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بااليي داشته باشد و نگرش خوبي هم داشته باشد ول ي

مقدمه
يکي از ويژگ يه اي س ازمانه اي جدي د کس ب

در دور تک رار و روزمرگ ي مان ده باش د شايس تگي او

مهارته ا و شايس تگيه ائي در س طح رقاب ت اس ت.

اعتباري را ب رايش ايج اد نم يکن د .ل ذا ب ا توج ه ب ه

پديده ايجاد برند و شايستگيهاي رقابتي به عنوان ي ک

مطالعات ص ورت گرفت ه و همچن ين س وابق ط والني

اب زار م ديريت اس تراتژيک و يک ي از س ري ت رين

آموزش و مشاوره در سازمانهاي ايراني م دل نگارن ده

زمينه هاي رش د کس ب و کاره اي ب ه ش مار م يرود.

ب راي شايس تگي ف ردي در ش کل ( )1ارائ ه م يش ود

همچن ين تکني که اي شايس تگي رق ابتي يک ي از

(صائميان .)1198

مزيتهاي سازمانهاي نوين م يباش د .در اي ن زمين ه،

برند شخصي اولين بار در يک مقاله در سال 1991

محققان شايستگي را به دو مقوله فني و رفتاري تقس يم

توسط وي استفاده و مطرح شد .وي عنوان ک رد توج ه

مي كنند .شايستگي فني ي ا دان ش فن ي ب ه انج ام ك ار

مديران ارشد به محصوالت و خدمات است درحاليکه

ارتباط دارد و شايستگي هاي رفتاري به چگونگي انجام

مهمترين بخش اثرگ ذار در ب ازار ،کارکن ان و م ديران

ك ار توج ه دارن د ( .)Caplan 2003بيش تر محقق ان

هستند .او بر س اخت برن د شخص ي از طري ق توس عه

معتقدن د ک ه س ه مؤلف ه اساس ي در ش کلگي ري

مهارتها ،تغيير رفتارها و ايجاد تمايز تاکيد داشت .ب ه

شايستگيها نقش دارند که عبارتاند از؛ دانش ،مهارت

عالوه ،اين فرايند به صورت ايجاد يک داراي ي ک ه ب ه

و نگرش .با توجه به نظريات محققان اگر فردي دان ش

فرد خاصي تعلق دارد نيز تعريف م يش ود؛ ک ه پيک ر،

و مهارت الزم در يک حوزه خاص را داشته باشد ول ي

پوشش ،ظ اهر فيزيک ي و زمين هه اي دان ش را در ب ر

در رفتار و عملکرد او نتوان وجه تمايز و شايس تگي را

ميگيرد؛ اما برندسازي شخص ي ،فق ط ب ه اي ن م وارد

ديد در اين صورت نميتوان عنوان شايس ته را ب ه وي

محدود نميشود و منجر ب ه ي ک احس اس منحص ربه

اطالق کرد .همچنين ميتوان گف ت اات شايس تگي ب ا

تشخيص ،به ي اد مان دني و اي دهآل در ص احب برن د

خلق ارزش و نوآوري و تازه شدن و ت ازه ب ودن معن ا

ميشود (.)Schawbel 2009

پيدا ميکند .اگر فردي هر اندازه دانش و مهارت س طح

شکل  :1هرم شايستگيهاي فردي (صائميان )1198
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برند شخصي ني ز يک ي از هم ين شايس تگي ه اي

را در بکار گيري تکنولوژي هاي ارتباطي نيز توسعه داد

فردي ميباشد .افراد براي داشتن برند شخصي مطلوب

به طوري که با ايجاد يک ارتباط قدرتمند در شبکههاي

بايد ويژگيه اي مختلف ي را از طري ق کس ب دان ش،

ارتباطي از طريق رسانهها و اينترن ت بت وان در توس عه

مهارت و تجربه بياموزند و آنها را بکار گيرن د .ب دون

برند شخصي به ص ورت حرف هاي وارد ش

د & (Lyle

مهارتهاي حرفه اي ،انساني و ادراکي افراد نميتوانن د

).Wetsch 2012

حوزه برند شخصي خود را توسعه دهند .با توسعه برند

يکي از عوامل اثرگ ذار ب ر توس عه برن د شخص ي

محصول و شرکت زمينههاي ايجاد مفهوم تازهاي به نام

مبتني بر شايستگي هاي فردي ،مؤلفه فرهنگي ميباش د.

برند شخص ي ني ز ف راهم ش د )Wetsch, 2012( .ت ام

فرهن ب ب ه ص ورت مجموع هاي از الگوه اي رفت ار

پيترز 1از جمله افرادي بود که در حوزه برن د شخص ي

اجتماعي ،هنرها ،اعتقادات ،رسوم و س اير محص والت

مطالعات و تحقيقات گستردهاي انجام داد و اصطالح

انسان و ويژگيهاي فكري يك جامعه يا ملت تعري ف

برندسازي شخصي فرايندي اس ت ک ه توس ط آن،

ميشود .با توجه به مفه وم فرهن ب و ويژگ يه اي آن

افراد و تخصصشان مثل برندهاي تجاري عالمتگذاري

ميتوان نتيجه گرفت كه رفتار انسان اصو ًال بر باوره اي

ميشوند .به عبارت ديگر شناس هه اي شخص ي اف راد

فرهنگي متكي است .نار آمدن با محيطي که پيوس ته در

ش کل م يگي رد )).Lair, Sullivan, & Cheney 2005

حال تغيير است ،مهمترين عامل در تعيين موفقي ت ي ا

رامپرسد و ه وبرت )8222( 2معتقدن د برن د شخص ي

شکست در يک سيستم تجارت آزاد به ش مار م يرود.

