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 چکیده :

اسم ، عبارت، ”  کی یمحصول، برند معتبر است. ارزش نشان تجار کیدر انتخاب  یمشتر یها تیاز مطلوب یکی

کننده آن از  زیو متما یسازمان خدمات کی تیه هوکنند نییباشد که تع یعناصر م نیاز ا یبیترک ایطرح ، نشانه 

 کی. برند ردیگ یمورد قضاوت قرار م انیو توسط عقل ، منطق ، حواس و احساسات مشتر” باشد. یم شیرقبا ریسا

. ردیسهامداران، کارکنان و کاربران قرار گ داران،یدر ذهن مصرف کنندگان، خر دیاست که با یو روح یحرکت ذهن

 تیموفق است که افراد اجتماع نسبت به آن حس تعلق و مالک یهستند و آن برند یماعاجت تیماه یبرندها دارا

 ندیآفر یمحصول م کی یبرا یه ا ژیو تیاز بازارها، برند هو یاریداشته باشند و آن برند را از آن خود بدانند .در بس

 میهر حرکت و تصم یع رسان طالا گسترش اامروز و ب یایدر دن دهد،یم وندیاز جامعه پ یو آ نها را به گروه خاص

 . ردیگ یقرار م یابیسازمان توسط برند آن سازمان مورد ارز یریگ

 یو چالش ها یبرند ساز تیو وضع یبرند ساز بررسی به مقاله این اهمیت برند و فرآیند برندسازی ، یا توجه به

 تیوضعآن می باشد و اینکه  ابعاد و دسازیبرن کنکاش و مطالعه پژوهش، این هدف. پردازد می رانیموجود در ا

 131 پژوهش، این در چیست ؟ رانیا فرآیند برندسازی در موجود در یو چالش ها ی در ایران چگونه بودهبرند ساز

از صادرکنندگان که کنش بیشتری را با بازارهای جهانی داشته و بازار رقابتی را در محصوالت خود  منتخب شرکت

 عالی مدیران نظرات از پرسشنامه روایی برای. است شده گرفته نظر در موردی نمونه عنوان بهاحساس می کنند را 

 این بیانگر فرضیه آزمون. است شده استفاده کرونباخ آلفای قاعده از پرسشنامه پایایی جهت. است شده استفاده

بر عملکرد شرکت  یراندر ا یبرند ساز یندفرآ یو کاهش چالش ها یرانیا یبرند ها یعیتبهبود وضکه  است نکته

 .شود می بیان آتی های پژوهش توسعه برای ها پیشنهاد و بررسی و بحث پایان، .درمثبت دارد یرتاث یرانیا یها

 واژگان کلیدی:

 چالش های برندسازی در ایران،  برند سازیفرآیند ،  ینشان تجاربرندو  

                                                           
1 Central Tehran Branch, Islamic Azad University 
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 مقدمه :

است که  یگرید یژگیهر و اینام، عبارت، طرح، نماد  کینمانام  ایمارک، برند  کا،یآمر یابیانجمن بازار فیبرند : طبق تعر

. گرددیم زیمحصوالت و خدمات مشابه متما گریآن از د لهیخاص باشد که به وس یفروشنده محصول ایکننده خدمات مشخص

و  یعقل ،یاحساس ،یکارکرد اتیاعتد ای یذهن یهامجموعه گره برندبطور کلی  است. یبرند، نشان تجار یبرا یعنوان قانون

 کی دیو فوا ایمزا ایها با برند و نشانه ریدادن تصاو وندیپ یمعان یاست. تداعاست که ذهن بازار هدف را اشغال نموده ییهاتیمز

 شد. خواهدآن واقع  دیخر یبرا یریگمیتصم یبرند است که مبنا دیفوا ای ایمزا نیبرند است. ا

تجارت هستند.  کی یبرا ییدارا نیکه برندها در آن ثابت کرده اند ارزشمند تر یعصر م؛یکن یم یندگز یدر عصر برندساز ما

 چیه"است که :  نیکسب و کار کشور فعال هستند ا یرقابت مهین یکه در فضا یرانیاز مد یاریکه شعار بس ییدر جا نیبنابرا

به شدت  یدر بازارها نینو یابی، شعار بازار"جذب کرد را یدیجد  یمشتر توانکه ب نیشود مگر ا ینم یشرکت بینص یسود

که  نیشود مگر ا ینم یفرد چیه بینص یسود چیه"است که:  نیا  میبا آن ندار یامروز  که ما هم فاصله چندان یایدن یرقابت

است نقش برندها گذشته ثابت کرده  سال 01در طول  قاتی. مطالعات و تحق"دیبرند نما کیبه  لیرا تبد ینام تجار کی یریمد

 خرد یخرد بلکه برند م ینم گرکاالید یقابل انکار است،چون امروزه مشتر ریعمر کسب و کار غ شیدر  افزا

 کیکالس اتیدر ادب. دانند یدر هنگام انتخاب م یمشتر یریگ میتصم ردریمتغ نیکتریو نزد یمرکز یبرند را هسته  تیشخص

الگو قادر  نیا ی. ولندیآ یثروت به شمار م یاصل یو سرچشمه ها دیتول یر اصلسه عنص نیو زم هیکار، سرما یرویاقتصاد، ن

 یبه فروش م گرید ییکاال متیمشابه به سه برابر ق یبائیو ز تیفیک ،ییکاال با کارآ کیح دهد که چگونه یکه توض ستین

