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 چکیده

باشد.هدف از مدیریت برند ایجاد ارزش در دنیای رقابتی امروز،توجه به برند و مدیریت برند دارای اهمیت بسیاری می

در بحث .(1) دنبال آن به دست آوردن حق امتیاز برای محصوالت است بیشتر برای محصوالت مشتریان و به

در افزایش اعتبار،شهرت و محبوبیت برندشان مدیریت برند نکات بسیاری وجود دارد،رعایت کردن آنها شرکتها را،

به  به داشتن عملکرد مثبت و مستمر تبلیغات هم اشاره کرد.با توجه توانکند.همچنین از این نکات میکمک می

  کیفیت،مشتری مداری،تحویل به موقع خدمات و ...های مختلف از قبیل ها در حوزهداشتن عملکرد مثبت،شرکت

برخوردار خواهد توانند دارای این عملکرد باشند.تبلیغاتی که با اصول علمی همراه باشد،از اثر بخشی بهتری می

کنند.هدف مدیریت برند به عنوان یک مزیت رقابتی نگاه میها به .امروزه در رقابت شدیدتر در بازارها،شرکت(2)بود

ت برند و اهمیت و بررسی آن با توجه به رویکردهای اقتصاد مقاومتی است.در ابتدا یاز این تحقیق،معرفی مدیر

مفاهیمی از مدیریت برند و سپس مفاهیمی از اقتصاد مقاومتی را یادآور شدیم و در نهایت پس از درک مفاهیم به 

 کامل،به بررسی رابطه و اهمیت مدیریت برند با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی پرداختیم. طور

برند،مدیریت برند،اقتصاد مقاومتیکلیدی: هایواژه   
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 مقدمه

ی عملکرد برند است.تامیین کنندگان برای اینکه بتوانند در شرایط به شدت رقابتی امروز،حفظ و افزایش سهم بازار نتیجه

را در بازار حفظ کنند و از رقبای خود پیشی بگیرند،نیازمند مدیریت برند هستند.و ازآن می توان به عنوان یک مزیت  جایگاه خود

همچنین توجه به این نکته ضروری است که،در دنیای برند هیچ چیز ثابت و پایدار نیست و .(3)رقابتی که متمایز کننده است نام برد

و همچنین ادراک مشتریان از برند،هر روز از روز دیگر متفاوت است.در  ها در دنیای رقابترکتچیز تغییر پذیر است.موقعیت شهمه

توان گفت مدیریت برند اجتناب ناپذیر است.در کشور ایران،مدیریت برند بحث بسیار جدیدی است که شرکتها باید از آن نتیجه می

بازارهای کشورهای هدف به ازمان یا بازارهای داخل کشور یا ها و مشکالتی در داخل ساستفاده کنند،اگرچه ممکن است چالش

 .(4)وجودآید

 تعریف برند

.انجمن بازاریابی رود مفهوم عامیانه برند یعنی یک نشانه،نماد یا آرم گرافیکی که برای محصوالت یا خدمات به کار می

است برای آنکه یک محصول یا خدمات یک تولید کننده :برند یک نام،نشانه یا طرحی کنندآمریکا،تعریف برند را این چنین بیان می

 (5و همچنین گروهی از محصوالت را شناسایی کنندو برای متمایز کردن آنها از رقبای خود به کار می روند)

برند به مفهوم اعتبار و قدرت است.با دارا بودن قدرت، می توان بر روی تصمیم و رفتار خریدار در دنیای امروزی،  

 (.6ت، در فکرو روح مشتری باقی بماند)یعنی نام محصول یا خدمت یک شرکدر واقع برند .شت یرگذاتاث

گوییم کند.او معتقد است زمانی میمی توان گفت یک برند موفق است دیدگاهی را بیانتلر دررابطه با اینکه چه زمان میکا

شود بدون رو میهنگامی که با چندین نام تجاری روبه یک برند موفق است که در  روح و ذهن مشتری نفوذ کرده باشد ومشتری 

 .(7)فکرکردن  آن برند را انتخاب کند شک وبدون نیاز به

 تعریف مدیریت برند

ها به دنبال این هستند که بتوانند عالوه بر افزایش سود با فروش بیشتر ها یا سازمانشرکت،در دنیای رقابتی امروز 

این  باشد  و همچنین بتواند ارزش بیشتری را برای مشتری فراهم کندکه های مشتریمطابق با خواستهمحصولی را تولید کنند که 

،تولید محصوالت متمایز از رقبا است .به ها ی از مهم ترین موضوعات مورد توجه شرکتیکشود .امر موجب رضایتمندی مشتری می

