مطالعات مدیریت راهبردی
شماره  26ـ تابستان 1395
صص  125ـ 101

رویکرد راهبردی به برند با محوریت ارزش پیشنهادی در
سازمانهای چابک ایرانی
****

1بابک مرادی* ،نسرین جزنی** ،اکبر عالم تبریز*** ،اکرم هادیزاده

چکیده
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ایرانی در قالب مدلی مفهومی ارائه شده است .مدل استخراج شده در برگیرنده عواملی نظیر ،تدوین راهبرد و
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ذینفعان) ،تبیین و تقویت برند (محصول ،کارفرما ،سازمان) و برند راهبردی در فضای چابکی سازمانی است.
کلیدواژهها :ارزش پیشنهادی برند به مشتری؛ ارزش پیشنهادی برند به کارکنان؛ برند
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 .1مقدمه

در محیط بیثبات کنونی و در عصر رقابتی جدید ،سازمانها با تغییرات شدیدی مواجهاند و
چارهای جز سازگاری با عوامل محیطی ندارند .جهانیشدن بازارها ،رقابت شدید ،افزایش فشار
هزینهای ،شتاب تغییرات تکنولوژیکی ،تغییرات عوامل اجتماعی و مسئولیتهای زیستمحیطی،
انتظارهای نیروی کار و باال رفتن سطح مهارتهای شغلی آنان و در نهایت باال رفتن توقعات
مشتریان ،عرصههای دستخوش تغییر در محیط کسبوکار بوده و این عوامل سازمانها را ناگزیر از
انجام تغییراتی در نگرش ،دانش ،رویکردها ،روشها و نتایج مورد انتظار خود کرده است .تغییرات
ایجادشده در بازارها منجر به تغییر در رویکردها ،اقدامات بازاریابی و ارتباطات بازاریابی شده است
[ .]39امروزه گزینههای پیشروی مدیران برای حصول اطمینان از پایداری کسبوکارشان محدود
بوده و برند یکی از این گزینههاست [.]20
وامگیری مفهوم برند و برندسازی از علم بازاریابی به سایر عرصههای کسبوکار بهسرعت در حال
گسترش است .تا اواخر قرن بیستم میالدی واژه "برند" تنها در ارتباط با خدمات یا محصوالت
ارائهشده به مصرفکنندگان معنا مییافت .امروز این واژه دربرگیرنده هر چیزی است که موجب خلق
هویتی متمایز و شهرت خوب یا بد میشود .برند موفق متضمن وفاداری مشتری ،رشد ،افزایش سود و
نیز تقویت اعتماد تمام ذینفعان است [.]7
در بعد خارجی ،تحویل ارزش مطلوب به مشتریان و سایر نیروهای خارجی همچون سهامداران و
تامینکنندگان ،منجر به مقبولیت سازمان در منظر این ذینفعان شده است ،خوشنامی و اعتبار سازمان
در قالب برند محصول و برند شرکتی 1در نظر ذینفعان خارجی ظهور مییابد .در بعد داخلی نیز
توانایی سازمان در کسب رضایت کارکنان و ارائه مجموعهای از ارزشهای مورد نظر آنان در قالب
ارزش پیشنهادی به کارکنان ،منجر به جذب ،حفظ ،توسعه و افزایش حسن تعهد و تعلق کارکنان در
سازمان شده و نیکنامی را برای سازمان بهعنوان کارفرمای منتخب در قالب برند کارفرما 2به ارمغان
میآورد [.]16
ظهور ابزاریهای جدید ارتباط با مشتریان از جمله رسانههای اجتماعی ،چالشها و در عین حال
فرصتهای جدیدی را در زمینه چگونگی معرفی و ارائه ارزش به ذینفعان سازمان بهوجود آورده
است []26؛ از سوی دیگر ،فهرست ذینفعان تاثیرگذار ،محدود به مشتریان و کارکنان نیست .امروزه
هر اقدام تجاری مستلزم حصول اطمینان از کسب رضایت تمام ذینفعان مشتمل بر دولت ،سهامداران
1. Corporate Brand
2. Employer Brand
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و تامینکنندگان است.
حصول اطمینان از اینکه برند ،تبلور راهبردی از ارزشهای مد نظر تمام ذینفعان است،
شرکتهای ایرانی را در خلق تصویری یکپارچه در ذهن مخاطبان یاری داده است و موجبات
بهرهمندی از مزیت رقابتی در بازارهای بومی منطقهای و جهانی را فراهم میآورد .کسب چنین
مزیتی مستلزم نگاهی نظاممند ،غیرانتزاعی و پویا به ذینفعان سازمان و به تبع آن ارزشهایی است
)اعم از مالی و غیر مالی) که آنها سازمان را با آن تصور میکنند.
ارزش در بازاریابی .درعلم بازاریابی نیل به اهداف سازمانی بستگی به تعریف و تعیین نیازها و
خواستههای بازارهای هدف و تأمین رضایت مشتری و ذینفعان به نحوی مطلوبتر و مؤثرتر از رقبا
دارد .در گذشته علم بازاریابی در سه مرحله ،بازاریابی نسخه یک ،نسخه دوم و نسخه سوم،]24[ 1
تکامل یافته است (جدول .)1
امروزه بسیاری از بازاریان از بازاریابی نوع یک ،برخی از بازاریابی نوع دوم و تعداد محدودی نیز از
بازاریابی نوع سه استفاده میکنند؛ اما بهترین فرصتها پیشروی گروهی است که از نگرش نوع سوم
بهره میجویند .در مراحل اولیه ،بازاریابی متمرکز بر فرآیند دادوستد بود و به چگونگی فروش
میپرداخت .در مرحله دوم ،بازاریابی ارتباط محور شد و به این موضوع پرداخت که چگونه استمرار
خرید مصرفکننده حفظ شده و افزایش خرید تضمین شود .در مرحلة سوم ،بازاریابی به سمت دعوت
مصرفکنندگان به مشارکت در فرآیند توسعة محصول و تضمین ارتباطات و خلق ارزش ،تغییر جهت
داده است .مطالعه ارزش ،تبدیل به یکی از زمینههای مورد عالقه پژوهشگران علم مدیریت و مدیران
شده است و بهعنوان یکی از منابع خلق مزیت رقابتی محسوب میشود [.]33
موفقیت یا شکست هر راهبرد بازاریابی بستگی به ارزش پیشنهادی دارد که آن راهبرد به مشتری
ارائه میکند [.]11
نخستین کاربردهای مفهوم ارزش را میتوان در پروژه انجامشده توسط گروه مشاورین مک کزنی
اند کو 2در دهه هشتاد میالدی یافت [.]6
هر چند ارائه کاملتری از مفهوم ارزش را میتوان در مقاله لنینگ و مایکل ( )1988یافت .به باور
ایشان یکی از محدودیت های کلیدی سازمان ،ذهنیت محصولگراست که در آن تمرکز صرف بر
روی تولید و فروش یک محصول است .به عقیده آنان ،سازمانها باید به جای تکیه بر مدل زنجیره
1. Marketing 1.0, 2.0, 3.0
2. McKensy and Co.
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ارزش پورتر )1985( 1که نگاهی عرضه ـ محور دارد ،رویکردی مشتری-گرا اتخاذ کنند .چنین
رویکردی بر دو محور تکیه دارد :توسعه ارزش پیشنهادی و ایجاد مکانیزم ارائه ارزش.
مشتری از سازمان انتظار دارد که بیشترین ارزشها را با مناسبترین قیمت عرضه کند و
سازمانها نیز مدام به دنبال روشهای جدید و ایجاد نوآوری در خلق و ارائه ارزش هستند و حتی از
ارزش مشتری با عنوان «منبع آتی مزیت رقابتی» خویش نام میبرند.
جدول  .1بازاریابی نسخه اول ،دوم و سوم []24
بازاریابی نسخه اول

بازاریابی نسخه دوم

بازاریابی نسخه سوم

بازاریابی محصول -محور

بازاریابی مشتری -محور

بازاریابی ارزش  -محور

اهداف

فروش محصول

رضایتمندی و حفظ مشتری

نیروهای مولد
سازمانها بازار را
چگونه میبینند
مفهومکلیدی
بازاریابی
رهنمودهای
بازاریابی
ترکیبات ارزش
تعامل با
مصرفکنندگان