 یها تیاز مطلوب یکیدهند.  یم حیدارد توض یمشتر یکه برند برا یتیرا با هو دهیپد نیا یابیبازار نینو یکردهایرسد.رو

و آ  ندیآفر یمحصول م کی یبرا یه ا ژیو تیبازارها، برند هو از یاریمحصول، برند معتبر است. در بس کیدر انتخاب  یمشتر

و تشخص  یمشتر یبرا ،یگونه کاالها عالوه بر کاربرد ظاهر نیا ی. از نظر روانشناسدهدیم وندیاز جامعه پ ینها را به گروه خاص

برتر به طور  ینام تجار ن،یبر ا عالوهآن بپردازد.  یبرا یمتفاوت یآماده است بها یرو مشتر نیاز ا ند،یآفر یاعتماد به نفس م

محصول برند باور دارد که در مقابل پول  کی دیبا خر یبهتر محصول است. مشتر تیفیبه مفهوم ک یمشتر یناخودآگاه برا

ارزش  جادیدر ا هیو مواد اول یفناور ای هیهمانند سرما ،یاست که نام تجار نیا تیت. واقعکرده اس افتیدر یبا ارزش زیخود چ

 کیکه مصرف کننده تجربه  یبرند. زمان یبرند بهره م یایو سازمان هر دو از مزا یسازمان نقش دارد. مشتر کی یبرا افزوده

رود. نا  یبه استفاده از آن محصول باال م لیداشته، تما یشتریب یبرند را داشته باشد، با آن احساس راحت کیبار استفاده از 

 یکمتر سکیر یشوند مشتر یباشند و باعث م یکاال م یجنبه ها ریکاال، عملکرد و سا تیفیدر مورد ک یاطالعات یتجار یمها

 یابیبازار یاینشود. در د یجزء ثروت آ نها محسوب م نیبخشد و همچن یبه صاحبان آنها معنا م یرا متحمل شود. نام تجار

و ارج نهادن به  یخوب ارتباط با مشتر تیریق مدیتواند از طر یدارد. سهم برند م ییرایبرند مفهوم جذاب و گ تیامروز شخص

 نیرابطه مثبت وجود دارد به ا کیعملکرد و اعتبار شرکت  نی. بابدیتوسعه  یزیآم تیبه طور موفق ،یو یازهایاو و توجه به ن

اعتبار  لبتهشود. ا یارزش شرکت م شیسهم بازار باعث افزا شیسهم بازار و افزا شیتبار شرکت باعث افزااع شیصورت که افزا

 شیاعتبار شرکت را افزا ،ینام و نشان اخالق کیشود.  یم یناش زین یو اجتماع یشرکت از عملکرد گذشته شرکت در ابعاد مال

 شود.  ینشان منام و  تیحلقه باعث تقو کیاعتبار مانند  نیدهد و ا یم

 

 :  گونه های مختلفی دارند و انواع  آن به صورت زیر است هابرند 

 :برند محصول  .1

وارد  ی. وقترندیقرار گ یگریخدمات در طبقه د ستیمحصوالت و خدمات است و الزم ن یبرا یاز انواع برند ، برند ساز یکی

 کیک یعنیشما آشناست  یو اسمش برا دیدهیم حیترج یگریرا به د کیاسم خاص از ک کیو مثال  دیشویم یفروشگاه

انتخاب  نیو در ا دیدهیم حیترج یگریرا به د یشما هتل یوقت خدماتدر  نیتر بوده. همچنموفق نگیاز لحاظ برند یانتخاب
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 دیشرکت تول گاهیطبقات جا ستیالزم ن نیداشته است. همچن یترموفق یآن هتل برند ساز یعنیشماست،  یاسم هتل راهنما

 حفره بازار  برندبنام برند رهبر، برند چالشگر، برند دنباله رو،  یاشوند، مثال طبقه گریطبقه د کیکننده محصول 

 : یبرند شخص .0

 دانان،یقیورزشکاران، موس یشناساندن و محبوب کردن اشخاص است. برند ساز یبرا یاز انواع برند ، برند ساز گرید یکی

 یبرند ساز ،یورزش یطبقه به طبقات برند ساز نیا ستیو الزم ن رندیگیطبقه قرار م نیر اد همگی …و  یانتخابات یداهایکاند

 نکهیو بدون ا نیشنویرو م ییدایاسم کاند یشود. وقت متقسی …مهم و  صاشخا یبرند ساز ،یاسیس یبرند ساز ،یهنر

 یبوده و شما به حد کاف تریقو شونیا یشخص یبرند ساز یعنی نیکنیدادن به او م یبه را میتصم ن،یدر مورد او بخون یانوشته

 .نیو تعهداتش دار شانیشناخت از ا

 :یبرند شرکت .3

محصول  نیچند دیها شاشود چون شرکت جادیطبقه الزم است ا نیشرکت هاست، ا یبرا ینوع از انواع برند ، برند ساز نیسوم

شرکت برند  یاگر برا یصولشان هم شناخته شوند ولبا برند مح توانندیم یتک محصول یها. شرکتدهندیخدمات را ارائه م ای

 ،ی. برند کارفرما، برند تجملدهدیمواجه شده و شانس گسترش را از دست م تیودصورت نگرفته باشد شرکت بعدا با محد یساز

 نیوعه امجم ریز توانندیهستند که م طبقاتی …و  یاسیبرند حزب س ،یرانتفاعیغ یهابرند وابسته، برند شرکت ،یبرند جهان