چيزي فراتر از قدرت اثرگذاري در فروش و بازاري ابي

همچنين هوش فرهنگي حوزه جديدي از هوش اس ت

در محيطه اي رق ابتي اس ت .اين ان معتقدن د در برن د

که ارتباط زيادي با محيطهاي کاري متنوع دارد .ه وش

شخصي اثر ارتباطات و خلق روابطي مبتني بر همکاري

فرهنگي به افراد اج ازه م يده د ک ه تش خيص دهن د

و ايجاد تفکر مثبت حائز اهميت ميباش د

& (Hubert

ديگران چگونه فک ر م يکنن د و چگون ه ب ه الگوه اي

) .Rampersad 2008مورگ ان )8211( 3ني ز در م ورد

رفتاري پاسخ ميدهن د و در نتيج ه موان

برند شخصي ميگويد :ساختن برند شخصي مهمت رين

کاهش و به افراد قدرت مديريت تنوع فرهنگي

کاري است که براي موفقيت بايد انجام داد .وي معتق د

افراد داراي هوش فرهنگي باال قادرند اثر قابل ت وجهي

است برند شخصي با مجموعه کوششه اي مبتن ي ب ر

ب ر توس عه محص ول داش ته باش ند اي ن اف راد ج زا

کسب مهارتهاي سخت افزار و نرم اف زاري ب ه وج ود

داراييهاي ارزشمند سازمان هستند و ب ه خص وص در

ميآيد که توسعه آنها با داش تن چش مان داز ،حف

و

ارتق اا ارزشه اي ف ردي ،منحص ر ب ه ف رد ب ودن و
تص ميمگي ري چاب ک ميس ر خواه د ب ود (

Morgan

ارتب اطي را

زمان بح ران خ ود را بيش تر نش ان م يدهن د

ميدهد.

(Seng

) .2004فرهنگي که بر شايستگي هاي ف ردي تأثيرگ ذار
است ،از اجزايي به شرح ايل تشکيل شده است؛

4
 .)2011دان لي ل در مقال هاي در س ال ( )8218بي ان  ارزشها و باورها :به عن وان عناص ر اص لي تش کيل

ميکند ايجاد و توسعه برن د شخص ي ب ه عن وان ي ک

دهنده رفتار و نگرش افراد در جامعه هستند و تعي ين

ضرورت براي موفقيت فردي و س ازماني تب ديل ش ده

ميکنند که چه کاري درس ت و چ ه ک اري نادرس ت

است .وي اضافه ميکند براي ساخت برند شخصي بايد

است .آن چ ه ک ه ارزشه اي ي ک جامع ه را تعي ين

به صورت گام به گام قدم برداشت .براي اين کار ضمن

ميکند ،ايدئولوژي حاکم ب ر جامع ه اس ت و ام روزه

ساختن و توسعه مهارتهاي فردي بايد ت وان شخص ي

ارزش ها به عنوان يکي از محورهاي اساس ي فرهن ب
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در جوام و سازمانها مورد توجه ميباشد .اين تغيي ر

کشور ،اين پژوهش بر آن است تا ضمن بررسي ج ام

توجه مديريت ،ناشي از تقاضاي فزاين ده م ديران ب ه

پيشينه و ديدگاههاي نويسنده و محققاني ک ه در ح وزه

تعهد ،احترام ،مسئوليتپذيري ،پاي بندي به ق وانين و

شايستگيهاي فردي و برند شخصي فعاليت داشتهان د،

مقررات ،اخالق حرفهاي و...ميباشد .ريسک پذيري و

مدلي را در زمينه مؤلف هه اي فرهنگ ي م وثر ب ر برن د

اعتقاد به توکل ،به فرد کمک ميکند ک ه ب ا توک ل ب ر

شخصي مبتني بر شايستگيهاي فردي ،طراحي ،تبيين و

خدا خطره ا را پذيرفت ه و ب ا دراي ت و دورانديش ي

آزمون کرده تا از طريق کارکردها و پيامدهاي ناش ي از

مسيرهاي پر ابهام را درنوردد ).)Wetsch 2012

آن بتوانيم به ارتقاا شايستگيه اي م ورد انتظ ار من اب

 انگيزش و ابعاد آن :انگيزه ،چراي ي رفت ار اس ت .ب ه

انساني دست يابيم .با توجه ب ه م وارد ف وق و بررس ي

عبارت ديگر هيچ رفتاري را فرد انجام نم يده د ک ه

ديدگاه هاي بيش از  92نويسنده و محقق ،در اين م دل

انگيزهاي يا نيازي محرک آن نباشد .به عب ارت ديگ ر؛

ابتدا مؤلفه هاي فرهنگي اثرگذار بر توسعه برند شخصي

انگيزش ،مي ل ب ه کوش ش ف راوان در جه ت ت أمين

در سه بخش اصلي شامل؛ مناب ق درت ،توانمندس ازي

هدفهاي سازمان به گونهاي که اين تالش در جه ت

مبتني بر يادگيري و الگوه اي ارتب اطي شناس ائي و در

ارضاي برخي از نيازهاي فردي سوق داده شود( .سيد

قالب معيارها و شاخص هاي کليدي دسته بندي و ارائ ه

جوادين .)1331

ميشود .براي هر ش اخص مجموع ه س ؤاالتي مط رح

 سبک زندگي :اغلب براي بيان روش زندگي مردم به

ميشود که تمامي سؤاالت در برگيرنده مفاهيم معياره ا

کارمي رود و منعکس کننده طيف کاملي از ارزشها،

و شاخص هاي کليدي خواهند بود .از س وي ديگ ر در

عقايد و فعاليتهاي اجتماعي است .سبک زندگي از

حوزه شاخص ه اي شايس تگي ني ز س ه مح ور اص لي

الگوهاي فرهنگي ،رفتاري و عاداتي شکل ميگيرد و

دانش ،مهارت و نگرش نيز ب ه عن وان عوام ل کلي دي

افراد به طور روزمره آنها را در زندگي فردي و

انتخاب ميشوند .نتايج تحقيقات محققان در مورد س ه

اجتماعي خود به کار ميگيرند .افراد به واسطه

مؤلفه مورد نظر در اي ن تحقي ق ب ه ش رح ج دول ()1

کنشهاي اجتماعي متقابل خود با والدين ،دوستان

ميباشد:

همساالن ،آشنايان و رسانههاي جمعي الگوهاي

ب ا توج ه ب ه مب اني نظ ري تحقي ق در م ورد

Kehagias & Rigopoulou,

شايستگيها و همچنين مؤلفه فرهنگ ي م وثر ب ر برن د

رفتاري را ميآموزند (

شخصي ،فرضيات بر مبناي مدل مفهومي اين پ ژوهش

.)2008
 تحمل ابهام :اين ويژگي يکي از نشانههاي سعهص در

به صورت شکل  8تدوين ميشوند؛

مقاوم ت در براب ر ناماليم ات و س ختيهاس ت.
مشکالت و مسائلي که در برابر افراد ق رار م يگي رد
معموالً به شکل مشکالت سياسي ،مشکالت ک اري و
يا مس ائل و رخ دادهاي ناگه اني م يباش د .در ه ر
صورت مدير بايد در برابر آنها با اس تقامت و داراي
عزم و اراده باشد (.)Wetsch, 2012
بنابراين با توجه به اهميت موضوع و خأل مطالعات
در زمينه برند شخصي و مؤلفهه اي اثرگ ذار ب ر آن در

74

فرضيههاي پژوهش


بعد فرهنگي بر توسعه شايستگيهاي برند
شخصي تأثير دارد.