توان تا حدودی ازی است.مدیریت برند ابزاری است که با استفاده از آن میی بقا در دنیای رقابتی کنونی،متمایز ساین علت که الزمه

این اهداف را محقق کرد.به این علت که،استفاده از مدیریت برند باعث ارتقای کیفیت محصوالت مورد نطر مشتری،افزایش حجم 

 کند.ازی محصوالت فراهم میشود .همچنین مدیریت برند شرایطی را برای متمایز سفروش و ایجاد وفاداری مشتری می

ترین مزیت مدیریت برند این است که با کند.از مهمبرای محصوالت اجرا میهای بازاریابی را در واقع مدیریت برند تکنیک

دهند بر شود که می توانند بدون آنکه مشتریان خود را از دست بها فراهم میها یا سازماناستفاده از آن شرایطی را برای شرکت

 (8مت کاالی خود بیفزایند)قی
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های الزم مدیریت برندها و زیرساختچارچوب  

هایی وجود دارد که ملزوم به رعایت کردن آن هستیم.اولین گام این ها و زیرساختمدیریت برند،یک سری چارچوب در

اقداماتی که باید انجام شود مشخص ها و است که ابتدا برای برند یک بیانیه ماموریت تعیین کرده،در بیانیه ماموریت کلیه فعالیت

های بلند مدت را برای برند در نظرمیگیرند.پس از تعیین بیانیه .همچنین هدفدهندها قرار میمبنایی برای فعالیتآن را شود و می

شود که این ریف میهایی برای برند تعکنند.هدفماموریت در گام دوم، اهداف را براساس آن ماموریتی که تعیین کردند، تعریف می

 ماموریت ها باید هم در راستای ماموریتی باشد که در گام اول تعیین شد و هم اینکه بتواند جنبه اجرایی نسبت به بیانیههدف

گام آخر تدوین استراتژی می باشد.برای تدوین استراتژی شود. های بلند مدت برای برند در نظر گرفته میو اصوال هدفباشد.

برند،باید یک سری عوامل را در نظر گرفت.از جمله این عوامل عبارتند از:تحلیل عوامل داخلی،تحلیل عوامل مدیریت 

بیانیه ماموریت   عوامل ذکرشده،همچنیندر نظر گرفتن  حال  تدوین استراتژی  باها و مهارت اعضای برند.خارجی،شایستگی،توانایی

 .(9)شودده است،انجام میی برند در مراحل قبل تعیین شو اهدافی که برا

 

های اصلی مدیرت برندحوزه  

باشد.این سه حوزه عبارتند ی خود دارای اهمیت میباشد که هرکدام ازآنها به نوبهمدیریت برند دارای سه حوزه اساسی می

 از:

 .ساخت برند1

معرفی خود قرار دارد. دیدگاه ها و ی در مرحلهدر واقع شود ، هنگامی که یک برند تازه به وجودآمده و به بازار وارد می

در  هنگامی که  برند . است بت به برندهای قبلیهای نستر از دیدگاهبسیار متفاوت ،دنوجود دار ت به این برندهارویکردهایی که نسب

در نظر  مرحله معرفی خود قرار دارد هر لحظه امکان شکست خوردن آن وجود دارد صاحب برند باید این موضوع را به خوبی

 بگیرد.وهنگام ساخت برند از یک رویکرد مناسب استفاده کند که توجه به این مورد بسیار حائز اهمیت است.

 .توسعه برند2

جایگاه مناسبی توانسته است در بازار یک  خود عبور کرده است و  ی معرفیدر این حوزه از مدیریت برند،برند از مرحله

ی رشد و بلوغ قرار دارد.در این مرحله،نباید فکر کرد که حال برند  از ن زمان ،برند در مرحلهبرای خود پیدا کند،در واقع در ای

هایی بلکه باید تفاوت و بدان توجه نداشت،کند،برند را رها کردی معرفی عبور کرده و خطر شکست آنچنان آن را تهدید نمیمرحله

را در جهت اینکه برند بتواند در بازار حاضر جایگاه مطلوبی به دست آورد انجام و اقداماتی زار دارد را تعیین کردکه برند با شرایط با

،برند را برای حضور در بازار فعلی تقویت کنیم و یک سری اقدامات دیگر فراهم کنیمبه بازار جدید ،شرایطی برای ورود برند .دهیم

 سید.وان در این مرحله به سوددهی ربت هم باید در این مرحله انجام شود تا
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 .ممیزی برند3

