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برندسازی مشارکتی  /خوشههای کسب و کار  /روش تحلیل
سلسله مراتبی
در نظر گرفته شد و سپس از طریق مناسبترین روشهای

چکیده

محاسباتی ،روش تحلیل سلسله مراتبی ،شاخصهای

برندسازی مشارکتی ،یکی از جدیدترین مباحث در

مهمی که نقش کلیدی در موفقیت برندسازی مشترک

پیوندهای اقتصادی میباشد که تحت استراتژی برندسازی

در صنایع مرتبط با خودروهای ریلی را بازی مینمایند

مشارکتی مدت زمان کوتاهی است که در ایران مطرح شده

استخراج نموده و از طریق آن شرکتهای مستعد برندسازی

است .این پژوهش سعی در اثبات اثربخشی استراتژی یاد

مشترک ارزیابی شدهاند .در نهایت با انتخاب مناسبترین

شده داشته و میکوشد که یک الگوی عملی برای استقرار

شرکتها ،برای این پیوند استراتژیک ،برآورد اقتصادی

موفقیتآمیز آن ارائه دهد .در این ارتباط ،خوشههای کسب

مربوطه را به پایان رساندیم.

و کار در فاز خودروهای ریلی بهعنوان عنصر مطالعه محوری
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مقدمه

واحد و مشترک ،میتوانند هر یک با توانایی منحصر به فرد

یکی از جدیدترین رویکردهای توسعهی برند ،برندسازی

یک سبد محصول کامل را وارد بازار کنند ،با این تفاوت که

مشارکتی [ ]1است .بر اساس مطالعات انجام شده ،انتظار

وقتی چند شرکت ،برند واحد را انتخاب میکنند در بازار

میرود که اقدامات مشترک بازاریابی در سالهای آینده بهطور

رقابت ریسک و هزینهها تقسیم میشود و هر یک تخصصی

قابل مالحظهای افزایش یابند .بررسیها نشان میدهند که

در ارائه کاالی مجزا دارد و باعث کارگروهی و تبادل تجارب

 38درصد از شرکتها ،اقدامات مشترک بازاریابی ،از جمله

در کار و آرامش خاطری برای تمامی شرکتهای تحت برند

برندسازی مشارکتی را با سرعتی افزایشی انجام میدهند .رائو

مشترک میشوند [.]5

و روکرت [ ،]2در سال  1994برندسازی مشارکتی را بهعنوان

در صنایع ریلی به دلیل اینکه حوزه مشتریان خاص

ادغام دو یا تعداد بیشتری از محصوالت ،در دورههای

هستند و اصوال مشتریان آن دولت و کارخانجات بزرگ

کوتاهمدت یا بلندمدت تعریف کردند .البته این محققین

میباشند ،برای بهتر شرکت کردن در بازارهای ریلی ،سعی

در سالهای بعد ،تعریف خود را از برندسازی مشارکتی

میشود که کارخانجات با برندهای برتر در کنار هم قرار

بازتعریف کردند .به نظر آنها این روش زمانی رخ میدهد

گیرند و با برند واحدی که متشکل است از تجارب مختلف

که ،دو یا چند برند موجود و مستقل از یکدیگر ،در یک

و سازندگان تجهیزات پیشرفته در بازارهای رقابتی ایران و

محصول مشترک به هم ملحق شوند یا با یکدیگر در شکل

جهان شرکت کنند و یا زمینه رشد کارخانههای کوچک که

مشابه به بازار عرضه شوند .در نهایت ،بومگارت [ ]3در سال

خود به تنهایی نمیتوانند پا به عرصه رقابت با شرکتهای

 2003نیز تأ کید کرده است که برندهای شرکتکننده که یک

عظیم ریلی و واگنسازی بگذارند را فراهم سازند .حال

محصول را به بازار عرضه میکنند ،باید تالش کنند تا در بازار

باید به این پرسش پاسخ داد که آیا برندسازی در صنعت

به شکل مجزا به نظر برسند .در عصر امروز با ایجاد و تشکیل

ریلی باعث راندمان بیشتر تقویت بازارهای داخلی ،ایجاد

کارگاهها و کارخانههای کوچک ،این کارگاهها و کارخانهها

نمایندگی تحت برند مشترک ،ایجاد رقابت در بازارهای

نقش مهمی در صنعت ایفا میکنند .اما این کارخانههای

خارجی و بهینهسازی در هزینهها و درآمدها میشود یا

کوچک مشکل بزرگی را با خود به یدک میکشند و آن عدم

خیر؟ برای ایجاد برند مشترک ابتدا باید نیازهای ایجاد برند

توانایی در رقابت با کارخانههای بزرگ میباشد .میتوان

مشترک را مورد بررسی قرار داد و فشارها و گلوگاهها را انتخاب

گفت برندسازی مشارکتی باعث ایجاد بستر مناسب رقابت

نمود .در ادامه عوامل بازار از قبیل عرضه و تقاضا ،سرانه

در بازارهای بزرگ و جدید با ریسک و هزینهی کمتر میشود

مصرف ،مدلهای قیمتگذاری و شبکه توزیع مورد مطالعه

[ .]4در عصر امروز با پیشرفت تکنولوژی تنوع انتخاب

قرار گیرند که نتایج آن ،انجام مطالعه بازارهای داخلی و

انسانها بیشتر و رقابت بسیار تنگاتنگ شده است و برای

بینالمللی با هدف شناسایی بهتر بازار ،ایجاد کنسرسیوم

ایجاد فرصت رقابت در شرکتها و کارخانههای کوچکتر

فروش محصوالت ،ایجاد و توسعه برند مشترک جهت

برندسازی مشارکتی یک انتخاب مناسب است .تصور

حضور در بازارهای هدف میباشد .در مرحلهی بعد ،برای

اینکه یک کارخانه و یا کارگاه کوچک بخواهد در بازارهای

برنامهریزی و طراحی برند مشترک ،اقداماتی مانند مطالعات

بزرگ به رقابت بپردازد ،کمی غیرمنطقی بهنظر میرسد،

کتابخانهای ،طراحی و ارائه پرسشنامه به خبرگان انجام

زیرا این کارگاه توانایی کمی در تولید محصوالت متنوع را

میشود که حاصل آن طراحی استراتژی ایجاد برند میباشد

داراست .ولی وقتی چند شرکت و کارخانه با ایجاد یک برند

[ .]6پس از مطالعات و جمعآوری اطالعات ابتدایی ،برای
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برند مشترک طراحی استراتژیک انجام میگیرد ،برای ایجاد

نظمی است که یک محصول یا خدمت را با تعداد بیشتری

طراحی استراتژیک برند مشترک ،باید چالشهای توسعه

از نامهای برند به هم پیوند میدهد و مربوط میسازد .یا به

برند مورد مطالعه قرار گیرد و راهحل و اهداف آن بهدست

شکل دیگر ،یک محصول را با فردی به جز تولیدکننده اصلی

آید و مهمترین هدف آن تشکیل رسمی کنسرسیوم فروش

ارتباط میدهد .یک نمونهی بارز این برندسازی ،همکاری

محصوالت موردنظر میباشد .پس از تشکیل و توسعه

دو یا تعداد بیشتری از شرکتها برای یکپارچه کردن (پیوند)

کنسرسیوم و اقدامات اجرایی ،ساختار حقوقی کنسرسیوم،

لوگوهای مختلف و طرح رنگها در یک محصول خاص

مورد بررسی قرار میگیرد و با مذاکره ،اعضای کنسرسیوم،

هستند که در قالب قرارداد بدین منظور طراحی شدهاند [.]9

مشخص میگردد و کنسرسیوم ثبت رسمی میشود .این
کنسرسیوم با نام و لوگوی جدید که ثبت رسمی گردیده ،وارد

 .2-1کاربردهای استراتژیک برای برندسازی مشارکتی

بازارهای تجاری میشود [ .]7حال با ایجاد یک برند مشترک

کاربردهای استراتژی برند برای شرکتها بسیار مهم است،

این سؤال در بین برندها ایجاد میشود که پس از پیوند،

همانطور که برندها از آن بهعنوان یک دارایی استراتژیک

میتواند باعث افزایش ویژه برند شود یا خیر؟

مهم یاد کردهاند .از جمله کاربردهای استراتژیک برندسازی
مشارکتی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 .1مبانی نظری و طرح فرضیهها
 .1-1مفهوم برندسازی مشارکتی

