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Abstract
Changing markets play a big role in the decisions companies make. The global
environment, in understanding the market, has created many complexities for marketers.
Companies are constantly creating and using more up-to-date marketing strategies to gain
more resources and stay in the market. Many companies rely on producing new products and
entering the market to meet the changing needs and tastes of the consumer. One of the
practical strategies in branding is brand development, so that today most companies and
large businesses use this strategy to introduce their new products. With brand development,
organizations can take other steps and develop and expand their brand image risk by
producing and delivering goods and services using the same brand. This strategy will reduce
costs, reduce risk and increase cost savings. Unsuccessful brand development leads to
damage to the original brand and loss of brand equity. In the data theory paradigm model, the
main phenomenon of this research is the same process of presenting the model of brand
selection and development with emphasis on the role of strategy and the current conditions,
background conditions and intervening conditions of these main phenomena were presented.
It is a paradigm with in-depth interviews related to data-based theory, and the statistical
population of this research has been selected from all prominent academic experts with a
scientific background related to branding management, managers and experts of companies.
The results of this study can be used as a first step in examining brand development and are
also applicable for consumer behavior professionals as well as prominent academic
professionals with a scientific background related to marketing management. Based on the
results, paying attention to brand development can cause companies to develop and expand
their brand position by using the production and presentation of goods and services using the
brand.
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چکیده
بازارهای در حال تغییر ،نقش زيادی بر روی تصمیمهايي که شرکتها ميگیرند ،دارند .محیط جهاني ،در درک بازار،
پیچیدگيهای زيادی را برای بازاريابان بهوجود آورده است .شرکتها بهصورت پيدرپي ،استراتژیهای بازاريابي بهروزتری را
جهت کسب منابع بیشتر و باقيماندن در بازار ايجاد و استفاده ميکنند .شرکتهای بسیاری به تولید محصوالت جديد و ورود
آنها به بازار جهت برآوردهکردن نیازها و ساليق در حال تغییر مصرفکننده ،متکي هستند .ازجمله استراتژیهای کاربردی در
برندگذاری ،توسعه برند است ،بهگونهای که امروزه اکثر شرکتها و کسبوکارهای بزرگ برای معرفي محصوالت جديد خود از
اين استراتژی استفاده ميکنند .با توسعه برند ،سازمانها ميتوانند در مسیرهای ديگری گام بردارند و با کمک تولید و ارائه
کاال و خدمات با استفاده از همان نام تجاری ،توسعه و گسترش يابند و ريسک تصوير برند خود را کم کنند .اين استراتژی
منجر به کاهش هزينه ،کاهش ريسک و افزايش صرفهجويي در هزينهها خواهد شد .توسعه برند ناموفق ،منجر به
آسیبرساندن به برند اصلي و ازبینرفتن ارزش ويژه برند ميشود .در مدل پارادايمي تئوری مبتني بر دادهها ،پديده اصلي اين
پژوهش همان فرآيند ارائه مدل انتخاب و توسعه برند با تأکید بر نقش استراتژیها درنظر گرفته شده و شرايط فعلي ،شرايط
زمینهای و شرايط مداخلهگر اين پديدههای اصلي نیز ارائه شد .ساخت مدل پارادايمي با مصاحبههای دقیق مرتبط با نظريه
مبتني بر دادهها است و جامعه آماری اين پژوهش از میان کلیه متخصصان مطرح دانشگاهي دارای زمینه علمي مرتبط با
مديريت برندسازی ،مديران و کارشناسان شرکتها انتخاب شدهاند .نتايج اين پژوهش بهعنوان گام اولیه در بررسي توسعه برند
قابلاستفاده بوده و برای متخصصان رفتار مصرفکننده و همچنین متخصصان مطرح دانشگاهي دارای زمینه علمي مرتبط با
مديريت بازاريابي نیز کاربردی است .براساس نتايج ،توجه به توسعه برند ميتواند موجب شود که شرکتها با بهرهگیری از
تولید و ارائه کاال و خدمات با استفاده از همان نام تجاری ،توسعه و بسط يابند و جايگاه برند خود را تثبیت نمايند.