تکنولوژی محور است و تکنولوژی از  رشد چشمگیر و سریعی برخوردار است .همچنین  فضای بازارها به  دنیای امروز، 

دهد.و باعث شدت رقابتی شده است و این عوامل  رفتار مشتریان و تصمیم گیری آنها هنگام  خرید را به شدت تحت تاثیر قرار می

شود .همچنین این عوامل باعث شده است جایگاهی که یک برند در ذهن مشتری میری آنها هنگام خرید پیچیده شدن تصمیم گی

دارد به سرعت تغییر کند و ثابت نباشد .به همین علت باید از ممیزی استفاده کرد تا از این طریق بتوان جایگاهی که یک برند در 

 (11ند)ند تثبیت ذهن آن شودو ثابت بماکذهن مشتری ایجاد می

 های مدیریت برند چیست؟مزیت

 را اشاره خواهیم کرد.های مدیریت برند وپس از آن مهم ترین مزیت در ابتدا،مزیت برند 

*زمانی که یک محصول دارای برند است آن محصول دارای هویتی است یعنی با استفاده از برند هویت بخشی به محصول 

 گیرد.صورت می

ی اینکه یک بنگاه جهانی شود این است که بتوان یک برندی را ایجاد شدن است.الزمه *هر بنگاهی به دنبال جهانی

 توان یک بنگاه جهانی را ایجاد نمود.کرد.پس با دارا بودن برند، می

های شرکت می *دارایی به عنوان مهم ترین بخش برای هرشرکت است.که حال برند را به عنوان مهم ترین بخش از دارایی

 دانند.

ای اینکه  یک برند  توسعه یابد نیازمند این است که برنامه ریزی های استراتژیک و بلند مدت را تعیین و پیاده سازی *بر

 توان گفت که برند دارای ارزش استراتژیک است.نمود.در نتیجه می

 های مدیریت برند اشاره خواهیم کردحال به مهم ترین مزیت

تمایلی به از دست دادن آنها ندارند و  تند که مشتریان خود را حفظ کنند،به دنبال این هس یا خدمات بازارهای محصوالت

هم نیازمند این هستند که برای افزایش درآمد،قیمت محصوالت یا خدمات خود را افزایش دهند.که اگر بتوانند این هدف را از طرفی 

قیمت افزایش یافته و مشتری را هم از دست ندادهاند  زمانهم محقق سازند سودآوری بیشتری برای شرکت ایجاد خواهد شد زیرا

مدیریت برند ابزاری است که این قابلیت را به این بازارها می دهد که این هدف  یافته می یابد.فروش هم افزایش در نتیجه پس 

 د.توان به عنوان مهم ترین مزیت مدیریت برند بیان کرخود را محقق سازند.این مورد را می

 (11)های مدیریت برند ایجاد کردن تمایز است در واقع مدیریت برند ابزاری در جهت متمایز سازی است.ی دیگر از مزیتیک

 پنج اصل مهمی که مدیر برند در مدیریت برند باید به آن توجه کند:

در دنیای رقابتی امروز، برای اینکه یک برند موفق شود باید بتواند در مقایسه با رقبایش به یک .اولین اصل تمایز است.1

تا در ذهن مشتری باقی بماند.همچنین امروزه عالوه بر رقابتی بودن بازار،تنوع زیادی در انتخاب محصوالت مزیت رقابتی دست یابد 
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ت یا خدمات خود را نسبت به رقبا،رقابتی تر لحاظ نماید تا بتواند جایگاه وجود دارد بنابراین یک برند،باید قیمت ارایه محصوال

ها باید مزیت رقابتی برند را مدنظر بهتری در بازار داشته باشد و انتخاب اول مشتری باشد.در نتیجه،در مدیریت برند کلیه فعالیت

 قرار دهد.

ود محصوالت جدید به بازار را دارد و یا به عبارتی با ی برند و ورد قصد توسعهمدیریت برن صل تمرکز است. .دومین ا2

استفاده از کانالهای توزیع به دنبال کسب سهم بیشتری از بازار است.اما باید به این نکته توجه داشت که آیا فعالیت جدید برند،با 

لیت کند در نهایت موفق ای برند هماهنگ و در یک جهت است؟اگر یک برند بدون تمرکز کافی درچند زمینه فعامرکز هسته

 نخواهد شد.

نامند،به همین علت یک برند باید بتواند کمتر از چند ثانیه .سومین اصل سادگی است.دنیای امروز را دنیای تبلیغات می3

ین شکل تروبه سادهتمرکز کنند  های اصلی مشتریانتاثیر مثبت بر روی مخاطب بگذارد.بنابراین مدیران برند باید سعی کنند به نیاز

 ممکن به نیازهای آنان پاسخ دهند.

