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تاریخ دریافت7930/20/71 :
تاریخ پذیرش7939/27/71 :

چكيده

پژوهش حاضر به طراحی و تبیین مدل بردلادا ک راررفرینادده در ر د ورارهداک رچکدو و
متچاط صنایع غذایی ایران می پردا د .این مطالعه با درک دقش و اهمیت بردلاا ک راررفریناده
در بنگاه هاک رچکو و متچاط و با تچجه به ضعف مطالعدا پییدین در وصدچع معرفدی یدو
مل بردل راررفریناده مناا در این بنگاهها اجرا گردیدل .بدلین منردچر ا کدارکچو پژوهیدی
رمیخته ارتیافی در گردرورک دادهها و به منرچر دات یدابی بده مفل دههداک برددل راررفرینادده
اات اده شله اات .روش پژوهش صچر گرفته در بخش ری ی ،مصاحبه عمیق و دیمهاداوتار
یافته و در بخش رمی ،روش تچصی ی -همب تگی بچده اات .جامعده مدچرد مطالعده در بخدش
ی با اریدابی راررفرینادده و راررفریندان و مدلیران برددل
ری ی شامل وبرگان و ااداتیل دادیدگاه ب
بنگاههاک راررفرین برتر بخش غذایی در اا  71و  ،77و در بخدش رمدی جامعده راررفریندان
برتر اا  ،77-71معرفی شله تچاط و ار رار در صنعت غذایی میباشل .در بخش ری دی بدا
اات اده ا روش دمچدهگیرک مالری -دررک ،دوا ده وبدره و رداررفرین برتدر ادتخداو شدل و در
بخش رمی با اات اده ا روش دمچدهگیرک طبقهاک 11 ،راررفرین ادتخاو شلدل .ابزار گدردرورک
دادهها در مرحله ری ی مرور متچن پییین و مصاحبه دیمهااوتار یافته با وبرگان ،و در مرحلده
رمی پراینامه محقق ااوته بچده اات ره ا روایی محتچاک مطلچو و ضری قابلیدت اعتمداد
(رل اک رردباخ)  %78بروچردار میباشل .در دهایت یافتههاک پژوهش حاری ا رن اات ره مدل
بردلاا ک راررفریناده در بنگاههاک رچکو و متچاط راررفرین ،متیكل ا پنج مرحله شامل )7
 7این مقاله برگرفته ا یافتههاک طرح پژوهیی با حمایت صنلوق حمایت ا پژوهیگران ریچر میباشل.
0
دادییار ،دادیكله ملیریت و اقتصاد ،دادیگاه تربیت ملرس؛ khodadad@modares.ac.ir
 9دادیجچک درترک ملیریت راررفرینی ،دادیگاه تهران.
 4دادییار ملیریت دادیكله راررفرینی ،دادیگاه تهران.
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تحلیل و ار یابی بردل )0 ،ادتخاو دام و هچیت بردل )9 ،تثبیت جایگاه برددل در بدا ار )4 ،ادتخداو
ااتراتژک بردلاا ک و  )8ح ظ جایگاه برددل میدان میدتریان و بدا ار مدیباشدل و رداررفرین بدا
پیادهاا ک رن تالش می رنل تا ضمن تأمین ار ش مچرد ادترارب میترک ،تقچیت و تچاعه جایگاه
شررت و محصچال رن در اطح با ار ،و ایجاد مزیتهاک رقدابتی ماددلگار ،پایدایی و ماددلگارک
ر ورار وچد را در محیط ،به صچر هر که بییتر ح ظ دمایل.
واژگان كليدي :بردلاا ک ،مل بردلاا ک راررفریناده ،با اریابی راررفریناده ،بنگاههاک رچکدو
و متچاط.

 .1مقدمه

7

وبرگان و متخصصان ر و رار ،بر این بداور ه دتنل رده اداوتن و ح دظ یدو برددل
قلرتمنلِ راررفریناده ،جهت رشل ،دوام و مادلگارک یو ر ورار در محیطهاک رقدابتی
و پیچیلۀ امرو ک ا اهمیتی فچقالعاده حیاتی بروچردار اات (رارن.)0272 ،0
بردل یو دام ،عالمت ،امبل ،طرح ،لچگچ ،صچ یا ترریبی ا این عناصر اات رده جهدت
تعیین هچیت و میخص دمچدن یو محصچ یا ولمت در بدا ار و متمدایز دمدچدن رن ا
اایر رقبا ،بهرار میرود (رلر.)791 ،7337 ،9
ارثر ملیر مالكانب ر و رارهاک رچکو و متچاط بر این باور ه تنل ره «بردلادا ک»4
فعالیتی مختص به شررتهاک بزرگ اات .ب دیارک ا راررفریندان دیدز بداور (برداشدت)
میابهی ا این مچضچع داردل (مریلز0221 ،؛ ودد و مریلدز .)0228 ،در حالیكده امدرو ه
ر ورارهداک رچکدو و متچادط ،(SME) 8اده قابدل تدچجهی را در پییدرفتهداک
اقتصادک جهان بر عهله داردل .درخ رشل این ر ورارها در اا هاک اویر ب یار ادریع
بچده ،بهطچریكه در حا حاضر  3391درصل ا رارفرمایان ریچرهاک امریكدایی در حدچ ه
ر ورارهاک رچکو و متچاط در حا فعالیت میباشنل (مچریارتی و جچدز )0227 ،1و
شچاهل گچیاک میاررت قابل تچجه ایدن شدررتهدا در رشدل اقتصدادک و افدزایش روددل
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و همكداران0220 ،؛ رارادچن،7

اشتغا و دچرورک در اطح جهدان مدیباشدنل (مدچری
0228؛ راراچن و گیلمچر.)0222 ،
در این میدان دكتده قابدل تچجده ایدن اادت رده در ارثدر متدچن ،رفتدار راررفرینادده بده
ر و رارهاک رچکو و متچادط د دبت داده شدله اادت .یدرا ماهیدت یدو فعالیدت
راررفریناده شامل دچرورک ،ری وپذیرک و عملكردهاک بدیشفعاالدده مدیباشدل (اادتكز،
 ،)0222و ا ردجا ره بنگاه هاک رچکو و متچاط به دلیل علم داترای رافی به مندابع
با محلودیتهاک بییمارک روبرو میشچدل ،فعالیدتهاییدان بدا ری دوپدذیرک و درجده
باالترک ا دچرورک همراه اات ؛ بطچریكه فعالیت هاک راررفریناده را بییتر در شررتهداک
رچکو و متچاط میتچان میاهله دمچد (ااتكز و ااپرین .)0222 ،
در مینه ضرور و اهمیت این ر و رارها در اقتصاد رنچدی ،در دهده اویدر ،محققدان
تچجه ب یارک به اصچ با اریابی در بنگاه هاک رچکو و متچاط مبذو دمچدهادل (ااتكز،
0222؛ ااتكز و ااپرین ؛ 0222؛ ودتادچس و ردلراچن0224 ،0؛ رلر0222 ،؛ فیلی ،9
0222؛ راراچن0228 ،؛ گلیمر و همكداران0223 ،4؛ هیدل و هدالتمن0221 ،8؛ ردران،1
0272؛ میلز0227 ،1؛ مارتین .)0223 ،7رنها همچاره بر این دكته تأریدل داشدتهاددل رده
SMEها داراک ویژگیهاک منحصر به فردک ه تنل ره با اریابی رن هدا را بدا شدیچههداک
مراچم در شررت هاک بزرگ متمایز می گردادل و به ع بروی ا این صاح درران تچجه
به م اهی  ،تكنیوها و اصچ با اریابی در ر د ورارهداک رچکدو و متچادط ،مچفقیدت
ردهارا تضمین میدمایل (مریلز0221 ،؛ ربیمبچال و رچراک .)0221 ،3در این میان ،بندا بدر
اظهارا راتلر و رلر ،)0228( 72عملیا بردلاا ک ،یكی ا اصچ و تكنیدوهداک عمدله
در با اریابی مح چو میشچد ره همادنل اایر اقلاما با اریابی اگر بهطدچر صدحیح و بدا
دچعی هچشمنلک واع ادجام شچد ،مچفقیت یو ر ورار را تأمین میرنل .اما علیرغ
اینكه محققان اایر جنبههاک با اریابی در ر ورارهاک رچکو و متچاط را بده ودچبی
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بررای و شنااایی رردهادل ،شچاهل گچیاک رن اادت رده هندچ تحقیقدا محدلودک در
مینه دقش بردلاا ک  -به عنچان یكی ا تچادمنلاا هاک اقلاما با اریدابی -و دقدش رن
در مچفقیت ر ورارهاک رچکو و متچاط به ویژه با تچجه به شرایط بچمی مچجدچد در
ریچر ادجام گرفته اات .ا اینرو ،با تچجه به ضرور و اهمیت مچضچع ،در ایدن پدژوهش
هلف اصلی طراحی و تبیین مل بردلادا ک راررفرینادده در ر د ورارهداک رچکدو و
متچاط صنایع غذایی ایران اات ره جهت دات یابی به این هدلف در ایدن پدژوهش ،ا
رویكرد پژوهش رمیخته ارتیافی اات اده شل.
 .2پيشينه پژوهش

بردل یو دام ،عالمت ،امبل ،طرح ،لچگچ ،صچ یا ترریبی ا این عناصر اات رده جهدت
تعیین هچیت و میخص دمچدن یو محصچ یا ولمت در بدا ار و متمدایز دمدچدن رن ا
اایر رقبا ،بهرار میرود (رلر .)7337 ،یكی ا اصچلیترین تعاریف برددل عبدار اادت ا :
ابزارک ره منجر به ایجاد ار ش براک هر دو طرف  -ه میترک و ه شررت -مدیشدچد
(رران .)0272 ،در واقع ،یو بردل ،رمیزهاک اات ا اعتقادا و تعهلا ِ یو ر د وردار،
تصچرک ره اایرین ا رن ر ورار در ذهن ودچد دارددل و میدزان مچفقیدت رن در اداک
عهل وچد به میتریان میباشل (راتلر و ررم تراد  ،0224،7ع.)023 .
ادبیا مچجچد در حچ ه بردلاا ک در بنگاههاک رچکدو و متچادطِ رداررفرین ،رییده در
م اهی با اریابی و راررفرینی داردل .ا اینرو در بخش هاک رتدی بده منردچر درک بییدتر
اهمیت بردلاا ک ،م اهی مچجچد در این مینه بررای میشچد.