 ندارند ازین ییو طبقه مجزا رندیطبقه قرار گ

 :ییایبرند جغراف .4

است. همه ساله  ییایمنطقه جغراف کی یایاست که هدف آن شناساندن مزا ییایجغراف ینوع از انواع برند ، برند ساز نیچهارم

هستند  ییو شهرها نیکنیتخاب ممسافرت ان یرو برا یخاص یاکثرا شهرها یول دیرویم ینوروز به مسافرت داخل التیدر تعط

شهرها عدم برند  نی. علت انتخاب نشدن انیکنیخاص خودشان در عمرتون به آنها مسافرت نم یهاییبایکه با وجود داشتن ز

اند. طبقات نشده یبرند ساز چگاهیه هیچون بق نیکنیرو انتخاب م یخاص یکشورها یخارج یآنهاست. در سفرها یبرا یساز

 …و  یامنطقه یبرند ساز ،یمل یبرند ساز ،یکشور یبرند ساز ،یشهر ی: برند سازینوع برند ساز نیاز ا یضرور ریمنشعب غ

 است. ستیجذب تور ییایجغراف ی. هدف از برند سازرندیگیطبقه قرار م نیدر ا همگی که است

 : یحکومت ،یبرند عموم .5

 نیعام المنفعه از ا یدر کارها شتریو ب ردیگیکومت انجام ماست که توسط ح یحکومت ای یپنجم از انواع برند ، برند عموم نوع

 نیا یکننده مال نیتام یول شودینوع استفاده م نیدر ا یبرند ساز گریانواع د یهاکی. از تکنشودیاستفاده م ینوع برند ساز

کل جهان از  تیجمع ایکشور  کی تیجمع نیکمپ انیهستند که در پا یجهان یهاا سازمانیحکومت هر کشور  نگینوع برند

طبقه قرار  نیدر ا توانیهستند که م طبقاتی …و  یبهداشت یبرند ساز ،یتیامن ی. برند سازبرندیسود م ینوع برند ساز نیا

 داشته باشند. ییطبقه مجزا ستیداد و الزم ن

 : یبرند فرهنگ .6

خاص خودش  طیشرا ینوع برند ساز نیا یول ردیقرار گ ییایجغراف یاز برند ساز یامجموعه ریز توانستیم یفرهنگ یساز برند

 یمراسم فرهنگ کی یبرا یول نیسفر نکن چوقتیکشور ه کیبه  دی. شارهیقرار بگ ییاست که در طبقه مجزا یرو داره و ضرور

 یمسافرت شما نه بخاطر شناخت شما از آن کشور بلکه به خاطر حس خوب نیاو  نیکه به آن کشور سفر کن نیریبگ میتصم

آن است. همانطور  غیاشاعه فرهنگ و تبل یفرهنگ یبرند ساز یهانیکمپ ی. هدف از بعضنیدار یاز آن مراسم فرهنگ است که

 .گردیاد مورد استفاده قرار نمیکوچک تر است و ز ینوع برند ساز نیا یگستردگ رهی. دادیآینوع برند برم نیکه از طبقه ا

 :یبرند مذهب .7

 ینوع برند ساز نیهزار ساله دارد و از اول نیچند یقدمت ینوع برند ساز نی. ادیآیوجود ممذهب ب کیاشاعه  یبرا یمذهب برند

بود. خانه  یو تنها نوع برند ساز شدیباعث رشد کسب و کار م ینوع برند ساز نیا میاست. در قد افتهیاست که بشر به آن دست 

طبقه  نی. االن اشودیشهر م نیا یکسب و کارها یرش از هزار سال است که باعث سودآویخدا بخاطر مراسم هر ساله حج ب
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 یبا برند ساز شهیبصورت مجزا باشه چون نم دیطبقه با نیا یول رهیگیقرار م ییایجغراف یمجموعه برند ساز ریز یبند

انجام  ینوع برند ساز نیبا اصول ا یذهبم یمکانها گرید ای سایکل یبرا یکرد. برند ساز جادیا یجاذبه مذهب کی ییایجغراف

 .ردیگیم

 یبرندساز.  کرد یتوجه جدو فرآیند برند سازی  ینامگذار ندیبه فرآ یستیبا یاز آنها م یانواع بندها و شناخت کل یبا بررس

 زیآن را در بازار نسبت به رقبا مشخص و متما گاهیداده و جا یمشخص تیشما هو یاز راهکارهاست که به نام تجار یامجموعه

 یبندطبقه جادیبرند، ا یبرند، انتخاب نام مؤثر برا یساز گاهیو جا یابی گاهیچون جا یامل مباحث مختلفش ی. برندسازکندیم

 ،یمحدود نمودن دامنه تمرکز، عمق و ارزش برند، روابط عموم ایآن، بسط برند  یلوگو برا یانتخاب رنگ برند و طراح د،یجد

 .باشدیو... م غاتیتبل ،یدادسازیرو

 یروند را ندارند. شرکت ها نیکردن ا یط ییو دشوار است که توانا یطوالن یو روند ستیکوتاه مدت ن یوندر یبرندساز روند

کرده اند .  یرا ط یخود راه سخت و دشوار یمعرف یشوند برا یشناخته م ایبرتر دن یکه هم اکنون به عنوان شرکت ها یبزرگ