.چهارمین اصل شکل ظاهری است.یکی از اثرات بسیار مهم در انتخاب برند از طرف مشتریان توجه به شکل ظاهری بسته 4

های خرید در درصد تصمیم گیری81شود.علت این امر این است که تقریبا بندی محصول و یا سرویسی که در زمان خرید ارائه می

گیرد.در نتیجه،بسته بندی طاهری محصول و همچنین نحوه ارائه خدمات برند اگر به صورت جذاب مان زمان خرید صورت میه

 ی انتخاب مشتریان خواهد داشت.باشد نقش بسیار مهمی در نتیجه

واضح و شفاف،از پنجمین اصل تداوم است.در دنیای تبلیغاتی امروز،مدیریت برندی صحیح است که  پیام برند  به صورت .5

های مختلف بازاریابی و به صورت تبلیغات یکپارچه برای مشتریان  بیان شود.این اصل بسیارمهم است به این علت که،تداوم در راه

اینکه بتوان یک استراتژی را تدوین و اجرا کرد و همچین با نحوه تعامالتی که یک برند با جامعه هدفش دارد،نقش بسیار مهم و 

 کند.ایفا میموثری را 

 (12)داشته باشد. ایویژه برای مدیریت برند توجه این پنج اصل مدیر برند باید به 

 چرا اکنون مدیریت برند اهمیت دارد؟

در جهانی که مشتریان در رابطه با محصوالت یا خدمات یک شرکت به سرعت می توانند اطالعات کافی را به دست 

ای گیرند،مدیریت برند اهمیت فوق العادهنیه در رابطه با شرکت و محصوالت آن تصمیم میبیاورند،و همچنین در کمتر از چند ثا

ها  بتوان یک تصویر خوبی در جامعه از خود بر جای یافته است و شاید بتوان گفت مدیریت برتد همه چیز است.حال اگرشرکت

داشت.درواقع باید به این نکته توجه داشت که در بیشتر مواقع،برند و بگذارندآنگاه بر برداشت مردم از آنها تاثیر بسزایی خواهد 

 تصویر آن،اگر نگوییم بیشتر اما به اندازه خود محصول مهم است.

 حال سه علت اهمیت مدیریت برند در دنیای امروز و به ویژه سالهای کنونی را بیان میکنیم:
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 .اهمیت دیدگاه1

هایی که نسبت به ،دارای اهمیت باالیی است.مشتریان معتقد هستند،دیدگاهع دیدگاه مشتریان در مدیریت برندموضو

تواند به آن لطمه های منفی نسبت به یک شرکت میمحصوالت و خدمات وجود دارد درست و قابل اعتماد هستند.در نتیجه،دیدگاه

ار دقیق شدند،و دیگر تبلیغات وبازاریابی تواند به آنها کمک کند.در حال حاضر مشتریان بسیهای مثبت میبزند و برعکس دیدگاه

تیجه گرفت که در دنیای امروز،مصرف کنندگان به جای اعتماد به شرکت نمی تواند مثل گذشته قدرت داشته باشد. پس می توان ن

ها در این های مصرف کنندگان دیگر اعتماد می کنند.حال با توجه به اهمیت دیدگاه مصرف کنندگان اقداماتی که شرکتبه دیدگاه

زمینه باید انجام دهند ،در گام اول این است که به مشتریان خود اهمیت دهند و سپس آنها را پی گیری کنند تا اطمینان حاصل 

 های مثبتی از جانب آنها دریافت خواهند کرد.کنند که دیدگاه

 .تصویر همه چیز است2

ها به دنبال فروش ی شرکتمشتریان دارد.می دانیم که همهکند شرکت چه تصویری نزد برند موردی است که مشخص می

ی معکوس این اهداف شود.در بیشتر و حفظ مشتری و به دنبال آن ،رشد در بازار هستند اما یک برند بد ،می تواند باعث نتیجه

 باشیم.دنیای حال حاضر،اگر بخواهیم در بازار بمانیم باید تمرکز و توجه بیشتری بر روی برند خود داشته 

 کنند نه به کسب و کارها.مصرف کنندگان به مصرف کنندگان اعتماد می3

های مشتریان قبلی رفت.پس در برای اینکه بتوان مشتریان جدیدی را جذب کرد، الزم است که به دنبال ارزیابی دیدگاه

ان این کار را انجام داد؟در پاسخ به این تونتیجه باید سعی کرد که یک دیدگاه خوبی در مشتریان قبلی ایجاد کرد .حال چگونه می