 .1-2-1مزیت رقابتی

برندسازی مشارکتی ،نوعی اتحاد استراتژیک میان طرفین

برندسازی بهعنوان یک دارایی و ارزش نامحسوس برای

است .در سالهای اخیر ایجاد اتحادهای استراتژیک با

مشتری ،ضروری است .این موضوع میتواند منجر به

برندسازی مشارکتی در بسیاری از صنایع رایج شده است،

وفاداری گردد .مصرفکننده ،محصولی از برندسازی

زیرا استراتژی برندسازی مشارکتی توانایی کسب همافزایی

مشارکتی را انتخاب میکند که دو برند سازنده آن همانند و

قابل مالحظهای را دارد ،که بر قدرتهای منحصر به فرد

یکسان باشند .با استفاده از برند ترکیبی ،یا ورود انواع دیگر

هر یک از برندهای مشارکتی متمرکز است .رائو و روکرت در

اتحادهای برند ،منحصر بهفرد بودن موقعیت برند تقویت

اوایل تحقیقات خود ،برندسازی مشارکتی را بهعنوان ادغام

میشود .از این رو ،برندسازی مشارکتی قابلیت ارتباط با

دو یا تعداد بیشتری از محصوالت ،در دورههای کوتاهمدت

تنوع را دارد و مزیت رقابتی منحصر بهفردی را برای شرکت

یا بلندمدت تعریف کردند .البته این محققین در سالهای

در بازار ایجاد میکند که مربوط به مصرفکنندگان است.

بعد ،تعریف خود از برندسازی مشارکتی را بازتعریف کردند.

مزیت استراتژیک شرکت در شایستگیهای اصلی آن است

به نظر آنها این روش زمانی رخ میدهد که ،دو یا چند برند

و حتی اگر شرکت مزیت خاصی در ارزش پیشنهادی،

موجود و مستقل از یکدیگر ،در یک محصول مشترک به

زنجیره ارزش یا منابع خود نداشته باشد ،میتواند از فرایند

هم ملحق شوند یا با یکدیگر در شکل مشابه به بازار عرضه

برندسازی استفاده نماید ،سپس برند یک مزیت رقابتی

شوند[.]8

میشود ،به این دلیل که خود برند یک دارایی منحصر به

در نهایت برندهای شرکتکننده که یک محصول را به

فرد را ارائه میدهد .برندسازی مشارکتی ،طراحی شده است

بازار عرضه میکنند ،باید تالش کنند تا در بازار ،به شکل

تا به شرکت در ایجاد مزیت رقابتی کمک کند .جایی که

مجزا به نظر برسند .در نابترین شکل ،برندسازی مشارکتی

برندسازی ابزار تنوع است ،برندسازی مشارکتی محصول را
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بیش از حد متمایز میسازد .بنابراین برندسازی مشارکتی

 .3-1انواع تناسب در برندسازی مشارکتی

برای مثال برندسازی ترکیبی میتواند مزیت رقابتی برند

یکی از مهمترین جنبههای ورود به یک اتحاد ،ارزیابی

را بهبود دهد ،اما این موضوع بستگی به کیفیت محصول

کردن آن است ،به این معنی که آیا برند دوم مطابقت کامل

برندهای سازنده دارد [. ]10

با برند اول دارد؟ ارزیابی از تناسب برند عنصری کامال
ضروری در بحث اتحادهای برند است ،به این دلیل که

 .2-2-1استراتژی تمایز

مصرفکنندگان ،محصوالت با برند مشترک را مبتنی بر

به دلیل اینکه افراد در بازارهای رقابتی در مقابل برندها

دانش پیشین از هر دو برند ارزیابی میکنند .بررسی تناسب

مقاومت میکنند ،برند باید در برخی سطوح متمایز باشد،

انواع برندها شامل موارد مختلفی میباشد .به عبارت

زیرا مصرفکنندگان در چنین بازارهای رقابتی معموال از یک

دیگر داشتن تناسب دو یا چند مجموعه جهت برندسازی

برند خاص خرید میکنند .با وجود اینکه خود برندسازی

مشارکتی با معیارهای زیر سنجیده میشود [.]13

میتواند بهعنوان یک استراتژی تمایز در نظر گرفته شود (به
این دلیل که شرکتها را قادر میسازد تا محصول خود را

 .1-3-1تناسب تصویر برند

برجسته نمایند که این کار با وابستگی محصول به دیگر

هویت برند از دیدگاه مشتری تصویر برند نامیده میشود ،از

عوامل انجام میگیرد) ،هنگام ورود به یک اتحاد برند ،برند

این رو تناسب تصویر اولین جنبه از ایجاد مطابقت کامل

مشترک از رقبایش متمایز میگردد و ترکیب دو برند منحصر

است .برندی که در استراتژی برندسازی مشارکتی شرکت

بهفرد منجر به ایجاد یک برند ویژه و برجسته میگردد [.]11

میکند از برند شریکی که قصد همکاری با آن را دارد ،تأثیر
میپذیرد و تصویر برند ممکن است به چند طریق تغییر کند.

 .3-2-1خلق ارزش

تناسب تصویر ،جزء ضروری در بررسی اتحاد برند است،

هدف برندسازی مشارکتی ترکیب قدرت برندها برای کسب

همانطور که مصرفکنندگان تمایل دارند تا مطلوبیت یک

همافزایی ،افزایش مزایای مصرفکنندگان ،ایجاد محصول

اتحاد را مبتنی بر درک تصویر پیشین از برندها ارزیابی کنند.

غیرقابل تقلید و ترکیب انواع صفات و مشخصات این برندها

عالوه بر این ،اتحاد برند همچنین بر نگرشها نسبت به هر

در یک محصول میباشد .استراتژی برندسازی مشارکتی

دو برند به شکل مستقل تأثیر میگذارد ،بنابراین ،شرکت باید

فرصتهای جدیدی را برای نفوذ و خلق ارزش ارائه میدهد.

تصور کند که نه تنها هویت برای محصول با برند مشترک

برای ایجاد یک برند ترکیبی ،بسیار سودمند و مقرون به صرفه

تغییر مییابد ،بلکه همچنین برای برندها به شکل مجزا،

است که به جای سرمایهگذاری زیاد روی منابع ،دانش را از

زمانی که از اتحاد جدا هستند ،خواه برند اول باشند یا دوم

برند دیگری که هم اکنون در این طبقه از محصول شناخته

نیز تغییر مییابد [.]14

شده است قرض گرفت .بر اساس نظرات سیمونین و روت،
به شکل تجربی تأیید شده است که شرکای اتحاد با ورود

 .2-3-1تناسب ارزش ویژه برند

به اتحاد برند از یکدیگر تأثیر میپذیرند ،اما الزم نیست که

تمام ابتکارات برند باید منجر به خلق ارزش گردد .ارزش

رتبهی برابری داشته باشند [.]12

برند با ارزش ویژهی برند اندازهگیری میشود .مفهوم ارزش
ویژه برند بستگی به دیدگاه شرکت دارد ،که چگونه ارزش
برند را اندازهگیری میکند و در کدام مرحله از فرایند توسعهی
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برند این ارزش خلق میشود .در ارتباط با برندسازی ترکیبی،

قویترین تأثیر را بر نگرشها نسبت به محصوالت با برند

تناسب از دیدگاه برند مادر (اصلی) دیده میشود و اینکه

مشترک دارد[.]18

چگونه ارتباط با برند شریک بر ارزش ویژه برند تأثیر خواهد
گذاشت .نه تنها یک برند با کیفیت باال ،توسط شریک

 .4-3-1تناسب کشور مبدأ

ضعیفش تضعیف نمیشود ،بلکه ادراکات از برندی

زمانی که اتحاد برند عناصر مختلف از تناسب

با کیفیت پایین با اتحاد بهبود داده میشود .از این رو،

برخوردارند ،احتمال خرید محصول با برند مشترک توسط

برندسازی مشارکتی برای هر دو برند استراتژی برنده  -برنده

مصرفکنندگان باالتر است .تمام جنبههای تناسب مربوط

است .زمانی که مصرفکنندگان وابستگیهای مثبتی به

به این تجزیه و تحلیل ،که نه تنها موفقیت اتحاد برند شامل

یک برند دارند ،در ذهن خود ،از آن برند ،برندی با کیفیت

آن میباشد ،تحت تأثیر میزان تناسب است ،بلکه هر برندی

باال میسازند .بنابراین ،هر دو برند با ارزش ویژه پایین با

که مشارکت میکند ،تصویر برندش با ورود به اتحاد تغییر

ورود به یک اتحاد نیز با ارزش پایین ارزیابی میشوند .عالوه

خواهد کرد [.]19

بر این ،برندها با تصاویر بسیار مثبت قبل از اتحاد با ورود
به اتحاد بهبود داده نمیشود ،اما وضعیت آنها بدتر نیز