امروز که  یرقابت یایسال قدمت دارند. در دن 111از  شیب ایشرکت برتر دن 111درصد از  31موجود حدود  یطبق آمارها

 کند. جادیا یریچشمگ یرقابت تیتواند مز یمعتبر م ینام تجار کیندارند  گریکدیبا  یچندان زیتما یکیزیکاالها از نظر ف

 به صورت زیر می باشد : برند کیساختن  مراحل

 انیبه مشتر گرانیاز د زیمتما یدادن قول 

 دیداده ا انیکه به مشتر ین قولبرآورده ساخت 

 دیداده ا انیکه به مشتر یو قول تیفیک یبر رو یداریپا 

 
از شرکت ها و محصوالت نتوانسته اند  یاریباشد و بس یشدن به برند م لیمرحله در تبد نیو سخت تر نیسوم مهمتر مرحله

 کنند یمرحله را ط نیا

 

 ایدر آس یبرندساز چالش : 

شدن  یصنعت یشده بود.نسخه  افتهیبه آن دست  یشد که قبالً در خالل تمدن بشر یزیاز هر چ شیب یدر بهره ور شیافزا

باعث شد  یساز ی،منسوخ گشت.تنها در چند دهه،صنعت یشمال یکایاروپا و آمر یدر سرتاسر کشور ها ایقبل از ورود به آس

را  هیروس یعنیقدرت اصل اروپا  هیه در جنگ علغلب تیشد که قابل لیبدت یمدرن یصنعت یکشور فئودال به ملت کیژاپن از 

 ینام برده م” پرنده یغاز ها“که گاهًا از آن به عنوان  ییالگو یو ط ۰1 یشدن در خالل دهه  یواقعه،صنعت نیداشت.بعد از ا

و  یوبجن ی،سنگاپور ،کره  نگهنگ ک یپلنگ یدر آغاز باعث تحول اقتصاد ها ندیفرا نیگسترده شد.ا ایشوددر سرتاسر آس

در خالل  یباز نیا نی.اما قوانافتیوسعت  تنامیو و لندی،تاین،هند،مالزیاز جمله چ ایآس یکشور ها ریگشت.سپس در سا وانیتا

 کرد. دایپ یریچشمگ راتییتغ ریسال اخ 05

باال در هر  تیفیبا ک ییکه کاال ها یینبود.حاال از آن جا یموتور مشابه خلق ارزش عصر صنعت گرید د،ی،تولیجهان پسا صنعت در

 نیبود.در اثر ا نییکارشان پا یروین ی نهیشد که هز یانتقال داده م یدیجد یبه شدت به بازار ها دیشوند،تول یم دیتول ییجا

بارز آن بود.آن دسته از  یها یژگیها از و هیرقابت و کاهش حاش شیشد که افزا لیتبد ییکاال ها تیبه ظرف دیرات،تولییتغ

مربوط به  یها تیبودند که قابل یینوع از اقتصاد داشتند،شرکت ها نیارزش را در ا نیترشیکه ب ییشرکت ها

 و خدمات را تحت کنترل خود داشتند. عی،توزیابی،بازاریطراح

 

 یسطح بازار یچالش ها 

ذارها که در حال حاضر به برند گ ییایآس یدیتول یشرکت ها یرا برا یخاص یوجود دارند که چالش ها یعامل بازار 3که 

کنند که  یرقابت م یا دهیچیپ یباز دانیم ا،دریآس یدر حال توسعه  یکه شرکت ها نیشوند به همراه دارند. اول ا یم لیتبد
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شود که بازار در  یمسئله باعث م نیدارا هستند.ا یفیضع یبرند ساز یدهه مهارت ها نیمواجهند که به مدت چند ییبا رقبا

موضوع ، برند  نیبودند ،سرسخت تر باشد.با توجه به ا یبرند ساز ستم،رهبرانیقرن ب که در خالل ییبا شرکت ها سهیمقا

است چون  شتریاکنون ب انیکه،انتظارات مشتر نی.دوم انندیگز یآزمون و خطا دور لیطو ندیاز فرا یستیبا ایآس دیگذاران جد

صوالت حاصل از گوشه و کنار جهان، حق از مح یعیوس فیط نیاز ب انیکه مشتر میکن یم یزندگ یجهان یما در جامعه ا

محصول  هب انیبه آن معناست که جلب کردن مشتر نیا ستندین یداخل دیتول یمحدود به انتخاب کاال ها گریانتخاب دارند؛و د

 نیان وجود دارد.سوم ا یبرا یادیز یها نیانجامد چون اغلب جانش یبه طول م یشتریشود،زمان ب یکه وارد بازار م ی دیجد

کاال  دیتول یبلکه شرکت ها یخدمات یرقابت نه تنها شرکت ها ینحوه  یشدن به جز اصل لیدر حال تبد یمشتر ی،تجربه که

 Apple،BMW،IKEA،Louisمانند  ییشرکت ها یچه قدر برا انیمشتر ی جربهکه ت دیفکر کن نیباشد. به ا یها م

Vuitton،Sony  وZara است. یاتیمهم و ح 

 
 یسطح شرکت یچالش ها 

 یو تحوالت برا رییتغ ی نهیشدن هز نیوجود دارد که باعث سنگ یچالش سطح شرکت 3که  میتوجه به مطلب فوق،معتقد با

در مورد شرکت  ژهیمسئله به و نیاست،ا یشرکت ها تجار نیاز ا یاریبس ی شهیکه ،ر نیگردد.اول ا یم ایآس دیبرند سازان جد

