعف برنهد از دیهدگاه        شامل ارزش ویژه برند، هویت برند، تصویر

در واقههع،  ؛(Wider, von Wallpach, & Mühlbacher, 2018)باشههد  مخاطبههان مههی 

یهابی را از دیهد    ایگهاه هایی مانند تصویر ذهنی برنهد میهزان موفقیهت برنهد در ج     شاخص

ههای کمهی و    های قدرتمندی برنهد، روش  دهد. برای سنهش شاخص مخاطبان نشان می

های کیفی در این زمینه نقشه مفههومی   کیفی متعددی وجود دارد؛ یکی از بهترین روش

برند است. نقشهه مفههومی برنهد یهک روش کیفهی عمیهق اسهت کهه بها اسهتفاده از آن           

هها   مثبت و منفی( و شهدت آن ها ) تداعیمورد برند، جنس  های ذهنی مخاطب در تداعی

دههد کهه عمهده مخاطبهان      دیگر، خروجی این روش نشان می عبارت ؛ بهشود میسنهیده 

ها مطابق بها هویهت    یک از این ویژگی شناسند، کدام هایی می برند شرکت را با چه ویژگی
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درسهتی تعریهف    ن مشتری بهشده است، آیا شرکت جایگاه خود را در ذه ریزی برند برنامه

هها   ها در کهدام قسهمت   هایی در این زمینه وجود دارد این انحراف کرده است، اگر انحراف

تصهویر   توانند میها  های تهاری مانند بانک تر است؛ با استفاده از این روش، شرکت عمیق

شهده(   یریز های برنامه برند خود را استخراج کرده و با مقایسه هویت برند شرکت )ویژگی

های محقق شده(، راهبردهای مدیریت برنهد را بهرای    ویژگی)شده  تصویر برند استخراج و

 .(Chan, Boksem, & Smidts, 2018)شرکت خود تدوین کنند 

عنهوان مهورد مطالعهه انتخهاب شهده اسهت. بها         رمیانهه بهه  در این تحقیهق بانهک خاو  

شده  های انهام نامه شده در مهالت و پایان های صورت گرفته بر روی مقاالت چاپ بررسی

ههای اخیهر، تعهداد تحقیقهات      های مختلف کشور مشخص شد که طهی سهال   در دانشگاه

ههای   بانهک  ههای دولتهی و   های خصوصهی کمتهر از بانهک    صورت گرفته درباره برند بانک

ههای   خصولتی بوده است و در این میان، تحقیقات انهام شده در مورد آن دسته از بانهک 

مانند بانک خاورمیانهه، بانهک کهارآفرین و     -کنند میخصوصی که اهداف خاصی را دنبال 

بسیار کم بوده اسهت. از سهوی دیگهر، صهنعت بانکهداری یکهی از        -بانک توسعه صادرات

در ایران است و انهام تحقیقات بازاریابی برای بهبود آن ضهروری  ترین صنایع فعال  بزرگ

هها کهه خهدمات نسهبتا مشهابهی را بهرای        است. از این رو، الزم است از هر گروه از بانک

شده و درباره آن مطالعه شود؛ به این منظهور، بانهک    ، موردی انتخابکنند میجامعه ارائه 

ئه دهنده خدمات بانکی بهرای مخاطبهان خهاص،    های ارا عنوان نماینده بانک خاورمیانه به

شد. هدف این تحقیق، استخراج نقشه مفهومی برند بانک خاورمیانه بوده اسهت و    انتخاب

اند به این سهثال پاسهخ دهنهد کهه      محققین با استفاده از این نقشه مفهومی درصدد بوده

ریان( بها چهه   مشهتریان و غیهر مشهت   مخاطبهان ) بانک خاورمیانه جایگاه خود را در ذهن 

هایی تعریف کرده است؟ خروجی تحقیق شامل نقشه و جداول تحلیلی اسهت کهه    ویژگی

دهد جایگاه برند بانک خاورمیانه در ذهن مخاطبان چگونه بوده است. این نتایج  نشان می

هها نشهان    برای فعاالن حوزه بانکداری و بانک خاورمیانه هم کاربردی خواهد بود و بهه آن 

هایی از برند یک بانک خاص مهدنظر مهردم اسهت،     طور عمومی چه ویژگی دهد که به می

 ها چگونه است. بندی این ویژگی هایی اهمیت بیشتری دارند و اولویت چه ویژگی
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 ادبیات و پیشینه تحقیق

 تصویر برند

شده است. تصویر برند  هر شرکت دارای برندی است که برای بخشی از افراد جامعه شناخته

؛ در شهود  میهای ذهنی مخاطبان و مردم از برند شرکت گفته  ورات و تداعیبه مهموعه تص

های یک شرکت است که تصویر برند آن شهرکت   های مردم از فعالیت واقع، چکیده برداشت

دهد که خود را چگونه در ذهن مشتریان جها   ها نشان می سازد، تصویر برند به شرکت را می

چنهد   شهود  مهی هایی که در ذهن مشتریان برای برنهد شهرکت تهداعی     اند و ویژگی انداخته

 & ,Kim, Choe)باشد  هویت برند مدنظر شرکت( میشرکت )های  زیری درصد مطابق برنامه

Petrick, 2018). کنهد   ی نمایهان مهی  ا گونه از سوی دیگر، تصویر برند نقاط قوت و ضعف را به

ریهزی کهرد. تصهویر برنهد بهه       توان برای بهبود نقاط ضعف و تثبیت نقاط قوت برنامه که می

متغیرهای گوناگونی وابسته است که شامل تهربه مشتری از خرید یا اسهتفاده از آن برنهد،   

باشهد،   ههای اطرافیهان و ... مهی    تبلیغات برند، رفتار کارکنان بانک، وجههه برنهد در صهحبت   

و برای تغییر آن نیز شرکت نیازمند زمهان اسهت،    گیرد میصویر برند در بستر زمان شکل ت

تنها به ذهنیات مردم بلکه به عواطف و احساسات افراد نیز وابسته است لذا تغییهر   چراکه نه

 (Johansson, Koch, Varga, & Zhao, 2018)باشد. بر می آن فرآیندی ذاتا زمان

 هویت برند

ها شناخته  کند با آن هایی است که شرکت تالش می هویت برند مهموعه عناصر و ویژگی
ق شود، تفاوت مهم بین هویت برند و تصویر برند در این اسهت کهه هویهت برنهد از طریه     

  (Wheeler, 2017)گیهرد  مهی و از محیط درونی شهرکت سرچشهمه    شود میشرکت ایهاد 
 انیمشتر نفعان، ذی)ی نسبت به برند در ذهن مخاطبان های ذهن ولی تصویر برند، تداعی

های شرکت در   و غیر مشتریان( است و آن چیزی است که مشتریان از مهموع فعالیت
خواسهته اتفهاق بیفتهد، ولهی      اند. در واقع، هویت برند آن چیزی است که شرکت می کرده

ها  تصویر برند آن چیزی است که در واقعیت رقم خورده است. هویت برند شامل شاخصه
د کهه ایهن عناصهر شهامل لوگهوی برنهد، آوای برنهد،        باش دهنده برند می و عناصر تشکیل

باشند. مهموعا در فرآینهد مهدیریت برنهد تمهامی ایهن       می .شخصیت برند، شعار برند و ..
مایهه هویهت برنهد را     عناصر تالش در ارائه مفهوم و معنایی یکتا دارند که این معنها جهان  

 .(Hemsley-Brown, Melewar, Nguyen, & Wilson, 2016)دهد  تشکیل می
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 تداعی برند

هایی است که در ذهن مخاطهب بهه هنگهام مواجههه بها       های برند مهموعه ویژگی تداعی

امل تهربیات فهرد از  تواند ش های برند می ، تداعیشود میهرکدام از عناصر برند بازخوانی 

های وی از  تماس با شرکت، تهربیات استفاده وی از محصوالت و خدمات شرکت، شنیده

های برند از فهردی بهه فهردی دیگهر متفهاوت       دیگران و نظرات شخصی وی باشد، تداعی

ههای متفهاوتی    بنهدی  ، برخی نیز اولویتکنند میهای متفاوتی را ذکر  است؛ برخی ویژگی

ها باهم متفاوت هستند، مهموعه  ز در مثبت و منفی و خنثی بودن تداعیدارند، برخی نی

دههد کهه تصهویر     سازد و نشان می های مخاطبان از برند شرکت، تصویر برند را می تداعی

 .(Sasmita & Mohd Suki, 2015)برند چگونه است 

 نقشه مفهومی برند

باشد، نتایج تحقیقات نشهان   ترین مرحله در فرآیند بازاریابی می ای تحقیقات بازاریابی پایه

دهد که چه نقهاط قهوت و ضهعفی در فراینهد بازاریهابی شهرکت وجهود دارد و مهوارد          می

سهتفاده قهرار   ههای آتهی شهرکت موردا    ریهزی  گیری شده در تحقیقات برای برنامهه  نتیهه

باشهد   ها می های کاربردی تحقیقات بازاریابی در برندسازی شرکت گیرند، یکی از حوزه می

(Foroudi, 2019). های کمی و  ها و مثسسات تحقیقات بازاریابی با استفاده از روش شرکت

های کیفی با توجه بهه   ، اما روشکنند میکیفی اقدام به مطالعه در مورد برند یک شرکت 

نتهایج بهتهری بهرای     تواننهد  مهی تر هستند، از دقت باالتری نیز برخوردارند و  عمیق اینکه

ههای کهاربردی در    ی از بهتهرین روش کبرندسازی و مدیریت برند شرکت داشته باشند. ی

باشهد، در ایهن روش بها اسهتفاده از      تحقیقات برندسازی، روش نقشه مفههومی برنهد مهی   

ها نسبت بهه برنهد    ذهن مخاطبان، تصویر ذهنی آن های استخراجی از ها و استعاره تداعی

های برندسهازی   ، تصویر ذهنی یافت شده جلوه مناسبی از فعالیتشود میها استخراج  آن

ریزی آینده برندسازی و مدیریت برنهد شهرکت نیهز     شرکت در گذشته بوده و برای برنامه

 .(Chan et al., 2018)کاربردی است 

: در دسته اول کهه  شود میهای مفهومی به دو دسته تقسیم  های استخراج نقشه روش

ههای ذهنهی مخاطبهان از     برداری مشتریان معروف است، پس از استخراج تداعی به نقشه

ههای   ههاد کننهد؛ تکنیهک اسهتعاره    که شخصها نقشهه نههایی را ای    شود میها خواسته  آن

بنهدی دوم، نقشهه یهابی     باشد. دسهته  ها می زیمت[ ازجمله این روشزالتمن ]استخراجی 
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ههای کمهی بهرای     هها، از روش  باشد که در این روش پس از استخراج تهداعی  تحلیلی می

شهده از ههر فهرد توسهط      ههای اسهتخراج   و نقشه شود میرسیدن به نقشه نهایی استفاده 

باشهند و   تهر از دسهته اول مهی    ها ساده ؛ این دسته از روششود میکننده تکمیل  مصاحبه

ههایی هسهتند کهه در ایهن      وتحلیل شبکه نیز از جملهه روش  نقشه مفهومی برند و تهزیه

 .(Dirsehan & Kurtuluş, 2018)گیرند  دسته قرار می

 تجربی پیشینه

در بخش پیشینه تهربی، تحقیقاتی که از حیهث روش و موضهوع مشهابه تحقیهق فعلهی      

  اند؛ این تحقیقهات در دو بخهش تحقیقهات داخلهی و خهارجی خالصهه       بودند، آورده شده

 اند. شده

گهزاران بها اسهتفاده از     بیمهه  ینام تههار  ینگاشت شبکه وابستگدر تحقیقی با عنوان 

قان اقدام به بررسی و استخراج نقشه مفههومی برنهد بهرای    محق برند یمفهوم نقشه روش

مداری کارکنان، بانک ملهت، آرامهش و    شرکت بیمه ملت نمودند، در این تحقیق مشتری

های مثبت در مورد بیمه ملت شهناخته   ترین تداعی عنوان مهم نوآوری در شرکت بیمه به

مهه ملهت اسهتخراج شهد     های مثبت برای شرکت بی ای با تداعی شدند و در مهموع نقشه

(GHAZIZADEH, TORKESTANI, & MOHAMMADI, 2016).   در تحقیقی دیگر نقشهه

های یافهت   ترین تداعی مفهومی برند برای دو بانک تهارت و کشاورزی استخراج شد؛ مهم

ههای   ترین تهداعی  شده از بانک تهارت شامل سابقه، بانک دولتی و دانشگاهی بودند، مهم

یافت شده از بانک کشاورزی نیز شامل بانک دولتی، پرستیژ کهم و خوشهه گنهدم بودنهد     

(Azizi & Bolur Parsa, 2016).  های برنهد   نگاشت شبکه تداعیدر تحقیق دیگری موضوع

ی مفههوم  نقشهه با اسهتفاده از  ایراندا [ ] یفناورپژوهشکده علوم و  کنندگان مراجعه نزد

های یافت شده در ایهن تحقیهق شهامل     ترین تداعی ، مورد مطالعه قرار داده شد؛ مهمبرند

 خدمات مناسب، سهولت در دسترسی به چکیده کامل و مبسهوط و عهدم دسترسهی بهه    

در تحقیقهات دیگهری نیهز     .(Osanlou & Abouei, 2018)نامهه بودنهد    فایهل اصهلی پایهان   

های جزیره کیش را برای افراد دارای سابقه و بهدون سهابقه بازدیهد     محققان نقشه تداعی

فهارس، قیمهت بهاالی محصهوالت و امکهان خریهد        ترسیم کردند؛ در این تحقیهق خلهیج  

ههای یافهت شهده بهرای جزیهره کهیش بودنهد         ن تهداعی تهری  محصوالت لوکس جز مههم 
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(TORKESTANI, BAKHSHI, & JAHEDI, 2018). 

محققان نقشه مفههومی برنهد را بهرای اسهتارباکس رسهم       0013در تحقیقی در سال 

های این برنهد   های یافت شده دسترسی و خدمات سریع فروشگاه ترین تداعی کردند، مهم

محققان در تحقیق دیگری در سهال   .(Eren-Erdoğmuş & Dirsehan, 2017) ی بودندجهان

ههای   تهرین تهداعی   نقشه مفهومی برند را برای برند مک دونالدز رسم کردند؛ مهم 0017

شده در سطح  ین برند شامل غذای سریع، برگر خوشمزه و برند شناختهیافت شده برای ا

تحقیق دیگهری بها اسهتفاده از    . (Kottemann, Plumeyer, & Decker, 2018)جهانی بودند 

های یافت شهده   ترین تداعی بررسی قرار داد؛ مهمنقشه مفهومی برند، برند جیپ را مورد 

 .(Wei, 2014)شامل خودرو کالسیک و خودرو برای بیرون شهر بودند 

انهام شده به این صورت بوده است کهه ابتهدا بها    های  تحقیق کلیه پژوهشهای  روش

صورت اکتشافی اسهتخراج شهده و    ها به شده، تداعی های از پیش آماده استفاده از فهرست

ههای نوشهته شهده     سهازی کهارت   اقدام به آمهاده  های پرتکرار، سپس، با استفاده از تداعی

بهرای  ) یخهال ههای   شهده و کهارت   ههای آمهاده   اند و درنهایت، بها اسهتفاده از کهارت    نموده

هها   اند؛ با استفاده از این راهکار زمهان مصهاحبه   شده  ها استخراج های جدید(، نقشه تداعی

 رود. یافته و دقت کار نیز باالتر می  کاهش

 روش تحقیق

آوری اطالعهات آن،   حاضر از بعد مخاطب، تحقیقی کهاربردی اسهت و ابهزار گهرد    تحقیق 

اند که آشنایی زیادی با بانهک   مصاحبه بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه افرادی بوده

های مورد استفاده برای شناسایی این افهراد شهامل    اند؛ شاخصو خدمات بانکداری داشته

میزان استفاده از خدمات بانکی در هفته، انهواع خهدمات   سابقه استفاده از خدمات بانکی، 

محهدوده مکهانی    .ها، آشنایی کلی با بانهک خاورمیانهه و ... بهوده اسهت     مورد استفاده آن

گیری گلوله برفی بوده است؛ یعنهی   صورت نمونه گیری به تحقیق شهر تهران بوده و نمونه

ههای نهامبرده    ر اسهاس شهاخص  شونده درخواست شد که فرد بعدی را به  از افراد مصاحبه

ها در بازه زمانی مهرداد تها    نفر بوده است و مصاحبه 73مورد مطالعه  نمونه معرفی کنند.

نفر نیز  17شوندگان غیر مشتری و  نفر از مصاحبه 53صورت گرفته است؛  1733ماه  دی

ای های نمونهه آمهاری مهورد مطالعهه کهه بهر       اند. ویژگی از مشتریان بانک خاورمیانه بوده



   1737بهار ، 67، شماره چهاردهمسال  | فصلناهم علوم مدرییت اریان | 35

 

 شده است، در جدول زیر آورده شده است. تعیین صالحیت افراد مورد مصاحبه استفاده

 شوندگان مشخصات مصاحبه -1جدول 

 تحصیالت سن جنسیت

 7 تر دیپلم و پایین 10 10-70 67 مذکر

 13 لیسانس 61 60-10 03 مثنث

 03 لیسانس فوق 01 60-50  

 7 دکتری    
 

 کنید؟ بانکی استفاده میچند سال است که از خدمات 

 0 سال 6کمتر از 

 10 سال 10 -6

 13 سال 10-16

 01 سال 16-00

 07 سال 00-06

 1 سال 06بیشتر از 

 باشد؟ های کاری شما با خدمات بانکی دارای ارتباط می چند درصد از فعالیت

 0 درصد 00

 0 درصد 10 – 00

 0 درصد 50 -10

 55 درصد 70 – 50

 01 درصد 100 – 70

 شغل شریفتان چیست؟

 0 کارمند

 16 مدیر ارشد سازمانی

 30 آزاد

 های شغلی شما چقدر است؟ سابقه فعالیت

 05 سال 10-00

 17 سال 00-70

 17 سال 10 -70
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 ها استفاده مکرر دارید؟ تعداد خدمات بانکی که از آن

 0 خدمت 0-1

 10 خدمت 1-5

 53 خدمت 5-7

 5 خدمت 7-10

 کنید؟ طور میانگین چند روز هفته از خدمات بانکی استفاده می به

 16 روز 6

 10 روز 5

 1 روز 3

 کنید؟ ها را چگونه ارزیابی می میزان آشنایی خود با انواع خدمات بانکداری و بانک

 0 ضعیف

 0 متوسط

 73 خوب

 شناسید؟ آیا بانک خاورمیانه را می

 0 آشنایی کم

 77 آشنایی متوسط

 61 آشنایی زیاد

 آیا مشتری بانک خاورمیانه هستید؟

 17 مشتری

 53 غیر مشتری

 باشند: های اجرایی در روش نقشه مفهومی برند شامل موارد زیر می گام

 ها( آوری اطالعات اولیه )تداعی مصاحبه ابتدایی و جمع .1

 نهاییها برای مصاحبه  سازی کارت های پرتکرار و آماده استخراج لیست تداعی .0

 های فردی مصاحبه نهایی و استخراج نقشه .7

 های اصلی، مستقیم و فرعی و ارائه جدول تداعی های فردی تحلیل نقشه .1

 ها و ارائه نقشه اجماعی نهایی تهمیع یافته .6
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 ها( آوری اطالعات اولیه )تداعی مرحله اول: مصاحبه ابتدایی و جمع

و به هنگام مصاحبه با ارائهه مثهالی    آمده عمل شوندگان دعوت به در این مرحله از مصاحبه

هها تشهریح شهده     ها در این مرحله بهرای آن  های ذهنی، خواسته محققین از آن از تداعی

شهده   ها خواسته است. در این مرحله افراد با لوگو و نام بانک خاورمیانه روبرو شده و از آن

ک سهتون  یه  -ههای مثبهت   یک ستون تهداعی شده ) است که روی فهرستی از پیش آماده

تمامی مفاهیمی را که به هنگام مواجهه با لوگو و نام بانهک خاورمیانهه    های منفی( تداعی

 آید بنویسند. به ذهنشان می

 های ذهنی ها و وابستگی مرحله دوم: استخراج لیست تداعی

ههای   آمده در مرحله قبلی تحلیل شده است و تهداعی  دست های به در این مرحله فهرست

های ذهنی در این  اند؛ معیار انتخاب تداعی منتخب( مشخص شدهکرار )پرتمثبت و منفی 

های قبلی بوده است؛ از این رو، مفاهیمی بها تکهرار    % فهرست00تحقیق تکرار در حداقل 

ههای منفهی    های سبز و تهداعی  های مثبت روی کارت بار حذف شدند. تداعی 13کمتر از 

ه بعدی مورداستفاده قرار گیرند. بهرای  های قرمزرن  نوشته شدند تا در مرحل روی کارت

عنهوان کهارت    تداعی مثبت( و بانک ناشناخته به)عنوان کارت سبز  مثال بانک باکالس به

ای از این جداول ارائهه شهده    نمونه 0قرمز )تداعی منفی( در نظر گرفته شدند. در جدول 

ده دهنه  شهده و نشهان    لیه ( تکممشهتری شهوندگان )  است کهه توسهط یکهی از مصهاحبه    

 های ذهنی مثبت و منفی این فرد نسبت به بانک خاورمیانه است. تداعی
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 های ذهنی مثبت و منفی  تداعی -2جدول 
 

 ها تداعی

 منفی مثبت

 دسترسی ضعیف به بانک بانک افراد ثروتمند

 شعب کم بانک با ظاهر شیک

 بانک ناشناخته بانک با کارکنان آراسته

 تبلیغات کم برخورد مناسب کارکنان

 چندان زیاد اعتبار نه الملل بانک فعال در حوزه بین

 کار بانک محافظه بانک خاص و ویژه

 شهرت کم بانک خاورمیانه خدمات مالی متنوع

 چندان پیشرو بانک نه کنند میبانکی که افراد تعریف آن را 

 بانک لوس تسهیالت مناسب

 دیهیتالعدم حضور در فضای  گذاری امنیت سپرده

 نامی بانک متمایل به گمنامی و خوش احترام به مشتریان

  خدمات اینترنتی مناسب

  سرعت زیاد ارائه خدمات

  های مشتریان پیگیر خواسته

  گذاری آرامش روانی سرمایه

  مداری مشتری

 های فردی مرحله سوم: مصاحبه نهایی و استخراج نقشه

شوندگان  در این مرحله لوگوی بانک خاورمیانه روی وایت بردی چسبانده شده و مصاحبه

شده در مرحله قبل، اقدام بهه سهاختن نقشهه ذهنهی خهود       های آماده با استفاده از کارت

شونده درباره فرآیند کاری داده شد و  کردند. در ابتدای این مرحله توضیحاتی به مصاحبه

ده با کمک یکدیگر اقهدام بهه اسهتخراج نقشهه نههایی کردنهد.       شون گر و مصاحبه مصاحبه

ههای پرتکهرار    گهر همهه کهارت    مراحل کار به این صورت بوده اسهت کهه ابتهدا مصهاحبه    

شهونده   شهونده داده و مصهاحبه   مثبت و منفی( را به مصهاحبه ) یقبلشده در مراحل  آماده

ههای ذهنهی وی    اعیشهده بهود کهه بها تهد      ههایی نوشهته   ها تداعی هایی که روی آن کارت

ها مستقیما به خود برنهد مربهوط    همخوانی داشت را جدا کرده است )برخی از این تداعی
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های مستقیم با برند بانک خاورمیانه ارتباط داشتند  شدند و برخی نیز با واسطه تداعی می

های سبز و قرمز خهالی   های اصلی بودند(. همچنین کارت و به عبارتی زیرمهموعه تداعی

ههایی داشهتند    که تهداعی  شده بود که درصورتی شوندگان در نظر گرفته برای مصاحبهنیز 

بعهد از مشهخص شهدن     صورت دستی آن را بنویسند. های آماده نبود، به که در بین کارت

گر اقدام به استخراج شهدت   مستقیم یا غیرمستقیم( مصاحبهنقشه )جایگاه هر تداعی در 

ها در هر نقشه به این صهورت   ده است. شدت تداعیشونده نمو های ذهنی مصاحبه تداعی

های با شدت متوسط بها   تداعی -خط 7های با شدت قوی با  شده است که تداعی مشخص

خروجی این مرحله نقشهه   اند. شده خط مشخص 1های با شدت ضعیف با  خط و تداعی 0

باشهد   مهی دهنده این مفهاهیم   ای است که نشان مفهومی برند برای هر فرد است که نقشه

ها چه روابطی باهم دارنهد،   هایی در ذهن فرد وجود داشته است، این تداعی که چه تداعی

ها با چه شهدتی در ذههن فهرد     ها مثبت یا منفی هستند و درنهایت این تداعی این تداعی

 آیند. می

 های اصلی و فرعی های فردی و استخراج تداعی مرحله چهارم: تحلیل نقشه

ههای   های فردی و اتمام مرحله سوم تحقیق، مرحله تحلیل نقشهه  آوری نقشه بعد از جمع

ههای   شده است. در این مرحله اقدام به تهیه جدولی شهده اسهت کهه تهداعی     فردی انهام

منتخب، تکرار هر تداعی، تعداد ارتباطات هر تداعی، تعداد اتصال مستقیم هر تهداعی بهه   

تقسیم ارتباطهات مسهتقیم بهر    ] میمستق، درصد ارتباطات بانک خاورمیانه[] یاصلمفهوم 

دسهتی ههر مفههوم در ایهن جهدول آورده       کل تکرارها[، جایگاه باالدستی و جایگاه پایین

شده اسهت کهه    آمده سه شاخص را محاسبه دست اند. در ادامه با استفاده از جدول به شده
 باشند: شامل موارد زیر می

عنهوان   ه تکرار زیاد و تعداد ارتباطهات زیهادی داشهتند بهه    هایی ک : تداعیهای اصلی تداعی

یها   13های اصهلی معهادل عهدد     های اصلی در نظر گرفته شدند، حداقل تکرار برای تداعی تداعی

ههای اصهلی یافتهه شهده      دهنده تهداعی  نشان 0درصد نمونه مورد مطالعه بوده است. جدول  00

 است.