ارزشها و باورها بر توسعه شايستگيهاي برند
شخصي تأثير دارد.



الگوهاي انگيزشي بر توسعه شايستگيهاي برند
شخصي تأثير دارد.
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جدول  :1نتايج مطالعات حاصل از بررسي مؤلفههاي فرهنگي موثر بر برند شخصي (صايميان )1191
ابعاد

مؤلفهها

ارزشها و باورها

الگوهاي انگيزشي

منبع

شاخصها
خودآگاهي (مديريت برخود) -

هافستد ( – )1922موري بريک ميچل ،ماوفت

پايبندي به اخالق حرفهاي –هدف

( -)1991مرابيل و ريچارد ( - )1991کرک پاتريک

مداري.

( – )1991مورگان (.)8211

انگيزه دروني (شخصي)  -متمايز
بودن -تالش براي موفقيت

فرهنگي

مازلو ( -)1991مک کللند ( – 1982وايت) – 1989
تزياتيس ( – )1998هافستين ( – )8222شوارتز و
همکاران ()8228
مک کلند ( – )1911کاتز (- )1919هي گروپ

سبک زندگي

مثبت انديشي-شادبودن–نظم و
انضباط -پيشگامي در ايده و عمل

( - )8221مينتزبرگ ( – )1911جوسنب (- )8229
 استيفن پي رابيننر ( - )8211شوابل (- )82218هافستد ( - )1922هورنباي و توماس (– )1929
موري بريک ميچل ،ماوفت (.)1991

تحمل ابهام

دانش عمومي
دانش

تحمل پيچيدگي و ابهام -
مسئوليتپذيري– ريسک پذير

استيفن رابينز ()8211

رشد و توسعه فردي.

مک کلند ( – )1982استيفن پي رابينز (- )8211

-مديريت و برنامهريزي شخصي

مورگان ( - )8211دي چرناتوتي (.)8211

داشتن چشمانداز شخصي -هوش
دانش تخصصي

مک کللند ( - )1911کوراتکو و هاجتس -1921

تجاري – هوش مالي – توسعه
روابط بازاريابي

هافستد ( - )1922کاتلر ( - )8228مورگان ()8211
 رامپرسد و هوبرت (.)8222مک کللند ( – )1982تام پيترز (- )1912وتزياتيس

نگرش فردي

خوش بيني  -تواض و فروتني

( - )1998استيفن پي رابينز ( - )8211شوارتزو
همکاران ( - )8228نهج البالغه

نگرش
نگرش اجتماعي

خيرخواهي – انعطافپذيري

سواد اطالعاتي –دانش کامپيوتر

مهارت
سختافزاري

) -(ICDLتکنولوژي ارتباطي و
اطالعاتي

شوارتز و همکاران ( -)8228جوسنب ،کاپالن
موبري ( – )8229سيد جوادين (- )1122

مينتزبرگ ( - )1911مورگان (-)8211کاتز ()1919
-شوابل (.)8218

مهارت

مهارت نرمافزاري

توانائي کاربا شبکههاي اجتماعي –
کانالهاي تبليغاتي

مينتزبرگ ( - )1911مورگان (– )8211روبرتوال
وارزدل بالنکو ( )8212شوابل ( - )8221آو ريلي
(.)8218
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شکل  :8مدل مفهومي مؤلفههاي فرهنگي اثرگذار بر توسعه برند شخصي




سبک زندگي بر توسعه شايستگيهاي برند

(شامل؛ ارزشها و باورها ،الگوه اي انگيزش ي ،س بک

شخصي تأثير دارد.

زندگي و تحمل ابهام) و شايستگيهاي ف ردي (ش امل؛

تحمل ابهام بر توسعه شايستگي برند شخصي

دانش ،نگرش و مهارت).
در اي ن تحقي ق جه ت س نجش مي زان رواي ي

تأثير دارد.

پرسش نامه محق ق س اخته ،پ س از طراح ي اولي ه و

روششناسي پژوهش

مشورت با اساتيد و خبرگان ،اص الحات الزم ص ورت

در پژوهش حاضر ،از آنجايي که هدفش تعي ين رواب ط

پذيرفت و شكل نهايي پرسشنامهه ا مش خص گردي

تجربي در زمينه روابط ميان عوامل اثرگذار ب ر توس عه

ه مچن ين از رواي ي س ازه ب ه منظ ور تعي ين رواي ي

برند شخصي و شايستگي هاي مرتبط با ايجاد وتوس عه

پرسشنامه استفاده شد .جهت آزمون پايايي پرسشنامهها

برند شخصي است از نظ ر ه دف ک اربردي و از نظ ر

در ابتدا تعداد  12پرسشنامه بهعن وان پ يش آزم ون در

نحوه گردآوري اطالعات توص يفي از ن وع همبس تگي

نظ ر گرفت ه و از آزم ون كرونب اخ ك ه مه مت رين و

ميباشد .جامعه آماري اي ن تحقي ق  188نف ر از اف راد

رايج ترين ابزار اندازهگيري ميباشد ،استفاده گرديد ک ه

حائز برند شخصي در صناي ايران م يباش ند ک ه اي ن

براي تمامي بعد باالتر از  281ميباشد و مقدار کل ي آن

تع داد ب ا تش خيص خبرگ ان ص نعت (اتحادي هه ا،

 2822ميباشد كه نشان دهنده آناست كه پرسشنامهه اي

سنديکاها ،انجمن هاي فرهنگي و )...شده اند .بنابراين با

تحقيق از اعتبار بااليي برخوردار

د.

ميباشند.

استفاده از ج دول جس ي و مورگ ان ،حج م نمون هاي
معادل  99نفر با استفاده از روش نمونهگي ري تص ادفي
محاسبه گرديد .از آنجايي که در اين پژوهش يک رابطه
علت و معلولي بررسي ميش ود ،روش تحقي ق از نظ ر
رابطه بين متغيرها از نوع علي ميباشد که براي بررس ي
هم هجانب ه م دل مفه ومي تحقي ق از م دل مع ادالت
ساختاري استفاده شده است.
متغيرهاي مورد بررسي در اين تحقيق ،عب ارتان د

تحليل روايي سازه با استفاده از تحليل عاملي تأييدي
نتايج تحليل عاملي تابي دي مرتب ه اول س ازهه اي
تحقيق در جدول  ،8خالصه شده است .بر اساس نتايج
به دست آمده ميتوان گفت که براي تمامي ابعاد ،کلي ه
شاخصها وزن معناداري را ايجاد کردهان د و در س طح
اطمينان  99درصد توانستهاند بار عاملي معناداري داشته

از :مؤلفه فرهنگي اثرگذار بر برند شخص ي و ابع اد آن
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بررسی تأثیر

باش ند (آم اره tخ ارج از ب ازه  ،8/82ت ا 8/82

پژوهش باالي  2/8است لذا روايي همگراي سازهه اي

قرارگرفتهاند).