واژگان کلیدی :مديريت برند ،توسعه برند ،استراتژیهای بازاريابي ،تئوری دادهبنیاد
استناد :اخالقی ،احمد؛ عسکری ،احمد؛ نعامی ،عبداهلل و روستا ،علیرضا ( .)1401ارائه مدل انتخاب و توسعه برند با تأکید بر نقش استراتژیها .مطالعات رفتار
مصرفکننده.75-91 ،)1( 9 ،
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 .1مقدمه
توسعه برند ،بسطدادن يک برند موفق برای ايجاد محصول جديد ديگری است که ميتواند در طبقه محصول مشابه
يا متفاوت باشد ) (Soomro, Abbas, Hameed & Shakoor, 2013هنگام ارزيابي توسعه برند ،اگر نگرش
مصرفکنندگان مطلوب باشد ،اين نگرش ،اثر مثبتي روی ارزش ويژه برند مادر دارد .در مقابل ،اگر ارزيابي
مصرف کنندگان از توسعه برند منفي باشد ،ممکن است ارزش ويژه را تهديد کرده و حتي آن را نابود کند )Buil,
 .(Martinez & de Chernatony, 2009توسعه برند برای ايجاد يک نام تجاری قوی مؤثر است ،زيرا توسعه نام
تجاری محصول به روند رشد نام تجاری اشاره دارد ) .(Feng, 2014يک موقعیت واضح و مشخص در ذهن
مصرفکنندگان باعث ميشود احساس و تفکر مثبتي در مورد برند داشته باشند که نام تجاری را به يک دارايي
شرکتي شفاف تبديل ميکند ( .)Keller, 2016انسانها به شکل افراد مشهور )Kowalczyk & Pounders,
 ، (2016سیاستمداران ) (Bigi, Treen & Bal, 2016هنرمندان ) (Kucharska, & Mikołajczak, 2018و
مديرعامالن مشهور ) ،)Scheidt, Gelhard, Strotzer, & Henseler, 2018ورزشکاران )& Carlson
 ،(Donavan, 2013وبالگنويسان ) (Delisle & Parmentier, 2016يا افراد ساده )& Guzmán, Paswan
 ،(Van Steenburg, 2015خود را ميبینند و توسط ديگران بهعنوان مارکهای خاص خود ديده ميشوند .برندها،
اعتبار و اعتماد خود را در ذهن مخاطبان خارجي توسعه ميدهند ) .(Hegner & Jevons, 2016روابط
مصرفکنندگان با نام تجاری ميتواند بسیار قوی شود و ماهیت مثبتي داشته باشد ،همچون عشق به برند
) ،(Delgado- Ballester, Palazón, & Pelaez-Muñoz, 2017; Hegner, Fenko, & Teravest, 2017يا
منفي بهعنوان نفرت از برند ( Hegner, Fetscherin, & Van Delzen, 2017; Zarantonello, Romani,
 ،)Grappi & Fetscherin, 2018بیزاری از برند ( ،)Park, Eisingerich, & Park, 2013يا خرابکاری در برند
 (Kähr, Nyffenegger, Krohmer & Hoyer, 2016بیان شود .مصرفکنندگان با مارکهای تجاری زندگي
ميکنند و ميخواهند احساسات فردی خود را با ديگران بهاشتراک بگذارند ( & Pasternak, Veloutsou
 .)Morgan-Thomas, 2017با مشارکت در جوامع برند ،افراد معموال هويت فردی خود را از طريق تعامل فعال با
برند و ساير افرادی که همان مارک را تحسین ميکنند ،ابراز يا حتي توسعه ميدهند ) Black & Veloutsou,
 .(2017اگرچه بهنظر ميرسد مصرفکنندگان و مشتريان ،مهمترين عامل در توسعه نام تجاری و معنای آن
هستند ،اما آنها تنها ذینفعاني نیستند که در شبکه ايجاد معنای نام تجاری نقش دارند ) Vallaster & von
 .(Wallpach, 2013شرکای تجاری ،مانند خردهفروشان و تأمینکنندگان ،با هدف کمک به توسعه هويت نام
تجاری و تصمیمات گرفتهشده در تیم برند ،بهطور فعال در حال ايفای نقش هستند ) Törmälä & Saraniemi,
 .(2018ذینفعان مختلف ،ممکن است برند را متفاوت از يکديگر ببینند ( .)Pino, Guido & Peluso, 2015در
بازارهای مصرفي ،مصرف برند نیز از نظر نیازها و انتظارات از جانب مصرفکنندگان فردی و تعامل آنها با مارکها
تغییر کرده است .مصرفکنندگان هنگام تفکر در مورد مارکها ،نهفقط به اشیا بلکه به تجربه کل برند ) Morgan-
 ،(Thomas & Veloutsou, 2013از نظر تجارب تجاری لذتجويانه و کاربردی عالقهمند هستند ) Merrilees,
 .(2016تجربیات ،به عنصری اساسي در فهم روشي که مصرفکنندگان مارکها را درک ،ارزيابي و واکنش نشان
ميدهند ،تبديل شدهاند ( .)Andreini, Pedeliento, Zarantonello, & Solerio, 2018افراد ،برای تعامل با برند
و ارزيابي آن ،حسهای مختلفي را درگیر ميکنند ( )Baxter, Ilicic, Kulczynski & Lowrey, 2015و حتي
گاهي اوقات آنها ميخواهند اين تجربیات را ايجاد کنند (.)Rialti, Caliandro, Zollo & Ciappei, 2018
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تجربه مثبت تجاری حسي ،باعث تقويت مارکهای تجاری بهطور مستقیم و غیرمستقیم از طريق تعامل با
مصرفکننده در ذهن مصرفکنندگان ميشود ( )Hepola, Karjaluoto & Hintikka, 2017و وفاداری
( )Brakus, Schmitt & Zarantonello, 2009و برابری ( )Castañeda-García, Galindo & Suárez, 2018را
ايجاد ميکند.
يکي از باارزشترين دارايي سازمانها ،برند محصوالت و خدماتشان است .ازجمله عوامل کلیدی برای کسب
مزيت رقابتي و باقيماندن بهصورت بلندمدت در بازار ،ايجاد برند قدرتمند است ( Santos-Vijande, del Río-
 .)Lanza, Suárez-Álvarez & Díaz-Martín, 2013برندهای قدرتمند ،برای سازمان و مشتری ارزشآفريني