شود با ارائه کیفیت می توان باعث رضایت و همچنین ایجاد یک دیدگاه مثبت در مشتریان شد.به این علت که سوال گفته می

 (13)توان یافت.کیفیت محصوالت یا خدمات بسیار مهم است و هیچ جایگزینب برای آن نمی

 

 

تجاری بر موفقیت مدیریت برند سازمانهاچگونگی تاثیر چشم انداز هوش   

کنند دنیای امروز به شدت رقابتی است،مدیران سازمانها نیازمند این هستند که محصوالتی متمایز از رقبایشان عرضه 

تصمیمی است.مدیران برند،برای اینکه بتواند  برای متمایز سازی ین علت که آن ابزاری سازد به اف میمدیریت برند،این نیاز را برطر

های گوناگون بگیرند،  تکنیک و ابزاری نیاز است که به آن سیستم هوش به موقع و سریع  در میان حجم زیادی از اطالعات و داده

پیش بینی سریع و تحلیل  از آن برای شود گویند.هنگامی که سیستم هوش تجاری در یک سازمان به کار گرفته میتجاری می

شود مدیران برند،بتوانند به اهداف خود که داشتن مزیت رقابتی نسبت کنیم.این امر موجب میاده میز اطالعات استفحجم زیادی ا

به رقبا،و همچنین بتوانند یک تصمیم درست و به موقع بگیرند.هنگامی که  یک تصمیم درست و به موقع اخذ شود،باعث موفقیت 

 (14)داف مدیریت برند است.ابت شود که این مورد همان تحقق اهی رقیک سازمان در عرصه
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-خواهیم بررسی کنیم چگونه هوش تجاری می تواند منجر به موفقیت مدیریت برند شود.در این دنیای رقابتی،میحال می

ها تاثیر بسزایی دارد.هوش تجاری،امکان دستیابی به اطالعات مطمئن دانیم که دارا بودن اطالعات مطمئن و به روز در موفقیت بنگاه

کند،همچنین مفاهیم نهفته در اطالعات تجاری را از طریق کشف و تجزیه تحلیل اطالعات استدالل و درک ز را فراهم میو به رو

شود.آنها میزان دستیابی به اهداف شرکت هم .استفاده از هوش تجاری موجب وارد شدن استراتژی جدید به سازمان می(15کند.)می

گیری موثر در شرایط مختلف اعم از: از اطمینان،عدم شدید و پیچیده،نیازمند تصمیم(.وجود فضای رقابتی 16کنند.)تعیین می

ها و اطالعات و سرعت زیاد رقابت با مشکل مواجه اطمینان و تعارض است.تصمیم گیری با توجه به وسیع بودن و حجم بسیار داده

های مناسب و با ارزش و اطالعات صحیح در اختیار دادههای هوش تجاری با پردازش های سیستمشود.بنابراین،ابزارها و تکنیکمی

 (17کند.).در واقع سازمان را در جهت تسریع یک تصمیم خوب  مناسب کمک میدهدسازمان قرار می

،مدیران برند  برای اینکه تصمیمات به موقع و درستی تحت شرایط  مختلف مانند:شرایط می توان گفت پس در نتیجه

های واقعی و و...بگیرند،و همچنین بتوانند رفتار مشتری و تقاضای بازار را پیش بینی کنند،به یک سری دادهریسک،شرایط اطمینان 

ها،سازمان را در تحقق هدفش کمک کند.به عبارت تواند از طریق پردازش و تحلیل دادهنیاز دارند که هوش تجاری میمرتبط 

ها ماندگار کنند، باعث وفاداری مشتری به برندسازمان شوند و از خود را در ذهننام برند  خواهان ،این هستند کهدیگر،مدیران برند 

ها ابتدا مدیران را از کالفگی حجم زیادی از دادهکه سیستم هوش تجاری  ،ضای رقابتی داشته باشندتر  آگاهی نسبت به فهمه مهم

 یدهد،سپس پس از اینکه،اطالعات درستی را به وسیلهمیکند و دانش درست و دقیقی را در اختیار آنها قرار و اطالعات خارج می

ی آورند.یک مزیت مهم، دانشی که به وسیلههای الزم هم نسبت به فضای رقابت به دست میهوش تجاری دریافت کردند،آگاهی

آنکه نام برند محصول های بازاریابی و تبلیغات برای توان از تکنیکشود،این است که به وسیله آن میسیستم هوش تجاری کسب می