 60از  ها بهیش  که درصد اتصال مستقیم آنهای اصلی  : تداعیهای اصلی مستقیم تداعی

عنهوان   درصد نمونه مورد مطالعه بود و بیشتر در جایگاه باالدستی قرارگرفتهه بودنهد، بهه   

با رنه    0های اصلی مستقیم در جدول  های اصلی مستقیم شناخته شدند؛ تداعی تداعی
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 اند. شده تیره مشخص 

 هها  ارش شهدند و تعهداد تکهرار آن   های مختلف در ههر نقشهه شهم    : جفت تداعینقطه انحنا

ههای   ای است که تعداد جفت تداعی صورت نموداری نزولی مرتب شد، نقطه انحنا نقطه به

کنهد، در ایهن تحقیهق     و روند نمودار تغییر می شود میتکرار شده با نزول شدیدی مواجه 

تر تکرار نقشه و بیش 1هایی که در  بوده است، از این رو جفت تداعی 1نقطه انحنا معادل 

 1-1دهنهده نتهایج تحلیلهی مرحلهه      نشهان  0اند. جدول  شدند در نقشه نهایی آورده شده

 باشد. تحقیق می

 های اصلی یافت شده در تحقیق های تداعی شاخص-3جدول 

 ها[ وابستگیها ] تداعی

های  تداعی
 اصلی

 تداعی مستقیم

 ارتباط تکرار
اتصال 
 مستقیم

 درصد
جایگاه 
 باالدستی

جایگاه 
 دستی پایین

 5 13 0/71 37 18 52 بانک باکالس

 7 15 0/75 44 22 59 بانک ناشناخته در جامعه

 8 16 0/68 48 24 71 حضور اجتماعی ضعیف

 8 14 0/71 22 22 31 ظاهر زیبای شعب

 9 15 0/62 38 24 61 دسترسی ضعیف به بانک

 9 15 0/51 19 24 37 اعتبار متوسط

 6 10 0/61 20 16 33 خدمات متنوع مالی

 7 11 0/6 18 18 30 آرامش روانی

 12 13 0/59 19 25 32 کیفیت ارائه خدمات مالی

 10 7 0/41 11 17 27 المللی بانک بین

 8 7 0/35 9 15 26 های خاص بانک آدم

 6 5 0/33 7 11 21 بانک افراد ثروتمند

خدمات ویژه مشتریان 
 خاص

25 9 8 0/32 4 5 

 7 5 0/32 6 12 19 کاری محافظه

 6 4 0/46 12 10 26 شهرت کم بانک خاورمیانه

 7 4 0/48 10 11 21 تبلیغات کم
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 ها[ وابستگیها ] تداعی

های  تداعی
 اصلی

 تداعی مستقیم

 ارتباط تکرار
اتصال 
 مستقیم

 درصد
جایگاه 
 باالدستی

جایگاه 
 دستی پایین

 8 6 0/41 9 14 22 شواهد فیزیکی نامشهود

 6 5 0/33 6 11 18 پوشش زیبای کارکنان

 8 5 0/32 6 13 19 دکوراسیون زیبای داخلی

 9 6 0/29 7 15 24 شعب بسیار کم در شهر

 11 5 0/24 6 16 25 کم های خودپرداز دستگاه

 8 6 0/30 6 14 20 تسهیالت مالی مناسب

 5 3 0/27 6 8 22 خدمات ارزی خوب

 8 6 0/26 5 14 19 بانکداری الکترونیک خوب

 10 6 0/24 6 16 25 ها سود مناسب به سپرده

 8 7 0/22 5 15 23 نظم بانکی

 7 6 0/24 5 13 21 امنیت سپرده

 9 6 0/26 5 15 19 قانون مداری

 10 7 0/39 7 17 18 توجه به مشتریان

 9 6 0/29 6 15 21 احترام به مشتریان

 9 7 0/30 6 16 20 سرعت در ارائه خدمات

 ها و ارائه نقشه اجماعی نهایی مرحله پنجم: تجمیع یافته

 صورت شکل زیر ارائه کهرد.  توان نقشه نهایی تحقیق را به می 1- 1بر اساس نتایج مرحله 

با توجه به جدول و شهدت ارتباطهات بها توجهه بهه میهانگین شهدت ارتباطهات          ها تداعی

 شده است. شوندگان تعیین شده توسط مصاحبه تعیین
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 نقشه مفهومی برند بانک خاورمیانه -1شکل 

 گیری نتیجه

یهن  های کیفی عمیق تحقیقات بازاریابی است، خروجی ا نقشه مفهومی برند یکی از روش

هایی توانسته است نگرش مثبهت   دهد که بانک مورد مطالعه در چه حوزه نقشه نشان می

هها   هایی نگرش منفی برای برند خود خلهق کنهد، از سهوی دیگهر شهرکت      و در چه حوزه

ها ابتدا بهازار را   اهداف بازاریابی مشخصی دارند، بر اساس مدل استراتژی بازاریابی شرکت

تهرین بخهش را بهرای فعالیهت انتخهاب       ترین و مناسهب  بندی کرده و سپس جذاب بخش

که جایگاهی برای برند خود  کنند میها تالش  ، پس از انتخاب بازار هدف شرکتکنند می

ههایی در   که برند خود را با ویژگی کنند میدر ذهن مشتری ایهاد کنند، به عبارتی سعی 

با متمهایز باشهد و ابهزار    ذهن مخاطب معرفی کنند که ارزشمند بوده و نسبت به سایر رق
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باشهد.   این کار آمیخته بازاریابی شرکت است که شامل محصول، قیمت، توزیع و ارتقا می

ریزی کهرده اسهت و آن چیهزی کهه در واقعیهت       همیشه بین آن چیزی که شرکت برنامه

کننهده آن چیهزی اسهت     افتد اختالفی وجود دارد و نقشه مفهومی برند مشخص اتفاق می

گیری را در سه محهور   توان نتیهه تفاق افتاده است. با توجه به این نکات میکه در عمل ا

صورت  یابی[، آمیخته بازاریابی و مفاهیم به جایگاه] یابیبازارارائه کرد که شامل استراتژی 

ای از بیانهات   شهده نمونهه   ها بر اساس محورهای بیان اما قبل از ارائه تحلیل؛ باشد تنها می

 ها با دقت بیشتری ارائه شود. مورد بانک آورده شده است تا تحلیلعینی مخاطبان در 

 نمونه نکات کلیدی مصاحبه -4جدول 

 مثبت

 های خاص و پولدار به وجود اومده بانک خاورمیانه بانکیه که ذاتا برای آدم

 بری می گری لذت وقتی وارد بانک میشی از شرایط فیزیکی و پوشش و آرایه

 پذیرایی میشه از مشتری –کارکنانش برخورد خوبی دارند 

 بار زن  زدن پیگیری کردن تا کامل راضیم کنن 10یه بار شکایتی داشتم 

کالن رو میشه های  مثال وام -های دیگست خدماتی که میده با توجه به اینکه مشتریای خاصی رو داره بهتر از بانک
 طرف باید پول درشتی بزاری تا مشتری واقعی این بانک به حساب بیایبا کار اداری کمتر گرفت، ولی از اون 

 منفی

 کنم ولی متاسفانه برای خیلی از کارا باید برم به شعبه میدون آرژانتین می من تو شمال شهر زندگی

 انگار نه انگار که یه بانکه –بینم  نمی اصال تبلیغاتی ازش

 دوننش نمی به نظرم چون گمنامه مردم زیاد معتبر

توی سیستم شتاب مشکل داره و خودپردازای داخل شهرشم خیلی کم هستن من واقعا از این موضوع 
 ناراحتم

 

 حضهور  صهورت تنهها تحلیهل کنهیم مفهاهیم بانهک ناشهناخته،        اگر بخواهیم مفاهیم را به

های مستقیم و منفی بهه برنهد بودنهد     اجتماعی ضعیف و دسترسی ضعیف به بانک تداعی

ههای یافهت شهده داشهتند؛ از ایهن رو از دیهدگاه        که بیشترین تکرار را نیز در بین تداعی

زیهادی دارنهد، عهدم حضهور مشههود در جامعهه و گمنهامی         سهروکار افرادی که با بانک 

و بانک برای بهبود جایگاه ذهنی برند خود نزد  شود میازحد، ویژگی منفی محسوب  بیش

مردم الزم است که دسترسی بهتر و حضور اجتماعی بیشتری را از طریق مهواردی ماننهد   
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ی بانکی و یا تبلیغهات فهراهم کنهد؛ از سهوی     ها خوان کارتهای خودپرداز،  شعب، دستگاه

آن خهدمات مهالی    دیگر بانک باکالس پرتکرارترین تداعی مستقیم و اصلی بود و پهس از 

شهده بودنهد. از    های مثبت بیهان  متنوع، کیفیت خدمات، ظاهر شعب و ... از جمله ویژگی

اندازه کیفیهت   که کارکردهای نمادین بانکی در جامعه امروزی به شود میاین رو مشخص 

، بانکی کنند میدوست دارند اگر از بانکی خدمات دریافت  خدمات بااهمیت است و مردم 

 زیبا، کارکنان آراسته، باکالس، امن و معتبر باشد.با ظاهر 

از نظر آمیخته بازاریابی باید گفت که محصول بانک، خدمات همراه با کهاال محسهوب   

و وزن خدمات در محصول مهورد ارائهه بیشهتر اسهت؛ خهدمات بانهک عمهدتا بها          شود می

از ایهن رو،   های مفید، سریع و با کیفیت در ذهن مخاطبان تهداعی شهده بودنهد و    ویژگی

باشهد، در   کند، خدمات مقبولی می توان گفت که خدماتی که بانک خاورمیانه ارائه می می

حوزه قیمت ارائه خدمات هیچ تداعی فراگیری در نقشه وجود نداشت، علهت ایهن امهر را    

توان در تفاوت ناچیز قیمت خدمات بانکی در ایران دانست و از این رو تمایز مثبت یها   می

شوندگان دیهده نشهد؛ از نظهر توزیهع و دسترسهی       های مصاحبه ای در تداعی همنفی هزین

ها برای برند بانک خاورمیانه وجود داشت. شعب کهم، شهواهد فیزیکهی     ترین تداعی منفی

تهوان   هایی منفی شهناخته شهد و مهی    عنوان ویژگی محدود و دسترسی ضعیف به بانک به

ابی بانک خاورمیانهه توزیهع و دسترسهی    ترین حلقه زنهیره آمیخته بازاری گفت که ضعیف

مداری اشاره شد تبلیغات کم  آن بوده است، در بخش ابزارهای ارتقا به تبلیغات و مشتری

عنهوان   مداری و توجه محترمانه به مشتریان بهه  عنوان ویژگی منفی و مشتری و ضعیف به

انهک خاورمیانهه   توان گفت ارتقها و تهرویج در ب   ویژگی مثبت ارزیابی شد و از این نظر می

انهدازه   کیفیت متوسطی را داشته است. از آنها که قدرت آمیخته بازاریابی هر شرکتی بهه 

توان گفت که بانک خاورمیانه آمیخته بازاریابی قدرتمندی  ترین حلقه آن است می ضعیف

بر اساس نتایج تحقیق نداشته است، اما باید در نظر داشت که بازار مخاطبینی که بانهک  

انه برای خود تعریف کرده اسهت، تها حهدودی متفهاوت از جامعهه مهورد مطالعهه        خاورمی

تحقیق است و آمیخته بازاریابی این بانک در بین افراد آشنا با بانک و بانکهداری ضهعیف   

ههای   که با بررسی مهددی که توسط محققهین بهر روی نقشهه    شده است، درحالی ارزیابی

این بانک بودند، به عمل آمد مشهخص شهد کهه    نفر از افرادی که مشتری  17دریافتی از 

آمیخته بازاریابی این بانک از دیدگاه مشتریان این بانک آمیخته قدرتمندی است، از ایهن  
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توان گفت که بانک خاورمیانه نسبت به مشتریان خود عملکرد خوبی داشته اسهت   رو می

تهه بازاریهابی خهود    اما ظرفیت این را دارد که غیرمشتریان خود را بها تغییراتهی در آمیخ  

 جذب کند و سهم از بازار خود را افزایش دهد.

های یافت شده برای بانک خاورمیانه عمدتا مثبت  در بخش استراتژی بازاریابی ویژگی

شوندگان وجهود   توان گفت که در مهموع تصویر برند مثبتی در ذهن مصاحبه بودند و می

مهداری و   به خدمات بانک، مشتریهای مثبت یافت شده مربوط  ترین ویژگی داشت، مهم

توان گفت که بانک خاورمیانه در مواردی که  باکالس بودن بانک بوده است؛ از این رو می

حداقل انتظارات از یک بانک خوب است عملکرد مناسبی داشته اسهت و توانسهته اسهت    

لهوه  عنوان بانکی باکالس معرفی کند کهه عامهل تمهایز و ج    عالوه بر این موارد خود را به

شوندگان عالوه بر این موارد معتقد بودنهد کهه    باشد، اما مصاحبه مناسب اجتماعی نیز می

بانک علیرغم خدمات خوب و جلوه اجتماعی باکالس، حضهور خهوبی در جامعهه نهدارد و     

 از اندازه گمنام مانده است و الزم است که در جامعه بیشتر دیده شود.  بیش

ههای منفهی و شهدید     را مطرح نمود کهه آیها تهداعی   توان این نکته  عنوان بحث می به

دهنده عدم موفقیت بانک خاورمیانه است؟ باید دقهت کهرد    موجود در نتایج تحقیق نشان

سایت، اخبار، رفتارهای اجتماعی و مصاحبه برخی از مدیران بانهک   با توجه به بررسی وب

عنهوان بهانکی    هکه این بانک قصد داشته است کهه خهود را به    شود میخاورمیانه مشخص 

برای افراد خاص معرفی کند که این افراد خاص عمدتا افرادی با مشهاغل سهطح بهاال در    

وکار و یا افراد ثروتمند هستند، از این رو طبیعی است که بانکی قصد ارائه خهدمات   کسب

به افراد ثروتمند را دارد منابع خود و خدمات خود را در جهت جذب همین افراد به کهار  

به همین دلیل است که این بانک دسترسهی ضهعیف در سهطح عمهومی جامعهه       بگیرد و

کند و بیشتر بها اسهتفاده از راهکارههایی ماننهد بازاریهابی مسهتقیم        دارد، کمتر تبلیخ می

شهوندگان بانهک    کند، نکتهه بااهمیهت در اینهاسهت کهه مصهاحبه      مشتریان را جذب می

اند و این ویژگهی از دیهدگاه بسهیاری از     خاورمیانه را بانکی برای افراد خاص معرفی کرده

ها مثبت بوده است، امها نتهایج ایهن ههدِف بانهک خاورمیانهه شهامل تبلیغهات کهم و           آن

شوندگان تداعی  صورت منفی برای مصاحبه ها به باشد که این ویژگی دسترسی ضعیف می

فهراد  توان گفت اینکه باکالس بودن بانهک و ارائهه خهدمات بهه ا     شده است. از این رو می

هایی با خدمات خهاص   دهد که وجود بانک شوندگان نشان می ثروتمند از دیدگاه مصاحبه
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و مختص اقشار مختلف جامعه در مهموع از دیدگاه مردم مثبت است اما نتایج این رفتار 

هها نشهان    ، از سوی دیگر محتوای متنهی مصهاحبه  شود میدر حال حاضر مثبت ارزیابی ن

شهونده موردنقهد    یلهی ضهعیف از سهوی افهراد مصهاحبه     دهد که حضهور اجتمهاعی خ   می

شوندگان با توجهه بهه اطالعهات مناسبشهان از صهنعت       قرارگرفته و منفی بوده و مصاحبه

بانکداری گفته بودند که حتی در مناطقی که افراد ثروتمنهد و مخهاطبین بانهک حضهور     

و دسترسهی   توان حضور اجتماعی ضعیف دارند هم بانک حضور ضعیفی دارد و از این می

 عنوان ویژگی نامتقارن با اهداف بانک تلقی کرد. محدود را به

ای برای مقایسهه نداشهت، ازنظهر روش،     تحقیق حاضر از نظر مورد مطالعه شده نمونه

پهذیری محهدودی دارنهد و     تحقیق حاضر پژوهشی کیفی بوده است و نتایج آن نیز تعمیم

بانک خاورمیانه مانند بانک توسعه صادرات هایی مشابه  و بانک تنها برای صنعت بانکداری

ههایی مواجهه بهوده اسهت کهه       استفاده است. تحقیق با محهدودیت  یا بانک کارآفرین قابل

هها   ترین آن، دسترسی نداشتن به مشتریان بانک و یا همکهاری نکهردن برخهی از آن    مهم

کهه   شهود  مهی بود که روایی درونی تحقیق را تحت تهأثیر قهرار داد؛ از ایهن رو، پیشهنهاد     

تحقیقی بر روی مشتریان بانک خاورمیانه با این مضمون صورت گیرد؛ یعنی نمونه مهورد  

که هویت برند بانک خاورمیانهه   شود میمطالعه فقط مشتریان باشند. همچنین، پیشنهاد 

شده و با نتایج تحقیق فعلی مقایسه شود  با استفاده از مصاحبه عمیق با مدیران استخراج

 ف بین هویت و تصویر برند ارائه شود.و تحلیل شکا
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 چکیده
یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی در تخصیص بهینه منهابع و تهامین   بازار بورس به عنوان 

ههای کهارگزاری    . عملکرد شرکتکند مالی صنایع، نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می
های عمومی را به بهازار بهورس پیونهد     که سرمایههستند هایی  بورس اوراق بهادار تنها واسطه

های حقوقی به بازار سهرمایه و رونهق    ذاران و شرکتگ اثر مهمی در جذب سرمایه و دهند می
هر چه بیشتر این بازار دارند. در این پژوهش تالش شده تا ابتدا بهه کمهک رویکهرد پویهایی     

هها طراحهی    شناسی سیستم، مدل پویایی از سیستم بازاریابی خدمات مالی در ایهن شهرکت  
ی، رضایت و وفاداری مشهتریان  شده و رفتار متغیرهای کلیدی سیستم نظیر اثربخشی بازاریاب

افهزار   سازی شوند. فرایند مدلسازی و شبیه سهازی رفتهار متغیرهها بها اسهتفاده از نهرم       شبیه
Vensim DSS  اعتبار سنهی مهدل نیهز    وبرایصورت گرفتهRMSE   اسهت.   شهده محاسهبه

سهناریوهای  و  ندتهرین سهناریوهای محیطهی شناسهایی شهد      سپس ، مهمترین و نهامطمئن 
عملکهرد سیسهتم تحهت شهرایط محیطهی مختلهف       اساس این عوامل طراحی و محیطی بر 

های مختلف بازاریابی در هر سناریو نشهان   آزمون شده است. در نهایت نتیهه آزمون سیاست
های بازاریابی، کیفیت مهدیریت ارتبهاط بها     دهد مهمترین عامل در بهبود اثربخشیِ تالش می

 دربرساند.  درصد30بهبود داده و به مرز  درصد00 تواند اثربخشی را تا می که استمشتریان 
نظیهر   رونق بازار بورس ورکود سایر بازارها، سیاست افهزایش ضهریب نفهوذ بازاریهابی    شرایط 

توانهد اثربخشهی بازاریهابی را     رکود فراگیر اقتصادی سیاست افزایش ضریب نفوذ بازاریابی می
 بصورت چشمگیری بهبود دهد.

ریهزی سهناریو، بازاریهابی خهدمات، کهارگزاری       یستم، برنامهپویایی س :واژگان کلیدی
 سازی بورس، شبیه
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 مقدمه

های خرد مهردم، موجهب توسهعه، ایههاد اشهتغال،       بورس با هدایت پس اندازها و سرمایه

. در کشهور ایهران نیهز کهارگزاران     شود میرونق فضای تولید و افزایش سطح رفاه عمومی 

گذاری بها ههدف جهذب سهرمایه افهراد و       های سرمایه صندوقبورس اوراق بهادار تهران و 

 انهد.  گذاری در بورس موجب رونق و توسعه بیشتر ایهن بهازار شهده    ترغیب آنها به سرمایه

 1390هاای اییار کااکز ان ان اسات کاه ان ساال        مروری بر وضعیت صنعت کارگزاری در سال
انات شدید همارا  باود  و ماد     کارگزاری با نوسهای  وضعیت سوداوری و درامد نایز در شرکت

های کارگزاری بورس را فراهم اورد   توانایز در سوداوری مناسب موجبات کاهش تعداد کل شعبه

ای هه  دهند درآمهد و سهودآوری شهرکت    ( نشان می0( و )1همانطورکه نمودارهای ) است.

مشهاهده   از یک روند باثبات پیروی نکرده و رشد پایدار در آن 35تا  30کارگزاری از سال

های اخیر به دلیهل وضهعیت    ( نیز حاکی از آن است که در سال1( و )7نمودار ) .شود مین

ده رو بهه افهزایش و تعهداد     نامناسب سوددهی در صنعت کهارگزاری تعهداد شهعب زیهان    

 های فعال در صنعت کارگزاری در حال کاهش بوده است.  شعبه

  
 مجموع سود یالص صنعت کارگزاری -1 نمودار

 (1397منبع: گزارش کانون کارگزاران )
 مجموع درامد صنعت کارگزاری  -2نمودار 

 (1397منبع: گزارش کانون کارگزاران)

  
 د  های کارگزاری نیان تعداد شرکت  -3نمودار 

 (1397) منبع: گزارش کانون کارگزاران
 ها تعداد شعب کارگزاری  -4نمودار 

 (1397)منبع: گزارش کانون کارگزاران 

 

ههای   و پویهایی بسهیار زیهاد در محهیط فعالیهت شهرکت      های متعدد  وجود عدم اطمینان
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ریهزی   بینی و برنامهه  ها با مشکالت متعددی در پیش کارگزاری موجب شده تا این شرکت

سازی عهواملی کهه    های خود مواجه باشند. از این رو شناسایی و مدل گذاری برای سرمایه

جذب و حفظ مشتریان کمهک کهرده و عملکهرد مهموعهه را در     بتواند به این صنعت در 

توانهد در اختیهار    سازی نماید، اطالعات مناسهبی را مهی   های مختلف محیطی شبیه حالت

تصمیم گیرندگان این صنعت قرار دههد. از ایهن رو در پهژوهش حاضهر ابتهدا بهه کمهک        

ریهابی در صهنعت   سهازی فراینهد بازا   سازی و شبیه رویکرد پویایی شناسی سیستم به مدل

خدمات کارگزاری پرداخته و سپس بهه کمهک برنامهه ریهزی سهناریو، شهرایط محیطهی        

 سازی خواهد شد. مختلف شناسایی و رفتار متغیر اصلی در هر حالت شبیه

 ادبیات پژوهش

های خهدمات مهالی    در پژوهشی که به بررسی تاثیر اثربخشی بازاریابی بر عملکرد سازمان

دهد همه ابعاد مطرح شده شامل بازاریابی مشتریان فعلی، بازاریهابی   میانهام شده نشان 

مشتریان جدید، بازاریابی داخلی و سازماندهی بازاریابی دارای ارتباط معنادار و مثبتی بها  

 لهی  (.Piementa da Gamma, 2011) انهد  عملکرد کسهب و کهار و رضهایت مشهتریان بهوده     

های ارائهه   های مناسب بازاریابی در شرکت و روشای به بررسی آمیخته  ( در مقاله0000)

نوع خدمات مالی مختلف معرفهی   16دهنده خدمات مالی پرداخته است. در این تحقیق 

شده و ترجیحات مشتریان در هریک مورد بررسی قرار پرداخته است. نتایج این پهژوهش  

ند حهاکی از  ا تحلیل شده PLS-GRAPHکه با استفاده از روش مدل معادالت ساختاری و 

آن است که بکارگیری ممیزی بازاریابی موجب تمرکز بر فرایندها شده و آگهاهی و فههم   

در پهژوهش دیگهری نیهز کهه      (.Lee, 2002دههد )  افراد را نسبت به بازاریابی افزایش مهی 

های خدمات مالی صورت گرفته، ابعاد  موضوع تاثیر اثربخشی بازاریابی در عملکرد شرکت

گیهری اسهتراتژیک و یکپهارچگی     مشهتریان، کهارایی عملیهاتی، جههت    اثربخشی: فلسهفه  

های تحلیهل   سازماندهی بازاریابی در نظر گرفته شده است. نتایج این پژوهش که از روش

گهذاری و   دههد در موسسهات سهرمایه    ای استفاده نموده نشان مهی  عاملی و تحلیل خوشه

دهند به جهای روابهط رو    یح میخدمات مالی مرتبط با بورس اوراق بهادار، مشتریان ترج

در رو از ابزارهای ارتباطی استفاده نمایند. مشتریان در این گروه معمهوال جوانهان، افهراد    

تحصیلکرده و افراد اگاه و مطلع در حهوزه خهدمات مهالی هسهتند کهه بایهد در آمیختهه        
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 ,Apiah-Adu et al)بازاریابی آنها از خدمات الکترونیک، بروز و با سهرعت اسهتفاده نمهود    

ها )کارگزاران( بر ارائه خدمات بورسی پرداخته  . در پژوهش دیگری به نقش واسطه(2001

 در ها واسطه و دالالن عملکرد که شده است. نتایج این پژوهش بر این موضوع داللت دارد

 مهثثر  بهازار  سههم  و افزایش فروش رشد بر مشتری، به شده ارائه خدمات با کیفیت ارتباط

قابلیت  میزان و گردد می بیشتر فروش و مشتری و حفظ جذب باعث مثبت عملکرد و است

 مشهتری  صحیح در  و دقت خدمات، اعتماد، ارائه در بودن گو پاسخ میزان خدمات، لمس

 ,Rajagopal)باشند  مشتری می به شده ارائه خدمات کیفیت کننده عوامل تعیین جمله از

ههای داخلهی در حهوزه موضهوعی پهژوهش،       پژوهش. همچنین در بررسی پیشینه (2008

مطالعهه کارکردههای آمیختهه    »( در مقاله خود بها عنهوان   1731علیپور، بدیعی و نوری )

ههای جدیهد    بازاریابی خدمات در افزایش کیفیت بورس اوراق بهادار تهران با ارائه آمیخته