ميکنند .از يکسو ،برندها ابزار مفید و مختصر جهت خريد محصول يا خدمت برای سادهسازی فرآيند انتخاب
هستند و فرآيند پردازش اطالعات و دادهها را ساده و سريع ميکنند و بدينصورت برای مشتريان خلق ارزش
ميکنند .از سوی ديگر ،ممکن است فرآيندهای طراحي و تولید محصول بهراحتي کپيبرداری شوند ،ولي تصويری
که در ذهن افراد و سازمانها در طول سالیان متمادی ايجاد گرديده ،بهراحتي قابل کپيبرداری و جايگزينشدن
نیست ) .)Keller, Apéria & Georgson, 2008بنابراين ،شرکتها با استفاده از يک برند قدرتمند ،ميتوانند
قیمت باالتری برای محصوالت خود بگذارند ،سود و حاشیه فروش را افزايش دهند ،اهرم تجاری مناسبتری ايجاد
کنند و در مقابل رقبا آسیبپذيریشان را کمتر کنند ) .(Aaker & Leadership, 2000يکي از مطلوبیتهای
مشتری در انتخاب يک محصول ،برند معتبر است ) .(Zarantonello & Schmitt, 2010درک ابعاد برند و میزان
ارتباط و چگونگي تأثیرگذاری آنها ،بر واکنش مشتريان به تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کمک ميکند تا
برنامههای بازاريابي مؤثرتری تدوين شود و منابع را بهصورت بهینه تخصیص دهند ( & Davari
 .)SoleimaniBashli, 2011در بخش خدمات ،برندها بهعنوان راهي سريع برای شناسايي و متمايزساختن خود و
ايجاد تصوير در ذهن مشتريان هستند ( .)Rahimnia & Fatemi, 2012با توجه به سطح رقابت در بازار ،يک برند
قوی به شرکت کمک ميکند تا خود را در بازار متمايز سازد و بیان کند که چرا محصوالت يا خدماتش توانايي
برآوردهکردن نیازهای مشتريان را بهصورت منحصربهفرد دارد ( .)Asgaridehabadi, 2011درواقع ،يک برند
جايگاه مشخص و خاصي را در ذهن مشتری ،بسته به تجربههای پیشین ،تداعيها و توقعات آتي دارا است .با رشد
اين واقعیت که برندها يکي از ارزشمندترين جنبههای يک شرکت هستند ( Darvish, Najafizade & Kianirad,
 .)2016توسعه برند ،ميتواند روی ارزش ويژه برند اصلي يا حتي نام شرکت يا کمپاني تأثیرگذار باشد .آشنايي
مصرفکننده با برند اصلي ميتواند به ورود محصول جديد و گسترش سريع آن در بخشهای جديد شکلگرفته در
بازار کمک کند .استراتژی توسعه برند ،بیشتر بهدلیل هزينههای کم بازاريابي ،تبلیغات و شانس زياد موفقیت ناشي از
افزايش ارزش ويژه برند اصلي بهمنزله يک استراتژی سودمند درنظر گرفته ميشود .افزونبراين ،توسعه برند
ميتواند تأثیرات دوجانبه مثبتي را در افزايش ارزش ويژه برند ايجاد کند ( .)Ghorbani, 2010اگرچه توسعه برند در
ايجاد پذيرش مصرفکننده در مورد يک محصول جديد ،از طريق پیوند محصول جديد با يک برند شناختهشده يا
نام شرکت کمک ميکند ،اما استفاده بدون مالحظه و مطالعه کافي از اين استراتژی ،ممکن است به شکست
محصول جديد منجر شود ( .)Feiz & Dehghanisoltani, 2014شرکت يکويک 1،با بیش از پنجاه سال سابقه
بهعنوان يکي از بزرگترين بنیانگذاران صنعت نوين غذايي کشور محسوب ميشود .اين شرکت از اعتبار برند
بهعنوان راهي برای معرفي محصوالت خود استفاده ميکند .اگرچه مزايای قابلتوجهي در استراتژیهای توسعه برند
1. Yek o Yek
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شرکت يکويک وجود دارد ،بااينوجود ،اين استراتژی از ريسک تخريب تصوير برند در نزد مشتريان برخوردار است.
تنها يک انتخاب نادرست و ضعیف ،ميتواند ارزش ويژه برند را بهکلي کاهش دهد .گسترش دامنه نام و نشان
تجاری ،يک راهبرد معمولي برای شرکتهايي است که در جستوجوی رشد ،با استفاده از توسعه داراييهای خود
هستند و ازآنجاکه واقعيترين دارايي بسیاری از شرکتها ،نامهای تجاری آنها است ،بنابراين توسعه برند يکي از
گزينههای رشد شرکت يکويک است .راهبرد ،گسترش داراييها با استفاده از واردکردن ردههای جديد محصول يا
دادن مجوز استفاده از نام به ديگران برای عرضه محصوالت جديد است .اينکه توسعه برند مزايای قابلتوجهي دارد،
بهدرستي روشن است ،اما ارزيابي شاخصهای توسعه برند نقشي عملیاتي در برنامهريزی صحیح توسعه برند دارد .با
توجه به مطالب فوق ،تحقیق پیشرو در پي پاسﺦ به اين سؤال است که :ارائه مدل انتخاب و توسعه برند با تأکید بر
نقش استراتژیها در شرکت يکويک به چه صورت است؟
 .2پیشینههای تجربی پژوهش
) ،Etezad & Kargar (2019در پژوهش خود به بررسي تأثیر مديريت ارتباط با مشتريان بر توسعه برند در هنر-
صنعت فرش دستباف ايران (موردمطالعه :استانهای تهران و اصفهان) پرداختند .نتايج پژوهش ،نشان داد که تاثیر
آگاهي از برند ،کیفیت درکشده و وفاداری به برند بر توسعه برند تايید نشد و بیشترين تأثیر را مديريت ارتباط با
مشتری بر ارزش ويژه برند و همچنین ارزش ويژه برند بر توسعه برند داشته است .از طرفي ،از بین مؤلفههای ارزش
ويژه برند؛ مؤلفه تداعي برند تأثیری معناداری بر توسعه برند داشته است .همچنین ارزش ويژه برند نیز نقش میانجي
در تأثیر مديريت ارتباط با مشتری بر توسعه برند داشته است و از بین مؤلفههای ارزش ويژه برند؛ تنها مؤلفه تداعي،