مدل تأييد ميشود .دو ستون آخر اي ن ج دول ض ريب
پايايي ( )CRو آلفاي کرونباخ را نشان ميدهد و هم ان

همچنين جدول  ،1شاخصهاي روايي و پاي ايي را

طور که مشخص است تمامي اين ضرايب از مقدار 2/6

براي تمامي متغيرهاي پنهان نيز نشان ميدهد.

باالتر ميباشند و نشان از پاي ايي و اعتب ار ب االي اب زار

با توجه به اين که در اين پژوهش شاخص ميانگين
واريانس استخراج شده ( 5)AVEبراي تمامي متغيرهاي

اندازهگيري ميباشد)Hooman, 2009) .

جدول  :8بارهاي عاملي ()factor Loadings
متغير
پنهان
ارزشها و باورها

بار عاملي
آشکار

خودآگاهي (مديريت برخود)

سبک زندگي

تحمل ابهام

دانش
نگرش
مهارت

0.873
0.852

34.70

>0.01

در سطح اطمينان %99معنادار

23.01

>0.01

در سطح اطمينان %99معنادار

هدف مداري

0.704

9.03

>0.01

در سطح اطمينان %99معنادار

انگيزه دروني (شخصي)

0.788

15.34

>0.01

متمايز بودن

0.845

23.64

>0.01

در سطح اطمينان %99معنادار

تالش براي موفقيت

0.841

19.89

>0.01

در سطح اطمينان %99معنادار

مثبت انديشي

0.735

10.26

>0.01

در سطح اطمينان %99معنادار

شاد بودن

0.794

16.24

>0.01

در سطح اطمينان %99معنادار

نظم و انضباط

0.628

6.13

>0.01

در سطح اطمينان %99معنادار

پيشگامي در ايده و عمل

0.657

تحمل پيچيدگي و ابهام

0.813

پايبندي به اخالق حرفهاي
الگوهاي انگيزشي

آماره

t

sig

نتيجه

8.03

>0.01

در سطح اطمينان %99معنادار

در سطح اطمينان %99معنادار

21.67

>0.01

در سطح اطمينان %99معنادار

مسئوليت پذيري

0.782

12.52

>0.01

در سطح اطمينان %99معنادار

ريسک پذير

0.818

19.89

>0.01

در سطح اطمينان %99معنادار

دانش عمومي

0.860

29.40

>0.01

در سطح اطمينان %99معنادار

دانش تخصصي

0.862

28.54

>0.01

در سطح اطمينان %99معنادار

نگرش فردي

0.872

24.74

>0.01

در سطح اطمينان %99معنادار

نگرش اجتماعي

0.871

35.84

>0.01

در سطح اطمينان %99معنادار

مهارت نرمافزاري

0.817

15.20

>0.01

در سطح اطمينان %99معنادار

مهارت سختافزاري

0.844

24.06

>0.01

در سطح اطمينان %99معنادار

جدول  :1ضرايب همبستگي ،روايي واگراي و همگراي سازههاي تحقيق
Skill

Tolerance of
Ambiguity
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.83
0
0.6255
0.804

Knowledge Lifestyle Motivational
0
0
0
0
0.824
0.6569
0.7393

0
0
0
0.7731
0.7121
0.7124
0.6924

0
0
0.861
0.7587
0.7656
0.7003
0.6883

Cultural

Attitude

0
0.714
0.8417
0.8228
0.8588
0.7741
0.7581

0.871
0.8186
0.7461
0.7505
0.7332
0.6533
0.7194

Cronbachs
Alpha
0.6833
0.9253
0.6514
0.6625
0.7645
0.5508
0.7282
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CR

AVE

0.8633
0.9355
0.8516
0.7979
0.8645
0.8164
0.8462

0.7595
0.7107
0.7415
0.5988
0.6805
0.6898
0.6473

Attitude
Cultural
Knowledge
Lifestyle
Motivational
Skill
Tolerance of
Ambiguity

77

صدیقه صائمیان ،مقدسه محمدیان ،حمید میر معینی و فرزانه شاهرخی

شکل  :1مدل پژوهش در حالت تخمين ضرايب استاندارد
مدل مفهومي ارائه ش ده در اي ن پ ژوهش ک ه ب ر

متغير مربوطه سهم بيشتري دارد و شاخصي که ضرايب

اساس مباني نظري تدوين گش ته اس ت ،توس ط م دل

کوچکتري داشته باشد سهم کمتري را در اندازهگي ري

معادالت ساختاري تحليل گشته است.

سازه مربوطه ايفا ميکند .در اين م دل ش اخص تعي ين
نيز نشان داده شده است.(Hooman 2009) .
شکل  9نيز مدل پ ژوهش را در حال ت معن اداري

يافتهها
شکل  ،1م دل ان دازهگي ري را در حال ت تخم ين

ضرايب ( )value،tنشان م يده د .اي ن م دل در واق

ضرايب استاندارد نشان ميدهد .ب ا توج ه ب ه م دل در

تمامي معادالت اندازهگيري (بارهاي عاملي) و ض رايب

حالت تخمين ضرايب ميتوان بارهاي عاملي و ضرايب

مسير را با استفاده از آماره  ،tآزمون ميکند.

مسير را برآورد کرد .بر اساس بارهاي عاملي ،شاخص ي
که بيشترين بار عاملي را داشته باشد ،در ان دازهگي ري

شکل  :9مدل پژوهش در حالت معناداري ضرايب مسير ()t-value
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شکل  :8مدل مفهومي پژوهش در سطح 1
بع د از تأيي د م دله اي ان دازهگي ري متغيره اي

آمارهي  tدرون اين بازه قرار گيرد ،در نتيجه بار ع املي

پژوهش ،ارزيابي مدل مفه ومي ،در ش کل ه اي  8و 6

يا ضريب مسير معنادار نيست .بار عاملي و ي ا ض ريب

بيان شده است که خروجي نهايي ب راي ارزي ابي م دل

در سطح اطمين ان  %99معن ادار م يباش د ،اگ ر مق دار

مفهومي پژوهش ميباشد.