 .5-3-1تناسب اهداف

نمیشود [.]15

هر دو برند باید هدف بازاریابی مشترکی داشته باشند.
اگر شرکا ایده متفاوتی در مورد نتیجه داشته باشند ،ایجاد

 .3-3-1تناسب محصول

محصول با برندسازی مشارکتی موفق نشده یا اجرای پروژه

زمانی که در حال بررسی بعد تناسب محصول هستیم مفهوم

غیرممکن میشود .اگر در مورد هدف توافق وجود داشته

انتقال باید مورد تأ کید قرار بگیرد .مفهوم انتقال [ ،]16به

باشد ،احتمال توسعهی برند به شکل متقابل و سودآور به

انتقال مهارت [ ]17باز میگردد که مربوط به ارزیابی توسعه

شدت افزایش مییابد [.]14

برند است .زمانی که در حال افزودن یک محصول متمایز
به برند موجود هستیم ،این موضوع درک مصرفکننده از

 .6-3-1تناسب ارزش

شایستگیهای شرکت را نیز دربرمیگیرد .زمانی که در یک

اگر آرمانها و ارزشهای برند هر دو شریک با هم تطابق

استراتژی برندسازی مشارکتی ترکیبی شرکت میکنیم،

داشته باشد ،صحت و اعتبار پروژه همکاری مشترک بیشتر

برند مادر نیاز به توسعه مهارتهای جدیدی دارد که با

میشود .از این رو ،چشماندازهای منحصر بهفرد شرکای

اضافه شدن برند دوم ایجاد میشود .از این رو ،در این بعد

برند ،نقش غالب و برجستهای را بازی میکند .اینکه

از تناسب محصول ،شایستگی شرکتهایی که مشارکت

چگونه شرکتها نگرشهای برند خود را درک میکنند،

کردهاند بررسی میشود و اینکه چگونه هر دو میتوانند

ویژگی ،هویت و شخصیت برند را مشخص میکند.

مهارتهای خود را به برند مشترک انتقال دهند و منجر به

به اشترا کگذاری ارزشهای مشابه میتواند برندسازی

بهبود اثرات همافزایی شوند .همچنین به نظر میرسد که

مشارکتی و فعالیتهای روابط عمومی را تسهیل نماید،

تناسب محصول بر تناسب برند نیز تأثیر دارد ،به این معنی

بنابراین ،هر برند همواره در حال تقویت برند شریک در بازار

که یک تناسب محصول مثبت اثر سرریزی بر نگرشها

است [.]20

نسبت به تناسب برند خواهد داشت ،بنابراین این تناسب
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 .7-3-1تناسب تصویر

 .10-3-1تناسب شایستگی اجتماعی (سرمایه اجتماعی)

داشتن تصویر مثبت منجر به انتقال آن به برند دیگر میشود.

درک متقابل و روحیه حمایت متقابل بین بازاریابان دو برند

در حالی که شراکت با برندی که تصویر برند بیثباتی دارد،

نقش حیاتی را بازی میکند .جو اعتماد متقابل و احترام

خطرناک است .بنابراین ،ارزش ویژه برند و ارتباطات برند

و عزت نفس ،مبنایی برای یک رابطه کاری خوب ،بهویژه

که توسط مصرفکنندگان ایجاد میشود ،الزم است قبل از

برای یک همکاری بلندمدت است .یک گفتگوی مثبت

ورود به همکاری به دقت بررسی گردد .تصاویر هر دو برند

و ارتباطات باز داخلی میان شرکای برندسازی مشارکتی

باید یکدیگر را تقویت کنند یا حداقل یکی ضعف دیگری

به تسهیل فرایند کار روزانه کمک میکند .این معیار بهطور

را برای دستیابی به فعالسازی برند جبران نماید .برندهای

مکرر بهعنوان شاخص کلیدی برای بررسی و ارزیابی

غیراحساسی برای مثال ،میتوانند تصویر خود را با همکاری

شایستگیهای برند شریک بالقوه مورد استفاده قرار میگیرد.

مشترک با برندهای سبک زندگیگرا [ ]21ارتقاء دهند [. ]15

با این حال ،با وجود یک شریک ایدهآل ،شرایط غیرمنتظره
و تفاوت در دیدگاهها میتواند رخ دهد .بنابراین بسیار مهم

 .8-3-1تناسب بازار

است که ارتباط خوبی بین شرکاء وجود داشته باشد [.]10

هنگام ورود به یک همکاری جهانی یا بینالمللی،

با در نظر گرفتن مبانی مطرح شده ،جهت دست یافتن به

فعالسازی برند برای دو برندی که مشابه هستند یا حداقل

هدف اصلی پژوهش ،فرضیههای زیر مطرح و مورد آزمون قرار

در بازارهای مشابه به فعالیت میپردازند ،آسانتر است.
ً
برندسازی مشارکتی در بازارهای کامال متفاوت تبلیغات

گرفتهاند:
فرضیه اول :برندسازی مشارکتی میتواند در جهت حفظ و
تقویت ارزش ویژه برند در برندهای شریک اقدام نماید.

و تدارکات را مشکل میسازد .هر چند ،تفاوتهای بازار

فرضیه دوم :برندسازی مشارکتی میتواند مزیتهای جانبی

فرصتهای زیادی را برای دسترسی به بازارهای جدید و

از قبیل ارائه فرصتهای بیشتر برای یادگیری و فرصت

گسترش حوزه برند ارائه میدهد [.]22

رقابت شرکتهای کوچک در بازارهای بزرگ کشور و
حتی بازارهای بزرگ جهانی را در اختیار قرار دهد.

 .9-3-1تناسب گروه بازار هدف

این مورد مکمل شاخص تناسب بازار است [ .]23اگر

فرضیه سوم :برندسازی مشارکتی در خوشههای صنایع

مشتریان بازار هدف مشابه باشند ،احتمال پذیرش همکاری

واگنسازی باعث افزایش در سود و بهینهسازی در زمان

مشترک توسط آنان افزایش یافته و تسهیل میگردد .در حالی

و هزینه میشود.

که گروههای بازار هدف متفاوت فرصتهای بیشتری را برای

 .2روش تحقیق

دسترسی به مشتری جدید و فعالسازی برند در مقیاس
ً
وسیعتر ارائه میکنند .اگر در بازار هدف مخاطبین کامال

 .1-2نوع روش

متفاوت باشند ،با توجه به منافع فردی خود و رفتارهای

این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی است چرا که هدف از

خریدی که در مقابل برندهای مربوط نشان میدهند،

انجام آن ،استفاده از نتایج یافتهها برای حل مسائل موجود

مشکالتی را ایجاد میکنند [.]18

است و میتوان بهطور عملی استفاده کرد .تحقیق کاربردی
در جستجوی دستیابی به یک هدف عملی است و تأ کید
آن بر تأمین سعادت ،رفاه اکثریت مردم جامعه ،مطلوب
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بودن فعالیتها و توسعه شیوههای عملی فعالیتهای

برای سنجش ابعاد و مؤلفههای طرح تحقیق از شاخصهای

اجرایی است .همچنین پرسش تحقیق از نوع پیمایشی و

یاد شده استفاده گردید .پرسشنامه تحقیق را از نظر روایی

حجم طرح تحقیق مطالعه موردی میباشد.

محتوی و ظاهری مورد بررسی قرار دادیم .برای این منظور از
نظر خبرگان استفاده شد و پرسشنامهها به صورتی شفاف

 .2-2جامعه و نمونه

و گویا تدوین شد و مال ک عمل قرار گرفت .معموأل برای

در این پژوهش ،جامعه آماری کلیه متخصصین و نخبگان

سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده

واحدهای تولیدی ،صنعتی واقع در خوشه صنایع ریلی

میگردد .در این تحقیق ضریب پایایی پرسشنامه 0/862می

و واگنسازی و سیماچوب میباشند .پس از انتخاب

باشد که نشاندهنده یک پایایی مناسب است.