نقش میانجي را بین مسیر ارتباط با مشتری و توسعه برند داشته است.
) ،Nayebzade, Eghbali & Radmanesh (2018در پژوهش خود به بررسي تعديلکنندگي نگرش نسبت
به تبلیغات در روابط تصوير برند اصلي و وفاداری به برند بر توسعه برند پرداختند .نتايج حاصل از پژوهش ،نشان
مي دهد که تأثیر آگاهي از برند ،وفاداری به برند و تناسب تصوير بر توسعه برند موردتأيید بوده است .همچنین
نگرش نسبت به تبلیغات ،تأثیر وفاداری به برند بر توسعه برند را تعديل ميکند.
) ،Kazemi, Ansari & Rafiee (2017در پژوهش خود به تحلیل تأثیر عوامل موفقیت توسعه برند بر نگرش
مصرفکنندگان نسبت به توسعه برند با درنظرگرفتن نقش میانجي کیفیت ادراکشده خدمات (موردمطالعه :بانک و
شرکتهای خدماتي تابعه آن با برند دی در سطح شهر اصفهان) پرداختند .نتايج ،بیانگر آن بود که عوامل موفقیت
برند بر نگرش مصرفکنندگان نسبت به توسعه برند و کیفیت ادراکشده از خدمات توسعهيافته تأثیرگذار هستند و
کیفیت ادراکشده خدمات توسعهيافته بر نگرش مصرفکنندگان نسبت به توسعه برند تأثیر مثبت و مستقیم دارد.
) ،Mirzaee, Mohammadkazemi & Khademi (2017در پژوهش خود به بررسي تأثیر توسعه برند
ورزشي بر روی ارزش ويژه برند (موردمطالعه :برند پرسپولیس) پرداختند .نتايج ،نشان داد که توسعۀ برند ورزشي بر
ارزش ويژۀ برند ،کیفیت ادراکشده ،آگاهي از برند ،وفاداری برند و تداعیات برند آثار مثبت و مستقیمي دارد.
) ،Ebrahimi & Bagheri GhaleSalimi (2015در پژوهش خود به بررسي توسعه برند و نقش تبلیغات
بازرگاني (موردمطالعه :محصوالت شرکت تبرک) پرداختند .براساس نتايج بهدستآمده ،سه فرضیه پژوهش (تصوير
و وفاداری به برند بر توسعه برند و توسعه برند بر وفاداری به برند) عدم تايید و پنج فرضیه ديگر پژوهش (تصوير
برند بر وفاداری به برند ،آگاهي از برند بر تصوير و توسعه برند بههمراه تبلیغات بازرگاني بر تصوير و آگاهي از برند)
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موردتأيید قرار گرفتند.
) ،Sharif Sheikholeslami, Yousefi & Rahmani Samani (2015در پژوهش خود به بررسي ارزيابي
عوامل مؤثر بر گسترش برند در بازار لبنیات (موردمطالعه :شرکت دامداران) پرداختند .نتايج بهدستآمده در اين
پژوهش ،نشانميدهد که عواملي که با توسعه برند دامداران رابطه دارند به ترتیب عبارتنداز :توصیه برند دامداران به
ديگران ،تشابه کیفیت محصوالت در دست توسعه دامداران با ساير محصوالت دامداران ،تناسب درکشده بین برند
دامداران و نامهای تجاری توسعه دادهشده آن ،تشابه کیفیت محصوالت توسعهيافته دامداران با برند اصلي دامداران
و تشابه کیفیت محصوالت توسعهيافته دامداران با ساير محصوالت دامداران.
) ،Asfuroglu, Okten & Okan (2020در پژوهش خود ،رشد اقتصادی از طريق توسعه برند :تجزيهوتحلیل
چندملیتي را موردبررسي قرار دادند .يافتهها حاکي از آن است که کشورهای درحالتوسعه بايد از تولید انبوه سنتي به
تولید با ارزش افزوده باال مانند توسعه برند تغییر جهت دهند تا عملکرد اقتصادی مشابهي در کشورهای پیشرفته
حاصل شود.
) ،Grzesiak & Bilinska-Reformat (2019در پژوهش خود به بررسي رفتارهای مصرفکنندگان جوان در
رسانههای اجتماعي و تأثیر آنها بر توسعه نام تجاری شخصي پرداختند .يافتهها ،حاکي از آن است که مطالعه
ارائهشده ،مشارکتهای مختلفي به متخصصان بازاريابي ارائه ميدهد و مثالهايي را در مورد چگونگي توسعه نام
تجاری شخصي با استفاده از رسانههای اجتماعي بیان ميکند.
) ،Skaalsvik & Olsen (2014در پژوهش خود به بررسي نام تجاری خدمات :پیشنهاد الگوی تعاملي توسعه
نام تجاری خدمات پرداختند .يافتهها ،حاکي از آن است که توسعه موفقیتآمیز نام تجاری خدمات از طريق درجه
بااليي از خدمات ،مشارکت مشتری ،نیروی کار باانگیزه ،متعهد و توانمند بهدست ميآيد.
) ،Al Saud & Khan (2013در پژوهش خود به بررسي نقش رسانههای اجتماعي در توسعه برند در عربستان
سعودی پرداختند .يافتهها ،حاکي از آن است که رسانههای اجتماعي ازجمله فیسبوک و تويیتر در مقايسه با
روشهای تبلیغاتي سنتي از مؤثرترين ابزار برای توسعه نام تجاری هستند.
) ،Polishchuk (2009در پژوهش خود به بررسي دستورالعملهای احتمالي توسعه مارکهای موفق در
اوکراين پرداخت .همچنین روندهای آينده در شکلگیری و توسعه نامهای تجاری موفق در اوکراين را تجزيه
وتحلیل ميکند که در آن ويژگيهای توسعه نام تجاری بهعنوان يک ابزار بازاريابي و ويژگيهای استفاده از مفهوم
مارک تجاری در بازار ملي در شرايط بحراني درنظر گرفته شده است.
) ،Choi (2008در پژوهش خود به بررسي استراتژی توسعه نام تجاری برای ايجاد هويت محلي-متمرکز بر
توسعه مارک تجاری يوسو برای محصوالت دريايي پرداخت .يافتهها ،حاکي از آن است که استفاده از رنگ محلي
به استراتژیهای توسعه نام تجاری و عناصر هويت برند ،در تعیین جهت مؤثر برندسازی محصوالت دريايي کمک
ميکند.
 .3سؤالهای پژوهش
 .1-3سؤال اصلی

