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 مقدمه

 شکر بسیار خدای تبارک و تعالی را که توفیق تالیف کتاب حاضر را فراهم نمود. 

 سخنی صمیمی با خوانندگان:

جمله های نخستین اما الزامی در یادگیری و همچنین تدریس هر علم، ازیکی از گام

 علم مدیریت برند، اعتقاد به کاربردی بودن آن علم است. 

ایده نگارش کتاب حاضر از آنجا شکل گرفت که پس از چندین سال تدریس، 

های خارجی، اعتقاد راسخ پیدا کردم که کسب تجربه از صنعت، و بررسی دانشگاه

مهمترین ابزارها تر ارتقا یابد و یکی از سطح تدریس باید به سطحی باالتر و کاربردی

 در جهت نیل به این هدف استفاده از شیوه تدریس کیس یا موردکاوی است. 

های خارجی، اینجانب را متقاعد کرد اما تجربه چندین و چند باره استفاده از کیس

شود. از طرفی ها موجب افزایش عالقه و درگیری ذهنی دانشجویان نمیکه این کیس

های ایرانی در حوزه مدیریت برند باشد. بر همین یسکتابی وجود نداشت که حاوی ک

هایی در حوزه مدیریت برند و با توجه به بازار اساس شروع به نگارش تدریجی کیس

ام و در هایی است که به مرور تدوین کردهایران نمودم. کتاب حاضر حاصل کیس

 های کارشناسی ارشد ارائه شده و بهبود یافته است.کالس

ه اینجانب با آنها مراوده کتاب حاضر، یا در مورد برندهایی است کهای کیس

هایی که با آنها ام، یا به جهت معروفیت برندشان یا چالشای داشتهای یا پروژهمشاوره

ام. به هرحال مهمترین های سرکالس از آنها یاد کردهاند، در سخنرانیمواجه بوده

ها رعایت شود، جذابیت آنها کیسخصوصیتی که سعی شده در انتخاب و نگارش 

نقل است معلم کسی نیست که چیزی  وسیکنفوسبرای مخاطبین است. همچنان که از 

یاد دهد، معلم کسی است که آتشی از اشتیاق به آموختن در افراد ایجاد کند. همچنین 

در نگارش کیس ها سعی شده تا حد ممکن از آرایه اطناب! اجتناب شود. برهمین 

 ه بودن کیس را نباید دال بر کم اهمیت بودن آن دانست.اساس کوتا

 



 

باشند، مخاطب اصلی این کتاب دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی می

مندان به علم مدیریت برند نیز مفید است. کتاب هرچند که این کتاب برای سایر عالقه

 در چهارده فصل تهیه شده است تا بتوان در طول یک ترم آموزشی که معموالً تعمداً

بیشتر از چهارده جلسه مفید ندارد، به مرور در هر جلسه به بحث گذاشته شود. چنانکه 

مُلک  ،بحثعلم بی ،تجارتسه چیز پایدار نماند: مال بیفرماید سعدی علیه رحمه می

داند؛ اما در گیری میریت را مترادف با تصمیم. همچنین پیتر دراکر، مدیسیاستبی

کارگیری شود. از طرفی بهروزگار فعلی و در تدریس مدیریت بدان توجه الزم نمی

گیری رویکرد حل کیس مزایای زیادی دارد. این شیوه عالوه براینکه قدرت تصمیم

یادگیری  شود که اشتیاق و درگیری ذهنی نسبت بهبرد، باعث میمخاطبین را باال می

علم مدیریت برند افزایش یابد. این کتاب باتوجه به دستیابی به اهداف فوق الذکر 

 نوشته شده است.

شود تا مزایای حل در ادامه نکاتی پیرامون حل کیس به دانشجویان عزیز ارائه می

 ها افزایش یابد: کیس در کالس

 .خود را در موقعیت تصمیم گیری واقعی فرض کنید 

 های پیشنهادی بسیار مهم است.حلراه توجیه علمی 

 .سعی کنید قدرت بیان خود را افزایش دهید 

 شودری است. نابرده رنج گنج میسر نمیوقت گذاشتن برای حل کیس ضرو. 

  مانند  –همانند دنیای واقعی، اطالعات کیس کامل نیست. جواب صفر و یک

 وجود ندارد. -مسائل علوم کمی

  اظهار نظر با رعایت ادب و مبتنی بر علم مدیریت سعی کنید توان خود را در

 برند، ارتقا دهید.

 های مشابه و موفق خارجی و داخلی را جستجو و تحلیل کنید.برند 

 ها را تحلیل نمایید و به دیدگاه های به نقطه نظرات دیگران دقت کنید، آن

 آنها با احترام و سعه صدر پاسخ دهید.



 

  

 ها را با توجه به حلواقع بین باشید و راه ها،ها و تحلیلحلدر ارائه راه

 شرایط واقعی ایران ارائه کنید.

 حل بهینه، استراتژی مناسب و امثالهم کلی گویی نکنید. از مواردی مانند راه

 استفاده نکنید. منظور خود را واضح بیان کنید.