بازاریهابی در خهدمات    به بررسی کارایی آمیخته« بازاریابی مالی بورس اوراق بهادار تهران

اند. نتایج این پژوهش که با رویکهرد کیفهی و روش مهایلز و     مرتبط با بازار بورس پرداخته

دهد آمیخته بازاریابی کهامال در بهورس تههران کهاربرد      است نشان می هوبرمن انهام شده

عامل جدید نقهدینگی و شهفافیت، تصهویب دسهتورالعمل و قهوانین و       7داشته همچنین 

ی، تنوع شرکتهای پذیرفته شده در بورس را به عنوان  گذار تسهیل کننده سرمایهمقررات 

 شهکاف آمیختهه   میهزان  مطالعهه » عنهوان  ای تحتآمیخته جدید مطرح کردند. در مقاله

 «تههران  بههادار  اوراق بهورس  بها  ان گهذار  و سهرمایه  کهارگزاران  نظهر  بها  خهدمات  بازاریابی

 نظهر  از نقطهه  را خهدمات  بازاریهابی  ههای  میختهه آ از یهک  ههر  کاربرد نویسندگان اختالف

 مهورد  کشهور  بههادار  اوراق بورس در و کارگزاران ی گذار سرمایه های شرکت ان گذار سرمایه

 در نظهرات  زیهاد نقطهه   بسهیار  اخهتالف  از حهاکی  تحقیق این نتایج که قرار دادند مطالعه

 صهادقی  )علیپهور و اسهت   انسهانی  منهابع  کمترین اخهتالف در  و فیزیکی شواهد خصوص

( نیز در پژوهشهی بهه بررسهی الگهوی     1775(. انصاری رنانی و ناصحی فر)1773شریف، 

انهد. نتهایج ایهن تحقیهق کهه بها رویکهردی         ها پرداخته کارآمد بازاریابی خدمات کارگزاری

دهد آمیختهه بازاریهابی معهامالت خهرده شهامل: افهراد،        پیمایشی صورت گرفته نشان می

ترویج، شواهد فیزیکی و عوامهل بیرونهی و آمیختهه بازاریهابی معهامالت      فرایندها، مکان، 

عهالوه مشهخص شهد     عمده شامل: فرایند، محصول، ترویج، افراد و عوامل بیرونی است. به

های بازاریابی کارگزاران فاقد استراتژی و ساختار مشخص است، همچنین بازاریهابی   روش
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ههای بازاریهابی    کهارگزاران غالبها بها تکنیهک    کارگزاران بورس در فضای غیررقابتی بوده و 

بررسی رویکرد مطالعات پیشین حاکی از حضهور کمرنه  تفکهر     باشند. رقابتی آشنا نمی

های گذشهته بازاریهابی    سیستمی در بررسی فرایندهای بازاریابی است. به عبارتی پژوهش

انهد،   ر قرار دادهرا یک متغیر ثابت فرض نموده و تاثیر خطی سایر متغیرها بر آن را مد نظ

هایی چند سهطحی،   های بازاریابی، سیستم ( معتقد است سیستم0011) در حالیکه لیتون

انهد   وابسته به مسیر و پویا هستند که با روابط اجتماعی و تعامل با محهیط عههین شهده   

(Layton, 2011) مهدت را   . چنانچه مدیران در تصمیمات خود رویکردهای خطی و کوتهاه

. همهانطور  Woodside, 2016)در بلندمدت با شکست مواجه خواهند شد )در پیش گیرند 

بینی سیسهتم بهازار نیازمنهد در نظهر گهرفتن       ( معتقدند پیش0016که لیائو و همکاران )

از ایهن  (. Liao et al, 2015روبط علی و معلولیِ غیرخطی و بازه زمانی بلند مدت است )

ههای   بودن و هم چنین تحهت تهاثیر حلقهه   های غیرخطی و دارای تاخیر زمانی  رو ویژگی

های بازاریهابی حهاکی از مناسهب بهودن ایهن بخهش بهرای         بازخور قرار داشتن در فعالیت

حهل بهرای بهبهود     مطالعات سیستمی است. از سوی دیگر در تحقیقات گذشهته ارائهه راه  

 عملکرد سیستم صرفا با توجه به عملکرد فعلی و بدون توجه به تاثیر شهرایط محیطهی و  

ههای   حهل  تواند میهزان کهارایی راه   اند که خود می یا رفتار بلند مدت مهموعه تهویز شده

پیشنهادی را زیر سوال ببرد. بنابراین در پژوهش حاضر رفتارههای مهدل در بلنهد مهدت     

ههای محیطهی، سهناریوهای مههم،      سازی شده و جهت در نظر گرفتن عدم اطمینان شبیه

ای پیشنهادی نیز در طول زمان مورد بررسی قرار خواهد ه حل شناسایی و میزان تاثیر راه

 گرفت.

 مبانی نظری پژوهش

الگهوی پویهای بازاریهابی خهدمات کهارگزاری بهورس        شود میدر این پژوهش ابتدا تالش 

توسط رویکرد پویایی شناسی سیستم طراحی گردد. استفاده از ایهن رویکهرد بهه محقهق     

ههای   تاخیرهای زمانی، روابهط متقابهل و حلقهه    دهد تا روابط غیر خطی، این امکان را می

 بازخوردی را در طراحی مدل خود در نظر بگیرد.

 توسهعه  1این الگو نخستین بار توسهط جهی فارسهتر   الگوی پویایی شناسی سیستم: 

ی پویایی سیستم، تعهداد   یافت. این رویکرد مبتنی بر یک فرضیه پویاست. براساس نظریه
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ههای بهازخوردی مربهوط هسهتند کهه بها        پیچیده به حلقهه های  زیاد متغیرها در سیستم

ههای   سازی مهدیران بهه سهاختار سیسهتم     یکدیگر تعامل دارند. هدف پویایی سیستم آگاه

 پیچیده است تا بتوانند رفتارهای مناسبی را متناسب با اهداف مدنظر طراحی نماینهد. در 

 کهه  اسهت  بازخورد ندنمایش فرآی و پوشش سیستم، پویایی روش سازی به مدل واقع هنر

 پویایی سیستم غیرخطی، توابع و زمانی متغیرهای سطح و حالت، تاخیر ساختار با همراه

 و کننهده(  تقویت بازخوردی مثبت )خود حلقه نوع دو از ها پویایی همه کند.می را تعریف

( 0000اسهترمن )  .(Sterrman, 2000)آیهد   مهی  وجهود  کننهده( بهه   اصهالح  منفی )خهود 

 کند که عبارتند از: های سیستم را در قالب پنج گام معرفی می پویاییشناسی  روش

شهود. در   تعریف مسئله: مهمترین گام در فرایند مدل سازی محسهوب مهی   -گام اول

ای را کهه قصهد حهل کهردن آن را داریهم       واقع در این گام بایستی بطهور شهفاف مسهئله   

 له بپردازیم.ها به خود مسئ مشخص نموده و به جای پرداختن به نشانه

توسعه فرضیات پویا: پس از مشخص شدن مسئله، بایستی اقدام به توسهعه   -گام دوم

شهود کهه بایسهتی توصهیفی از      یک تئوری کنیم. این فرضیه از آن جهت پویا نامیده مهی 

 های بازخوردی ارائه نماید. ماهیت پویای مسئله در قالب حلقه

فرمولهه کهردن یهک مهدل مفههومی      مدل سهازی و فرمولهه کهردن مهدل:      -گام سوم

آورد. این گام به مهدل سهاز    سازی فراهم می سازی و شبیه های زیادی را برای مدل بینش

کند تا مفاهیم مبهم را تشخیص دهد و در  مناسبی از کلیت سیستم بدسهت   کمک می

 آورد.

آزمون مدل: در این گام آزمون اعتبارسنهی با ههدف ایههاد اطمینهان از     -گام چهارم

 پذیرد. عتبار و قابلیت اعتماد مدل صورت میا

هها(: پهس از    تهزیه و تحلیهل نتهایج )سهناریو سهازی و ارزیهابی سیاسهت       -گام پنهم

ها و یا به عبهارتی سهناریوهایی را بهرای     اطمینان از ساختار و رفتار مدل، محقق سیاست

ا تهزیهه و  هها ر  بهبود عملکرد سیستم طراحی و نتایج بدست آمده از اجرای این سیاست

   کند. تحلیل می

پس از طراحی مدل پویای تحقیهق پژوهشهگر در صهدد    ریزی سناریو:  رویکرد برنامه

ترین سناریوهای  ریزی سناریو مهمترین و نامطمئن باشد تا با استفاده از رویکرد برنامه می

محیطی را شناسایی و اثر بروز هر یک را بر رفتار متغیر کلیدی سیسهتم بررسهی نمایهد.    



 116 |  تاثیر سناریوهای محیطی بر عملکرد سیستم پویای بازاریابی

 

 

 ریزی سناریو عبارتند از:   های برنامه مهمترین گام

عوامهل اثرگهذار    شهود  مهی تعیین عوامل محر  محیطی: در این گام تالش  -گام اول

محیطی که خارج از کنترل سازمان هستند شناسهایی گردنهد. جههت تشهخیص عوامهل      

حله بینی از عوامل از پیش معلوم، عوامل محر  بدست آمده در مر محر  غیرقابل پیش

نمهاییم   مهی  اول را بر اساس دو معیار میزان اهمیت و میزان عهدم قطعیهت امتیهاز دههی    

 (.111: 1776)حنفی زاده، 

ههای محیطهی شناسهایی     در این گام به منظور تبدیل محر  طراحی سناریو: -گام دوم

 . در این رویکرد دو مهورد از مهمتهرین  شود میشده به سناریو از رویکرد استنتاجی استفاده 

. این انتخاب بر اساس میزان اهمیهت و عهدم قطعیهت    شوند میهای محیطی تعیین  محر 

تهرین عوامهل محیطهی از کارشناسهان      . به منظهور تعیهین مههم   گیرد میهر محر  صورت 

 1تهرین اهمیهت نمهره     و کم 6خواسته خواهد شد که به هر عامل با بیشترین اهمیت نمره 

نیز دنبال نمایند. در نهایت عواملی که در ههر بعهد    داده و همین روند را برای عدم قطعیت

کسب کنند به عنوان عوامل اصلی محیطی انتخاب خواهند شد. پهس از   6/7میانگین باالی 

انتخاب دو عامل محیطی اصلی، عوامل مشهخص شهده دو محهور عمهود بهرهم را تشهکیل       

ترین مقهدار  دهند. روی هر محور مقهادیر یکهی از عوامهل محهر  از کمتهرین تها بیشه        می

دهنهده   کند که هریهک نشهان   ناحیه را تفکیک می 1. این دو محور متعامد شود میمشخص 

 باشهد  دهنهده یهک سهناریو مهی     ترکیب خاصی از دو عامهل محهر  یها بهه عبهارتی نشهان      
(Fahey, 2000; Schumaker, 1995; Tucker, 1999). 

ریهزان سهناریوها را از جههت     ارزیابی سناریو: در این مرحلهه خبرگهان و برنامهه    -گام سوم

و سهناریوهای   کننهد  مهی همخوانی با روندهای ذکر شهده و بهازه زمهانی مهورد نظهر بررسهی       

 شهوند  مهی پذیر انتخاب شده و موردهایی که به لحاظ علمی قابل وقهوع نباشهند حهذف     امکان

(Van-Der-Heijden,1996) . سهناریو توافهق    0به لحاظ کمّی نیز اکثر محققین به وجود حداقل

سناریو از لحهاظ سهازمانی غیهر عملهی      1( نیز معتقد است بیش از 1335دارند. واندرهایهن )

 1سناریو نیاز است. بنابراین در پژوهش حاضهر   0بوده و برای پوشش عدم قطعیت حداقل به 

نوشهتن سهناریوها بها     -گهام چههارم   واهد شد.سناریو جهت پوشش آینده نامحتمل انتخاب خ

نماید تا سناریوهای انتخهابی را بها توجهه بهه میهزان       جزییات: در این مرحله محقق تالش می

 (.113: 1771زاده و همکاران،  تخصص و توانایی خود شرح دهد )حنفی
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 روش پژوهش

اوراق  های کارگزاری فعهال در حهوزه بهورس    در پژوهش حاضر جامعه آماری کلیه شرکت

شرکت کارگزاری در شهر شیراز فعال هسهتند.   07باشد. تعداد  بهادار در استان فارس می

نمایهد تها بها طهرح سهواالتی از میهان ایهن مهموعهه          در این پژوهش محقق تهالش مهی  

هها و توزیهع پرسشهنامه حضهور      کنندگان اصلی تحقیق را که در طهی مصهاحبه   مشارکت

 ید.خواهند داشت شناسایی و انتخاب نما

از آنها که در پژوهش حاضر پژوهشگر خبرگان و افراد مطلع و متخصهص را انتخهاب   

نموده و مصاحبه و جمع آوری اطالعات در میان این گروه انهام خواههد شهد؛ لهذا روش    

عالوه با توجه به آنکه محقهق قصهد دارد تها     باشد. به گیری غیر احتمالی مد نظر می نمونه

هایی بها بیشهترین سههم بهازار کهه انهواع مختلهف         ه کارگزارینمونه انتخابی در بر گیرند

دهنهد، باشهد؛ لهذا از     های کارگزاری )خصوصی، دولتی، بانکی و ....( را پوشش مهی  شرکت

گیهری قضهاوتی انتخهاب سهنهیده واحهدها بهه        روش قضاوتی بهره خواهیم برد. در نمونه

باشهند )ازکیها و    گیرد که هریک معرف بخشهی از جامعهه مهورد نظهر     طریقی صورت می

 .(1737دربان، 

نفهر از مسهئولین    15ای بها   های نیمهه سهاختار یافتهه    سازی پویا، مصاحبه جهت مدل

سهال   0نفر از مشتریان این دفاتر با بیش از  16بازاریابی در دفاتر کارگزاری شهر شیراز، 

ای  منطقهه ای فارس و ناظر بهازار در تهاالر    سابقه سهامداری در بورس، رئیس تاالر منطقه

فارس صورت گرفته است. الزم به ذکر است که رویکرد پویایی سیستم حساسیتی نسبت 

به تعداد اعضای نمونه نداشته و مال ، تنها انتخاب افراد مطلع نسبت به سیسهتم مهورد   

 باشد.   بررسی می

 مدل پویای بازاریابی خدمات کارگزاری بورس و اوراق بهادار

رفته با مشتریان، کارگزاران و نهادهای نهاظر در سیسهتم   های صورت گ بر اساس مصاحبه

مهمتهرین   "های بازاریابی اثربخشی فعالیت "بازاریابی خدمات مالیِ بورس و اوراق بهادار، 

مسئله ایست که مشارکت کنندگان بر لزوم شناسایی آن تاکیهد داشهتند. بهازار خهدمات     

های  از شناخت کافی، از پتانسیل مالی به دلیل محدودیت در اطالعات و لزوم برخورداری

های بازاریابی نقش مهمی در معرفی این خدمات و جذب  زیادی برخوردار است و فعالیت
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مشتریان ایفا میکند امها وجهود ریسهک گریهزی و عهدم شهناخت کهافی مهانع از جهذب          

. لذا پاسخ به ایهن سهوال کهه سهرمایه گهذاری بهر بازاریهابی        شود میحداکثری مشتریان 

توانهد بها بهازدهی مناسهب تهوام باشهد،        الی در شرایط مختلف تا چه اندازه مهی خدمات م

عالوه، شناسایی عواملی که بتوانند  باشد. به دغدغه اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادار می

تواند عملکهرد   های بازاریابی داشته باشند، می بیشترین تاثیر را بر بهبود اثربخشی فعالیت

و حفظ مشتریان ارتقا بخشد. به همین جهت پاسخ به ایهن سهوال   کارگزاران را در جذب 

ههای مختلهف چگونهه     های بازاریابی در سهناریوها و سیاسهت   که میزان اثربخشی فعالیت

 سازی پویا به آن پرداخته خواهد شد. ای است که در مدل کند، مسئله تغییر می

نفعهان سیسهتم،   به منظور تعریف نمودن مرز متغیرههای سیسهتم، از مصهاحبه بها ذی    

سازمان بورس و کانون کارگزاران اسهتفاده شهده   های  گزارشات و مقاالت علمی و گزارش

است. در طراحی مدل تحقیق و انتخاب متغیرها نیز از مصاحبه بها خبرگهان، کهارگزاران    

و بخش دیگری از متغیرها نیهز از طریهق مطالعهه     استفاده شده بورس، مشتریان با سابقه

 اند.   گزارشات مکتوب شناسایی شدهمقاالت علمی و 

متغیر سطح شامل: سودآوری بازاریابی، تعهداد مشهتریان،    6مدل تحقیق در بردارنده 

باشهد کهه در تعامهل بها      مهی  تعداد سفارشهات، رضهایت مشهتریان و وفهاداری مشهتریان     

. هنهد  متغیرهای نرخ و متغیرهای کمکی سیستم بازاریابی خدمات کارگزاری را شکل می
 دهد. ( مدل پویای بازاریابی خدمات کارگزاری بورس را نشان می6)شکل 



   1737بهار ، 67، شماره چهاردهمسال  | فصلناهم علوم مدرییت اریان | 117

 

 

 مدل پویای سیستم بازاریابی خدمات کارگزاری  -5شکل 
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های انهام شده مشهخص گردیهد کهه بخشهی از مشهتریان جدیهد        از آنها که در مصاحبه

بررسهی  ها تحت تاثیر جذابیت بازار بورس قرار دارند، متغیرهایی نیز به منظهور   کارگزاری

مشهتری جدیهد   اند که بر روی نرخ جذب  میزان جذابیت بازار سرمایه در نظر گرفته شده

با توجه به آنکه فرضیه پویای تحقیق به شناسایی و نحهوه اثرگهذاری    اثر خواهند داشت.

سهازی نیهز نحهوه     متغیرهای موثر بر اثربخشی بازاریابی اختصاص یافته است، لذا در مدل

سهازی   ثربخشی بازاریابی مد نظر قرار گرفته اسهت. بهه منظهور فرمولهه    تعامل متغیرها با ا

نوشهته   "گیهری در بازاریهابی   معیارههای انهدازه  "مدل از اطالعهات کتهاب    ی بخش عمده

 ( استفاده شده است. 0017دیویس )

 اعتبار سنجی مدل

به منظور اطمینان از تطابق مناسب مدل با عملکهرد واقعهی سیسهتم، مهدل تحقیهق در      

اختیار کارگزاران و خبرگان قرارگرفته و اصالحات پیشهنهادی آنهان در مهدل وارد شهده     

است. به عالوه آزمون بازتولید رفتار سیستم در متغیر سههم بهازار انههام شهده و مقهادیر      

محاسبه شهده اسهت. نمهودار رفتهار      3و ضرائب نابرابری تیل 2ریشه میانگین مهذور خطا

( نمهایش داده شهده   5های واقعی در شکل ) رگزاری و دادهشبیه سازی شده سهم بازار کا

 است.

 

 مقایسه رفتار واقعی سهم بازار کارگزاری و نتایج شبیه سازی  -6شکل 
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ههای   سازی مهدل بها داده   به منظور اعتبار سنهی مدل، خروجی بدست آمده از شبیه

 ت. واقعی مقایسه شده و از معیار میانگین مربعات خطا بهره گرفته شده اس

فرمول زیر بکار رفته است. در این روش میانگین انحراف  RMSEبه منظور محاسبه 

Yسازی شده ) شبیههای  داده
s اصهلی ) ههای   ( از دادهY

a    محاسهبه میگهردد و )θ   بیهانگر

  تعداد مشاهدات است.

 (1رابطه )
2

1

1
RMSE *100

s a
T i T i

a
i T i

Y Y

Y




 

 

 
   

 
 

واقعی، محاسبه های  شده از دادهسازی  روش دیگر برای سنهش انحراف مقادیر شبیه

UT آید: می است که طبق رابطه زیر بدست 

 (0رابطه )
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2 2

1 1
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1 1
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همواره بین یک و صفر خواهد بود، هرچه ایهن مقهدار بهه صهفر نزدیکتهر       UTمقدار 

سازی شده و واقعی انحراف کمتری از یکدیگر دارند. به منظور تعیهین   باشد، مقادیر شبیه

ههای   استفاده شده است. این آزمون انحراف بهین داده  Uهای  منابع انحراف نیز از آزمون

های نابرابر و  واریانس ها، کند: انحراف سازی شده را به سه دسته تقسیم می واقعی و شبیه

 که همواره رابطه زیر بین این سه آزمون برقرار است:ای  های نابرابر بگونه کواریانس

رابطهههه 

(7) 1m s cU U U   

0sبه عالوه، در حالت ایده آل  mU U   1وcU    خواهد شد. در نتیهه هرچهه

به یک نزدیکتر باشهد ، نتهایج بهتهری     cUبه صفر نزدیکتر و مقدار  mUو sU مقادیر

mUحاصل شده است.
بیانگر سهمی از خطاسهت کهه بهه عنهوان خطهای سیسهتماتیک        

نیهز سههم خطهای     cUو هها   خطای مربوط به اختالف معیار داده sU. شود میشناخته 

) اسهترمن،   شهوند  مهی دهد کهه بهه صهورت زیهر محاسهبه       غیر سیستماتیک را نشان می

0000.) 
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که
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Y  و
a

Y سازی شهده و واقعهی،    شبیههای  به ترتیب میانگین دادهSDS  وSDA 

ههای   ضهریب ههم بسهتگی بهین داده     rسازی شده و واقعی،  شبیههای  انحراف معیار داده

 باشند.سازی شده می واقعی و شبیه

همهانطور   دهد. آماری را برای متغیر سهم بازار نشان میهای  نتایج آزمون (1جدول ) 

ههای   % بوده که حاکی از تطابق مناسب مدل با داده3میزان انحراف  شود میکه مشاهده 

سازی سیستم بازاریابی خدمات، رفتار متغیرهای اصلی مهدل   باشد. پس از مدل واقعی می

 اند. سازی شده شبیه 1106 -1730در بازه زمانی 

 ی الگو در متغیر سهم بازار کارگزاری(: نتایج آزمونهای آماری مربوط به اعتبار سنج1جدول)

Um+ Us+ Uc Uc Us Um UT RMSE نام آزمون 

 مقدار 03/0 0001/0 05/0 13/0 33/0 1

 

ههای بازاریهابی بها     گردد مقدار اثربخشی تالش ( مالحظه می3همانطور که در شکل )

( میهزان رضهایت بهیش از مقهدار     3رسد. با توجه به شهکل )  % می63یک شیب مالیم به 

( نیز حاکی از آن است که مقدار معهامالت کهارگزاری   10قرار داشته و شکل ) 7متوسط 

 .  کنند میرا دنبال مانند اثربخشی بازاریابی رفتار هدفهو 
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 سانی اثربخشز باناریابز شبیه  -8شکل  سانی رضایت مشتریان شبیه  -7شکل 

  
 سانی معامالت کارگزاری شبیه  -10شکل  سانی تعداد مشتریان شبیه  -9شکل 

 

ههای   با توجه به آنکه هدف پژوهش بهبهود اثربخشهی بازاریهابی خهدمات در شهرکت     

ریهزی سهناریو، عوامهل     بها اسهتفاده از برنامهه    شود میکارگزاری است، در گام بعد تالش 

اثرگذار و نامطمئن محیطی شناسایی شهده و میهزان اثربخشهی بازاریهابی در ههر حالهت       

ههای بهاز و نیمهه سهاختاریافته بها       صهاحبه بررسی گردد. جهت پی بردن به این عوامهل م 

گهذاری در   های فرهنه  سهرمایه   کارگزاران و تعدادی از مشتریان آنها انهام شده و مقوله

بورس، روند شاخص بورس، روند بازدهی بازارهای موازی و وضعیت نرخ بهره)بهه عنهوان   

در گام دوم  د.ان گذاری در ایران( شناسایی شده کم ریسک ترین و ساده ترین نوع سرمایه

ای تنظیم و از هریک از اعضای نمونه خواسته شده تا به هریک از عوامل فهوق   پرسشنامه

. میزان اهمیهت. بهدین صهورت کهه     0. میزان عدم اطمینان و 1به دو شیوه امتیاز دهند: 

امتیازی پیشنهاد شده و بهرای نشهان دادن بیشهترین عهدم اطمینهان و       6مقیاس لیکرت

در نظر گرفتهه شهده اسهت.     1و کمترین عدم اطمینان و اهمیت، امتیاز  6اهمیت، امتیاز 

باشهد بهه دلیهل اهمیهت و عهدم       6/7در نهایت عواملی که در هر بعد میانگین آنها باالی 

( میانگین نظهرات  0. جدول )شوند میقطعیت باال، به عنوان عوامل اصلی محیطی معرفی 

 دهد. می مصاحبه شوندگان در خصوص این دو عامل را نشان
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 (: میانگین نظرات اعضای نمونه در مورد اهمیت و عدم قطعیت عوامل خارجی 2جدول )

میانگین امتیاز  عامل بیرونی
 اهمیت

میانگین امتیاز عدم 
 قطعیت

 7,15 7,7 فرهن  سرمایه گذاری در بازار سرمایه
 1 7,31 بازدهی بازارهای موازی
 0,31 7,77 تاثیر نرخ بهره
 1,15 1,0 بورس روند شاخص

 

مقایسههه میههانگین پاسههخ    شههود  مههی( مالحظههه 0همانگونههه کههه در جههدول )  

کننههدگان در مصههاحبه نشههان میدهههد از دیههدگاه کارشناسههان، مهمتههرین و    مشههارکت

بورس موثر باشند، های  بر سیستم بازاریابی کارگزاری توانند میترین عواملی که  نامطمئن

روند رشد یا نزول شاخص بورس )به عنهوان نمهادی از بهازدهی بهازار بهورس( و بهازدهی       

بازارهای موازی )شامل بازار مسکن، طال، ارز و سپرده بانکی( هستند. به منظهور تشهکیل   

ماتریس سناریو دو عاملی که بیشترین اهمیهت و عهدم اطمینهان را دارنهد در دو محهور      

دو حالت کامال مطلوب و کامال نهامطلوب در نظهر گرفتهه شهده انهد. بهدین       متعامد و در 

های انهام شده در مرحله قبل و  . با توجه به مصاحبهشود میترتیب چهار سناریو تشکیل 

 عوامل شناسایی شده، چهار سناریوی استخراج شده در این مرحله عبارتند از : 

زدهی مطلهوب در بازارههای   رونق فراگیر: بازدهی مطلوب در شاخص بورس و با .1

 موازی

رونق بازارهای موازی: بازدهی مطلوب در بازارهای موازی و بازدهی نامطلوب در  .0

 شاخص بورس

رونق بازار بورس: بازدهی مطلهوب در شهاخص بهورس و بهازدهی نهامطلوب در       .7

 بازارهای موازی  

رکههود فراگیههر: بههازدهی نههامطلوب در شههاخص بههورس و بههازدهی نههامطلوب در  .1

 های موازیبازار

 آزمون سناریو:

ههای   در این بخش به منظورتغییر مقهادیر متغیرههای برونهزا و اعمهال سهناریوها از داده     

سازی شهرایط   گذشته مربوط به هر متغیر استفاده شده است. بدین ترتیب که برای شبیه
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مطلوب در هر متغیر بیشترین مقدار بازدهی آن متغیر در یک دهه گذشته و بهه منظهور   

سازی شرایط نامطلوب، کمترین بازدهی متغیر در دهه گذشته در نظر گرفته شهده   شبیه

است. همچنین برای مقایسه اثر هر سناریو با شرایط اولیه، مقدار متغیرهها بهرای شهرایط    

 اولیه، میانگین بازدهی ده سال گذشته آنها تعیین شده است.

