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 تمام حجت کنیمااز روز اول 
 یادداشت مدیر مسئول

 

 .بچه هایشان اتمام حجت می کنند ژاپنی ها همان کالس اول دبستان، با
 : را می گذارند جلوي بچه ها و می گویند درس اول هم جغرافیاست ؛ نقشه ژاپن

 ! بینیداین ژاپن کوچولوي ماست ، ب
محدود است و جمعیتش زیاد و لیستk نداشته ها را به بچه ها  ژاپنِ ما نفت ندارد ، معدن ندارد ، زمینش

  را می ترسانند! می کنند ،خیلی ساده و خودمانی بچه هایشان گوشزد
، حتی بچه ها  گوشزد می کنند  نیاز جامعه را از همان اول کار ، به نظام آموزشی ژاپن فهرست مشاغل مورد

ازحجم کتاب  چون ژاپنی ها معتقدند عمیق اندیشیدن بهتر. حجم کتاب هاي درسی ژاپن یک سوم اروپاست
 هاست! 

در گوش  که از همان اول مدام –رسانه هاي ما  مقایسه کنید با کتاب هاي درسی و حتی  حاال این موضوع را

 : بچه ها می خوانند
 ر از  دvر و گوهر است و ... پ  اي ایران اي مرز پر گهر ، سنگk کوهت 

نقشه  بلکه براي شرح افتخارات گذشته  ، اگر اولین درس ما تاریخ است ، نه براي عبرت در دبستان هم
چیز دارد! نفت دارد ،  با غرور می گویند: بچه ها ببینید! ایران همه جغرافیایی را هم بگذارند جلوي بچه ها

 گاز دارد ، جنگل دارد
 ش طالست!دریا دارد و خاک

در کتاب فارسی هم که در از همان ابتدا می آموزند که بابا آب داد. بابا نان داد. بابا با دست پر آمد، خیالتان 
 راحت باشد. بابا کارمند است و سر ماه حقوقش را از دولت می گیرد و براي شما آذوقه می خرد!

 خوب این دو را مقایسه کنید.
 تنبلی اجتماعی و حتی طلبکاري ، که به و غناي کامل و ایجاد ترکیبی ازداشتن   نتیجه اش می شود احساس

اي چه نسل جدید ما باید بر وصف کودکان و نوجوانان و مدیران و اشتباه به آن می گوییم غرور ملّی . با این
 چیزي تالش کنند؟

د! از یلی همه طلبکارناین می شود که بچه هاي ما از دوران کودکی و بعد مدرسه و دانشگاه تا فارغ التحص
 خانواده جداگانه و از اجتماع و دولت و مسئولین.

شدن و خلبان شدن . یعنی شغل  ذکرشان می شود دکتر شدن ، مهندس این می شود که بچه هاي ما فکر و

 .نه نیاز کشور.  شخص در آن حرف اول و آخر را می زند که نفع و رفاهk –رویایی و به شدت مادي  هاي
 گفته نماند که در سال هاي اخیر تب کارآفرینی هم جامعه جوان ما را فرا گرفته هاست.البته نا

اگر جوان هاي پر تالش و زحمت کش و مستقل را فاکتور بگیریم، میرسیم به عده اي که با سرمایه پدر یا 
و بعضا  ایهمادر و با تجربه اندك وارد فضاي کسب و کار شده و بعد از مدتی شاهد از دست رفتن این سرم

 ایجاد بدهی و أقساط و نهایتا بیکاري و افسردگی و سرخوردگی.
و نه دیگر جوان تاب و تحمل کارمندي دارد و نه دیگر می تواند به راحتی روي پاي خود بایستد و در حالت 

 خوب جیره خوار خانواده باقی می ماند و در حالت نامساعدش به آمار معتادان کشور اضافه می شود.
 چاره چیست؟ اما

تغییر این پارادایم ذهنی در ابتدا شاید غیر ممکن به نظر برسد. اما با ایجاد تفکر غیر طلبکارانه، علی الخصوص 
ر د در ناخودآگاه فرزندان این مرز و بوم در کتب درسی و با طرح داستان ها و استفاده از استعاره هاي مفید

و نه صرفا کارآفرینی را در نونهاالن و نوجوانان آینده ایجاد ، می توان تفکر کار پرتالش خانواده و مدرسه
 نموده و پرورش داد.

 به امید آینده اي بهتر و ایرانی آبادتر
 سید محمد مهاجر

www.mohajer.tv 
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 گردشگري و کرونا
 رئیس شوراي سیاستگذاري  -امین حاتمیان 

 
بینی اقتصادي گسترده اي در جهان ایجاد کرده است. اقتصاددانان از چند سال گذشته پیش بیماري کرونا تأثیر

وارد رکودي دیگر خواهد شد، اما بیماري کرونا باعث  2021یا  2020کرده بودند اقتصاد جهانی در سال 
 تشدید و همچنین تسریع این رکود گردید.

اي از این شوك به خاطر کاهش ده که سهم عمدهبیماري کرونا شوکی بزرگ به اقتصاد جهانی وارد کر
صاد اند و بخش خدمات که در اقتوکارهاي کوچک به تعطیلی کشیده شدهتقاضا است. بسیاري از کسب

اند. در بسیاري از کشورها شوند، صدمات زیادي دیدهاي از کیک اقتصادي را شامل میجهانی سهم عمده
ت وکارهاي خدماتی مرتبط همچون صنعل شده و سایر کسب صنعت گردشگري تقریبا به طور کامل مخت

 اند.غذا، حمل و نقل، صنایع دستی و....نیز کاهش شدید مشتري را شاهد بوده
البته از ابعاد دیگري هم میشود به این موضوع نگریست، شاید این گذاره درست باشد که روند جهانی شدن 

ز د اما بسیاري از کشورهاي توسعه نیافته یا درحال توسعه ادر مسیر شکل دهی نظم نوین به کسب و کارها بو
 .کردند قرارگیري در این مسیر مقاومت می

شیوع بیماري کرونا بار دیگر ثابت کرد که کسب و کارها به شدت نسبت به محرك هاي خارجی اعم از 
سالمت و  ه حوزهاقتصادي یا غیره حساس بوده و به سرعت پاسخ مثبت یا منفی میدهند این درحالیست ک

 امنیت یکی از اساسی ترین محرکهاست و روند تغییرات را در جهان امروزي به شدت سرعت بخشیده است.
شاید به زبان دیگر بتوان گفت کرونا همچون کاتالیستی بر روي تغییرات براي گذر از فضاي متداول و سنتی 

 عمل کرده و خواهد کرد.
اره اندیشی براي مقابله با سقوط لحظه اي صنایع و خدمات از عبور از مرزهاي سنت گرایی و لزوم چ

 مواردیست که تغییر را در حوزه کسب و کار سرعت میبخشد
 .در کشور ما هم به عنوان یک کشور مقاوم نسبت به تغییر اوضاع بر همین منوال است

ي آسیب ش از همه گردشگرکرونا ثابت کرد در ایران هیچ صنعتی تاب آوري الزم را نداشته و در این بین بی
 پذیر نشان داد.