 .در صورت امکان از مطالب سایر دروس نیز استفاده کنید 

  دارید سایر دانشجویان برای حل کیس زمان بگذارند و همانطور که انتظار

های عمیق و پخته ارائه کنند، شما نیز زمان بگذارید. اولین شرط در جواب

 یادگیری هر علم اختصاص زمان الزم به آن است.

  سرچ اینترنتی کنید، مطالب و کتب مرتبط را بخوانید، و با افراد مطلع

 مشورت کنید.

هایی که نگارنده اوی تعاریف مختلفی شده است. موردکاویدر مورد کیس یا موردک

 شود:است که در ادامه ارائه می ۳(۳۱15تالیف نموده است مطابق نظرات دکتر خاکی )

 case studyها از برداشت

کاربرد یافته است. در « پژوهشی»و « آموزشی»برای دو روش  case studyاصطالح 

« 6موردپژوهی» را با« موردکاوی»نشده و تفاوت این دو توجهای از منابع منتشر شده، به پاره

 های این دو شده است:اند، همین غفلت مایه آشفتگی در تشخیص مصداقیکی پنداشته

case studyموردکاوی[عنوان یک روش آموزشی ، به =      [ 

قضیه های گوناگونی وجود دارد مانند: مطالعه موردی، افته، معادل case studyبرای 

از حدود  case studyای از صاحبنظران بر این باورند که اداری و بررسی موردی... پاره

ای ها آغاز شده است. عدهسازی از سابقه هر بیمار در بیمارستانبا پرونده ۳1۱1سال 

در آموزش رشته  ۱توسط کریستوفر لنگدل ۳008دیگر معتقدند این روش در سال 

                                                            
 (. مورد پژوهی. تهران: نشر فوژان.۳۱15خاکی، غالمرضا ) -۳

2Case Research  

3Longdell 



 

های پزشکی، بازرگانی، ر گرفته شد و سپس وارد رشتهحقوق دانشگاه هاروارد بکا

 اداری و علوم اجتماعی گردید.

شود که ( استفاده میCase Solvingاز اصطالح موردگشایی ) case studyگاه به جای 

 هدف از آن، حل مشکل سازمانی با مشارکت افراد به منظور بهبود عملکرد یک سازمان است.

 موردکاوی بر پرورش سه مهارت اصلی زیر است: در هر صورت تمرکز اصلی روش

 ئلتشخیص و تعریف مس( هDiagnosing & Defining Problem) 

 بدیلحلایجاد راه( ها/ آلترناتیوها( )هاFormulation Solution) 

 ها و تصمیمحلارزیابی راه( گیریDecision Making) هادرباره آن 

 معیار

 موضوع
 مورد سرانجام  کاربرد    اثرات عینیت

 موردکاوی
واقعی، تخیلی، 
 بازسازی شده

های توسعه مهارت
 ذهنی

روشی آموزشی 
 برای تدریس

تواند ناتمام می
 باشد

 کامال واقعی مورد پژوهی

 دستیابی به

های آموزه

تکرارپذیر و 
 پذیرتصمیم

روشی برای 

 پژوهش

باید به نتیجه 
رسیده و اتمام 

 یافته باشد

موردکاوی عبارتند از: تقویت توانمندی موردکاوان، افزایش توان مهمترین اهداف 

تجزیه و تحلیل مسایل بازاریابی، توسعه تفکر خالق برای حل مساله، تقویت مهارت 

 های واقعی.تصمیم گیری در موقعیت
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 ۳۳ برند تیریمد یاساس میبر مفاه یدرآمدفصل اول: 

 ۳۳ برند

 ۳۳ برند تیریمد

 ۳6 یبرندساز یهامدل

 ۳۳ وعده برند

 ۳7 (زی)نقطه تما زیوجه تما

 ۳7 برند تیشخص

 ۳0 عناصر برند

 ۳1 نام برند

 ۳1 لوگو

 68 شعار

 68 کیبرند نوستالژ

 66 برند ییدارا

 67 محصول ینا آگاه لیاز برند به دل یتینارضا :دوم فصل

 ۱۳ بلوچستان یخرما :ومس فصل

 ۱5 دو برادر :مچهار فصل

 1۳ یدیشاهسوند و هال :مپنج فصل

 17 کنندهیعفونکننده و ضددیسف عیبرند صحت؛ ما ششم: فصل

 5۳ تانایلوگو و هفتم: فصل

 55 زینقطه تما هشتم: فصل



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 57 برندمحور ریانتخاب مد نهم: فصل

 51 پول برند دهم: فصل

 ۳۱ و فروش یابیواحد بازار :یازدهم فصل

 ۳5 الیو فام الیاو دوازدهم: فصل

 ۳1 نکردن ایکردن  غیتبل سیزدهم: فصل

 7۱ یداستان برند مناسب خوارزم چهاردهم: فصل

 77 رانیا یامیچابهار م پانزدهم: فصل