 
 اوراق بهادارماتریس سناریو صنعت خدمات بورس و   -11شکل 

سازی تاثیر رونهق فراگیهر در    در این سناریو به منظور شبیه: رونق فراگیر: 1سناریوی

بازار بورس و بازارهای موازی، بازدهی هر دو بازار را در حداکثر مقدار یک دهه اخیر قرار 

 داده و اثر آن بر متغیرهای اصلی مدل بررسی شده است.

  
حالت اولیه و  اثربخشی بازاریابی در -10شکل

 سناریوی رونق فراگیر

تعداد مشتریان در حالت اولیه و   -17شکل

 سناریوی رونق فراگیر
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شرایط رونق فراگیر به دلیل وجود بازدهی مناسب در همه بازارهای مهالی و آشهنایی   

ههای بهورس    بیشتر مشتریان با جزئیات حضور در بازارهای موازی، بازاریابی در کارگزاری

(( و تعداد مشتریان نیز 10اندکی افزایش در اثربخشی همراه خواهد بود )شکل )با مقدار 

 ((.17به میزان ناچیزی افزایش خواهد یافت )شکل )

در این سناریو بازدهی بهازار بهورس در شهرایط کهامال      : رونق بازار بورس:2سناریوی

ههت در ایهن   مطلوب و بازدهی سایر بازارها در شرایط کامال نامطلوب است. بهه همهین ج  

سناریو حداکثر مقدار بازدهی در بازار بورس و حداقل بازدهی در سایر بازارهها را در یهک   

 دهه گذشته در نظر گرفته شده است. 

  
مقایسه اثربخشی بازاریابی در  -11شکل

 حالت اولیه و سناریوی رونق بازار بورس

مقایسه تعداد مشتریان در حالت  -16شکل

 رونق بازار بورساولیه و سناریوی 

 

( بر خالف نمهودار اولیهه کهه شهیب منحنهی تعهداد       16در این حالت، مطابق شکل )

دههد بلکهه نهرخ جهذب      مشتریان کاهنده است؛ نه تنها تعداد مشتریان افزایش نشان می

های دیگهر سهرمایه گهذاری و     مشتریان نیز صعودی است. دلیل این امر عدم وجود گزینه

باشهد. در   به کسب اطالعات نسبت به حضور در بازار بهورس مهی  افزایش تمایل مشتریان 

تعداد مشتریان نیز افزایش چشمگیری رخ داده و نرخ این افزایش نیهز صهعودی خواههد    

توان گفت در شرایط رونق بهازار بهورس و رکهود در سهایر      ( می11بود. با توجه به شکل )

همهراه بهوده و در نتیههه جهذب     های بازاریابی با بهازده بیشهتری    بازارهای موازی، تالش

 ای همراه خواهد بود. مشتریان جدید با نرخ بیشتر و فزاینده

 در این حالت بازدهی بهازار بهورس در شهرایط کهامال     : رونق بازارهای موازی:3سناریوی

نامطلوب و بازدهی بازارهای موازی در شرایط کامال مطلوب تعیین شده است. از ایهن رو  

حهداقل مقهدار و بهازدهی سهایر بازارهها در حهداکثر مقهدار رونهد          بازدهی بازار بورس در
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 .تاریخی ده سال گذشته در نظر گرفته شده است

  
مقایسه اثربخشی بازاریابی در  -15شکل

 حالت اولیه و سناریوی رونق بازارهای موازی

مقایسه تعداد مشتریان در حالت   -13شکل

 اولیه سناریوی رونق بازارهای موازی

 

( از رفتهار متغیرههای تعهداد مشهتریان و اثربخشهی      13( و )15همانطور کهه در اشهکال )  

بازاریابی پیداست، در شرایطی که بازدهی بازارهای موازی بسیار خوب و بازدهی بهازار بهورس   

بسیار بد باشد روند تعداد مشتریان کاهشهی خواههد شهد. بهه عبهارت دیگهر در ایهن شهرایط         

گهذاری   ههای سهرمایه   حضور در بازار بورس به دلیهل وجهود گزینهه   متقاعد کردن مشتریان به 

سودآورتر ، بسیار دشوار بوده و نهایتا نرخ جذب مشتری جدید منفی خواههد شهد. بهه عهالوه     

 .دهد میزان اثربخشی بازایابی نیز نسبت به حالت اولیه کاهش نشان می
زی در شهرایط کهامال   در این سناریو بازدهی بازار بورس و بازارههای مهوا   :4سناریوی 

نامطلوب قرار دارد و از همین رو این سناریو رکود فراگیر اقتصادی نامیده شده اسهت. در  

این حالت بازده بازار بورس و سایر بازارهای موازی در کمترین مقدار یهک دههه گذشهته    

 تعیین گردیده است.

  
مقایسه اثربخشی بازایابی در  -17شکل

 رکود فراگیرحالت اولیه و سناریوی 

مقایسه تعداد مشتریان در حالت  -13شکل

 اولیه و سناریوی رکود فراگیر
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( نشهان داده شهده اسهت، در حهالتی کهه کلیهه       13( و )17همانگونه که در اشهکال ) 

بازارهای اقتصادی با رکود مواجه باشند، اثربخشی بازاریابی و تعداد مشهتریان بها کهاهش    

انهد امها    ارهها در ایهن حالهت بها بهازدهی انهد  مواجهه       توام خواهد بود. اگر چه همهه باز 

تر عملیات مبادلهه سههام، نسهبت     های بورس به دلیل ماهیت پیچیده و ریسکی کارگزاری

 به سایر بازارها، کاهش تعداد مشتریان را )نسبت به حالت اولیه( تهربه خواهند کرد.

بی در شهرایط محیطهی   در ادامه به منظور ارائه پیشنهاد جهت بهبود اثربخشی بازاریا

های بازاریابی را در هر سناریو بررسی و میزان کارایی آنها را مورد آزمون  مختلف سیاست

: شهوند  مهی بنهدی   دسته کلی طبقهه  1های بازاریابی در  قرار خواهیم داد. اصوال استراتژی

ههای   یکپهارچگی و اسهتراتژی  ههای   تمرکز، اسهتراتژی های  تنوع، استراتژیهای  استراتژی

 (. 170: 1735دافعی )دیوید، ت

با توجه به مدل سیسهتمی تحقیهق و تاکیهد بهر تهاثیر متغیرههای درونهزای مهدل و         

ههای کهارگزاری در ایهن پهژوهش بهه بررسهی        ههای قهانونی شهرکت    همچنین محدودیت

کنهد تها بها     ها بنگاه تالش مهی  های تمرکز پرداخته شده است. در این استراتژی استراتژی

های موجهود   های بازار و فروش، بیشترین بهره را از ظرفیت از پتانسیلاستفاده حداکثری 

( توصهیه  1735در بنگاه و بازار ببرد. سه نوع استراتژی تمرکزی که توسط فهرد دیویهد )  

 اند از:شده است، عبارت

افزایش سهم بهازاِر محصهول فعلهی در بهازار فعلهی از طریهق افهزایش         نفوذ در بازار:

 های بازاریابی. تالش

: افزایش فروش از طریق ارائهه محصهول جدیهد یها توسهعه )بهبهود(       توسعه محصول

 محصول قبلی.  

 : افزایش فروش از طریق فروش محصوالت فعلی در بازارهای جدید.توسعه بازار

ههای کهارگزاری در ارائهه خهدمات و لهزوم       های قهانونیِ شهرکت   با توجه به محدودیت

سهازمان بهورس اوراق بههادار و شهرکت بهورس،      های تعریف شهده   پیروی آنها از پروتکل

ها مستلزم فراهم شدن بسهترهای قهانونی و    توسعه محصول و توسعه بازار در این شرکت

گیهری در ایهن مهوارد از دایهره اختیهارات       زیرساختهای عملیهاتی بهوده و حهوزه تصهمیم    

کهه بیشهتر   باشد. به همین منظور استراتژی نفوذ در بازار  های کارگزاری فراتر می شرکت

ههای بهازار و خهدمات تاکیهد دارد،      ها در استفاده از ظرفیت های بازاریابی شرکت بر تالش
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 گردد: زیر اجرا می های این استراتژی از طریق سیاست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
های بازاریهابی شهرکت کهارگزاری بها ههدف افهزایش        الف: افزایش ضریب نفوذ تالش

مشتریان بالقوه، معرفی بهتر خدمات شرکت و آشنایی بیشتر بازار هدف با خهدماتی کهه   

های شرکت بیشهتر بهر    از شرکت مورد نظر دریافت کنند. در این حالت فعالیت توانند می

ازار سرمایه، توسعه مشتریان بالقوه شرکت و افزایش آشنایی عامه مردم با نحوه ورود به ب

 باشد. نقش بازاریابی در معامالت کارگزاری می

CRMب: بهبود کیفیت ارتباط با مشتریان )
( با هدف حفظ مشتریان فعلی و جلهب  4

اعتماد آنها برای استفاده بیشتر از خدمات. در این حالت جلهوگیری از خهروج مشهتریان    

غیب آنها بهه افهزایش حههم سهرمایه گهذاری خهود در کهارگزاری و        فعلی کارگزاری و تر

 همچنین تشویق آنها به افزایش گردش معامالت هدف اصلی بازاریابان خواهد بود.

ج: افزایش میزان جذابیت شرکت کهارگزاری بها ههدف جهذب مشهتریان جدیهد )یها        

حالهت برگهزاری   پذیری با رقبای فعال در صنعت. در ایهن   مشتریان رقبا( و افزایش رقابت

های آموزشی برای مشتریان، اعطای اعتبار بهرای انههام معهامالت و تصهویر سهازی       دوره

 مناسب از برند شرکت مورد توجه خواهد بود.

به منظور پیاده سازی سیاست افزایش ضریب نفوذ، این ضریب را در مدل بهه میهزان   

کنهیم. جههت آزمهون     درصد افزایش داده و اثر آن را بر عملکرد سیستم بررسهی مهی   06

دهیم و جهت بررسی اثهر   افزایش می 6به  7مقدار این متغیر را از متوسط  CRMبهبود 

 6بهه   7های موثر در آن )آموزش، اعتباردهی، تصویر برند( را از  جذابیت کارگزاری المان

 دهیم. نتیهه اعمال این تغییرات در هر سناریو بصورت زیر خواهد بود. افزایش می

( مالحظه 00همانطور که در شکل ) :1های نفوذ در بازار در سناریوی استآزمون سی

بیشهترین اثهر مثبهت را بهر      CRMپیشهنهادی، بهبهود   ههای   گردد از میهان سیاسهت   می

% بهبود داده است. پس از آن افزایش 53% به 67اثربخشی داشته و میزان اثربخشی را از 

 بهبود داده است.% 1( قرار دارد که اثربخشی را 00جذابیت )شکل 
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 CRMسازی سیاست بهبود  شبیه -00شکل

 در سناریوی رونق فراگیر
سازی سیاست افزایش  شبیه -01شکل

 های بازاریابی در سناریوی رونق فراگیر تالش

 
 سازی سیاست بهبود جذابیت کارگزاری در سناریوی رونق فراگیر شبیه  -00شکل

 

داده  ( نشهان 01همانطور که در شهکل )  :2در سناریوهای نفوذ در بازار  آزمون سیاست

شده است در حالت رونق بازار بورس و رکود سایر بازارها سیاست افهزایش ضهریب نفهوذ    

بازاریابی به منظور گسترش بازار هدف )در کنار افزایش تعداد پرسنل جهت کاهش زمان 

توانهد میهزان    تاخیر( اثرگذارترین سیاست در بهبهود اثربخشهی بازاریهابی اسهت کهه مهی      

( عهواملی کهه بتوانهد    06ساند. پس از آن نیز مطابق شهکل ) درصد بر 30اثربخشی را به 

موجب جذب مشتری جدید و افزایش رقابت پذیری شرکت شده و سهم بهازار را در ایهن   

توانهد   شرایط پر سود افزایش دهد و شرکت کارگزاری را نسبت به رقبا جذابتر نماید، مهی 

 تاثیر مناسبی در بهبود اثربخشی بازاریابی داشته باشد.
 

  
سازی سیاست بهبود  شبیه -07شکل

CRM در سناریوی رونق بازار بورس 
سازی سیاست افزایش  شبیه -01شکل

ضریب نفوذ بازاریابی در سناریوی رونق بازار 

 بورس
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 سانی سیاست بهبود جذابیت کارگزاری در سناریوی رونق بانار بورس شبیه  -25شکل

گهردد در   همانطور که مالحظهه مهی   :3سناریو های نفوذ در بازار در  آزمون سیاست

این سناریو با توجه به وجود فرصتهای پر سود در بازار موازی و نامسهاعد بهودن بهازدهی    

ها به شدت افزایش و نرخ جذب مشهتری   بازار بورس تمایل به خروج سرمایه از کارگزاری

ت حفهظ  تهرین سیاسه   ( مناسهب 05یابد. در این حالهت مطهابق شهکل )    جدید کاهش می

اسهت کهه    CRMمشتریان کنهونی از طریهق افهزایش رضهایتمندی مشهتریان و بهبهود       

درصد برساند. همچنین ارائه اطالعات بروز و سودساز  51تواند اثربخشی را به بیش از  می

به مشتریان و فراهم کردن اعتبارهای مناسب موجب افهزایش جهذابیت شهرکت شهده و     

 (.07د )شکل رسان درصد می 50اثربخشی را به مرز 

 
 

در  CRMسازی سیاست بهبود  شبیه -05شکل

 سناریوی رونق بازارهای موازی
سازی سیاست افزایش ضریب  شبیه -03شکل

 نفوذ بازاریابی در سناریوی رونق بازارهای موازی

 
 سازی سیاست بهبود جذابیت کارگزاری در سناریوی رونق بازارهای موازی شبیه -07شکل 

ها در این سهناریو   مقایسه اثر سیاست :4های نفوذ در بازار در سناریو سیاستآزمون 

دهد با توجه به بازدهی نامناسب همه بازارها، بازدهی مهورد   ( نشان می70مطابق شکل )

انتظار از ورود به بازار سرمایه چندان زیاد نیسهت، بنهابراین جهذب مشهتریان جدیهد بها       
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در نتیههه حفهظ مشهتریان فعلهی از طریهق بهبهود       دشواری و چالش همراه خواهد بود. 

CRM       ( و پهس از آن  03بیشترین کهارایی را در بهبهود اثربخشهی داشهته اسهت )شهکل

تواند تا حهدی اثربخشهی را ارتقها     سیاست بهبود جذابیت و افزایش آموزش و امکانات می

 (.71دهد )شکل

  
 crmسازی سیاست بهبود  شبیه -03شکل

 در سناریوی رکود فراگیر
سازی سیاست افزایش  شبیه -70شکل

 ضریب نفوذ بازاریابی در سناریوی کود فراگیر

 
 سازی سیاست بهبود جذابیت کارگزاری در سناریوی رکود فراگیر شبیه  -71شکل

 گیری و پیشنهادات بحث، نتیجه

ههای بازاریهابی در    تالش دهد در شرایط کنونی میزان اثربخشی بررسی نتایج تحقیق نشان می

تهوان آن   های نفوذ در بازار می %( قرار دارد که با استفاده صحیح از سیاست63حالت متوسط )

را به میزان قابل توجهی افزایش داد. بررسی رفتار متغیهر اثربخشهی بازاریهابی در سهناریوهای     

ر، رونهق بازارههای   مختلف حاکی از آن است که در اکثر سناریوهای اقتصادی نظیر رونق فراگی

تواند بیشهترین تهاثیر را در    موازی و رکود فراگیر توجه ویژه به مدیریت ارتباط با مشتریان می

% برساند. به عالوه در شرایط رونهق  30اثربخشی داشته و در مواردی آن را به عدد قابل توجه 

ودسهاز در بهازار و   های س بازار بورس توجه ویژه به افزایش ضریب نفوذ بازاریابی، معرفی فرصت

افزایش بازار بالقوه بیشترین تهاثیر مثبهت را در اثربخشهی بازاریهابی خواههد داشهت. لهذا بهه         

کهه در روابهط خهود بها مشهتریان، برقهراری روابهط         شود میگذاران این حوزه توصیه  سیاست
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متقابل، بلند مدت و توام با اعتمهاد و تعههد را مهد نظهر قهرار داده و بهر کهاهش نهرخ ریهزش          

ههای متمهایز و    مشتریان فعلی خود تمرکز نمایند. در کنار ایهن مهوارد پهرداختن بهه ویژگهی     

هها باشهد.    تواند ضامن ارتقای اثربخشی در کهارگزاری  اعطای تسهیالت و خدمات با کیفیت می

بهردن بهه اهمیهت مهدیریت ارتبهاط بها مشهتریان در         یکی از دستاوردهای ایهن پهژوهش پهی   

ریزی برای روابط بلنهد مهدت و ایههاد اعتمهاد در      ضرورت برنامههای کارگزاریست که  شرکت

دهد. به عبارت دیگر نتایج این پژوهش حاکی از آن اسهت   مشتریان را بیش از پیش نشان می

که برخالف تصورات غالب در بین کارگزارها، در اکثر موارد بدون اعطای امیتهازات خهاص بهه    

توان سوددهی بخهش   می CRMعلی از طریق بهبود مشتریان و با ایهاد وفاداری در مشتریان ف

بازاریابی را بطور چشمگیری ارتقا داد و تنها در حالت رونق بازار سرمایه بها عنایهت بهه حههم     

ههای رقهابتی و افهزایش سههم      ها، توجه به جنبهه  گذاری در کارگزاری زیاد تقاضا برای سرمایه

در بهبهود اثربخشهی داشهته باشهد.      توانهد تهاثیر چشهمگیری    معامالت ناشی از بازاریهابی مهی  

توانهد اثربخشهی را    همچنین پی بردن به این موضوع که همواره افزایش تعداد مشتریان نمهی 

بهبود دهد و تنها در شرایطی که افزایش تعداد مشهتری بها افهزایش قابهل توجهه معهامالت و       

ر گهردد، از  توانهد بهه افهزایش اثربخشهی منهه      افزایش ارزش طول عمر آنها همراه باشهد، مهی  

ههای ایهن    گردد. در نهایت یکی از مهمترین یافته دستاوردهای دیگر این پژوهش محسوب می

بردن به اهمیت عملکرد درونی کارگزاری و اثر مستقیم آن بر اثربخشهی بازاریهابی    پژوهش پی

باشد که توجه به آن از سهوی مهدیران    در مقایسه با شرایط اقتصادی حاکم بر بازار سرمایه می

 های کارآمدتری در این بخش خدماتی منهر گردد.   تواند به سیاست گذاری این صنعت می

فراینهد  ههای   سهازی پویهایی   با توجه به آنکه این تحقیق برای نخستین بهار بهه شهبیه   

گهردد   پیشهنهاد مهی  ه اسهت،  های بورس اوراق بهادار پرداخته  بازاریابی خدمات کارگزاری

نظیهر تصهمیمات    نزای موثر بر موفقیهت ایهن نهادهها   مل برواتحقیقات آتی به بررسی عو

نقش نهادهای ناظراختصاص یابند. نظر به تنوع خهدماتی   سیاسی، اقتصادی و قانونی و یا

تهوان در   گردد، مهی  که در صنعت کارگزاری بورس به مشتریان حقیقی و حقوقی ارائه می

از خهرده بازارهها و یها     های بازاریابی را در هریک تحقیقات بعدی میزان اثربخشی فعالیت

گهذاری، معاملهه اوراق، پهذیرش     هر یک از خدمات )نظیر سهبدگردانی، صهندوق سهرمایه   

ههایی را بهرای ارتقهای اثربخشهی      سازی و سیاست شرکتها برای ورود به بورس و...( شبیه

برای هر خرده بازار پیشنهاد نمود. با توجه به تغییهر سهبک زنهدگی و اسهتفاده ههر چهه       
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گیهری   تواند با بهره بران از فضای مهازی و معامالت برخط، تحقیقات آینده میبیشتر کار

سازی عوامل موثر بر بازاریهابی مشهتریان    از رویکردهای ترکیبی مشابه و یا جدید به مدل

 الکترونیک و یا میزان اثرپذیری مشتریان از طریق فضای مهازی متمرکز گردند.

 ها نوشت پی
1. J. Forester 2. Root Mean Square Error 

3. Theil’s Inequality Coefficients 4. Customer Relationship Management 
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 چکیده
دنبهال راهبردههای    کار، فعاالن اقتصهادی بهه   و در شرایط پیچیده و چالشی دنیای کسب

حهوزه  دررو هسهتند. یکهی از رویکردههای جدیهد      های پیش نوین جهت غلبه بر ریسک
با رقبای خود در یک صنعت و حرکت به سمت ها  ، تغییر در نوع روابط بنگاهکسب وکار

، یهاد  "رقهابتی  ههم "کهه از آن تحهت عنهوان     باشهد  همکاری و تعامل بیشتر با رقبا مهی 
در ادبیهات مهدیریت اسهتراتژیک تبهدیل شهده از       تضهادی بهه  . این رویکرد که شود می

، پهژوهش هدف این  .مختلفی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است نظریدیدگاههای 
در  است.راهبرد این مربوط به های  نظریهتحلیلی بر  همرقابتی ومند ادبیات  مرور نظام

ورویکردهای ارائه شده در این حوره را ها  این پژوهش بر آنیم تا در آغاز مهمترین نظریه
و رویکردهای کمتر استفاده شهده بها نگهاهی    ها  معرفی کرده و سپس، با مقایسه نظریه

معرفی شده بپردازیم. ودر نهایهت، چهارچوب کلهی    های  کالن تر به گونه شناسی نظریه
 همرقهابتی را صهورت بنهدی کنیم.نتهایج پهژوهش نشهان       پژوهشی رویکردههای حهوزه  

ههای   نظریه پایه در حوزه همرقابتی ارائه شده که مهمترین آنهها را نظریهه   دهد؛ ده می
این حوزه های  دهد. به بیانی دیگر اکثر پژوهش می منبع محور و شبکه تشکیل ها، بازی

 حوزه راهبرد همرقابتی نشهان تمرکز کرده اند. بعالوه، نتایج پژوهش در ها  بر این نظریه
دهد که در خصوص مزایا،کاربردها ،گونه شناسی ، ماهیت متناقض و همچنین نحوه  می

کسب وکار، تعاریف متعددی وجهود دارد کهه از آن   های  اثر گذاری آن بر عملکرد بنگاه
توانهد در شهناخت و توسهعه     مهی  هها  میان دو مبحث اعتماد متقابهل و مهدیریت تهنش   

 هبرد، موثر واقع شود. بیشتراین را

، رقابتی، اعتماد متقابل، مهدیریت تنشههای   های هم رقابتی، پارادایم هم :واژگان کلیدی
 سازمانی رویکرد روان
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 مقدمه

تکهه  اطمینان ، پویایی ، تکهه کار دنیای امروز از جمله عدمشرایط حاکم بر فضای کسب و

تهر   مهدت  و کوتهاه  کمتهر  وفهاداری شدن بازارها ، تغییر سالیق و نگرش مشتریان و سطح 

هها مسهئله و    های اطالعاتی و ارتبهاطی و ده  های فناوری ها، رقابت گسترده و پیشرفت آن

ههایی بهرای غلبهه بهر      کار در جست و جوی راهکسب وهای  چالش دیگر باعث شده بنگاه

علهی  در شهرایط ف  رو و در نتیهه دستیابی به سهم بیشتری از بازارها باشهند.  مسائل پیش

ههای   دنبال راهبردهای نوین جهت غلبه بهر ریسهک   کار، فعاالن اقتصادی به و دنیای کسب

رو هستند. یکی از رویکردهای جدید معرفهی شهده در ایهن حهوزه ، تغییهر در نهوع        پیش

با رقبای خود در یک صنعت و حرکت به سمت همکهاری و تعامهل بیشهتر    ها  روابط بنگاه

طهور سهنتی بهر     مطالعات حهوزه اسهتراتژی بهه    باشد. یم همراه با حفظ سطحی از رقابت

ها تمرکز داشته و عمدتا  بر مزایای ساختاری در سهطح صهنعت    تعامالت رقابتی بین بنگاه

یا بر منابع نهاهمگن و اسهتقرار شایسهتگی     (1370یا فراصنعت مبتنی بوده است )پورتر ،

)صالحیت( در جهت دستیابی به مزیت رقابتی در برابر رقبا تاکیهد داشهته اسهت )بهارنی     

، مطالعهات راهبهرد   1370در اواخر دهه  .(1337؛ گوالتی،1333تیس و دیگران، ؛1331،

هها بهه    نگهاه دنبال ایهاد روابط همکارانهه بهین ب    شروع به توسعه یک دیدگاه جدید که به

با یک تغییر جهت از  رویکردتعامالت رقابتی بود؛ کردند و این تغییر رویکرد مبتنی جای 

هها و   سهازی منهابع، مههارت    برد ، همراه بوده که یکپارچه -باخت به نوع برد -رویکرد برد

کههرد )دایههر و  هههای نههاهمگن را درجهههت بهبههود عملکههرد شههرکت توجیههه مههی  توانههایی

(. با این وجود، ادبیات استراتژی، هنوز بر روابط رقابتی یا 557-551، صص 1،1337ساین

هم  که مانند آب و روغن ، دو مقوله رقابت و همکاری با همکاری متمرکز بود. با فرض این

  (.75، ص 1335کاسرز،  آمیزند )گومز در نمی
بها  ههای اخیهر    ، در سالمتناقضعنوان یک مفهوم دارای ماهیت  به 2رقابتی راهبرد هم

ههای   یک روند روبه رشد مورد توجه پژوهشگران قهرار گرفتهه و بهه همهین دلیهل جنبهه      

های مورد توجه اندیشمندان این حوزه،  متعددی از آن بررسی شده است. یکی از موضوع

بهه عبهارت    مبانی تئوریکی این مفهوم بوده و از چند دیدگاه به آن پرداخته شهده اسهت.  