 .درهرصورت هرچند کرونا مشکلی جهانی است اما باید به صورت ملی با آن مقابله کرد
با پیش فرض مطالب فوق به ارائه چند پیشنهاد در راستاي ایجاد تاب آوري و جبران بخشی از خسارت وارده 

 به بدنه گردشگري می پردازم:

ار مسائل جدي پیش روي کسب و کارها فراهم آورده اما بیش از هرجاي هرچند در کشور قانون ک -1
دیگر این گردشگري است که از این قانون متاثر است و لزوم بازنگري در روابط کار به ویژه در بخش 

 گردشگري و بیشتر به واسطه فصلی بودن و الزامات خاص آن احساس می شود
ا بیماري و به نوعی گردشگري ایمن توسط طراحی مدل ها و الگوهاي گردشگري همزیست ب -2

 نهادهاي حاکمیتی گردشگري مورد انتظار است.
هرچند معتقد به عدم امکان جایگزینی فضاي مجازي در حوزه گردشگري بخاطر تفاوتهاي ماهوي  -3

گردشگري با بانکداري،خرید و حوزه هاي دیگرهستم لکن استفاده مطلوب از فضاي مجازي میتواند با 
زي و ایجاد پیش زمینه الزم در زمان عادي شدن شرایط به این صنعت و مقاصد گردشگري کمک تصویر سا

 نماید
عدم فشار مراجعان گردشگري فرصت خوبی را براي توسعه زیرساخت ها، نوسازي و بازنگري  -4

 دز در نوع خدمت رسانی فراهم می آورد که با خالقیت میشود شرایط متفاوتی را براي دوران پساکرونا رقم
فرصت آموزش و مهارت افزایی از دیگر زمینه هایی است که میتواند از این فضاي تعطیلی موقت  -5

در راستاي افزایش کیفیت نیروي انسانی خدمت رسان در بخش گردشگري به ویژه از طریق کتب آموزشی 
 و دوره هاي غیرحضوري استفاده نمود.
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به ویژه در کشورمان، تدوین نظام نامه سالمت با توجه به پیش بینی هاي همراهی بلند مدت کرونا  -6
تاسیسات گردشگري توسط  وزارت میراث فرهنگی،گردشگري و صنایع دستی و انجمن هاي حرفه اي و 
اتاق هاي فکر و نهادهاي مشورت رسان یکی از الزامات اساسی براي کاهش آسیب در بلند مدت و ایجاد 

 انگیزه براي سفر ایمن را در پی خواهد داشت
متاسفانه یکی از نقاط ضعف گردشگري عدم پوشش هاي مطلوب و متنوع بیمه اي در این صنعت  -7

است که این موضوع تا به امروز ضررهاي بسیاري به این بخش وارد آورده و در ادامه نیز در پی خواهد 
یمه اي به بداشت، لذا به منظور کمک به تاب آوري بیشتر گردشگري، لزوم تدوین و ابالغ فرمت هاي موثر 

 .ویژه با آپشن هاي واقعی اعم از جبران کنسلی و... در شرایط فعلی توصیه می شود
ایجاد ظرفیت قانونی براي پیش فروش آتی گردشگري یا به نوعی امکان خرید بسته هاي سñلَف  -8

گردشگري به صورت کامل با دو هدف ایجاد نقدینگی براي جلوگیري از ورشکستگی تاسیسات و خدمات 
دشگري در کوتاه مدت و همچنین برنامه ریزي بلند مدت به منظور تضمین تحقق سفر و خرید ارزان در گر

زمان فعلی براي دوره رونق از دیگر مواردي است که میتواند بر ایجاد تقاضاي موثر و جلوگیري از بحران 
 .هاي شدید مالی تاسیسات گردشگري درحال حاضر کمک نماید

یش بهره وري و کاهش هزینه هاي مازاد توسط شرکت هاي مشاور ذي زافتعریف راهکارهاي ا -9
صالح میتواند به عنوان بازوي اندیشه ورز از مسیر افزایش بهره وري به پایداري اشتغال این صنعت در این 

 .شرایط بحرانی کمک نماید
ز ضرر اقرارگیري گردشگري در مصادیق شمول قانون مدیریت بحران نیز میتواند به جبران بخشی  -10

و زیان بخش خصوصی در این شرایط، درصورت توان مالی دولت در جبران خسارت در ذیل قانون مدیریت 
 .بحران کمک نماید

برنامه ریزي مدون و اعمال سیاست تحریک تقاضا از سمت دولت میتواند در زمان سفید شدن  -11
 مسیر کمک رسانی موثري شرایط اضطراري بخشی از آالم صنعت گردشگري را تسکین داده و در ادامه

داشته باشد بدین گونه که با مدیریت زمانی تعطیالت و توزیع آن در سال با هدف ساماندهی تعطیالت میتوان 
در سمت تحریک تقاضا نقش آفرینی نمود. تصویب قانون تعطیلی پنجشنبه ها در استانها نیز میتواند کمک 

 نقاط کشور بنماید. شایان توجهی به توجیه سفرهاي آخر هفته در اقصی
عدم انجام سفر نه تنها به اقتصاد فعاالن درگیر آن آسیب وارد میکند بلکه براي عموم مردم به  -12

عنوان مخاطبان و نیازمندان انجام سفر هم تاثیرات مبتالبهی دارد همچنین با ایجاد شرایط قرنطینه به شدت 
ر جامعه آثار مخرب روانی در پی خواهد داشت که سهم تاثیر روانی و التهابات ناشی از اضطراب و تنهایی د

 سفر و تفریح میتواند این بار انباشته روانی جامعه را تا حد زیادي کنترل نماید
جهت دهی رفاهیات پرسنل دولت به همراه اضافه نمودن سهم دولت در بن کارتهاي سفر تاثیر  -13

امش در بعد روانی کارکنان خواهد بسزایی در تحریک تقاضا در حوزه اقتصادي گردشگري و ایجاد آر
داشت این برنامه میتواند با اعمال معافیت مالیاتی بر پرداختهاي بن کارت سفر بخشی از مسئولیت اجتماعی 

 دولت و افزایش تمایل کارکنان به استفاده از کارت سفر را در پی داشته باشد.
یب دي و صنعتی و نیز تصواستمهال وام هاي بخش گردشگري همچون بسیاري از بخشهاي اقتصا -14

 GDPوامهاي سوبسید دار می تواند در شرایطی که بخش گردشگري در مسیر ایجاد سهم واقعی خودش از 
 کشور پیش می رفت و اکنون این روند به کلی مختل شده، کمک مطلوبی بنماید.

یر بود اما بسیار فراگدر پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که هرچند پاندمی ویروس کرونا بی مقدمه و 
تفکر و چاره جویی براي برون رفت از بحران تحمیل شده در کنار تاثیر دیگر اتفاقات سیاسی و اقتصادي بر 
بدنه نحیف گردشگري کشور می تواند در شکل گیري آینده کشور بر پایه خدمت رسانی سبز(که ویژگی 

و توسعه اقتصادي و هم در رویکرد آوري  اساسی صنعت گردشگري است) که هم نقش موثري در ارز
فرهنگی و اجتماعی سهم بسزایی در معرفی ایران و فرهنگ پیشرو آن علیرغم تبلیغات سوء به جهانیان دارد، 

 کمک نمود.
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 راهنماي تدوین و ارسال مقاله

 *لطفاً پیش از تدوین و ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمایید*

را براي  تخصصی برندآفرین ي گرامی و با تشکر از اینکه ماهنامهدهضمن آرزوي موفقیت براي شما نویسن
قاله منوط ي م رساند پذیرش اولیهاید، به اطالع می  پژوهشی و تجربی خود برگزیده-ي دستاورد علمی ارائه

 به رعایت کامل شرایط زیر بوده و پس از این مرحله، بررسی تخصصی مقاله توسط ارزیابان محترم میسر می
 شود.