 -1-2بازاریابی كارآفرینانه در بنگاههاي كارآفرین

اصچ و م اهی با اریابی در بنگاههاک رچکو و متچاط ،بدهطدچر گ دتردهاک بدر اصدچ
ملیریت ،با اریابی و راررفرینی ااتچار ه تنل (راراچن و همكاران .)7338 ،0بدر ااداس
8
یافته هاک رچلین چن)0220( 9؛ راراچن و همكداران)7338( ،؛ رریدو)0224( ،4؛ شداو
( ،)7333هر دو حچ ه با اریابی و راررفرینی با ددچرورک ،والقیدت ،شناادایی فرصدت در
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جهت برروردن دیا هاک میتریان ،یافتن دیا هاک بالقچه رنها و متقابالً یافتن راهی جهدت
پااخگچیی به رن دیا ها ار و رار داردل و فعالیتی حیاتی در جهت گ ترش مر هاک یو
بنگاه اقتصادک به شمار میرودل (بیجرک و هچلتمدان0220 ،7؛ دک و همكداران0221 ،0؛
پیرای0227 ،9؛ ود و مریلز .)0228 ،4با این وجچد بده اعتقداد رداتلر و رلدر (،)0228
ر و رارهاک رچکو و متچاط ،با اریابی را به طچر تخصصی و به شیچه متعارف به اجرا
دردمیروردل؛ بلكه در ارثر رنها فعالیت هاک با اریابی به صچر غیر رامی و بدا اتكدا بده
تجارو و مهار هاک شخصی فرد راررفرین ادجام میشچد.
این ابو ا با اریابی بنا بر درر محققادی ا جمله هیل و هالتمن )0221( 8و مدچری و
همكاران« ،)0220( 1با اریابی راررفریناده» ددام دارد .در عملكدرد با اریدابی راررفرینادده،
راررفرینان به شخصه م ئچلیت فعالیتهایی ا قبیدل تچادعه محصدچ و ارتقدان برددل را
تقبل ررده ،با برقرارک تعامل م تقی با میتریان وچد ،و بدا بدهردارگیرک شدیچههداک و
روش هاک والقاده محصچال و ولما ار ش افزایی براک رنها فراه میروردل (رداتلر و
رلر 90228 ،ع.)4-8 .
پژوهیگران حچ ه راررفرینی بر این باور ه تنل ره ر ورارهاک رچکو و متچادط بده
وااطه محلودیت در منابع مالی ،علم داترای به بچدجه با اریابی ،محلودیت در تعدلاد
میتریان و اتكاک بیش ا حل بر شای تگیها و صالحیتهاک فردک مدلیر مالدو ،داراک
میخصههاک منحصر به فردک میباشنل ره عملكرد با اریدابی راررفرینادده در رنهدا را ا
اصچ مراچم با اریابی ره در شررتهاک بزرگ پیادهاا ک میگرددل ،متمدایز مدیادا د
(راراچن و همكاران .)7338 ،در واقع ،در کنین ر ورارهدایی ،با اریدابی راررفرینادده
بخیی جلادیدلدی و حیداتی ا رلیده فعالیدت هداک شدررت بدهشدمار مدیرود .ماهیدت
ر ورار در بنگاه هاک رچکدو و متچادط بده طدچر ذاتدی مطدابق بدا اصدچ با اریدابی
راررفریناده اات و متعاقباً ،منطقی به درر میرال ره بنگاههاک رچکو و متچادط ،ایدن
اصچ را با تمامی فعالیتهاک وچد تچام دماینل (ود و مریلز.)0228 ،

1

Bjerke & Huhtman
Day
3
Piercy
4
Wong & Merrilees
5
Hill & Hultman
6
Moriss et al.
2

 / 18طراحی مدل فرایندی برندسازی کارآفرینانه در کسبوکارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی

با تچجه به این تچصی ا مالحره می شچد رده تدا رندچن اهمیدت و دقدش فعالیدتهداک
با اریابی در ر ورارهاک رچکو و متچاط به میزان قابل مالحرهاک میخص گردیدله
اات؛ در این میان ردچه اهمیت دارد تچجه به «فرایندل بردلادا ک »7بده عندچان یكدی ا
تچادمنلاا هاک اقلاما با اریابی و دقش رن در مچفقیت ر د ورارهداک رچکدو اادت
(ود و مریلز )0228 ،ره در ادامه به بررای متچن پییین در این مینه میپردا ی .
 -2-2جایگاه برندسازي در فعاليتهاي بازاریابیِ كارآفرینانه

بردلاا ک ،یو تكنیو محچرک در عملكدرد با اریدابی راررفرینادده اادت رده منجدر بده
اا گارک و مادلگارک ر ورار با محیط وارجیاش میشچد (رارن .)0272 ،یو بنگداه
اقتصادک با هر ادلا هاک ،به وااطه بردلاا ک ،قادر اات تا بدراک ودچد دارایدی جلیدلک
دمایدل (ربیمبدچال0227 ،؛ رردر7331 ،9؛ ربیمبدچال و راادل،4
بهدام «دارایی بردل »0ر
 .)0221دارایی بردل بنا بر تعریف رلر ،0222( ،8ع« ،)798 ،ار ش افزودهاک اادت رده
یو دام تجارک براک یو محصچ یا ولمت ،صرف درر ا منافع رداربردک رن محصدچ ،
به همراه می رورد» و دهایتاً به اعتقاد رارن ( ،)0272دارایی برددل ،همدان صدف ریدیلن
میتریان و پرداوت هزینه بییتر براک یو محصچ وچش دام در مقابل محصدچلی دیگدر
میباشل.
1
به ع محققادی ا جمله راتلر و ررم دتراد ( ،)0227بردلادا ک ا یدو ادچ دقیدی
تعیینرننله در افزایش اثربخیی بنگاه و ا اچک دیگر افزایش تچادایی ر ورار جهدت
برقرارک ارتباط میان محیط داولی و وارجیاش ای ا میدمایل .بردلاا ک ،ایااتی اات
ره یو بنگاه اقتصادک جهت ایجاد و ح ظ مزیت رقابتی ،اتخاذ میدمایدل .ایدن ایاادت
شامل "ولق و ح ظ مجمچعهاک ا ویژگیها و میخصههاک ار شمنل براک محصچ اات
تا رن را ا منرر میتریان من ج  ،مناا  ،جدذاو ،و متمدایز دمایدل" (مدچرفی7330 ،؛
ربیمبچال.)0227 ،

1

Branding
Brand Equity
3
Aaker
4
Abimbola & Russell
5
Keller
6
Armestrong
2
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بردلاا ک را ا دو منرر می تچان بررای ررد؛ ا یو دریچه ،ابتلا ،بردلک ره یدو بنگداه
راررفرین ادتخاو میرنل -ب ته به ادطح رداربردک -بدلین لحداا ار شدمنل اادت رده
راررفرین را ترغی میرنل تا تمررزک مضاعف بدر «ار ش محدچرک»7رده قصدل دارد بده
میتریان وچد ارائه دمایل ،داشته باشل (مریلز .)0221 ،عالوه بر این ،بردلاا ک راررفرین
را در شكلدهی هر که اریعتر مدل ر د وردار 0یدارک مدیرندل (ربیمبدچال و راادل،
 .)0221دوم اینكدده بردلاددا ک ارت دداو میددتریان اولیدده ،در اولددین مراحددل راهادددلا ک
ر ورار را افزایش می دهل و البته ،وفادارک میدتریان در مراحدل بعدلک ا دوره عمدر
ر ورار را دیز تضمین وچاهل ررد (مریلز .)0221 ،در دهایت ،یو برددل قدچک قابلیدت
راررفرین در برقرارک ارتباط با ارمایهگذاران را افزایش می دهل و احتما بروچردارک ا
حمایتهاک مالی را به میزان قابل مالحرهاک ارتقان وچاهل داد (رران.)0272 ،
ا اچک دیگر ،بردلاا ک ده تنها براک راررفرین و ر ورار او بلكه بدراک میدتریان دیدز
ار شهاک مت او ِ ب یارک به همراه وچاهل داشت .محصچال و ولماتی ره یر یو بدرد
متمایز به با ار عرضه می شچدل ،با راررمدلک (بهدره ورک) بییدترک دیا هداک میدتریان را
پچشش وچاهنل داد (لچ و الم  .)0222 ،9بلین ترتید میدتریان بدا وفدادارک ودچد بده
بردلهاک قدچک و شدناوته شدله ا محصدچال و ودلماتی رده رضدایت رنهدا را تدأمین
دمیرننل ،پرهیز وچاهنل ررد .در واقع ،یدو برددل قدچک ،فضدایی امدن بدراک میدتریان
میباشل و می تچادل به میتریان در تج و درک بهترک ا محصدچ یدا ودلمت رمدو
رنل (ریچارد .)7337 ،4
ا دیلگاه رلر ( ،)0222یو بردل قچک داراک میخصههاک عملهاک اادت رده منجدر بده
با ده مضاع ی براک یو ر ورار می شچد .وک به این دتیجه دات یافت ره یدو برددل
قچک ،ار ش متمایزک به میترک ارائه می رنل ،مطابق با میل و وچااته میدتریان اادت،
تچاط میتریان تیلیل می شچد ،جایگاه شدررت را در ادطح بدا ار تقچیدت مدیرندل ،ا
ااتحكام و ادحصار بروچردار اات ،به عنچان کترک عمل میرنل رده ادایر دارایدیهداک
شررت را پچشش میدهل ،و داراک مادلگارک در طچ مان مدیباشدل .وک همچندین بدر
این باور اات ره بردلهایی ره فاقل میخصههاک باال میباشنل ،بردلهاک ضعی ی ه دتنل
1