استراتژی مؤثر در انتخاب و توسعه برند چگونه است ،دارای چه اجزايي است و چه روابطي بین اجزای اين مدل
وجود دارد؟
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پاسﺦ به سؤال اصلي ،مستلزم پاسخگويي به مجموعه سؤاالت فرعي زير ميباشد:

فرآيند مسئلهيابي در استراتژی مؤثر در انتخاب و توسعه برند چگونه است و کدام شرايط مقدم (علي) ،بايد در فرآيند
استراتژی مؤثر در انتخاب و توسعه برند موردتوجه قرار گیرد؟
ابعاد و مؤلفههای تدوين و تصويب استراتژی مؤثر در انتخاب و توسعه برند کدماند؟
چه محیط و شرايط زمینهای بايد در استراتژی مؤثر در انتخاب و توسعه برند موردتوجه قرار گیرد؟
چه شرايط مداخلهگری بايد در استراتژی مؤثر در انتخاب و توسعه برند موردتوجه قرار گیرد؟
اجرای سیاستهای استراتژی مؤثر در انتخاب و توسعه برند چگونه است و چه راهبردها و اقداماتي بايد در اجرای
استراتژی مؤثر در انتخاب و توسعه برند موردتوجه قرار گیرد؟
شیوه ارزيابي استراتژی مؤثر در انتخاب و توسعه برند چگونه است و چه پیامدها و نتايجي با اجرای استراتژی مؤثر
در انتخاب و توسعه برند ايجاد خواهد شد؟
چه روابطي بین اجزای مدل نهايي وجود دارد؟
 .4روششناسی پژوهش
در اين پژوهش ،به ارائه مدل انتخاب و توسعه برند با تأکید بر نقش استراتژیها پرداخته شده است .با توجه به
هدف پژوهش که منجر به گسترش و توسعه ادبیات موجود ميشود ،روش پژوهش از نوع کاربردی و از لحاظ
رويکرد ،اکتشافي و تبییني ميباشد .شیوه انجام اين پژوهش نیز بهصورت کیفي است .در اين پژوهش ،از روش
مصاحبه جهت گردآوری اطالعات استفاده شده است .مشارکتکنندگان بهگونهای انتخاب شدند که فعالیت آنها در
رابطه با برندسازی و توسعه برند بوده و در کار خود دارای سوابق ارزشمندی بودهاند؛ لذا جامعه آماری پژوهش شامل
مديران و متخصصان صنعت مواد غذايي است که درخصوص توسعه برند اطالعات و شناخت کافي دارند .روش
نمونهگیری در اين پژوهش ،از نوع گلوله برفي ميباشد .بدينصورت که ابتدا با افرادی که در زمینه موضوع
موردپژوهش از تخصص الزم برخوردار بودند ،مصاحبه انجام گرفت و در انتها از آنها خواسته شد ساير کساني که
ميتوانند به محقق در امر پژوهش کمک نمايند را معرفي کنند .بدينمنظور ،با مراجعه به تعدادی از مديران و
متخصصان صنعت مواد غذايي است که درخصوص توسعه برند اطالعات و شناخت کافي داشتند ،نمونه اولیه
انتخاب و مصاحبههای نیمهساختاريافته با آنها انجام شد .بر همین اساس ،در اين پـژوهش ،جمعآوری اطالعات تا
زمان اشباع نظری اطالعات در زمینه موضوع و جايي که دادههای جديد جمعآوریشده بـا دادههايي کـه قـبال
جمعآوریشده تفاوتي نداشت ،انجام گرديد .درنهايت ،در اين فاز تعداد  12نفر بهعنوان نمونه پژوهش در بخش
کیفي انتخاب شدند .پس از انجام مصاحبهها ،متن مصاحبهها بهدقت پیادهسازی شد و بههمراه يادداشتهای
برداشتهشده برای تجزيهوتحلیل ،مورداستفاده قرار گرفت .برای تجزيهوتحلیل متن مصاحبهها ،از روش
تجزيهوتحلیل معنيدار و منطقي (تم) که در تحقیقات کیفي کاربرد گستردهای دارد ،استفاده شد .بهمنظور شناسايي
مؤلفههای ارائه مدل انتخاب و توسعه برند با تأکید بر نقش استراتژیها به مصاحبه با متخصصان و خبرگان که از
اساتید دانشگاه ،مديران و کارشناسان برندسازی و توسعه برند بودند ،پرداخته شد .هدف بررسي وضعیت مدل در
ايران و شناسايي مؤلفههای اثرگذار در توسعه برند بوده است .مصاحبهها تا زماني که اشباع نظری بهدست آمد ،ادامه
داده شد و از مصاحبه هشتم به بعد ،تکرار در اطالعات دريافتي مشاهده شد ،اما اين روند برای اطمینان تا مصاحبه
نهم ادامه يافت ،هرچند از مصاحبه دهم به بعد دادهها کامال تکراری بوده و به اشباع رسید .پس از انجام مصاحبهها
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و پیادهنمودن آنها ،با برشزدن متن مصاحبه ،مفهومپردازی ،مقولهبندی و دستهبندی آنها در مقولههای اصلي و
فرعي ،تحلیل دادهها با استفاده از روش کدگذاری باز ،محوری و انتخابي انجام شد.
 .4-1کدگذاری باز
اين مرحله از تجزيهوتحلیل ،به شناسايي و استخراج مفاهیم اولیه از محتوای اولیه مصاحبهها اختصاص داشت.
براين اساس ،بعد از انجام هر مصاحبه ،محقق با بررسي چندباره آن ،مفاهیم موجود در متن مصاحبه را استخراج و
کدگذاری مينمود .درمجموع  12مصاحبه صورتگرفته (از میان اساتید دانشگاه در حوزه بازاريابي و رفتار
مصرفکننده) ،مفاهیم اولیه استخراج گرديد که بعد از بررسي و کنارهمقراردادن آنها و حذف مفاهیم تکراری،
مفهوم نهايي شناسايي شده است .بهعبارت بهتر ،در اين نوع کدگذاری مفاهیم درون مصاحبهها و اسناد و مدارک
براساس ارتباط با موضوعات مشابه طبقهبندی ميشوند .نتیجه اين مرحله ،تقطیر و خالصهکردن انبوه اطالعات
کسبشده از مصاحبهها و اسناد به درون مفاهیم و دستهبندیهايي است که در اين سؤاالت مشابه هستند .نتايج
حاصل از اين کدگذاری در جدول  1نشان داده شده است.
 .4-2کدگذاری محوری
هدف از کدگذاری محوری ،ايجاد رابطه بین مقولههای تولیدشده (در مرحله کدگذاری باز) است .اين عمل معموال
براساس الگوی پارادايمي انجام ميشود و به نظريهپرداز کمک ميکند تا فرآيند نظريهپردازی را به سهولت انجام
دهد .اساس ارتباطدهي در کدگذاری محوری بر بسط و گسترش يکي از مقولهها قرار دارد .دستهبندی اصلي (مانند
ايده يا رويداد محوری) بهعنوان پديده تعريف ميشود و ساير دستهبندیها با اين دستهبندی اصلي مرتبط ميشوند.
نتايج حاصل از اين کدگذاری نیز در جدول  1نشان داده شده است.
 .4-3کدگذاری انتخابی
کدگذاری انتخابي ،فرآيند انتخاب دستهبندی اصلي ،مرتبطکردن نظاممند آن با ديگر دستهبندیها ،تأيید اعتبار اين
روابط و تکمیل دستهبندیهايي که نیاز به اصالح و توسعه بیشتری دارند ،ميباشد .کدگذاری انتخابي ،براساس
نتايج کدگذاری باز و کدگذاری محوری ،مرحله اصلي نظريهپردازی است .بهاينترتیب که مقوله محوری را به شکل
نظاممند به ديگر مقولهها ربط داده و آن روابط را در چارچوب يک روايت ارائه کرده و مقولههايي را که به بهبود و
توسعه بیشتری نیاز دارند ،اصالح ميکند .بنابراين ،براساس اين کدگذاری انتخابي ،مؤلفهها و شاخصهای مدل به
فرم بیانشده در جدول  1و شکل  1بهدست آمد.
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جدول( .)1نتایج منتج از کدگذاریهای انتخابی ،محوری و باز