آمارهي  tخارج بازهي ( 8/82تا  )+8/82قرار گي رد .ب ر

شکل  ،6اندازهگيري را در حالت معناداري ضرايب

(t-

 )valueنشان ميدهد.

طبق نتايج به دس ت آم ده از آزم ون  tتم امي باره اي
عاملي در س طح اطمين ان  %99معن ادار ش دهان د و در

بر طبق اين مدل بار عاملي و ي ا ض ريب مس ير در
سطح اطمينان  %98معنادار ميباشد ،اگر مقدار آمارهي

t

اندازهگي ري س ازهه اي خ ود س هم معن اداري را ايف ا
کردهاند.

خارج بازهي ( 1/96تا  )+1/96قرار گيرد و اگ ر مق دار

شکل  :6ضرايب معناداري روابط تعريف شده در مدل
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جدول شماره  :9اثرات مستقيم ،آماره  tو نتيجه فرضيه تحقيق
نتيجه فرضيه محقق

آماره

t

ضريب مسير ()β

فرضيههاي تحقيق

تأييد ميشود

**45.25

0.892

فرهنگي← توسعه شايستگيهاي برند شخصي

تأييد ميشود

**2.39

0.133

ارزشها و باورها← توسعه شايستگيهاي برند شخصي

تأييد ميشود

**6.93

0.331

الگوهاي انگيزشي ← توسعه شايستگيهاي برند شخصي

رد ميشود

**0.463

0.564

سبک زندگي←توسعه شايستگيهاي برند شخصي

تأييد ميشود

**12.84

0.033

تحمل ابهام←توسعه شايستگيهاي برند شخصي

متغير دانش از دو جز متغير دانش عمومي و دانش

پاسخ به فرضيات پژوهش بر اساس روش معادالت

تخصصي تشکيل ش ده بطوريک ه اف راد ص احب برن د

ساختاري ()SEM
t

توانايي و شايس تگي در ايج اد رش د و توس عه دان ش

که در جدول  9و همچنين شکلهاي  1،9،8و  6نش ان

فردي ،توانائي کسب مهارت فني و تکنيکي ،چشم انداز

داده شده است ،تمامي ابعاد مؤلفه فرهنگي موثر بر برند

و برنامه اي بلندمدت داشته و توانايي يافتن مناب م ورد

شخص ي در س طح اطمين ان  %99ت أثير مس تقيم و

نياز براي رسيدن به اهداف استراتژيک را دارا ميباشند.

معناداري دارند (آماره  tخارج بازه  8/82تا  +8/82قرار

داشتن نگرش هاي فردي و اجتماعي موج ب م يش ود

گرفته و با توجه به مثبت بودن ضريب استاندارد).

افراد صاحب برند ،روحيات تواض و فروتن ي ،روحي ه

طبق نتايج به دست آمده از ضريب اس تاندارد و آم اره

تمرکز بر انجام کار و روحيه خيرخ واهي را دارا باش ند
که به ايجاد نگرش مثب ت و شايس تگي ه اي ف ردي از

بحث و نتيجهگيري
س اخت برن د شخص ي از طري ق توس عه

برند شخصي کمک ميکند .متغي ر مه ارت ني ز ش امل

مهارتها ،تغيير رفتارها و ايجاد تم ايز امک انپ ذير

متغير مهارت هاي سختافزاري و نرمافزاري م يباش د.

ميباشد .مؤلفههاي اثرگذار بر برند شخصي عم دتاً

توانايي استفاده از طيف متنوعي از مناب اطالعاتي براي

از سه حوزه دان ش ،مه ارت و نگ رش سرچش مه

برطرف کردن يك نياز کاري ،توانايي کار با اينترن ت و

ميگيرد که اين سه به عنوان شايستگيها نيز مطرح

ابزار هاي رايانهاي ،فعاليت در ش بکه ه اي اجتم اعي از

ميباشند .از سوئي ديگ ر اف راد ب دون کس ب اي ن

قبيل انجمنها و استفاده از رس انهه ا ب راي ارتب اط ب ا

شايستگيها و مهارتهاي فرهنگي ،نميتوانند برند

مش تريان و مخاطب ات از جمل ه اي ن شاخص هه اي

شخصي سطح بااليي داشته باشند .به عبارت ديگ ر

شايستگي فردي حاصل از برند شخصي ميباش د .اي ن

دارا ب ودن دان ش و مه ارت تخصص ي در حرف ه

Hofstede,

شخصي از الزامات برند شخصي م يباش د .مي زان
دسترسي به مهارت هاي فوق وج ه تم ايز اف راد را

مؤلفههاي شايستگي مطابق ب ا تحقيق ات؛ (
)2011)،1980

2008) ،(Morgan,

)،(Davis, 2002

،(Rampersad,

(Kehagias & Rigopoulou,
Wetsch,

تعيين ميکن د .تقوي ت پيون د مي ان شايس تگي ه ا

)،(Wetsch, 2012)،2008

(کس ب دان ش ،مه ارت و نگ رش) و کس ب

) (Wetsch, 2012 ،(Clark D. , 2011)،2012س يد

توانمنديهاي سطح باال منجر ب ه بهب ود و اف زايش

جوادين ( )1122انتخاب شده و همخواني دارند.

قدرت فردي تحت عنوان برند شخصي گردد.
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بنابراين در اين تحقيق براي اولين بار در ايران،

تحميل ميکند .برخي از ر رفتارهاي سوا اف راد ،ناش ي

عالوه بر شناخت مؤلف ه ه ا و ابع اد تأثيرگ ذار ب ر

از نگرش و تفکر منفي آنان ميباشد ک ه در اي ن زمين ه

توسعه برند شخصي درصدد تدوين الگ ويي ب راي

ارزشها و باورها به ساخت نگ رش اف راد کم که اي

توسعه شايستگيه اي ف ردي هس تيم ت ا از طري ق

زيادي ميکند .زي را ب ه تش خيص ک ار درس ت و ک ار

کارکردها و پيامدهاي ناشي از آن بتوانيم ب ه ارتق اا

نادرست کمک مي کند .از سوي ديگر ايدئولوژي حاکم

شايستگيهاي مورد انتظار مناب انساني دست يابيم.

بر جامعه ني ز ب ه عن وان مؤلف هاي قدرتمن د در بخ ش

مطابق نتايج پژوهش ،به تبي ين و تفس ير فرض يات

فرهنب و ارزشها و باورها مطرح ميشود.