Core Value
Business Model
3
Low & Lamb
4
Richards
2
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و ممكن اات دتچادنل در محیط هاک پیچیله و رامالً رقابتی رنچدی دوام کندلادی داشدته
باشنل (الفچر .)0272 ،7
 -3-2برندسازي در كسبوكارهاي كوچك و متوسط كارآفرین

مچری و همكداران ،)0221( 0ربیمبدچال 9و رچرداک )0221( 4در ودال بررادی متدچن
پییین به این دتیجه دات یافتنل ره تحقیقا در مینه بردلاا ک در بنگاههاک رچکو
و متچاط راررفرین هنچ در مرحله اولیه به ار میبرد .به گ ته این محققدان ،درحالیكده
ادبیا مچجچد در مینه با اریابی اهمیت بردلاا ک را تصلیق میرنل ،با این وجچد هنچ
تالشهاک محققان جهت تعمی بخییلنب یافتههاییان بهثمر درایله اات.
رراک )0228( 8دریافت رده در ب دیارک ا  SMEهداک رداررفرین ،بده بردلادا ک اصدالً
تچجهی دیله یا تچجهی ادلک به رن مبذو می شچد .در این شدررتهدا ،مدلیران مالدو
تنها ر ادی ه تنل ره عمله فعالیتهاک با اریابی را پیادهاا ک میرنندل ،رنهدا میدزان
ادلری ا فعالیت هاک وچد را معطچف به بردلاا ک ردرده یدا در ب دیارک ا مچاقدع درک
شای ته اک ا ملیریت بردل دلارد .این در حالی اات ره فدرد رداررفرین مدیتچاددل دقدش
ب یار مهمی در بردلاا ک ای ا رنل (رراک.)0228 ،
رراک ( ،)0228همچنین بردلاا ک در بنگاه هاک رچکو و متچاط را تحدت تدأثیر اده
عامل عمله به شرح ذیل مطرح میرنل:
 .7فرد راررفرین ،شامل اشتیاق ،تعصبا  ،درک و تج شخصیت او ا بردل؛
 .0ااوتارهاک شررت ،شامل میزان درک و رگاهی ا ملیریت و اهلاف بردل؛
 .9با ار ،شامل ماهیت وچد محصچ  ،ماهیت رقابت و گراییا با اریابی ر ورار
(اوجااالچ و اولكچدن.)0227 ،1

1

Laforet
Morris et al.
3
Abimbola
4
Kocak
5
Krake
6
Ojasalo & Olkkonen
2
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عالوه بر رراک ،محققان دیگرک دیدز تچجده ودچد را بده شناادایی دقدش بردلادا ک در
ر ورارهاک رچکو و متچاط مبذو رردهادل رده عمدلهتدرین رن هدا بده شدرح یدر
میباشل:
7
مچله و مرلی ( ،)0228به شنااایی میخصههاک بردلاا ک در SMEهاک تچلیلرنندله
دچشیلدی پرداوته و دریافتنل ره ر ورارهاک رچکو و متچاط فعا در بخدش تچلیدل
دچشیلدی ،داراک ویژگیهاک میترری در بردلاا ک ه تنل ،ا جمله:
 تالش جهت تچلیل یو محصچ برتر؛

 ایجاد تصچیرک مثبت ا محصچ با تأریل بر ری یت؛

 اات اده ا یو دام و امبل تجارک جهت معرفی شررت در با ار؛
 ایجاد یو شبكه ارتباطا تجارک؛

 حضددچر و میدداررت در مراا د و منااددبتهدداک محلددی مادنددل ف ددتیچا هددا و
دماییگاهها؛

 ارائه ولما میترکپ نل در مرحله فروش محصچ .

همچنین وصچصیا منتج شله ا با ار ره به بردل کندین ر د ورارهدایی د دبت داده
میشچد ،عبار اات ا :
 تچجه به جایگاههاک فروش محصچ ؛

 تچجه و تأریل عمله بر با اریابی و فعالیتهاک ترفیع؛

 گ ترش دامنه محصچال به برون مر ها (مچله و مرلی .)0228 ،
ود و مرلیز ( )0228دریافتنل ره ر و رارهداک رچکدو و متچادط درک کندلادی ا
عملیا بردلاا ک دلاردل ،بنا بر یافتههاک رنها داد ته هاک مالكان د بت به بردلادا ک،
تنها به تبلیغا و ادتخاو یو دام یا لچگچ براک محصچ یا شدررت محدلود مدیشدچد .در
این شررتها ،فروش شخصی و ارتباطا کهره به کهره با میدتریان بخدش عمدلهاک ا
فعالیتهاک با اریابی و بردلاا ک را تیكیل میدهل.
بچیل )0229( 7در مطالعهاک مچردک در وصچع بردلاا ک در ر ورارهداک رچکدو و
متچاط دریافت ره بنگاه هاک رچکدو و متچادط مچفدق ،اغلد بدا گدرایش بده ددچرورک
Mowle & Merrilees
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تچاد ته ادل بردلاا ک را به طچر شای تهاک پیادهاا ک رننل و دااتان دلگی فدرد ددچرور
به عنچان امبلی در پیت بردل به گچش همگان رایله اادت .همچندین راررفریندان در
این بنگاهها تالش دمچدهادل تا تصچیر بردل وچد را در اطح داوچدرگاه میتریادیدان حدو
دماینل .ا اچک دیگر یافتههاک این محقق حاری ا رن اات ره اگر رگداهی میدتریان ا
یو بردل واع بر اااس یو هچیت شخصدی شدكل پیدلا رندل ،بردلادا ک بدا مچفقیدت
بییترک روبرو میشچد ،تا اینكه ا م اهی ادتزاعی جهت ایجاد تصچیر بردل اات اده شچد.
رلر ( )0222ا مره اولین پژوهیگران در حچ ه بردلاا ک اات .وک راهكارهایی جهدت
ایجاد یو بردل تچادا در SMEها ارائه ررد ره بلین شرح اات:
 تمررز بر ایجاد یو یا دو بردل قچک؛

 تمررز بر تچاعه یو بردامه با اریابی والقاده جهت شنااادلن یدو یدا دو برددل
عمله شررت به میتریان ره همین امر به منیدان دارایدی برددل بدراک شدررت
تبلیل شچد؛
 به رارگیرک یو رمیخته یكپارکه ا عناصر بردل ره ه رگاهی میتریان د دبت
به بردل را تقچیت دمایل و ه تصچیر بردل را در میان رنها تثبیت رنل؛
 طراحی ااتراتژک رادش بهمنرچر ولق یو بردل قچک و یدو اادتراتژک ریدش
براک ایجاد تصچیرک گ ترده ا بردل ره تچجه میتریان را تا جدایی رده ممكدن
اات به وچد جل دمایل (رلر.)0222 ،

این گچده رده ا مطالعدا پییدین بدر مدیریدل ،قدچک تدرین ارتبداط میدان بردلادا ک و
فعالیت هاک مختص به یو ر ورارهاک رچکدو و متچادط ،همدان دقدش اثدر بخدش
دچرورک ،والقیت و به رارگیرک ااتعلادهاک والقاده اات .البته ال م به ذرر اات رده در
این میان ،دچرورک ،راهی جلیل جهت ادجام فعالیتها و ارتقان محصچال و ولما فعلدی
شررت بچااطه ارتقان بردلِ بنگاه در درر گرفته میشچد (ررر.)7331 ،
ربیمبچال ( )0221بر این مچضچع تأریل دارد ره بنگاههاک رچکو و متچاط با تمرردز بدر
ایجاد یو بردل قدچک و افدزایش شدهر و اعتبارشدان ،شداد بییدترک در دیدان دادن
شای تگی ها و ظرفیتهاک وچد به رقبا و ارائه ار ش افزوده به میتریان وچاهنل داشدت.
همچنین وک ،در مقالهاک تحت عنچان «فراینل بردلاا ک به عنچان یو مزیدت رقدابتی»،
Boyle

1

فصلنامة مدیریت برند ،سال اول ،شمارة اول ،بهار 23 / 1393

به این مچضچع اشاره میدمایل ره ارثر ر ورارهاک رچکدو و متچادط در مقای ده بدا
شررت هاک بزرگ ،به طچر معمچ با محلودیت هایی ا جمله علم داترای بده مندابع و
بچدجه با اریابی رافی مچاجه می باشنل .با این وجچد ،اثر کنین محلودیتهایی را میتچان
با درک من ج ا دقش بردلاا ک ،پیادهاا ک یو بردامهریزک دقیدق و درگیدر دمدچدن
تمامی بخشهاک ر و رار در ااوت بردل ،به حلاقل راادل (ربیمبچال و راال.)0221 ،
وک در همین مینه ،و در وال یافتههاک وچد اینگچده عنچان ررد ره بنگاههاک رچکو
و متچاط جهت ولق و ح ظ بردلک تچادا بایل به پنج اصل یر تچجه دماینل:
 -1-3-2توجه به برندسازي شركتی یا تأكيد بر ارتقاء یك یا دو برند قوي

در اولین مراحل ا بردلاا ک ،مه ترین ردار ،تمرردز بدر عناصدر مكمدل برددل ا جملده
امبلها ،لچگچها و دام تجارک اات .یرا در این صچر میتچان فعالیتهاک با اریابیب رتی
شررت را حچ یو بردل/دام شررتی به عنچان یو واژه م رد ،7متمرردز دمدچد .بدا اعمدا
کنین رویكردک ،حلارثر تچجها مصدرفرنندلگان بده ادچک ددام شدررت جهدت داده
میشچد و ا تعارض با اایر رقبا ممادعت به عمل میریل (ربیمبچال.)0221 ،
 -2-3-2تمركز بر طراحی یك برنامه بازاریابی خالقانه ،جهت شكك دادن توكویري
منحور به فرد از برند در ذهن مشتریان