انقالب صنعتی
خریداران انبوه با نیازهای
عمدتاً فیزیکی

فنآوری اطالعات
مصرفکنندگانی باهوشتر با
ذهن و قلب

تبدیل جهان به جایی بهتر برای
زیستن
فن¬آوری موج نو
تمامیت وجودی یک انسان شامل
ذهن ،قلب و روح

توسعه محصول

تمایز

ارزشها

موضعیابی 2محصول و
شرکت
عملکردی و عاطفی

ارزشها ،مأموریت و چشمانداز
شرکت
عملکردی ،عاطفی و روحی

ارتباط نفر به نفر

همکاری بسیار با بسیار

ویژگی محصول
عملکردی
تبادل یک تا بسیار زیاد

هر چند بهطور سنتی ،مفهوم ارزش بر محور مشتری تمرکز داشته است؛ ولی در دو دهه اخیر و با
اهمیت یافتن مفاهیمی چون بازارهای داخلی و یا بازاریابی داخلی برای کارکنان ،این مفهوم در
قالب هایی چون بازاریابی ارتباطی و نیز مدیریت منابع انسانی ،نیز مورد توجه قرار گرفته است [.]43
بسیاری از اندیشمندان بازاریابی بر این باورند که برقراری ارتباط با ذینفعان سازمانی ،از طریق اجرای
راهبردهای ارزشمحور تقویت میشود [.]6

1. Porter
2. Positioning
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ارزش پیشنهادی برند به مشتری .ارزش پیشنهادی به مشتری یکی از پرکاربردترین واژهها در
مبانی نظری بازاریابی است [ .]5ارزش پیشنهادی ،بیانیهای مکتوب است که تمرکز تمام فعالیتهای
بازاریابی را بر عناصر اساسی مدنظر مشتری قرار داده است تا از آن طریق بتوان تاثیری چشمگیر بر
فرآیند تصمیمگیری مشتری داشت [ .]15ارزش پیشنهادی را میتوان تعهدات ضمنی دانست که
شرکت خود را متعهد به اجرای آنها در راستای خلق مجموعه ارزشها میداند [ .]30ارزش پیشنهادی
به مشتری یا  CVPدر پی ایجاد احساس ،عکسالعمل یا رفتاری است که تجربه خرید مثبت را در
مشتری تقویت میکند و اثر چشمگیری بر رضایت و وفاداری مشتریان دارد [ .]21معنای ارزش و
فرآیند خلق ارزش از رویکرد بنگاهگرا و یا محصولگرا ،بهسوی رویکردی شخصی شده مبتنی بر
تجربه مصرفکننده در حال تغییر است [ .]39در مدل ارائهشده توسط گروه مک کنزی اند کو ،رویکرد
ارزش پیشنهادی شامل سه فرآیند است )1 :تحلیل و بخشبندی بازار براساس ویژگیهایی که از نظر
مشتری ارزشمند است )2 ،تحلیل فرصتهای موجود در هر بخش به منظور ارائه ارزشی باالتر از رقبا
و  )3انتخاب ارزشی که این فرصتها را بهینه میسازد [.]7
به عقیده آندرسون و همکاران [ ]5سه رویکرد را میتوان در ارائه ارزش پیشنهادی به مشتری در
پیش گرفت که عبارتاند از )1 :رویکرد تمام مزایا :1شامل مزایا و یا منافعی است که سازمان میتواند
به مشتری ارائه دهد )2 ،نقاط ترجیحی متفاوت :2شناسایی مزایا یا منافعی که توسط رقبا ارائه میشود
و  )3رویکرد تمرکز طنیندار :3مزایایی که توسط مشتریان منتخب ارزشمند محسوب میشوند و
بهصورت بالقوه یا بالفعل قابل ارائه هستند .رینتاماکی و همکاران [ ]38چارچوبی را برای ارائه ارزش
پیشنهادی به مشتری همراه با مهمترین ابعاد ارزش ویژه بهصورت مراحل زیر توسعه دادهاند)1 :
شناسایی ابعاد کلیدی ارزش از منظر مشتری )2 ،ایجاد ارزش پیشنهادی و  )3ارزیابی ارزش پیشنهادی
از نظر تواناییایجاد مزیت رقابتی .در این چارچوب ابعاد ارزش بهصورت سلسله مراتبی سازماندهی و
ترکیب میشوند و ماتریس ارزش مشتری را تشکیل میدهند .این سلسله مراتب طیفی از ارزشها از
عینی به ذهنی ،واقعی به انتزاعی ،سودمندگرایانه تا احساسی و روانی و معاملهای تا تعاملی را در بر
میگیرد [.]40

1. All Benefits
2. Favorable points of difference
3. Resonating focus
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ارزش پیشنهادی به کارکنان .در دهه اخیر تمایالت چشمگیری از سوی مدیران سازمانهای
بزرگ برای راهبردهای منابع انسانی و شرایط کار بهگونهای که موجب حس تعلق 1و عملکرد پایدار
شود ،مشاهده شده است .در این راستا ،کارفرمایان در جستوجوی ابزارهای پیچیدهتری در جهت
مرتبط ساختن برند سازمانی و عملکرد کارکنان خود ،بهمنظور کسب مزیت رقابتی در بازار کار
میباشند .کارفرمای منتخب بودن ،مزیتی رقابتی برای شرکت نسبت به سایر رقبا و در عرصه جذب و
حفظ نیروهای باکیفیت ایجاد میکند .این شرکتها اغلب سودآوری ،کارایی بیشتر و موفقیت باالتری
نسبت به رقبای خود دارند [.]12
در این راستا ،یکی از کلیدیترین مفاهیمیکه به تازگی وارد مبانی نظری منابع انسانی بهصورت
خاص و مبانی نظری مدیریت سازمان بهصورت عمومیتر شده است ،ارزش پیشنهادی برند (کارفرما)
به کارکنان است [.]13
ارزش پیشنهادی به کارکنان یا  EVPیک مدل جامع پاداش و مزایا نیست؛ بلکه ،به مجموعه
ارزشی (مالی و غیرمالی) که کارمند از کار کردن برای سازمان کسب میکند ،اشاره دارد .ارزشی که از
تجربه کلی اشتغال بهدست آمده و تجربهای متمایز است .همچنین ،از آن بهعنوان دادوستد استخدامی
نیز یاد میشود .ارزش پیشنهادی به کارکنان ،نقش مهمی در برقراری ارتباط بین خواست کارکنان و
آنچه کارفرما ارائه میدهد ،ایفا میکند .در بسیاری موارد بین کارمند و کارفرما بر روی حقوق پایه،
محیط کاری چالشی و فرصتهای پیشرفت زبان مشترکی وجود دارد؛ در حالیکه ،این موضوع در
مورد مسائلی چون زمانهای کاری منعطف ،توازن بین زندگی کاری و شخصی و مرخصی چندان
مشخص نیست [.]42
امروزه سازمانهایی با عملکرد باال ،تعریفی رسمی از  EVPارائه میدهند و نیروهای مستعد را
شناسائی ،جذب و حفظ میکنند .مطالعه اخیر توسط تاورز واتسون بین  1605سازمان در دنیا نشان
میدهد که عملکرد مالی شرکتهای برخوردار از  EVPمنسجم و ساختارمند ،بهمراتب از شرکتهایی
که فاقد  EVPبوده و یا ارزش پیشنهادی به کارکنان از انسجام و یکپارچگی کافی برخوردار نیست،
باالتر است .یافتههای مونسامی و ونتر ( ،)2009نشان میدهد ،سازمانهایی که ارزش پیشنهادی آنها
ضعیفتر از رقباست ،در خطرپذیری ترک شغلی کارکنان خود هستند [.]1