سیماچوب بهعنوان شریک مناسب واگن پارس ،برای پاسخ

 .4-2تحلیل دادهها

به فرضیه دوم و سوم ،پرسشنامه به مدیران و نخبگان دو

در این تحقیق از آزمونها و روشهای زیر برای تجزیه و

شرکت یاد شده ارائه گردید .با توجه به پراکنده بودن جامعه

تحلیل دادهها استفاده میشود:
 -آزمون  t- studentبرای شناسایی مهمترین معیارهای

آماری صنایع ریلی مستقر در خوشههای کسب و کار یاد

مؤثر در استقرار صنعت ریلی.

شده و با در نظر گرفتن اینکه اکثریت متخصصان صنعت

 -آزمون فریدمن جهت رتبهبندی عوامل مؤثر در استقرار

ریلی کشور در شرکت واگن پارس مستقر میباشند ،بنابراین

صنعت ریلی.

نمونه آماری شامل کلیه مدیران با ویژگیهای ذکر شده در

 -روش تحلیل سلسله مراتبی جهت شناسایی بهترین

شرکت واگن پارس به تعداد  36نفر و شرکت سیماچوب به

شریک برند ،برای برند مشترک.

تعداد  8نفر میباشد .لذا نمونه آماری پژوهش شامل 44
مدیر و نخبه میباشد.

 .3یافتههای پژوهش
 .3-2جمعآوری دادهها

ابتدا مشخصههای شرکتها و کارخانههای مورد نظر واگن

در این پژوهش ،برای جمعآوری اطالعات از روش

پارس برای انتخاب برند منتخب ،جهت برندسازی مشترک

کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است.

مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه به تجزیه و تحلیل دادههای

در روش میدانی از مصاحبه و پرسشنامه برای جمعآوری

جمعآوری شده در جهت پاسخگویی به سؤاالت تحقیق

داده ،جهت تجزیه و تحلیل فرضیهها استفاده شده است.

پرداخته شد .بدین منظور ابتدا با مصاحبهای از مدیران و

از مصاحبه برای بیان مسأله تحقیق ،تدوین پرسشنامه و...

نخبگان صنعت ریلی و واگن پارس ،چالشها ،نقاط ویژه

استفاده شده است .برای طراحی پرسشنامه ،مصاحبه با

و مشترک و معیارهای انتخاب شرکت مورد نظر بررسی شد.

مدیران و کارشناسان سازمانهای مرتبط با بخش صنعت

شرایط مصاحبه شوندگان به شرح زیر میباشد:

ریلی شهرستان اراک ،نظرات استاد راهنما و مطالعه ادبیات

 .1مدیر با حداقل ده سال سابقه کار مرتبط با صنایع ریلی با
وزن  70درصد.

و پیشینه صنایع ریلی باالخص واگن پارس و خوشههای

 .2کارشناس با حداقل  15سال سابقه کار مرتبط با صنایع

کسب و کار سؤاالتی با توجه به شاخصهای کلیدی برای

ریلی با وزن  25درصد.

شناسایی بنگاهها و همچنین خوشه کسب و کار مستعد
استقرار الگوی برندسازی مشارکتی در نظر گرفتیم ،در نهایت
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سلسله مراتبی استفاده میشود .با دانستن چهار عامل مؤثر

 .3تکنسین با حداقل  20سال سابقه کار مرتبط با صنایع
ریلی با وزن  5درصد.

در تعیین شریک مناسب در برندسازی مشترک که شامل

در این مصاحبه ،قسمت تزیینات و چیدمان داخل واگن

ارزش ویژه برند ،دسترسی به بازار ،مسیرهای ارتباطی و

شامل صنایع چوبی ،فلزی ،پالستیکی و سیستمهای صوتی

انگیزه مشارکتی میباشد و تشکیل مقایسه زوجی عوامل و

و تصویری میتوان نقاط ویژه ،مهم و استراتژیک واگنسازی

وز ندهی آنها که از مطالعه و مصاحبه با نخبگان و مدیران

نام برد که با بررسی و مطالعه ،به چهار شرکت مورد نظر برای

شرکت واگن پارس اراک تکمیل گردیده است و با استفاده از

سنجش و ارزیابی میزان بهکارگیری استراتژیهای مرتبط

نرمافزار  EXPERT CHOICEبهترین گزینه جهت انتخاب

با پیوندهای صنعتی-اقتصادی نظیر استراتژی همکاری

و اولویتبندی شرکتها ،شناسایی شده است .از میان

مشترک و برندسازی مشترک انتخاب گردید .انتخاب

چهار شرکت آستان قدس رضوی مشهد ،سیماچوب تهران،

شرکتهای مورد نظر بر اساس مطالعه نسبت به ساختار

بهار نارنج بابل و تولیکای مشهد را بهعنوان کاندیدهای

و پوشش نقاط ویژه و مشترک شرکت واگن پارس انتخاب

انتخابی جهت شریک مناسب در برندسازی مشترک در

گردیده است .شرکتهای مذکور به شرح زیر است:

نظر میگیریم .با استفاده از نرمافزار ذکر شده یک شرکت

 .1آستان قدس رضوی مشهد

را بهعنوان مناسبترین شریک تجاری جهت برندسازی

 .2سیماچوب تهران

مشترک با شرکت واگن پارس اراک انتخاب میکنیم که ابتدا

 .3بهار نارنج بابل

به مقایسه زوجی و تشکیل ماتریس  4×4و وز ندهی عوامل

 .4تولیکا مشهد

پرداختیم .در نهایت با مدلسازی برنامهریزی خطی و حل
این مسأله به روش سیمپلکس با کمک نرمافزار اکسل؛

سپس برای انتخاب شرکت برتر و اولویتبندی ،چهار
معیار مدنظر قرار گرفت که این معیارها با توجه به مصاحبه

اولویتبندی شرکای مناسب به شرح زیر میباشد:

فوق انتخاب گردیده است ،که به شرح زیر میباشد:

 .1سیماچوب

 .1ارزش ویژه برند

 .2آستان قدس رضوی

 .2سهم بازار

 .3تولیکا مشهد

 .3مسیرهای ارتباطی

 .4بهار نارنج بابل

 .4انگیزه مشارکتی
 .1-3یافتههای استنباطی

بدین منظور پس از مصاحبه با مدیران و نخبگان و
دستیابی به نقاط ویژه و مشترک و عوامل مورد نیاز و انتخاب

 .1-1-3فرضیه اول

معیارهای مناسب جهت اولویتبندی شرکای مناسب ،با

برندسازی مشارکتی در خوشههای صنایع ریلی باعث

بهکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی [ ]24از مجموعه

افزایش در سود و بهینهسازی در زمان و هزینه میشود.

تکنیکهای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه [،]25
اولویتبندی و انتخاب برترین شرکت برای برندسازی

الف -مطالعات بایستی با محوریت سیماچوب انجام گردد.

مشترک مشخص میشود.

با توجه به هزینههای بهدست آمده و قیمت فروش ،این
اطالعات را با نرمافزار کامفار [ ]26مورد بررسی قرار میدهیم

پس از بهدست آمدن معیارهای مؤثر ،جهت انتخاب
شریک مناسب در ایجاد برند مشترک ،از فرایند تحلیل
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پس از مطالعات تطبیقی جهت انتخاب مستعدترین

خواهیم پرداخت .با در نظر گرفتن اینکه در این مشارکت

شرکت برای ایجاد یک برند مشترک ساخت واگنهای

شرکت سیماچوب بخشی از عملیات تولیدی شرکت واگن

مسافری (بخش تزیینات) جهت اطمینان از موفقیت این

پارس را تقبل خواهد نمود و این فعالیت به منزلهی توسعهی

مشارکت که ترکیبی از استراتژی همکاری مشترک [ ]27و

بازار و خطوط تولید میباشد.

