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 حسن نصیری قیداری مدرس دانشگاه :نویسنده 

صنعتی که امروزه بیش ت روابط عمومی را می سازی نامید .  صنعت متقاعد  وان 

زندگی مسالت آمیز در عرصه اجتماعی الزمه از همه ادوار تاریخی پر اهمیت و 

 و جهانی است.

اصننو   متقاعد سننازی با نند  به عبارت دیگر می توان گفت  اگر صنننعتی قاقد 

امروزه بقایی ندارد و جایگاهی در بازار و یا در قلوب مردم نمی تواند دا نننته 

با نند  بقا و حیات اجتماعی مسننتلزم  براورداری از صنننعت حرقه ای متقاعد 

بنیادین براوردار است که  یسازی است . صنعت متقاعد سازی قاعدتا از اصول

 رسننانی اطالعیق )دیدن   نننیدن و درک کردن  اصننو  را   ت قاین  توان  می

 . نستدا سیستمارز یابی  و بهبود مستمر , فاقیت ؛
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توجه به اصو  قوق یادآور  الزامات تدوین و اجرای استراتژی در یک سازمان 

بر دو قاعده   است سازمانی که می اواهد استراتژی درستی تدوین و اجرا کند

 زیر استوار سازد.

 تطابق بیرونی  -1

 انسجام درونی  -2

تطابق  همان اصطالحی است که  اید برای اولین بار داروین درباره دیناسورها 

فت چون این .اکار برد ه ب یا هاو گ با م یط تطبیق  و  ند  اود را  نتوانسنننت

صطالح ت ت عنوان دادند نابود  کنسازگار سمند   مدتها این ا اجتماعی  رونی

دلیل  بدقهمی به ان راف کشاند ولی ه عرصه مدیریت جوامع و سازمانهای را ب

هایی در مدیریت  د که داروی اود را در پی  همان ان راقات منجر به ب ران

 دا ت 

تدوین اسننتراتژی منجر  نند و  به مکانیزمی برای به در اصننطالح   وو آن دار

های  ها و اواسنننت  یاز تامین ن به مفهوم  طابق بیرونی را  مدیریت   ت مای  عل

اجتماعی  اقتصننادی و قرهنگی جوامع دانسننتند و قبل از مشننتریان  و  ننرایط 

به و...ی جطراحی اسننتراتژی با ابزارهای ن ر سنننجی   نیاز سنننجی و امکان سننن

عه م یط  ندمطال ند االء موپرداات ند جتا بتوان بازار را پر کن به ود در  . و این 

ولی این  ااه به  .قرار گرقت انانعنوان  ااه اصلی  تدوین استراتژی مد ن ر

توانایی تنهایی کفایت تدوین اسننتراتژی را ندا ننت چون بدون در ن رگرقتن 

ت ت عنوان  یجود ندا نننت. لما مدلوداالی امکان تدوین اسنننتراتژی  های 

swot  به عنوان الگویی غالب در تدوین اسننتراتژیی وبرای طراحی اسننتراتژی
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ب ث  انسجام درونی از ضعف و قوت داالی  w.Sقراسوی .مدن ر قرار گرقت 