1. Employee engagement
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برند .امروزه گزینههای پیشروی مدیران برای حصول اطمینان از پایداری کسبوکارشان محدود
بوده و برند یکی از این گزینههاست [ .]20مفهوم نوین برند در اواخر قرن نوزدهم میالدی به عرصه
کسبوکار وارد شد و پس از جنگ جهانی اول ،مفهوم این واژه گسترش یافت .برند را میتوان نام و
یا طرحی متمایز (همانند لوگو ،نشان تجاری 1یا طرح بستهبندی) برای معرفی محصول و تفکیک آن
از محصول یا خدمات مشابه رقبا برشمرد [ .]3هر چند مفهوم برند چند دههای است که درحال
شکلگیری و تحول است؛ اما اهمیت آن در حال پیشیگرفتن از سایر ویژگیهای محصول ازجمله
ویژگیهای فیزیکی آن است [.]10
برند محصول .رفتار مصرفکنندگان تحت تاثیر مزایایی قرار دارد که مصرفکنندگان از خرید و
مصرف محصوالت بهدست میآورند و این منافع شام دو دستهاند :پاداشهای کاربردی که از استفاده
 ارزش محصول و یا خدمات بهدست میآیند و پاداشهای اطالعاتی که با داشتن و استفاده ازمحصول بهصورت ذاتی در وضعیت اجتماعی اثرگذار است [.]43
این مزایا از ویژگیهای برندهای تجاری ناشی میشوند .مصرفکنندگان تمام این ویژگیها را
قبل از اینکه آنها تصمیم به خرید بگیرند ،در نظر دارند .برندها دارایی ناملموس شرکتها هستند که
به طرز چشمگیری بر عملکرد آنها تاثیرگذارند [.]44
برند را میتوان تعهداتی در مورد مجموعهای از ویژگیها برشمرد که به فرد خریدار ،رضایت را
انتقال خواهد داد .این مجموعه ویژگیها ،ممکن است واقعی یا تخیلی ،منطقی یا احساسی ،ملموس یا
غیرمشهود باشند .ایجاد تمایز ،مهمترین عنصر در خلق برند است که به شرکتها این قدرت را
میدهد که خود را از سایرین در فضای رقابتی تفکیک سازند.
به عقیده کاتلر و کلر [ ]25برند به یک محصول یا خدمت ،ابعادی را میافزاید تا آن محصول
یا خدمت از سایرین متمایز شود .از نظر کلر [ ]22برند ،انواع ریسکهای عملکردی (محصوالت
عملکردی مورد نظر را نداشته باشد) ،فیزیکی (ممکن است برای سالمتی مضر باشد) ،مالی (ارزش
محصوالت پایینتر از قیمت آن باشد) ،اجتماعی (محصول موجب خجالت کشیدن مصرفکننده در
برابر سایرین شود) ،روانی (محصول از لحاظ غیرفیزیکی یا روانی برای استفادهکننده مضر باشد) و
زمانی (مشکل یک محصول موجب اختصاص زمان برای پیدا کردن یک محصول دیگر شود) را که
مربوط به خرید است ،پایین میآورد .دو مفهوم کلیدی که در نهایت یک برندسازی موفق محصول در
1. Trade Mark
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پی آن است افزایش رضایت و وفاداری مشتری میباشد .دو مفهومی که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر
دارند .رضایت ،ارزیابی مشتری از یک محصول یا خدمت است؛ براین اساس که ،آیا آن محصول یا
خدمت نیازها و انتظارات مشتری را برآورده میکند یا خیر؟ []47؛ از سوی دیگر ،وفاداریایجاد تعهد
در مشتری برای انجام معامله با سازمان خاص و خرید کاالها و خدمات بهطور مکرر است.
برند شرکتی یا سازمانی .توجه جامعه علمی به مفهوم برند شرکتی بهعنوان زمینهای مهم از
بازاریابی شرکتی و در واقع با پژوهشهای مدیریتی از میانه دهه  1990در مطالعات دانشمندانی
همچون :آمبلر و بارو ،ناکس و مکلن ،بیکرتون و بالمر ،مطرح شده است .برند شرکتی مجموعهای از
ارزشهایی است که معرف سازمان است و تصویر مثبت برند شرکتی نه تنها قدرت رقابتی را افزایش
میدهد؛ بلکه مشتریان را به خرید مجدد ترغیب میکند [ .]35برند یک شرکت باید تصویر روشنی از
ارزشهای کلیدی و قابلیتهای محوری یک سازمان ارائه دهد ،ارزشها و مهارتهایی که مزایای
رقابتی سازمان را تشکیل داده و به سادگی قابل ایجاد و یا تقلید نمیباشند [ .]8برند شرکت به معنای
نگریستن به هویت درونی سازمان است ،چیزی بیش از تمرکز صرف بر محصول .در این راستا ،الزم
است که سازمان به شناسائی و تعریف چشمانداز و فرهنگ خود پرداخته و سپس آنها را با تصویر
سازمان ارتباط دهد.
برند کارفرما .در سالهای اخیر پژوهشگران تمرکز صرف بر روی برند محصول و یا برند شرکتی را
شرط کافی برای موفقیت و استمرار کسبوکار نمیدانند .نگاه به نیروی کار بهعنوان یکی از مهمترین
منابع سازمان و سرمایه فکری بهعنوان عامل کلیدی در خلق دانش ،تغییر یافته است و مدیران منابع
انسانی با الهام از رویکردهای بازاریابی سعی در جذب و حفظ استعدادها دارند .کارکنان سازمان بیش
از پیش بهعنوان تعیینکنندگان کلیدی موفقیت برند شناخته میشوند .استخدام و حفظ کارکنانی که
بهگونهای منسجم و در تعامل با مشتریان و ذینفعان نماینده برند سازمان هستند ،بهعنوان یک مزیت
رقابتی شناخته میشود [.]32
به عقیده چانپیگ و لیزی [ ]12برند کارفرما و برند محصول نه تنها با یکدیگر در ارتباط متقابل
هستند؛ بلکه تمایزاتی نیز دارند .همانطور که یک برند موفق محصول ،در پی افزایش رضایت و
وفاداری مشتریان است ،یک برندسازی موفق کارفرما در قالب ارائه ارزشهای مرجح نیروی کار ،به
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دنبال تقویت رضایت و حس تعلق کارکنان 1و در نتیجه حفظ نیروهای کنونی و جذب نیرویهای
مستعد بازار است .مطالعات نشان میدهد که همه ساله سازمانهای بسیاری ،پیرامون رویکرد و
نگرش کارکنان نسبت به شغلشان اقدام به نظرسنجی در قالب بررسی رضایت شغل یا حس تعلق
میکنند .برخی از این مطالعات صرفا سطح رضایت و یا حس تعلق را میسنجند و برخی دیگر اثرات
سطح رضایت یا میزان حس تعلق را بر روی کسبوکار سازمان (ها) بررسی میکند.
رویکردهای نو در مبانی نظری بازاریابی و برند ،بیشتر بر روی مدلهاییکه با ارتباطات یکپارچه
بازاریابی (IMC) 2و ارتباطات یکپارچه برند (IBC) 3در چارچوب برند محصول ،مرتبطاند ،تمرکز دارد.
ارتباطات یکپارچه بازاریابی یا ارتقا یکپارچه برند 4یکی از جدیدترین دیدگاهها و مدلهای
هدفگذاری تبلیغاتی و ارتباطات تجاری است .هدف این رویکرد بهینه ساختن ارزش و منافع برای
مصرفکنندگان و روش ارتباط با آنان است [ .]37این مدل از طریق برقراری ارتباط منسجم و
ساختاریافته میان عناصر آمیخته بازاریابی (قیمت ،کاال ،تبلیغات و توزیع) ،فعالیتهای تبلیغاتی
شرکت را بهطور کامل و اثربخش در خدمت راهبردها و اهداف بازاریابی و فروش قرار میدهد [.]3
از سوی دیگر ،ارتباطات یکپارچه برند بهعنوان یکی از پارادایمهای نوین و عملی بازاریابی یک
راهبرد جامع ارتباطات است که تمام فعالیتهای ارتباطی از قبیل روابط عمومی ،پیشبرد فروش،
بازاریابی مستقیم و فروش شخصی ،ابزارهای متنوع تبلیغات و برنامهها و راهبردهای ساخت برند را
یکپارچه کرده و آنها را در راستای اطالعرسانی و متقاعدسازی مشتریان به خرید محصوالت و
مدیریت برند (ارزشمندترین دارایی شرکت) بهکار میگیرد [.]4
فردریک ریچهلد [ ]36از جمله نخستین اندیشمندانی است که در قالبی جامع و یکپارچه به ذی-
نفعان کلیدی سازمان در قالب دریافتکنندگان ارزش پرداخته است .در این مدل سه گروه مشتریان،
سهامداران و کارکنان را بهعنوان ذینفعان کلیدی و مخاطبان دریافت ارزش ،بهشمار میآورد.
این گروهها نیروهایی هستند که وفاداری آنها به سازمان موجب موفقیت تجاری آن سازمان
خواهد شد .وی مفهوم ارزش را از سه دیدگاه بررسی میکند :ارزش از دید سهامدار که اقتصاددانان و
کارشناسان مالی طرفدار آن هستند ،ارزش از دید مشتری که بازاریابان به آن میپردازند و ارزش از
دید کارکنان سازمان.
1. Employee Engagement
2. Integrated Marketing Communication
3. Integrated Brand Communciation
)4. Integrated Brand Promotiom (IBP
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طرفداران ارزش از دید ذینفعان ،سازمانها را مسئول خلق ارزش برای همه ذینفعان آن شامل:
کارکنان سازمان ،مشتریان سازمان و جامعه دانسته و مشارکت در تعیین جهتیابیهای آتی سازمانی
که در آن منافعی دارند را حق مسلم آنان میدانند.
لیونس و همکاران [ ]28هویت سازمانی را از سه جنبه بررسی کردند )1 :بعد درونی (درک
کارکنان) )2 ،بعد بیرونی (درک ذینفعان خارجی از سازمان) و  )3بعد بیرونی ساختاریافته (درک
کارکنان از درک ذینفعان خارجی) .از نظر آنها رابطهای متقابل بین حس تعلق کارکنان و تصویر
مثبتی که ذینفعان خارجی از سازمان دارند ،وجود دارد .از سوی دیگر ،هویت اسوشیت ]19[ 1بر این
باور است که یک برند کارفرمای موفق میتواند سه مزیت کلیدی برای ذینفعان سازمان داشته باشد
که شامل )1 :هزینه کمتر ناشی از کاهش هزینههای استخدام و جایگزینی نیروها )2 ،رضایت
مشتریان و  )3منافع مالی میباشند.
بر اساس یافتههای تاورز واتسون ،مزایای کلیدی برای برخورداری از  EVPعبارتاند از :دشواری
کمتر در جذب و حفظ استعدادها ،تعهد باالتر کارکنان ،عملکرد مالی باالتر و در نهایت مشتریان
وفادار .این مطالعه همچنین نشان میدهد که  EVPدر جهت هم راستا نمودن نیروی کار و وعدههای
منعکس در برند سازمان نقش مهمی ایفا میکند.
بارو و موزلی ( ]7[ )2008رویکردی یکپارچه را ارائه دادهاند که از طریق برند محصوالت و برند
کارفرما ،شرکتها ارزش پیشنهادی بنیادین 2خود را به مشتریان و کارکنان خود ارائه میدهند؛ به
عبارت دیگر ،پیشنهاد بنیادین یک شرکت ،مجموعه ارزش پیشنهادی برند به مشتریان و کارکنان
است .در مدل یکپارچه ارائهشده توسط کرنستاک و سرنکا [ ،]23برند سازمانی تحت تاثیر عوامل
درونی (مدیریت ارشد ،فرهنگ سازمانی ،منابع انسانی و ساختار سازمانی) و عوامل بیرونی (شرکا
تجاری ،مشتریان ،رقبا و سهامداران) قرار دارد .به عقیده خلیلی شجاعی و خداد حسینی [ ،]3از دیدگاه
مدیریتی الزم است مدیران بازاریابی در مرحله نخست توجه خود را به التزام (تعهد) سازمان به
مشتریان و کارکنان معطوف کنند .در مدل ایشان ،الگوی برندسازی یکپارچه شامل :ابعاد ادارکی
(هویت برند ،ارزش ویژه برند ،شخصیت برند و نگرش به برند) و رفتاری (تعهد ذینفعان شرکت
شامل مدیران ،کارکنان ،مشتریان و ذینفعان) میباشد.