ب یار مه اات ره دام تجارک و پتاد یل ده ته در رن جهت برقرارک تعامل و ارتباط بدا
میتریان بهرار گرفته شچد .یو بنگاه میتچادل دام تجارک وچد را در تمامی فعالیدتهداک
ترفیعی ،ا جمله تبلیغا و ب تهبنلک بكار گیرد (مچرفی .)7330 ،0این عمدل همچندین
مینه اا طراحی بردامه هداک با اریدابی رتدی شدررت جهدت گ دترش برددل مدیشدچد
(ربیمبچال.)0221 ،
 -3-3-2ایجاد یك مجموعه یكپارچه از عناصر برند كه منجكر بكه افكزایش آگكاهی

مشتریان از برند و ایجاد توویري مثبت از آن گردد

در کنین حالتی بردلک ره یو ر ورار ادتخاو میدمایل ،بایل ددامی بده یداد ماددلدی،
ااده ،قابل یادرورک ،معتبر و قابل عرضه باشل (ربیمبچال.)0221 ،
Singular Brand / Company Name
Murphy
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 -4-3-2طراحی استراتژيهاي مناسب به منظور جذب مشتریان

یو بنگاه رچکو و متچاط با اتخاذ اادتراتژک هداک شای دته و تاریدل بدر ح دظ رنهدا
میتچادل میتریان را د بت به تچادداییهداک ودچد متقاعدل دمایدل و تصدچرا و تچجهدا
تمامی میتریان ا میتریان هلف تا میتریان دهایی را به وچد معطچف رندل .بده همدین
منرچر ر ورارهاک رچکو و متچاط بایل اغل فعالیتهاک وچد را معطچف بده ایجداد
شبكه هاک ارتباطی و با اریابی دهان به دهان 7رننل تا بتچادنل تصچیرک منحصر بده فدرد،
قچک و وچشاینل ا بردل وچد در میان میتریان به جاک گذاردل (ه لر و رلر .)0220 ،0در
این وال فعالیت هایی کچن برقرارک ارتباط عمچمی بچااطه شبكههاک اجتماعی ،شررت
در مناا هدایی کدچن مرااد ویریده ،ترفیدعهداک مقطعدی ا جملده ارائده تخ یدف و
حمایتهاک تجارک ،9راهكارهایی مچثر و ر هزینه جهت تقچیت بردل به شدمار مدیروددل
(ربیمبچال.)0221 ،
 -5-3-2اعمال راهكارهایی كه برند مربوطه را تكا آنجكا ككه ممككن اسكت در ذهكن

مشتریان تداعی نماید

ملیر مالدو یدو  SMEمدی تچاددل بدا برقدرارک ارتبداط بدا ادایر ذین عدان و حضدچر در
مچقعیتهاک مختلف ،دیلگاه هاک اایرین و به طچر عمله مینده رلدی بدا ار را بده برددل
وچد ،معطچف دمایل (ربیمبچال.)0227 ،

 .3روش پژوهش

هلف پژوهش حاضر ،طراحی و تبیین مل رمیخته بردل راررفرینادده در ر د ورارهداک
رچکو و متچاط صنایع غذایی ایران میباشل .به منرچر ادجام ایدن پدژوهش ،کدارکچو
تحقیقی ا دچع ترریبی (ری ی -رمی) اات اده شل .در ادامه متناا با روش تحقیدق در
هر بخش ،به روش و ابزار انجش جامعه ،دمچده و روش تجزیهوتحلیل به طدچر جلاگادده
اشاره میشچد.

1

Word of Mouth Marketing
Hoeffler & Keller
3
Sponsorship
2
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 -1-3جامعه و نمونه آماري تحقيق

7

جامعه رمارک این تحقیق در بخش ری ی ،شدامل مطلعدان رلیدلک حدچ ه رداررفرینی،
با اریابی راررفریناده ،ملیریت بردل و ملیران عامل و یا ملیران ارشلِ بردل در بنگداههداک
راررفرینب بخش صنایع غذایی ایران میباشل .دمچده رمارک دیز عبدار اادت ا افدراد در
داترس ا این جامعه ره با تاریخچه فعالیتهداک بنگداه مدچرد بررادی رشدنایی ردافی
داشتنل .در ردل ،دمچدده رمدارک عبارت دت ا  :وبرگدان و ااداتیل دادیدگاهی با اریدابی
راررفریناده ،راررفرینان برتر در بخش غذایی  71و  77و ملیران ارشدل با اریدابی و برددل
در بنگاههاک راررفرین.
جامعه رمارک در بخدش رمدی ،راررفریندان برتدر در ادا  7971-7977اادت رده در بخدش
صنعت غذایی ایران فعالیت میباشنل .راررفرینان معرفی شدله تچادط و ار ردار در ادا 77
ره در بخش غذایی میغچ بچدهادل 99 ،بنگاه بچده ره به دلیل ب دط و روایدی بییدترب مچضدچع،
براک بنگاههاک ره در اا  71دیز فعا بچدهادل ،پراینامه اراا شل و با احت داو وبرگدان و
اااتیل بخش با اریابی راررفریناده ،این جامعه بده تعدلاد  11رداررفرین ،شدامل  18بنگداه برتدر
راررفرین در اطح ریچر ،و  70صداح دردر حدچ ه با اریدابی ،رداررفرینی و بردلادا ک رادیل.
جهت ادتخاو دمچده تحقیق در بخش ری ی ،ا روش دمچدهگیرک مالردی -دردرک ،و در بخدش
رمی با اات اده ا فرمچ حج دمچده رچرران ا روش دمچدهگیرک طبقهاک اات اده شل.

 -2-3ابزار گردآوري دادهها

در بخش ری ی ،گردرورک داده ها در دو مرحله ادجام گرفت؛ بلین صدچر رده در مرحلده
او  ،جهددت گددردرورک اطالعددا در میندده مبددادی درددرک و ادبیددا مچضددچع ،ا منددابع
رتابخادهاک و مقاال معتبر اات اده شله اات .در مرحله دوم ،جهت گردرورک دادههداک
ری ی به مصاحبه با راررفرینان بنگداههداک رداررفرین در بخدش غدذایی و رارشناادان و
صاح درران حچ ه با اریابی پرداوته شل .ال م به ذرر اات ره بنا به اهدلاف تحقیدق ،ا
روش مصاحبه دیمهااوتار یافته اات اده شله اات.
در بخش رمی ،مه ترین روشهاک گردرورک اطالعدا ارادا پرایدنامه بدچد .در ایدن
بخش ،پراینامهها شامل دچد و شش اچا در دو بخش باچاال عمچمی و تخصصی بچد.
در بخش عمچمی ،اطالعا رلی و جمعیتشناوتی در رابطه با پااخدهنلگان جمعرورک
Key Informants

1
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گردیل و در بخش تخصصی اچاالتی مرتبط با بردلاا ک مطدرح شدله اادت .همچندین
براک طراحی این بخش ا طیف ه ت گزینهاک لیكر اات اده شله ره یكی ا رایجترین
مقای هاک ادلا هگیرک بهشمار میرود.
جدول  .1رابطه متغيرهاي تحقيق و سؤاالت پرسشنامه
متغيرهاي تحقيق

تحلي و ارزیابی برند

انتخاب نام و هویت برند

تثبيت جایگاه برند در بازار

انتخاب استراتژي برندسازي
حفظ جایگاه برند در بازار

 -3-3روایی و پایایی پرسشنامههاي كمی

شماره سؤاالت
02-7

47-07
81-40
11-81
31-17

به منرچر بررورد روایی پراینامه ا روش اعتبار محتچا اات اده شله اات .بلین منردچر
در ابتلا در بخش ری ی ا مصاحبه با براک میخص رردن مفل ههداک مدل بردلادا ک
اات اده شل و در ادامه ،با اات اده ا دتایج مصاحبه با  ،فهرات وارای اولیده پرایدنامه
تلوین شل .در دهایت ،درر وبرگان مچضچع در ارتبداط بدا اعتبدار گچیدههداک پرایدنامه
بررای شل ره شچاهل بیادگر مطلچبیت اعتبار محتچاک پراینامه بچده اات.
ا اچک دیگر ،در این تحقیق به منردچر تعیدین پایدایی ر مدچن ا روش رل داک ررودبداخ
اات اده شله اات .بلین منرچر یو دمچدده اولیده شدامل  78پرایدنامه ،پدیشر مدچن
گردیل و اپ با اات اده ا دادههاک بهدات رمله ا این پرایدنامههدا میدزان ضدری
اعتماد با روش رل اک ررودباخ محاادبه شدل .در دهایدت میدادگین رل داک ررودبداخ %78
بهدات رمل .رل اک ررودباخ براک توتو مفل هها بده ترتید درصدل بدهدادت رمدله در
جلو یر دیان داده شله اات .این اعلاد دیاندهندله رن اادت رده پرایدنامه مدچرد
اات اده ،ا قابلیت اعتماد و یا به عبار دیگر ا پایایی ال م بروچردار میباشل.
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جدول  .2تحلي پایایی دادهها از طریق الفاي كرونباخ
مؤلفهها

تحلي و ارزیابی برند

انتخاب نام و هویت برند

تثبيت جایگاه برند در بازار

انتخاب استراتژي برندسازي
حفظ جایگاه برند در بازار

ضریب آلفا (در صورت حذف معقوله)
291742
291983
291878
291344
291917

 -4-3روایی و پایایی بخش كيفی

به منرچر تأمین روایی درودی دادههاک ری ی ابتلا بر این مچضچع ارت ا شل ره حلاقل دو
تا اه د ر ا میاررترننلگان در مصاحبه مچردک در مچرد ردچده ت دیر رردددل ،تچافدق
داشتنل .اپ براک افزایش قابلیت اعتماد و روایی درودی ا ردنش متقابدل ادهگادده- 7
مثلث اا ک دررک -ره عبار اات ا ار یابی دادهها ا دیدلگاه هداک مختلدف اادت اده
شل( 0دالور ،7971 ،ع.)042.
براک پایایی ری ی ،ابتلا بر اشباع دررک تكیه شل؛ بلین صچر رده ا مصداحبه دهد بده
بعل اشباع دررک وجچد داشت .عالوه بر این ،در پارادای رلدی دگرادده -اادتقرایی ،روایدی
رامل ،پایایی رامل را دیز در بر میگیرد (دادایی فرد و مر درک .)7971 ،بدا ایدن وجدچد،
براک ردكه پژوهش تكرارپذیر باشدل ،روشهداک بدا بینی در مدان رلگدذارک ،همچندین
مراجعه به میاررترننلگان براک طبقهبنلک و تأییل دتایج ،تأییل همكاران پژوهیی ، 9و
ر ایت منابع مچرد ارجاع 4ره داداییفرد و مر رک ( ،)7971رنها را به عنچان روشهداک
پایایی در پژوهشهاک ری ی معرفی دمچدهادل ،بهرار گرفته شل.