ا که هر چقدر چرای اسننتراتژی تلقی  نند  ه مهم ترین مسننا ل و پیش برنده

ی  انسانی  قنی   قیزیکی ولی اگر لسازمان در ابعاد مختلف قوی با د اعم از ما

سویی بین  بین آن ن  اها توازن و مبادله ای وجود ندا ته با د و ات اد و هم

 نجر به توقیق نخواهد بود.تی مدرصورت نگیرد  قطعا هیچ ق

ها و قوت  توانمندی زارمقبولیت و تعهد اب گی  به معنای آماد یانسنننجام درون

کارکنان و مدیران سننازمان متقابال در برابر اسننتراتژی و متعهد و مت د .اسننت 

می گردند تا دسننت بدسننت هم دهند و سننازمان را در طی طریق اسننتراتژی و 

سانند سازمانی این .ت قق هدف اش یاری ر ست که کارکنان  و روابط درون  جا

 ها نمایان می  ود .   به صورت یکی از اصو  مهم مدیریت و رهبری سازمان

  ؛ی آنان گنیازمند  ناات کارکنان  و برانگیخت  برای رسیدن به انسجام درونی

ز این جها هستیم و راهی  و  همسو سازیی آنان با اهداف سازمان و استراتژی

ازن میان منابع داالی وانسنننجام درونی مسنننتلزم ت.برای موققیت وجود ندارد 

سننازمان منابع اسننت. منابع انسننانی  تکنولوفی  قرهنا  مالی  قیزیکی   همه 

س ام الزم  براوردار با ند باید نوعی  تعاد  و توازن جبرای اینکه بتوانند از ان

ف دارند که بین این  منابع رابطه بین آنان برقرار گردد  علمای مدیریت اعترا

تکنولوفی پیشرقته است .  وجود دارد . مثال اگر تکنولوفی در ااتیار  سازمان 

نیز مبنا قرهنا سننازمانی  کنان باید متخصننت تر   و دانا تر با ننند بر این کار

منابع قیزیکی   نننکل می گیرد و منابع مالی نیز غنی تر  و  ؛تعریف می  نننود 

ته تر قوی تر می گرد مالی غنی تر  تکنولوفی پیشنننرق نابع  یا م و نیروی د. و 
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ارتباط میان این منابع متقابل و  ؛انسنننانی دانا و متخصنننت  را جمب می کند 

یکی منشننا دیگری نیسننت   هر کدام می توانند منشننا  هر کدام ؛تعاملی اسننت 

 با ند و عکس این قضیه نیز صادق است تکنولوفی  ساده نیازمند کارگر ساده

 است  و ..