1. Hewitt Associate
2. Core proposition
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 .3روششناسی پژوهش

رویکرد علمی غالب در تببین متغیرهای پژوهش و استنباط روابط علّی معلولی آنها ،مبتنی بر
تفکری قیاسی است .از اینرو ،مادامیکه دادهها و شواهد جمعآوریشده مؤید یک نظریه است ،آن
نظریه همچنان مورد قبول است و بهعنوان مبنای پژوهشهای آتی استفاده میشود .مشکل قابل
توجه این رویکرد ،خال نظریه در موضوعات نو و نیز پذیرش نظریههای برگرفتهشده از تفکر قیاسی
در محیطهایی غیر از محیطهای شکلگیری آن نظریه است .در اینجا با توجه به هدف پژوهش و
بهمنظور مرتفع کردن اینگونه مشکالت از روش پژوهش مبتنی بر نظریه دادهبنیاد که زیرمجموعه
روش پژوهش کیفی با رویکرد استقرایی است ،استفاده شده است .بر پایه مفاهیم و مبانی نظریه
دادهبنیاد ،پژوهش بر اساس فرضیهسازی شروع نمیشود؛ بلکه پژوهشگر با مسئله پژوهشی روبهرو
است که برای پاسخگویی به آن هیچ جواب و حدس قبلی ندارد []41؛ بنابراین ،روابط بین متغیرها و
مولفههای پژوهش از قبل تعیین نمیشود؛ بلکه بر مبنای مشاهدات و دادههای گردآوریشده و با
توجه به تفاوتها و تشابهات آنها تبیین و از این طریق ،مقدمات الزم برای نظریهسازی فراهم
میشود .فرآیند ساخت نظریه در رویکرد دادهبنیاد را میتوان در پنج مرحله تحلیل (لزوما نه متوالی)
خالصه کرد [ )1 :]34طرح پژوهش )2 ،گردآوری دادهها )3 ،تنظیم دادهها )4 ،بررسی و تحلیل دادهها
و  )5بررسی مقایسه مبانی نظری و پیشینه پژوهش.
 .4تحلیل یافتهها

