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و توسعه !اخالق جهاني شدن يا جهاني شدن اخالقي؟: تحقيق
(Research & Development: The Ethics of Globalization or Ethical 

Globalization?!) 

:هچكيد
بيانگر اين مي باشد كه به طور كلي در هر موج دست به هرصورت مقايسه تاريخ با نظريه موج هاي تافلر.

، نظريه جهاني شدن ايكم يك بار و تالشهايي در جهت به كار انداختن آن صورت به طرز گسترده  ارايه شده است

و تجارت جهاني مي توان سه سطح كلي. گرفته است در. در نظر گرفتدر جهان نوين براي بررسي جهاني شدن

جهبررسي و يا به عبارت ديگر جهاني شدن دو سطح و بين المللي در رابطه با نقش اخالق در جهاني شدن اني

و نظريه هاي برخي از صاحبنظران معارض از جمله ژوزف استيگليتز  كه2و فيونا رابينسون1اخالقي، به بررسي گفته ها

و با اس3به طور عمده بر پايه نظريه راول تفاده از اين نظرات بر اهميت رعايت اخالق عنوان شده اند، پرداخته مي شود

از.جهاني شدن در سطح سازماني تاكيد مي گردد به منظور بررسي سطح سازماني، با بهره گيري از نظرات برخي

و مقايسه اين نظرات با فرمول كاميابي جهاني ارايه شده توسط4صاحبنظران مسايل اخالقي سازماني مانند جيم بناچه

و توسعه به ضرورت نگرش هاي اصلي بازاريابيو5مايكل ماركوارد و گسترش تحقيق  براي رقابت جهاني تقويت

و بر اين ضرورتو همچنين سازمان ها  در نظرگرفتن مباني اخالقي براي سرآمد شدن سازمان ها پرداخته مي شود

عنكه تاكيد مي گرددنكته و توسعه در چارچوب نگرش بازاريابي اجتماعي به وان نگرش كاربردي مفهوم تحقيق

و از طرف ديگر منجر به جهاني شدن اخالقي مي اقتصاد جهاني پايدار،  پيش نياز اخالقي جهاني شدن مي باشد

.گردد
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:پيشگفتار
و مرور تاريخ جهان، به ويژه در مناطق تمدن خيز مانند خاورميانه، نشانگر اين است كه جهاني بررسي

و آر و. زوهاي ديرينه فرزندان آدم بوده استزيستن يكي از آرمان ها و كار جهاني زيستي با همه ابعاد آن از كسب

اين بررسي همچنين نشانگر اين امر است كه آدمي براي نيل به اين آرمان. بازرگاني تا پيشرفت در زمينه هاي علمي

و يا محدود نيز يازيده استتنها به انديشيدن نپرداخته، بلكه در مقاطع مختلف تاريخي دست به تالش هاي گستر . ده

بي خود زيربناي كاميا كه با انباشت تالش هايي كه در برخي موارد با كاميابي هاي نيز توام بوده است، كاميابي هايي

. هاي بعدي را فراهم نموده اند

و تخصصي تاريخ جهان اقدام شود كه انجام  چنين به منظور بررسي بهتر اين تالش ها بايد به مطالعه دقيق

و يا مدل بسيار مشهور ارايه شده توسط بررسي دقيقي در چارچوب اين نوشتار نمي گنجد اما با اتكا به تقسيم بندي

و يا تالش هاي عمده صورت الوين تافلر در كتاب موج سوم مي توان  به تصويري به نسبت مشخص از روند پيشرفت

ي و تمدن را در طول تاريخ براساس نظريه موج هاي تافلر، بشر. افتگرفته دست با عنوان سه موج بزرگ پيشرفت

و موج ارتباطات  به. تجربه نموده استموج كشاورزي، موج صنعت ، ديدگاه تافلراين جداي از انتقادات وارد شده

اين نشانگر) به ويژه با مراجعه به تاريخ كشورهاي داراي تمدن هاي كهن(مقايسه اين ديدگاه با تحوالت تاريخي

و تالش هاي وسيعي  مطلب است كه در هر موج دست كم يك بار، نظريه جهاني شدن به طرز گسترده اي ارايه شده

و به عنوان مثال. براي به كار انداختن آن به انجام رسيده است مي توان به تالش هاي ارزشمند براي توضيح بيشتر

ارايه نظريات اقتصادي تاثيرگذار توسط اقتصادداناني ايرانيان براي ايجاد يك نظام بين المللي در موج كشاورزي، 

و انحصارات اطالعاتي در موج سوم اشاره نمود و شكسته شدن مرزها . چون ريكاردو در موج صنعت

و نمادهاي و شفاف تر به نظر مي به طور كلي نمودها جهاني شدن در موج سوم از ديگر موج ها واضح تر

 امر را در چهار عامل پيشرفت فناوري ها، دسترسي به ارتباطات از راه دور، مسافرت مايكل ماركوراد دليل اين. رسند

و افزايش حجم مبادالت بازرگاني مي داند (هاي فرامرزي )3،ص1.

