
مهارت و هوش مدیریتی در برندسازي شخصی مدیران شرکت ،مطالعه نقش عوامل دانش

هاي تجاري

چکیده

پدیده ایجاد  .ي جدید کسب مهارت ها و شایستگی هایی در سطح رقابت استي سازمان هایکی از ویژگی ها

ي رشد کسب سریع ترین زمینه ها ي رقابتی به عنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک و یکی ازهابرند و شایستگی

 شودیمي یکی از اصول و تکنیک هاي عمده در بازاریابی محسوب برند سازعملیات .رودي به شمار میو کارها

را  وکار کسبکه همانند سایر اقدامات بازاریابی اگر به طور صحیح و با نوعی هوشمندي خاص انجام شود موفقیت 

باعث مطرح کند؛ یم تالفراهمیجید طیمحي که دیجد يو فرصت ها تالیجید یابیبازار شیافزا.کندیمنیتأم

با اینکه برندسازي شخصی از زمان هاي طوالنی وجود داشته .شدن مفهومی به نام برندسازي شخصی شده است

 رغمیعل.امروزه این مفهوم را به یک موضوع قابل بحث و رشد تبدیل کرده است ،است اما فن آوري هاي آنالین

 این مسائل شخصی براي مدیران شرکت هاي تجاري تعداد کمی از مطالعات تجربی بهي برند سازاهمیت 

مهارت و هوش مدیریتی در برندسازي ،بنابراین هدف از این تحقیق شناسایی نقش عوامل دانش. پرداخته اند

.شخصی مدیران شرکت هاي تجاري است

  ،هوش مدیریتی،مهارت،دانشي تجاريها شرکت،مدیران برندسازي شخصی: کلمات کلیدي

  مقدمه

ها امروزه برند.ها جاگذاري نمود و اثري از خود بوده اندها همواره در طول تاریخ به دنبال ثبت نمادانسان

روند و اهمیت برند در شکل گیري ارتباطات و ها به شمار مینمادي از هویت محصوالت و حتی انسان

برندسازي به عنوان یک .)2005،الیر و همکاران(ا کسب و کار غیر قابل انکار استبهاي مرتبط جریان

رویکرد اساسی براي مصرف کنندگان مطرح شده و نشان دهنده این است که یک سازمان نمایانگر چه 

ها نیست بلکه برند تنها در انحصار محصوالت و سازمان. )2012جین(است ها و قابلیت هاییارزش

هر فرد داراي برند شخصی منحصر به فرد است که در . توانند برند شخصی داشته باشندنیز میاشخاص 

،دانش ي حرفه ايها و داشته هاو دیگر خصوصیت همراه وي مانند مهارت ي ظاهري،ویژگی ها،نشاننام



الیر (یابدیها و غیره تجلی م،فعالیت،عالیق،ویژگی هاي شخصیتی،سبک تعاملو هوش ،مختصات شغلی

هاي برندسازي شخصی فرایندي است که توسط آن افراد و تخصصشان به عنوان برند.)2005و همکاران

شوند؛به عبارت دیگر منجر به یک احساس منحصر به تشخیص به یادماندنی و تجاري عالمت گذاري می

کتلنا کورتسو توصیه می کند که همه افراد باید پروژه . )همان منبع(شودایده آل در صاحب برند می

زیرا معتقد است که .آنالین داشته باشند حتی اگر این افراد به دنبال موقعیت شغلی خاصی نیز نباشند

همه براي ارتقا مهارت  قد است کهوي معت.محسوب می شودبرند شخصی یک نوع بیمه براي افراد بیکار 

با بحران اقتصاد جهانی .)2017کورتسو،(خود احتیاج به حضور آنالین دارندي و تصویر برند اهاي حرفه

که اخیرا بسیاري از کشورهاي توسعه یافته را تحت تاثیر قرار داده است،برندسازي شخصی روشی براي 

ها و ها براي بازارها و دانش آنها و مهارتهاي مختلف براي نشان دادن ارزشمتخصصین در حوزه

از  تجاري هايمدیران شرکت. ي جهانی شد که در تالش براي بهبود وضعیت فعلی خود بودندهاسازمان

به  اي مختلف کسب و کارههاي اصلی خود در زمینهسازي شخصی به جهت گسترش تواناییبرند

کنند و هم چنین از نطر اعتبار و قدرت و نفوذ در سطح مدیران خصوص در بخش مالی استفاده می