در این پژوهش ،از روش مصاحبه باز و عمیق ،مطالعه اسناد کتابخانهای و یادداشتها برای
گردآوری دادهها استفاده شده است .نمونهگیری بهصورت نظری انجام شده است .نمونهگیری نظری،
نوعی نمونهگیری هدفمند است که پژوهشگر سعی میکند با بهرهگیری از نظرات و دانش ،آگاهترین
افراد درباره موضوع پژوهش به واکاوی و موشکافی رویداد و پدیده مورد نظر بپردازد؛ به عبارت دیگر،
نوع نمونهگیری ،تصادفی نیست؛ بلکه ،تعمدی و قضاوتی است.
نمونهگیری نظری تا زمانیکه مقولهها به اشباع نظری برسد ،ادامه یافته است .اشباع نظری یعنی
مرحلهای که در آن ،مصاحبههای جدید ،دادهای را به مقولههای قبلی ،اضافه و روابط میان مقولهها
را دستخوش تغییر نمیکند [.]41
بر این اساس ،پانزده نفر از مدیران ارشد سازمانهای چابک ایرانی (با تمرکز بر مدیران بازاریابی و
منابع انسانی) بهعنوان مصاحبهشوندگان انتخاب شدند .با توجه به نبود فهرستی مدون از سازمانهای
چابک ایرانی ،بر اساس رویکرد دلفی و با بهرهگیری از نظر خبرگان ،بانک پاسارگاد ،الستیک بارز،
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شرکتهای سایپا یدک و پارس خودرو بهعنوان سازمانهای چابک و واحدهای تحلیل انتخاب
شدهاند .با توجه به نبود فهرستی مدون از سازمانهای چابک ایرانی ،بر اساس رویکرد دلفی و با
بهرهگیری از نظر خبرگان ،بانک پاسارگاد ( 3نفر) ،الستیک بارز ( 3نفر) ،بانک مهر اقتصاد ( 2نفر)،
شرکتهای سایپا یدک ( 4نفر) و پارس خودرو ( 3نفر) بهعنوان سازمانهای چابک و واحدهای تحلیل
انتخاب شدهاند.
برای این منظور ،نخست شاخصهای سنجش چابکی از مبانی نظری استخراج شد .مرحله دوم
شامل انتخاب شرکتهای داخلی برمبنای شاخصهای چابکی شناخته شده بود .برای این منظور ،به
رتبهبندیها و ارزیابیهای متنوعی که توسط مراجع ذیصالح و براساس معیارهای مشخص انجام
میگیرد ،مراجعه شد (جایزه ملی تعالی سازمانی ،لیست  100شرکت برتر و جایره مرکز ملی مطالعات
بهرهوری) و برای یافتن درجه مطابقت و نزدیکی بین شاخصهای چابکی و معیارهای ارزیابی این
جوایز ،اقدام به نظرسنجی از اساتید و خبرگان با استفاده از تکنیک دلفی و طی سه مرحله انجام و از
اساتید درخواست شد که مرتبطترین شاخصها برای سنجش چابکی را از بین آنها انتخاب کنند.
نتیجه انجام این تحلیل نشان داده است که ترکیب شاخصها و مبانی ارزیابی جایزه ملی تعالی
سازمانی و نیز جایزه ملی بهرهوری برای سنجش چابکی سازمان مناسب میباشد .سپس به صفحه
رسمی سایت جایزه ملی تعالی سازمانی به نشانی  iranaward.imi.irو نیز جایزه ملی بهرهوری به
نشانی  ipcel.irرجوع شد و پس از مشاوره با اساتید محترم ،شرکتهایی بهعنوان نمونه و برای انجام
مصاحبه انتخاب شدهاند که در پنج سال گذشته حداقل  3بار موفق به دریافت جایزه ملی تعالی
سازمانی و یا جایزه ملی بهرهوری شده باشند و نیز در بازارهای رقابتی و بهخصوص در بازارهایی با
ساختار کسبوکار به مشتری ( )B2C1فعالیت کند .جهت اطمینان از روایی این پژوهش اقدامات ذیل
انجام شده است:
ـ تطبیق اعضا :مشارکتکنندگان ،نظر خویش را درباره گزارش پژوهش ،فرآیند تحلیل و مقولهها
عرضه کردهاند و مطابق نظرات آنها ،نتایج ،بازبینی و اصالح شده است.
ـ بررسی همکار :نظرات ،مدل و مقولهها با سه نفر از استادان مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و دو
نفر از دانشجویان دکترای بازاریابی (دانشگاه شهید بهشتی) به اشتراک گذاشته شد و از نظرات آنها
برای تقویت نتایج پژوهش استفاده شده است.
1. Business to Customer
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در مرحله بررسی و تحلیل دادهها ،نخست در قالب کدگذاری باز 294 ،1کد (کلمات ،فرازها و یا
جمالت) استخراج شدهاند که در چارچوب جداولی تنظیم و سپس بر اساس میزان تکرار یا تاکید در
مصاحبهها و جلسات ،مجددا طبقهبندی شدهاند .حاصل این مرحله ،دستیابی به مفاهیم اولیه در قالب
 137مفهوم 2بوده است .مطابق با دیدگاه استرواس و کوربن ،هنگامیکه مفاهیم ایجاد شدند ،الزم
است که تحلیلگر ،آنها را تحت واژههایی با قدرت تبیین بیشتر که مقوله 3نامیده میشوند ،گروهبندی
کنند .هنگامیکه یک مقوله مشخص شد ،به خاطر آوردن آن ،تفکر پیرامون آن و مهمتر از همه تبیین
ویژگیها و ابعاد آن ،سهولت بیشتری مییابد .در مرحله بعدی از پژوهش سعی شده است ،گزارههای
مستخرج از فرآیند پژوهش ،بر اساس سواالت اصلی پژوهش دستهبندی شوند .از اینرو در مرحله
بعدی پژوهش ،از طریق فرآیند مقایسهای ،شباهتها و تفاوتهای مفاهیم ،استخراج و بررسی شده و
مفاهیم شبیه یکدیگر در یک مقوله یا دستهبندی قرار داده شدهاند .پس از مشخص شدن مفاهیم و
مقولهها ،مقولههای موجود ،بر اساس دیدگاه استراوس و کوربن ،به مقولههای اصلی و مقولههای خرد،
تقسیم شدهاند .در جدول  2مقوالت اصلی و زیر مقوله از بعد چیستی (معرفی مقوله) و چرایی
(ضرورت وجودی) بررسی شدهاند.
جدول  .2زیر مقولهها و مقولههای اصلی
مقوله

زیر مقوله

تدوین راهبرد و چشمانداز

اهداف راهبردی و چشمانداز

چیستی و چرایی :چشمانداز ،جایگاهی است در افق آتی که برای سازمان ترسیم میشود .معموالً این جایگاه در ذهن مدیران
ارشد سازمان شکل میگیرد که بیانگر موقعیت است و ماهیت برنامه ندارد .چشمانداز یا هدف کلی باید انعطافپذیر باشند تا
مدیران بتوانند آن را با تجربیات خود تطبیق دهند .وجود چشمانداز یا اهداف کلی (چه کالن در قالب سازمانی ،چه متمرکز در
قالب برند) برای جلوگیری از انحراف در سمتگیریهای کالن سازمان در شرایط متالطم محیطی ضروری است.
تدوین ارزشهای سازمانی
تبیین ارزشهای سازمانی و
پرورش فرهنگ

اتخاذ رویکرد پایدار کسبوکار

چیستی و چرایی :فرهنگ سازمانی مجموعه تفکرات ،باورها ،احساسات ،دانش ،اخالق ،ارزش و اقدامات جمعی در سازمان
است .فرهنگ سازمانی مجموعهای پیچیده از فروض ،نشانهها و ارزشهاست که مسیر هدایت کسبوکار را تعیین میکند.
فرهنگ بستر فکری مشترکی را برای اعضای سازمان فراهم میآورد .برخورداری از فرهنگ سازمانی و تبیین ارزشها ،زمینه
یکپارچگی در رویکرد کسبوکار را ایجاد میکند.
1. Open Coding
2. Concept
3. Category
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محیط چابکی (قابلیتها و

تبیین و بهکارگیری ابعاد چابکی

توانمندسازها)

نهادینه ساختن مدیریت دانش

چیستی و چرایی :واکنش بهنگام به تغییرات ،یادگیرنده بودن سازمان ،برخورداری از ارتباطات شبکهای ،تفکر سیستمی،
نیروی کار دانش محور و دانشپذیر ،تعالی در فرآیندها ،سیستم یکپارچه کسبوکار ،استمرار در نوآوری و سرعت در انتقال ایده
و محصول از جلوههای چابکی سازمانی است .چنانچه سازمانی به دنبال چابکی است ،ایجاب میکند شماری از توانمندیها و
قابلیتها را مد نظر داشته و تا جای ممکن آنها را در درون خود پرورش داده و تقویت کند.
بررسی و تحلیل رفتار رقبا
بررسی و تحلیل بازار محصول
بررسی و تحلیل رفتار مشتری
یا خدمت
پایش روندهای بازار
چیستی و چرایی :بررسی و تحلیل فرصتها و تهدیدات محیطی ،شناسایی بازار بالقوه برای محصوالت و خدمات ،ارزیابی و
تحلیل مزیت رقابتی برند رقبا و ...درکی مناسب برای بهرهگیری حداکثری از فرصتهای بهوجود آمده را ،فراهم میکند .درک
عمیق از پویاییهای بازار و کنکاش مستمر محیطی ،سازمان را نسبت به جریانات تاثیرگذار در شکلدهی روندهای بازار ،رفتار
رقبا و رفتار مصرفکننده آگاه میسازد .تحلیل صحیح محیطی و آشنایی با اقدامات بازار ،ابزار نیرومندی برای شناسایی
فرصتهای بازار ،نیازهای رو به تغییر مشتریان و راهبردهای رقابتی رقبا و در نهایت تدوین راهبردهای موثر تدوین برند
محصول میباشد.
بررسی و تحلیل ترجیحات
سایر ذینفعان

بررسی و تحلیل ترجیحات سایر ذینفعان :دولت ،جامعه ،سهامداران ،رسانه،
تامینکنندگان ،شرکای تجاری