و وجود اين ابعاد و منفي خواهد بود جهاني شدن نيز به مانند هر پديده اجتماعي ديگري داراي ابعاد مثبت

و  شوممثبت و چالش هايي نيز به وجود آيدنفي باعث مي ها.د تا انتقادات بحث رعايت مسايل يكي از اين چالش

و يا به عبارت ساده تر مبحث جهاني شدن اخالقي مي باشد هدف از نگارش اين نوشتار نيز پاسخ به اين. اخالقي

و گزينه اي  كه پتانسيل بهتري براي پرسش است كه براي دستيابي به هدف آرماني جهاني شدن اخالقي چه بايد كرد
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هدايت فرآيند جهاني شدن در چارچوب اخالقيات را فراهم مي آورد كدام گزينه است؟ البته به نظر مي رسد كه

. اقدام گردد از ديدگاه جهاني شدنپيش از پاسخ به اين پرسش بايد به بررسي اخالق

:اخالق
و علم اخالق اراي بسياري از اين تعاريف داراي ديدگاه هاي.ه شده استتاكنون تعاريف متعددي براي اخالق

يكي از روان. در بيشتر اين گونه تعاريف بر استانداردهاي رفتار به عنوان اخالق تاكيد شده است. مشترك مي باشند

و ساده  موترين رد ترين تعاريف اخالق به اين شرح مي باشد كه اخالق استانداردهاي اخالقي است كه برپايه آنها در

و رفتار قضاوت مي شود ص2.(اعمال در اين ميان تاكيد مي شود كه عوامل اثرگذار بر تمايل افراد به اتخاذ)24،

 را اخالقي يا غير اخالقي موثر بر انجام اعمال عواملمي توان تصميمات اخالقي يا غيراخالقي چنذان روشن نيست اما 

(مي توان به سه گروه زير تقسيم نمود )24،ص2:

و نيات موثر بر تصميمات شخصيعو•  امل شخصي مانند ارزش ها، دانش، نگرش ها

و يا نبود تنبيه يا مجازات جدي در برابر اعمال غير• و مباني مدون اخالقي فرصت ناشي از نبود سياست ها

 اخالقي

و افراد داراي مئقعيت اجتماعي برتر• و رفتار گروه هاي مرجع )فرادستان(ارزش ها، نگرش ها

و شخصيت هاي حقوقي نيز در برابر مسايل اخالقي داراي مسووليت باشندط به. بيعي است كه بنگاه هاي اقتصادي

طور كلي سه ديدگاه اصلي براي چگونگي ارايه واكنش به مسايل اخالقي با عنوان كلي مسووليت هاي اجتماعي

و شخصيت هاي حقوقي وجود دارد (توسط بنگاه هاي اقتصادي )25،ص2:

و پيروي از قوانين برپايه اين نگرش تنها مسووليت: دگاه دست نامرييدي• شخصيت هاي حقوقي كسب سود

و فصل مي شود و كار بازار حل و اجتماعي توسط ساز و مسايل از جنس مسووليت هاي اخالقي .است

ني: ديدگاه دست دولت• د اما دستز شركت ها مسووليت خاصي در اين زمينه ها ندارنبر اساس اين ديدگاه

و اهداف بنگاه ها را به و فرايندهاي سياسي به جاي دست نامريي بازار وارد عمل شده قانونگذار دولت

.سمت مصالح عمومي برمي گردانند

و شخصيت هاي حقوقي بايد: دست مديريت• بر اساس اين ديدگاه، توصيه مي شود كه بنگاه هاي اقتصادي

و مسووليت هاي اجتماعي به نوعي تشويق شوند تا با انجام قضا وت هاي بي طرفانه درباره مسايل اخالقي

و اجراي اين برنامه ها  و درازمدت ودر نظرگرفتن اين گونه مالحظات نسبت به برنامه ريزي هاي كوتاه