اي از مدیریت و براي رهبران بازار به عنوان شاخهکشف برندسازي شخصی . می گیرندجهانی قرار 

استفاده از برندسازي براي افراد به یک گرایش در . بازاریابی و تحقیقات رفتار سازمانی در حال رشد است

هرچند حمایت بسیار کمی در ادبیات علمی از برندسازي شخصی وجود .حال رشد تبدیل شده است

نویسندگان و هاي مختلف براي هنرمندان،ورزشکاران،زي شخصی به صورت فزاینده در جنبهبرندسا. دارد

هاي و بسیاري دیگر از مردم در موقعیتبه طور کلی مدیران و صاحبان کسب و کار و سیاستمداران 

مدیران در نتیجه ).2008؛کاپفرر،1996آکر،(مختلف کسب و کار به یک پدیده رایج تبدیل شده است

هاي تجاري نیز با استفاده از برندسازي شخصی باعث ایجاد ارتباط بهتر بین شرکت و مصرف شرکت

کنندگان،شرکت و کارکنان می شوند که این امر هم موجب ترویج وتوسعه موقعیت شرکت می 

از ي مورد نیهاي تجاري از مهارتهادهد که اگر مدیران شرکتبسیاري از مطالعات نشان می.شود



یابد و ها افزایش میهاي استراتژیک برخوردار باشند احتمال موفقیت آنسازمان خود در چارچوب برنامه

  )2015،اسوتس الو(گرددها میمنجر به اثربخشی و کارایی آن

  ادبیات پژوهش

هاي فرهنگی بر مدل برند بررسی تاثیر مولفه"اي تحت عنوان در مطالعه)1392(ائمیان و همکارانص

هاي گردآوري شده از داده. مطالعه این عوامل پرداختندبه  "هاي فرديشایستگیشخصی مبتنی بر 

،از طریق پرسشنامه محقق 1392نفر از افراد صاحب برند کشور در سال  94طریق نمونه،به تعداد 

تحلیل گشته و  Smart PLSساخته،با استفاده از روش مدل سازي معادالت ساختاري و نرم افزار

بنی بر تاثیر ابعاد مولفه فرهنگی نتایج پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل م.مدل نهایی ارائه گردید

م بر برند شخصی مبتنی بر شامل؛ارزش هاو باورها،الگوهاي انگیزشی،سبک زندگی و تحمل ابها

  .هاي دانش،نگرش و مهارت می باشدهاي فردي در حوزهشایستگی

هاي برند شخصی در ی عوامل موثر بر شایستگیشناسای"اي تحت عنوان در مطالعه)1393(نصائمیا

هاي هدف این پژوهش،شناسایی مولفه.استبه بررسی این عوامل پرداخته  "هاي انسانیحوزه سرمایه

اي محقق این پژوهش از طریق پرسشنامه.است هاي فردير بر برند شخصی مبتنی بر شایستگیموث

نتایج .و در قالب مدلی پیشنهادي آزمون شد 1392از افراد صاحب برند کشور در سال نفر94ساخته،در

ر سه بخش اصلی شامل هاي اثرگذار بر توسعه برند شخصی دحقیق نشان دهنده آن است که مولفهت

هاي شایستگی نیز خصصی،و از سوي دیگر در حوزه شاخصهاي فرهنگی و اجتماعی و تمجموعه مولفه

اصلی دانش ،مهارت و نگرش به عنوان عوامل کلیدي موثر بر برندسازي شخصی نقش ایفا می  سه محور

  .نمایند



هاي برندسازي شخصی هاي اجتماعی بر تالشتاثیر رسانه"اي تحت عنوان مطالعه)2013(کارادوان

ن شرکت یرانفر از مد 14این مطالعه با یک تحقیق اولیه ،.انجام داده است"ي تجاريهامدیران شرکت

هاي هاي رسانها با استفاده از بازدید از سیستمهاي اجتماعی بودند رهاي تجاري که عضو شبکه

هاي نفر از افرادي که عضو عادي شبکه 575اجتماعی شناسایی کرده و بعد از انتخاب این افراد،

هاي ود رسانهطالعه ،شناسایی تاثیر وجهدف این م.اجتماعی بودند را به طور تصادفی انتخاب کردند