برندسازی مشارکتی میباشد ،به تحلیل اقتصادی طرح
جدول  -1نتایج
درآمد فروش

 108،000،000،000ریال

کل هزینه تولید

 74،123،252،000ریال

سود ناخالص عملیاتی

 33،876،748،000ریال

مالیات بر درآمد

 10،163،024،400ریال

سود خالص

 23،713،723،600ریال

خالص ارزش کل سرمایه

 16،913،066،800ریال

نرخ بازده داخلی سرمایهگذاری ()IRR

% 69/74

حاشیه سود

 41،143،024،000ریال

نسبت حاشیه سود

% 38/10

ارزش فروش در سربه سر

 19،073،897،145ریال

نسبت سر به سر

% 17/66

نسبت پوشش هزینههای ثابت

% 5/66

نمودار  -1مدل مسأله تحلیل سلسله مراتبی
17
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ب -تحلیل استراتژیک

هدف استراتژی برند ،افزایش فرصتهای درونی و بیرونی

عناصر باید اولویتبندی شوند و توسعه یابند که راهبرد

برای آن است .راهبردهای برند باید راهبردی و معطوف

برند مشترک را تشکیل میدهند .با در نظر گرفتن مصاحبه

به چشمانداز باشد و نه تاکتیکی و منفعالنه .هر برند باید

با مدیران و نخبگان صنعت واگنسازی ،نقاط قوت و

معجون شفابخش خود را جهت موفقیت بیابد .وقتی

ضعف ،فرصتها و تهدیدها و نتایج محاسبات مندرج در

که چشمانداز برند مشترک ایجاد شد ،طیف معینی از

جدولهای مربوطه ،جمعبندی نهایی به شرح زیر میباشد:

جدول  -2نتایج فرصتها و تهدیدها
Ni

βi

Ki= Niβi

فرصتها
افزایش تقاضای خودروهای ریلی در بخش مسافری

0/15

3/5

0/45

مشوقهای دولتی

0/25

2/5

0/625

افزایش تمایل مسافرت با خودروهای ریلی

0/05

3

0/15

برنامه افزایشی خطوط راهآهن

0/05

2/5

0/125

تقویت موقعیت بازار

0/05

4

0/2

تهدیدها
ورود رقبای جدید

0/1

3

0/3

کاهش تعرفههای واردات

0/05

1

0/05

احتمال تسلط به مشارکت توسط یکی از شرکا

0/20

4

0/8

افزایش سطح مشتریان خودروهای ریلی

0/05

2

0/1

نیازمندیهای قانونی

0/05

3

0/15
Σ=2/95

جدول  -3نتایج نقاط قوت و ضعف
Mi

βi

Ki= Niβi

نقاط قوت
ارزش ویژه برند

0/3

4

1/2

مشابهت ساختار تولیدی

0/05

3

0/15

مهارتهای تولیدی

0/1

3

0/3

نزدیکی شرکتها

0/05

1/5

0/075
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اشتراک ریسک

Mi

βi

Ki= Niβi

0/05

3

0/15

نقاط ضعف
ناهمگونی هزینههای نیروی انسانی

0/2

1/5

0/3

تفاوتهای ساختار مالی

0/07

2

0/14

ضعف ساختارهای مرتبط با برندسازی مشترک

0/08

2/5

0/2

دشواریهای اندازهگیری میزان موفقیت واگذاری تصویر و همکاری

0/05

1/5

0/07

تغییر وضعیت مالی شریک

0/05

2/5

0/125
Σ=2/71

امتیاز نهایی نقاط قوت و نقاط ضعف ،برابر با  2/71و

اینکه که هر دو عدد باالتر از  2/5میباشد ،پس برندسازی

امتیاز فرصتها و تهدیدات  2/95بهدست آمد؛ با توجه به

مشترک میتواند در فضای استراتژیک مناسبی انجام گردد.

ج -برندسازی مشارکتی بر چه عواملی میتواند تأثیر بگذارد؟
جدول  -4توزیع فراوانی و درصد تأثیر برندسازی مشارکتی
زیاد و خیلی زیاد

تأثیر برندسازی مشارکتی

کم و خیلی کم

متوسط

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

V1

تجمیع ظرفیتهای تولیدی

33

75

9

20/5

2

4/5

V2

توسعه بازار

38

86/4

5

11/4

1

2/3

V3

افزایش انگیزش نیروی انسانی

24

54/5

16

36/4

4

9/1

V4

اشتغالزایی

28

63/6

14

31/8

2

4/5

V5

توزیع عادالنه سرمایه

22

50

14

31/8

8

18/2

V6

تأمین و تدارکات نیازمندیهای تولید

27

61/4

10

22/7

7

15/9

V7

افزایش سرمایه در گردش

33

75

9

20/5

2

4/5

V8

کاهش هزینههای سربار

25

56/8

10

22/7

9

20/5

V9

تولید محصول

35

79/5

7

15/9

2

4/5

V10

کیفیت محصول

35

79/5

8

18/2

1

2/3

V11

کاهش هزینههای تبلیغات و بازاریابی

30

68/2

6

13/6

8

18/2

V12

ارزش ویژه برند

39

89

5

11

-

-

V13

افزایش بهرهوری نیروی انسانی

22

50

16

36/4

6

13/6
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زیاد و خیلی زیاد

تأثیر برندسازی مشارکتی

کم و خیلی کم

متوسط

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

V14

تبادل اطالعات علم و تکنولوژی

23

52/3

18

40/9

3

6/8

V15

افزایش راندمان تحقیق و توسعه

27

61/4

13

29/5

4

9/1

V16

افزایش حاشیهی سود

26

59/1

14

31/8

4

9/1

V17

کاهش ریسک سرمایهگذاری

24

54/5

12

27/3

8

18/2

V18

رفع موانع غیر مالی

21

47/7

18

40/9

5

11/4

V19

جهتگیری مناسب سیاستهای کوتاهمدت برای اهداف راهبردی

27

61/4

13

29/5

4

9/1

V20

افزایش حجم تولید

30

68/2

13

29/5

1

2/3

V21

کاهش قیمت

25

56/8

10

22/7

9

20/5

V22

بازگشت سرمایه

25

56/8

17

38/6

2

4/5

V23

افزایش درآمد

34

77/3

9

20/5

1

2/3

V24

نفوذ در بازارهای جدید با حداقل هزینه

34

77/3

10

22/7

-

-

V25

دراختیار گرفتن بازارهای بزرگ

38

68/4

6

13/6

-

-

V26

نوآوری فرایندهای تولیدی میان شرکا

29

65/9

13

29/5

2

4/5

V27

ایجاد سازمانهای یادگیرنده

19

43/2

17

38/6

8

18/2

V28

ابداعات مربوط به محصول

31

70/5

11

25

2

4/5

V29

پیوند کارفرما و کارگر

19

43/2

17

38/6

8

18/2

V30

اعتبار به برندهای عضو

36

81/8

7

15/9

1

2/3

V31

افزایش اعتماد مشتری

32

72/7

12

27/3

V32

افزایش سرمایه

32

72/7

11

25

V33

افزایش سرمایهگذاری

36

81/8

8

18/2

با توجه به جدول ( )4مالحظه میشود که از نظر

1

2/3

 54/5 .3درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی

پاسخدهندگان:

مشترک بر افزایش انگیزش نیروی انسانی مؤثر است،

 75 .1درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی مشترک

 20/5درصد متوسط و  4/5درصد این تأثیر را کم
دانستهاند.

بر تجمیع ظرفیتهای تولیدی مؤثر است 20/5 ،درصد

 63/6 .4درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی

متوسط و  4/5درصد این تأثیر را کم دانستهاند.

مشترک بر اشتغالزایی مؤثر است 31/8 ،درصد متوسط

 86/4 .2درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی

و  4/5درصد این تأثیر را کم دانستهاند.

مشترک بر توسعه بازار مؤثر است 11/4 ،درصد متوسط و
 2/3درصد این تأثیر را کم دانستهاند.
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 50 .5درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی مشترک

 61/4 .15درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی

بر توزیع عادالنه سرمایه تولید مؤثر است 31/8 ،درصد

مشترک بر افزایش راندمان تحقیق و توسعه مؤثر است،

متوسط و  18/2درصد این تأثیر را کم دانستهاند.

 29/5درصد متوسط و  9/1درصد این تأثیر را کم
دانستهاند.

 61/4 .6درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی
مشترک بر تأمین و تدارکات نیازمندیهای تولید مؤثر

 59/1 .16درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی

است 22/7 ،درصد متوسط و  15/9درصد این تأثیر را

مشترک بر حاشیهی سود مؤثر است 31/8 ،درصد

کم دانستهاند.

متوسط و  9/1درصد این تأثیر را کم دانستهاند.

 75 .7درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی

 54/5 .17درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی

مشترک بر افزایش سرمایه در گردش مؤثر است20/5 ،

مشترک بر کاهش ریسک سرمایهگذاری مؤثر است27/3 ،

درصد متوسط و  4/5درصد این تأثیر را کم دانستهاند.

درصد متوسط و  18/2درصد این تأثیر را کم دانستهاند.

 56/8 .8درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی

 47/7 .18درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی

مشترک بر کاهش هزینههای سربار مؤثر است22/7 ،

مشترک بر رفع موانع غیرمالی مؤثر است 40/9 ،درصد

درصد متوسط و  20/5درصد این تأثیر را کم دانستهاند.