محور، نظریهة   ها، دیدگاه منبع ای مختلفی مانند تئوری بازیه این مفهوم از دیدگاهبهتر،  

 های پویا و ...، مورد کنکاش و تحلیل قرار گرفته است. هزینه انتقال، دیدگاه توانمندی
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دههد طیهف وسهیعی از     منتشر شده در این زمینه، نشهان مهی   یها مروری بر پژوهش

رقهابتی را بهه یهک     عمال  ههم ها با رویکردهای مختلف به این مبحث ورود کرده و  پژوهش

رقهابتی   های با موضوع هم اند. روند روبه رشد پژوهش دنیای جذاب پژوهشی تبدیل نموده

های انگلیسی  کتاب فقط به زبان 3مقاله و  010تعداد 0017تا پایان  1373) که از سال 

و فرانسوی به چاپ رسیده است( خود گهواهی بهر ایهن مدعاسهت. از طرفهی گسهتردگی       

چنین عهدم تمرکهز    و هم نظری های این حوزه و عدم معرفی یک چارچوب جامع پژوهش

بنهابراین   باشهد.  ها، بیانگر یک شهکاف علمهی مهی    اندیشمندان این حوزه بر برخی تئوری

های این حوزه ، درصدد است ضمن ارائه تحلیلی بر  پژوهش حاضر ضمن تمرکز بر تئوری

مغفول مانده و معرفهی   های تئوریرد، شناسایی های مرتبط با این راهب ها و رویکرد نظریه

شناسی جامع از آن،  راهنمایی برای پژوهشگران بعدی این حوزه باشد. پژوهش  یک گونه

 های اصلی زیر است: حاضر درصدد پاسخگویی به سثال
 رقابتی چیست؟ راهبرد هم .1

 رقابتی کدامند؟ ساز هم های زمینه مهمترین تئوری .0

 رقابتی کدامند؟ ل مانده در حوزۀ همهای تئوریکی مغفو زمینه .7

 رقابتی چگونه است؟ شناسی مبانی تئوریکی راهبرد هم گونه .1

 روش تحقیق

اسهتفاده   7منهد ادبیهات  رقابتی، از مرور نظامبا توجه به تمرکز پژوهش حاضر بر حوزۀ هم

 مند، آشکار و قابل تکراری برای شناسهایی، ارزیهابی و  شده است. مرور ادبیات، طرح نظام

(. از طرفی مرور ادبیات دو هدف عمهده  0013، تفسیر مستندات ثبت شده است ) فینک

سازی مطالعات از طریق شناسایی الگوهها، مضهامین و   کند که شامل؛ خالصهرا دنبال می

باشهد   هها مهی   مسائل و کمک به شناسایی محتوی مفهومی در یک حوزه و توسعة نظریهه 

ههای   اضر براساس مطالعة اولیة اکتشافی، نوشته(. در پژوهش ح0007)سورین  و مولر، 

ههای کلیهدی شناسهایی گردیهد.     های اصلی، سثاالت پهژوهش و واژه پراستناد و نویسنده

رقهابتی در عنهوان    های )مبانی تئوریکی( حوزه هم رقابتی، تئوری واژگان کلیدی شامل هم

 است.    ها قرار گرفت. نکات زیر در جست و جو مورد توجه قرار گرفته متن
 المللی، کتهاب و   های ملی و بین های کنفرانس از میان انواع متون علمی شامل مقاله
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ههای   ها یها کنفهرانس   های علمی چاپ شده در مهله های کتاب و ... فقط مقاله فصل

المللی معتبر مد نظر قرار گرفته است. بنابراین متون بررسی شده داوری شده و  بین

 اند. تشار را داشتهحداقل شرایط الزم برای ان

 باشهد کهه نسهبت بهه سهایر       های قوی و مهورد تأییهد مهی    اسکوپوس از جمله پایگاه

بها توجهه بهه ایهن       (.0003)نهوریس و اپنههیم،   ها برتری قابل تهوجهی دارد   پایگاه

انهد.   ، مهورد بررسهی قهرار گرفتهه    4ههای بها حهداقل نمایهة اسهکوپوس      مقالهویژگی، 

)ونهه  و  شههود مههیه بسههیار مهههم محسههوب  اسههکوپوس یکههی از دو پایگههاه داد 

 (.  0015والتمن،

        واژگان کلیدی ابتدا در قسمت چکیده مورد جسهت و جهو قهرار گرفهت امها نتهایج

هها فاقهد چکیهده بودنهد. در ادامهه       بخشی حاصل نشد؛ زیرا بخشی از  مقاله رضایت

واژگان کلیدی در بخش عنوان مورد جست و جو قرار گرفت کهه بها ایهن مشخصهه     

 مقاله یافت شد.1167 تعداد

 رقابتی نپرداخته بودند از مرحله بررسهی خهارج    هایی که به مبانی تئوریکی هم مقاله

 شدند.

  های تا پایهان سهال    ، مقاله0013همچنین با توجه به اجرای پژوهش در اوایل سال

 شدند.بررسی که در دسترس بوده، و به زبان انگلیسی  0017

 مقاله برای بررسی باقی ماند.  011، نهایتا  باالکات پس از اعمال قیدهای مربوط به ن

ههای   در مرحلة بعد با مرور سریع بخش چکیده یا مقدمة مقاالت یافت شده، مقالهه 

ههای یافهت شهده بها      غیر مرتبط حذف و سپس به منظور اطمینان از تطبیق مقالهه 

عت هها بهه سهر    گیهری آن  ویژه بخش نتیههه  ها و  به های پژوهش، متن مقاله پرسش

مقاله برای بررسی متن اصلی باقی مانهد. در مرحلهة    53مرور شد و در نهایت تعداد 

انههام   5شناسهانه  ها یا همهان تحلیهل کتهاب    بندی مقاله بعد تحلیل توصیفی و دسته

گرفت. در پژوهش حاضر سال انتشار مقاله، نام و اعتبار مهله و نهوع روش تحقیهق   

بنهدی ارائهه    ها از نظر روش تحقیهق از دسهته   بندی مقاله مد نظر بوده و برای دسته

هها براسهاس    (، استفاده شد. در مرحلة بعد، محتوای مقالهه 1337شده توسط واکر )

های پژوهش به دقت مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت. از این  پاسخگویی به پرسش

 .شود مییاد  6مرحله اغلب تحت عنوان تحلیل محتوا
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رقهابتی، نحهوۀ اثرگهذاری     ون بررسی تعریهف راهبهرد ههم   ها پیرام در پژوهش حاضر مقاله

رقهابتی و   ههای ههم   بنهدی  رقابتی، دسهته  ها، عوامل موثر بر هم رقابتی بر عملکرد بنگاه هم

ههای   رقابتی مورد بررسی قرار گرفت تا به سثال حوزه هم ها و رویکردهای نظریههمچنین 

 پژوهش پاسخ داده شود.

 های پژوهشیافته

 نتایج تحلیل توصیفی  

گردد بر می 7با مقاله هیپل 1373رقابتی به سال به طور کلی شروع مقاالت مربوط به هم

مقاله با این عنوان در مهالت مختلف به زبان انگلیسی  017تعداد  0017و تا پایان سال 

 مقاله به زبان فرانسوی به چاپ رسیده است. 1و 
 

 
  اس سال انتشارها براس: توصیف مقاله1نمودار

 رقابتی با جمعبندی پژوهشگر(های حوزه هم)مأخذ: پژوهش

ههای   طور که در نمودار فوق نشان داده شده است، بیشترین مقاالت این حهوزه در سهال  همان

کتاب به زبهان   0کتاب به زبان انگلیسی و  5که به چاپ رسیده است. ضمن آن 0013و0015

ها براسهاس مهلهه نیهز مهورد بررسهی      مقاله چاپ رسیده است.فرانسوی در این بازه زمانی، به 

 ارایه شده است. 1قرار گرفت. وضعیت توزیع مقاالت در مهالت مختلف در جدول 
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 ها براساس مجله: توزیع فراوانی مقاله1جدول

 تعداد مقاله مهله ردیف

1 Industrial Marketing Management 5 

0 Strategic Management Journal 5 

7 Academy of Management Review 6 

1 British Journal of Management 6 

6 Tech-novation 1 

5 European Management Journal 1 

3 American Journal of Sociology 1 

7 research in organizational behavior 7 

3 Journal of Management Inquiry 7 

10 Administrative Science Quarterly 7 

11 Journal of Product Innovation Management 0 

10 International Studies of Management & Organization 0 

17 Strategy & Leadership 0 

11 Journal of Management 0 

16 management science 0 

15 Annual Review of Sociology 0 

13 Journal of High Technology Management Research 0 

17 International Journal of Entrepreneurship and Small 
Business 

0 

13 Tourism Management 0 

00 Progress in Tourism Hospitality Research 1 

01 Social and Behavioral Sciences 1 

00 review of general psychology 1 

07 advances in competitiveness research 1 

01 Organization Science 1 

06 Journal of Business Research 1 

بنهدی   تهوان از چنهدین منظهر دسهته     مهی  رقهابتی را  ها در حوزه هم به طور کلی، پژوهش
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سطح تحلیل )فردی،درون بنگاهی،بین بنگاهی، شبکه ای(؛صنایع )پتروشهیمی،خرده  کرد.

دانههش محور،گردشههگری(؛روش هههای  فروشههی،بنادر ودریا،فناوریاطالعات،خههدمات،بنگاه

 رقابتی بین صهنعتی در خصوص سطوح تحلیل، روابط هم تحقیق )کمی، کیفی، آمیخته(.

های پژوهشی ایهن بخهش   در حوزه صنایع، سایر صنایع نوآور و پرتحول از جمله شکاف و

 باشد.می

 نتایج تحلیل محتوا

ها و مدیریت آن همواره تعریف، پیدایش و فرایند تاثیر روابط بین بنگاه رقابتی،مفهوم هم

های اساسی سیاستگذاران این حوزه و پژوهشگران بوده است. از زمانی کهه  یکی از چالش

فضای کسهب و کهار از حالهت انحصهاری و تولیهد انبهوه بهه سهمت بازارههای رقهابتی و           

برداری بهتهر و برتهر   فعاالن اقتصادی در جهت بهرهمدار حرکت نمود، رقابت بین  مشتری

از بازارها شدت گرفت و با گذشت زمان و قدرت گرفتن مشتری در این فضا، راهبردههای  

ها تالش نمودند بهه  ها اتخاذ گردید. به نحوی که در شرایطی شرکتنوینی از سوی بنگاه

هها   ره ارزش بها آن ههایی از زنهیه  رقبای خود در صنعت بیشتر نزدیک شهده و در بخهش  

در پیش گیرند. یکی از  راهبردهای نهوین   متعارضهمکاری کنند و به نوعی یک رویکرد 

، تعهاریف ارائهه شهده، نحهوه و دالیهل      0رقابتی است. در جهدول  این حوزه استراتژی هم

از یهک طهرف    ها، ارائه شده اسهت. پیدایش مفهوم و فرایند اثرگذاری آن بر عملکرد بنگاه

چهون   نهفته است که از آن به تعابیری هم متعارضرقابتی نوعی ماهیت  یف همدر دل تعر

شود و از طهرف دیگهر بها وجهود      یاد می "دست در دست دشمن"یا  "خوابین با دشمن"

طلبی، ریسهک از دسهت رفهتن منهابع،      چون؛ فرصت الذکر، معایبی هم مزایای جدول فوق

 افزاید.   ، بر پیچیدگی این راهبرد می(0016)بونکن و دیگران،  های بنگاه دانش و قابلیت
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 رقابتیتعاریف، نحوه پیدایش و فرایند اثرگذاری راهبرد هم: 2جدول 

 فرایند اثرگذاری  نحوه و دالیل پیدایش مفهوم تعاریف

 رقابتی بیشتر پژوهشگران مفهوم هم

 3رقابت و  7 زمانی همکاری را به هم
اند )برندنبرگر و  تعبیر کرده
؛ 0007؛ چن، 0005نیلباف،
؛ 0003پار ،و ؛ کیم0001گیمنو،
؛ 0003؛ لو،1333همکاران،و الدو

؛ پن  و 0001مادهاوان و همکاران،
(. به این معنا که دو 0003بورن،

فعال تهاری، هم رقیب هستند و 
هم همکار. در سوی دیگر برخی 

دانسته  رقابتی را همکاری با رقبا هم
اند، به این معنا که یک فعال تهاری 

کند تا  با رقبای خود همکاری می
استراتژی تهاجمی کویینت به نام 

"خوابیدن با دشمن"
را پیاده 10

)بنگتسون و  سازی کند
؛ نیاوالی و 0000کو ،

 (. 0003پار ،
 

توسط ریموند جان  11رقابتی همواژه 
افزاری و  نوردا مدیرعامل شرکت نرم

برای  1370در دهه  10نوولخدماتی 
اولین بار به کار رفت. اما این مفهوم 
توسط برندنبرگر و نیلباف با انتشار 
کتابی با همین عنوان در سال 

ها  در مدیریت بر سر زبان 1335
؛ 0000افتاد )بنگتسون و کو ،
 (.0003نیاوالی و پار ،

توان در  دالیل پیدایش مفهوم را می
 های دو راهبرد رقابت و ضعف

صورت جداگانه( در  همکاری ) به
تر و غیرقابل  تر، سریع کنار جهانی

تر شدن محیط رقابتی در  بینی پیش
 های اخیر خالصه نمود سال
؛ 0003؛ پن  و بورن،0010)ریتاال،
 (.1333؛ الدو و همکاران،0007چن،

ایهاد محصوالت و خدمات جدید و 
)بنگتسون و  های تولیدبهبود روش

 (0003و الکانن، ؛ ریتاال0017کو ،
ارزش ) نیاوالی  دسترسی به منابع با

؛ کوسیوا و  0003و پار ،
 (0011دیگران،

زنی در برابر  افزایش قدرت چانه
کنندگان )کوسیوا و  تامین

 (.0011دیگران،
افزایش رقابت درون صنعت ) وو و 

 (0010دیگران،
اشترا  گذاری دانش، منابع و  به

های پویا )بنگتسون و  قابلیت
؛ رضااهلل و 0017 )کو

 (.0017بنگتسون،
 

 
که اساسا  چرا این راهبرد پا به عرصة ادبیات مدیریت استراتژیک و اقتصاد کسهب  این

گردد که به مرور زمان خهود  های دو نظریة رقابت و همکاری برمیو کارگذاشت، به ضعف

ه عبارت بهتهر در  های مربوطه نشان داد. بها و پژوهشگران حوزهرا به مدیران ارشد بنگاه

گذشته، نظریه رقابت و همکاری به عنوان دو جریهان پژوهشهی مختلهف در نظهر گرفتهه      

هها   کهه شهرکت   شهود  میشد. با الهام از همین دیدگاه، مزیت رقابتی نیز زمانی محقق  می

ههای اصهلی خهود رادر     دست آورند و یا تمام قابلیهت  موقعیتی سودمند در یک صنعت به

ها قادر به ارائه محصوالتی بهتر برای مشتریان خود  در این صورت آن جا مستقر کنند. آن

(. در حالی که جریان همکاری تاکیهد  1330نسبت به رقبا خواهند بود )پاراهالد و هامل، 

های استراتژیک اشاره  همکاریبه عبارت بهتر، بر توسعه استفاده از تشریک مساعی دارد. 

هها مبتنهی بهر مزایهای متقابهل و قهدرت        ازمانبه روابط مشخص میان شرکت با سایر سه 
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ارتباط در پیگیری اهداف از پیش تعیین شهده دارد. امها امهروزه موفقیهت کسهب و کهار       

زمهان   ها هر دو استراتژی رقابت و همکهاری را بهه طهور ههم     مستلزم این است که شرکت

، جایی برای احتمال وقوع تهاثیرات   رقابت راهبرددر (. 1333)الدو و دیگران،  دنبال کنند

عنوان نوعی نقهص   های متقابل دیده نشده  و به همکاری به مثبت عملکردی در وابستگی

باشد. از سوی دیگهر،   ها می که مانعی بر سر راه رقابت بین بنگاه شود میدر بازار نگریسته 

و بهه مثابهه تهاثیرات     شهود  می، دست کم گرفته 17های رقابت در دیدگاه همکاری، پویایی

یها   11زیرا ممکن اسهت سهبب افهزایش ریسهک سهرریز دانهش       شود میمنفی با آن رفتار 

 (.0013؛ سیگلر و سروکا، 0016شود ) بونکن و همکاران،  16مسابقه یادگیری
آید که دو شهرکت رقیهب بهه منظهور ایههاد ارزش بهرای        رقابتی زمانی بوجود می هم

رقابتی یهک   گیرند. در این شیوه تفکر هم  یکدیگر میمشتریان خود تصمیم به همکاری با 

ها با یکهدیگر همکهاری    رابطه زوجی و متناقض است و در آن دو شرکت در برخی فعالیت

)بنگتسون  کنند میهای دیگری با هم رقابت  کرده در حالی که در همان زمان در فعالیت

 (.0013؛ بنگتسون و رضااهلل، 1333و کو ، 
 است. 7ها، به شرح جدول  رقابتی برای بنگاه اربرد راهبرد همموارد کاز طرفی، 

 رقابتی: موارد کاربرد راهبرد هم3جدول

 منابع موارد کاربرد

 (؛ سزاکن0003(؛ تسای)0101) بنگتسون و کو  وقتی بنگاه نیاز به منابع مکمل شرکای بیرونی دارد.
 (0013؛ ریتاال و دیگران )(0003)

رقبا با یکدیگر همکاری  باالست،وقتی چالش فناورانه 
های فناورانه و بازار  تا هم با عدم اطمینان کنند می

های مرتبط با  رویارویی کنند و هم ریسک و هزینه
 .اکتشاف مرزهای جدید تکنولوژی را کاهش دهند

(؛ 0010) (؛ بنگتسون و دیگران0010) یامی و همکاران
 (0017) بونکن و کراوس

 (؛ داگنینو و پادوال0010(؛ لین و دیگران)0003) ریتاال وجود داشته باشد. تعامل متقابل وقتی نیاز به قابلیت
(0003) 

گیری استانداردهای تکنولوژیک وجود  وقتی نیاز به شکل
 دارد.

 (0017) (؛ بونکن و کراوس0003) گوئگوئن

های مرتبط با  کار و کاهش هزینه وقتی نیاز به تسریع در
ها بخواهند  داشته باشد و بنگاهتحقیق و توسعه وجود 

 سبد محصوالت و خدمات را متنوع سازند.
 (0003) (؛ ریتاال و الکانن0017) رانبوچر و همکا
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رقهابتی   رشد در زمینة محبوبیت راهبرد هم به های اخیر یک روند رو از طرف دیگر در سال

ویژه این رونهد در   به(. و 0000) بنگتسون و کو ، وجود آمده است جهت توسعة بنگاه به

(. امها علیهرغم   0016)بونکن و دیگران، تر شده است رن  ادبیات و تحقیقات دانشگاهی پر

هها در ایهن حهوزه، هنهوز در مراحهل ابتهدایی، مفههومی و نسهبتا           رشد پژوهش به روند رو

صهنعتی   تکه و پراکنده بوده و اکثر مطالعات تهربی انهام شده، مطالعات تک کوچک، تکه

رقهابتی را از نظهر    هها، راهبهرد ههم    (. برخی پژوهش0010)یامی و دیگران، افی استاکتش

توان به مقاالتی که یهک   جمله می اند که از آن های سازمانی مختلف توصیف نموده فعالیت

آورد و برخهی از اطالعهات    هها فهراهم مهی    های واقعی توسط بنگاه تحلیل عمیق از فعالیت 

 کننهد  مهی رقهابتی، یهاد    از دالیهل منهافع بهالقوۀ پدیهدۀ ههم     عنوان یکهی   مالی و آماری به

ههای  بنهدی ها هم به معرفی دسته(. برخی از پژوهش1373؛ ایسنهارت،0010)لوکوسته،

 رقابتی ارایه شده است.شناسی همگونه 1اند. در جدول این راهبرد پرداخته

 رقابتی شناسی هم گونه :4جدول

رقابتی نوع هم تعریف منابع  

 (؛ الکوسته0011) و روگالسکیسزاکن 
(؛ بنگتسون و 0015) (؛ لچنر و دیگران0010)

(0010) (؛ بونکن و فردریچ0011) کو   

 - کننده بر روابط دوگانه تامین
مشتری در طول زنهیره ارزش  

 کند. تمرکز می
 

رقابتی عمودی هم  

(؛ بونکن 0011) (؛ بنگتسون و کو 0000لی)
(0003) (؛ چوی و دیگران0010) و فردریچ  

بین رقبای مستقیم اتفاق 
افتد. می  

رقابتی افقی هم  

(؛ بنگتسون و 0011) سزاکن و روگالسکی
(0003) (؛ داگنینو0000) کو   

ها و دیگر بازیگران  شامل مکمل
.باشد شبکة ارزش می  

ای رقابتی جانبی یا شبکه هم  

 

برای این مفهوم ارائه های دیگری نیز  شناسی الذکر؛ گونه عالوه بر دسته بندی جدول فوق

بندی براساس رویکرد رفتاری که براساس شهدت و   شده است که به عنوان مثال با دسته

کننهده و   گرا، اجابهت  ها به چهار دسته مدعی، ائتالف ضعف رفتار همکارانه یا رقابتی بنگاه

رقابهت و همکهاری ؛ دو    (.0011)سهزاکن و روگالسهکی،   شریک تقسیم بندی شده اسهت 

ها وجود  چندین راه ممکن برای تعامل بین سازمان رقیب در استراتژی کسب و کار پارادایم

باشهد. همزیسهتی، همکهاری، رقابهت و      زیهر مهی   رویکهرد بندی شهامل چههار    دارد. یک دسته

بنگاهی در حوزه کسهب   انواع تعامالت بین 6 (. در جدول1333رقابتی )بنگتسون و کو ،  هم

 دام ارائه شده است.های هرک و کار و بازار و ویژگی
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 هاهای آنبنگاهی و ویژگی: انواع تعامالت بین5جدول

 رقابتیهم رقابت همکاری زیستیهم نوع تعامل

 ویژگی ها

عدم وجود هرگونه 
تاثیر متقابل میان 

 ها  شرکت
اهداف هر شرکت 
مستقل از شرکت 

 .شود میدیگر تعیین 
نیاز به منابع بیرونی و 
موقعیت نسبی بنگاه 

صنعت ضعیف در 
  .است
 

ها در اطالعات،  شرکت
منابع یا مبادلة اجتماعی 
با یکدیگر مشارکت 

 . کنند می
ها دارای اهداف  شرکت

مشترکی هستند و 
دامنه تفاوت بین هدف 
ها  انفرادی هر یک از آن
 محدود است. 

همکاری به عنوان یک 
رابطه در نظر گرفته 

که در آن هر دو  شود می
طرف منابع و امکانات 

گذارند و  به اشترا  می
یا از آن به عنوان اهرمی 
برای افزایش سود 
متقابل استفاده 

 .کنند می
 

گرایش به رقابت 
 تر است. ضعیف

نیاز به منابع بیرونی 
قوی و موقعیت نسبی 
بنگاه در صنعت ضعیف 

 است.
منافع دو بنگاه کامال  
 همگراست.
هه مثبت بازی با نتی

 برای هردو طرف
 
 
 

به طور کلی ، رفتار 
توان به  رقابتی را می

 -صورت یک بازی برد
 باخت در نظر گرفت.

در این رفتار، بنگاه به  
شکل عقالیی سعی در 
حداکثر کردن سود خود 

کند تا  دارد و تالش می
بیشترین سهم ممکن را 
با درنظر گرفتن 

های طبیعی  محدودیت
برای ظرفیت خروجی و 
ساختار بهینه هزینه از 
کسب و کارهای موجود 
 و آتی، به دست آورد.
نیاز به منابع بیرونی 
 ضعیف و موقعیت نسبی
بنگاه در صنعت قوی 

 است.
عالئق دو بنگاه متعارض 

 است.
 بازی برد و باختی

 
 

 –عنوان یک رابطه برد  به
برد در نظر گرفته شده و 
درخصوص ایهاد توازن 
بین خلق ارزش و 
تخصیص ارزش مورد 

 . گیرد میبحث قرار 
زمان از  دلیل استفاده همبه

دو راهبرد رقیب در 
استراتژی کسب و کار 

نوعی پارادوکس در  بیانگر
ادبیات مدیریت 
 استراتژیک است.

از یک طرف به بهبود 
ها از طریق  عملکرد بنگاه

نوآوری در فرایندهای 
 شود میکسب و کار منهر 

و از طرف دیگر نوید 
پیدایش راهبردهای نوین 

 دهد.  در این حوزه را می
رقابتی با غلبه  راهبرد هم
های دو راهبرد  بر ضعف

ت، نهایتا  همکاری و رقاب
به بهبود عملکرد دو بنگاه 
از ناحیه تکمیل منابع و 
ارتقا نوآوری منهر خواهد 

 شد. 
نیاز به منابع بیرونی قوی 
و موقعیت نسبی بنگاه در 
 صنعت قوی است.