. اقدام نمايند
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و و اجتماعي، نگرش دست مديريت مورد پذيرش و مسووليت هاي اخالقي شكي نيست كه از ديدگاه اخالق

و همچنين گسترش حيطه اخالقيات به اخالق كاربرديباتوجه به اينگونه. رماني استآ  در رشته هاي6مباني

و حتا جنگ با عث شده است تا هر و كار، محيط زيست، انساني، حيوانات گوناگون مانند اخالق پزشكي، كسب

با. روزه بر جنبه هاي قابل بررسي اخالق افزوده گردد و توجه به رشته هاي كاربردي اخالق مي با اين توضيحات

و حفظ ارزش هاي انساني را  و جهاني، حقوق بشر توان مواردي مانند حفظ محيط زيست، حفظ ميراث فرهنگي ملي

و در عصر جهاني شدن دانستاز موارد مدنظر اخالق در دوران  پرسشي كه در اين حالت ايجاد مي شود اين. نوين

ن ديدگاه ها فرصت زاست يا چالش زا؟ به عبارت بهتر جهاني شدن باعث بهبود است كه آيا جهاني شدن از اي

ت منفي مخربي بر جاي خواهد گذاشت؟وضعيت از اينگونه ديدگاه هامي شود يا اينكه اثرا

و نافذ است بر تمامي اركان جامعه بشري موثر خواهد بود بر اين. از آنجايي كه جهاني شدن پديده اي فراگير

و همگن سازي همه جهان مي باشد اما شكي نيست كه اين همگن سازي برآيند پايه نهاي ت جهاني شدن متاثرسازي

، براي جهاني شدن مي توان به عبارت ديگر. تاثيرات متقابل سطح ملي مي باشد كه خود برآيند سطح سازماني است

:سه سطح در نظر گرفت

و فراملي•  سطح جهاني

و بومي•  سطح ملي

 سطح سازماني•

و اخالق بايد با در نظر گرفتن هر سه سطح نسبت به سيستماتيكه منظور بررسيب ارتباط متقابل جهاني شدن

و مطالعه اقدام نمود و ملي، تاكير بيشتري بر سطح.بررسي  در اين نوشتار ضمن بررسي كوتاه دو سطح جهاني

و توسعه خواهد شد .سازماني با توجه به نقش تحقيق

و اخال :ق درسطح جهانيجهاني شدن
در همانطوري كه پيشتر توضيح داده شد، منتقدان جهاني شدن از ديدگاه هاي مختلف داراي نگراني هايي

رابطه با اين پديده مي باشند كه بخش عمده اي از آنها در چارچوب مفهوم گسترده اخالق به معني حفظ محيط 

و حفظ  و جهاني، حقوق بشر اين درحالي است. ارزش هاي انساني قرار مي گيرندزيست، حفظ ميراث فرهنگي ملي

و ديدگاه هاي اصالت نفع غالب بر انديش  كه اين گروه از منتقدان بر اين باورند كه متغير مستقل اثرگذار اقتصاد

)3(. هاي اقتصادي مي باشد

6 Applied Ethics 
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و برنده جايزه نوبل اقتصاد7در اين رابطه ژوزف استيگليتز  براين باور 2001 اقتصاددان منتقد جهاني شدن

نظريه هايي به مانند دست نامريي آدام اسميت به عنوان يكي از نظريه هاي پايه اي اقتصاد، كه بر كارايي)4(است كه

چرا كه در شرايطي كه بازار در عمل شكست بخورد،. تاكيد زيادي دارد، از كاركرد فراگير الزم برخوردار نيستند

كه. يافتكارايي مدنظر اسميت تحقق نخواهد در عمل به دليل عواملي برون زايي همچنين استيگليتز عنوان مي كند

و كمبودهاي)به ويژه در كشورهاي فقير(چون آلودگي هاي زيست محيطي، نقص رقابت، بازارهاي ناقص  ،

. اطالعاتي شكست بازار محسوس است

و كار بازار به درستي نيز به كار گر فته شود، بازهم جهاني شدن مي تواند در چنين شرايطي حتي اگر ساز

و مخربي ايجاد نمايد چرا كه در بسياري از جوامع نهادهاي غيربازاري وجود دارند كه نقش هاي  اثرات معكوس

و مهمي  شدمتفاوت و جهاني شدن منجر به تخريب اين نهادها خواهد استيگليتز. را در اين جوامع ايفا مي نمايند