متوسط و  11/4این تأثیر را کم دانستهاند.

 79/5 .9درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی

 61/4 .19درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی

مشترک در تولید محصول مؤثر است 15/9 ،درصد متوسط

مشترک بر جهتگیری مناسب سیاستهای کوتاهمدت

و  4/5درصد این تأثیر را کم دانستهاند.

برای اهداف راهبردی مؤثر است 29/5 ،درصد متوسط و
 9/1درصد این تأثیر را کم دانستهاند.

 79/5 .10درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی

 68/2 .20درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی

مشترک در کیفیت محصول مؤثر است 18/2 ،درصد

مشترک بر افزایش حجم تولید مؤثر است 29/5 ،درصد

متوسط و  2/3درصد این تأثیر را کم دانستهاند.

متوسط و  2/3درصد این تأثیر را کم دانستهاند.

 68/2 .11درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی
مشترک در کاهش هزینههای تبلیغات و بازاریابی مؤثر

 56/8 .21درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی

است 13/6 ،درصد متوسط و  18/2درصد این تأثیر را

مشترک بر کاهش قیمت مؤثر است 22/7 ،درصد متوسط

کم دانستهاند.

و  20/5درصد این تأثیر را کم دانستهاند.

 89 .12درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی مشترک

 56/8 .22درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی

بر ارزش ویژه برند مؤثر است 11 ،درصد متوسط دانستهاند.

مشترک در بازگشت سرمایه مؤثر است 38/6 ،درصد
متوسط و  4/5درصد این تأثیر را کم دانستهاند.

 50 .13درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی مشترک
در افزایش بهرهوری نیروی انسانی مؤثر است36/4 ،

 77/3 .23درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی

درصد متوسط و  13/6درصد این تأثیر را کم دانستهاند.

مشترک در افزایش درآمد مؤثر است 20/5 ،درصد متوسط
و  2/3درصد این تأثیر را کم دانستهاند.

 52/3 .14درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی
مشترک بر تبادل اطالعات علم و تکنولوژی مؤثر است،

 77/3 .24درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی

 40/9درصد متوسط و  6/8درصد این تأثیر را کم

مشترک در نفوذ در بازارهای جدید با حداقل هزینه مؤثر

دانستهاند.

است 22/7 ،درصد این تأثیر را کم دانستهاند.
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 68/4 .25درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی

نتایج آزمون تی برای بررسی اهمیت شاخصها نشان

مشترک بر دراختیار گرفتن بازارهای بزرگ مؤثر است ،و

میدهد اعداد تی بهدست آمده برای تمام شاخصها باالی

 13/6درصد این تأثیر را متوسط دانستهاند.

 1/96و سطح معنیداری آنها نیز کمتر از  0/05است،

 65/9 .26درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی

بنابراین میتوان نتیجه گرفت که از نظر پاسخدهندگان

مشترک در نوآوری فرایندهای تولیدی میان شرکا مؤثر

برندسازی مشارکتی بر تمامی عوامل مطرح شده میتواند

است 29/5 ،درصد متوسط و  4/5درصد این تأثیر را

تأثیر بگذارد.

کم دانستهاند.
 43/2 .27درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی

 .2-1-3فرضیه دوم

مشترک در ایجاد سازمانهای یادگیرنده مؤثر است،

برندسازی مشارکتی میتواند در جهت حفظ و تقویت ارزش

 38/6درصد متوسط و  18/2درصد این تأثیر را کم

ویژه برند اقدام نماید.
به منظور پاسخ به این پرسش با استفاده از آزمون فریدمن

دانستهاند.
 70/5 .28درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی

به اولویتبندی عوامل میپردازیم .اولویت شاخصها با

مشترک در ابداعات مربوط به محصول جدید مؤثر

 33مورد با مقدار  X2=153.523و  sig=0.000بررسی شدند.

است 25 ،درصد متوسط و  4/5درصد این تأثیر را کم

نتایج این بررسی نشان داد که اولویت طبقات شاخصها

دانستهاند.

برابر نیست و با توجه به نتایج آزمون تی ،اولویت ده عامل
اولی که برندسازی مشارکتی میتواند بر آنها تأثیر بگذارد از

 43/2 .29درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی

نظر پاسخدهندگان به شرح زیر است:

مشترک در تقویت پیوند کارفرما و کارگر مؤثر است،

 -1ارزش ویژه برند -2 ،در اختیار گرفتن بازار بزرگ،

 38/6درصد متوسط و  18/2درصد این تأثیر را کم

 -3توسعه بازار -4 ،تولید محصول -5 ،کیفیت محصول،

دانستهاند.
 81/8 .30درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی

 -6نفوذ در بازارهای جدید -7 ،اعتماد مشتری -8 ،افزایش

مشترک بر اعتبار برندهای عضو مؤثر است 15/9 ،درصد

حجم تولید -9 ،افزایش سرمایه در گردش -10 ،افزایش

متوسط و  2/3درصد این تأثیر را کم دانستهاند.

سرمایهگذاری.

 72/7 .31درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی

بنابراین با توجه به اینکه اولین اولویت از نظر پاسخدهندگان

مشترک بر افزایش اعتماد مشتری مؤثر است27/3 ،

ارزش ویژه برند است میتوان تأثیر برندسازی مشارکتی را

درصد این تأثیر را متوسط دانستهاند.

در جهت حفظ و تقویت ارزش ویژه برند مؤثر دانست .کلیه
شاخصها نیز با استفاده از آزمون فریدمن رتبهبندی شدند که

 72/7 .32درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی

نتایج آن در جدول ( )5آمده است.

مشترک بر افزایش سرمایه مؤثر است 25 ،درصد متوسط و
 2/3درصد این تأثیر را کم دانستهاند.
 81/8 .33درصد به میزان زیادی معتقدند که برندسازی
مشترک بر افزایش سرمایهگذاری مؤثر است 18/2 ،درصد
این تأثیر را کم دانستهاند.
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جدول  -5اولویتبندی شاخصها
شاخص

میانگین رتبه

اولویت

شاخص

میانگین رتبه

اولویت

ارزش ویژه برند()v12

22/295

1

نوآوری فرایندهای تولیدی میان شرکا ()V26

15/954

18

دراختیار گرفتن بازارهای بزرگ ()V25

21/909

2

افزایش راندمان تحقیق و توسعه ()V15

15/704

19

توسعه بازار ()V2

21/840

3

بازگشت سرمایه ()V22

15/704

20

تولید محصول ()V9

21/113

4

تأمین و تدارکات نیازمندیهای تولید ()V6

15/659

21

کیفیت محصول ()V10

20/965

5

کاهش هزینههای سربار ()V8

15/375

22

نفوذ در بازارهای جدید با حداقل هزینه ()v24

20/386

6

افزایش حاشیهی سود ()V16

14/977

23

افزایش اعتماد مشتری ()V31

19/454

7

جهتگیری مناسب سیاستهای کوتاهمدت برای
اهداف راهبردی ()V19

14/886

24

افزایش حجم تولید ()v20

19/272

8

افزایش انگیزش نیروی انسانی ()V3

14/829

25

افزایش سرمایه در گردش ()V7

19/261

9

تبادل اطالعات علم و تکنولوژی ()V14

14/363

26

)V33()v20
گذاری
افزایش
سرمایيده (
حجم تول
افزايش

19/125
91/272

10 8

مربوطدربهگردش ()V7
ابداعاتسرمايه
افزايش
محصول()V28

91/269
18/215

91/922
18/022
98/292

11 1

91
12
99

22 14/04591/821
26
91/363
27
91/112

()V21
)V3
قیمتي (
کاهشي انسان
افزايش انگيزش نيرو
تبادل اطالعات علم و تکنولوژي ()V14
کاهش قيمت ()V21

27

افزايش سرمايه گذاري ()V33
ابداعات مربوط به محصول() V28
عضو()v30بازاريابي
برندهایتبليغات و
بهنههاي
اعتبارهزي
کاهش
)
( v11افزایش درآمد ()v23
اعتبار به برندهاي عضو()v30
های تولیدی ()v1
ظرفی(ت
)v23
تجمیعدرآمد
افزايش