لما سنننازمانی که در جهت ت قق اهداف اود حرکت می کند و یکی از ارکان 

ستند . به همان میزان که به مخاطب  و آمیز؛مهم این حرکت توقیق  کارکنان ه

به همان میزان به کارکنان نیز نگریسته می ؛مشتری  در بیرون توجه می  ود 

اسننت    کارکنان ناراضننی   ننود  چرا که  یک بعدی نگری مانع توقیق سننازمان

صو   صو  بی کیفیت تولید می کنند و م  ضی  بی کیفیت  م  شتری  را نارا م

ضی و برانگیخته دست به االقیت و نوآوری می زنند   .می کند ولی کارکنان را

شتر می صو  با کیفیت را بی شتری م  صو  با کیفیت تولید می کنند و م  و م 

اهداف مالی    چراد بسازمان سریعتر  منابعج چراه  ورود و ارو چهارد  هر

سجام درونی بعد ناات قق می  ود و مسازمان  زود تر  دقیقی از  در بعدان

سبک زندگی نفرت هایعال سیت؛و....کارکنان به عمل آید.غنای  ؛ق   دانش ؛جن

سازمانی  ستراتژی های  فاف ومفهوم قرهنا   غلی  قضای مناسب اداری   ا

سب ادمات وآینده  غلی امید بخش ؛امنیت روانی  ادابی کارامد  جبران منا

م یط کار باید وجود دا ته با د.البته بخشی از این قاکتورها در عین ضرورت 

برانگیزاننده کارکنان نیستند ولی باید با ند ولی برای برانگیزاننده هستندکه 

موجب  در صنننورت ادراک وبردا نننت درسنننت کارکنان از ان ها می توانند 

انگیزش  وند.مدیریت سازمان برای ایجاد انسجام درونی باید کارکنان را در 



 نویسنده: حسن نصیری قیداری مدرس دانشگاه  صنعت متقاعد ساز

برنامه ریزی وتدوین استراتژی ها سهیم کند.بسته به بلوغ کارکنان آنان را در 

تصننمیم سننازی وتصننمیم گیری وتفویا ااتیار ون ام ن ارت وکنتر   ننریک 

 .کند

 در مشتریان اهمیت پر و ستهبرج نقش گویای بانکی های ن ام باقت به نگاهی 

 ها بانک دارایی بیشننتر  مشننتری چقدر هر یعنی هاسننت  بانک دارایی اقزایش

 دو توجه بیانگر   مشنننتریان و بانک دارایی بین مسنننتقیم ارتباط این و بیشنننتر

 به  ادمات کاال جای به  ها بانک که جا آن از   اسنننت مشنننتریبه  چندان

 از آن ناپمیری جدایی ادمات   های ویژگی از یکی  دهند می یهارا مشننتریان

ست کارکنان ستگی ارزش ها  دانش  علم ) کارکنان لما. ا  بانک در   رقتار وار

 با بانک ییرویارو مقدم صننف کارکنان. اسننتبراوردار دوچندانی ارزش از ها

 میل بودن  مردم و کار عا ننق   بودن متعهد بودن   نناد. هسننتند مشننتریان

 ارزش جمله از بودن امین و صادق    بودن گشا راه دوستی  مردم ادمتگزاری 

 دارایی قطعا ها  ارزش این و با ند آن واجد باید بانک کارکنان که است هایی

 انگیزگی  بی بدالقی   هرگونه و آورد اواهد ارمغان به بانک برای را چندانی

 به مشنننتریان به آمیز اهانت رقتار  ناکرده ادای یا و میلی بی آلودگی  اواب

 یک نه آن ناهنجار صنندای و اصننابت با که بود اواهد ای گلوله  ننلیک مثابه

  رقتار قاکتور کنار در  د  اواهند دور بانک آن از مشتری چندین که مشتری

 بانک با همکاری به مشتریان برانگیختن در  عب در متعددی عوامل کارکنان

 دیگر قرصنننتی  ننناید و گنجد نمی مقاله ب ث  ان ها در این که.  دارند تاثیر

 باید مقدم اط سنننربازان عنوان به کارکنان ولی؛ کرد ب ثها آن روی بتوان
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 با و با ندوبالندگی  نشاط   رویی انده سفیران و  ادمانی ااطر  امنیت   نماد

 رقتاردر مرتب باید ها  نناات این و.  با ننند پمیرا را مشننتریان  باز آغوش

 بانک  ها  اات این کاهش صورت در و گیرد قرار ارز یابی مورد کارکنان

 را کارکنان د  دبتوان باید  آنان پایدار و ادمت ضنننمن آموزش به توسنننل با

 آموزش  اماده کند عا قانه و صادقانه ادمتارایه  به را آنان و  اداب و جوان

ست کارکنان  ادابی د  وجوانی موجب  کارکنانپایدار  )زدانش د  پیر برنا  ا

بود برای جوان وامیدوار نگهدا نننتن دایمی کارکنان باید از ابزار اموزش بهره 

 دایمی برد.
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 سوتیتر ها:

 در را کارکنان باید درونی انسننجام ایجاد برای سننازمان مدیریت

 بلوغ به بسنننته.کند سنننهیم ها اسنننتراتژی وتدوین ریزی برنامه

 ااتیار وتفویا گیری وتصمیم سازی تصمیم در را آنان کارکنان

 کند  ریک وکنتر  ن ارت ون ام

 

 بی م صو  و کنند می تولید کیفیت بی م صو  ناراضی کارکنان

 و راضنننی کارکنان ولی.  کند می ناراضنننی را  مشنننتری   کیفیت

 با م صنننو  و زنند می نوآوری و االقیت به دسنننت برانگیخته

شتری و کنند می تولید کیفیت شتر را کیفیت با م صو  م  می بی

 سنننریعتر سنننازمان منابع اروج و ورود  هرچقدر چراه ارد 

 . ود می م ققوبهتر تر زود  سازمان مالی اهداف    بچراد
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 باید کارکنان.  است پیشرقته  سازمان  ااتیار در تکنولوفی اگر 

صت  نیز سازمانی قرهنا مبنا  این با ند بر تر دانا و   تر متخ

 نیز مالی منابع و گیرد می  کل  قیزیکی منابع ؛  ود می تعریف

 تکنولوفی تر غنی مالی منابع ای و. گردد می تر قوی و  تر غنی

 کند می جمب را  متخصت و دانا انسانی نیروی و تر پیشرقته

 

 

 و  کارکنان  نننناات نیازمند درونی  انسنننجام به رسنننیدن برای

 و سننازمان اهداف با آنان سننازیی همسننو  و  ؛ آنان برانگیختگی

 هستیم ها استراتژی

هد بودن   نننناد یل بودن  مردم و کار عا نننق   بودن متع  م

 بودن امین و صادق    بودن گشا راه دوستی  مردم ادمتگزاری 

 با ند آن واجد باید بانک کارکنان که است هایی ارزش جمله از
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 ااطر  نمادامنیت باید  مقدم اط سنننربازان عنوان به کارکنان

 با و با ننند وبالندگی نشنناط   رویی انده سننفیران و  ننادمانی

 دبا ن پمیرا را مشتریان  باز آغوش

یدار آموزش  اسنننت کارکنان  نننادابی و د  جوانی موجب  پا

 دایمی نگهدا ننتن وامیدوار جوان برای بود برنا پیر د  زدانش)

 .برد دایمی بهره اموزش ابزار از باید کارکنان

 

 