گ و ديگر مهمترين نهاد از اين و معتقد است كه جهاني شدن مي تواند باعث تضعيف خانواده روه را خانواده مي داند

. سرمايه هاي اجتماعي شود

:با اتكا بر نظريه راول به ارايه اصول جهاني شدن اخالقي به شرح زير مي پردازددرنهايت استيگليتز

و اجرا شوندقواعد بازي در فرايند جهاني شدن در سطح جهان بايد به صورت• . منصفانه تدوين

و به صورت منصفانه با آنها برخورد شود• و پيامدهاي فرايند جهاني شدن بايد پيش بيني .نتايج

و مردمان فقير درون• و زيان براي كشورهاي فقير و پيامدهايي كه باعث ايجاد ضرر مقررات، نهادها

.كشورها، مي شوند، غيراخالقي مي باشند

و پيامدهاي فعلي به دليل ناتواني در ارتقاي سطح زندگي در ادامه استيگل يتز عنوان مي كند كه نهادها، مقررات

و جهاني شدن فعلي غيراخالقي است و فقير تر شدن فقرا، غيراخالقي مي باشند .جهاني

ح2003 در سال8در راستاي چنين ديدگاه هايي، دانشگاه يل و هم انديشي با ضور نسبت به برگزاري ميزگرد

(اقدام نمود9از جمله رابينسونگروهي از منتقدان جهاني شدن  اين منتقدان بر اين باور بودند كه جهاني شدن)5.

و فشار براي باز گذاشتن بازارهاي  و انديشه بازار و منفي توام مي باشد اما به دليل تسلط نيروها داراي اثرات مثبت

و سرمايه، خصوصي شدن به يكي و اركان جهاني شدن تبديل شده استكاالها، خدمات اين در حالي. از اصول

و نه فقط براي گروهي  است كه منتقدان جهاني شدن بر اين باورند كه جهاني شدن بايد براي همه انسان ها مفيد باشد

 
7 Joseph E. Stiglitz 
 
8 Yale University 
9 Robinson 
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و خصوصي شدن چنين هدفي را دنبال نمي نمايد ازو دنبال نشدن چنين اهدافي باعث دور شدن جهاني شدن از مردم

.در نهايت نيز بر دخالت بيشتر دولت ها بر پديده جهاني شدن تاكيد مي نمايند. مباني اخالقي خواهد شد

و اخالق در سطح ملي :جهاني شدن
و جايي است كه در كنار نقش و سطح سازماني است و يا حلقه واسط ميان سطح جهاني سطح ملي مرز

ماواسطه اي، اهميت نقش دولت هار در واقع حوزه اصلي فعاليت دولت ها در زمينه جهاني شدن.ي نمايد نيز گوشزد

از يك سو ايفا كننده نقش چانه زني بين. نكته قابل توجه اين است كه دولت ها بايد بازيگر دوصحنه باشند. مي باشد

و بنگاه هاي بازاري و ياريگر سازمان ها و از سوي ديگر بايد نقش پشتيبان و جهاني هستند و غير بازاي را ايفا المللي

.نمايند

. شايد يكي از مهمترين چالش هاي چانه زني دولت ها در مذاكرات سازمان جهاني تجارت نهفته باشد

و در طي يك دهه گذشته در بسياري از موارد قدرت چانه سازماني كه خود را سازمان ميان دولتي معرفي مي نمايد

مهمترين نمونه اين گونه كاميابي ها طوالني شدن. يان كشانده استزني كشورهاي درحال توسعه را به رخ جهان

. گفتگوهاي موافتنامه هاي كشاورزي است

و قوانين، تربيت مغزافزارها و تدوين مقررات در عرصه داخلي نيز دولت ها بايد با سياستگذاري ها

 اما چگونه؟. زيرساخت هاي الزم را ايجاد نمايند

)6(: جهاني شدن در درون كشورها را به شرح زير اعالم مي نمايداستيگليتز مهمترين ابعاد

 دانش•

 مبادالت بازرگاني•

 نيروي كار•

 سرمايه گذاري مستقيم خارجي•

 آزاد سازي بازار سرمايه•

با درنظر گرفتن عوامل باال، استيگليتز بر اين باوراست كه ناتواني بسياري از دولت ها در ايفاي نقش هاي پيش

و يا بحران هايي در زمينه هاي اشتغال زايي، ريسك، گفته، باعث شد و فرار جريانه است تا چالش ها  سرمايه اي