 پژوهشی-رعایت ابعاد علمی-1

 پژوهشی به شرح زیر تعریف شده است:-ترین ابعاد از ویژگیِ علمی عمده

 گیري) ها، نتیجه ي روش پژوهش (مقدمه و طرح مسئله، بحث و تحلیل یافته رعایت مراحل عمده •

 فکري و تجربی جامعه-تناسب با نیازهاي علمی •
 محتوا خالقیت و نوآوري درخصوص موضوع و •
 به کارگیري مفاهیم و اصطالحات علمی و تخصصی •
 ارتباط منطقی، انسجام و هماهنگی مطالب •
 برخورداري از چهارچوب نظري •
 استفاده از منابع معتبر و اصلی (با ذکر منابع) •
 .هاي نویسنده/نویسندگان و یا مترجمان مقاله باشدها و پژوهش مقاله باید حاصل مطالعات، تجربه •
 .قتباس از متن آثار و منابع دیگر، ارجاع دقیق به منبع اصلی رعایت شوددر صورت ا •
 يهاي چاپی یا الکترونیکی (با هر درجهمقاله نباید همزمان به سایر نشریات، اعم از مجموعه  •

 .ها ارائه شودها و کنفرانس  علمی) ارسال شود، یا در همایش
یک از نشریات داخلی یا خارجی  ، نباید از سوي هیچمقاله پیش از این و یا پس از ارائه به ماهنامه •

 .(به زبان فارسی یا غیرفارسی) پذیرش یا منتشر شده باشد
هاي علمی (با رعایت موازین علمی) و نیز  نظریه ۀهاي نظري که به ابداع یا ارائ ماهنامه از مقاله •

 .کند ستقبال میپردازند، انقد و بررسی علمی، دقیق و مستدلِ نظریه هاي موجود می 

 :رعایت قواعد نگارش -2

تایپ  3ي  و با حاشیه 14 اندازه B Zar قلم Microsft Wordمتن مقاله با استفاده ازنرم افزار  •

 .شود
شود که نکات ویرایشی مورد توجه  واژه باشد (تأکید می 8000تواند حجم مقاله حداکثر می •

واهد بود. دلیل حجم مقاله خله و نیز مانع افزایش بیباشند. این امر موجب تسهیل فرایند بررسی مقا

 .دقت کافی شود) ... فاصله و گذاري، فاصله، نیم بویژه به مواردي چون نقطه
و همچنین توضیحات اضافی در موارد » اسامی خاص«و » واژگان تخصصی«معادل غیرفارسی  •

 .ضروري، در پانوشت هر صفحه قرار گیرند
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-گذاري استاندارد مقاالت علمی، بوسیله شماره »مقدمه«پس از بخش هاي مختلف مقاله قسمت •

 .پژوهشی، تفکیک و مشخص شوند. بخش مقدمه (بیان مسئله) فاقد شماره خواهد بود
انجام شود،  متنی درون پذیرد، ارجاع به صورت قول مستقیم یا غیرمستقیم پایان می هرجا نقل •

 صفحه/صفحات) ةال انتشار منبع: شمارفقط با ذکر: (نام خانوادگی نویسنده، س

 (Sim,1989: 25-27)مثال غیرفارسی:     )164-165:1388مثال فارسی: (شایان، 

، به کمک افزودن الف، ب، ج و... در در یک سال و از یک نویسنده هاییتذکر: در صورت تعدد نوشته 
 متن و هم در فهرست منابع) شود. (هم در کنار سال انتشار داخل پرانتز، تفکیک منابع انجام می

 ي درج فهرست منابع در پایان مقاله بدین ترتیب است: نحوه

 ها به طور کامل و با رعایت ترتیب الفبایی با الگوي زیر نگاشته شوند:کتاب همه ها:الف) کتاب      

ام مترجم، تعداد )، نBoldعنوان کتاب( خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار کتاب)، نام      

 انتشارات. ۀچاپ، محل نشر: نام مؤسس ةشمار  جلدها، 

 هاي منبع به طور کامل با رعایت ترتیب الفبایی و با الگوي زیر نگاشته شوند: ي مقاله همه ها:ب) مقاله      

ام مجله، نام مترجم، ن، »عنوان مقاله داخل گیومه«نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار مقاله)،       
 صفحات آغاز و پایان مقاله در مجله. ةمجله: شمار ةدوره، شمار

نام و نام خانوادگی نویسنده، عنوان موضوع، تاریخ مراجعه به سایت، نشانی دقیق  ج) منابع الکترونیکی:     
 اینترنتی (هایپرلینک).

 نکات مهم:     

 .گذاري منابع نیست نیازي به شماره •
ها بصورت  ها و مقالهها نیست. مشخصات کتاب ها از بخش مقالهبه تفکیک بخش کتابنیازي  •

 .مرتب شوند نویسندگان هاي خانوادگیترتیب الفبایی نام  فقط بر اساس یکجا و
بندي شوند، بصورت: فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی منابع از لحاظ زبان نگارش بخش  •

 ... و

 :قالهم دهیسازمان -3

 ي نخست مقاله شامل موارد زیر باشد:صفحه  الف)

 )عنوان مقاله (تا حد امکان موجز، صریح و دقیق باشد •
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ي  خانوادگی نویسندگان، رتبهمشخصات شخصی و علمی نویسنده/نویسندگان: شامل نام و نام •
ي تماس ها تحصیلی، محل کار یا تحصیل، نشانی پست الکترونیک، شماره ۀعلمی، مقطع و رشت

 .ي نویسندگان ثابت و همراه کلیه

قط هاي احتمالی فها و درخواستنگاري  مقاله مشخص شود. ماهنامه براي تمامی نامه مسئول ةتذکر: نویسند
انه مسئول، فردي که مقاله را در سام مسئول در ارتباط خواهد بود. درصورت عدم درج نام نویسنده با نویسنده

 شود. مقاله شناخته می ثبت کرده است، مسئول

 واژه) 200تا  150هاي فارسی و انگلیسی (هرکدام  چکیده  •
 واژه) 7تا  5واژگان کلیدي ( •

 ي اصلی مقاله شامل موارد و ترتیب کلّی زیر باشد: بدنه ب)

 مقدمه •

 مروري بر پیشینه و ادبیات پژوهش •
 چهارچوب نظري •
 هاي پژوهش بحث اصلی و تحلیل یافته •
 گیري نتیجه •
 هرست منابعف •

 ارسال مقاله نحوه -4

 ارسال فرمایید.  article@brandafarin.org ، از طریق ایمیل Wordي خود را در قالب فایل لطفاً مقاله 

 الزامی است.» ارسال مقاله«ذکر عنوان 

 تذکر:

 .هاي گروه برند آفرین نیست گر دیدگاهمطالب مندرج در این ماهنامه، لزوماً بیان •
 موضوع مقاله یا مقاالت ارسالی می بایست در زمینه علوم مدیریتی باشد. •
 ها آزاد است. ماهنامه در ویرایش مقاله •

 
 انواع مقاالت و آشنایی با نحوه نگارش آنها

 
ت دف چاپ در مجالبهداشتی یا سازمانی و با ه مقاالت مختلف به منظور توسعه دانش یا حل یک مشکل

همایش ها و کنگره ها به صورت سخنرانی یا  و یا ارائه آن در پژوهشی –علمی  و ISI ,ISC مختلف

مقاالت پژوهشی  پوستر انجام میگیرند. بر حسب نوع و روش مطالعه، انواع مختلف مقاالت مثل
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رعایت  ت نکته مهمو ... می تواند نوشته شود. در نگارش مقاال گزارش موردي کیفی، ،مروري ،اصیل
 موازین اخالق پژوهشی، عدم کپی رایت و اصیل بودن مقاالت می باشد.

 رعایت موازین اخالق پزشکی، اخالق پژوهشی و شرایط نویسندگی

 عدم استفاده از منابع غیر الزم در مقاله به نیت افزایش تعداد منابع .1

 عدم تحریف و دستکاري در یافته ها و ساختن داده هاي جعلی .2

 وشتن کامل اختصارات به انگلیسی با ذکر معنی فارسی آن در اولین بار استفادهن .3

دقت کامل نسبت به درج نام و نام خانوادگی همه محققان به ترتیب سهم مشارکت (طبق قوانین  .4
نشر بین المللی حذف و اضافه نام نویسندگان پس از ارسال مقاله غیر قانونی است. نویسنده مسوول، 

 رد پیش آمده در مورد حق مؤلفان دیگر است).پاسخگوي موا

مقاله از کلیه افراد و سازمان هایی که در   سپاسگزاري نویسندگان در قسمت تشکر و قدردانی .5
 انجام پژوهش آنان را حمایت و یاري نموده اند.