Triangulation

1

 0بلین صچر ره ا مقای ه اطالعا و دادههاک گردرورک شله ا اده دیدلگاه مختلدف شدامل  )7اادناد و متدچن
ررادمیو )0 ،مصاحبه مچردک با راررفرینان برتر و  )9مصاحبه مچردک با وبرگان و اااتیل دادیگاهی ،به ج تجچک
ثبا و همخچادی میان یافته ها پرداوته شل تا اینكه میخصص شچد ریا میان ابعاد و مفل ه هاک مل تحقیق همگرایدی
وجچد دارد.
Peer Debriefing
Referential material adequacy

3
4
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 -5-3تجزیه و تحلي دادههاي كيفی

جهت تجزیهوتحلیل دادههاک ری ی ا روش تحلیل محتچا اات اده شل .بهردارگیرک ایدن
روش پژوهش شامل مراحل یر میباشل:
 .7تلخیص داده ها :ت یر مصاحبه ها ،والصده ردردن عبدار هدا یدا عبدار هداک
مترادف ،قرار دادن عبارا در داتهبنلکهاک وایعتر.
 .0عرضه دادهها :یافته هاک حاصل ا هر مصاحبه در جلولی جلاگاده قدرار گرفدت.
همچنین جلو رلی دیز براک رلهاک اوتصاع یافته به م اهی تكمیل شل.
 .9دتیجهگیرک :تحلیل محتچا در این پژوهش به روش تحلیل ت صچر میگیرد.
به طچررلی فراینل تحلیل ت به شدرح ذیدل مدیباشدل :رمدادهادا ک داده ،رشدنا شدلن،
رلگذارک و حصچ معادی و م اهی .

مرحله اول :آمادهسازي داده

قبل ا رغا تحلیل داده ،دادهها بایل به صچرتی تنری شچدل ره رار با رنها رادان باشدل.
در این پژوهش ،پ ا د خه بردارک جلولی تهیده شدله رده پاادخ ادچاال بدراک هدر
مصاحبه شچدله در رن بیان شله اات .دمچده این جلو به صچر جلو  1-9مدیباشدل.
ال م به تچضیح اات ره اتچنهاک جلو در بدر دارددله اطالعداتی اادت رده بده دلیدل
مب چط بچدن ا ذرر رنها در این مقاله صرفدرر شله اما ال م به ذرر اات رده میدروح
مصاحبهها و م تنلا مچ جچد و قابل ارائه به عالقه منلان اات.
جدول  .3آمادهسازي دادههاي كيفی
كد مواحبه شونده



گزارههاي كالمی

مفاهيم كدگذاري باز

رل مصاحبه شچدله :رلک ا  I1تا I12

 گزارههاک رالمی :فرد مصاحبهشچدله در پااخ به اچاال
 داده :گ تههاک مصاحبهشچدله

 یادداشتها :یادداشتهاک شخصی

مفاهيم كدگذاري محوري

فصلنامة مدیریت برند ،سال اول ،شمارة اول ،بهار 29 / 1393

مرحله دوم :كدگذاري

رلگذارک ،ماده اولیه تحلیل دادهها میباشل .در این مرحله به هر راررفرین رلک ا  I1تدا
 I12ره علد رن دیاندهنله شماره فرد مصاحبهشچدله میباشدل ،اوتصداع مدییابدل .در
رلگذارک با  ،م اهی رلیلک گ ته هاک مصاحبه شچدلگان اات و در رلگذارک محدچرک،
عنچادی به مجمچعهاک ا م اهی میترک بیانشله تعلق میگیرد.
مرحله سوم :خلق معانی و مفاهيم

در این مرحله ،ا جمعبنلک م اهی میترری ره مصداحبهشدچدلگان در پاادخگچیی بده
اچاال مطرح دمچددل ،جلولی جامع بهدات میریل رده بیدادگر مفل دههداک بردلادا ک
راررفریناده می باشل .در اتچن میاررترننلگان ،با تچجه به مصاحبههاک عمیق و بدا ا
 70د ر وبره ،دررا هر یو ا وبرگان با ارائده ردل ا  7تدا  77میدخص شدله اادت.
جلو شماره  4تعلاد و ویژگیهاک وبرگان را دیان میدهل.
جدول  .4توزیع فراوانی خبرگان مورد مواحبه در بخش كيفی
شركت

سمت

2

ملیر بردل و فروش

1

3
4

رارافرین و ملیر با اریابی

رئی

ملیر با اریابی

هیئت ملیره

سابقه حضور در صنعت (سال)
 78اا
 02اا
 1اا

 08اا

5

ملیر با اریابی و بردل

7

متخصص در دچرورک و با اریابی

 02اا

راررفرین و ملیر عامل شررت

 90اا

6

ملیر با اریابی و راررفرین

8

ملیر ارشل با اریابی

11

ااتاد دادیگاه در مینه با اریابی

12

ملیر ارشل بردل

9

11

ااتاد دادیگاه در مینه راررفرینی و ملیریت بردل

 -6-3تجزیه و تحلي دادههاي كمی

 1اا
 3اا

 72اا
 70اا
 3اا

 79اا

جهت تجزیه و تحلیل دادههاک رمی متناا بدا ادفا هداک تحقیدق و مقیداس اددلا هگیدرک
دادهها ،ا شاوصهاک مررزک (میادگین) و پرارنلگی (ادحراف معیار) جهدت تچصدیف وضدعیت
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مچجچد متغیرهاک تحقیق در جامعه مچرد مطالعه اادت اده شدل و جهدت بدررورد اعتبدار مدل
طراحی شله ا تحلیل رگرایچن کنلگاده اات اده گردیل.
 .4یافتههاي پژوهش

 -1-4یافتههاي بخش كيفی

حاصل تجزیه و تحلیل محتچاک ری ی مصاحبههاک مچردک ،مطابق با رودل اه مرحلهاک فرایندل
تحلیل ت عبار اات ا ااتخراج پنج بعل محچرک شامل :تحلیل و ار یابی بردل ،ادتخداو ددام و
هچیت بردل ،تثبیت جایگاه بردل در با ار ،ادتخاو ااتراتژک بردلاا ک و ح ظ جایگاه برددل میدان
میتریان و با ار ره هر رلام دربرداردله داتهاک ا مفل ههدا مدیباشدل رده در رلگدذارک بدا و
محچرک ا گچیههاک رالمدی مصداحبهشدچدلگان اادتخراج شدل و در جدلو  8قابدل مالحرده
میباشنل.
جدول  .5یافتههاي حاص از كدگذاري مواحبههاي صورت گرفته
كدگذاري باز :اجزاء (مؤلفهها)

كدگذاري محوري
(ابعاد)

مشاركتكنندگان

تعيين جایگاه شركت در بازار
تعيين ماهيت محوول

ردددل ،4 ،8 ،1 ،1 ،3 ،77
0 ،9

تعيين ماهيت رقابت در بازار و جایگاه رقبا
شناسایی و بررسی نيازهاي مشتریان

شناسایی فرصتهاي رقابتی

تعيين تعهدات شركت در قبال مشتریان

تحلیل و ار یابی بردل

تعيين فلسفه وجودي برند

تعيين شعار تبليغاتی شركت

ارزیككابی ميككزان اشككتياص و تعوككب مككدیر مالككك

(كارآفرین) نسبت به هویت برند

رل ،7 ،0 ،9 ،4 ،8 ،1 ،1
3 ،77

توجه به جذابيتهاي حسی در انتخاب نام تجاري

توجه به مالحظكات و محكدودیت هكاي قكانونی در

انتخاب نام تجاري

به توویر كشيدن جایگاه شركت در بازار توسط نام

تجاري

انتخاب یك نام تجاري متمایز

ادتخاو دام و هچیت بردل
رل ،7 ،0 ،9 ،4 ،8 ،1 ،1
70 ،77
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كدگذاري باز :اجزاء (مؤلفهها)
تعيين لوگو ،و رنگهكاي منحوكر بكه فكرد جهكت

كدگذاري محوري
(ابعاد)

مشاركتكنندگان

بستهبندي محوول

استفاده از یك نام و سمب تجاري جهكت معرفكی

شركت در بازار

ایجاد پيوند ميان موقعيت و منافع شركت با منكافع
مورد انتظار مشتریان

برقراري رابطه مستقيم بكا احساسكات و تمكایالت

مشتریان

ایجاد توویر مثبت از محوول با تأكيد بر كيفيت

تثبيت موقعيت و جایگاه برند در ذهن مشكتریان و

تثبیت جایگاه بردل در
با ار

بازار

رل ،7 ،0 ،9 ،4 ،8 ،1 ،1
72 ،77

تالش جهت ارتقاي برند در بازار

ایجاد یك هویت قوي براي برند در بازار
ایجاد یك توویر مثبت از نام تجاري

به كارگيري استراتژي برندسازي آميخته ،و فكروش
محوول هم تحت برند شخوی و هم با اسكتفاده از

رل ،7 ،0 ،9 ،4 ،8 ،1 ،1
7 ،72

برند عمده فروش اصلی

بهكارگيري استراتژي برندسازي خووصی و فكروش
محووالت تحت نامِ برند تكأمين كننكده یكا عمكده