پژوهش ميپردازيم.

با توجه به درک بيشتر مديران از مشخصههاي فرهنگي
اثرگذار و سطح باال ،ميتوان گفت که تمايل مديران

فرض يه اص لي؛ مؤلف هي فرهنگ ي ب ر توس عه

براي داشتن مدلي براي شناخت و سنجش ميزان

شايستگيهاي برند شخصي تأثير مثبت دارد.

اثرگذاري مؤلفههاي فرهنگي بر بهبود و توسعه فردي،

مطابق نت ايج حاص ل از آزم ون م دل مفه ومي ب ا

رفتاري و فرهنگي روز بروز گسترش مييابد.

استفاده از معادالت ساختاري و خروج ي آن در قال ب

نتايج اين فرضيه با پژوهشهاي؛ (

در تخمين ض رايب اس تاندارد در ش کل  8و ض رايب

)(Hubert & Rampersad, 2008)(Vallaste & ،2010

معناداري در شکل  6و همچنين جدول  ،9متغير مؤلف ه

(Seng,

فرهنگي در سطح اطمينان  %99بر متغير برن د شخص ي

Schawbel,

)Chernatony, 2011و ()،Martin, 2009
)،( Schawbel, 2010)،2004

&

(Kehagias

تأثير معناداري دارد( .آماره  tبرابر  .)98888همچن ين ب ا

)2008

توجه به ضريب مس ير ( )28298م يت وان گف ت ت أثير

همکاران(،Vallaste & Chernatony, 2011)( ،)8228

مؤلفه فرهنگي بر توسعه برند شخصي مثبت و معن ادار

) )(Morgan, 2011،(Edgar , 2005که همگي بر تأثير

ميباشد.

مؤلفه فرهنگي بر برند شخصي همخواني دارد ،همسو

بن ابراين ب ا ب اال رف تن س طح مؤلف هه اي فرهنگ ي،

ميباشد.

2004،Rigopoulou,

،)(Seng,

ليرو

شايستگيهاي برند شخصي نيز باال ميرود و ب رعکس،
چرا که يک ي از مه مت رين عوام ل اثرگ ذار در ايج اد
شايستگيها موضوع فرهنب ميباشد .با در نظر گ رفتن
اين نکته که در برند س ازي شخص ي ،از ويژگ يه اي
شخصي براي ساخت يک تصوير در اهن مردم استفاده
ميشود ،نقش عامل فرهنب بسيار پر رنبتر م يش ود.
زيرا بسياري از سازمان ه ا ،اف راد ي ا تش کيالت ،عل ل
ناکارآمدي برنامه هاي خود را ضعف فرهن ب ف ردي و
سازماني ميدانند .در هر تالشي براي هر کسب و کار و
يا فعاليتي مانند ايجاد و توسعه برند شخص ،ميبايست
فرهنب ح اکم و متغيره اي آن بررس ي و در ص ورت
لزوم تطابق ،ايجاد و تقويت شوند .فقدان فرهنب ق وي
و اثرگذار ،هزينههاي بسياري را به س ازمانه ا و اف راد

فرضيه فرع ي اول؛ ارزشه ا و باوره ا ب ر توس عه
شايستگيهاي برند شخصي تأثير مثبت دارد.
مطابق نت ايج حاص ل از آزم ون م دل مفه ومي ب ا
استفاده از معادالت س اختاري در ش کله اي  1و  ،9و
همچنين جدول  ،9متغير ارزشه ا و باوره ا در س طح
اطمينان  %99ب ر متغي ر برن د شخص ي ت أثير مثب ت و
معن اداري دارد( .آم اره tبراب ر  8819و ض ريب مس ير
 .)28111ارزشه ا و باوره ا ب ه عن وان عناص ر اص لي
تشکيل دهنده رفتار افراد در جامع ه هس تند .ارزشه ا
تفکرات و نگ رش اف راد را ش کل م يدهن د و تعي ين
ميکنند که چه ک اري درس ت و چ ه ک اري نادرس ت

مجله مديريت فرهنگي /سال هفتم /شماره بيست و دوم /زمستان 1392

81

صدیقه صائمیان ،مقدسه محمدیان ،حمید میر معینی و فرزانه شاهرخی

اس ت .آن چ ه ک ه ارزشه اي ي ک جامع ه را تعي ين

فرضيه فرع ي دوم؛ مؤلف هي انگيزش ي ب ر توس عه

ميکند ،ايدئولوژي حاکم بر جامعه اس ت .اگ ر چ ه در

شايستگيهاي برند شخصي تأثير مثبت دارد.

گذشته مقوله ارزشها و باورها در سازمانها از اهميت

مط ابق ش کله اي  1و  ،9و همچن ين ج دول ،9

زيادي برخوردار نبود ،ولي امروزه ارزشه ا ب ه عن وان

متغير انگيزش در س طح اطمين ان  %99ب ر متغي ر برن د

و

شخصي ت أثير مثب ت و معن اداري دارد( .آم اره tبراب ر

س ازمانه ا م ورد توج ه م يباش د .اي ن تغيي ر توج ه

 6891و ضريب مسير  .)28111بعد انگي زش و انگي زه،

مديريت ،ناشي از تقاضاي فزاين ده م ديران ب ه تعه د،

چرايي رفتارها است .هيچ رفتاري را فرد انجام نميدهد

احت رام ،مس ئوليتپ ذيري ،پ اي بن دي ب ه ق وانين و

که انگيزهاي يا نيازي محرک آن نباشد .به عبارت ديگر،

مقررات ،اخالق حرفهاي و ...ميباشد .ريسکپ ذيري و

ميل به کوش ش ف راوان در جه ت ت أمين ه دف ه اي

اعتقاد به توکل ،به فرد کمک ميکند که با توکل بر خدا

سازمان به گونهاي ک ه اي ن ت الش در جه ت ارض اي

خطرها را پذيرفته و با درايت و دورانديشي مس يرهاي

برخي از نيازهاي فردي سوق داده شود را نيز انگي زش

پر ابهام را طي کند .براي تأثيرگذاري ارزشها و باورها

ميگوين د .در اي ن پ ژوهش ،ت أثير انگي زش ب ر برن د

بر برند شخصي ،ميبايست اف راد خودآگ اه باش ند ،ب ه

شخصي با گويه هاي؛ وجود انگيزه دروني (شخصي) و

عبارت ديگر ،با مديريت بر خود ،ايجاد کننده يک برند

متمايز بودن سنجيده ش ده اس ت .تقوي ت انگي زهه اي

شخص ي باش ند .ب ه عن وان مث ال ،در ش رايط و

دروني به ميزان رغبت و تالش فرد بستگي دارد .اف راد

موقعيتهاي مختل ف مانن د موفقي ته ا و ي ا ش رايط

براي داشتن برند شخصي بايد در طي زمان ب ا توس عه

بحراني ،توانايي کنترل رفتار ،احساسات ،هيجانات و ...