بر  یقو یبه اعتقاد شتریرو،ب نیکمتر تمرکز دارد.از ا ی هیبر سود باال و حاش شتریب یصادق است.تفکر تجار یخانوادگ یها

 شتری(. بیو جاگذار یبرند ساز یعنی) Pull یانجامد تا به استراتژ ی) فروش و کانال ها( میعنی ”Push“ یاستراتژ یایمزا

مسئله در  نیآوردند.ا یرو دیتجارت به تول زا ماًیها مستق ینوآور جادیا ایو توسعه  قیبدون تمرکز بر تحق ایآس دیجد یبرندساز

 یتوسعه بوده و حول نوآور قیبر تحق شتریو ژاپن است که تمرکز آن ها ب کا،کرهیاروپا،آمر یشرکت ها شتریب ایتضاد کامل 

 حتت ها که یبودند.نوآور کیاتومات داتیو تول ییمای،هواپیمصرف ،مخابرات،برقیانرژ دیمانند تول ییمهم در بخش ها یها

بود.  pull یاستراتژ ی، بر مبناPush یبلند مدت را که بر عکس استراتژ یدگاهیبودند،اقتباس د یحقوق انحصار تیحما

 .دندیبخش یم لیتسه

 .میآمرانه در منطقه هست تیریبر مد یشتریب یاتکا ،شاهدییایقدرت در فرهنگ آس شتریب یکه با توجه به فاصله  نیا دوم

 یبرند و استراتژ یخدمات مشاوره  زیبازار و ن قاتیدر تحق یگذار هیبر سرما یادیز لی،تما ایآس دین جدکه برند سازا نیا سوم

موضوع  نیسازد.ممکن است ا یرا دشوارتر م یموفق شدن در برند ساز یبرا ازیمورد ن یمسئله کسب مهارت ها نیدارند.ا

 یشرکت ها یبرند ساز یبه چالش ها یشتریب لیتما رانیبه موجب آن مالکان و مد دیقدرت باشد شا شتریب یاز فاصله  یناش

 داشته باشند. ایآس یدیتول

گوناگون صورت گرفته ،  یشرکت مختلف در حوزه ها 101 یدر دانشگاه هاروارد بر رو0111که در سال  یجامع قاتیتحق  

داشته  یابیو بازار  نگیشرکت ها به مبحث برند نیمشاوران ا با نگرش یمیشرکت ها ارتباط مستق نیفروش ا زانیثابت کرده م

بدون پرداخت  حیصح یاز مشاوره ها یتنها با برخوردار یمورد بررس یادرصد از شرکت ه ۰1که حدود  یاست، به گونه ا

 ندده شیدرصد افزا 71متبوعشان را تا  یسال فروش شرکت ها کیتوانسته اند در عرض  یغاتیگزاف تبل یها نهیهز

 

 رانیدر ا یبرند ساز یچالش ها : 

در کشور برخوردار نخواهد  یمطلوب یریکسب و کار از سطح رقابت پذ یباشد فضا یکه دولت کانون ثروت ساز یمادام اصوال

در سازمان  نگیو مقوله برند یریتوجه به رقابت پذ یبرا یضرورت یاز شرکت ها از لحاظ نظر یاریبس رانیبود و به تبع آن مد

که  یمعتبر یکشور در رقابت با برند ها یاقتصاد یبنگاه ها یریرقابت پذ حسط جهیکنند و در نت یخود احساس نم یها

توان در  یرا م نای. بود نخواهد مطلوب شوند،–کسب و کار کشور وارد  یها در فضا میممکن است بعد از برداشته شدن تحر

 نیکند  مشاهده کرد،  بنابرا یکشورها را  اعالم م یریص رقابت پذاقتصاد که شاخ یکسب رتبه کشور در گزارش مجمع جهان

تعرفه ها و   ی، کاهش اجبار یبه سازمان تجارت جهان وستنیپ یبه خطر  سونام یهوشمند داخل یاز شرکت ها  یاریبس

فاده از مشاوران حرفه توجه کرده و با است رانیدر بازار جذاب ا یالملل نیمعتبر ب یو شرکت ها یگذاران خارج هیحضور  سرما
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از بازار داخل را  هم  یشتریسهم ب یرقابت یها یکارزار کرده اند بلکه با  توجه به استراتژ نیرا  کامال آماده ا خودنه تنها   یا

 خود کرده اند. بینص

 رانیداده و رتبه اکار خبر وسهولت کسب یجهان یبنددر رتبه رانیا یاپله 4خود از نزول  0110در گزارش سال  یجهان بانک

مردم  به رسانه  یاطالعات و دسترس ،یبا توجه به رشد تکنولوژ نیاعالم کرده است، بنابرا 144کشور جهان را  1۰3 انیدر م

شود  و در  یم کینزد یجهان انیگاه نزول نکرده و به سرعت به مشتر چیه یرانیا انیترمش  قهیخواسته ها و سل ،یجهان یها

 کند.    یدشوار م اریرا  بس یداخل رانیمد یبرا یشترم تیجلب رضا جهینت

هر کشور، رتبه  یبرا یبیشاخص ترک کیمحاسبه  تیبعد و در نها 10در  ریمتغ 110اقتصاد هر ساله با مطالعه  یجهان مجمع

 کند. یمنتشر م "یجهان یریپذشاخص رقابت "تحت عنوان  یکشورها را در گزارش

 انهیخاورم یکشورها انیو در م کشور  شده 144 انیاز م 66 گاهیرمان موفق به کسب جا، کشو 0113-0110گزارش سال  در

اول و دوم را به خود  یهااند رتبهقطر و امارات توانسته انهیحوزه خاورم یکشورها انینهم قرار گرفته و در م گاهیدر جا

 اختصاص دهند.