و از همه مهم تر سرمايه ها اجتماعي براي . اين گونه كشورها ايجاد شودسرمايه، سياست هاي پولي، نهادهاي مالي

و چالش ها اصول جهاني شدن اخالقي مدنظر استيگليتز و وجود اين بحران ها و بر اين اساس  را به چالش مي كشد
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با توجه به ناكميابي هاي دولت ها مي توان گفت كه فاصله گرفتن جهاني شدن سطح دولتي از مباني اخالقي امري

.بديهي است

و اخالق در سطح سازماني :جهاني شدن
و اخالق در سطح سازماني به دليل اينكه تاحد زيادي دو سطح پيش برآيند  اين سطح به شمار جهاني شدن

و چالش هاي دو سطح پيش در قالب سازمان ها به وقوع مي پيوندند از و در ضمن بسياري ازدگرگوني ها مي روند

و نياز به بررسي دقيق تر درآن به چشم مي خورد .اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد

در رابطه با اخالق در سازمان ها به طور عام، نظريه پردازان بسياري مطالبي را مطرح نموده اند كه شايد يكي

)7.( مطرح شده باشد10از جالب توجه ترين مطالب در اين زمينه، توسط جيم بناچه

اس. بناچه تريبات اخالقي در سازمان را در قالب نظريه هاي عدالت جستجو مي نمايد اس او معتقد بر اين

و غيراستاندارد مديريتي را در كنار است كه  بسياري از نظريه پردازان سازماني، به كارگيري روش هاي ناعادالنه

اين تاكيد درست به مانند.(و برجنبه كارايي آن تاكيد مي ورزندترتيبات استاندارد، امري طبيعي تلقي مي كنند

و  و درواقع كاركنان نيز در تاكيد اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد مكتب اصالت نفع در سطح جهاني مي باشد

و عادالنه بودن اين).چارچوب سازوكارهاي خودتنظيم بازار فرض شده اند اما كمتر كسي به بررسي ميزان اخالقي

.كارايي اهميت داده است

ب. دنبال مي نمايد11بناچه كارهاي خود را اتكا به نظريه هاي جان رائول خش عمده اي از نظريه هاي رائول

و حتا نظريه پردازاني مانند استيگليتز نيز  و گسترش قرارداده است اخالقي را در سطح نهادهاي اجتماعي مورد بحث

. بخش ياز مطالعات خود در زيمنه جهاني شدن اخالقي بر اين پايه به انجام رسانيده اند

د در)8(. سته آوردن مزاياي مشترك توصيف مي كندرائول جامعه را سامانه اي از همكاري ها براي به

و هم تضاد منافع ايجاد مي شود و عدالت. چنين سامانه اي هم شناسايي بنابراين مجموعه اي از اصول اخالقي

و مسووليت ها بايد در نظر گرفته شود و تعهدات افراد به همراه دسته بندي از منافع . اجتماعي براي تدوين الزامات

و چگونه چنين ترتيباتي مشروعيت دارند؟ رائول پرسشي كه  مطرح مي نمايد اين است كه در چه زماني

ايده اصلي اين نظريه بسيار ساده. براي پاسخ به اين پرسش، رائول به نظريه قرارداد اجتماعي استناد مي نمايد

و براساس آن سامانه اجتماعي مشروعيت دارد كه نتيجه توافق ميان اعضاي آن و به مانند هر قرارداد است  باشد

و جهاني شدن اين. ديگري اعضا مكلف به اجراي تعهدات خود مي باشند نكته قابل تامل در شرايط كنوني جهان

 
10 Jaime Bonache 
11 John Rawls 
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و در ضمن از نظر زماني نيز است كه افراد جامعه بشري فقط محدود به محدوده جغرافياي خاصي نمي باشند

و آيندگان را نيز شامل مي شوند شد. گذشتگان . با اين توضيح مفهوم قرارداد اجتماعي بسيار گسترده تر خواهد

:با استناد به نظريه قرارداد اجتماعي رائول متغيرهاي زير را به عنوان كاالهاي اساسي اجتماعي معرفي مي نمايد

و حقوق اوليه•  آزادي ها

ها•  فرصت

 درآمد•

 ثروت•

ر و فرصت برابر .ا بر اساس اين گونه مفاهيم معرفي مي نمايددر نهايت نيز رائول دو اصل آزادي

و پايين و تاكيد بر نظريات رائول، كاركنان را به دو گروه كاركنان با ارزش راهبردي باال بناچه با تاييد