 ي تمامی نویسندگان است.مسؤولیت درستی و نادرستی مطالب به عهده .6

 :ي زیر می باشدمقاله شامل اجزا

 

 

 

 

 اجزاي مقالهمعادل انگلیسی  اجزاي مقاله

 Title عنوان
 Affiliation مشخصات نویسنده یا نویسندگان

 Abstract چکیده
 Key words کلمات کلیدي

 Introduction مقدمه
 Methods روشها

 Findings (Results) نتایج (یافته ها)
 Discussion (Analysis) بحث (تجزیه و تحلیل)

 Conclusion نتیجه گیري
 Acknowledgements تقدیرها
 Appendices ضمایم
 References منابع
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از در کنار هم قرارگرفتن این اجزا در چارچوبی مشخص و منظم مقاله شکل میگیرد. در این فصل به بررسی 

 این اجزا پرداخته خواهد شد. و تشریح یکایک

 :دن این دو نکته ضروري استقبل از بررسی اجزاي مقاله، به خاطر سپر

قسمتهاي کلیدي که معموالً در همان ابتدا توسط مخاطب مطالعه میشوند به  اول، در هر مقاله •
ترتیب عبارتند از: عنوان، چکیده، نتیجه گیري، جمالت اول هر بند، شکلها، جداول و زیرنویسهاي 

 .آنها که در نگارش و تنظیم آنها باید بسیار دقت کرد
زمانیکه مقاله توسط مجله پذیرفته نشود نمیتوان نام مقاله را به آن اطالق کرد بلکه نام  دوم، تا •

ولی در اینجا براي سادگی و از روي عرف  است manuscript اصلی آن نسخه خطی مقاله

 .همان نام مقاله را به کار میبریم

 ساختار اصلی یک مقاله علمی

 .مقاله است؛ چرا که نشاندهنده ماهیت مقاله است، یکی از قسمتهاي مهم و جزء الینفک عنوان .1
در واقع وابستگی سازمانی نویسندگان می باشد که معموال نام دانشگاه محل  مشخصات نویسنده .2

ان و اسامی نویسندگ تحصیل یا تدریس و یا پژوهشگاهی است که در آن مشغول فعالیت است.

 .آدرس سازمان ها بایستی به صورت کامل آورده شوند
مقاله را در قالب یک پاراگراف یا چند  از اجزاي اصلی مقاله میباشد که کل محتواي یدهچک .3

 .توضیح می دهد جمله
ات موضوع واژه یا عبارت موضوعی کوتاه می باشند که بایستی 13تا  3معموالً  واژگان کلیدي .4

 .اصلی و فرعی مقاله را پوشش دهند. معموال بالفاصله بعد از چکیده، آورده می شود
بعنوان قلب مقاله نامیده می شود زیرا در این قسمت دالیل انجام پژوهش، اهداف و حوزه  مقدمه .5

 :تحقیق مطرح میشوند. این قسمت خود شامل زیر بخش هاي مختلف می باشد
بند اول، مقدمه است و اولین بخشی از بدنه  : معرفی مسأله تحت بررسی یا سؤال تحقیق -

 .خاطبان مطالعه میشوداصلی مقاله است که توسط م

ادبیات یعنی نقد و بررسی، خالصه سازي، طبقه بندي  مرور  : پیشینه تحقیق (مرور ادبیات) -

 .منابع اطالعاتی موجود که با موضوع مورد مطالعه ما مرتبط است
با  در این بخش به مخاطب گفته می شود که دقیقاً : کار تحقیقی خود عرضه کردن -

 چرا به دنبال این موضوع رفتید (اهمیت موضوع) ال چه بودید وبه دنب نگارش مقاله

بسته به نوع و حوزه تخصصی مورد مطالعه این بخش می تواند با نام هاي  :مواد و روش ها .6
مختلفی چون: اطالعات مورد نیاز و روشها ، روش کار ، آزمایشها، شبیه سازي ، روش شناسی و 

این بخش حاوي اطالعاتی است که با استفاده از  مدل مطرح میشوند. مطالب نوشته شده در

 .میتوان در مورد اعتبار مقاله قضاوت کرد آنها
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در این قسمت از مقاله خروجی ها و یافته هاي مقاله به همراه نمودارها و (یافته ها):   نتایج .7

 .جداول حاصل از آنالیز داده ها قرار داده می شود
قاعد مت نده را نسبت به مزیتها و فواید نتایج پژوهشدر این بخش خوان : بحث و نتیجه گیري .8

  .پاسخ داده می شود کرده و سؤال تحقیقی که در قسمت مقدمه بیان شده بود،
در این قسمت، باید از هر شخص حقیقی و حقوقی که به نوعی در جمع آوري و  : تقدیرها .9

 .نگارش مقاله نقش داشته قدردانی شود

 
شنا شویم. در این آ مقاله نویسی اصول ها وقاله علمی بنویسید باید با مهارتقبل از اینکه بتوانید یک م

 گام به گام پیش خواهیم رفت و در هر بخش با نحوه نگارش یک قسمت از مقاله آشنا خواهیم شد. بخش،

 گام اول: کلیات مقاله نویسی

خاب و مطالعه ا موضوع خود را انتقبل از اینکه شروع به نوشتن کنید، مقاالت مرتبط ب زیاد مقاله بخوانید:
کنید. با نحوه نگارش، ساختار مقاله و اینکه در هر بخش مطالب چگونه آغاز میشوند و بهم ارتباط پیدا می 
کنند آشنا شوید. مثال بخش مقدمه با چه جمله اي آغاز شده سپس به بررسی چه چیزي پرداخته و نهایتا به 

 ب نوشتن مطالب و نحوه بسط دادن آنها بسیار مهم است.چه مطلبی به پایان رسیده است. ترتی

یکی از نکاتی که باید همواره به آن توجه داشته باشید این است که باید تا جایی که  تمرین و بازخورد:
توانید مقاله بنویسید. مهم نیست که کار شما چقدر ایراد دارد، فقط باید بنویسید. می توانید بعد از نوشتن می

آن را براي کسی که مهارت کافی در زمینه مقاله نویسی دارد، ارسال کنید تا ایرادات آن را به  یک مقاله
شما بگوید. ایراداتی که در هربار از مقاله شما گرفته می شود، باعث می شود شما با نکات ریز مقاله نویسی 

 آشنا شوید.

ه خودشان ها بکمال گرایی دارند. آن از نوشتن نترسید. برخی از افراد حس امالي نانوشته غلط ندارد:
گویند که اول باید تمام نکات مقاله نویسی را یاد بگیرم و سپس اولین مقاله خود را بنویسم. اما ما به شما می
گوییم که این کار غلط است. نوشتن، تمرین و تکرار است که باعث می شود شما در هر بار نوشتن یک می

شتباه یه درس است و تا اشتباه نکنیم هرگز یاد نخواهیم گرفت. اینطور تصور نکته جدید یاد بگیرید. هر ا
کنید که نوشتن مقاله به مانند آشپزي می باشد، در هربار پختن غذا یک فن جدیدي براي لذیذ شدن غذایتان 

 یاد میگیرید تا در نهایت یه غذاي فوق العاده بپزید.

ی کنیم که مقاالت زیادي بخوانید و حتی از مقاالتمی ما توصیه هرگز به سراغ مقاالت ضعیف نروید.
ی اند تقلید کنید، اما الزم است به نویسنده مقاله نیز توجه کنید. سعاي را بررسی کردهکه موضوع بسیار ساده

کنید مقاالت افرادي که در رشته شما سرشناس هستند را مطالعه کرده و الگو قرار دهید. زیرا بسیاري از 
شوند از لحاظ ساختاري و اصول مقاله نویسی، کیفیت بسیار پایینی دارند و پیروي و ه منتشر میمقاالتی ک

استفاده شما از این مقاالت ممکن است سبب گمراهی شما در نگارش مقاله و آشنایی با اصول نادرست مقاله 
 نویسی شوید.