عالئق دوبنگاه به صورت 
 بخشی همگراست.
بازی متعادل با نتیهه 
 مثبت ولی متغیر

متغیرهای 
 کلیدی

اهداف مستقل، عدم 
 ثرگذاری و اثرپذیریا

های  منابع و شایستگی
 مکمل، نفع هردو بنگاه 

قدرت بازار، منابع و 
مالی و های  شایستگی

 رقابتی، نوآوری

منابع رقابتی و مکمل، 
های مالی، اهداف  صالحیت

 تقریبا همگرا 
)بنگتسون و  منابع

؛پن  و 1333کو ،
 ( 0003بورنی،

)بنگستون و 
؛الدو و 1333کو ،
؛ یامی و 1333همکاران،
ادوال پ؛ 0010همکاران ،

؛ 0003و داگنینو ،
 (0003موکارو و مینا،

 

؛ گست و 0003)ریتاال،
ریتاال و  ؛0016همکاران،

 ؛0013تیدسروم،
بنگستون و 

؛الدو و 1333کو ،
؛ موکارو 1333همکاران،
 (0003و مینا،

 ؛1،نیلباف و برندنبرگر)
؛ 0007نیاوالی و همکاران ،
 ؛1333بنگتسون و کو ،
؛ 1333الدو و همکاران،
؛ 0017نیاوالی و چارلتون، 
 (0003موکارو و مینا ،
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توانهد اضهافه   الذکر، رویکرد نوین دیگری نیز میعالوه بر چهار حالت تعاملی جدول فوق  

که در اینهها عهالوه    شود مینامگذاری       "آفرینهم -رقابتی هم"شود که تحت عنوان 

که در  شود میهای رقیب، مشتری نیز به عنوان یک قطب این رابطه تعاملی وارد بر بنگاه

رقهابتی(، مشهتری   )ههم  این صورت در یک شبکه ارزش عالوه بر همکاری رقبا با همدیگر

تعهاملی صهورت     نیز با دو طرف دیگر وارد تعامل شده و بهه نهوعی یهک ارزش آفرینهی     

( نیهز در کتهاب   1335) و این همان شبکه ارزشی است که برنهدنبرگر و نیلبهاف   گیرد می

 (.0010)روسکو، اندخود از آن یاد نموده

 رقابتی ها و رویکردهای راهبرد هم نظریه

سهازی بازارهها و رقابهت، اهمیهت انطبهاق سهریع و        مقابله روزافزون با رشد سریع جهانی

یی بهرای دسهتیابی بهه مزیهت رقهابتی و ایههاد       پذیر برای تغییر بهه عنهوان مبنها    انعطاف

ها بهه   شرکت شود میکنندگان، مشتریان یا رقبا، را افزایش داده و باعث  مشارکت با تامین

تهری   های کامل ها نیازمند استراتژی این پدیده. دنبال تغییرات بنیادین در مدیریت باشند

آورد. به همین دلیل است که  نمیزیستی یا رقابت نتایج دلخواه را به ارمغان  باشد. هم می

ها به ایهاد روابط متقابل بین یکدیگر، به ویژه بها رقبها، بیشهتر و بیشهتر متمایهل       شرکت

هها در   رقابتی یک استراتژی بین بنگاهی است، به ویهژه زمهانی کهه شهرکت     هم .شوند می

 هها بدههد، متمرکهز    توانهد بهه آن   ابتدای فعالیت خود بر افزایش سودی کهه صهنعت مهی   

بهازار یها حهوزه کسهب و کهاری کهه در آن        کننهد  میها سعی  . در این مرحله آنشوند می

تهر کننهد. بهرای ایهن کهار، نهوعی از روابهط مشهتر  در میهان           را بزرگ کنند میفعالیت 

ها شروع بهه رقابهت بهرای     . وقتی ارزش اضافی ایهاد شد، شرکتشود میها شروع  شرکت

. بهه عنهوان یهک    کننهد  میرزش اضافی ایهاد شده ترین بخش از این مقدار ا تصرف بزرگ

برد برای کل صهنعت و بهرای    –پیامد از چنین فرایندی، احتمال ایهاد یک وضعیت برد 

یابهد )لیهو،    تر افزایش مهی  رقابتی از طریق ایهاد بازار بزرگ کنندگان در هم همه مشارکت

که هردو بنگاه بهه   رقابتی زمانی معنی خواهد داشت طور که گفته شد، هم همان (.0017

تهر ، اگهر    زمان در رقابت و همکاری مشارکت فعال داشته باشند. به عبارت سهاده  طور هم

رقابتی  توان از مفهوم هم نمی در یک رابطه فقط یکی از این دو عنصرحضور داشته باشند،

که مستلزم همزیستی دو رابطه متناقض و در عین حال مرتبط اسهت، بهرای تشهریح آن    
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(. مبانی تئوریک این راهبهرد بها الههام از    0003؛ لو،0011رد )بنگتسون و کو ،استفاه ک

برندنبرگر و نیلبهاف، کهه بهه نهوعی      باشد. قابل تشریح و تحلیل می متناقضهمین رابطه 

هها بنها    باشند، معتقدند؛ هم رقابتی بر مبنای نظریه بازی بنیانگذاران علمی این مفهوم می

)بنگهاه( اسهت کهه     15بازیگر کار به مثابه یک بازی با چندین وشده است که در آن، کسب 

و به یکدیگر وابستگی دارند. براساس نظر این  کنند میهای متعددی را بازی  هریک نقش

باشهد. بهه عبهارت بهتهر      زمان شامل صلح و جن  می کار به طور هم ، کسب و دو نویسنده

با هم همکاری و بهرای دسهتیابی بهه    ها در این فرایند برای پختن یک کیک بزرگتر  بنگاه

بها   13کهار  ها معتقدند که بهازی کسهب و   . آنکنند مییک قطعه بزرگتر از آن با هم رقابت 

هها بها    بنگهاه  کند که در آن برنده و بازنده وجهود دارد.  های ورزشی یا جن  فرق می بازی

ا شرکت در یک بازی کسب و کار ممکن است در نهایت بهه منهافع بیشهتری دسهت پیهد     

، ایهاد کند ) برنهدنبرگر  17هایی با مهموع مثبت تواند بازی می ها کنند، چرا که تعامل آن

رقهابتی در دنیهای کسهب و     از طرفی اگرچه منشأ پیدایش تئوریکی هم (.1336و نیلباف،

تهوان آن را   ای و مشهور مهی  ها، خیلی مشخص نیست، از یک دیدگاه پایه کار بین شرکت

گیری به نوعی به رویکرد برنهدنبرگر و   ها دانست که این نتیهه یمشتق شده از نظریه باز

های دیگهری   (. بعد از تئوری بازی، نظریه0003گردد )ماریانی،  نیلباف در این حوزه برمی

هها   نیز برای معرفی و سنهش این راهبرد مورد اسهتفاده قهرار گرفتهه کهه مهمتهرین آن     

 باشد. محور و رویکرد شبکه می دیدگاه منبع
رقهابتی   پژوهشی از حیث دیدگاه نظری به موضوع هم  طور کلی تاکنون چند جریانبه

های ایهن  های استفاده شده در پژوهش نظریهاند. در این بخش در ابتدا مهمترین  پرداخته

ههای مهذکور    نظریهحوزه را معرفی نموده و پس از آن درصددیم، ضمن بررسی و مقایسه 

ههای آنهها    همچنین خالصه تئوریها و ویژگیه کنیم. یک چارچوب کلی در این بخش ارائ

 در جدول پیوست ارائه شده است.

 تئوری بازی  

کار گرفته شهد.   ( به1335)13رقابتی توسط برندنبرگر و نیلباف ها در مفهوم هم نظریه بازی

کهار جنه     و کسهب  "جهت رد فهرض  ای  براساس نظر آنها، نظریه پایه دارای توان بالقوه

این دیدگاه که یهک طهرف بها     است. "باشد های با مهموع صفر می روجیاست و شبیه خ

)برنهدنبرگر   دهد ، تنها یک جنبه از موضوع را پوشش میشود میهزینة طرف دیگر برنده 
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هها همچنهین    (. نظریهة بهازی  76،ص0003، 00پهادوال و داگنینهو   ؛6، ص1335و نیلباف، 

)الدو و  کهار گرفتهه شهود    بهه برنهده   -توانهد در شهرایط بها مهمهوع مثبهت یها برنهده        می

توانهد   طور کلی بازی می (. به777،ص00،0016؛ یامی و دیگران100،ص01،1333همکاران

بینی یا ارائة مشورت درخصوص مسائل دنیای واقعی کمک کند. بنهابراین نظریهه    به پیش

هاست که به موجب آن قابل تطابق با مسهائل   ای از گزاره بازی شامل فرم بازی و مهموعه

های ریاضی انتزاعی بدون ارتباط با مسهائل   خواهد بود. اگرچه بعضا  نتایج فقط آبژهخاص 

(. با این حال بهتر است عناصر دنیای واقعهی در  0017، 07یانوف -)گرون باشند واقعی می

 هههای اجتمههاعی واقعههی نزدیکتههر شههود فههرم بههازی مشههخص شههود تهها نتههایج بههه پدیههده

رقهابتی را  ان یکی از دالیل اصلی پیهدایش ههم  اگرچه گروهی از پژوهشگر (.01،0015)روز

؛ 1333؛ الدو و دیگران، 0000) برندنبرگر و نیلباف،  کنند میدر این تئوری جست و جو 

(، برخی دیگر در تقابل با این نظهر، پیهدایش ایهن راهبهرد را بهه      0003پادوال و داگنینو، 

اص نسهل نهوین   ههای خه  های رقابهت و همکهاری و ویژگهی   مسائل دیگری مانند کاستی

 (. 0003؛ پن  و بورن، 0010دهند )ریتاال، مشتریان ربط می

گیری از مفاد تئوری بهازی و طراحهی مهدل بهازی ههم     گروهی از پژوهشگران با بهره

محور، در سطح کالن راهکارهای عملیهاتی بهرای حهل معضهالت اقتصهادی ماننهد        رقابتی

بنهدی نمهوده و اثرگهذاری آن را    رتهایی از اتحادیهه اروپها صهو   بحران اقتصادی در بخش

(، اگرچهه در  0011؛ کهافی و شهیلیرو،   0010اند )کافی و موسهلینو،  مثبت ارزیابی نموده

عنهوان ابهزاری بهرای تشهویق برنهدهای جههانی بهه        های دیگری از این تئوری بهپژوهش

حهوزه   رقابتی یاد شده و اثرگذاری آن را به ایهاد برنهد مشهتر  در  استفاده از راهبرد هم

(، برخی دیگر بها  0010؛ کافی، 0003اند )رودریگرز و دیگران، بین بنگاهی مرتبط نموده

هایی مانند زنهیهره تهأمین   رویکرد خرد به موضوع نگریسته و اثرگذاری تئوری در زمینه

ههای بازارههای مهالی )کهافی و موسهلینو،      (، تهزیهه و تحلیهل  0016)آرثناری و دیگران، 

( را ارزیابی 0010( و تحقیق و توسعه )باگلیری و دیگران، 0010ن، ؛ کافی و دیگرا0011

ههای  اند. در حوزه درون سازمانی نیز مواردی مانند فرهن  سازمانی و نقش داستانکرده

( و 0007یانوف و اشهواینزر،   –بندی بازی )گرون  های موفق در طراحی و صورتسازمان

سازمان گزارش شهده اسهت ) برنهدنبرگر و    گیری راهبرد حتی نقش این تئوری در شکل

 نمهود.  بنهدی دسهته  گهروه  دو در تهوان می را بخش این مقاالت بنابراین  (.0000نیلباف، 
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 هسهتند،  درصهدد  پایه نظریه    یک عنوان به بازی تئوری مفاد از گیریبهره با اول دسته

 اسهتفاده  مورد کلیدی ممفهو و نموده توجیه هابنگاه برای را رقابتیهم راهبرد از استفاده

 و کهافی  ؛0011پهرون،  و کهافی  ؛1336نیلبهاف،  و )برنهدنبرگر  اسهت  " برد  -برد " هاآن

 چنهد  دوم دسهته  (.0010همکهاران،  و بلیری ؛0011دیگران، و آرثناری ؛0010ریچاردلو،

 برای رقابتیهم بر مبتنی بازی هایمدل تعریف و طراحی دنبال به و برداشته جلو به قدم

 و )کهافی  باشهند می مالی بازارهای برای بازی نتایج تحلیل یا و مختلف صنایع در هابنگاه

 (.0013 دیگران، و لین ؛0010دیگران، و رودریگرز ؛0010شلیر، و کافی ؛0010موزیلینو،

 محوردیدگاه منبع

ههای  محور، ادبیهات اسهتراتژیک مسهلط بهوده و در کنهار آن از سیسهتم      در دیدگاه منبع

دنبهال  (. ایهن دیهدگاه بهه   0001، 26)پریم و بهاتلر  شود مینیز استفاده  25اطالعاتمدیریت 

ها به مزیت رقابتی پایدار در ادبیات مهدیریت، پدیهدار شهد و بهه    چگونگی دستیابی بنگاه

، 27مدسهن و واکهر   ؛1331)بهارنی،   باشهد هها نیهز مهی   نوعی بیانگر چگونگی تفاوت بنگهاه 

مشهتر  بهودن   "رقهابتی براسهاس دو ویژگهی؛     ههم  محور با ارتباط تئوری منبع(. 0007

ههای ایهن حهوزه تشهریح گردیهده اسهت. بهه         در ادبیات پژوهش "تشابه منابع"و  "بازار

ههای قبلهی، رابطهة بهین دو یها چنهد بنگهاه بهه          های پهژوهش  براساس یافته عبارت بهتر،

(. 71،0010پن  و دیگهران  ؛1335، 70)چن بستگی دارد 03و تشابه منابع 07اشتراکات بازار

کهه اشهتراکات بهازار بهه      در حهالی  شهود  مهی ناهمگونی منابع محوری به همکاری منههر  

. بنابراین تشابه منابع و اشتراکات بازار )مشتر  شود میتعامالت رقابتی بین رقبا منتهی 

)پنه  و   زمهان منههر شهود    بودن بازار( ممکن است به نوبة خود به رقابت و همکاری هم

توانهد بهه تبهادل     نزدیکی فیزیکی با توجه به سطح صنعت مهی  (.675،ص 0010دیگران،

ههای   ها و ضهعف  های رقیب منهر شود. این نحوۀ ارتباطات، آگاهی از قوت اطالعات بنگاه

، 0016کنهد )چهن و میلهر،     رقبا را افزایش داده و تشکیل اتحادهای مکمل را تشویق می

 (.353ص
محور بهه   استفاده از رویکرد منبع( در مدل پژوهشی خود با 0017روسکو و همکاران)

ای در صنعت توریسهم   گیری برند منطقه  رقابتی بر شکل تشریح نحوۀ اثرگذاری راهبرد هم

(، نیههز در پههژوهش خههود بهها اسههتفاده از رویکههرد  0101پرداختنههد. ریتههاال و همکههاران )

، معرفهی  های دستیابی بهه نهوآوری رادیکهال    عنوان یکی از راه رقابتی را به محور، هم منبع
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هها و تا کیهد بهر دو معیهار      گیهری از منهابع بنگهاه    های این حوزه بها بههره   پژوهش نمودند.

رقهابتی   ها را به استفاده از راهبهرد ههم   ، درصددند شرکت"اشتراکات بازار و تشابه منابع"

هها را میسهر سهازند و از ایهن طریهق ضهمن        زمان آن تشویق نموده همکاری و رقابت هم

)مهال و   ههای پایهدار ایههاد نماینهد     هها مزیهت   ن بنگهاهی بهرای بنگهاه   مدیریت دانش بی

؛ بنگتسهون و  0007؛ لهوی و دیگهران،  1331؛ همهل، 0005؛ بل و زیگهرس، 0017کورت،

 (.0013؛ بارنی و دیگران، 0006؛ بارنی و اریکان،0017؛ روسکو و دیگران،0000کو ، 

گیری از این تئوری و نظریه وابسهتگی منبهع سهعی     گروهی از پژوهشگران نیز با بهره

ها را به سمت همکاری با رقبا از ناحیه محدودیت منهابع در جههت    اند مدیران بنگاه کرده

ها و سفارشات نسل نوین مشتریان تحریک کنند. کلیهد   پاسخگویی مناسب به درخواست

ها در جهت بهبود عملکرد هر دو  صیت تکاملی منابع بنگاهها، خا واژه این گروه از پژوهش

؛ 0007؛ پفهر و ساالنسهیک،   0001؛ پریم و باتلر، 0015طرف است )بنگتسون و دیگران، 

(.  اگرچهه برخهی از پژوهشهگران نیهز     0011؛ ریتهاال و دیگهران،  0011رضااهلل و دیگران، 

ه نماینهد )سهالونکه و دیگهران،    اند شواهد کافی برای اثرگذاری در این بخش ارائ نتوانسته

محهور بها    به طور کلی دیدگاه منبهع (. 0011؛ فن  و دیگران، 0010؛ سان  ولی، 0011

های  رقابتی را برای بنگاه تاکید بر دو شاخص اشتراکات بازار و تشابه منابع، سعی دارد هم

 رقیبی که در دو معیار ذکر شده نزدیکی بیشتری به هم دارند، تهویز نماید.

 ویکرد شبکهر

صهورت نهادههای مسهتقل و    ها را بهرویکرد شبکه، درصدد است با نگرش سنتی که بنگاه

در تالش برای دستیابی به مزیت رقابتی از طریق منابع خارجی صنعت و منابع و قابلیت

ههای روابهط کهه در آن     گرفت، مقابله نماید. براین اسهاس شهبکه  های داخلی در نظر می

ها نفوذ دارد، بهه عنهوان یهک مبحهث جدیهد در ادبیهات       و عملکرد بنگاهعمیقا  بر ارتباط 

های زیربنایی راهبهرد ههم  مدیریت راهبردی وارد شده و خود این موضوع یکی از تئوری

؛ 0000 ؛ بهام، 1333 بهام و کهورن،   ؛0000رقابتی، معرفی شده است )گوالتی و دیگهران، 

شامل؛ ساختار صنعت، موقعیت بنگاه ها پنج عنصر کلیدی شبکه (.1333 بوکر و دیگران،

های قراردادی و هماهنگی و مزایا و های راهبردی بنگاه، هزینهدر صنعت، منابع و قابلیت

های بالقوه جهت تشکیل شهبکه معرفهی   های پویا به عنوان پتانسیلهای شبکهمحدودیت
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ا استفاده ( در پژوهش خود ب0003) بنگتسون و کو  (.0000)گوالتی و دیگران، اندشده

های نزدیک به مشهتری تمایهل بیشهتری     ها در فعالیت از رویکرد شبکه نشان دادند؛ بنگاه

های دور از مشهتری بهه سهمت همکهاری بها رقبها        به رقابت دارند در حالی که در فعالیت

( در پژوهش خود به نتایج متفاوتی 0017البته کراوس و دیگران ) بیشتر متمایل هستند.

( را گهزارش کردنهد.   0003ههای مهدل بنگسهتون و کهو )     کس یافتهه درست یافتند و ع

ویژه در زمینه تغییر نگرش مهدیران   های اساسی این حوزه به رویکرد شبکه یکی از نظریه

گیهری   کار به سمت همکاری بیشتر با رقبا بوده و نقش اساسی در شکل و های کسب بنگاه

 تی ایفهها نمههوده اسههت رقههاب هههای راهبههردی و همچنههین توسههعه مفهههوم هههم   ائههتالف

 ؛ همهل و دیگهران،  1333 گوالتی و گارگیلو، ؛1337؛ گوالتی،1335؛ دایر،0000)گوالتی،

 (.0011 ؛ گلنام و دیگران،1373
ههای ارزش از   های مربوط به این حوزه تاکید بهر ایههاد شهبکه    نکته دیگر در پژوهش

به عنهوان یهک رویکهرد    های راهبردی بوده و  رقابتی و ائتالف طریق راهبردهایی مانند هم

عالوه تاکید شده که نزدیکی بنگهاه بهه مرکهز شهبکه بهر       نوآورانه از آن یاد شده است. به

 )عهالی،  های رقیب( اثرگهذار اسهت   رقابتی )پذیرش توسط بنگاه عملکرد آن در راهبرد هم

 (.0001 ؛ نیهاوالی و مهدهاوان،  0010 ؛ چوی و دیگران،1333 ؛ بنگتسون و کو ،0000

که برخی از پژوهشگران نیز با این قاعده کلی مخالفهت نمهوده و مهوارد دیگهری      در حالی

ها را برتر از نزدیکهی بهه مرکهز شهبکه      های نوآورانه بنگاه های پویا و ظرفیت مانند قابلیت

  (.0003؛ هلفهات و پیتهراف،   0000؛ آفهاح،  0011اند )سهالونکه و دیگهران،    عنوان نموده
یدگاه شبکه، مرکزیت بنگاه در شهبکه بهر نحهوۀ بکهارگیری     های د بنابراین براساس آموزه

رقابتی توسط وی اثرگذار بوده و قدرت شهبکه در بهه نتیههه رسهیدن راهبهرد       راهبرد هم

 باشد. غیرقابل انکار می

 نظریه هزینه تراکنش  

رقهابتی   های مطرح مطرح در حهوزه ههم   عنوان یکی از تئوری نظریه هزینه تراکنش نیز به

طلبهی در   استفاده پژوهشگران قرار گرفته و بر دو اصل عقالنیهت محهدود و فرصهت   مورد 

از یک عالقة خاص به همکهاری و  دو اصل مذکور  استفاده از این نظریه تأکید شده است.

دههد،   های یهک پهژوهش در ایهن حهوزه نشهان مهی       . یافتهگیرد میزمان نشأت  رقابت هم

دلیهل نشهت اطالعهات و ریسهک      جدیهد بهه  ههای خیلهی    رقابتی برای توسعة نهوآوری  هم
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(. 753،ص0003)ناتیو و سانتمیر، نگهداری مناسب نبوده و رقابت در اینها شدیدتر است

ههای تعامهل    های اقتصادی هزینهه  دهد، صرفه های پژوهشی دیگر نشان می از طرفی یافته

و  ) گاریکها  کنهد  عنوان یک ابزار اداره جهت کهاهش ریسهک بهازار و بنگهاه عمهل مهی       به

عالوه محققین به مبادلة دانهش تهاکتیکی کهه از یهک طهرف       به (.307،ص0001والسکو،

طور رسمی کهار سهختی اسهت و از طهرف دیگهر، تخمهین ارزش واقعهی آن         انهام آن به

ویژه وقتی که  اند. به عنوان یک ابزار دیگر در این حوزه اشاره نموده چالشی بزرگ است، به

که اتحاد از طریق همکاری بین رقبها   . بنابراین زمانیگیرد میانتقال از طریق بازار صورت 

) واالسهکو،   هها را تضهعیف کنهد    طلبانه ممکن اسهت توافهق   ، رفتار فرصتگیرد میصورت 

های مربوطهه   رو تبادل منابع بایستی بادقت و لحاظ نمودن ریسک این (. از307، ص0001

 گیرد. آفرینی صورت های الزم جهت ارزش از طریق ایهاد پتانسیل
تواند از طریق جلهوگیری از   ها و تعامالت بین بنگاهی می های تراکنش مدیریت هزینه

رقهابتی خلهق ارزش کنهد. بهه عبهارت       های درگیر در راهبرد هم کاهش ارزش، برای بنگاه

دنبهال تحریهک    رقهابتی بهه   ای راهبرد هم های پایه بهتر این تئوری به عنوان یکی از نظریه

 )خانا و دیگران، باشد رقابتی از کانال خلق ارزش و یادگیری پویا می د همها به راهبر بنگاه

بنهابراین   (.0001 ؛ نیاوالی و مدهاوان،1337 ؛ دایر و ساین،1333 ؛ الدو ودیگران،1337

رقابتی را بهه عنهوان ابهزاری جههت مهدیریت       نظریه هزینه تراکنش سعی دارد راهبرد هم

؛ گاریکها و  0001واالسهکو،   ) کهار معرفهی نمایهد    ها در فضهای کسهب و   های بنگاه هزینه

طلبهی بنگهاه رقیهب و لهزوم       ریسک امکان فرصهت بر در کنار آن  ( اگرچه0001واالسکو، 

عنوان یک دام در این حهوزه یهاد   تأکید شده و از آن بهبینی و مدیریت این موضوع  پیش

براسههاس بنههابراین  (. 0016؛ گسههت و دیگههران، 0011شههده اسههت )فنهه  و دیگههران،  

ههم  کار گیهری راهبهرد  با به مفروضات این تئوری سعی شده است که بر این موضوع که

و از این طریق برای  شود میها به اشترا  گذاشته های بنگاههایی از هزینه، بخشرقابتی

 ، تأکید شود. هردو بنگاه مزیت مدیریت هزینه ایهاد خواهد شد

 تئوری وابستگی منابع

اثرات منابع خارجی بر یک  عنوان یکی از نظریات این حوزه، بع نیز بهوابستگی من تئوری

طور خاص یهک بنگهاه جههت بقهاء خهود تعهامالتی بها سهایر          کند. به بنگاه را توصیف می
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های پهولی، فیزیکهی و اطالعهاتی تشهکیل      دهد. تعامالت از دارایی بازیگران بازار انهام می

، کننهد  مهی نتیهه بازیگران بازار تالش  سازد. در شده که بنگاه را به محیط خود وابسته می

)پفهر و   های دیگهر، بهرای خهود قهدرت ایههاد کننهد       برای قد علم کردن در برابر سازمان

کلهی سهه    طهور  بهه  (.77،ص77،0003؛ گوالتی و سیچ11-17، صص 1337، 70ساالنسیک

کنهد.   مهی کهار، مشهخص    و فاکتور متمایز، وابستگی بنگاه به دیگران را در محهیط کسهب  

تمرکز کنترل و  اختیار استفاده از منبع، اهمیت منابع  شده، عبارتند از: فاکتورهای معرفی