ردیف

تم اصلی

مقولههای هستهای

مقولههای عمده

(منتج از کدگذاری انتخابی)

(منتج از کدگذاری محوری)

(منتج از کدگذاری باز)

1

تعهد به مشتريان

توانمندسازی و تعهد به مشتريان

2

قابلیت تولیدی

قابلیت تولیدی

3

جايگاهسازی برند

جايگاه سازی برند

4

ارزشآفريني خدمات پس از
تحويل

ارزشآفريني خدمات پس از
تحويل

5

پیشنیاز ساختاری

پیشنیاز ساختاری

6

يکپارچهسازی دانش و
فعالیتهای سازماني

يکپارچهسازی دانش و
فعالیتهای سازماني

7

خلق معاني متمايز برند
سازمان

خلق معاني متمايز برند سازمان

8

آگاهيرساني

آگاهيرساني

 تعهد شرکت به زمان تحويل شفافیت در ساخت و تحويل طبق وعده عملدادهشده
 عدم تناقض وعدهها با عمل کیفیت ساخت محصوالت انعطافپذيری تولید مطابق با شرايط فصلي و نیازمشتريان
 افزايش کیفیت محصول و کاهش هزينه تولیدمحصول با بهکارگیری تجهیزات پیشرفته
 توانايي در تولید محصوالت متنوع ازنظر اندازه ،شکلو حجم
 بهکارگیری گروههای کانوني جهت شناخت نیازهایمشتريان
 انتخاب زمان مناسب ورود به بازار پیگیری نوآوریهای انجامشده توسط رقبا بررسي و الگوبرداری از شرکتهای موفق بهرهگیری از فناوری اطالعات جهت شناخت بازار وافزايش فروش
 عمق تعهدات خدمات پس از تحويل مديريت خدمات محصوالت پس از فروش ايجاد تجربه مطلوب برای خريد مصرفکننده ثبات مديريت انتخاب تأمینکننده مناسب تمرکز بر تصمیمگیریهای صحیح سالمت مالي قابلیت يادگیری دروني و شبکهسازی تیمسازی در حل مسائل و اجرای فعالیتها تشويق فرهنگ همکاری میان کارکنان سرمايهگذاری در سامانههای جديد نظیر  ،ITجهتانتقال آسان و منسجم اطالعات میان افراد و واحدها
 ايجاد ساختار سازماني منسجم درک هويت متمايز برند سازمان معنيداری فعالیتهای سازمان معاني تمايز نسبت به رقبا ايجاد هويت برای اعضای سازمان انتقال معاني و ارزشهای خلقشده به مشتری باتبلیغات
 -ايجاد هويت برند از طريق ارتباطات بازاريابي
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تحلیل و ارزيابي برند
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بهبود جايگاه رقابتي

بهبود جايگاه رقابتي
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بازارگرايي

بازارگرايي
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تصويرذهني مطلوب

تصويرذهني مطلوب
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مدير ارشد
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 تحريک دانشافزايي مشتری آگاهي از برند اعتبار شرکت تصوير برند وفاداری مشتری به برند ايجاد تمايز برند )مزيت رقابتي( برند انحصاری نمايش ارزش برند حفظ ارزش برند کاربرد ارزش برند فعالیتهای بازاريابي دورنمای شرکت ابزار رسیدن به هدف برند بهعنوان دارايي شناسايي و بررسي نیازهای مشتريان تعیین تعهدات شرکت در قبال مشتريان ارزيابي میزان اشتیاق و تعصب مدير نسبت به هويتبرند
 شناسايي فرصتهای رقابتي موقعیت رقابتي برتر مزيت نسبت به رقبا کاهش هزينههای بازاريابي تثبیت جايگاه برند در بازار تحقیقات بازار امکانسنجي اقتصادی مهندسي ارزش کیفیت مواد اولیه به کار گرفتهشده شناخت و تناسب با نیازهای مصرفکننده اعتماد به برند برداشت مثبت از اهداف سازمان تداعي مثبت برند تبلیغات دهانبهدهان مثبت آيندهنگری مدير ،تعیین جهتگیری فعالیتهایشرکت
 تخصصيسازی زمینههای کسبوکار شرکت تصمیمگیری به هنگام متناسب با تغییر شرايط بازار تبحر در درک و شناخت بازار ،و شناخت ايدههایجديد
 ا يجاد پیوند میان موقعیت و منافع شرکت با منافعمورد انتظار مشتريان
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مقولههای هستهای

مقولههای عمده

(منتج از کدگذاری انتخابی)

(منتج از کدگذاری محوری)

(منتج از کدگذاری باز)

14

تثبیت جايگاه برند در بازار

تثبیت جايگاه برند در بازار

15

حفظ جايگاه برند میان
مشتريان و بازار

حفظ جايگاه برند میان مشتريان و
بازار

16

انتخاب استراتژی برندسازی

انتخاب استراتژی برندسازی

17

بازاريابي استراتژيک

بازاريابي استراتژيک

 ايجاد تصوير مثبت از محصول با تأکید بر کیفیت تثبیت موقعیت و جايگاه برند در ذهن مشتريان و بازار تالش در جهت ارتقای برند در بازار تالش در جهت تولید و ارائه محصوالت مشتریپسندو باکیفیت
 توجه به نحوه برخورد با مشتری در مرحله فروش برقراری شبکه ارتباطي با مشتريان از طريق فضایمجازی
 بهکارگیری نوآوری و سلیقه مشتری در تولیدمحصوالت منحصربهفرد
 استفاده از چند برند برای يک محصول برای عرضه دربازارهای مختلف
 فروش صنعتي مواد اولیه يا محصوالت تمامشده بهبرندهای مطرح
 گسترش دامنه محصوالت به بازارهای مختلف ارائه محصول با توجه به تعهدات شرکت به مشتريان ارزشآفريني و ايجاد ارزش برای مشتری توجه به محیط و استراتژی بازاريابي تولید با توجه به نیاز آينده -بهکارگیری تبلیغات محیطي هدفمند

براساس ابعاد و نشانگرهای شناساييشده در مورد مدل طراحي الگوی بومي بازاريابي و رفتار مصرفکننده در
کسبوکارهای کوچک و متوسط نوپا در ايران ،مدل مفهومي با  6بعد اصلي و  32مؤلفه محوری به شرح زير است.
برای اين منظور از رويکرد استراوس و کوربین1در نظريهپردازی دادهبنیاد استفاده شد و مدل پارادايمي حاصل در
شکل  1ارائه گرديد.