در. تقسيم مي نمايد بر اين اساس كاركنان با ارزش راهبردي باال افرادي هستند كه وظايف اصلي را به عهده دارند

از طرف ديگر، كميابي يك تخصص. وه با ارزش پايين كمتر درگير فعاليت هاي كليدي سازمان هستندحالي كه گر

و  خاص در بازار نيروي انساني باعث مي شود تا از ديدگاهي ديگر نيز دو گروه از نيروهاي انساني با فراواني باال

 به دست آوردند كه دو حالت استخدامي چهار روشهمكارانو 12با تركيب اين دو معيار، ليپك. پايين ايجاد شود

و دوحالت ديگر غير استاندارد ناميده ان)9(: شدندرا استاندارد  در اينجا هدف بررسي اين روش شناسي يا جزييات

. نمي باشد، بلكه هدف نشان دادن اهميت بحث روابط انساني از ديدگاه اخالق گرايان مي باشد

و در كنار اين مباحث  سازمان هاي عصرجهاني شدن به دنبال سرآمدي براي حضور، از سوي ديگر

و جهاني هستند و پيروزي در عرصه تنگ رقابت بين المللي و يا سده هاي. ماندگاري رقابتي كه در طول دهه ها

و يا در نهايت دست دولت را از ميان ديدگاه هاي  گذشته با اتكا بر مكتب اصالت نفع، بيشتر ديدگاه دست نامريي

و اجتماعي برگزيده استمس مدل هاي سرآمدي را مي توان به دو گروه اصلي مدل هاي. ووليت هاي اخالقي

و مدل هاي  و از گروه دوم مي EFQMاز گروه نخست مي توان. نظري تقسيم نمود كاربردي داراي استناندارد

. را مثال زد13توان مدل كاميابي جهاني ماركوارد

:كاميابي جهاني
و همانطو و كار جهاني تر مي شود و شايد هر لحظه، دنياي كسب ري كه پيشتر توضيح داده شد، هر روزه

و ماندگاري از اهميت خاصي برخوردار شده است، چنانكه پيتر دراكر بر اين باور  واكنش نشان دادن براي كاميابي

 
12 Lepak 
13 Marquardt 
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، همچنين پرفسور يان ميترو :ف از دانشگاه كاليفر نياي جنوبي مي گويدبود كه سازمان ها يا بايد جهاني شود يا بيكار

و كارهاي امروزي، جهاني هستند" در اقتصاد جهاني، آن شركت هايي كه زودتر قواعد جديد. در عمل، همه كسب

و آنهايي كه چنين نيستند، نابود خواهند شد و كار را دريافته اند پيشرفت خواهند كرد )10(".كسب

و تعاريف گوناگوني ارايه شده است كه بررسي همه آنها به منظور آشنايي با مفهوم كام يابي جهاني، مدل ها

و مديريت، مي  و با توجه به مفاهيم پايه اي اقتصاد از عهده اين نوشتار خارج است، اما از چشم انداري بسيار ساده

ج و آن را ربودن گوي سبقت از رقباي در ميان مدل. هاني دانستتوان به كاميابي جهاني از ديدگاه رقابت نگريست

و از ديدگاه علوم سازماني، شايد مدل ماركوارد يكي از بهترين ها باشد مايكل ماركوارد. هاي گوناگون ارايه شده

و تركيب منابع قدرت سازمان هاي جهاني مانند توانايي كاهش هزينه ها، توسعه" مزيت جهاني"در كتاب   با بررسي

و وفاداري مشتري، دست و آگاهي و فرهيخته، انعطاف پذيري جغرافيايي و همچنين ... رسي بيشتر به كاركنان ماهر

و مديران جهاني طي يك بازه  ساله، مدلي را با عنوان مدل كاميابي جهاني10بررسي دقيق عملكرد سازمان ها

)1(. معرفي مي نمايد)1نگاره شماره(سازمان ها

س و ايفاي نقش بازيگر ماهردر عرصه بازار بر اين پايه، توصيه او اين است كه ازمان ها براي كاميابي جهاني

. بخش خالصه شده در مدل به عنوان مباني كاميابي جهاني توانمند باشند6جهاني بايد، در 

 مدل كاميابي جهاني ماركوارد-1نگاره
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:سرآمدي سازماني
و عملي براي رشد، سرآمدي سازماني به اين مفهوم است كه سازمان ها بايد از  چه الگويي در ابعاد نظري