 (18)توان از رقبا پیشی گرفت.را توسعه داد استفاده کرد و در نتیجه،می

 مطالعه مروری بر اقتصاد مقاوتی

 اقتصاد1

شود.طبق به عنوان علم اداره کردن منابع کمیاب و تخصیص دادن بهینه  آنها در تولید و مصرف  نام برده میاز علم اقتصاد 

گری کرد توان استفاده دی(،اقتصاد  دانشی است که رفتار انسان را در رابطه با هدف هاو منابع کمیابی که از آنها می1992رابینز)نظر 

(19)دارد. ی اقتصادی تاکیدشود اقتصاد بر عقالنیت رفتارهای جمعی و فردی در حوزههای دیگر بیان میدر تعریفکند.مطالعه می  

هیت و روی و خودداری از افراط و تفریط در کارها است.آدام اسمیت اقتصاد را علم بررسی مامعنای میانهاقتصاد در لغت،به 

تن در داندیعنی به اندازه خرج کردن و تعادل داشفرهنگ معین،اقتصاد را از نظر لغوی میانه نگه داشتن می .(21)داندعلل ثروت می

گر است کند که مرتبط با روابط مالی افراد جامعه با یکدیعلوم اجتماعی تعریف می های.همچنین علم اقتصاد را از شاخهدخل و خرج

-اداقتص و همچنین یک سری اصول و قوانینی وجود دارد که رعایت کردن آنها،موجب رفاه و سعادتمندی جامعه بشری خواهد شد.

(21)دانند.های نامحدود میخواسته دانان غربی،علم اقتصاد را به عنوان منابع محدود برای برطرف کردن نیازها و  

                                                           
1 Economy 
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هزینه و تالش را صرف کنند و ها تمایل دارند که نیازهای خود را ارضا کنند،در تالش هستند حداقل با توجه به اینکه انسان

 گیرد.ار میدانندو این اصل مبنای رفتار افراد قربه دنبال آن حداکثر نتیجه را به دست آورند،در واقع این روش را اصل اقتصاد می

دانند که رفتار و رابطه افراد را با اشیای مادی مورد نیاز که به صورت محدود و رایگان در در نتیجه،اقتصاد را علمی می

طور ها باید موجب بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی شود.در حقیقت،اینکند.در واقع،این مطالعهطبیعت وجود ندارد، مطالعه می

کند.ئر و آن قلمروهایی که در حوزه رفاه مادی قرار دارند را تجزیه و تحلیل میتوان بیان کرد که اقتصاد،قبل از هرموردی،شرایط می

 (22)حقیقت،اقتصاد علم محض نیست بلکه اصول و قواعدی است که تحت تاثیر اراده بشر قرار دارد.

 مقاومت 

ت مثبات ورزیدن و پافشاری کردن است.در واقع،مقاوی کردن،ایستادگی،ت کردن به معنی پایدارمدر فرهنگ دهخدا، مقاو

شود.به عبارت هایی که از نظر قدرت سیاسی در اقلیت هستند معنا مییعنی پافشاری کردن برای به دست آوردن حق توسط مردم

ابق نداشتن با منافع جریان های از جامعه یا کشوری به دلیل همسو نبودن و تطدیگر،در شرایطی که حقوق یک سری از گروه

ی قدرت سیاسی،نظامی و اقتصادی که دارند در جهت اجتماعی و سیاسی که حاکم است پایمال شود و حاکمان به علت پشتوانه

دهند در واقع هایی که مردم حق طلب برای بازگرداندن حقوقی که از دست دادند،انجام میآیند.به تالشضایع کردن آن بر می

 (23)شود.پایداری گفته میت یا ممقاو

 (24)در فرهنگ معین،مقاومت از نظر لغوی به معنای ایستادگی و برابری کردن است.

 2تیماقتصاد مقاو

توسط مقام معظم رهبری مطرح شد.اقتصاد مقاومتی در  1389اولین بار در کشورایران،در سال  تیماصطالح اقتصاد مقاو

های وارد شده بر اقتصاد را داراست.در حقیقت چنین اقتصادی باید در مقابله با شوک کند که توانواقع اقتصادی را نمایان می

تی دست مپذیر باشد و بتواند از بحران و مشکلی که به وجود آمده عبور کند.برای اینکه بتوان به اقتصاد مقاوشرایط مختلف انعطاف

های اقتصاد در برابر نامالیمتی و برای اینکه چارچوبهمچنین،های اقتصادی داشت.یافت،باید یک نگاه بلند مدت به سیاست

های اقتصاد را ای طراحی کرد که چارچوبداشت وآنها را به گونههای اقتصادی ای به زیرساختمشکالت تقویت شود باید توجه ویژه

د و جاری اقتصاد کشور و یک سری تی کوتاه مدت قابل تعریف است که با توجه به شرایط موجومزمانی  اقتصاد مقاو تقویت کند.