ولین امل و بی عیب و نقص باشد. اقرار نیست اولین مقاله اي که می نویسید، واقعا ک از ضعیف به قوي:
توانید یک موضوع ساده را انتخاب و یک مقاله تواند یک مقاله ضعیف باشد. براي مثال، میمقاله شما می

در مورد آن بنویسید. براي مثال بررسی تاثیر موسیقی در مراکز خرید. براي این کار یک پرسشنامه طراحی 
ها یک مقاله دهید تا پر کنند و نهایتا با تجزیه تحلیل آن پرسشنامهمی کنید و در مراکز خرید به مردم می 
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ن اي براي کار پیدا کنید و حتی در پایان ممکتوانید موضوعات سادهاي که باشید میبنویسید. در هر رشته
 است بتوانید آن مقاله را در یک همایش ارائه دهید.

یاري از ستجوي مقاله متوجه شده باشید که بسشاید در هنگام ج از تجربیات دیگران استفاده کنید:
توانید یکی از آن مقاالت شوند موضوع ساده و تکراري هستند. شما هم میمقاالتی که در مجالت چاپ می

هاي فارسی مثل ساده را انتخاب و همان موضوع را دوباره انجام دهید. براي این کار می توانید از پایگاه

دهند بروید و با وارد کردن یک کلیدواژه، مقاالت گان در اختیار شما قرار میکه مقاالت رای sid.irسایت 
زیادي را دریافت کنید. براي مثال با تایپ کلمه آلزایمر با حجم باالیی از مقاالت با موضوعات مختلف 

 روبرو خواهید شد که می توانید از میان آنها یک موضوع ساده را انتخاب کنید.

اگر پیش یک استاد یا دانشجوي تحصیالت تکمیلی بروید و از او بخواهید  ید:کار مشترك انجام ده
که یک مقاله مشترك بنویسید، به احتمال بسیار زیاد او قبول خواهد کرد. فرصت همکاري با یک متخصص 

 تواند شما را زودتر به هدفتان برساند.و یا استاد دانشگاه که تجربه باالیی در این زمینه دارد، می

 م دوم: آشنایی با ساختار کلی یک مقاله علمیگا

داراي یک فرمت معین یا سبک نوشتن مخصوص به خود هستند و تنها مقاالتی که این تمام مجالت علمی 
قاالت شما کند که مفرمت را رعایت کرده باشند مورد پذیرش قرار می گیرند. این سبک نوشتن تعیین می

در آن از کدام روش  نحوه رفرنس دهی کلمه داشته باشد و داراي چه بخش هایی باشد، چه تعداد
رفرنس نویسی تبعیت کند. حتی نوع نمودارها و جداولی که در مقاله قرار می دهید باید مطابق با اصول مجله 
اي باشد که قرار است مقاله در آن چاپ شود. البته اکثر مقاالت داراي یک ساختار استاندارد ثابتی هستند 

 مه به آنها اشاره می کنیم.که در ادا

 ساختار یک مقاله علمی

 عنوان .1

 مولف یا مولفان با ذکر موسسه وابسته .2

 چکیده .3

 هاکلیدواژه .4

درصد حجم مقاله را در بر میگیرد و شامل توضیح مفصلی از  20این بخش در حدود  : مقدمه .5
می  ف مطالعهموضوع مقاله، پژوهش هاي پیشین مرتبط با موضوع مقاله و بیان فرضیات و اهدا

 باشد.

درصد حجم مقاله را در بر میگیرد و هدف از نوشتن این بخش،  30این بخش در حدود  روش: .6
ارائه روش کار یا روش مطالعه، مواد و دستگاه هاي مورد استفاده ( در تحقیقات آزمایشگاهی) و 

 در کل مسیري که طی می شود تا اهداف و فرضیات نهایتا به یک نتیجه مشخص برسد.

درصد حجم مقاله را دربر میگیرد و تمامی نتایج بدست آمده از  15این بخش در حدود  نتایج: .7
 بخش روش، در این بخش قید می شود.

درصد حجم مقاله را دربر میگیرد و در این  25این بخش در حدود  بحث و نتیجه گیري: .8
ان مورد هاي گذشتگبخش نتایج بدست آمده مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد و با نتایج کار

 مقایسه قرار می گیرد.

 شود.درصد حجم مقاله را شامل می 10این بخش در حدود  منابع: .9
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البته ساختار مقاله و تهیه گزارش از یک پژوهش علمی، با توجه به روش به کار گرفته شده در پژوهش، 
 فت.در علوم انجام گر هاي استفاده شدهمتفاوت است. به همین منظور یک تقسیم بندي کلی براي روش

 هاي کمی (تحقیقات میدانی)روش .1

 اي)هاي کیفی (در اینجا به معنی تحقیقات کتابخانهروش .2

  ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش میدانی

روش ها و اصول کلی ناظر بر گزارش فعالیت پژوهشی شاخه هاي علوم، تقریبا به طور خاصی به کار می 
است. تمامی مقاالت نوشته شده در رشته هاي مختلف علوم انسانی »علمیروش «روند که همگی متکی بر 

می باشد و تقریبا در تمام رشته هاي انسانی داراي ساختار ثابت زیر می  پژوهش هاي میدانی بر پایه
 باشند:

 مقدمه .1

 روش .2

 نتایج .3

 بحث و تفسیر .4

 ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش توصیفی

با توجه به روش هاي به کارگرفته شده در پژوهش  ي توصیفیپژوهش ها اصول به کارگرفته شده در
هاي میدانی، مقداري متفاوت است. هر چند این اصول ممکن است با توجه به موضوع هاي مختلف تحقیقی 
و رشته هاي مختلف، تغییر نماید، ساختار کلی که تقریبا همه پژوهش هاي توصیفی باید در قالب آن درآیند، 

 به شرح زیر است.

 مقدمه .1

 طرح بحث (متن) .2

 نتیجه گیري .3

 ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش کیفی 

ي آن از پژوهشی که ارائه یافته ها"داشت این است که  پژوهش کیفی ساده ترین تعریفی که میتوان از

. امروزه پژوهش هاي کیفی با "طریق روشهاي آماري و یا سایر ابزارهاي کمی سازي به دست نیامده باشد
رائه نتایج تفسیري و معنایی، مقبولیتی عام یافته اند. امکان پژوهش بر روي مفاهیمی چون تجارب توجه به ا

زنده، هیجانات و احساسات، تحرکات اجتماعی، تعامالت بین افراد و جوامع، کشف علل ظهور و از بین 
 پژوهشگران بهرفتن پدیده هاي اجتماعی، همه و همه انگیزهاي مضاعف و زمین هاي مساعد براي گرایش 

 این گونه پژوهش ها به وجود می آورند.

 به طور کلی هر پژوهش کیفی شامل سه جزء است:

 آیند. داده ها که از منابع متنوعی مانند مصاحبه، مشاهده و اسناد به دست می .1
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روند، مانند مفهوم پردازي و  شیوه ها و روندهایی که براي تحلیل و سازماندهی داده ها به کار می .2
 تن از حجم داده ها، تشکیل مقوله ها و بر قرار کردن شبکه مفاهیم.کاس

 ارائه گزارش. .3

 (title)گام سوم: نوشتن عنوان مقاله

عنوان مقاله نقش اساسی در پذیرش یا عدم پذیرش یک مقاله دارد. بنابراین باید در انتخاب عنوان پژوهش 
یا تبحر  تواند نشان دهنده مبتدي بودنمقاله میدقت بسیاري شود. بهتر است بگوییم که نحوه نگارش عنوان 

 باالي نویسنده باشد. عنوان مقاله در یک سطر کل کار شما و کیفیت آن را بیان می کند.