و برتري در محيط رقابتي پيروي نمايند و پيرو آن رقابت. ماندگاري هر اندازه كه جهاني شدن بيشتر پيش مي رود

و الگوهاي سرآمدي سازماني نيز بيشتر مي گردد و ارايه مباني، مدل ها از. تنگاتنگ تر مي گردد، به كارگيري يكي

اصول مورد پذيرش تمامي مدل هاي سرآمدي، كيفيت به عنوان ابزارسرآمدي مي باشد كه البته در طول مهمترين 

و تحول  و بازاريابي، مفهوم كيفيت نيز به طور مداوم تغيير و دگرگوني هاي اساسي در نظريات پايه اي مديريت زمان

و از يك سازه ساده به عنوان مرغوبيت به سازه اي پيچيده .و فراگير تبديل شده استيافته است

:تاكنون مدل هاي گوناگوني در زمينه سرآمدي سازماني ارايه گرديده است كه مهمترين آنها عبارتند از

)نگرش فراگير(هماهنگي همه جانبه توليد با كيفيت: جايزه دمينگ ژاپن-1951•

 كنترل كيفيت فراگير-1960دهه•

و ارايه الگوي تضمين كيفيتهماهنگ كردن استا: ISO:9000-1980دهه•  نداردهاي كيفيت

و تامين منافع: مديريت كيفيت فراگير-1980دهه• نيل به موفقيت در درازمدت به وسيله جلب رضايت مشتري

 همه ذينفعان

و سرآمدي كانادا-1983•  جايزه كيفيت

 جايزه ملي كيفيت بالدريج-1987•

•1991-EFQM 

و با عنايت به اين مطلب كه مدل با توجه به اشتراكات فراوان همه اي و اساس EFQMن مدل ها  كه پايه

و بهره وري ايران را تشكيل مي دهد، به بررسي كوتاه آن اقدام مي گردد .جايزه ملي كيفيت

: EFQMمدل
و بهره وري ايران، كاربرد دارد، مزاياي عالوه بر اين كه اين مدل به عنوان مدل پايه اي جايزه ملي كيفيت

ا يگريد (زنيز براي آن عنوان مي شود كه مهم ترين آنها عبارتند :11(

 كاربرد بيشتر در جهان•

و آسان تر با اروپا به عنوان مرجع مدل•  ارتباطات بيشتر

 وجود ديدگاه سيستماتيك قوي در مدل•

 يكي از جديدترين مدلهاي سنجش سرآمدي•
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د2نگاره شماره و :ر ادامه به بررسي كوتاه آن اقدام مي گردد اين مدل را به تصوير مي كشد

 EFQM مدل–2نگاره

:EFQMمفاهيم بنيادين سرآمدي در
 دستيابي به نتايج راضي كننده براي همه ذينفعان: نتيجه گرايي•

 ايجاد ارزش پايدار براي مشتري: مشتري گرايي•

و ثبات در مقصد• ب: رهبري ا ثبات در مقصدرهبري الهام بخشو دور انديش توام

ها• و واقعيت و واقعيت هاي مرتبط: مديريت مبتني بر فرايندها و فرايندها مديريت سازمان به وسيله سامانه ها

و نقش انكارناپذير ابزارهاي الكترونيكي از جمله واقعيت(و به هم وابسته، با اين توضيح كه جهاني شدن

)هاي سازمان هاي امروزين مي باشد

مش• و  بيشينه نمودن مشاركت كاركنان: اركت كاركنان توسعه

و بهبود مستمر• و نوآوري و ايجاد تغيير: يادگيري  به چالش كشيدن وضع موجود

و حفظ مشاركت هايي كه ايجاد ارزش افزوده مي كنند: توسعه شراكتها• .توسعه

و اجتماعي: مسووليت اجتماعي شركت•  فراتر رفتن از چارچوب الزامات قانوني



13

و اخالقمد و كاميابي :ل هاي سرآمدي
و اخالق مي باشد اما بررسي كوتاه اين مدل ها نشانگر توجه ارايه كنندگان آنها به هردو مفهوم جهاني شدن

به نظر مي رسد كه پياده نمودن آنها در عمل به صورتي كه به هردو هدف دستيابي ايجاد شود كا چندان آساني نباشد 

ت تا.ا جنبه رقابت پررنگ تر از ديگري ظاهر شودو فشار رقابت سبب شود در اين ميان متغير رقايت باعث مي شود