کوتاه مدتی که به وجود آمده  بحران و متفاوت از شرایط عادی، برای گذرازهای خاص های بین المللی وارد شده، سیاستتحمیل

 (25)شوند.اتخاذ می

مچنین تالش کنندو ههایی که  سایر کشورها فشارهایی را اعمال میاقتصاد مقاومتی به معنای تشخیص و شناسایی حوزه

 تی،تاکیدمر حقیقت اقتصاد مقاوهاست.دآل تبدیل به فرصتبرای کنترل کردن و تا حدودی بی اثر کردن فشارهاست و در حال ایده

توجه بر روی مزیت تولیدهای داخلی،همچنین تالش کردن برای رسیدن به خود اتکایی را مد نظر و در ها و بر کاهش وابستگی

 (26)داده است.دستور کار خود قرار 

                                                           
2 Resistive economy 
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ی اثباتی مثل پیشرفت علم و تکنولوژی و همچنین تولید بیشتر و تی دارای دو جنبه،اثباتی و سلبی است.جنبهماقتصاد مقاو

در میان سیاستمداران ی سلبی، هم مانند کنترل کردن مصرف کاالهای خارجی و کاهش وابستگی به واردات است.برتر است.جنبه

 (27)ی اقتصاد مقاومتی هم به همین معنی است.های کنش سیاسی است.واژهن راهسازی یکی از بهتربواژه

گذرد تعاریف مختلفی بیان شده است.هرکدام از تعاریف به این تی،که مدت زیادی از آن نمیمبرای مفهوم اقتصاد مقاو

ای است تی بیان کنیم،همان فرمودهممقاو اند.در نهایت،اگر تعریف کامل و جامعی از اقتصادهای مختلفی نگاه کردهموضوع از جنبه

دانندکه حتی در شرایط فشار و تی را اقتصادی برای یک ملت میماند.ایشان فرمودند:اقتصاد مقاوکه خود رهبری ارائه کرده

 (28)شود.تحریم،موجب رشد و شکوفایی می

تیمارکان اقتصاد مقاو  

داشتن اقتصاد مقاوم*  

مردمی استفاده کردنیتهای دولتی و ی ظرف*از همه  

از تولید ملی حمایت کردن*  

 *منابع ارزی را مدیریت کردن

(29)*مدیریت مصرف  

تیمانواع اقتصاد مقاو  

باشد که عبارتند از:تی در چهار گروه میمانواع اقتصاد مقاو  

.اقتصاد موازی1  

ن را متوقف مثبتی داشته است روند آ آن مواردی که در کشور به بار نشسته و نتایجتی آن است که ممنظور از اقتصاد مقاو

 یا کند نباید شود.

.اقتصاد ترمیمی2  

را بشناسد و  های اقتصادی کشور است تا نواقصهای زیرساختاقتصاد ترمیمی به دنبال استحکلم بخشی و شناسایی آسیب

هایی را برای برطرف کردن آن بیابد و در نهایت مقاوم سازی را انجام دهد.هرا  

دفاعی.اقتصاد 3  
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-پردازد که راهکارها و هدفبارزترین مشخصه اقتصاد مقاومتی،اقتصاد دفاعی است.اقتصاد دفاعی به بررسی این موضوع می

هایی که از کند تا آسیبالمللی  برای براندازی سیستم اقتصاد کشور چگونه است.همچنین،این استراتژی کمک میهای عرصه بین

 شود،شناسایی شود.د میهای خارجی به کشور وارطرف محیط

 .اقتصاد الگو4

 (31)سه اقتصاد قبلی کوتاه مدت بودند اما این اقتصاد روشی کالن و تقریبا بلند مدت است .

 بررسی مدیریت برند و برند با دیدگاه اقتصاد مقاومتی

اهداف اقتصاد مقاومتی برند  ترین الزمه دستیابی بهتی وجود دارد، یکی از مهممتوجه به اینکه امروزه بحث اقتصاد مقاوبا 

است.اما برای این امر یک سری موانع وجود دارد، از جمله می توان به ضعف نیروی انسانی متخصص ،برای مدیریت برندها  اشاره 

 (31)است. ویکرد اقتصاد مقاومتی ناهمسوکرد.همچنین این مورد با ر

ای که به آن های برند و جامعهد که فرهنگ و ارزششوورود محصوالتی با برندهای خارجی به داخل کشور موجب می