  (.1337پفر و ساالنسیک،  ؛ 133، 71داولین  و دیگران؛ 1337پفر و ساالنسیک،) منابع

رقابتی، تمرکز اصلی بر وابستگی در  شده از طرف یک بنگاه به بنگهاه  از دیدگاه هم

عبهارت بهتهر تحهت وابسهتگی بهاال،      باشد. به بط مبتنی بر رقابت همکارانه میدیگر در روا

که بنگهاه وابسهته از طریهق    حالیضعیف از پیامدهای منفی در امان نخواهد بود. در بنگاه

های درگیهر در  عالوه وابستگی بین بنگاههای هماهنگی سود خواهد برد. به کاهش هزینه

بهبهود نهوآوری از طریهق توسهعه اسهتراتژی اتحهاد        رقابتی ممکن است بهیک رابطه هم

(.  با توجه به روابهط  13،ص0010)بونکن و فردریچ،  محوری منهر شودراهبردی و هدف

بین سازمانی، نظریه وابستگی منبع، استقالل بین بازیگران را بهه تعهامالت رقهابتی و بهه    

(. 66ص ،0016 ،)گست و دیگهران  سازدصورت سمبلیک و مبتنی بر همکاری متمایز می

ها بهه  تئوری وابستگی منبع درصدد است وابستگی و عدم اطمینان محیطی را برای بنگاه

ها تحت کنتهرل خهارجی قهرار دارنهد و بها یهک رویکهرد بهاز          حداقل برساند. زیرا سازمان

عدم اطمینان و وابستگی به محهیط خهارجی را مهدیریت نماینهد. بها پیهدایش        توانند می

ها را به همکاری بها رقبها   این دیدگاه یک گام به جلوتر برداشته و بنگاه رقابتیراهبرد هم

(، نیز یکهی از  1337کند. بنابراین رویکرد وابستگی به منبع پفر و ساالنسیک)تشویق می

؛ 1335 ؛ اسهپندر و گرنهت،  0003)تسای، رودای این راهبرد به شمار میهای ریشهتئوری

اگرچهه در  (. 1337 ؛ گهوالتی و سهاین،  1333 گهارگیلو، ؛ گوالتی و 1333 واکر و دیگران،

های بیرونهی زمهانی از   اینها هم برخی از پژوهشگران معتقدند؛ تأکید بر منابع و وابستگی

رقابتی برخوردار خواههد بهود کهه بها ایههاد      قدرت اثرگذاری جهت استفاده از راهبرد هم

؛ 0003؛ سهزاکن،  0011را، امبه هها همهراه باشهد )قبهادی و دی    دانش و ارزش برای بنگاه

رقابتی از حوزه وابستگی های همبنابراین تاکید اصلی پژوهش(.  0015استرادا و دیگران، 

   باشد.های رقیب میهای محیطی برای بنگاهمنبع بر مدیریت وابستگی و عدم اطمینان
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 نظریه اقتصاد نهادی

از طریهق   تواننهد  مهی نهه  پهردازد کهه نهادهها چگو    رویکرد نهادی به تشریح این پدیده می

ها از ایهن   (. آن0001)بریتو،  رقابتی نقش ایفا کنند ها در تسهیل اجرای راهبرد هم شبکه

های ارتباطی و مکانیسم یهادگیری   پذیری کسب و کارهای محلی را با شبکه طریق رقابت

یهژه  و هها بهه   المللهی سهازی بنگهاه    های معامالت را کاهش و نهایتها  بهین   ارتقا داده، هزینه

عهالوه در صهنایع بها سهطح رقابهت و       . بهه کننهد  میهای کوچک و متوسط را تسریع  بنگاه

ههای رقیهب را تحریهک نمهوده و      رقهابتی بهین بنگهاه    ههم  توانند میهمکاری باال، نهادها 

ها بهرای موفقیهت در    هایی برای ورود رقبای جدید ایهاد نمایند. بنابراین بنگاه محدودیت

ی، بایستی با اهداف و عالئق نهادهای موجهود در محهیط کسهب و    رقابت اجرای راهبرد هم

ههای  یافتهه  (.0017)دلیگونهال و همکهاران،   جهت شهوند  ها هم کار آشنایی داشته و با آن

رقابتی را از طریهق مهدیریت   دهد، منطق اقتصاد نهادی همها نیز نشان میبرخی پژوهش

بخش نموده و بر عملکهرد  نهادی نتیهه ها با محیطها و وفق دادن بنگاهنوآوری بین بنگاه

 ؛ ونه  و آپ، 0010 ؛ تیدسهروم و اندرسهون،  0007 )کراتز و بال ، گذاردها اثر میبنگاه

دهی بنگاهها و عدم تهانس پاسخکه تعدد نهادهای پیرامون بنگاهنکته دیگر این (.0017

دادن به  برای سوق ها )نحوه برخورد با نهادهای پیرامون(، خود یک دلیل روشنها به آن

اگرچهه   (.0015؛ کهورت و آریها،  0017)فون  و دیگران، باشدرقابتی میسمت راهبرد هم

رقهابتی بیشهتر از   های بین بنگهاهی راهبهرد ههم   ها نیز، بر جنبههای برخی پژوهشیافته

و دلیل این موضوع را نیهاز بهه تصهمیم مهدیران ارشهد      عوامل بیرونی نظیر نهادها تأکید 

بنهابراین تئهوری    (.0003؛ سهزاکن،  0015فرنانهدز و چیمبهارتو،   ) اند ا عنوان کردهه بنگاه

هها توسهط نهادههای مختلهف را از     اقتصاد نهادی، سعی دارد پیچیدگی محاط شدن بنگاه

دهی پذیری و پاسخگیری مدیریت نوآوری و ارتقاء وفقرقابتی و با جهتطریق راهبرد هم

 سازی نماید.محور، سادهمناسب و همکاری

 های پویا   نظریه توانمندی

ها را بهه همهراه داشهته    عنوان مزیت رقابتی، موجی از پژوهشبه 35های پویامفهوم قابلیت

یهابی بهه   هها در دسهت  دنبال تشریح موفقیت برخی بنگاههای پویا بهدیدگاه قابلیت است.

ههای پویها را بهه   قابلیهت (، 0000) باشد. زولهو و وینتهر  مزیت رقابتی در محیط متغیر می
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که سازمان از طریق  کنند میصورت یک الگوی اکتسابی و ثابت از فعالیت جمعی تعریف 

پهردازد تها بهه    ههای عملیهاتی روزمهره مهی    مند به ایهاد و تعدیل فعالیهت طور نظامآن به

های پویا تکاملی هستند و از طریهق  اثربخشی باالتری دست یابد. به عبارت دیگر، قابلیت

(، در تعریفهی مفههومی،   0003یابنهد. هلفهات و همکهاران )   یادگیری سازمانی، توسعه می

های پویا را ظرفیت یک سازمان برای خلهق، گسهترش و اصهالح هدفمنهد بنیهان      قابلیت

ت و همکهاران  ا(، تعریهف هلفه  0011انهد. سهالونکه و همکهاران )   اش تعریهف کهرده  منابع

های پویها را چنهین تعریهف    (، ترکیب و قابلیت0000( را با دیدگاه زولو و وینتر )0003)

های یک سازمان برای خلق، توسعه یها اصهالح هدفمنهد منهابع دانشهی،      قابلیت "کردند: 

ایهن دیهدگاه     ."های معمول سازمان برای بهبهود اثربخشهی سهازمانی    ها و یا رویهقابلیت

از منابع داخلهی و خهارجی   ها های پویا به این اشاره دارد که سازمانمحور از قابلیتدانش

های بنگاه را بهرای  ها و ظرفیتهای پویا درصدد است قابلیتآموزند. تئوری توانمندیمی

ههای ایهن مههم را    مواجهه با تغییرات تکنولوژیکی، شناسایی کند و یکی از مهمتهرین راه 

 هها در توانمندسهازی  کنهد. زیهرا نقهش مکمهل بنگهاه     رقابتی معرفی میاجرای راهبرد هم

 )آفهاح،  شهود  مهی همدیگر و قدرت نوآوری بیشتر از طریق ایهن راهبهرد، بیشهتر نمایهان     

؛ استیونسههون و 0003؛ لههی و دیگههران، 1337 ؛ خانهها و دیگههران،1337 ؛ گههوالتی،0000

در این حوزه نظر متفهاوت برخهی از پژوهشهگران در خصهوص درون     (.0003اسپرین ، 

اد مزیت رقابتی در تقابل با بخش همکاری بها  بنگاهی بودن این تئوری و تأکید آن بر ایه

در واقههع دیههدگاه  (.0011؛ سههالونکه و دیگههران، 0000رقباسههت )ایسههنهارت و مههارتین، 

رود و  مهی  عنوان یکی از مبانی اصلی دستیابی به مزیت رقابتی به شمار های پویا به قابلیت

دو رویکههرد  رقههابتی بههوده و در هههر جهههت بهها راهبههرد هههم در رویکههرد نههوین خههود، هههم

دنبال ارتقهاء عملکهرد    باشد. به عبارت بهتر بنگاهی که به ها مدنظر می توانمندسازی بنگاه

صهورت   باشد که در ایهن  های رقیب می رقابتی با بنگاه باشد یکی از راهکارها استفاده از هم

ها در هردو بخش درون و بین بنگاهی )از طریق  های رقابتی بنگاه ضمن توسعه توانمندی

 پذیری منهر خواهد شد.   مکاری(، به ارتقا عملکرد آنها از طریق افزایش قدرت رقابته

 نظریه یادگیری استراتژیک  

یادگیری استراتژیک یک فرآینهد اسهتراتژیک بها تمرکهز بهر اثهرات اسهتراتژیک فرآینهد         

ههای مههم    یادگیری مربوط به در  سهازمان از محهیط خهارجی اسهت. برخهی از جنبهه      



   1737بهار ، 67، شماره چهاردهمسال  | فصلناهم علوم مدرییت اریان | 165

 

تژیک شامل؛ خلق دانش اسهتراتژیک، توزیهع دانهش اسهتراتژیک، تفسهیر      یادگیری استرا

باشد. یادگیری اسهتراتژیک زمهانی    دانش استراتژیک و اجرا و انهام دانش استراتژیک می

آوری کهرده و تفکهرات    هها و اطالعهات را جمهع    ها یا گروههها داده  دهد که سازمان رخ می

ههای خهود را در پاسهخ بهه آنچهه آنهها        و سپس استراتژی کنند میکاری خود را ارزیابی 

حلی بهرای   ها دیدگاه یادگیری استراتژیک را راه برخی پژوهش .دهند گیرند تطبیق می می

اند. یا به عبارت دیگهر، سهازمان    رقابتی معرفی نموده ها از راهبرد هم تشویق استفاده بنگاه

زیهرا یکهی از    .ی اسهت رقهابت یادگیرنده، سازمانی آماده و مناسب برای اجرای راهبرد ههم 

؛ 0003)لو، هاستگذاری دانش بین سازمانرقابتی، به اشترا ها و نتایج مهم همخروجی

البتهه در کنهار    (.0007 ؛ همفیهل،  0006؛ فیتزپاتریک،0000؛ آناند و خانا،0015سزاکن،

طلبهی رقبها و   این اثر مهم، یک ضعف اساسی این تئوری به موضوع نادیده گرفتن فرصت

رفتن منابع و دانش پیوند خورده است که بایستی مد نظر قهرار گیهرد )فنه  و     از دست

طهور کلهی، یهادگیری اسهتراتژیک یهک      بهه  (.0011امبهرا،  ؛ قبهادی و دی 0011دیگران، 

رقهابتی بهوده و مهدیریت    ها به سمت راهبهرد ههم  زیربنای اساسی جهت سوق دادن بنگاه

 باشد.ی کلیدهای اصلی این تئوری میدانش، یادگیری و نوآوری در روابط بین بنگاه

 رقابتی   های مغفول در مبحث همنظریهاعتماد متقابل و مدیریت تنش؛ 

های معرفی شده در این حوزه مورد ارزیهابی   رقابتی براساس تئوری های حوزه هم پژوهش

طور که گفته شد تاکید و تمرکهز اصهلی بهر سهه تئهوری شهامل؛        قرار گرفته است. همان

ههای   محور و رویکرد شبکه متمرکز بوده است و سایر تئهوری  ها، دیدگاه منبع ینظریه باز

اند. نکته جالهب   ندرت و به تناسب نیاز پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته  الذکر، به فوق

رقابتی بهر دو موضهوع اساسهی در     های میدانی مربوط به هم که در اکثر پژوهش توجه این

 باشهد  رقهابتی مهی   های ههم  ه شامل؛ اعتماد  و مدیریت تنشاین حوزه تأکید شده است ک

سهران و   ؛0011 ؛ فرنانهدز و دیگهران،  0000 ؛ بنگتسون و کو ،0011)پیتر و همکاران، 

 (.0017؛ فلزستین و دیگران، 0015 دیگران،

 تئوری اعتماد متقابل  

ابهط  گیهری رو  هها بهه عنهوان یهک عامهل کلیهدی و مهوثر در شهکل         اعتماد در اکثر پژوهش  

عنوان عامل کلیدی در تداوم ایهن ارتبهاط و موفقیهت آن در     رقابتی به رقابتی و مدیریت هم هم
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های این حوزه بر دو عامهل اعتمهاد متقابهل و مهدیریت      در اکثر پژوهشاند.  آینده معرفی شده

رقهابتی از جملهه    که در همة مصادیق ههم  تر این رقابتی تأکید شده است. نکته جالب روابط هم

گیهری و   عنهوان مبهانی اولیهه و اثرگهذار بهر شهکل       های راهبردی بر این دو موضوع بهه  الفائت

موفقیت این راهبرد تأکید شده است. موضوع اول یک عامهل حیهاتی و اثرگهذار بهر موفقیهت      

در  رود. رقابتی و عامل دوم یک مکانیسم برای اجهرای موفهق ایهن راهبهرد بهه شهمار مهی        هم
عوامل حیهاتی   "( در پژوهشی با عنوان0017ریسنده و همکاران )جدیدترین مدل این حوزه، 

با بهره گیری از مهدل پیتهر    ، " 73رقابتی، براساس شواهد یک شبکه کسب و کار هم75موفقیت

 (، پژوهش خود را  در صنعت مهواد غهذایی اجرایهی نمهوده و سهه عامهل؛      0011و همکاران )

حاصهل از راهبهرد     10ههای ت تهنش و مهدیری  73هها و منهابع   ،شایسهتگی 77سازگاری میان اعضا

 عنوان فاکتورهای اساسی موفقیت این استراتژی معرفی نموده اند. رقابتی را به هم
بنگهاهی و عوامهل    ، عوامل فردی، عوامل درون (0011براساس مدل پیتر و همکاران )

اند که عوامهل   های موثر بر این راهبرد معرفی شده ترین شاخص عنوان مهم بنگاهی به بین

، 10، شایسهتگی نوآورانهه  11رون بنگاهی شامل؛ مدیریت و اسهتراتژی، شایسهتگی تولیهد   د

بنگهاهی مهوثر    و همچنین عوامهل بهین  17منابع مالی، مدیریت پرسنل و منابع نامحسوس

، یهادگیری، هویهت و   16، تبادل تههارب 11شامل؛ اعتماد و تعهد، سینرژی)تکامل و تقابل(

،کنترل و استانداردسههازی، سههازگاری و تاریخ)فرهنهه (، مههدیریت تعههارض و ناسههازگاری

دهی یک ارتباط بلندمدت و قوی تمرکز نمهوده   تئوری اعتماد بر شکل باشد. همگرایی می

های کلیدی موفقیت در بهازار   و این موضوع از کسب و کار سنتی تا امروز همواره از ریشه

ههای   از آمهوزه  و فعالیت اقتصادی بوده است. برای معرفی تئوری اعتماد متقابل، بایسهتی 

سازمان باز و سازمان یادگیرنده بهره گرفهت. تئهوری اعتمهاد متقابهل در مبحهث روابهط       

بخش دوطرفه همراه با احسهاس   سازمانی بر باز بودن سازمان و وجود تعامالت رضایت بین

بینی برای هر دو طرف تأکید دارد. که این موضوع در  ذهنی مثبت و رفتارهای قابل پیش

. به عبهارت بهتهر اگهر قهرار     شود میگیری راهبرد تلقی  قابتی نیز اساس شکلر راهبرد هم

است یک رابطه همکارانه با رقبا شکل گیرد، اعتماد متقابل بین سازمانی مهمتهرین مبنها   

اعتمهادی  گیری این همکاری بوده واین در حالی است که در بخهش رقابهت، بهی   در شکل

 ؛0000بنگتسون و کو ، ؛0003و دیگران،)موریس  خوردکامل بین طرفین به چشم می

از طهرف   (.0017؛ ریسهنده و همکهاران،  0011و همکهاران،  ؛ پیتر0000 داگنینو و پادوال،
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های مختلف اعتماد، نوع محاسباتی، پیوند عاطفی وشهرت، بیشهتر بهر    دیگر،  از بین گونه

کهار بهر    رقابتی اثرگذار بوده و دلیل این امهر نیهز بهه مباحهث مهالی فضهای کسهب و        هم

عبارت بهتر از اعتمهاد متقابهل بهه عنهوان یهک مکانیسهم اجرایهی در جههت         . بهگردد می

؛ کراوس و دیگهران،  0015)سزاکن و سزرنا ،رقابتی یاد شده است استفاده از راهبرد هم

گیری یک رابطه به طور عمومی میتئوری اعتماد در واقع به مبنای اصلی شکل .(0017

و کار، به دلیل مباحث مهالی ایهن موضهوع از اهمیهت بهاالتری      پردازد و در بخش کسب 

های مهالی  ها به همین شاخصزیرا اساس زنده ماندن و ادامه حیات بنگاه .برخوردار است

 راهبردگیری بخش همکاری گردد. بنابراین برای شکلمانند سودآوری و سهم بازار بر می

صهورت،  زیرا در غیر این .وجود آیدبهرقابتی، بایستی یک مبنای اعتمادی بین طرفین هم

ها ایهن رابطهه را   های پویای بنگاهطلبی، از دست رفتن منابع، دانش و قابلیت خطر فرصت

 کند و خیلی زود همکاری جای خود را به رقابت خواهد داد.تهدید می

 رقابتی  های هم مدیریت تنش

و البتهه ایهن ارتقهاء     شهود  مهی ر رقابتی، به عملکرد باالتر منهه نظر، روابط هماز یک نقطه

 برگر و نیلباف،ن)برند هایی بین بازیگران همراه باشدعملکرد ممکن است با پیدایش تنش

 (.0017؛ گرنتها و دیگهران،   0013؛ ریتاال و دیگهران،  0015 ،15؛ لی روی وسزاکون1335

زمهان  روابط همکاری و رقابت ههم  (، 0000های پژوهش بنگتسون و کو )براساس یافته

از یک طرف با منافع متضاد و از طرف دیگر با منافع مشتر  همراه خواهد بود کهه ایهن   

گردد و به خودی خود بها تعهارض و تهنش همهراه      رقابتی برمیهم متناقضامر به ماهیت 

های اجرایی مدیریت خواهد بود. بنابراین موفقیت در اجرای راهبرد به شناسایی مکانیسم

بسته خواهد بود. براین اساس مکانیسم جدا کردن دو منطق متضاد ها و تعارضات وا تنش

 )بنگتسهون و کهو ،   شهود  میتعامل جهت اطمینان از ایهاد همکاری بین رقبا  استفاده 

 (.70،ص0015، سههران و دیگههران  ؛007،ص0011 ؛ فرنانههدز و دیگههران، 110،ص0000

ههای  ارتباط بها تهنش   (، یک چارچوب تئوریک برای0011اساس، فرناندز و دیگران) براین

رقابهت،   -رقابتی بر پایة اصول جدایی و ترکیب تعامالت مربهوط بهه روابهط همکهاری    هم

رقهابتی بهین گهروه    ههای روابهط ههم    بندی نمودند. چارچوب مذکور بر اساس دادهصورت

کهه ههر دو    17ادغهام و تهالس گهروپ    0017که با گروه ایربهاس در سهال    13ای.آ.دی.اس
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بنهدی شهده    های ارتباطات از راه دور  هستند، صهورت ها ماهوارهآنهای تولیدی کارخانه

های مربوط در فضای صنعتی اروپا جهت دریافت سفارشات با ههم در   بود. اگرچه کارخانه

هایی شروع به همکاری با هم نمودند. در نتیهه دو بنگهاه بها   حال رقابت بودند، در بخش

های این حوزه را که مهی سطوح تنش هایی در چندین سطح مواجه شدند. محققینتنش

سازمانی، درون سازمانی و بهین   در قالب سه طبقه شامل؛ سطوح بینتواند اتفاق بیفتد را 

اگرچهه بهین پژوهشهگران     (.007،ص0011)فرناندز و دیگهران،  بندی نمودنددسته فردی

همکهار  ههای  ها بین بنگاهرقابتی مشهور است که روابط دوگانه به پیدایش تنشحوزۀ هم

 ولی هنهوز ایهن موضهوع تحهت تحقیهق و بررسهی پژوهشهگران قهرار دارد         شود میمنهر 

سهازمانی منبهع خیلهی    (. در ایهن ارتبهاط سهطح بهین    000،ص0011 )فرناندز و دیگران،

، یهک ههدف مشهتر  جههت      باشد. از یهک طهرف   رقابتی میبرجستة پیدایش روابط هم

وجهود دارد و از طهرف دیگهر ریسهک     دستیابی به ایهاد ارزش متقابل و تخصیص ارزش 

؛ 007،ص0011)فرنانهدز و دیگهران،   مربوط به تحقق دستاوردهای خصوصی وجهود دارد 

ههای  ها ممکن اسهت براسهاس تفهاوت   عالوه تنش(. به370،ص13،0001گارسیا و والسکو

ضمنی یا آشکار بین رقبای همکار ایهاد شود. مثال  انحراف اهداف و انتظارات نسهبت بهه   

سازمانی ممکن اسهت  رقابتی در سطح درونهای همهای ناسازگار تنشا استراتژیروابط ی

 )لهو،  ههای تابعهه تقسهیم شهود    کهار یها شهرکت   وههای درون یهک واحهد کسهب     به تنش

رقهابتی اتفهاق   فردی در سطح پرسنل درگیر در روابط همهای بین(. و تنش30،ص0006

کهه یهک بنگهاه    عبارت بهتر، زمهانی  (. به771،ص0010 ،60)تیدسروم و اندرسون افتد می

کنهد ذههن خهود را جههت     واقع پرسهنل خهود را مهبهور مهی     کند، درشروع به رقابت می

  (.007،ص0011)فرناندز و دیگران، های جدید آماده نمایندرویارویی با چالش
پژوهشهگران، راهکارههای متفهاوتی    رقهابتی  درخصوص مدیریت تنشهای ناشی از راهبرد هم

)دپهری و  انهد  هها بهر اسهتفاده از شهخص ثالهث تأکیهد نمهوده       اند. برخهی از پهژوهش  نمودهارائه 

رقهابتی جههت   در حالی که دیگران ایههاد تهیم پهروژه مخصهوص ههم      (.106،ص61،0010دامز

( و پژوهشگر دیگهری نیهز یهادگیری از    0011اند )فرناندز و دیگران، مدیریت روابط پیشنهاد داده

تئهوری مهدیریت   بنهابراین   (.0007رقابتی را مفید دانسته است )چن، های همتهارب دیگر پروژه

ههای  مهدیریت تهنش  های پایه این راهبرد بوده و براساس مفروضهات آن  تنش نیز یکی از نظریه

و ممکن است بهه بهبهود مهدیریت     شود میرقابتی با اتخاذ اصول جداسازی و ترکیب اجرایی هم
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رقهابتی عمهال  بهه مهدیریت      ین سهازمانی در راهبهرد ههم   تعارض منهر شود. مدیریت ارتباطات ب

 .رقابتی کمک خواهد نمود گردد که در واقع به تداوم بلندمدت هم می های این حوزه بر تنش

 رقابتی های هم نظریهبندی  جمع

رقابتی، براساس نتایج تحلیل محتهوای مقهاالت،    های مرتبط با راهبرد هم پس از معرفی تئوری

 ارائه شده است. 6های مذکور پرداخته شد. نتایج مقایسه در قالب جدول  به مقایسه تئوری

 رقابتیهای مختلف مرتبط با مفهوم هم: مقایسه تئوری6 جدول

 ها ریسک شرایط اجتناب خروجی واحد تحلیل تئوری

ارزش افزوده از طریق  رقابتیموازنه هم ها نظریه بازی
های با مهموع بازی

 مثبت

 طلبیفرصت کمبود دانش خاص

عدم تهانس و  محور دیدگاه منبع
ناپذیری تحر 

 منابع

عملکرد از طریق 
تشابه منابع و 
 اشترا  بازار

فرسایش 
 رقابتی مزیت

 طلبیفرصت

رقابتی های همگره رویکرد شبکه
 بین رقبا

اشترا  یادگیری و به
 گذاری دانش

 طلبیفرصت فقدان اعتماد

مهیا کننده ساختار  برابر بازاربنگاه در  نظریه هزینه مبادله
 حاکمیتی

حداکثرسازی 
 یادگیری فردی

طلبی و فرصت
 ریسک سرقت منابع

اثرات منابع خارجی  نظریه وابستگی منبع
 بر بنگاه

وابستگی متقابل  عدم توازن قدرت هاکاهش وابستگی
 نامتقارن

اهداف و عالئق  نظریه اقتصاد نهادی
 نهادها

افزایش قدرت 
 بنگاه از رقبایادگیری 

عدم وجود شبکه 
 واقعی

 فرصت طلبی
 

های  نظریه توانمندی
 پویا

رقابتی   توانمندی
 بنگاه

افزایش توان 
پذیری بنگاه از  رقابت

های  طریق قابلیت
 پویا

عدام توازن 
 های پویا قابلیت

طلبی و  فرصت
ریسک سرقت 

 های بنگاه قابلیت

اعتماد بین افزایش  اعتماد و تعهد نظریه اعتماد متقابل
 های رقیب بنگاه

ریسک از دست  عدم شناخت رقیب
رفتن منابع، دانش و 

های رقابتی  مزیت
 طلبی بنگاه، فرصت

نظریه مدیریت 
 ها تنش

شناسایی 
های  مکانیسم

اجرایی راهبرد 
 رقابتی هم

های  مدیریت تنش
فردی، درون و بین 
بنگاهی ناشی از 

رقابتی از طریق  هم
 جدایی و ادغام

بودن نامشخص 
های  مکانیسم
 اجرایی

تبدیل شدن راهبرد 
به جن  واقعی در 
 همه سطوح
های  بحران تنش

 مدیریت نشده

 بندی پژوهشگررقابتی، با جمعهای مرتبط با تئوری هممأخذ: پژوهش
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رقابتی معرفی شهده اسهت   طور که گفته شد تا کنون ده تئوری پیرامون راهبرد همهمان

هام شده بر روی مقاالت در ایهن بخهش، مشهخص گردیهد     که براساس تحلیل محتوای ان

ای و نهایتها  روان  ها با رویکردهای اقتصادی، سازمانی، روابط بین سهازمانی، شهبکه  تئوری

طهور کهه گفتهه شهد، براسهاس      اند. از طرف دیگر، همهان سازمانی به این مبحث نگریسته

ساس کارکرد بخشی از تئهوری باشد که بر این ابندی میها قابل دستهکارکرد نیز، تئوری

ای از رقابتی ، دسهته های کسب و کار به استفاده از راهبرد همها، تشویق و تحریک بنگاه

دنبال تعیین سطح آمهادگی  های راهبرد، گروهی دیگر بهدنبال تسهیل پیچیدگیها بهآن

ت تعارضات مدیری ،هاها جهت اجرای راهبرد و نهایتا  کارکرد بخشی از آنو شناخت بنگاه

ی ها باشد. الزم به ذکر است که بخشی از تئوریدرون و بین بنگاهی ناشی از راهبرد می

توانهد  ، ممکن است دویا چند کارکردی باشند. به عنوان مثال تئوری بازی هم مییادشده

کنندگی، یها دیهدگاه   بندی تشویقی و تحریکی قرار گیرد و هم در بخش تسهیلدر دسته

کننده قرار گیرد و هم در دسته آمادگی و شهناخت و  تواند در دسته تسهیل میشبکه هم 

 باالخره تئوری اعتماد متقابل قابلیت قرار گرفتن در هر سه دسته اول جدول را دارد.  