هاي اجتماعی در مورد مشتریان و غیر هاي تجاري در شبکهیران شرکتاجتماعی و مشارکت فعال مد

هاي اجتماعی هستند را شامل می حاضر پیروان این مدیران در رسانهمشتریان شرکت که در حال 

هاي تجاري و هاي اجتماعی براي مدیران شرکتن مطالعه نشان داد که وجود رسانهنتایج ای.شود

ها هاي برندسازي شخصی آنهاي اجتماعی تاثیر مثبتی بر تالششبکه مشارکت فعال این مدیران در

.دارد

انجام داده "فرایندها،چالش ها،پیامدها:برندسازي شخصی آنالین"مطالعه اي تحت عنوان )2011(البریک و همکاران

با استفاده از روش .می پردازد 2این تحقیق به بررسی چگونگی مدیریت برندهاي شخصی آنالین در زمینه وب .اند

نفر انجام دادند و از  12ي دیجیتال را از ترکیبی و نویسندگان مجاز به شرکت در این نشست،ممیزي برندساز

دانشجویان مقطع کارشناسی براي قضاوت در مورد پروفایل هاي خودشان به صورت کمی و کیفی نطر سنجی گرفته 

 12ایجاد ممیزي برندسازي دیجیتال از -1:روش ترکیبی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته عبارت اند از.شد

کسب ارزیابی نوشته شده کمی از پروفایل هاي - 3سی دانشجویان کالج به صورت کمی و کیفی برر-2شرکت کننده 

شرکت کننده براي یادگیري در مورد رفتار برندسازي شخصی و واکنش آن  12انجام مصاحبه با -4مخاطبان دیجیتال 

نتایج این تحقیق نشان می .ن هاها به ممیزي هاي برندسازي و قضاوت هاي دیگران و هر گونه تغیرات بعدي در رفتار آ

دهد که سیستم عامل هاي شبکه هاي اجتماعی مانند فیس بوك و غیره موجب ایجاد ارزش براي اعضاي خود می 

هم چنین نشان می دهد که افراد چگونه با استفاده از رسانه هاي اجتماعی می توانند عمل برندسازي شخصی را .شوند



برندسازي در هنگام مشارکت در یک محیط آنالین :ق موضوعات زیر را بیان می کندبه طور خاص این تحقی.انجام دهند

امري اجتناب ناپذیر است،خود برندسازي احتیاج به مکانیسم بازخورد به جهت مدیریت موفق و بهتر داردو در آخر این 

  .بان داردنکته که برندسازي شخصی آنالین احتیاج به داشتن اطالعات با ارزش در دسترس براي مخاط

معیارهایی براي برندسازي شخصی معتبر موثر براي "مطالعه اي با عنوان )2015(روسنانی و همکاران 

جمعیت هدف این پژوهش،کتابداران دانشگاهی .انجام داده اند"کتابداران دانشگاهی در دانشگاه مالزي 

این .ر از کتابداران دانشگاه بودندنف 45نمونه اي که از این جامعه انتخاب شد تعداد .دانشگاه مالزي بودند

مطالعه از دو تست آماري شامل تجزیه و تحلیل توصیفی و تجزیه و تحلیل همبستگی استفاده کرده 

تجزیه و تحلیل توصیفی به منظور بررسی میزان توافق و پاسخ به مسائل مربوط به تصویر حرفه اي .است

جاه طلبی شخصی و برند شخصی و کارت امتیاز .از کتابداران دانشگاهی دانشگاه استفاده شده است

متوازن شخصی را به عنوان مولفه هاي برندسازي شخصی معتبر در نظر می گیرند و معتقدند که این 

  .سه مولفه تاثیر مثبتی در برند سازي شخصی کتابداران دانشگاهی دانشگاه مالزي دارند

ي اجتماعی در توسعه برندسازي شخصی تاثیر شبکه ها"مطالعه اي با عنوان ) 2016(رابرت گرین

این تحقیق با استفاده از طراحی اکتشافی و به منظور آشنایی با یک پدیده .انجام داده است"ورزشی

جامعه هدف .متمایز و به دست آوردن بینش جدید که ممکن است فرمولی براي تحقیقات آینده باشد

هدف از این مقاله بررسی توانایی .بی بریتانیا استاین پژوهش،بازیکنان فعلی در اتحادیه بین المللی راگ