فروش اصلی

به كارگيري نكوآوري و سكليقه مشكتري در توليكد
محووالت منحور به فرد

ارائه محوول بكا توجكه بكه تعهكدات شكركت بكه

مشتریان

ادتخاو ااتراتژک
بردلاا ک

استفاده از چند برند براي یك محوول براي عرضه

رددل ،0 ،9 ،4 ،8 ،70 ،1
72 ،77 ،7

در بازارهاي مختلف

گسترش دامنه محووالت به بازارهاي مختلف

فروش صنعتی مواد اوليه یا محووالت تمام شده به

برندهاي مطرح

انتخاب یك برند یكپارچه براي شكركت ككه همكه
محووالت تحت آن برند در بازار عرضه شوند

حضور و مشاركت در مراسم و مناسبتهاي مختلف

مانند نمایشگاهها و گردهماییهاي فولی و محلی

ردددل ،0 ،9 ،70 ،8 ،1 ،1
3 ،77 ،72
ح ظ جایگاه بردل میان
میتریان و با ار
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كدگذاري محوري

كدگذاري باز :اجزاء (مؤلفهها)
تالش در جهت توليد و ارائكه محوكوالت مشكتري

(ابعاد)

مشاركتكنندگان

پسند و با كيفيت

ارائه خدمات مشتري پسند به مشتریان قب و بعكد

رل ،7 ،0 ،9 ،4 ،8 ،1 ،1
7 ،72

فرایند خرید

توجه به نحوه برخورد با مشتري در مرحله فروش

برقراري شبكه ارتباطی با مشتریان از طریق ارسال

پست الكترونيك و پيام كوتاه

 -2-4یافتههاي بخش كمی

جهت داتیدابی بده دتدایج ،داده هداک گدردرورک شدله ا طریدق پرایدنامههدا ،مدچرد
تجزیهوتحلیل رمارک قرار گرفتنل .این رار در دو بخش مجزا اجرا گردیدل .در بخدش او ،
بدده منرددچر دمددایش ت كیكددی مفل ددههدداک مینددهاددا مددل بردلاددا ک راررفریناددده ،ا
شاوصهاک رمار تچصی ی (میادگین و ادحراف معیار) اات اده شل .این مچارد در جدلو 1
قابل میاهله اات.
جدول  .6شاخصهاي توصيفی مؤلفههاي مدل برندسازي كارآفرینانه
مؤلفههاي ترفيع

تحلي و ارزیابی برند

انتخاب نام و هویت برند

تثبيت جایگاه برند در بازار

انتخاب استراتژي برندسازي
حفظ جایگاه برند در بازار
ميانگين ك

ميانگين

انحراف معيار

تعداد افراد

1927

2948

48

1904

790

48

1909

2998

48

8973

793

48

1972

2937

48

1978

2918

48

بر اااس دتایج جلو  ،1بییترین میادگین مربچط به «تثبیت جایگاه بردل در بدا ار» بده
میزان  1904میباشل و پ ا رن عامل «ادتخاو ااتراتژک بردلاا ک» با میدادگین 1909
در مرتبه بعلک قرار دارد .در ادامه ،عاملهاک «تحلیل و ار یابی بردل» ،با میادگین ،1978
«ادتخاو دام و هچیت بردل» با میادگین  1927و «ح ظ جایگاه بردل در با ار» بدا میدادگین
 8973قرار داردل .میادگین رل مفل ه هاک مینهاا مل بردلاا ک راررفرینادده برابدر بدا
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 1972می باشل ره ا وضعیت مطلچو بروچردار اات .در ادامه ،به منرچر بررورد وضدعیت
پارامترهاک جامعه تحقیق بدر ااداس رمداره هداک تچصدیف شدله ،ا شداوصهداک رمدار
ااتنباطی اات اده شدل .در ایدن مینده بده منردچر میدخص دمدچدن ایدن مچضدچع رده
میادگینهاک مفل ههاک پنجگاده مینه ادا مدل بردلادا ک راررفرینادده بداالتر ا حدل
متچاط میباشل ،ا ر مچن  tتو دمچدهاک اات اده شدل .دتدایج در جدلو  1ارائده شدله
اات.
جدول  .7نتایج آزمون  tدر مورد مؤلفههاي پنجگانه
مؤلفهها

تحلي و ارزیابی برند

انتخاب نام و هویت برند

تثبيت جایگاه برند در بازار

انتخاب استراتژي برندسازي
حفظ جایگاه برند در بازار

T

Df

72949

44

سطح معنیداري
29222

7931

44

29222

1917

44

29222

70937

44

29222

3987

44

29222

همانطچرک ره دتایج جلو  1دیدان مدیدهدل ،همده tهداک محاادبه شدله در ادطح
 p<0/01معنیدار میباشل .به عبارتی ،این فرضیه ره ت او میادگینهاک ا حل متچاط
مچرد درر باالتر اات ،تاییل می شچد .این ت او در جامعه مچرد مطالعه دیدز وجدچد دارد.
در پایان دیز ا تحلیل رگرایچن کنلگادده جهدت بدرا ش مدل پدیشبیندی بردلادا ک
اات اده شل.
جدول  .8خالصه نتایج ضرایب حاص از تحلي رگرسيون (همزمان)
R

R2

Ř2

F

2972

2914

2983

79934

متغيرهاي پيشبين

تحلي و ارزیابی برند

انتخاب نام و هویت برند

تثبيت جایگاه برند در بازار

انتخاب استراتژي برندسازي
حفظ جایگاه برند در بازار

ضرایب β
2913

t

سطح

معنیداريF
p<29227

معنیداري

4974

p<29227

2940

0947

p<29227

2911

4901

p<29227

2911

4924

p<29227

2914

9971

p<29227
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بر اااس دتایج جلو  ،7ضری همب تگی کنلگاده  2911حكایت ا همب دتگی د دبتاً
مطلچو بین متغیرهاک پیش بینی رننله و متغیرهاک مدل بردلادا ک راررفرینادده دارد؛
طچرک ره تا میزان  14درصل ا واریاد تغییرپذیرک مل بردلاا ک راررفریناده مربدچط
به متغیرهاک پیشبین مذرچر می باشل .ا طرفی با معنی دار بچدن  )79.34( Fدر ادطح
 ،p<2.227مل حاضر ا برا ش ال م در پیشبینی بروچردار اات .ضرای «بتا» گچیداک
این دكته ه تنل ره متغیر «تثبیت جایگاه بردل در با ار» با باالترین ضدری بتدا (،)2911
بییترین دقش را در پیشبینی مل بردلاا ک راررفریناده دارد .در ادامه متغیر «تحلیدل
و ار یابی بردل» با ضری بتا ،2913دقش بییترک در تبیین متغیر مالک داردل .پ ا رن
به ترتی متغیرهاک «ادتخاو ااتراتژک بردلادا ک» بدا « ،2911ح دظ جایگداه برددل در
با ار» بدا  ،2914و «ادتخداو ددام و هچیدت برددل» بدا  ،2940در تبیدین مدل بردلادا ک
راررفریناده دقش داردل.
 .5بحث و نتيجهگيري

یافته هاک حاصل ا این پژوهش حاری ا رن اات رده اصدچ بردلادا ک در بنگداههداک
رچکو و متچاط رییه در عملكردهاک با اریابیب راررفریناده این شدررت هدا دارد .بدلین
صچر ره در بنگاه هاک راررفرین ،ملیران مالو ا اصچ مراچم با اریابی و ملیریت بردل
پیروک دمیرننل .بردلاا ک ا دیلگاه رنها عملیاتی اات ره شدررت را قدادر مدیادا د
ار ش مچرد ادترار میترک را فراه رنل و میدتریان را بده ر د وردار وفدادار دمایدل .ا
دیلگاه رن ها ،میزان هزینه اک ره یو میترک حاضر اات براک وریل محصدچ مربچطده
پرداوت رننل ،یو دارایی بردل تلقی میشچد .این یافتهها اا گار بدا یافتدههداک وادد و
مریل ( )0228و ربیمبچال و راال ( )0221میباشل ره در مبادی دررک اشاره شل.
راررفرینان برتر ایران ،اولین گام در بردلاا ک را ایجاد دارایی بردل مدیدادندل .ا دیدلگاه
رنها ،دارایی بردل یكباره ایجاد دمی شدچد بلكده ال مده دادتیدابی بده رن ،بدهردارگیرک
ااتراتژک هاک ارتباطی ماهراده اک اات ره به ایجاد ح رضایت و ویدنچدک میدتریان
وت وچاهل شل .رن ها همچاره تالش می رننل تا بردل وچد را در قلد و ذهدن میدتریان
جاک دهنل و دچع دگاه و اح اس میترک بده محصدچ و بده عبدارتی ذائقده او را متچجده
محصچ وچد رننل .تحقیقا ربیمبچال ( )0227دیز تاییلگر این مچضچع اات ره دارایدی
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بردل ر شله راررفرینان ،مه ترین عامل در ح ظ وفادارک میتریان اادت و مچفقیدت
ر ورار رنها را در دورههاک مختلف عمر ر ورار تضمین وچاهل ررد.
راررفرینان برتر در گام بعل ،تالش میرننل تا میان بردل ودچد و میدترک ارتبداطی قدچک
برقرار دماینل .رنها به این مچضچع واقف ه تنل ره کنین رارک در دهایت به ایجداد یدو
رابطه اح اای قچک میان بردل و میتریان ،تمایز بردل ،وفادارک شلیل میتریان و ترفیدع
بردل د بت به اایر رقبا منجر میشچد .همچنین راررفرینان میدادنل ره اگدر یدو برددل
راررفریناده قچک را ایجاد و ح ظ دماینل ،عالوه بر افزایش ار ش بردل ،ار ش ر ورار را
دیز به میزان قابل مالحرهاک افزایش بخییله ادل و این امر حتی بده فدروش ر د وردار
رن ها در رینله دیز رمو وچاهل ررد .در همین مینه تحقیقا ( ودتدادچس و ادلرادچن،
 )0224دیز مبین ا ین مچضچع اات ره برقرارک ارتباط مدلاوم بدا میدتریان بده افدزایش
شهر و ار ش بردل و در دهایت مادلگارک بردل راررفریناده در با ار وت میشچد.
با اات اده ا اطالعا به دات رمله در پدژوهش حاضدر و بدا عنایدت بده ایدن مهد رده
برون داد یو پژوهش رمیخته ،ارائه یو فرضیه یا مل می باشل ،همچندین بدا تچجده بده
تحلیل دقیق بنگاه هداک رچکدو و متچادط رداررفرین فعدا در بخدش صدنایع غدذایی،
دریافتی ره ر و رارهاک رچکو و متچادط رداررفرین بدلون در دردر گدرفتن اصدچ
مراچم با اریابی و بردلاا ک ،و با تچجه به شرایط محیط ر ورارب وچد ،تالش میرننل
تا مل فراینلک بردلاا ک راررفریناده را در پنج مرحله پیادهاا ک رنندل رده متیدكل
اات ا  :مرحله او  -تحلیل و ار یابی بردل ،مرحله دوم -ادتخاو دام و هچیت بردل ،مرحله
اچم -تثبیت جایگاه بردل در با ار ،مرحله کهارم -ادتخاو ااتراتژک بردلاا ک و مرحلده
پنج  -ح ظ جایگاه بردل میان میتریان و با ار .رنها در این راه تالش میرننل تا ضدمن
تأمین ار ش مچرد ادترارب میترک ،تقچیت و تچادعه جایگداه شدررت و محصدچال رن در
اطح با ار ،و ایجاد مزیتهاک رقابتی مادلگار ،پایایی و مادلگارک ر د وردار ودچد را در
محیط به صچر هر که بییتر ح ظ رننل .ال م به تأریل اات رده هدر ردلام ا مراحدل
دامبردۀ فچق در برداردله مفل ههایی ه تنل ره در رل مینهاا مل فراینلک بردلاا ک
راررفریناده مح چو میشچدل .این مفل هها ،به ت كیوِ هر مرحله در جلو  ،7دیان داده
شله اات .ال م به ذرر اات در این جلو مفل ههایی ره در مبدادی دردرک و تحقیقدا
پییین اشاره شله بچد دیز ذرر شله  ،به این منرچر ره با مفل ه هاک برگرفتده ا تحقیدق
حاضر مقای ه شچدل.
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جدول  .9مؤلفههاي زمينه ساز مدل فرایندي برندسازي كارآفرینانه
در بنگاههاي كوچك و متوسط كارآفرین