بازار کاال است که در  ییشود که  بُعد ششم آن کارا یم یدسته بند «یریبعد رقابت پذ 10»در  یریشاخص رقابت پذ 

که  ییکسب و کار کشور برخالف شعارها یکنون یاست که در فضا ییگرا یهمچون مشتر  یمتعدد فرع ینماگرها رندهیبرگ

 شود. یم یاتیشود، کمتر عمل یداده م

از کنار مرگ  یبرند را درک نکرده است و بسادگ یاصل گاهیهنوز جا رانیمعتقدند که صنعت ا یاز فعاالن عرصه اقتصاد یاریبس

 اریخارج از مرزها بس یارهایبا مع رانیدر ا یبرندساز یهااریکه مع کنندیم دی. آنها همواره تاکگذردیم رانیمعتبر ا یبرندها

 .شودیم یالمللنیدر سطح ب یرانیا یبرندها یجیرفتن تدر نیاز ب عثموضوع با نیمتفاوت است و هم

 یدر بازارها یرانیا یمرگ برندها یاصل لیرا دل رانیا یاز برندها تیحفظ و حما یبرا قیدق یستمیرشناسان نبودن سکا نیا

 یکار یهاتیرا جزو اولو یبرندساز دیشود و دولتمردان با سیتاس نهیزم نیدر ا دیبا یو معتقدند که سازمان دانندیم یالمللنیب

 .میهمان برندها باش یعنی رانیا یاقتصاد رانیرفتن سفخود قرار دهند تا شاهد ظهور و قوت گ

 
را  نییپا یورو بهره رانیا عینبودن صنا یخصوص کصدا،یدر دانشگاه  یهمه فعاالن عرصه اقتصاد و البته عرصه علم اما

به  شیها پمدت از رانینظر از آنجا که دولت ا نی. طبق اکنندیم یمعرف رانیا یبرندساز یبرا یو سم مهلک لیدال نیتریاصل

ـ که  یبرندساز یبرا یفرصت چیخود قرار داده است، ه یتیریچتر مد ریرا ز عیهمه صنا وبوده  رانیا یعرصه تجار تازکهیعنوان 

رفتن  نیمنسوخ شده باعث از ب یهاوهیو ش یسنت یتیریـ فراهم نکرده است و تنها با مد شودیم جادیا یسالم رقابت یدر فضا

 .دانندیم افتنیدست رقابلیو غ ییایرو یکسب درآمد و سود از برند را موضوع انیرانیشده است. ا رانیا یبرندها یجیتدر

 یما به  مقوله مهم جهان ینگرش  فعاالن اقتصاد یدر گرو یموفق جهان ینکته است که ساخت برند ها نیاول توجه به ا عامل

است  نگیبرند کردیکند و با رو یم دایاست که معنا و مفهوم پ یاست.  امروز ، همه محصوالت و خدمات در ظرف جهان یساز

کردن آن  لیصادرات( و تبد یبرا دی)تول کیتوجه به شعار استراتژ یرانیا یشرکت ها در دی. امروزه با ابدی یم یکه توان صادرات

،  کینگاه استراتژ نیبر ا دیبا تاکجمهور هم  سییرابطه مشاور ارشد ر نی.  در همردیقرار گ تیدر اولو یفرهنگ سازمان  کیبه 

 یرسان ژنیکشور به اکس عیاز صنا یاریبس یقرار دادند و در رابطه با وابستگ دییکشور را مورد تا عیصادرات محور بودن صنا

و  یبزقورمه س میصادر کن میتوان یکه م یزیتنها چ میاگر تعرفه ها را بردار "نکته اشاره کردند که  نیبه مزاح به ا  یتعرفه ا

را هم  یو قورمه سبز شتمتاسفانه آبگو"نکته مهم اشاره کنم که    نیبه ا یبه طور جد دیبا نی. بنابرا"آبگوشت بز باش است

 ".میصادر کن میتوان یقرار نگرفته اند ، نم یجهان یغذاها یو در منو میننموده ا یالملل نیچون ثبت ب

  جیبه تدر یول ستیبرخوردار ن یاست که هرچند از سرعت مطلوب یمشتر یها ازیبه خواسته ها و ن یدوم در  توجه جد عامل

به  ژهیو اریسوم در توجه بس یاتیاست . و عامل ح یریکشور ما در حال شکل گ یاقتصاد یکسب و کار بنگاه ها یدر فضا

 مغفول  مانده است.  امالو آموزش آنهاست که متاسفانه  ک یکارکنان داخل
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برند  تیری. مشکالت مدینیدارد نه ماش یانسان نهیبرند اساسا زم تیرینهفته است که مد قتیحق نیاسوم در توجه به  عامل

خود   یها تیبا تالش و خالق توانندیو ماهر است که م دهیمتخصص، آموزش د یانسان یرویکمبود ن ایاز نبود  یناش شتریب

را دارند  نیشود که کارکنان قدرت ا جادیما ا رانیدر مد دیبا رشیپذ نیا نی. بنابراوردندبه توسعه برند را فراهم آ لین یهانهیزم