1. Strauss & Corbin
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 ارزشآفريني خدمات پس از تحويل پیشنیاز ساختاری -يکپارچهسازی دانش و فعالیتهای سازماني

پدیده محوری
 استراتژی برندمحوری:عملکرد ،موقعیتيابي،
ارزشها ،چشمانداز ،تحلیل
و ارزيابي برند

راهبردها و اقدامات
 بهبود جايگاه رقابتي بازارگرايي تصويرذهني مطلوب روشن فکری و تفکرراهبردی مدير ارشد

نتایج و پیامدها
 تثبیت جايگاه برند دربازار
 حفظ جايگاه برندمیان مشتريان و بازار
 انتخاب استراتژیبرندسازی
 -بازاريابي استراتژيک

شرایط مداخلهگر
 خلق معاني متمايز برند سازمان آگاهيسازیشکل( .)1مدل انتخاب و توسعه برند با تأکید بر نقش استراتژیها

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
محققان ،برند را مفهومي دائما در حال تکامل و دارای پیچیدگي باال ميدانند (.)Veloutsou & Guzman, 2017
شرکتها ،مارکهای قدرتمندی ميخواهند که داراييشان باشد و سعي ميکنند قدرت برند را افزايش دهند که
منجر به ارزيابي مطلوب و حمايت از گروههای مختلف ازجمله مصرفکنندگان و کارمندان از ارائه نام تجاری بازار
ميشود ( .)Dwivedi, Johnson & McDonald, 2015; Poulis & Wisker, 2016از برندها و شبکه ذينفعان
آنها انتظار ميرود که مارکهايي با شهرت قوی و مطلوب تولید کنند ) .(Keller, 2016توسعه برندهای
قدرتمندی که مشتريان دوست داشته باشند و از چند طريق آنها را انتخاب و پشتیباني کنند ،هدف اصلي اکثر
گروههايي است که در بازارهای مختلف ،پیشنهادهای مارکدار معرفي ميکنند ) .(Keller, 2016اهمیت مارکها
بهعنوان شناسه اصلي يک پیشنهاد و "سخنگوی" منحصربهفرد برای بسیاری از مردم بهطور گستردهای
شناختهشده است و مارکها بهعنوان داراييهای اصلي شرکت شناخته ميشوند ( Davcik, Da Silva & Hair,
 .)2015توسعه ارتباط تجاری يکي از اولويتهای اصلي شرکتها است ( & Chatzipanagiotou, Veloutsou
 )Christodoulides, 2016و اين همان چیزی است که شرکتها سعي ميکنند در همه بازارهايي که در آن
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فعالیت ميکنند ،بهدست آورند ( .)Christodoulides, Cadogan & Veloutsou, 2015هدف شرکتها ،ايجاد
تعهد ،وفاداری و تکرار خريد از طريق مارکها است ( Osuna Ramírez, Veloutsou & Morgan-Thomas,
 )2017و بايد مارکها را بهعنوان جريان درآمد درنظر بگیرند و سعي کنند قدرت مالي برند را بسنجند ( Davcik,
 .)Da Silva & Hair, 2015; Nguyen, Dadzie, Davari & Guzman, 2015توسعه برند ،ميتواند موجب
شود که شرکت يکويک در زمینههای ديگر گام بردارد و با بهرهگیری از تولید و ارائه کاال و خدمات با استفاده از
همان نام تجاری ،توسعه و بسط يابد و ريسک تصوير برند خود را کمتر نمايد .شرکت يکويک ،از اعتبار برند برای
افزايش و اهرمسازی ارزش ويژه برند استفاده ميکند .توسعهپذيری برند در اين شرکت به اين امر بستگي دارد که تا
چه حد تداعیات مشتريان از ارزشها و اهداف برند قوی است .اين پژوهش ،ميتواند به افزايش دانش در زمینه
انتخاب و توسعه برند بپردازد چراکه در اين پژوهش ،تالش شده است تا با ارائه الگويي ،به درک بهتری از انتخاب و
توسعه برند با تأکید بر نقش استراتژیها پرداخته شود.
منابع
ابراهیمی ،حدﻳث و باقری قلعهسلیمی ،مرضیه ( .)1٣94توسعه برند و نقش تبلیﻐات بازرﮔانی (مطالعه موردی :مﺤصوﻻت
شرکﺖ تبرك) .مﺠله مدﻳرﻳﺖ بازارﻳابی.9٣-114 ،)10(26 ،
اعتضاد ،فاطمه السادات و کارﮔر ،حمید ( .)1٣98بررسی تأثیر مدﻳرﻳﺖ ارتباط با مشترﻳان بر توسعه برند در هنر -صنعﺖ فرش
دستباف اﻳران (موردمطالعه :استانهای تهران و اصفهان) ،ﮔلﺠام.216-195 ،٣5 ،
داوری ،مﺠیدرضا و سلیمانی بشلی ،علی ( .)1٣90برندسازی در بازار خدمات مالی (با تمرکﺰ بر صنعﺖ بانکداری) ،انتشارات
رسا.
دروﻳش ،حسﻦ؛ نﺠفیزاده ،نادره السادات و کیانیراد ،دارﻳوش ( .)1٣95بررسی تأثیر نﮕرش و قصد خرﻳد مشترﻳان برندهای
خردهفروشی بر اعتماد ،بدبینی و سود دركشده (مطالعه موردی :فروشﮕاه زنﺠیرهای اتکا در شهرستان اراك) ،پارس
مدﻳر.7٣-84 ،٣ ،
دهقانیسلطانی ،مهدی؛ مﺤمدی ،اسفندﻳار؛ پوراشرف ،ﻳاساناهلل و ساﻳهمیری ،کوروش ( .)1٣91بررسی عوامﻞ مؤثر بر ارزﻳابی
نﮕرش مصرفکنندﮔان از توسعه برند .مدﻳرﻳﺖ بازرﮔانی.104-85 ،)5(1 ،
رحیمنیا ،فرﻳبرز و فاطمی ،سیده زهرا ( .)1٣91بررسی نقش واسﻂ ارزش وﻳژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفﻖ با
مشتری و تصوﻳر برند در هتﻞهای  5ستاره مشهد .تﺤقیقات بازارﻳابی نوﻳﻦ.91-7٣ ،)2(1 ،