 اصول نوشتن عنوان مقاله

 در نوشتن عنوان مقاله باید به اصول زیر توجه نمایید: .1

 عنوان مقاله باید حاوي اندیشه اصلی مطالعه باشد. .2

 ه باید حاوي متغیرهاي اصلی پژوهش باشد.عنوان مقال .3

 عنوان بایستی توصیف کننده محتواي مقاله و متناسب با هدف اصلی آن باشد. .4

 عنوان باید روشن و بدون ابهام باشد. .5

 عنوان مقاله تا حد ممکن به صورت یک جمله خبري یا استفهامی مطرح نشود. .6

 د.عنوان باید غیر سوالی و به صورت جمله ناقص بیان شو .7

عنوان مقاله باید با رعایت سالست و بالغت و ایجاد وزن و آهنگ خاص در کل عبارت، جذاب  .8
 باشد.

هاي اختصاري و جدید استفاده ها، واژهها یا اختصارات، فرمولدر عنوان نباید از کوتاه نوشت .9
 یشود در هنگام جستجو توسط پژوهشگران دیگر دسترسی به آن مقاله خیلشود؛ زیرا باعث می

 ضعیف شود.

 اي کوتاه که در انتقال موضوع پژوهش شکست بخورد.کوتاه و مختصر بودن عنوان، اما نه به اندازه .10

اي مطالعه«، »…پژوهشی درباره «هاي مترادف و آوردن کلمات اضافی مانند اجتناب از تکرار واژه .11

 در مقاالت انگلیسی. the و an و a و کلمات شروع نظیر» …پیرامون

ن نام مکان و زمان مطالعه خودداري شود مگر آنکه مطالعه از نوع شیوع شناسی باشد یا از آورد .12
 آنکه زمان یا مکان مطالعه جزء مسئله پژوهشی پژوهشگر باشد.

» بر«هاي اثربخشی، کارایی و کارامدي همراه با حرف از آوردن متغییرهاي وابسته همچون واژه .13
 خودداري شود.

 تعداد کلمات عنوان

 کلمه عالی 8زیر  •

 کلمه خوب 12-8  •

 کلمه متوسط 18-12  •

 کلمه ضعیف 24-18  •
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 بسیار ضعیف 25باالي  •

 براي مثال عنوان زیر بسیار طوالنی است:

بررسی اثر مهار کنندگی باالي داروي کاهش دهنده قند خون متفورمین بر سلول هاي سرطانی سینه در  -
 موش هاي ماده

 ند به صورت زیر باشد:تواعنوان مناسب براي این پزوهش می

  اثر مهارکنندگی متفورمین در موش هاي ماده دچار سرطان سینه -

 

 بر اساس روش پژوهش نحوه نوشتن عنوان مقاله

 بندي عناوین تحقیقات بر حسب نوع پژوهش استفاده کرد:توان از دستهبراي انتخاب عنوان پژوهش، می

قیقات باید براي ذکر عنوان در این تح تحقیقات غیرآزمایشی از نوع توصیفی (اکتشافی): .1
مکان و زمان اندازه گیري متغیرها ذکر شود. براي مثال: میزان شیوع دیابت در دانش آموزان پایه 

 1391٫-90پنجم دبستان در استان تهران در سال تحصیلی 

ست که اي ذکر عنوان در این تحقیقات کافی اتحقیقات غیرآزمایشی از نوع همبستگی: بر .2
 یان رابطه بین متغیرها اشاره شود. براي مثال: رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی.به ب

براي ذکر عنوان در این تحقیقات باید واژه تاثیر، موجب، اثر و امثال آن  تحقیقات آزمایشی: .3
اي آموزش هرا به منظور بررسی رابطه بین دو متغیر مورد استفاده قرار داد. براي مثال: تاثیر دوره

 ضمن خدمت در افزایش عملکرد معلمان.

 چیست؟  (Running head)رانینگ هد 

خواهند که هنگام ارائه مقاله عالوه بر عنوان اصلی یک رانینگ برخی از مجالت از پژوهشگران می

 50نیز براي مقاله بنویسند. رانینگ هد عنوان کوتاه شده است که نباید بیش از  (Running head( هد

 Running  شود. در واقعد (با احتساب فاصله و نقطه) و معموالً با حروف بزرگ نوشته میکاراکتر باش
head   کاراکتر توضیح دهد. 50باید موضوع مقاله را در 

 گام چهارم: نحوه نوشتن نام نویسنده یا نویسندگان مقاله

ام و توجه به این بخش ن رود. بیشتر مولفان بدونهاي مقاله به شمار میترین بخشاین بخش یکی از مهم
تواند در ند میککنند. باید توجه شود که وابستگی سازمانی که نویسنده مقاله ذکر میایمیل خود را قید می

، ارتقاء اعضاي هیئت علمی و یا کسب نمره در یک آزمون یا سازمان پایان نامه مواردي همچون دفاع از
 دقت عمل شود.اثرگذار باشد. بنابراین در این بخش باید به 

 اصول نوشتن مولف یا مولفان پژوهش

 ابتدا نام، اولین حرف از نام میانی و سپس نام خانوادگی نوشته شود. .1
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 از ذکر القاب نظیر دکتر، مهندس، استاد، پروفسور، مدیرعامل، رئیس و نظایر این خودداري شود. .2

ردد، در با عالمت * مشخص گ در مقاالتی که بیش از یک نفر نویسنده دارد، نویسنده مسئول باید .3
 غیر اینصورت نفر اول به عنوان نویسنده مسئول به حساب خواهد آمد.

ها مشخص هاي جداگانه براي هریک از آنمؤلفان با شماره  (affiliation)وابستگی سازمانی .4
 شود.

 ، علمی و پژوهشیISI ،ISC ،SCOPUS ،Pubmed ترتیب اسامی در مقاالت

امی ترتیب نوشتن اس افق شده یا قراردادهاي عمومی پذیرفته شده در خصوصتاکنون هیچ قواعد تو

بعضی مولفین و محققین شاید براي اجتناب از مشاجرات بین خود، توافق می  مطرح نشده است. مولفین
کنند که اسامی آنها به ترتیب الفبا فهرست بندي شوند. به نظر می رسد که این شیوه در حوزه ریاضیات 

شد. همچنین در مورد بعضی از پژوهشگران که به طور مکرر همکاري می کنند، اسامی آنها به عمومی با

 .نوبت در ابتدا فهرست بندي می شود
در گذشته، گرایش کلی براي ذکر کردن سرپرست آزمایشگاه به عنوان یک مولف یا محقق اعم از اینکه 

می ود داشت و غالباً نام این سرپرست پس از اساوي به طور فعال، در تحقیق شرکت کرده باشد یا نباشد، وج

به نوعی اعتبار کسب می کند.  مولفین و در آخر قرار داده می شد. درنتیجه به نظر می رسد که جاي آخر
بنابراین، دو مولف که هیچ کدام از آنها سرپرست آزمایشگاه یا حتی لزوماً پرفسور ارشد نبوده براي موقعیت 

 .چشمی می کردند درجاي دوم رقابت و هم

مولف مهم غالباً می خواهد که نام او در موقعیت اول یا آخر،  اگر سه یا تعداد بیشتري مولف وجود دارند،

 .اما نه در بین اسامی، قرار گیرد

اما در حال حاضر گرایش عام به تعیین مولف یا محقق نخست به منزله ي مولف ارشد و بانی اصلی تحقیق 
حتی زمانی که مولف نخست، دانشجوي دوره بعد از کارشناسی باشد (کارشناسی گزارش شده می باشد. 