 گیری بحث و نتیجه

ههای مربهوط بهه راهبهرد      در مطالعه حاضر، سعی شهد یهک چهارچوب جهامع از تئهوری     

گونه که گفته شد تاکنون ده نظریهه در معرفهی ایهن مبحهث      همانرقابتی ارائه گردد.  هم

محهور   بنهدی رویکهرد   توسط پژوهشگران این حوزه گزارش شده است که در یهک دسهته  

)دیهدگاه   های هزینه تراکنش و اقتصاد نهادی(، سازمانیهای اقتصادی)نظریهشامل حوزه

)تئهوری بهازی،    سهازمانی های پویها و وابسهتگی منبهع(، روابهط بهین      محور، قابلیتمنبع

)نظریهه اعتمهاد متقابههل( و    هها(، روان سهازمانی  یهادگیری اسهتراتژیک و مهدیریت تهنش    

ها بر سه تئوری؛ بازی، منبهع باشد. اگرچه تمرکز اصلی پژوهش می، شبکه)دیدگاه شبکه(

های ارائه شده نیز در توسعه و پیشهبرد ایهن راهبهرد    محور و شبکه بوده ولی سایر تئوری

دنبال تحریهک و تشهویق   ها بهاند. از لهاظ کارکرد نیز، برخی تئوریسزایی داشتههنقش ب

ههای هزینهه   توان به نظریهه  اند که میرقابتی بودهها در جهت استفاده از راهبرد همبنگاه

ههای  تراکنش، تئوری بازی و اقتصاد نهادی اشاره نمهود و برخهی بهه تسههیل پیچیهدگی     

محور، وابستگی منبع، دیهدگاه شهبکه،   توان به دیدگاه منبعمیاند که راهبرد کمک نموده
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های پویا اشاره نمهود. تئهوری اعتمهاد متقابهل بهه موضهوع       یادگیری استراتژیک و قابلیت

ها جههت اجهرای راهبهرد و دیهدگاه مهدیریت تهنش بهه موضهوع مهدیریت          آمادگی بنگاه

کهه گفتهه شهد، دو تئهوری؛      گونهه  همهان  رقابتی اشاره دارد.تعارضات ناشی از راهبرد هم

رقههابتی کمتههر مههورد توجههه پژوهشههگران و  هههم هههای اعتمههاد متقابههل و مههدیریت تههنش

هها را بخشهی از حلقهه مفقهوده ادبیهات       تهوان آن  اندیشمندان این حوزه قرار گرفته و می

رقابتی در حوزه تئوریک معرفی نمود. اعتماد متقابل شرط اساسی ههر فهرد یها بنگهاه      هم

برای شروع یک ائتالف و یا شراکت با طرف مقابل بوده و این موضوع ریشهه   و کار  کسب

در ادبیات گذشته و کسب و کار سهنتی دارد کهه بهه دلیهل اهمیهت و اثرگهذاری آن بهه        

ادبیات جدید نیز ورود نموده است. مدیریت تنش نیز بر ترسهیم یهک نقشهه کلهی بهرای      

اعتمهادی  تأکید دارد. ضمن آنکه بیهای مدیریت تعارض بنگاه جهت شناسایی مکانیسیم

هها را از مزایهای   هها منههر شهده و آن   در فضای کسب و کار به رقابت شدید بهین بنگهاه  

همکاری، همچون دانش، تکنولوژی، منابع مکمل و کاهش سطح عدم اطمینهان محهروم   

توانست حاصل شهود،  ساخته و در نتیهه ارتقاء عملکردی که از ناحیه همکاری با رقبا می

ای تر، هر فرد، گروه، بنگاه و یها شهبکه  در جهت عکس اتفاق خواهد افتاد. به عبارت ساده

رقابتی با فرد، گروه، بنگاه یا شهبکه ها تنها در صورتی به سمت اجرای راهبرد هماز بنگاه

ها اعتماد کامل داشهته باشهند. زیهرا قهرار اسهت در اثهر       ای دیگر خواهند رفت که به آن

هایی از زنهیرۀ ارزش با طرف مقابل همکهاری کننهد و ایهن    رد در بخشپذیرش این راهب

گذاری دانش، تهربه، منابع و تکنولهوژی بهوده و بنگهاه را در    همکاری مستلزم به اشترا 

برای دستیابی به یک چارچوب جامع  دهد.طلبی بنگاه رقیب قرار میمعرض خطر فرصت

های اعتمهاد متقابهل   ار الزم است شاخصها در فضای کسب و کاعتماد متقابل بین بنگاه

ههای ههم  شناسایی و مورد تحلیل قرار گیرد. از طرفی شناسایی الگهوی مهدیریت تهنش   

ههای اجرایهی   رقابتی در صنعت و سپس مکانیسمهای همرقابتی مستلزم شناسایی زمینه

ر حهین  رقابتی در واقهع د باشد. زیرا مدیریت روابط هماین کار با هدف مدیریت روابط می

های رقابت و همکاری در روابهط   افتد و تنها در صورتی که زمینهاجرای راهبرد  اتفاق می

 های مذکور وجود خواهد داشت. بین بنگاهی شناسایی شوند، امکان تحلیل مکانیسم
از طرف دیگر بین دو مفهوم اعتماد متقابل و مدیریت تهنش ارتبهاط مسهتقیم وجهود     

ساز پذیرش و اجرای راهبرد ههم م یکدیگرند. زیرا اعتماد زمینهدارد و این دو الزم و ملزو
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ها بوده و موفقیت استراتژی مذکور به مدیریت روابط بسهتگی دارد.  رقابتی از سوی بنگاه

های معرفی شده،  ذکر این نکته ضروری است که با وجود اهمیت و اثرگذاری همه تئوری

رقابتی بلندمدت بوده و  ری یک رابطة همگی پارادایم اعتماد متقابل زیرساخت اصلی شکل

های این حهوزه نمهود پیهدا کهرده اسهت )کامینه  و        های اکثر پژوهش این مهم در یافته

؛ کهاراوس و دیگهران،   0000؛ بنگتسون و کهو ،  0016؛ آلوز و منس، 0010هولمبرگ، 

 (.0015؛ لی روی و سزاکون،0013
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A systematic review and analysis of the  

co-opetition theories and approaches as a paradox 

in the strategic management literature 

Morteza Soltani 

Meisam Shahbazi 

Aliashraf Ahmadian 

Ali Hamidizadeh 

Abstract 

With wider environmental constraints, more complex 

competition, market fragmentation and changing customers 

preferences, business firms are looking for new approaches to 

overcome these challenges. One of the strategies dealing with 

these challenges is called Co-opetition, which is a paradox in 

area of strategic management literature. The purpose of this 

paper is a systematic review of literature on coopetition theories 

and approaches. We first introduce the most significant theories 

found in the area of strategic management. Then, by 

systematically reviewing the literature we look for typologies in 

order to formulate the research general framework. The findings 

of the research show that ten basic theories of coopetition form 

the general theoretical framework of the study. But, among 

them, the most pervasive theories are game theory, resource 

based theory and network theory. Furthermore, the results 

indicate that there are different views among theorists on how 

to interpret coopetition strategy in terms of its advantages, 

applications, typologies, paradoxical nature as well as how it 

affects the performance of business enterprises. Also, two 

issues of mutual trust and tension management can be used to 

better understand this strategy. 
 

Keywords: Co-opetition, Co-opetition theory, Mutual trust, 

Psycho- organizational approach 
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The effect of environmental scenarios on the 

performance of marketing dynamic system: A 

study of stock exchange brokerages 

Firouzeh Setoudeh 

Ali Mohammadi 

Ali Naghi Mosleh Shirazi 

Habibollah Raanai Kordshouli 

Abstract 

Stock exchange market, as an important institution for financial 

resources allocation, plays a fundamental role in the fast and 

continuous economic growth. Stock exchange brokerage’s 

performance is very influential in attracting and remaining 

stockholders in market. This paper is aimed at modeling the 

dynamics of brokerage’s marketing system and simulate key 

factors as marketing effectiveness, customer satisfaction and 

loyalty using System Dynamics approach. The research model 

is simulated and analyzed by Vensim DSS. For testing the 

reliability of the model, RMSE has been calculated. We used 

Scenario Planning approach to investigate the important and 

uncertain environmental factors affecting brokerages marketing 

system. The results of testing different policies under scenarios 

show that the most influential factor in improving marketing 

effectiveness is customer relationship management which can 

enhance marketing effectiveness to seventy percent that implies 

twenty progress. Besides in stock market’s boom and parallel 

market recession, increasing marketing impact can noticeably 

improve marketing effectiveness.  

 

Keywords: System Dynamics, Scenario Planning, Services 

Marketing, Stock Brokerages, Simulation 
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Mapping the perception network of Iran’s Middle 

Eastern Bank:  Using brand conceptual map 

Zohreh Dehdashti shahrokh 

Mahdi Bashirpour 

Abstract 

A company's brand is known as one of its most important 

assets, therefore, companies are trying to identify themselves 

with specific features known as brand identity. But, the people’s 

perception of a firm’s brand differs from those that has been 

planned by the firms. A brand conceptual map is a tool that 

helps companies to identify differences between brand image 

and brand identity. The purpose of this study is to explore the 

perception network and the brand image of Iran’s Middle East 

Bank. In order to mapping the Bank’s brand image, we 

interviewed eighty  seven knowledgeable individuals who were 

our informants over banking services. The results of the 

research indicate that the Middle East Bank has a positive 

overall social image. Its most important positive features 

include being customer oriented, providing quality services, and 

being a class-leading bank, and its negative features were not 

much accessable, weak social presence, and being little known. 

 

Keywords: brand concept map, Brand Image, Brand Identity, 

conceptual Network, Middle East Bank 
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The relationship between  employers’ brand 

attractiveness and elites tendency to emigrate: The 

moderating role of migration possibility  

Elahe Shoghi Lord 

Mohsen Alizadeh sani 

Meysam Shirkhodaie 

Mahboobeh Arab Kalmeri 

Abstract 

The purpose of this paper is to study the relationship between 

employer’s brand attractiveness and tendency of Iranian elites 

to emigrate. We examined the moderating role of migration 

possibility as well. In order to identify the criteria of Iranian 

employers brand attractiveness, we conducted a semi-structured 

interviews with 44 graduate students from Iran’s well-known 

universities of technology. We also customized two 

questionnaires for measuring employer’s brand attractiveness 

and the possibility of migration. The statistical population of the 

study consisted of 12624 final year graduate students from 

Iran's top technology and engineering universities based on the 

Shanghai (2017) ranking.  We used stratified random sampling 

to choose 694 students. For analysis of qualitative data, 

thematic analysis and for quantitative data, structural equation 

modeling with partial least squares and PLS software approach 

were used. The findings show that the attractiveness of 

employer’s brand decreases students tendency to migrate, and 

this relationship is moderated by possibility to emigrate. Based 

on the research findings, it is likely that, the more improving the 

attractiveness of employer’s brand in areas of economic, 

development, innovation and social values, the less tendency 

for Iranian elites to emigrate. 

 

Keywords: Employer Brand Attraction, Immigration 

Orientation, elites 
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Reflection of  servant leadership in NGOs: 

Moderating role of Islamic work ethics 
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Mohsen Hosseini 

Abstract 

Given the nature of non-governmental organizations and their 

reliance on volunteering, the leadership style plays a vital role 

in the formation, growth and survival of this type of 

organizations. The previous researches on this subject, reveal 

that the dominant leadership style of these types of 

organizations is servant leadership. This study is aimed at 

investigating what are reflections of using this type of 

leadership style in NGOs. In this study we also test the 

moderating role of Islamic work ethics. This study was 

conducted in Mahak institution which is a known Iranian NGO 

with 2200 employees. We selected 327 employees by stratified 

random sampling and distributed a standard questionnaire to 

collect data. For analysis of collected data, we used structural 

equation modeling, SPSS and smart PLS software.  The results 

indicate that servant leadership has a significant positive 

relationship with four levels variables; individual (resilience 

and job involvement), team (team member interaction), 

organization (organizational identification and pride) and family 

(work family enrichment). Furthermore, we didn’t find a 

positive relationship between Islamic work ethics (as a 

moderating variable) and servant leadership. Based on the 

research findings, the authors may suggest that NGOs board of 

trustees develop managers who tend practicing servant 

leadership style and provide them a platform for learning the 

characteristics of voluntary altruism, emotional healing, 

knowledge and a convincing role to take advantage of its 

individual, team, organizational, and family implications. 
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Corporate governance in Iran: the case of state-

owned enterprises 

Amir Ali Mohajerani 
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Abstract 

This paper investigates the status of corporate governance (CG) 

in Iran’s state-owned enterprises (SOEs). It adopts an 

interpretive case study approach and is based on an in-depth 

study of Iranian SOEs. We examine the current state of CG 

systems in SOEs, and through drawing upon institutional theory 

(namely the concepts of institutional logics and institutional 

entrepreneurship), study the reasons behind the perceived 

failure of CG in the examined context. Our findings provide a 

multi-level conceptualization of the failure of CG in SOEs, and 

identify four mutually constitutive factors – state, educators and 

experts, organizational field, and individualist culture – that 

collectively underpin this process. The key contributions of our 

study include offering a refreshed view of CG in Iranian SOEs, 

hence contributing to the corporate governance literature in 

developing economies. Additionally, through extending the 

concept of importation, along with institutional logics and 

institutional entrepreneurship to CG studies in developing 

economies, we provide an alternative theoretical framework 

using which studies of similar nature could be conducted. 

Finally, policymakers and practitioners can benefit from the 

proposed recommendations and improve the CG 

implementation process in SOEs. 
 

Keywords: Corporate governance, State-owned enterprises, 

Institutional theory, Developing economies 
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o در آن بهه  کهه  الکترونیکهی  پسهت  نشهانی  بهه  سامانه به ورود رمز عضویت از پس 

 ممکهن  نامهه  ایهن  که باشید داشته توجه) شود می ارسال اید کرده نام ثبت سایت

 (.باشد گرفته قرار Spam قسمت در است

 روی صهفحه  بهاالی  در و شده سایت وارد ورود رمز و کاربری شناسه کردن وارد . با0

 .نمایید کلیک مقاله ارسال

 .کنید کلیک جدید مقاله ارسال روی قسمت این . در7

 بهه  و کنیهد  انتخهاب  لیسهت  از را خهود  مقالهه  نوع ؛"مقاله نوع انتخاب" بخش . در1

 .بروید بعد صفحه

 وارد انگلیسهی  ههم  و فارسهی  ههم  را مقالهه  عنهوان  ؛"عنوان کردن وارد" بخش در .6

 .است اختیاری کوتاه عنوان کردن وارد. نمایید

 در کهه ( شما از غیر) نویسندگانی مشخصات ؛"نویسندگان کردن اضافه" بخش . در5

 مهورد  صهفحه  در تکمیلهی  توضهیحات . کنید وارد را اند داشته مشارکت مقاله این نوشتن

 .است موجود نظر

 060 تها  160 بهین  بایهد  که را خود مقاله چکیده ؛"چکیده کردن وارد" بخش . در3

 ههم  و فارسهی  ههم  را باشهد  پژوهش نتایج و ها یافته روش، هدف، ی برگیرنده در و کلمه

 .نمایید وارد انگلیسی

 ههم  و فارسهی  ههم  را خهود  مقالهه  واژگهان  کلید ؛"کلیدواژگان افزودن" بخش . در7

 .باشد کلمه 3 تا 1 بین باید واژگان کلید تعداد. نمایید وارد انگلیسی

 انتخهاب  لیست از را خود مقاله با مرتبط موضوعات ؛"موضوعات انتخاب" بخش . در3
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 .نمایید ذکر را آن زیر، کادر در نبود لیست در شما مقاله موضوع اگر. نمایید

 ایهن  در دارید، مقاله مورد در خاصی توضیح اگر ؛"تکمیلی توضیحات" بخش . در10

 .نمایید ذکر قسمت

 خهود  پیشنهادی داور مشخصات تمایل صورت در ؛"پیشنهادی داوران" بخش . در11

 .نمایید وارد را تان مقاله داوری برای

 ابتهدا . نمایید ارسال را خود مقاله یها فایل باید ؛"ها فایل کردن اضافه" بخش . در10

 و کهرده  انتخهاب  را( شهد  اشهاره  آنها به مقاالت فرمت قسمت در که هایی فایل) فایل نوع

 بهه  نامه فایل دو باید همچنین. نمایید ارسال احتمالی توضیحات با همراه را مربوطه فایل

 ارسال ما برای و کرده پر نیز را( است موجود قسمت همان در که) لیست چک و سردبیر

 .نمایید

 مطالهب . شود می ظاهر شما مقاله اطالعات همه ؛"مقاله ارسال تکمیل" بخش . در17

 را خهود  مقالهه  کد. کنید انتخاب را مقاله ارسال گزینه صحت صورت در و کرده بررسی را

 .نمایید یادداشت حتما

 شهما  مقاله. رسد می سردبیر اطالع به و شده ثبت سایت در شما مقاله باال مراحل انهام با

 بهه  نیهاز  یها  و شهود  تایید شما مقاله اگر. شود می سپرده مربوطه داور به فرصت اولین در

 صفحه به مراجعه با لذا. شود می مشخص شما اختصاصی صفحه در باشد، داشته بازنگری

 .شوید مطلع خود مقاله وضعیت از توانید می خود اختصاصی

 بهرای  مقالهه  ارسهال  رسهید  عنوان به الکترونیکی پست یک مقاله ارسال از پس ضمنا

 .شود می ارسال شما

 مقاله تدوین عمومی راهنمای

 یها  0007 ویهرایش  Microsoft Office Word افراز نرم با شده تایپ صورت به مقاالت اصل

 .باشد 0003

 ایهن  بهرای  یا چاپ ها کنفرانس مقاالت مهموعه یا دیگر مهالت در قبال  نباید مقاالت

 .باشند شده ارسال هدف

 چکیهده،  نویسهنده،  مشخصهات  فهرم  شهامل ) صهفحه  06 از بهیش  نبایهد  مقاله حهم
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 .باشد( ها پیوست و ها شکل و جداول منابع، فهرست و ها نوشت پی

 فونهت  بها  التین مقاالت و 11 شماره( mitra) میترا فونت از استفاده با فارسی مقاالت

(time new roman )در 6/15)وزیهری  قطهع  کاغذ روی بر سانتی 6/0 حاشیه با 10 شماره 

 .باشند( 6/07

 ی واژه چنانچهه . شهود  خهودداری  دارند رسا فارسی برابر که فارسی غیر واژگان ذکر از

 برابهر  شهده،  اسهتفاده  ی واژه بهاالی  در شهماره  دادن با باشد نداشته وجود فارسی متداول

 .شود آورده نوشت پی در آن التین

 در گیهری  نتیههه  و بحهث  به و شود می شروع هدف بیان و مقدمه با مقاله اصلی متن

 .شود می ختم مقاله پایان

 (:پنهم ویرایش APA روش) شود عمل زیر صورت به متن داخل منابع ذکر برای

 :غیرمستقیم قول نقل

 (Gould & Brown, 1989) یا( Gould, 1989: )مثال ؛(انتشار سال نویسنده، خانوادگی نام)

 ی همهه  اسهم  قهول  نقل اولین در است، نویسنده 6 یا 1 ،7 دارای اثری که صورتی در

 .نمایید استفاده( دیگران و. )et al از بعد دفعات در و کنید ذکر را نویسندگان

 .کنید استفاده( دیگران و. )et al از است بیشتر یا نویسنده 5 دارای اثری که درصورتی

 (Bell et al., 2003: )مثال

 :مستقیم قول نقل

 صهفحه  ی شهماره  و انتشهار  سال ،(نویسندگان) نویسنده نام همیشه مستقیم قول نقل در

: مثهال . بگیرد قرار گیومه در شده قول نقل مستقیم طور به که متنی و شود ذکر متن در

(Gould & Brown, 1989, p. 19) 

 ذکهر . شهوند  ارایهه  اختصهار  بهه  االمکهان  حتی ها پیوست و نمودارها ها، شکل جداول،

 .است ضروری ها نمودار و ها شکل جداول، برای مأخذ و عنوان شماره،

 سهطر  سهر  از و ایتالیهک  قلهم  بها  بیشتر یا پاراگراف یک حد در مستقیم های قول نقل

 .گیرد قرار گیومه داخل در کوتاه های قول نقل. شود شروع

 در و( هها  نوشهت  پهی ) عنوان زیر ها معادل و توضیحات ها، یادداشت برای مناسب محل

 .نشود استفاده زیرنویس از لطفا . است منابع فهرست از قبل مقاله انتهای
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 کردن استناد ی شیوه

 بهه  الفبا حروف رعایت با مقاله انتهای در است شده استفاده مقاله در که منابعی فهرست

 :شود ارایه زیر شرح

 فارسی کتاب -الف

 .ناشر: چاپ محل. کتاب عنوان(. انتشار سال. )نام نویسنده، خانوادگی نام: تألیف -1

 محهل . مترجم نام. کتاب عنوان(. انتشار سال. )نام نویسنده، خانوادگی نام: ترجمه -0

 .ناشر: چاپ

 انگلیسی کتاب -ب

 :شود استفاده پنهم ویرایش ،APA روش از

Author, A. A. (Year). Title of work. Location: Publiher. 

 : مثال
Nagel, P. C. (1992). The Lees of Virginia: Seven generations of an American 

family. New York: Oxford University Press. 

 :کتاب از فصل یک -ج
Burghardt, G. M. (1984). On the origins of play. In P. K. Smith (Ed.), Play in 

animals and humans (pp. 5-42). Oxford, England: Basil Blackwell. 

  مقاله

 فارسی – الف

 شهماره  مهلهه،  ی شهماره  مهله، نام. عنوان(. انتشار سال. )نام نویسنده، خانوادگی نام

 .مقاله صفحات

 انگلیسی – ب
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of 

Journal, xx(XX), xxx-xxx. 

 :مثال
Turner, R. A. (2007). Coaching and consulting in multicultural contexts. 

Consulting Psychology Journal: Practices and Research, 59(4), 241- 243. 
  



 رانیت ایریعلوم مد یپژوهش یارسال مقاله در فصلنامه علم یراهنما

 

 

 

185 

 

 :  توضیح

 و شهود  تایهپ  ایتالیک قلم با مهله ی شماره و ها روزنامه و مهالت نام ها، کتاب عنوان

 .کنید خودداری ها آن زیر ممتد خط کشیدن از

 ذکهر  اول ی نویسنده شش نام باشد نفر شش از بیش نویسندگان تعداد که درصورتی

 .گردد می ذکر.( et al) التین منابع و( دیگران و) فارسی منابع برای آن پی در و گردد

 
 ویهرایش  بهه  نشهده  ذکهر  جها  این در که خاصی موارد مورد در بیشتر اطالعات برای»

 .«شود رجوع APA Format پنهم
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 

 پژوهشی علوم مدیریت ایران –فرم اشتراک فصلنامه علمی 
 
 

برای اشتراک فصلنامه لطفاً فرم زیر را تکمیل و به نشانی دفتر فصلنامه واقع در 
عالمه  2تهران، خیابان ولیعصر، توانیر شمالی، نبش هفت پیکر، دانشگاه پردیس 

 ارسال فرمائید. 6،طبقه طباطبائی
 
 

  .......................................................................... نام و نام خانوادگی/ شرکت / سازمان
  ................................................................................................................................. نشانی

  .................................................................................................................... پستیصندوق 
لطفاً نام اینجانب / شرکت و سازمان ............................................. را در فهرست 
مشترکان فصلنامه علوم مدیریت ایران درج و تعداد ....................... نسخه در سال به 

. تلفن ................................. ارسال آدرس ....................................................................
بانک  06671070نمائید. حق اشتراک نسخ درخواستی به حساب جاری شماره 

 گردد. تجارت شعبه ایرانشهر جنوبی واریز گردیده و رسید آن به پیوست ارسال می
 اشتراک ساالنه تک شماره هزینه اشتراک :

 ریال 011111 ریال 01111 تهران 
 ریال 011111 ریال 01111 تانشهرس

 هزینه اشتراک برای اعضای انجمن نیمه بها خواهد بود.
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