چیستی و چرایی :ذینفعان سازمانی دامنه وسیعی را از دولت تا رسانهها ،تامینکنندگان ،شرکا تجاری ،شهروندان و
سهامداران را شامل میشود .سازمانها با علم به اینکه فعالیت آنها در خال رخ نمیدهد ،باید ضمن بررسی و مطالعه ترجیحات
هر یک ذینفعان ،رویکردی قابل قبول برای تامین ارزشهای مورد نظر هریک اتخاذ کند .آگاهی از ارزشهای مد نظر هر یک
از گروههای ذینفع ،سازمان را در انتخاب مسیر پایدار کسبوکار ،یاری میدهد .نادیده گرفتن ترجیحات ،نیازهای و اولویتهای
کلیدی هر یک از گروههای ذکر شده ،میتواند تهدیدات بیرونی عمدهای را (همچون بدنامی سازمان در رسانهها ،موضع منفی
دولتها ،قطع همکاری شرکای تجاری و تامینکنندگان) را برای سازمان بهوجود آورد.
شناسایی نیازهای نیروی کار (فعلی و جویای کار)
بررسی و تحلیل بازار کار
بررسی و تحلیل روندهای منابع انسانی
چیستی و چرایی :بررسی و تحلیل پویاییهای بازار کار ،ویژگیهای جمعیتشناختی نیروی کار و رفتارهای شغلی مناسب به
هر نسل ،مطالعه روندهای و اقدامات صورت گرفته در زمینه جذب ،آموزش و نگهداری نیروی کار و تحلیل اقدامات رقبا،
سازمان را در جهتدهی راهبردهایش در زمینه تدوین برند کارفرما و مدل مناسب ارزش پیشنهادی به نیروی کار ،یاری
میدهد ..مطالعه روندهای جاری در بازار کار ،سازمان را در شکلدهی راهبردی موثر در جذب استعدادها بهخصوص برای
مشاغلیکه رقابت جذب برای آنها شدیدتر است ،کمک میکند .همچنین محکزنی اقدامات داخلی با روندهای روزآمد و نیز
اقدامات رقبا ،سازمان را در ارائه راهحلهای موثر در بهبود وفاداری و حس تعلق کارکنان کمک میکند.
سنجش ،افزایش رضایت و وفاداری مشتریان
تبیین ،تدوین و تقویت ارزش
پیشنهادی برند به مشتریان
یا CVP

تبیین ،تدوین و تقویت ارزش از دید مشتری
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چیستی و چرایی :ارزش پیشنهادی برند به مشتری را میتوان تعهدی آشکار از سوی سازمان و نسبت به مشتری دانست
مبنی بر اینکه مجموعه ارزش ارائهشده ،مزایای مشخصی برای مشتری در بردارد .ارتقا ارزش پیشنهادی به مشتری میتواند
موجب بهبود کارآئی و اثربخشی فرآیندهای درونی مرتبط با یک محصول یا خدمت شود که نتیجه آن حفظ مشتریان ،کاهش
هزینهها ،رضایتمندی سهامداران ،افزایش سهم بازار شود و توانایی سازمان در خلق و ارائه ارزش برتر بهعنوان یکی از
کارآمدترین راهبردهای رقابتی نگریسته میشود.
تبیین ،تدوین و افزایش ارزش از دید سایر ذینفعان
تدوین و تبیین ارزش
پیشنهادی به سایر ذینفعان

سنجش و تبیین خوشنامی اجتماعی

چیستی و چرایی :ارزش پیشنهادی برند به سایر ذینفعان شامل مجموعه ارزشهای ارائه شده به مجموعه تمامی افراد و
گروههایی است که متاثر از اقدامات شرکتاند و عبارتاند از سهامداران ،دولت ،جامعه ،تامینکنندگان ،شرکای تجاری و سایر
نهادها و گروههای ذینفع .در فضای رقابت ،مانایی کسبوکار مستلزم رویکردی پایدار است که همزمان منافع مالی ،تجاری و
اجتماعی را در چارچوبی متوازن و بلندمدت در بر داشته باشد .ارزش پیشنهادی به سایر ذینفعان تنها محدود به مزایای
اقتصادی ناشی از تعامالت با شرکت نبوده و گستره وسیعی شامل مسوولیتهای اجتماعی سازمان ،ارتباطات اجتماعی ،رابطه با
دولتها و همراستایی با پارادیمهای اجتماعی (برای مثال دغدغههای زیست محیطی) را در بر میگیرد.
تبیین ،تدوین و تقویت ارزش

تبیین ،تدوین و تقویت ارزش از دید نیروی کار

پیشنهادی برند به کارکنان یا
EVP
چیستی و چرایی :ارزش پیشنهادی برند به کارکنان به مجموعه برنامههایی اطالق میشود که یک سازمان در قبال استخدام
افراد به آنها پیشنهاد میدهد .در واقع آن ارائه و دریافت میان سازمان و کارمند میباشد که تمام جنبههای مربوط به تجربه
استخدامی ازجمله ماموریت سازمان ،هدف و ارزشهای آن ،کار آن ،فرهنگ و افراد و همچنین بسته کلی رویههای پاداش را
احاطه میکند EVP .رضایت و حس تعلق کارکنان را تحت تاثیر قرار میدهد .کارکنان چهره سازمان محسوب شده و هرچه
حس تعهد و تعلق آنها بیشتر باشد ،احتمال اینکه بهتر بتوانند تعهدات برند را متبلور سازند ،بیشتر خواهد شد.
برقراری مدیریت رابطه با مشتریان
مدیریت برند محصول
تدوین و تقویت برند محصول
همراستاسازی برند محصول با برندهای کارفرما و سازمان
تقویت تصویر برند محصول
سنجش و افزایش رضایت و حس تعلق کارکنان

چیستی و چرایی :برند نام ،واژه ،عالمت ،نماد یا طرح و یا ترکیبی از آنها برای معرفی محصول یا خدمت یک فروشنده یا
گروهی از فروشندگان و تفکیک آنها از رقبای موجود است .برند را میتوان مجموعهای از تعهدات درمورد مجموعهای از
ویژگیها برشمرد که به فرد خریدار رضایت را انتقال خواهد داد .ایجاد تمایز مهمترین عنصر در خلق برند است که به شرکتها
این قدرت را میدهد که خود را از سایرین در فضای رقابتی متمایز سازند .برند به یک محصول یا خدمت ،ابعادی را میافزاید تا
آن محصول یا خدمت از سایرین متمایز شود .برند در حقیقت تعهد دائمی یک فروشنده برای ارائه مجموعهای از ویژگیها ،مزایا
و خدمات خاصی به خریداران است.
همراستاسازی برند کارفرما با برندهای کارفرما و سازمان
مدیریت برند کارفرما
تدوین و تقویت برند کارفرما
بهکارگیری مدیریت توسعه منابع انسانی
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چیستی و چرایی :برند کارفرما مجموعهای از ویژگیهای اغلب ناملموساند که سازمان را متمایز میکند ،نوع خاصی از
تجارب استخدامی را ضمانت میکند و درخواست میکند که کارکنان بهترینهای خود را متناسب با فرهنگ سازمان انجام دهند
و موجب پیشرفت سازمان شوند .از برند کارفرما برای دستیابی به وفاداری کارکنان و به دنبال آن افزایش سود و موفقیت
سازمان از طریق تمایز بازار استفاده میشود .سه مزیت عمده برای برندسازی کارفرما تعریف شده است که عبارتاند از)1 :
بهبود فرآیند استخدام  )2حفظ و نگهداری کارکنان  )3ایجاد تعهد سازمانی .از سویی نتایج مطالعات متعدد را نشاندهنده این
است که مجموعه مزایای بیان شده ،به کسب اهداف و راهبردهای سازمان کمک میکند.
مدیریت برند سازمان
تقویت تصویر برند سازمان
تدوین و تقویت برند سازمان
مدیریت رابطه با سایر ذینفعان
یا برند شرکتی
همراستاسازی برند سازمان با برندهای محصول و کارفرما
چیستی وچرایی :برند شرکت به معنای نگریستن به هویت درونی سازمان است ،چیزی بیش از تمرکز صرف بر محصول.
دراین راستا الزم است که سازمان به شناسائی و تعریف چشمانداز و فرهنگ خود پرداخته و سپس آنها را با تصویر سازمان
مرتبط نماید .برخالف برند محصول که محدود شده در عرصه بازاریابی است ،برند شرکتی میتواند چندبعدی بوده و دامنه
گستردهای از ذینفعان و شبکههای بیرونی را مورد هدف قرار دهد .در حالیکه ،برند محصوالت غالبا مشتریان و مصرف-
کنندگان را مورد هدف قرار میدهند ،برند شرکتی در شکلگیری تصویر سازمان از منظر اعضای آن ،سرمایهگذاران ،شرکا،
تامینکنندگان و سایر ذینفعان تاثیرگذار است .تصویر مثبت برند شرکتی نه تنها قدرت رقابتی را افزایش میدهد بلکه مشتریان
را به خرید مجدد ترغیب میکند.
برند راهبردی