مؤلفههاي زمينهساز مدل فرایندي

مراح مدل

برندسازي كارآفرینانه

فرایندي

برندسازي

كارآفرینانه

تحلي و ارزیابی برند

-

تعیین جایگاه شررت در با ار
تعیین ماهیت محصچ
تعیین ماهیت رقابت در با ار و جایگاه رقبا
شنااایی و بررای دیا هاک میتریان
شنااایی فرصتهاک رقابتی
تعیین تعهلا شررت در قبا میتریان
تعیین فل ه وجچدک بردل
تعیین شعار تبلیغاتی شررت
ار یابی میزان اشتیاق و تعص ملیر مالدو
(راررفرین) د بت به هچیت بردل

-

اات اده ا یو دام و امبل تجدارک جهدت
معرفی شررت در با ار
تعیین لچگچ ،و رد هداک منحصدر بده فدرد
جهت ب تهبنلک محصچ
ادتخاو یو دام تجارک متمایز
به تصچیر رییلن جایگاه شدررت در بدا ار
تچاط دام تجارک
تچجه به مالحرا و محلودیتهاک قادچدی
در ادتخاو دام تجارک
تچجه به جذابیتهاک ح ی در ادتخاو ددام
تجارک

انتخاب نام و هویت برند

-

مؤلفههاي در تحقيقات پيشين

-

-

-

-

-

-

-

تچجه به تصچیر برددل در ددزد
میدددددتریان و ادراردددددا
مصرفرننله در مچرد رن
تچجه به تحقق وعدله اک رده
یو بردل به مصرف رنندلگان
وچد میدهل
تچجدده بدده ردچدده در ذهددن
میتریان درباره بردل مربچطه
تلاعی میشچد.
تچجه به فردیت ،ررمدان هدا و
اهددلاف ،ار شهددا و عالئدد
شنااددایی بردددل تچجدده بدده
ارتبدداط بردددل بددا مخاطبددان
(مچری و همكارن)0221 ،
ادتخاو دام تجارک بر ااداس
محااددن و منددافع رلیددلک
محصچ
ادتخاو دام تجارک متمایز ره
معنا و م هچمی مثبدت را بده
میتریان القان رنل
ددددددددام تجدددددددارک داراک
جذابیتهاک ح ی
ادتخاو دام تجارک بر ااداس
دام مفا یا میخصده هداک
منحصددربهفددرد محصددچ یددا
ودلمت (ربیمچبدچال و رااددل،
)0221
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مؤلفههاي زمينهساز مدل فرایندي

مراح مدل

برندسازي كارآفرینانه

فرایندي

برندسازي

كارآفرینانه

تثبيت جایگاه برند در بازار

-

انتخاب استراتژي برندسازي

-

-

ایجاد یو تصچیر مثبت ا دام تجارک
ایجاد یو هچیت قچک براک بردل در با ار
تالش جهت ارتقاک بردل در با ار
تثبیدت مچقعیدت و جایگداه برددل در ذهددن
میتریان و با ار
ایجاد تصچیر مثبت ا محصچ با تأریدل بدر
ری یت
ایجاد پیچدل میان مچقعیت و منافع شدررت
با منافع مچرد ادترار میتریان
برقددرارک رابطدده م ددتقی بددا اح ااددا و
تمایال میتریان
ادتخاو یو بردل یكپارکه براک شررت رده
همدده محصددچال تحددت رن بردددل در بددا ار
عرضه شچدل
فروش صنعتی مدچاد اولیده یدا محصدچال
تمامشله به بردلهاک مطرح
گ ددترش دامندده محصددچال بدده با ارهدداک
مختلف
اات اده ا کنل بردل بدراک یدو محصدچ ،
جهت عرضه در با ارهاک مختلف
ارائه محصچ با تچجه به تعهلا شررت به
میتریان
به رارگیرک ددچرورک و ادلیقه میدترک در
تچلیل محصچال منحصر به فرد
به رارگیرک ااتراتژک بردلاا ک وصچصدی
بددا فددروش محصددچال تحددت دددامب بردددل
تأمینرننله یا عمله فروش اصلی
به رارگیرک ااتراتژک بردلاا ک رمیخته ،و
فروش محصچ ه تحت برددل شخصدی و
ه با اات اده ا بردل عمله فروش اصلی

مؤلفههاي در تحقيقات پيشين

-

تددالش جهددت تچلیددل یددو
محصچ برتر
ایجدداد تصددچیرک مثبددت ا
محصچ با تأریل بر ری یت
ارائه ودلما میدترکپ دنل
در حل فروش محصچ
گ ترش دامنه محصچال به
برون مر ها (مچله و مدرلی ،
)0228

-

تمررز بدر ایجداد یدو یدا دو
بردل قچک در شررت
تمررز بر تچاعه یدو بردامده
با اریدددابی والقادددده جهدددت
شنااددادلن یددو یددا دو بردددل
عمله شدررت بده میدتریان،
ردده همددین امددر بدده منیددان
دارایددی بردددل بددراک شددررت
تبلیل شچد
بدهرددارگیرک یددو رمیختدده
یكپارکه ا عناصر برددل ،رده
ه رگاهی میدتریان د دبت
به بردل را تقچیت رندل و هد
تصچیر بردل را در میان رنهدا
تثبیت دمایل
طراحددی ااددتراتژک رادددش
جهت ولق یو بردل قدچک و
یو ااتراتژک ریدش بدراک
ایجدداد تصددچیرک گ ددترده ا
بردل ره تچجه میتریان را تدا
جدایی رده ممكدن اادت بده
وچد جل دمایل (ربیمبدچال و
همكاران)0221 ،

-

-

-

-
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مؤلفههاي زمينهساز مدل فرایندي

مراح مدل

برندسازي كارآفرینانه

فرایندي

برندسازي

كارآفرینانه
حفظ جایگاه برند ميان مشتریان و بازار

-

-

حضدددددچر و میددددداررت در مرااددددد و
مناابت هاک مختلف مادنل دماییدگاه هدا و
گردهماییهاک فصلی و محلی
تالش در جهدت تچلیدل و ارائده محصدچال
میترک پ نل و با ری یت
ارائه ولما میترک پ دنل بده میدتریان
قبل و بعل فراینل وریل
تچجه به دحچه بروچرد با میترک در مرحله
فروش
برقددرارک شددبكه ارتبدداطی بددا میددتریان ا
طریق اراا پ ت الكترودیو و پیام رچتاه

 -1-5مرحله اول :تحلي و ارزیابی برند

مؤلفههاي در تحقيقات پيشين

-

-

حضچر و میاررت در مرااد
و مناابتهاک محلدی مادندل
ف تیچا ها و دماییگاهها
دچرورک در تچاعه بردل
تبلیغدددا و فعالیدددتهددداک
ترفیعی گ ترده
همچنین ادتقا پیدام ترفیدع
به میتریان (واد و مریل ،
)0228

راررفرینان ،اولین گام ا پیادهاا ک مدل بردلادا ک راررفرینادده را بده تعیدین جایگداه
شررت در با ار ،شنااایی و بررای دیا هاک میتریان ،تعیین ماهیت محصدچ و ماهیدت
رقابت در با ار و شنااایی جایگاه رقبا اوتصاع میدهنل .این تحلیلهاک اولیده مبندایی
جهت شنااایی فرصتهاک رقابتی در با ار به شمار میرودل .به این صچر ره رداررفرین
فرصت هاک پیش رو ،دیا هاک پنهان میتریان ،رمبچدهاک با ار و دچاقصی را ره اایر رقبا
تارنچن به رنها دپرداوتهادل ،به عنچان ب ترک بكر به منرچر بردلاا ک ادتخاو مدیرندل.
در واقع ،راررفرینان ا همان ابتلا به ددبا مچقعیتی مناا ه دتنل تدا ار شدی برتدر ا
اایر رقبا به میتریان ارائه رننل .در گام بعل ،رداررفرین تحدت تدأثیر اشدتیاق و تعصد
شخصی وچد د بت به هچیت ر ورار ،تعهلا شدررت در قبدا میدتریان را تعیدین
می رنل و محتچاک تبلیغاتی را ره منعك رننله عملكرد با اریدابی شدررت اادت ،را در
قال شعار تبلیغاتی منتیر میرنل.
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 -2-5مرحله دوم :انتخاب نام و هویت برند