شرﻳﻒ شیﺦاﻻسالمی ،سیدﺟواد؛ ﻳوسفی ،علیاصﻐر و رحمانی سامانی ،عاطفه ( .)1٣94ارزﻳابی عوامﻞ مؤثر بر ﮔسترش برند در
بازار لبنیات (موردمطالعه :شرکﺖ دامداران) .کنفرانﺲ بیﻦالمللی مدﻳرﻳﺖ ،اقتصاد و مهندسی صناﻳﻊ ،تهران ،موسسه
مدﻳران اﻳدهپرداز پاﻳتخﺖ وﻳرا.
عسﮕریدهآبادی ،حمیدرضا ( .)1٣90رتبهبندی عوامﻞ مؤثر بر اﺟرای موفﻖ توسعه نام تﺠاری در اﻳران با استفاده از روشهای
تصمیمﮔیری ﭼندمعیاره .پاﻳاننامه ،وزارت علوم ،تﺤقیقات و فناوری _ دانشﮕاه عالمه طباطباﻳی -دانشکده مدﻳرﻳﺖ و
حسابداری ،کارشناسی ارشد.
فیﺾ ،داود و دهقانیسلطانی ،مهدی ( .)1٣9٣اثر ارزش وﻳژه برند بر ارزﻳابی نﮕرش مصرفکنندﮔان از توسعه برند مﺤصوﻻت
ﻻستیﻚ اﻳرانی .کاوشهای مدﻳرﻳﺖ بازرﮔانی.125-145 ،)11(6 ،
قربانی ،علیرضا ( .)1٣89توسعه برند و نﮕرش مصرفکنندﮔان نسبﺖ به آن .ماهنامه مدﻳرﻳﺖ.52-65 ،)161(21 ،
کاظمی ،علی؛ انصاری ،آذرنوش و رفیعی ،هاﺟر ( .)1٣96تحلیل تأثیر عوامل موفقیت توسعه برند بر نگرش مصرفکنندگان نسبت به
توسعه برند با درنظرگرفتن نقش میانجي کیفیت ادراکشده خدمات (موردمطالعه :بانک و شرکتهای خدماتي تابعه آن با برند
دی در سطح شهر اصفهان) .مديريت فردا.191-208 ،53 ،
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 برند: تأثیر توسعه برند ورزشي بر روی ارزش ويژه برند (موردمطالعه.)1٣96(  مهدی، رضا و خادمی، میثم؛ مﺤمدکاظمی،میرزاﻳی
.531-548 ،38 ، مديريت ورزشي.)پرسپولیس
 بررسي تعديلکنندگي نگرش نسبت به تبلیغات در روابط تصوير برند اصلي و.)1397(  ياسین، اکرم و رادمنش، شهناز؛ اقبالي،نايبزاده
.36-7 ،38 ، مديريت کسبوکار.وفاداری به برند بر توسعه برند
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نویسندگان این مقاله:
احمد اخالقي؛ دانشﺠوی ﮔروه مدﻳرﻳﺖ بازرﮔانی دانشﮕاه آزاد اسالمی واحد بیﻦالملﻞ ﺟﺰﻳره کیش و
همچنیﻦ سابقه تدرﻳﺲ در دروس مدﻳرﻳﺖ و بازارﻳابی و حسابداری دانشﮕاههای آزاد و پیام نور و همچنیﻦ
سابقه مدﻳرﻳﺖ در دستﮕاههای اﺟراﻳی را دارد و در زمینه بازارﻳابی و تﺠارت بیﻦالملﻞ دارای تﺠربیات
بیشماری میباشد .اﻳشان هماکنون در منطقه وﻳژه اقتصادی پارس ﺟنوبی دارای سمﺖ مدﻳرﻳتی میباشند.
دکتر احمد عسکری؛ استادﻳار ﮔروه بازرﮔانی دانشﮕاه آزاد اسالمی ﻻمرد میباشند .اﻳشان در زمینه انﺠام
طرحهای پژوهشی و داوری مقاﻻت علمی پژوهشی صاحبنظر هستند .نامبرده عالوهبر سمﺖهای اﺟراﻳی
ازﺟمله معاون اداری و مالی دانشﮕاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد ،درحالحاضر مدﻳر ﮔروه بازرﮔانی
دانشﮕاه آزاد اسالمی واحد ﻻمرد میباشند .وی عالوهبر تدرﻳﺲ در مقاطﻊ تﺤصیالت تکمیلی و راهنماﻳی و
مشاوره پاﻳاننامههای دکتری و ارشد ،در زمینه ﭼاپ مقالههای  ،ISC ،ISIعلمی و پژوهشی فعالیﺖ دارند.
همچنیﻦ اﻳشان کتاب تبلیﻐات و برند را نیﺰ به ﭼاپ رساندهاند.
دکتر عبداهلل نعامي؛ استادﻳار ﮔروه بازرﮔانی دانشﮕاه آزاد اسالمی واحد تهران ﺟنوب میباشد .وی سابقه
تدرﻳﺲ ،تﺤقیﻖ و مشاوره در امور رفتار مصرفکننده ،بازارﻳابی ،صادرات ،مدﻳرﻳﺖ استراتژﻳﻚ و دارای مقاﻻت
علمی-پژوهشی داخلی و بیﻦالمللی و کتابهای تألیفی متعددی هستند .همچنیﻦ سابقه معاونﺖ پژوهشی
دانشکده مدﻳرﻳﺖ ،مدﻳرﻳﺖ ﮔروه بیمه دانشﮕاه آزاد اسالمی واحد ﺟنوب ،مدﻳرﻳﺖ تﺤصیالت تکمیلی ﮔروه
بازرﮔانی دانشﮕاه آزاد اسالمی واحد کیش و درحالحاضر مدﻳرﻳﺖ ﮔروه تﺤصیالت تکمیلی بازرﮔانی،
کسبوکار و کارآفرﻳنی دانشﮕاه آزاد اسالمی واحد تهران ﺟنوب را در اختیار دارند.
دکتر علیرضا روستا؛ استادﻳار ﮔروه مدﻳرﻳﺖ بازرﮔانی دانشﮕاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس میباشند.
تخصص اصلی اﻳشان در زمینه مطالعات رفتار مصرفکننده ،برندﻳنگ ،بازارﻳابی دﻳﺠیتال و بازارﻳابی خدمات و
کارآفرﻳنی و صنعﺖ ﮔردشﮕری میباشد .نامبرده عالوهبر سمﺖهای اﺟراﻳی از ﺟمله معاونﺖ آموزشی و پژوهشی
دانشﮕاه آزاد اسالمی واحد بیﻦالمللی کیش و دبیر کﻞ ﺟشنواره اﻳدههای نوپا در صنعﺖ تورﻳسم ،درحالحاضر
بهعنوان معاونﺖ آموزشی و تﺤصیالت تکمیلی دانشﮕاههای آزاد اسالمی غرب استان تهران مشﻐول به فعالیﺖ
هستند .وی عالوهبر تدرﻳﺲ در مقاطﻊ تﺤصیالت تکمیلی و راهنماﻳی و مشاوره پاﻳاننامههای دکتری و ارشد در
زمینه مشاوره بازارﻳابی و برندﻳنگ به شرکﺖهای دانشبنیان و نوپا فعالیﺖ دارند .عضوﻳﺖ در کمیته داوری
مﺠالت علمی داخلی و خارﺟی بخش دﻳﮕری از فعالیﺖهای اﻳشان میباشد .اﻳشان توانستهاند انواع مختلفی از
مقاﻻت را در مﺠالت بیﻦالمللی در سراسر ﺟهان از ﺟمله ژورنال بازارﻳابی تعطیالت و  ...بهﭼاپ برسانند.

