طراحي مدل ابتكاري ارزشگذاري برند (از ديدگاه دانشجويان مورد مطالعاتي دانشجويان گرايشهاي مختلف
مديريت دانشكده مديريت موسسه آموزش عالي نور طوبي)
مجتبي صراف زاده جهرمي
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بینالملل ،موسسه آموزش عالي غیر انتفاعي مجازي نور
طوبي
چكیده
طي چند دهه اخير ،محققان و فعاالن درزمينهٔ خدمات توجه زيادي به برندها کردهاند .اين نكته که برند ارزشي دارد که از
ارزش معمول دارايي که بهوسيله فعاليتهاي مالي حرفهاي ايجادشده است ،فراتر ميرود .برند يك الزام استراتژيك است که
سازمانها را در جهت خلق ارزش بيشتر براي مشتريان و ايجاد مزيتهاي رقابتي پايدار کمك مينمايد .هدف از اين پژوهش
ارائه مدلي جهت ارزشگذاري برند دانشگاه نور طوبي از ديدگاه دانشجويان ارشد مديريت گرايشهاي مختلف مديريت و
همچنين شناسايي مؤلفههاي کليدي تأثيرگذار بر آن است .از نمونهگيري تصادفي طبقهاي براي نمونهگيري از جامعه آماري
استفاده شد .بدين منظور ،پرسشنامه استاندارد طراحي گرديده است .فرضهاي پژوهش و ارتباط معنادار آنها اعتبار برند،
وفاداري برند ،تصوير برند ،هويت نام تجاري ،احساسات برند ،شخصيت برند ،رضايت ،اعتماد ،تعهد ،آگاهي ،کيفيت درک شده
و شهرت ( 12متغير) باارزش ويژه برند با استفاده از آزمونهاي آماري  T-Studenاثبات گرديد.
کلمات کلیدي :ارزش ويژه برند ،ارزيابي سهام برند ،ارزشگذاري برند ،ارزش برند

مقدمه
برندها به عنوان راهي سريع براي شناسايي و متمايز ساختن خود و ايجاد تصوير در ذهن مشتريان هستند اندازهگيري ارزش
ويژه برند مبتني بر مشتري در بازاريابي برند حياتي است .ارتباط با مشتري يكي از راههاي مناسب براي رشد و ترقي و افزايش
ارزش برند است .همچنين بهمنظور افزايش سطح وفاداري به برند و ارزش ويژه برند و رفع نيازهاي مشتريان در بخش خدمات،
ميتوان از فعاليت هاي بازاريابي رابطه مند براي افزايش منافع مشتريان استفاده نمود (* )kim,2008در تالش براي تعريف
رابطه ميان برندها و مشتريان است که اصطالح ارزش ويژه برند مطرح ميشود .ارزش ويژه برند ارزشي است که براي يك
سازمان رخ ميدهد ،مفهومسازي ميشود و قابل اسناد به اسم برند است (†)wood,2000ارزش ويژه برند عبارت است از
ارزشافزودهاي که با آنيك برند مفروض به يك محصول منتسب ميشود (†)1989,farquharتصوير اجتماعي دانشگاه و
مراکز آموزش عالي عالوه بر جايگاه کلي اش در بازار ،در متأثر ساختن برند آموزش عالي اهميت داشته و بدين ترتيب بر
فرايند انتخاب تأثير دارد .درزمينهٔ آموزش عالي ،هرچند که مستقيماً ارزش ويژه برند دانشگاه را ( †، Ivy),2008بررسي
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