است.درنتیجه،برندهای ایرانی باید بتوانند با تمرکز  تیمبا اقتصاد مقاومربوط است وارد کشور شود،که این امر موجب ناهمسویی 

کنند.برای داشتن یک برند مناسب صادر ای های جامعه ایرانی را به بازارهای جهانی و منطقهکردن بر روی صادرات،فرهنگ و ارزش

توان انتظار داشت که آنها ارتباط خود را با کشورهای دیگر قطع کنند،با توجه به سیاست کالن اقتصادی دولت که اقتصاد نمی

شدن  وکاری که دارند را بهبود ببخشند.تا بتوانند در جهت برندهای کشور باید تالش کنند تا فضای کسبتی نام دارد،سازمانممقاو

 ای به خوبی نفوذ کنند.شود، آنها در بازارهای جهانی و منطقهگام بلندو مهمی را بردارند،که این امر موجب می

تی دارای زوایای مختلفی است و افراد می مآموزه اصلی رویکرد اقتصادی برای آنهاست.اقتصاد مقاوتی،ماکنون اقتصاد مقاو

که این د.نانتخاب کن افکارشان متناسب و نزدیک است اقتصاد مقاومتی را که باای زوایتوانند برای ایجاد برند خود،بخشی از 

 (32)است. مقاومتی برای ایجاد برند  موضوع،مزیت اقتصاد

با ایجاد کردن ارزش موضوع برند باید با توجه به اینکه این سالها اقتصاد مقاومتی دارای ضرورت و اهمیت خاصی است،

توان از مدیریت برند واقعا درای کیفیت شایسته و متمایز هستند تمرکز کند،که برای متمایز سازی میافزوده برای محصوالتی که 

 که ابزار تمایز سازی است استفاده کرد.

نها برنامه تی بر این موضوع تاکید دارد که بتوان آن محصوالتی که در کشور وجود دارد ابتدا بر روی آمدر واقع اقتصاد مقاو

(33)دهیم،سپس با ایجاد برندسازی بر روی محصوالت آنها را صادر نماییم.ریزی انجام   

تی که هدف آن رونق اقتصادی،اشتغال و مدر نتیجه،باید بیش از پیش به برند توجه کرد زیرا به علت وجود اقتصاد مقاو

توان گفت .میت ایرانیان صورت گیردخدمات به دس تولید است .باید توجه خاص،به برند ساخت ایران و ایجاد برند برای محصوالت و

تی برند است.برندهای خوش نام و آنهایی که توانسته است در ذهن مشتریان باقی بمانند و موفق ماقتصاد مقاوکلید موفقیت 

برند توانند در جنگ برند ،که در بازارهای داخلی و خارجی وجود دارد موفق شوند.باید به این نکته توجه داشت اگر به شوند،می

 (34)های برند به موفقیت دست نخواهیم یافت.ایرانی توجه نکنیم و نتوانیم برای کاالهای داخلی برند ایجاد کنیم،در جنگ
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 نتیجه گیری

ه .همانطور که اشارهستند دو موضوع جدیدباشد،و مدیریت برند و اقتصاد مقاومتی دارای اهمیت بسیاری میدرزمان حال،

باشند. گرچه موانعی در این زمینه وجود دارد باید سعی کرد از ملزومات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی میشد، برند و مدیریت برند 

با   دهد،همچنینها امکان موفق شدن در بازارهای رقابتی را میمدیریت برند، به شرکتموانع را برطرف و این اهداف را محقق نمود.

ی برند امکان موفقیت کشور در میان کشورهای دیگر،در زمینه ،ایجاد برند مناسب و در نظرگرفتن رویکردهای اقتصاد مقاومتی

ی برتری اقتصاد مقاومتی بر این مبنا است که کشور باید سعی کند بر روی محصوالتی که نسبت به دیگر کشورها داراشود.فراهم می

برند را بر روی آن محصوالت انجام دهد،در واقع،تمایز با محصوالت دیگر کشورها داشته باشد،مدیریت برند ایجاد  است تمرکز کند و 

در نتیجه،با توجه به اینکه اقتصاد کند.این هدف اقتصاد مقاومتی کمک می ،در این زمینه به عنوان ابزار متمایز سازی در تحقق

 تصاد مقاومتی هستندزمینه ساز تحقق اهداف اق ،د،ایجاد برند مناسب،مدیریت برندکشور ایران بر مبنای،اقتصاد مقاومتی است و برن

 های اقتصادی کشور دست یافت.اید به صورت ویژه بر روی آنها تمرکز کرد تا بتوان به هدفب
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