ارائه تصویری یکپارچه و منسجم به تمام ذینفعان سازمان
همراستایی برند محصول ،برند سازمان و برند کارفرما

چیستی و چرایی :برند راهبردی تبلور همراستایی برند سازمان ،برند محصول و برند کارفرماست .برند راهبردی با در نظر
گرفتن همزمان ارزشهای مد نظر کارکنان ،مشتریان و جامعه ،پلتفرمی یکپارچه را در تعریف سازمان بهعنوان یک نهاد
تولیدی/خدماتی ،یک کارفرما و یک نهاد اجتماعی مسوول ارائه میدهد .مصرفکنندگان با تکیه بر اطالعات در دسترس در پی
انتخابی هستند که کیفیت و قیمت تنها بخشی از این تجربهاند و عواملی چون خوشنامی سازمان بهعنوان یک نهاد اجتماعی و
یا یک کارفرمای منصف ،می توانند تصمیم خرید او را تحت تاثیر قرار دهند .چنین رویکردی برای جویندگان کار نیز متصور
است .اخذ رویکردی یکپارچه در تدوین برند و ارائه تصویر سازمان به بیرون ،عاملی کلیدی محسوب میشود.
1

پس از تدوین مقوالت از تحلیل دادههای کیفی ،و با مشاوره خبرگان ،پاردایم کدگذاری محوری
تدوین شده است .فرآیند توسعه و ایجاد طبقات اصلی در این مرحله صورت میگیرد .در این مرحله،
شش عنصر منطقی پاردایمی ،یعنی شرایط شرطی ،مقوله مرکزی ،زمینه ،شرایط مداخلهگر ،راهبرد و
برآمد ،برای پیکرهبندی پارادیم اصلی پژوهش ،بررسی شدهاند .نتیجه نهایی این بررسیها در نمودار 1
آمده است.

1. Axial Coding
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نمودار  .1الگوی پارادیمی کدگذاری محوری

کدگذاری انتخابی ،1کدگذاری محوری را در سطح انتزاعیتری ادامه میدهد .در واقع ،در این
مرحله است که پژوهشگر بر اساس دادههای خود به نظریه میرسد .کدگذاری انتخابی ،فرآیند
یکپارچهسازی و بهبود مقولهها است؛ لذا ،به منظور تایید مقولههای اکتشافی در این پژوهش و
همچنین تایید روابط کشفشده ،مجددا با مشارکتکنندگان پژوهش مصاحبه شد و بعد از چندین بار
مطالعات و رفت و برگشتهایی که میان دادهها و مفاهیم و مقولهها و کدها صورت گرفت؛ در نهایت،
پس از بررسی مقولهها و ارتباط منطقی و با تاییدات اخذشده از خبرگان ،مدل نهایی پژوهش باعنوان
«مدل مفهومی برند راهبردی» در قالب نمودار  2ارائه شد.

1. Selective Coding
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نمودار  .2مدل مفهومی برند راهبردی

جمعبندی و مالحظات .امروزه شاهد ظهور بازاریابی ارزشمحور هستیم .در این رویکرد ،افراد نه
تنها بهعنوان مصرفکننده صرف ،بلکه در قالب انسان با عقل و قلب و روح نگریسته میشوند .با
افزایش دسترسی به اطالعات و ظهور مفاهیمیچون رسانههای اجتماعی (بیانی 1یا مشارکتی ،)2سطح
تشریک اطالعات در تمام سطوح افزایش یافته و عملکرد سازمانها و ارزشهای ارائهشده توسط آنها
در سطحی شفافتر و عمومیتر میتواند مورد قضاوت ذینفعان و یا مورد مقایسه با سایر سازمانها،
قرار گیرد؛ از سوی دیگر ،مصرفکنندگان کاال یا خدمت با تکیه بر اطالعات در دسترس در پی
انتخابی هستند که کیفیت و قیمت تنها بخشی از این تجربهاند و عاملی چون خوشنامی سازمان
1. Expressive Social Media
2. Collaborative Social Media
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بهعنوان یک نهاد اجتماعی و یا یک کارفرمای منصف ،میتوانند تصمیم خرید او را تحت تاثیر قرار
دهند .چنین رویکردی برای جویندگان کار نیز متصور است و اولویت با سازمانهایی است که
محصوالتی معتبر ارائه دهند ،خوشنام باشند و ارزشهای سازمانی متعالی و منطبق بر پارادایمهای
اجتماعی در آنها جاری باشد .منطق بازایابی متاثر از نیروهای پیرامونی در حال تحول است و در
چارچوب فرآیند مستمر اجتماعی ـ اقتصادی که در آن نتایج مالی نه بهعنوان نتایج نهایی ،بلکه
بهعنوان ابزار آزمودن فرضیه بازار و ارزش مورد انتظار ذینفعان نگریسته میشود ،تعریف میشود
[.]24
در حالیکه ،موفقیت برند محصول ،مستلزم شناسایی و پرداختن به نیازهای مشتریان توسط
بازاریابان است ،مفاهیمی چون برند شرکتی و برند کارفرما در چارچوب راهبردهای نوین بازاریابی
ظهور یافتهاند .بحث پیرامون برند شرکتی و برند کارفرما با تمرکز بر روی سازمان آغاز میشود [.]18
بسیاری از نظریهپردازان بر این باورند که برند شرکتی باید همراستایی بسیاری با هویت سازمان داشته
باشد و ترجمه این هویت را باورها ،اهداف و ارزشهایی میدانند که شخصیتی منحصربهفرد ایجاد
میکند [.]14
توسعه چنین هویتی توسط بنیانگذاران و رهبران ایجاد شده است و تحت تاثیر عوامل محیطی و
سنتها میباشد و میتواند به منبعی برای خلق مزیتی رقابتی و پایا تبدیل شود .بهمنظور مدیریت
موفق برند شرکتی ،مدیران باید بهخوبی چگونگی ارتباط و اثر رفتار و ارزشهای کارکنان را بر
ارزشهای مفروض برند دریابند [.]31
این بعد ،چالشی نو پیشروی مدیران است؛ زیرا بهطور سنتی تمرکز آنها بر رفتار مشتریان بوده و
تحلیل پویایی سازمانی و بهطور خاص رفتار کارکنان ،به واحد منابع انسانی سپرده میشد؛ از سوی
دیگر ،از منظر کارشناسان منابع انسانی ،معیارهای عمومی مانند مهارتها و شایستگیها ،دیگر
پاسخگوی نیازها نبوده و کارکنان باید توانایی انعکاس و انتقال وعدههای برند محصول را داشته
باشند .با توجه به اینکه که برند محصول با تکیه بر ارزش پیشنهادی به برند به مشتریان و برند
کارفرما با تمرکز بر ارزش پیشنهادی به برند به کارکنان ،در دو بازار متفاوت (بازار کاال و بازار جذب یا
حفظ استعداد) رقابت میکنند؛ بهطورکلی ،برند شرکتی تبلور جوهره سازمان 1و برند کارفرما ترجمه آن
در قالب روابط نیروی کار است.
1. Essence
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یکپارچگی و همراستا نمودن این ارزشها در قالبی یکپارچه که تبلور منسجم از برند محصول،
شرکت و نیز برند کارفرماست ،میتواند نقشی تعیینکننده در همراستاسازی راهبردها و اقدامات برند،
ایفا کند .به همین علت ،اخیرا نگاه میان رشتهای با مفهوم برند شرکتی و برند کارفرما تقویت شده و
نظریهپردازان اذعان دارند که نظریههای سازمان و بازاریابی را باید با هم یکپارچه کرد [.]9
بسیاری از نویسندگان ،همسویی در راهبردها را عامل موفقیت در سازمانها میدانند [ .]2سطح
هوشمندی سازمانها در یکپارچه و هم راستا نمودن ارزش پیشنهادی کارکنان ،مشتریان و سایر
ذینفعان و به تبع آن یکپارچگی و همراستایی برند محصول ،کارفرما و سازمان نقشی تعیینکننده در
موفقیت آنها ایفا میکند .سازمانهای ایرانی برای بقا و رشد پایدار باید همزمان ارزشهای مد نظر
کارکنان ،مشتریان و جامعه را با رویکردی متوازن مد نظر داشته و با تدوین نقشه ارزش جامع تمام
ذینفعان سازمان ،پلتفرمی یکپارچه را در تعریف سازمان بهعنوان یک نهاد تولیدی/خدماتی ،یک
کارفرما و یک نهاد اجتماعی مسئول ارائه میدهند .اخذ رویکردی یکپارچه در تدوین برند و ارائه
تصویری یکپارچه از سازمان به بیرون ،عاملی کلیدی برای کسب موفقیت و خوشنامی در محیط
رقابتی محسوب میشود.
مقایسه پژوهش با پژوهشهای پیشین (جنبه نوآوری پژوهش) .مزیت مدل تبیینشده در این
پژوهش نسبت به پژوهشهای پیشین این است کهاین مدل ،مدلی جامع و مبتنی بر عمل است که
همزمان کوشیده است اکثر مولفههای موثر بر برندسازی بنیادین در سازمانهای چابک را برای
نخستین بار مد نظر داشته باشد .در مقایسه با پژوهش خلیلی و خداداد حسینی [ ،]3فرآیند تعریف
تعهدات در قالبی عمیقتر و در چارچوب ارزش پیشنهادی تبیین شده است .بهعالوه ،مدل مفهومی
استخراجشده ،فراتر از مفهوم برند محصول و در قالب همراستایی برندهای محصول ،سازمان و
کارفرما تبیین شده است؛ از سوی دیگر ،مدل بارو و موزلی [ ]7محدود به ارزش پیشنهادی است .در
این پژوهش عالوه بر ارزش پیشنهادی برند به سایر ذینفعان ،مدل به سطوح باالتر گسترش یافته و
برند بهعنوان تبلور ارزش ،تبیین شده است .در مدل ریچهلد [ ]36ذینفعان سازمان در قالب کارکنان،
مشتریان و سهامداران میباشند و رابطه بین این سه گروه ذینفع ،رابطهای متقابل 1است .در این
پژوهش ،دینفعان در قالبی گستردهتر ،باز تعریف شده و با ارائه چارچوبی مفهومی ،مدلی کاربردی
برای نیل به همراستایی 2برندهای کارفرما ،محصول و شرکت تدوین شده است.
1. Interrelationship
2. Alignement
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 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