استفاده از شبکه هاي اجتماعی به منظور توسعه برندسازي شخصی ورزشی با تمرکز به این مفهوم که 

امروزه،فن آوري هاي تلفن همراه و پروفایل هاي آنالین تبدیل به ابزاري براي انتقال ورزش و کسب و 

یافته ها نشان دهنده آن است که ایجاد شخصیت آنالین .ل شده اندکارهاي ورزشی به فضاهاي دیجیتا

به .می تواند موجب ایجاد تمایز و جذب کیفیت پایدار براي سازمان هاي بازرگانی و عمومی گردد



اشتراك گذاري زندگی شخصی،نشان دهنده تالش هاي ورزشکاران براي تعامل و ارتباط با طرفداران 

  .می باشد

ي هاکاربران شبکه- 2تجارييهامدیران شرکت-1اصل از مصاحبه با سه گروهجدول زیر نتایج ح

این جدول نشان دهنده عوامل تاثیر گذار بربرندسازي .دهدنخبگان دانشگاهی را نشان می- 3اجتماعی

  .ي تجاري استهاشخصی مدیران شرکت

شاخص عامل

تسلط به امور سازمانی ، مهارت و هوشمدیریتیدانش

در یک صنعت خاص یا در یک وظیفه سازمانی خاص  مثل (گرایی مدیر تخصص 

...)مالی، بازاریابی و فروش، 

مهارت

تجربه

دانش تخصصی

هوش تجاري و هوش مالی

  سطح اطالعات عمومی

شناخت رسانه هاي اجتماعی مهارت هاي شبکه اجتماعی

درگیري فعال با رسانه هاي اجتماعی

الکترونیکی با مخاطبانتبادل 

دانش کامپیوتر

مخاطب شناسی

کامنتها، توئیتها و الیکهاي مدیر

قدرت تحلیل رسانه هاي اجتماعی مختلف

تفکیک کارکرد هاي شبکه هاي اجتماعی مختلف

شناخت الزامات شبکه هاي اجتماعی مختلف

خالقیت در پیام ها و کلیپ هاي ایجادي

پیوند برند شخصی با برند سازمانیقدرت ایجاد 

داشتن پیام و شعار مناسب

ارزشها و باورها عوامل فرهنگی اجتماعی

سبک زندگی

شناخت دغدغه هاي مردم

خوشنامی



پایبندي به اخالق حرفه اي

سطح اطالعات اجتماعی

مدت زمان تعامل با مخاطبان

حفظ دائمی ارتباط با مخاطب

محیط اطرافپایش 

داشتن یک لوگو، عالمت یا نماد

محیط شبکه هاي اجتماعی پایش

)یکدست بودن اقدامات در فضاي مجازي و واقعی(ایجاد تصویر برند شخصی واحد

)متناسب با ارزش هاي فردي(انتخاب درست محل فعالیت 

تولید محتواي مناسب

طراحی ها و کلیپ هاي حرفه اي

زیبایی شناختیرعایت اصول 

  

  نتیجه گیري

- هاهدف از این مطالعه بررسی نقش عوامل دانش ،مهارت و هوش مدیریتی در برندسازي شخصی مدیران شرکت

یکی . باشدها،تغیر رفتار و ایجاد تمایز امکان پذیر میساخت برند شخصی از طریق توسعه مهارت.ي تجاري است

ي تجاري از سه حوزه دانش،مهارت و هوش هاساخت برند شخصی مدیران شرکتي اثرگذار بر هااز مولفه

ي تاثیرگذار بر برند هاکه این سه عنصر به عنوان یک مولفه از بین دیگر مولفه.گیردمدیریتی سرچشمه می

است نتایج مطالعه حاکی از این .ي تجاري در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته استهاشخصی مدیران شرکت

،تسلط به امور سازمانی و که هوش مالی،هوش تجاري،دانش تخصصی،تجربه،مهارت،سطح اطالعات عمومی

تخصص گرایی مدیر در یک صنعت خاص یا در یک وظیفه سازمانی خاص مثل مالی،بازاریابی و فروش به عنوان 

بسزایی در ایجاد برند شخصی آیند که به نوبه خود هر کدام تاثیر ي حاصل از این مولفه به شمار میهاشاخص
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