هر چه بيشتر توانمنديهاي خود ،انگيزه الزم و کافي را

را داشته باشند .همچنين پايبندي به اخ الق حرف هاي و

براي ايجاد و کسب شاخصهاي عملکردي س طح ب اال

تعهدات نيز عاملي مهم در ايجاد برند شخصي ميباشد،

را داشته باشند  ...بنابراين هر چه جريان متمايز س ازي

مانند صداقت و صحت در انجام فعاليتهاي ک اري ي ا

بيشتر تعميم يابد ،ارتباط اين مؤلفهه ا منج ر ب ه ايج اد

متعهد شده .هدف م داري و پايبن د ب ودن ب ه آن و در

برند متع ارفت ري در اه ن ه دف م ورد نظ ر مانن د

نهايت برنامه ريزي براي رسيدن به آنه ا ني ز از جمل ه

مصرف کنندگان در يک محيط تجاري ميشود .روحي ه

کارهايي است که ميبايست براي برآوردن خواستههاي

مثبت انديشي و يا منفي نگ ري نس بت ب ه اتفاق ات در

اساسي ديگران در قبال تعهدات و وظايف انجام ش ود.

بسياري از م ديران آنه ا را ب ه م ديراني پيش رو و ي ا

مجموعه اين عوامل به ايجاد ارزشها و باورهاي ب راي

واپسگرا تبديل ميکند؛ و به عنوان آخرين بعد موضوع

توسعه برند شخصي کمک ميکند که ب ا پ ژوهشه اي

ميزان تالش و پشتکار افراد ب راي رس يدن ب ه اه داف

(Clark D. ,

ميباشد .تحقيقات نشان ميدهد که افرادي ک ه روحي ه

 )2011و ())(Wetsch, 2012 ،Lyle & Wetsch, 2012

استقامت و تالش بيشتري دارند بهتر ب ه اه داف خ ود

همخواني دارد و اين محققان نيز جملگ ي ب ر پايبن دي

دسترس ي پي دا م يکنن د .آنه ا تماي ل دارن د ت ا در

به ارزشهاي فردي معتقد بودند.

استراتژيهاي سازماني نقش مهمتر و مشارکت بيشتري

يک ي از محوره اي اساس ي فرهن ب در جوام

()،(Martin, 2009)،Morgan, 2011

داشته باشند تا بتواند انتظارات سازمان از خ ود را بهت ر
شناسايي و مديريت کنند و بتواند به عنوان يک ش ريک
استراتژيک واقعي در نظر گرفته شوند در ح ال حاض ر
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در اکثريت سازمانها مديران ص رفاً داراي نق ش اداري

جوهره اي از وجود افراد و سبک زندگي را نشان ده د

هستند .وضعيت نامناسب جايگ اه و اعتب ار م ديران در

و اينکه چگونه ميتوان برند شخصي را کسب و توسعه

سازمانها و نيز ورود افراد با تخصصهاي مختل ف ب ه

داد .از آنجايي که در شرايط جامعه ما ،به دلي ل وج ود

اين حوزه باعث شده است تا مديران ص رفاً ب ه انج ام

برخي معضالت و اصول غيراخالقي ،افراد بنا به شرايط

امور جاري بپردازند و از کسب شايس تگيه اي س طح

اقتضايي ،ظاهراً و يا اجباراً ،سبک زن دگي خ ود را ب ر

باالتر غافل ش وند و اي ن خ ود م انعي در راه ايج اد و

خالف تمايالت شخصي شکل ميدهند موضوعي است

توسعه برند شخصي ميباشد .برند شخصي منحصر ب ه

که اهمي ت پ رداختن ب ه اي ن مؤلف ه را ب يش از پ يش

خود است که در نام ،نش ان و ويژگ يه اي ظ اهري و

معنادار مي کند که در بخش پيشنهادات ب ه آن پرداخت ه

ديگ ر خصوص يته اي رفت اري و فرهنگ ي هم راه

ميشود .مشکالت فراوان و وج ود فض اي ناامي دي در

وي نظير مهارتهاي حرفهاي ،مختصات شغلي ،س بک

جامعه باعث پايين آمدن روحيات مثبت افراد م يش ود

تعامل ،ظاهر ،ويژگيهاي شخصيتي ،عاليق ،فعاليته ا،

مورد اتفاقاتي که در آين ده ق رار اس ت رخ ده د دي د

دوستان ،خانواده و ...تجلي مييابد .عوامل شکلگي ري

مثبتي وجود ندارند .محدود بودن و پ ر ريس ک ب ودن

رفتار عموماً شامل؛ عوامل دموگرافيک نظير سن ،ن ژاد،

فعاليت ها ،به خصوص فعاليتهاي اقتصادي و تج اري

عوامل بيولوژيکي نظير وزن ،ناتوانيه اي جس مي و،...

و کسب و کاري ،وجود بيثباتيهاي اجتماعي ،سياسي،

عوامل ارتباطات بين فردي است که متف اوت ب ودن آن

اقتصادي و فرهنگي موجبات بيبرنامگي و بينظم ي را

در جوام گوناگون باعث تفاوت الگوي زندگي جوام

فراهم ميکند که به تدريج موجبات شکلگي ري س بک

مختلف ميشود ،عوامل حمايتي است که نق ش مه م و

زندگي نامتعارف و ناپايدار ميشود و بالطب ارزش ه ا،

برجستهاي دارد به طوري که اگر رفتاره ا ب ا الگوه اي

عقايد و فعاليتهاي اجتم اعي را تغيي ر م يده د و در

جامعه سازگار باشد ب ه دلي ل حماي ته اي اجتم اعي

نتيجه سبک زن دگي از الگوه اي فرهنگ ي ،رفت اري و

قدرت تأثير بيشتري در زندگي مردم دارن د م يباش د.