در مصاحبه با مدیران سازمانهای چابک ایرانی ،مشخص شد که در این سازمانها نگاه به
ذینفعان سازمانی ،از رویکردی صرفا مشتریگرا به رویکردی جامع که در آن کارکنان بهعنوان یکی
از ذینفعان کلیدی تعریف شدهاند ،در حال تغییر است و بر اساس نتایج پژوهش ،تعریف جامع و
ساختاریافتهای در اغلب سازمانهای مورد مطالعه از ارزش پیشنهادی وجود ندارد؛ بنابراین ،پیشنهاد
میشود که سازمان ها با تعریف نقشه جامع ارزش مشتریان فعلی و مشتریان و بالقوه به شناسایی
ترجیحات آنان متکی بر مطالعات عمیق بازاریابی مانند نظرسنجی از مشتریان ،بهبود بصیرت بازار 1و
پژوهشهای بازار بپردازند؛ از سوی دیگر ،تعریف نقشه ارزش کارکنان و جویندگان کار با تکیه بر
مطالعات جمعیتشناختی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و نیز رصد دقیق تحوالت اجتماعی و بین
سازمانها در تبیین مدل ارزش پیشنهادی به تبع آن برند تاثیرگذار کارفرما ،کمک

نسلی ،به این 
میکند.
به عالوه ،توصیه میشود تا سازمانهای چابک با تدوین نقشه جامع ارزشهای ترجیحی
ذینفعان ،به الزامات سازمانی و ابزارهای نیل بر هر یک از ارزشهای کلیدی ،به خوبی آگاهی یافته و
سپس در جهت بهکارگیری توانمندسازهای چابکی برآیند .رویکرد به مفهوم ارزش و برند در این
سازمانها همچنان تا حدی انتزاعی بوده و در قالبی دپارتمانی و نه سازمانی تعریف میشود؛ بر این
اساس ،پیشنهاد میشود تا مدیران سازمانهای چابک با بهکارگیری نگاهی نظاممند و راهبردی به
مفهوم برند ،رویکردی اتخاذ کنند که از تدوین راهبرد و چشمانداز آغاز شده و به تدوینی منسجم از
برند خاتمه یابد .نتیجه پژوهش نشان میدهد که تمرکز بر برند محصول (ارزش پیشنهادی برند به
مشتریان) در سازمانهای چابک ایرانی بیش از سطح پرداخت این سازمانها به برند کارفرماست؛ بر
این اساس ،پیشنهاد میشود تا برنامههای نظرسنجی از کارکنان چه در قالب سنجش رضایت و چه در
قالب حس تعلق بهصورت مداوم (و توسط شخص ثالث و نه اعضای شرکت) در هر دو سال یک بار
صورت پذیرفته و نتایج و اقدامات مد نظر مدیران برای بهبود فرآیندها بهصورت شفاف با کارکنان در
میان گذاشته شود.
مطالعات مستمر در زمینه روندهای قالب در بازار کار و چالشهای پیشروی در بازار نیروی کار و
تدوین برنامههای حفظ و جذب نیروی کار بر اساس نقشه جامع ارزش پیشنهادی به کارکنان و
محکزنی اقدامات مرتبط با منابع انسانی در زمینههایی چون حقوق ،مزایا ،برنامههای توسعه و حفظ
1. Market Insight
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میتوانند تقویت ارزش پیشنهادی برند به کارکنان و به تبع آن
استعدادها و بازنگری در این برنامهها 
تقویت برند کارفرمای سازمانهای چابک کمک کنند.
با توجه به یافتههای پژوهش ،پیشنهاد میشود مدلی بر اساس نگاشت مفهومیدر زمینه ایجاد
برند راهبردی در سازمانهای دانشبنیان طراحی و تبیین شود .همچنین ،از روش تحلیل عاملی در
راستای موضوع پژوهش استفاده شود .عالوه بر این ،میتوان مدلی مفهومی برای شناسایی بهتر
عوامل موثر بر ارزش پیشنهادی به تمام ذینفعان سازمانی ،در سازمانهای برتر ایرانی ،طراحی و
تبیین کرد .همچنین ،مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی ) (IMCمبتنی بر ارزش پیشنهادی به ذینفعان
شرکت (مشتریان ،کارکنان و سایر ذینفعان) طراحی و تدوین شود.
محدودیتهای پژوهش .محدودیت ذاتی این نوع پژوهشهای کیفی با توجه به ابزار آن یعنی
مصاحبه ،تغییرپذیری آنها در شرایط زمانی متفاوت است .از آنجاکه ،پژوهش حاضر در زمره معدود
پژوهشها درباره ارائه الگویی جامع و بنیادین از برند بوده و تنها در سازمانهای چابک صورت گرفته
است؛ بنابراین ،تعمیم نتایج آن به صنایع و سازمانهای دیگر قابل بررسی است؛ لذا ،توصیه میشود
جهت سنجش پایایی و افزایش روایی سازهای یافتههای این پژوهش ،این بررسی در صنایع مختلف
و بهخصوص شرکتهای دارای بازاریابی صنعتی و خدماتی انجام و یا از طریق پژوهشهای پیمایشی
راستآزمایی شود.
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