کارمندان در تماس مستمر   ریو سا انیآنها  همواره با مشتر  رایکنند ز فیتضع ایو  تیکه همواره تعهدات مربوط به برند را تقو

که ساخت آن را از  نیشت بدون اساخت و نگه دا سازمانرا در خارج از  یبرند قو کیتوان  ینم لیدل نیهستند و به هم

درصد کارکنان   ۰6از  شیآن است که ب انگریصورت گرفته ب قاتیاول  شروع نکرد. متاسفانه تحق انیکارمندان به عنوان مشتر

. طبق  هندد یبروز م انیخود را در تعامل با مشتر یتیکنند و نارضا یبه علل مختلف  سکوت م یتیبه رغم داشتن نارضا

است که سکوت  یدرحال نیهستند . ا انیمشتر یتیعامل نارضا نیشتریب  ،یانجام شده،  کارکنان ناراض قاتیتحق ها و یبررس

 یبه شدت رقابت یاعتراض ها، در فضا  نیبا ا ییآشنا یتوانند در پرتو یمعتبر است، چرا که م یبرندها  لیکارکنان  پاشنه آش

 آنها را کسب کنند. یوفادار تیو در نها تیضاخود را حفظ و ر یداریپا یجهان یامروز بازارها

خواهند  یم رانیهمه مد ییبرندهاست و گو یو حفظ و نگهدار تیریمـــــــا مشکل خلق نداشته بلکه مسئله ما مد رانیا در

ده و که در گوشه و کنار شهر ظاهر ش یادیز یخواهند برسند. مثل رستوران ها یخواهند بروند نم یفاتح باشند نه حاکم و م

 یمحصول خود م تیکم یو حت تیفیکردند ، از ک دایپ یکه مشتر یاز اندک زمان ساما پ ندینما یعرضه م یابتدا خدمات خوب

بار که  نیا ستیمطمئن ن یرانیا یخود به ارمغان آورند. مشتر انیمشتر یبرا یگ شهیو هم داریپا یتوانند تجربه ا یزنند و نم

 عیصنا ریموضوع در سا نیکـــــــرد. ا واهدخ افتیکرده را در افتیکه دفعه قبل در یت عالرود ، همان خدما یبه رستوران م

خود هستند و با آن به عنوان  ینسبت به برندها یسهل انگار یما دچار نوع رانیاز مد یخورد. برخ یبه چشم م زیما ن

که  یکنند. مانند موجود یست برخورد نم یکیزیف یها ییارزشمندتر از دارا اریدارد و بس یو زندگ اتیزنده که ح یموجود

 کیاز  یکه آگاه یو کمتر به ارزش نندیب یشود آنرا نم یم یتب کرده و دچـــــار سرماخوردگ یاز به پزشک داشته و گاهین

ر بردارند مؤث ییکه توانسته اند گام ها ی، محصوالت زین رانیا ییای. در گستره جغرافندینما یبرند در سطح جامعه دارد توجه م

در اندازه کوچک است که در  ی، برند کروبرندیخود. م عیوس یاند ، تا برند به معنا یمحل یابرنده ی، به معن کروبرندیما شتریب

 شتریباشد. مالک ب ی، شناخته شده م یکوچک و محل یخاص ، در بازار انیمشتر لهیبه وس ایمشخص  ییایمحدوده جغراف

در حال  تیوضع نیخرد ، ا یابیبازار یارهاو رشد ابز نترنتیتوسعه ا لیهستند اما به دل کوچک ی، شرکت ها کروبرندهایم

 یم زیبزرگتر ن یشرکت ها یمؤثر و سودمند برا یکوچک ، اقدام یبه بازارها انیمشتر میو تقس ییشناسا ندیاست و فرآ رییتغ

 یاجرا زا نانیو عدم اطم یخیتار لیمسا لیبه دل رانیاکه اساساً در  میرس یم جهینت نی، به ا گرید یاز وجه یباشد. در بررس

جواب خود را خوب  کردیرو نیا زیمواقع ن شتریو در ب میکرده ا یپروژه ا یو زندگ یبلندمدت ، عادت به کار پروژه ا یبرنامه ها

احساس  ییا بعد از آن ، گوام میدر آن موفق مینیب یساله م 0مثالً  ی، چون خلق برند را پروژه ا لیدل نیپس داده است. به هم

) بازار پر  زیمواقع بازار ت نی. در امیرو یثابت کند ، م گرانیتازه ، که بودنمان را به خودمان و د یکار بالکرده و به دن یپوچ

 .میانداز ی( خود را شکسته و از رونق و رواج م یمشتر

 

 :روش تحقیق 
 هدف. می باشد رانیموجود در ا یو چالش ها یبرند ساز تیو وضع یبرند ساز  مطالعه و بررسی در سعی رو پیش تحقیق در

 یو چالش ها ی در ایران چگونه بودهبرند ساز تیوضعآن می باشد و اینکه  ابعاد و برندسازی کنکاش و مطالعه پژوهش، این

یت برند های ایرانی و بهبود وضیع آیا: از است عبارت مقاله این اصلی پرسش چیست ؟ رانیا فرآیند برندسازی در موجود در

 روش، نظر از حاضر نه؟پژوهش یا دارد مثبت تاثیری ایرانی ها شرکت عملکرد برکاهش چالش های فرآیند برند سازی در ایران 

 و ای کتابخانه صورت به پژوهش این اطالعات گردآوری روش. است کاربردی هدف، حیث از و تحلیلی نوع، نظر از و پیمایشی

 . است میدانی
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 : فته هایا

ی ایرانی ها شرکت عملکرد بربهبود وضیعیت برند های ایرانی و کاهش چالش های فرآیند برند سازی در ایران فرضیه پژوهش: 

 دارد مثبت تاثیر

آمار توصیفی شامل ویژگی های جمعیت شناختی و اطالعات توصیفی مربوط به متغیر های کیفی تحقیق میباشد.در این بخش 

ل و نمودار های توضیع فراوانی پاسخگویان بر اساس ویژگی های جنسیت رشته تحصیلی و سابقه خدمت به مطالعه ی جداو

 پرداخته شده است.
 