عاداتي نادرست شکل ميگيرد و افراد به ط ور روزم ره

بنابراين مؤلفه توانمندسازي مطابق نتايج اين پژوهش بر

آنه ا را در زن دگي ف ردي و اجتم اعي خ ود ب ه ک ار

(Martin,

ميگيرن د .بن ابراين مق دمات ايج اد برن د شخص ي را

 (Wetsch,و

مخدوش ميکند .به همين دليل اين فرضيه در پ ژوهش

برن د شخص ي ت أثير دارد ک ه ب ا تحقيق ات؛
)2011)،2009

2012) ،(Morgan,

) (Kehagias & Rigopoulou, 2008همسويي دارد.

حاضر و از ديد پاسخ دهندگان تأثير آن رد ش ده اس ت
ک ه ب ا تحقيق ات؛ ()،(Morgan, 2011) ،Davis, 2002
& (Hubert

فرض يه فرع ي س وم؛ س بک زن دگي ب ر توس عه

)،(Edgar , 2005)،(Wetsch, 2012

شايستگيهاي برند شخصي تأثير مثبت دارد.

)(Clark ،(Lyle & Wetsch, 2012)،Rampersad, 2008

مط ابق ش کله اي  1و  ،9و همچن ين ج دول  ،9از

)،(Rampersad, 2008) ،(Seng, 2004) ،D. , 2011

آنجايي که مقدار آم اره tبراب ر ( 28961آم اره  tخ ارج

)(Vallaste & Chernatony, 2011و()Wetsch, 2012

بازه  8/82تا  +8/82و همچنين +1/96ت ا  )-1/96ق رار

همسويي ندارد.

گرفته است ،بنابراين متغير سبک زندگي بر متغير برن د
شخص ي ت أثير ن دارد .ايج اد برن د شخص ي ،بي ان و
تفسيري از تصوير افراد ميباشد .اين بيان و تفسير بايد
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فرض يه فرع ي چه ارم؛ تحم ل ابه ام ب ر توس عه

بر اساس فرضيه تأثير مؤلفههاي فرهنگي ب ر توس عه

شايستگيهاي برند شخصي تأثير مثبت دارد.

شايستگيهاي برند شخصي ،پيش نهادات زي ر ارائ ه

مط ابق ش کله اي  1و  ،9و همچن ين ج دول ،9
متغير الگوهاي ارتباطي در سطح اطمينان  %99بر متغي ر

ميگردد:


مديران ،کارآفرينان و ص احبان برن د شخص ي و

برند شخصي تأثير مثبت و معناداري دارد( .آماره tبرابر

کساني که ميخواهند صاحب برن د ش وند ب راي

 18829و ض ريب مس ير  .)28211در خص وص بع د

رسيدن به هدف غايي خود اهداف کوچک ول ي

تحمل ابهام ،اين ويژگي يکي از نشانهه اي س عهص در

پيوسته را انتخاب کنن د،اين ام ر ني از ب ه توفي ق

مقاومت در برابر ناماليمات و سختيهاست .مش کالت

طلبي آنها را ارضا ميکن د ک ه ع املي در رش د

و مسائلي که در برابر افراد ق رار م يگي رد معم والً ب ه

کارآفرينان است.

شکل مشکالت سياسي ،مشکالت کاري و يا مس ائل و



آموزش هوش هيجاني و باألخص خودآگاهي به

رخدادهاي ناگهاني ميباشد .در ه ر ص ورت اف راد ي ا

صاحبان برند شخصي داده شود تا ب ر هيجان ات

سازمانها بايد در براب ر اي ن مش کالت ب ا اس تقامت و

خود کنترل داشته باش ند ،زي را هم ان ط ور ک ه

داراي عزم و ب ا اراده باش ند .ف ردي باش د ک ه هنگ ام

ميدانيم اين هوش هيجاني است که تعيينکنن ده

ناتواني و ضعف ديگران ،بر او ضعف و ناتواني غال ب

موفقيت م ا اس ت و ن ه به ره هوش ي .البت ه ب ه

نشود و بر اثر بيخيالي ديگران ،بيتفاوت نگردد .برن د

معنويت و هوش معنوي نيز بايد توج ه ش ود ت ا

شخصي ،با وجود مشکالت و ابهام ات و نارس اييه ا،

اين افراد آرامش درون ي خ ود را حف

کنن د و

نميتواند در همه جنبهها و زمينهها موثر و ناف ذ باش د.

آنگاه تحوالت اساس ي در ح وزه کس ب و ک ار

از اين رو در هر موقعيت و شرايطي افراد ميبايس ت از

خود ايجاد کنند براي اين منظور پيشنهاد ميشود

سعهص در و تحم ل مش کالت برخ وردار باش ند و در

مطالعات بيشتري در حوزه اثرات ه وش ع اطفي

برابر پيچيدگي ها احساس ض عف نکنن د .گ اه ش رايط

بر نحوه مديريت سطوح باال صورت گيرد.

متفاوت ،وجود برن دهاي متف اوت را ايج اب م يکن د



افراد صاحب برند پيکر ،پوشش و ظاهر خاص ي

براي رسيدن به موفقيت تمام تالش خود را انجام دهد.

دارند اين افراد بايد تمايز خود را با ديگران حف

از اين رو تحمل پيچي دگي و ابهام ات و ت الش ب راي

کنند براي اين منظور ميتوانند از ساعت ،ک ت و

موفقي ت جه ت پيش برد برن د شخص ي بس يار مه م

شلوار ،کفش ،عطر و ادکلن ،وسيله نوشتن ،کفش

مي باشد .بن ابراين تحم ل ابهام ات مط ابق نت ايج اي ن

و  ...خاص استفاده کنن د البت ه بهت ر اس ت اي ن

پژوهش بر برن د شخص ي ت أثير دارد و ب ا تحقيق ات؛

متمايز قبل از ظاهر آنه ا م رتبط ب ا ارزشه اي

(Kehagias & Rigopoulou,

اخالقي شود ،يعني داراي ارزشهاي اخالقي واال

،)2008لي ر وهمک اران(،Morgan, 2011)( ،)8228

باشند و از اين طريق خود را ب ا ديگ ران متم ايز

))(Seng, 2004،(Martin, 2009)،(Edgar , 2005

کنند.

()،Wetsch, 2012

همس ويي دارد و محقق ان و انديش مندان ف وق در



قدرت تحمل ابهام از ويژگيهاي کليدي صاحبان

تحقيقاتشان از تحمل ابهام در موقعيتهاي پيچي ده ب ه

برند شخصي و کارآفرين ان اس ت .ب ين اي ده ت ا

عنوان تواناييهاي مديران موفق نام بردهاند.

نتيجه نردباني به نام ابهام قرار دارد که ج نس آن
از عواطف و هيجان است .گاهي اي ن نردب ان آن
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