17/443
97/636

15 91

انسانی)()V13
سکبهره
افزایش
نیروی (V17
وری گذاري
سرمايه
کاهش ري

21
93/689
13/272
31
93/322

31

اشتغاليزایی
()v1()v4
توليدي
تجميع ظرفيتها

17/340
97/113

16 92

()V29
کارفرما
)V13
کارگري (
ي وانسان
پیوندي نيرو
افزايش بهره ور

39 12/42093/272

32

سرمایه ()v32
افزایش)v4
اشتغال زايي (

16/784
97/311

17 96

پيوند کارفرما و کارگر ()V29

کاهش هزینههای تبلیغات و بازاریابی ()v11

افزايش سرمايه ()v32

98/122

17/636

97/898

96/781

2.727

2.75

2.75

93

توزیع عادالنه سرمایه ()V5

13

ایجاد سازمانهای یادگیرنده ()V27

13/681

14

کاهش ریسک سرمایهگذاری ()V17

13/352

97

2.772 2.772

93/816

توزيع عادالنه سرمايه ()V5

ايجاد سازمانهاي يادگيرنده ()V27

2.795

2.818

2.84

92/121

2.863

28

29
30

32

2.9

2.85
2.8
2.75

میانگین

2.704

17/818

92

13/806

28

2.7
2.65
2.6

ترین عوامل
مشارکتی بر
برندسازی
نمودار
نمودار -1
مهمتريمهنمعوامل
مشارکتي بر
تأثیر برندسازي
میانگینن تأثير
نمودار ميانگي
شکل.9

به منظور بررسي تأثير برندسازي مشارکتي بر عواملي که باعث
 .3-9-3فرضيه سوم .برندسازي مشارکتي ميتواند مزيتهاي جانبي
فرصتهاي بيشتر براي يادگيري و فرصت رقابت شرکتهاي کوچک
از قبيل ارايه فرصتهاي بيشتر براي يادگيري و فرصت رقابت
1398
اسفند
و
بهمن
،99
شماره
23
در بازارهاي بزرگ کشور ميشود ،به اولويتبندي اين عوامل پرداخته
شرکتهاي کوچک در بازارهاي بزرگ کشور و حتي بازارهاي بزرگ
ايم.
جهاني را در اختيار قرار دهد.
جدول  .6اولويتبندي عوامل مربوط به فرصتها

 .3-1-3فرضیه سوم

و توسعه -6 ،تبادل اطالعات علم و تکنولوژی -7 ،تبادل

برندسازی مشارکتی میتواند مزیتهای جانبی از قبیل

اطالعات علم و تکنولوژی -8 ،تقویت پیوند کارفرما و کارگر

ارائه فرصتهای بیشتر برای یادگیری و فرصت رقابت

بنابراین میتوان تأثیر برندسازی مشارکتی را در ایجاد

شرکتهای کوچک در بازارهای بزرگ کشور و حتی بازارهای

فرصتهای بیشتر برای یادگیری و فرصت رقابت شرکتهای

بزرگ جهانی را در اختیار قرار دهد.

کوچک در بازارهای بزرگ کشور مؤثر دانست.

به منظور بررسی تأثیر برندسازی مشارکتی بر عواملی که
باعث فرصتهای بیشتر برای یادگیری و فرصت رقابت

جمعبندی و مالحظات

شرکتهای کوچک در بازارهای بزرگ کشور میشود ،به

با توجه به تعاریف استراتژی ،امتیاز فرصتها و تهدیدات

اولویتبندی این عوامل پرداختهایم.

خارجی و نقاط قوت و نقاط ضعف داخلی باالی 2/50
شده است ،پس میتوان گفت حالت نمای تهاجمی دارد.

جدول  -6اولویتبندی عوامل مربوط به فرصتها

این بدین معناست که برند مشترک وضع قدرتمندی است و
توانسته در توسعهی صنعت از مزیتهای عمدهای برخوردار

شاخص

میانگین رتبه

اولویت

در اختیار گرفتن بازارهای بزرگ ()v25

5/52

1

نفوذ در بازارهای جدید ()v24

5/19

2

ابداعات مربوط به محصول جدید ()V28

4/83

3

نوآوری فرایندهای تولیدی میان شرکا ()V26

4/63

4

اهمیت شاخصها استفاده کردیم که اعداد تی بهدست

افزایش راندمان تحقیق و توسعه ()V15

4/36

5

آمده برای تمام شاخصها باالی  1/96و سطح معنیداری

تبادل اطالعات علم و تکنولوژی()V14

4/09

6

آنها نیز کمتر از  0/05است ،بنابراین از نظر پاسخدهندگان

ایجاد سازمانهای یادگیرنده()V27

3/80

7

برندسازی مشارکتی به ترتیب عوامل زیر میتواند مؤثر باشد.

تقویت پیوند کارفرما و کارگر()V29

3/58

8

شود.
فرضیه اول :برندسازی مشارکتی بر چه عواملی میتواند تأثیر
بگذارد؟

به منظور پاسخ به این پرسش از آزمون تی جهت بررسی

 -1ارزش ویژه برند -2 ،در اختیار گرفتن بازارهای بزرگ،
 -3توسعه بازار -4 ،افزایش سرمایهگذاری -5 ،اعتبار به

اولویت شاخصها با هشت مورد با مقدار X2=39.486

برندهای عضو -6 ،نفوذ در بازارهای جدید با حداقل هزینه،

و  sig=0.000بررسی شدند .نتایج این بررسی نشان داد که

 -7کیفیت محصول -8 ،افزایش درآمد -9 ،تولید محصول

اولویت طبقات شاخصها برابر نیست و همانطور که

جدید -10 ،افزایش اعتماد مشتری -11 ،افزایش سرمایه،

از جدول ( )6پیداست ،اولویت عواملی که برندسازی

 -12افزایش سرمایه در گردش -13 ،تجمیع ظرفیتهای

مشارکتی میتواند باعث فرصتهای بیشتر برای یادگیری و

تولیدی -14،ابداعات مربوط به محصول -15 ،افزایش

فرصت رقابت شرکتهای کوچک در بازارهای بزرگ کشور

حجم تولید -16 ،نوآوری فرایندهای تولیدی میان شرکاء،

شود ،به شرح زیر است:

 -17اشتغالزایی -18 ،بازگشت سرمایه -19 ،جهتگیری

 -1در اختیار گرفتن بازارهای بزرگ -2 ،نفوذ در بازارهای

مناسب سیاستهای کوتاهمدت برای اهداف راهبردی،

جدید -3 ،ابداعات مربوط به محصول جدید -4 ،نوآوری

 -20افزایش راندمان تحقیق و توسعه -21 ،افزایش

فرایندهای تولیدی میان شرکا -5 ،افزایش راندمان تحقیق

حاشیه سود -22 ،کاهش هزینه تبلیغات و بازاریابی،
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 -23تبادل اطالعات علمی و تکنولوژی -24 ،تأمین و

شرکتهای کوچک در بازارهای بزرگ کشور میشود ،با

تدارکات نیازمندیهای تولید -25 ،افزایش انگیزش نیروی

استفاده از تست فریدمن اولویت شاخصها با هشت مورد

انسانی -26 ،کاهش قیمت -27 ،رفع موانع غیرمالی،

با مقدار  X2=39.486و  sig=0.000بررسی شدند .نتایج

 -28کاهش ریسک سرمایهگذاری -29 ،افزایش بهرهوری

این بررسی نشان داد که اولویت طبقات شاخصها برابر

نیروی انسانی -30 ،کاهش هزینههای سربار -31 ،ایجاد

نیست .اولویت عواملی که برندسازی مشارکتی میتواند

سازمانهای یادگیرنده -32 ،توزیع عادالنه سرمایه،

باعث فرصتهای بیشتر برای یادگیری و فرصت رقابت

 -33پیوند کارفرما و کارگر.

شرکتهای کوچک در بازارهای بزرگ کشور شود ،به شرح
زیر است:
 -1در اختیار گرفتن بازارهای بزرگ -2 ،نفوذ در بازارهای

فرضیه دوم :برندسازی مشارکتی میتواند در جهت حفظ و تقویت
ارزش ویژه برند اقدام نماید.