ارشد یا دکترا) و مولف دوم (سوم و چهارم) سرپرست آزمایشگاه یا حتی یک برنده ي جایزه نوبل 

شکل مورد قبول امروزه اشاره به مولف نخست به عنوان مولف ارشد است و فرض بر این هست که  باشد،

 .ش تحقیق را انجام داده استوي بیشترین بخ

دانستن نحوه فهرست بندي نام شخص در یک مقاله علمی به زبان انگلیسی می تواند براي مولفین بین المللی 
مشکل باشد، زیرا زبان هاي مختلف داراي فرمت هاي متفاوت براي اسامی هستند و بیشتر از یک شکل 

شته باشد. براي مولفین با اسامی چینی، مقاله ارائه شده حرف نویسی (آوانویس، ترانویس) می تواند وجود دا

) توصیه هایی در این ارتباط ارائه می کند و براي مولفان با ملیت هاي مختلف، 2002توسط سان و ژر (
همانند ویراستاران در ژورنال ها، دستورالعمل ها و رهنمودهاي مربوط دیگري را ارایه می کند. هر فرمتی 

نتخاب می کند، باید آن را به طور یکنواخت و سازگار در مقاالت علمی انگلیسی زبان که یک دانشمند ا

در بعضی  Shovchu Qianدر بعضی مقاالت،  Shou-chu Qian استفاده کند و براي مثال از اسامی

 .در مقاالت دیگر استفاده نکند S.Chien دیگر و یا

نام مولفین را چاپ نمی کنند و شامل عناوینی به طور کلی ژورنال هاي علمی، درجات و مدارك پس از 

نیز همین طور) اما بیشتر  Ph.D یا M.Sچه معنی می دهد،  B.S (دکتر) نیستند (شما می دانید که Dr نظیر
ژورنال هاي پزشکی مطمئناً درجات علمی را پس از اسامی اشاره می کنند. اما حتی در زورنال هاي پزشکی، 



شماره دوم –سال اول  تخصصی برندآفرینماهنامه     

	

19	

اشاره نمی شوند. نویسندگان باید به دستورالعمل هاي ژورنال براي مولفین و درجات علمی در بخش مراجع 

 .نکات جدید در مورد کاربرد ترجیهی توجه کنند

  (Abstract)گام پنجم: نوشتن چکیده مقاله

محتواي یک چکیده یا ابسترکت، فرم فشرده اما تشریح کننده کل مقاله است و خواننده با خواندن چکیده 
خواهد برد که چه مطالبی در متن اصلی پوشش داده شده است. به بیان غیر رسمی چکیده ي ي مقاله پی 

 .مقاله است که خواننده را مصمم می کند که متن مقاله را بخواند و یا از آن صرف نظر کند

جه ودانند و بنابراین این بخش را بدون تبسیاري از پژوهشگران چکیده مقاله را بخش کم اهمیتی از کار می
ه نویسند. اما باید توجه شود که چکیده مقالهاي اصلی مقاله میبه جزئیات و معموالً با کپی کردن از بخش

وارد و در برخی م پاب مد هاي اطالعاتی همانندهاي مقاله است. در بسیاري از بانکترین بخشیکی از مهم
 ارش این بخش باید اصول زیر را رعایتشود. بنابراین در نگگوگل اسکوالر، تنها چکیده مقاله نمایه می

 کنید.

 اصول نوشتن چکیده مقاله

 چکیده اول می آید اما آخر نوشته می شود. .1

 هاي مستقیم، از تعبیر و تفسیر خودتان استفاده کنید.به جاي استفاده از نقل قول .2

سازد. یعنی  نیازاي نوشته شود که خواننده را از مراجعه به متن اصلی مقاله بیچکیده باید به گونه .3

 گر باشد.خود تبیین چکیده باید

تا  120کلمه و در مقاالت پژوهشی بین  100تا  75طول چکیده در مقاالت نظري و مروري بین  .4
 اي شیوه خاص خود را در نگارش چکیده دارد.باشد. البته معموالً هر مجلهکلمه می 150

 در چکیده نیاز به نوشتن منبع نیست. .5

 باید در چکیده توضیح داده شود. هاي تخصصی مقالهواژه ها واختصارها، نام .6

 در چکیده از کپی کردن متون داخل مقاله خودداري کنید. .7

 هساختار اصلی یک چکیده مقال

(در حد یک جمله): بیان مسئله شواهدي را دال بر وجود مسئله با استناد به   انگیزه و بیان مسئله .1
 ا مطرح می کند.نظرات متخصصان و یا نتایج پژوهش ه

منظور از انگیزه پاسخ به این سوال است که چرا ما میخواهیم به مسئله  هدف (در حد یک جمله): .2

 کند.و در واقع هدف، قصد و منظور از انجام پژوهش را تعیین می  ي حاضر اهمیت دهیم؟

، نمونه و روش ها/ رویه ها/ راهکارها (در حد دو جمله): در این بخش اطالعات مربوط به جامعه .3
 شود.ابزار کار ذکر می

در این قسمت، نشان میدهید که به   نتایج / دستاوردها/ محصوالت (در حد یک یا دو جمله): .4
عنوان نتیجه و محصول کاري که با روش بیان شده انجام شده است چه چیزي یافته اید / یاد گرفته 

 اید/ ایجاد کرده اید.
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در پایان با توجه به مسئله اي که بیان کردید، باید  ه):نتیجه گیري / مفاهیم (در حد یک جمل .5
 بگویید که بزرگترین یافته ي شما براي درك بهتر و پیشبرد موضوع تحقیقاتی چه بوده است؟

  نکات مهم در نوشتن چکیده مقاله

در هنگام نوشتن ابسترکت از کلمات و جمالت واضح و قوي استفاده کنید. توجه کنید که شما  .1
 از یک مقاله علمی می نویسید، لذا بر روي واقعیات تکیه کنید و ساده و کوتاه بنویسید. یک چکیده

در متن شما باید یکپارچکی وجود داشته باشد، جمالت قبلی و بعدي از نظر سیر موضوعی باید  .2
 خط مشی مشخصی را دنبال کنند که همان موضوع اصلی تحقیق است.

 یده نویسی حفظ شود؛ زیرا چکیده نویسی کاري فنیالزم نیست سبک نگارش متن اصلی در چک .3
و علمی است نه کاري ادبی. با این حال بهتر است سبک و چینش مطالب در چکیده، آینه اي از 
سبک و نظم نویسنده باشد. مگر در مواردي که براي تغییر و اصالح دلیل قانع کننده اي وجود 

 داشته باشد.

 در مقاله  (Keyword)ها گام ششم: نوشتن کلید واژه

کنند تا به خواننده کمک کنند پس از معموالً در انتهاي چکیده، واژگان کلیدي پژوهش را بیان می

و آشنایی اجمالی با روند تحقیق، بفهمد چه مفاهیم و موضوعاتی در این مقاله مورد  چکیده مقاله خواندن
 توجه قرار گرفته است.

مقاالت در یک پایگاهی که میلیونها مقاله در آن موجود است امري  کلید واژگان مقاله براي فیلتر کردن 
ها هاي بسیار زیادي دارد. مزیت اصلی کلید وازهاي و صحیح مزیتاساسی است. انتخاب کلیدواژه هاي حرفه

 حتمالاي که بیشتر دیده شود اشود و مقالهدر آن است که مقاله شما بعد از انتشار و چاپ آن بیشتر دیده می

شدن که در نهایت باعث محبوب شدن و دیده استفاده گردد رفرنس هاي مختلف به عنوانزیاد در مقاله
شود که خود این امر از لحاظ اصول علم سنجی فواید بسیار زیادي براي مقاله شما در بین مقاالت دیگر می

 آورد.شما به ارمغان می

آیند و با عالمت نقطه واژه می 6تا  3در آخر چکیده بین با توجه به حجم و محتواي مقاله، واژه هاي کلیدي 
ویرگول (؛) از هم جدا می شوند. کلیدواژه ها باید از واژگان اصلی مقاله باشند تا در بازیابی ها مورد استفاده 

 قرار گیرند.