.بازاريابي از اهميت بيشتري نسبت به ديگر فرايندهاي سازماني برخوردار شود

و از زمان و در مجموع بازاريابي نيز با توجه به تحوالت زماني سازمان ها دگرگوني هايي را تجربه نوده است

رشته دانشگاهي بازاريابي پنج رهيافت به عنوان رهيافت هاي اصلي بازاريابي مطرح شده اند كه داراي زايش 

از. تاكيدات متفاوتي بوده اند :اين رهيافت ها عبارتند

و توزيع: رهيافت توليد•  تمركز بر كارايي توليد

بر: رهيافت محصول•  مرغوبيت محصولتمركز

و فروشتمركز بر تبليغات: رهيافت فروش•

و رضايت مشتريان: رهيافت بازاريابي•  تمركز بر نيازها، خواسته ها

و آيندگان: رهيافت بازاريابي اجتماعي•  تمركز بر رضايت مشتريان، جامعه

و كاميابي به كارگيري هركدام از رهيافت هاي باال باعث ايجاد تعاريف متفاوتي از متغيرهاي سازماني، سرآمدي

و عملياتي متفاوتي را براي سازمان ترسيم خواهد در مدل هاي مربوط خواه و در عمل نيز برنامه هاي راهبردي د شد

از سوي ديگر، به كارگيري هركدام از اين رهيافت ها نيازمند زيرساخت هاي متفاوتي خواهد شد كه ممكن. نمود

م.است درمجموع برخي از فرايندهاي سازماني را به طوربنيادين متحول نمايد همترين فرايندهاي تغييرپذير يكي از

و توسعه خواهد بود .تحقيق

و اخالق جهاني شدن و توسعه :تحقيق
و سرآمدي و يا رضايت EFQMتاكيد هردو مدل كاميابي ماركوراد  بر مواردي همچون يادگيري جهاني

خوردهاي دايمي از محيط، باعث مي شود تا سازمان هاي عالقه مند به جهاني ماندن نيازمند به گرفتن بازهمه ذينفعان

و ارايه واكنش مناسب باشند به. تحليل آنها و ارايه واكنش مناسب نياز و تحليل طبيعي است كه بازخوردگيري

و تحقيق توسعه دارد . ببستري تركيبي از بازاريابي
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انبازاريابي اجتماعي طرفداران اخالق رهيافت در كنار اين مطلب بايد يادآوري شود كه با كه در طباق

فر. نگرش دست مديريت است را بيشتر مي پسندند و ضمن مشتري در اين رهيافت تنها مشتريان مهم تلقي نمي شوند

و آيندگان مدنظر قرار مي گيرد .ض نمودن كاركنان، منافع مشتريان، جامعه

و كاميابي سازمان، تضميني برا ي اخالق ماندن بنابراين، گرفتن بازخوردهايي كه بتواند ضمن سرآمدسازي

و توسعه نيز مي باشد  سازمان فراهم نمايد عالوه بر به كارگيري رهيافت بازاريابي اجتماعي نيازمند ارتقا سطح تحقيق

فر. ميو جهاني شدن سرآمديايندبه عبارت ساده تر، و توسعه آغار  اخالقي، فرايندي است كه از تحقيق

و توسعه اي كه بايد در سطح سازم.شود و با در نظر گرفتن مباني تحقيق اني به نگرش دست مديريت باور داشته باشد

و  و اصالح محصوالت اخالقي در سطح سازماني مانند اصول رائول به اصالح فرايندهاي سازماني در درون سازمان

نظ. فرايندهاي برون سازماني بپردازد ر گرفته شود، در چنين شرايطي حتا اگر نگرش دست نامريي نيز به عنوان مبنا در

و آيندگان مي بينند، بازهم سرآمدي و منافع خود را در منافع مشتريان، جامعه بشري به دليل اينكه سازمان ها صالح

و جهاني را نيز داشت و پيرو آن مي توان انتظار جهاني شدن اخالقي در سطح ملي به.و كاميابي اتفاق خواهد افتاد

ا و و عبارت ديگر جهاني شدن اخالقي و توسعه آغاز مي شود خالق جهاني شدن فراگردي است كه از تحقيق

و  و با آغاز دوباره چرخه به طور دايم به تقويت و توسعه ختم مي شود درنهايت با بازخوردرساني بازاريابي به تحقيق

و اجتماعي در فرايند جهاني شدن مي پردازد و مسووليت هاي اخالقي .ارتقاي اخالق
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