راررفرینان در ابتلا تالش میرننل تا با دقت و مهار بداال و در دردر گدرفتن مالحردا
ال م ،دام تجارک و هچیت بردل وچد را تعیین رننل (این هچیت مدیتچاددل شدامل لچگچهدا،
بانب رد ها 7و اایر مچاردک باشدل رده در ارتبداط بدا ددام تجدارک ه دتنل) .ا دیدلگاه
راررفرینان ،دامگذارک بخش حیاتی مدل بردلادا ک اادت .یدرا ا دیدلگاه رنهدا ،ددام
شررت مادنل کترک اات ره تمامی فعالیتهاک با اریابی ،تصدچیر و جایگداه بنگداه ،ددچع
ب تهبنلک و اایر میخصههاک محصچ را تحت پچشش قرار میدهل .اغلد راررفریندان
در ادتخاو دام شررت مالحرا قادچدی و جذابیتهاک ح ی مچرد تچجه میتریان را مدل
درر قرار میدهل و همچنین به ادتخاو دام شخصیب مفا بنگاه به عندچان ددام تجدارک،
دیز در بروی مچارد تچجه قرار میشچد.

 -3-5مرحله سوم :تثبيت جایگاه برند در بازار

راررفرینان در اولین مرحله ا اجراک مل بردلاا ک -مرحله تحلیل و ار یدابی برددل -در
واقع ،مقلما دات یابی شررت به جایگاهی مناا در با ار را فراه میروردل .به ددبا
این رار ،رنهدا تدالش مدی رنندل تدا مچقعیدت و جایگداه برددل ودچد را در بدا ار و میدان
مصرف رننلگانب محصچ مچرد درر تثبیت رننل .ا دیلگاه بییدتر رنهدا ،مچقعیدتیدابی
مرحلهاک اات ره محصچ در مقای ه بدا ادایر رقبدا ،در ذهدن و قلد میدتریان جداک
میگیرد .براک دات یابی بده ایدن هدلف ،ادعی دارددل تدا میدان میخصدا محصدچ و
اح ااا و تمایال میتریان رابطهاک م تقی برقرار رننل .رنها بر این باور ه تنل ره
با یو بردل قچک ،میتچان پا را فراتر دهاد و با اح ااا و تمایال میدتریان دیدز ارتبداط
برقرار ررد .راررفرینان به این دكته مه واقف ه تنل ره جهت جلد وفدادارک میدترک
ال م اات تا میان مچقعیت و مندافع شدررت بدا مندافع مدچرد ادتردار میدتریان پیچددلک
م تقی ایجاد ررد .به همین منرچر تالش میرننل تدا بدا ارائده محصدچال بدا ری یدت،
تصچیرک مثبت ا بردل وچد در ذهن و قل میترک ایجاد و ا این راه ددزد میدترک یدو
هچیت بردل قچک براک ر ورار وچد احرا رننل.

Color language

1
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 -4-5مرحله چهارم :انتخاب استراتژي برندسازي

ملیران ر و رارهاک رچکو و متچاط راررفرین ،در ایدن مرحلده ادعی مدیرنندل تدا
ااتراتژک مناابی براک بردلاا ک اتخاذ رننل .ا دیلگاه رنها در محیطهاک فدچقالعداده
رقابتی امرو  ،ااتراتژک ادتخابی جهت بردلاا ک دقیی اااای در رشل و بقان ر وردار
در محیط با ار بر عهله دارد .بنگاه راررفرین در ادتخاو ااتراتژک بردلاا ک ،قبدل ا هدر
کیز به تعهلا وچد به میتریان تچجه میرنل و به منرچر تچلیل محصچالتی منحصر بده
فرد ،به االئق و دررا میتریان دیز تچجه میرنل.
راررفرینان ،در اغل مچارد ،بردلک یكپارکه را براک شررت ادتخاو میرننل؛ بدهطچریكده
همه محصچال شررت تحت همان بردل در بدا ار عرضده شدچدل .در مقابدل ،رن دادته ا
راررفرینادی ره قصل گ ترش دامنه محصچال وچد به با ارهاک مختلدف را دارددل ،یدو
محصددچ را تحددت بردددلهاک مت دداو در با ارهدداک مختل ددی ارائدده مددیرننددل .اددایر
ااتراتژک هاک مت اوتی ره در ر د و رارهداک رچکدو و متچادط رداررفرین بده کید
می وچردل عبار اات ا  :بهرارگیرک ااتراتژک بردلاا ک وصچصی و فروش محصدچال
تحت دامب بردل تأمینرننله یدا عمدلهفدروش اصدلی ،بدهردارگیرک اادتراتژک بردلادا ک
رمیخته ،و فروش محصچ ه تحت بردل شخصی و ه با اادت اده ا برددل عمدلهفدروش
اصلی.
 -5-5مرحله پنجم :حفظ جایگاه برند ميان مشتریان و بازار

مرحله دهایی ا پیاده اا ک و اجراک مل بردلاا ک راررفریناده در یو بنگاه رداررفرین،
به برقرارک یو ارتباط ااتراتژیو با میترک اوتصاع دارد ره به مادلگارک بردل در با ار
وت می شچد .به همین منرچر و بدراک ح دظ جایگداه برددل در بدا ار و ذهدن میدتریان،
راررفرین تالش میرنل تا شبكهاک ارتباطی و دو طرفه میدان شدررت و میدترک برقدرار
رنل .همچنین با ارائه ولما میترکپ نل ،قبل و بعل ا فراینل مبادله و تچجه به دحدچه
بروچرد با میترک در مرحله فدروش ،بده عدالوه تدالش بدراک تچلیدل و ارائده محصدچال
میترکپ نل و با ری یت ،اعی میرنل تا وفادارک میتریان را بده ر د وردار ودچد دو
کنلان رنل و ضمن تأمین ار ش مچرد ادترارب میترک ،تقچیت و تچاعه جایگاه شدررت و
محصچال رن در اطح با ار ،ایجداد مزیدت هداک رقدابتی ماددلگار ،پایدایی و ماددلگارک
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ر ورار وچد را در محیط ،به صچر هر که بییدتر ح دظ دمایدل .بدر ااداس مراحدل
پنجگاده فچق ،شكل  ،7مل فراینلک بردل اا ک راررفریناده را دیان میدهل.

شك  .1مدل فرایندي برندسازي كارآفرینانه

 -6-5پيشنهاداتی در زمينه كاربردهاي پژوهش

با در درر گرفتن مراحل پنجگاده مل فراینلک بردلاا ک راررفرینادده ،بده راررفریندان و
مالكان ر ورارهاک رچکو و متچاط دچپا و دچظهچر تچصدیه مدیشدچد رده بده فرایندل
بردلاا ک به عنچان یو عملیا تچادمنلاا تچجه رننل ره رنهدا را قدادر مدیادا د تدا
ار ش مچرد ادترار میترک را فراه روردل و میتریان را به ر ورار رنها وفادار رندل و
بلین صچر میان ر ورار وچد و میترک ارتباطی قچک برقرار رننل.
دیل به کنین جایگاهی به رنها پیینهاد میشدچد تدا در مرحلده او بده تعیدین جایگداه
ر و رار وچد در با ار و شنااایی دیا هاک میتریان پردا دل و با تعیین ماهیت محصچ
وچد در برابر رقبا ،در جهت ایجاد مچقعیتی مناا در با ار باشنل؛ به گچدهاک ره بتچادنل
بردلک با ار شی برتر ا اایر رقبا به میتریان ارائه رننل.
تچصیه می شچد در مرحله دوم با دقت و مهار بداال و بدا در دردر گدرفتن ددچع دیا هداک
میتریان و جهتگیرک هاک رقبا ،دام تجدارک و هچیدت برددل ودچد را تعیدین رنندل و در
ادتخاو دام بردل وچد ،به االئق و دیا هاک میتریان تچجه رننل.
در مرحله اچم ،ال م اات ره مچقعیت بردل ودچد را در بدا ار و میدان میدتریان تثبیدت
رننل .براک این منرچر بهتر اات ره میخصا محصچ (بردل) وچد را بر اااس تمایال
میتریان تنری و تالش رننل تا با ارائه محصچال بدا ری یدت ،تصدچیرک مثبدت ا برددل
وچد در ذهن میتریان ایجاد و به یو هچیت بردل قچک در با ار دات یابنل.
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به راررفرینان و مالكان ر و رارهاک رچکو و متچاط دچپا و دچظهچر پیینهاد میشدچد
تا در مرحله بعلک درصلد ایجاد یو ااتراتژک منااد بردلادا ک باشدنل و بدراک ایدن
منرچر قبل ا هر کیز به تعهلا وچد به میتریان تچجه رننل و کی ادلا اصلی وچد را
در ایجاد ااتراتژک بردلاا ک ،ارائه یو بردل منحصر به فرد و مطابق با ادالئق و دردرا
میتریان قرار دهنل.
در دهایت به راررفرینان و مالكان ر ورارهاک رچکو و متچاط تچصیه میشدچد تدا بدا
برقرارک یو ارتباط ااتراتژیو با میتریان ،ایجاد یدو شدبكه ارتبداطی دو طرفده میدان
شررت و میترک و ارائه ولما میترکپ نل ،جایگاه بردل میان میتریان و بدا ار ح دظ
و ا این طریق مادلگارک بردل وچد در با ار را تضمین رننل.
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