 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس1جدول 

 سطوح فراوانی درصد

 مرد 116 ۰115

 زن 04 1۰15

 کل 131 111

 

نفر یعنی  04درصد مرد،  ۰115نفر یعنی  116ریت نمونه های تحقیق می توان عنوان نمود که اکث 1با توجه به جدول شماره 

 درصد زن می باشند. 15

سال  51تا  41درصد در گروه سنی 4115نفر 54می توان عنوان نمود که اکثریت نمونه های تحقیق  0با توجه به جدول شماره 

 قرار دارند. 

 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی0جدول 

 سطوح فراوانی درصد

 سال 31تا  01 7 115

 سال 41تا  31 36 0717

 سال 51تا  41 54 4115

 و باالتر 51 33 0513

 جمع 131 111

 
 

در قسمت آمار استنباطی تحقیق جهت تعیین نرمال بودن داده های تحقیق از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده 

 فرضیات تحقیق پرداخته شده است. به آزمون T-TESTاست. سپس از طریق آزمون 

 
 : آزمون فرضیه4جدول 

Variable          N    Mean   StDev  SE Mean  95% Lower Bound      T      P 

Branding              130  3.70  0.6104   0.0۰15       3.6543          21.17     0.00 

 

 یبرند ها تیعیبهبود وضده که نمی توان فرضیه پژوهش را رد کرد؛ از این رو، با توجه به آزمون فرضیه می توان استنتاج کر

 مثبت دارد ریتاث یرانیا یبر عملکرد شرکت ها رانیدر ا یبرند ساز ندیفرآ یو کاهش چالش ها یرانیا
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 : گیریبحث و نتیجه

شود.  یالملل نیب یکت در داخل و در بازارهاشر یبرا داریپا تیداشته باشد که موجب مز ییتمرکز بر تفاوت ها دیبرند با تیهو

کسب  یمنعکس کننده استراتژ دیبرند با تیاست. هو یکار طیشرکت ، رقبا و مح انیاز مشتر قیعم یدرک هیبرند بر پا تیهو

 جادیا توجه کرد دیباشد . با انیمشتر تیرضا شیافزا یبرا ازیمورد ن یدر برنامه ها یرگذا هیسرما یشرکت برا لیو کار و تما

معقول و متفاوت  یکردیبلکه حاصل اتخاذ رو ست،ین یاتفاق یجهان یبرتر و کسب سهم در بازارها ینام تجار یمحصوالت دارا

و    یاراده مل کیبه شدت به  کردیرو نیا نینابرااست ، ب نانیدولتمردان و کارآفر یاز سو یو تجار یاسیدر عرصه مناسبات س

از شرکت  یمل تیو حما جیها به ترو یابیاز ارز یمجموعه ا قیتواند از طر یاست. دولت م ندازمیدولت ن یشدن از سو تیتقو

سازد ،  یاتیملع یمعتبر و توانمند داخل یشرکت ها یبرتر  را برا ینام تجار یبپردازد و استراتژ یها و محصوالت معروف داخل

 نیاست. ا یصادرات یدر بازارها یرانیو با نفوذ ا یرقابت یتجارت یاز نام ها یگروه یریشده شکل گ ادی یتراتژاس ییهدف نها

 عیصنا یواقع یسازیبه فکر خصوص دیبا یاقبل از هر نسخه می باشد ولی مختلف  یها نهیدولت در زم یاریهم ازمندیمهم ن

 اشاره کرد: ریز یهاحلبه راه توانیو سپس م ردیدر عرصه تجارت شکل گ قیدق یسالم و رقابت یتا فضا میباش رانیا

 در سطح منطقه و توسعه مستمر آن یریتوان رقابت پذ تیتقو .1

 یکسب و کار در کشور در گزارشات بانک جهان یفضا یتراز رتبه بند شیافزا .0

 یخارج یها هیدر جلب سرما لیتسه .3

 یمعتبر جهان یمشترک با برند ها یها یهمکار .4

  WTOمهم و موثر مانند یدر سازمان ها تیدر عضو عیو تسر لیتسه .5

 برند یرو یگذارهینسبت به سرما یرانیا یهادر بنگاه رانیمد دگاهید رییتغ .6

 یبرند تجار یبندو رتبه یگذارارزش یهاموسسه سیو تاس تیتقو .7

 گریکدیاجاره و ادغام برندها در (، دهیفروش )مزا د،یبازار برند به منظور خر جادیا .۰

 یسازها به منظور فرهنگ( شرکتنگیرندبرند )ب یرو یغاتیتبل یهامبلغان و شرکت دیتاک .9

 …برند و شگاهینما ،یجشنواره مل ،یجشنواره محل یبرگزار .11
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