جدید -3 ،ابداعات مربوط به محصول جدید -4 ،نوآوری

با توجه به فرضیه دوم و بررسی آن نتایج زیر حاصل گردید:

فرایندهای تولیدی میان شرکا -5 ،افزایش راندمان تحقیق

به منظور پاسخ به این فرضیه با استفاده از آزمون فریدمن

و توسعه -6 ،تبادل اطالعات علم و تکنولوژی -7 ،تبادل

به اولویتبندی  33عامل پرداختیم .اولویت شاخصها با

اطالعات علم و تکنولوژی -8 ،تقویت پیوند کارفرما و کارگر

 33مورد با مقدار  X2=153.523و  sig=0.000بررسی شدند.
نتایج این بررسی نشان داد که اولویت طبقات شاخصها

پیشنهاد ویژه حاصل از تحقیق جهت کاربرد مدیران،

برابر نیست اولویت ده عامل اولی که برندسازی مشارکتی

سیاستگذاران ،سرمایهگذاران

میتواند بر آنها تأثیر بگذارد از نظر پاسخدهندگان به شرح

قدمهای ایجاد برند مشترک :پس از انجام این تحقیقات

زیر است:

قدمهای ایجاد برند مشترک بین واگن پارس و سیماچوب به
صورت زیر میباشد:

 -1ارزش ویژه برند -2 ،در اختیار گرفتن بازار بزرگ،
 -3توسعه بازار -4 ،تولید محصول -5 ،کیفیت محصول،
 -6نفوذ در بازارهای جدید -7 ،اعتماد مشتری -8 ،افزایش

 .1انتخاب تیم راهبردی ایجاد برند مشترک

حجم تولید -9 ،افزایش سرمایه در گردش -10 ،افزایش

این تیم شامل مدیران ارشد دو یا چند شرکتی میباشند که

سرمایهگذاری.

تمایل به برندسازی مشترک دارند .درخصوص این پژوهش

فرضیه سوم :برندسازی مشارکتی میتواند مزیتهای جانبی

شرکت واگن پارس بهعنوان شرکت پایه در نظر گرفته شد ،لذا
ً
این تیم راهبری تا قبل از توافقات منحصرا از مدیران ارشد

از قبیل ارائه فرصتهای بیشتر برای یادگیری و فرصت رقابت

شرکت واگن پارس انتخاب خواهد شد.

شرکتهای کوچک در بازارهای بزرگ کشور و حتی بازارهای بزرگ

 .2انتخاب تیم راهبردی مشترک

جهانی را در اختیار قرار دهد.

پس از ایجاد تفاهمات الزم با شرکت طرف مقابل ،جهت

با توجه به فرضیه سوم و بررسی آن نتایج زیر حاصل گردید:

اجرایی شدن موارد تفاهم شده بین دو شرکت ،یک تیم
مشترک از مدیران ارشد دو شرکت تشکیل خواهد شد.

به منظور بررسی تأثیر برندسازی مشارکتی بر عواملی که
باعث فرصتهای بیشتر برای یادگیری و فرصت رقابت
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 .2ورود اطالعات مربوط به نماینده قانونی (در صورت وجود

 .3تدوین استانداردهای ارتباطی

نماینده قانونی).

یکی از مهمترین اجزای اجرای موفقیتآمیز برند مشترکی که
همزمان با استراتژی همکاری مشترک عملیاتی میگردد،

 .3ورود اطالعات مربوط به دریافتکننده ابالغها.

ایجاد سیستمهای ارتباطی استانداردی است که شرکتها

 .4ورود اطالعات مربوط به کاالها و خدمات.

در کوتاهترین زمان ممکن بتوانند به یکدیگر متصل گردیده

 .5ورود اطالعات مربوط به توصیف عالمت.

و اطالعات مورد نیاز را انتقال دهند .بنابراین تدوین

 .6ورود اطالعات مربوط به ادعای حق تقدم (اگر عالمت در
کشوری غیر از ایران به ثبت رسیده باشد).

استانداردهای ارتباطی مناسب در این مرحله بسیار مهم
میباشد.

پیشنهادات کاربردی مبتنی بر نتایج
 .4انجام مراحل اجرایی جهت مشخص نمودن نام و لوگوی برند

با توجه به اینکه الگوی ارائه شده در این پژوهش از زوایای

مشترک

اجرایی خصوصا در ارتباط با استقرار به مطلب یاد شده

این کار توسط تیمی که مدیریت ارشد دو شرکت به آنها

پرداخته شده است ،زوایای دیگری نظیر عوامل فرهنگی،

اختیار و تصمیمگیری در این خصوص را میدهد ،انجام

عوامل اجتماعی و سیاسی به همراه چگونگی بومیسازی

میگردد.

الگوی یاد شده نیاز به مطالعات دقیقتر و عمیقتر دارد که
الزم است پژوهشگران دیگر در این رابطه اقدامات تحقیقاتی
عمیقی انجام دهند .همانگونه که در بخش خوشههای
صنعتی جهت افزایش موفقیت استقرار خوشه فرهنگسازی
مناسب و تقویت ارتباطات داخلی و خارجی از عوامل توسعه
خوشه استفاده میگردد ،در خصوص برندسازی مشترک نیز
نیاز به استفاده از شخصیتهای حقیقی یا حقوقی مورد
تأیید بهعنوان عامل پیوند برندها میباشد .پیشنهاد میگردد
که دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشارکت جدیدتر در

نمودار  -2طراحی برند مشترک با نام پارسیما

فرهنگسازی مناسب ،بومیسازی الگو و تدوین الگوهای
مناسب استقرار برندسازی مشترک ،داشته باشند.

 .5انجام عملیات قانونی ثبت برند مشترک

ثبت نام تجاری در ایران بر عهدهی ادارهی کل مالکیت
صنعتی ایران میباشد .از سال  ،1390این فرایند به صورت

محدودیتها

الکترونیکی انجام شده و متقاضیان ثبت برند ،طرح صنعتی

 -1عدم وجود برندسازی مشترک در سیاستگذاری

و اختراع ،میتوانند از طریق پورتال رسمی این اداره کل

حمایتهای دولت که این عامل باعث گردیده تا

[ ،]28اقدام به ثبت در خواست خود نمایند .بدین منظور

هزینههای زیادی صرف فرهنگسازی و آموزش تئوری

در این بخش ،فرایند ثبت الکترونیکی اظهارنامه ارائه ،مورد

یاد شده ،نگردد.
 -2عدم ارائه مطالب مرتبط در دانشگاهها و مراکز آموزش

بررسی قرار میگیرد.
 .1ورود اطالعات مربوط به مالک و مالکین.
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 -3ناکافی بودن منابع داخلی و تجربیات اجرای استقرار

5 .5سلیمانی.1393 ،

برندسازی مشترک :تنها موردی که در رابطه با موضوع

6. Whelan et al., 2010.

فوق در کشور اجرایی گردیده است شرکت پیکما بوده

7 .7قدسیپور.1393 ،
8. FAN et al,. 2013.

است ،که این مجموع شرکتها نیز تمامی مراحل

9. Thompson et al,. 2012.

برندسازی مشترک را انجام دادهاند.

10. Ilicic et al,. 2011.

 -4عدم تمایل شرکتها در ارائه اطالعات ساختاری که

1111گروه پژوهشگران شرکت شهرکهای صنعتی استان قم.1392 ،

این امر انتخاب شرکتهای مناسب را با مشکل روبرو

12. Tasci et al,. 2011.

میسازد.

13. Besharat et al,. 2010.

1414هاوالدار.1392 ،
15. Dong et al,. 2015.

پیشنهادات به محققان آتی

16. Transfer.

 -1با توجه به اینکه الگوی ارائه شده در این پژوهش از

17. Skill-transfer.

زوایای اجرایی خصوصا در ارتباط با استقرار به مطلب

1818اصغرپور.1393 ،

فرهنگی ،عوامل اجتماعی و سیاسی به همراه چگونگی

2020اخالصی.1391 ،

یاد شده پرداخته شده است ،زوایای دیگری نظیر عوامل

19. Cunha JR et al,. 2014.
21. Lisfestyle-oriented brands.

بومیسازی الگوی یاد شده نیاز به مطالعات دقیقتر و
2222آذر و مؤمنی.1391 ،

عمیقتر دارد که الزم است پژوهشگران دیگر در این رابطه

23. Ostlund and af sandeberg.

اقدامات تحقیقاتی عمیقی انجام دهند.

24. AHP.

 -2همانگونه که در بخش خوشههای صنعتی جهت

25. MCDM.

افزایش موفقیت استقرار خوشه فرهنگسازی مناسب

26. COMFAR.

و تقویت ارتباطات داخلی و خارجی از عوامل توسعه

27. JOINT VENTURING.
28. iripo.ssaa.ir.

خوشه استفاده میگردد ،در خصوص برندسازی مشترک
نیز نیاز به استفاده از شخصیتهای حقیقی یا حقوقی
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