 اصول نگارش کلید واژگان در یک مقاله

ه مقاله رعایت کرده باشید بدر آغاز و براي اینکه شرایط مجله را در نوشتن صحیح  -1
زشکی از برخی مقاالت در حیطه پ هاي نگارش کلید واژگان آن مجله توجه نمایید.دستورالعمل

ها در از ژورنال کنند. بسیاريعناوین کلید واژگان معرفی شده در کتابخابه ملی پزشکی آمریکا استفاده می
کنند. بنابراین، براي نوشتن کلید واژگان یک مقاله کلید واژه اشاره می 8الی  5دستورالعمل خود به وجود 

 در قدم اول حتماً به دستورالعمل معرفی شده توسط مجله دقت کنید.

درباره اینکه چه عبارتی را به کار ببرید تا مرتبط به موضوع مقاله شما باشد فکر  -2
دوم عباراتی  ط باشند و در قدمشما مرتب عنوان مقاله بهترین عبارت، عبارتی است که در قدم اول بهکنید.

که محققین  دلیل این است کنند.باشند که سایر پژوهشگران براي جستجی مقاله از آنها به وفور استفاده می
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لمه به کنید تا یک کو حتی خود شما بیشتر براي یافتن مقاله از یک عبارت یا جمله کامل استفاده می
امل موثر در بروز افسردگی در دانشجویان باشد شما براي خصوص. براي مثال اگر موضوع مقاله شما عو

افسردگی “کنند بلکه شاید از عبارت را به تنهایی جستجو نمی” افسردگی”یافتن مقاالت مشابه کلمه
استفاده کنید  کنید. بنابراین، از عباراتیاستفاده می” تعیین عوامل افسردگی دانشجویان“یا عبارت ” دانشجویان

 ا چهار کلمه باشند.که شامل دو ی

از کپی کردن کلمات مورد استفاده شده در عنوان براي استفاده در کلیدواژگان  -4
لیدوازگانی بایست از کدلیل این است که عنوان مقاله شما به تنهایی قابل سرچ است و شما می بپرهیزید.

پژوهش شما عوامل بروز  استفاده کنید که محتواي عنوان شما را حمایت کنند. براي مثال، اگر عنوان
ی از به عنوان یک” اختالالت روانی دانشجویان“توانید از کلید واژه باشد میافسردگی در دانشجویان می

 کلیدوازه ها استفاده کنید.

نظیم براي مثال، اگر شما مقاله اي با موضوع کشف ت کلمات کلیدي نباید بسیار کلی باشند. -5
استفاده ” لولیبیولوژي س“یا ” ژنتیک“اي با عنوان اید، نباید کلیدواژهکرده هاي اپی ژنتیک جدید کارکننده

یشتر کنند. به جاي ان بکنید. چنین کلماتی دامنه محدود و خاص مقاله شما را براي خوانندگان منعکس نمی
 اید.از کلماتی استفاده کنید که در چکیده مقاله از آنها استفاده کرده

یدواژه اید، را در عنوان مقاله و و کلخاصی کهدر مقاله استفاده کردهنام تکنیک یا روش  -6
بسیاري از افراد به این خاطر شاید مقاله شما را بخوانند یا جستجو کنند که از روش یا  هایتان بیاورید.

 اید.تکنیک خاصی استفاده کرده

لیدواژگاه ر کتان آمده است دسعی کنید از اشکال دیگر کلماتی که در عنوان مقاله -7
یماري ایدز توانید به جاي ببراي مثال اگر موضوع مقاله شما در باره بیماري ایدز باشد می استفاده کنید.

قانونی وجود دارد. همانگونه که شما  HIVاستفاده کنید. در به کارگیري عبارات اختصاري مانند  HIVاز 

دانند که آن به یک می HIVباشند با شنیدن عبارت  دانید تقریباً بسیاري از افراد در هر فیلدي کهنیز می

که مخفف نام یک فورمت در علوم کامپیوتري است براي همگان  ARCبیماري مرتبط است. اما عبارت 

به تنهایی  ARCاستفاده کنید. آوردن  ”ARCفورمت فایل “توانید از عبارت آشنا نیست. در اینجا می
فورمت “اري حتی در علوم کامپیوتري نیز شاید نام ان را نشنیده باشند. اما تواند گمراه کننده باشد چون بسیمی

 تواند جایگزین بسیار خوبی باشد.می ”ARCفایل 

وب   راي مثالب .هاي تولید کننده کلید واژه نیز استفاده نماییدتوانید از وبسایتمی -8

نوان مقاله ارایه براي شما بر اساس عامکان خوبی براي تولید کلیدواژگان  دانشگاه تگراس آمریکا سایت
 کند.می

 (Introduction) گام هفتم: اصول نگارش مقدمه مقاله

شود. نقش مقدمه، کمک به خوانندگان براي درك علت آغاز می  (Introduction) هر مقاله اي با مقدمه
ست، چندان مهمی نی کنند مقدمه مقاله بخشانجام پژوهش است. برخالف تصور برخی از افراد که گمان می

باید بدانید که این قسمت نشان دهنده ارزش کار شماست. در این بخش باید دالیلی ارائه دهید که نشان دهد 

 گوید.مقدمه دلیل انجام پژوهش را به ما می پژوهش شما ضروري و با ارزش است. بنابراین
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س از صلی می پردازد (متغیر وابسته). پشود. سپس به بیان مشکل امقدمه معموالً با یک جمله کلی شروع می

ئه داده راهکارهایی ارا بیان مشکل باید بگوییم که علم موجود و کارهاي قبلی انجام شده در این زمینه، چه
 و االن مشکلی که باقی مانده و ما به دنبال آن هستیم چیست.

 بخش هاي اصلی مقدمه مقاله

عایت اصل ایجاز، قابل سنجش بودن و روشن بودن اهداف، ر اهداف (کلی و اختصاصی): •
 اجتناب از نوشتن اهداف آرمانی.

 پرورش منطقی مسئله. مسئله پژوهش: •

 از بعد نظري و عملی. اهمیت و ضرورت پژوهش: •

آوردن چارچوب نظري و استفاده از یک نظریه به عنوان پشتوانه نظري، اشاره  سوابق پژوهشی: •
هاي هاي کلی و رسیدن به پژوهششروع از پژوهش خالصه وار به مطالعات مرتبط انجام شده،

اختصاصی، حتی االمکان استفاده از منابع دست اول و جدید و استفاده از نقل قول موقع استفاده 
از منابع دست دوم، مرتب کردن سوابق بر اساس تاریخ و دست اول و دوم بودنشان، استناد و 

گیري در آخر و توجیه چرایی انجام پژوهش و  دهی الزامی و باالخره جمع بندي و نتیجهرفرنس
 تبعات مثبت انجام آن.

 در قالب جمالت ساده. طرح فرضیه ها: •

 نکات مهم در نوشتن یک مقدمه علمی

 یک مقدمه کوتاه درباره موضوع مقاله .1

  هاي مرتبط با موضوع مقالهها و تئوريیک نگاه اجمالی و مختصر بر نتایج پژوهش .2
ده و هایی که دانش در آنجا ناقص مانبه تحقیقات پیشین (توصیف حوزهتشریح مشکل با توجه  .3

 نیاز به بررسی بیشتر وجود دارد).

 تشریح هدف مقاله (اغلب حل کردن مشکل تشریح شده یا تنها بخشی از آن). .4

توضیح مختصري از روش (به منظور برقراري ارتباط میان سواالت پژوهش و روش دستیابی به  .5
 ها).پاسخ آن

ات و ها (یعنی بر اساس فرضیبینیها و فرضیات به وجود آورنده این پیشبینیصیف پیشتو .6
 ها را انتخاب کردیم)بینیها توضیح دهیم که چرا این پیشتئوري

 اصول نگارش مقدمه مقاله

 شروع و به سمت جزئیات حرکت کند. کلیات مقدمه از  .1

 سأله بیان شود.و سپس خود م مسأله در ابتداي مقدمه سعی شود زمینه .2

با استناد به نظرات متخصصان و یا نتایج پژوهش  وجود مسأله زمینه مسأله باید شواهدي دال بر .3
 هاي پژوهشگران مطرح کند.

 هاي آن را مشخص سازد.باید علل احتمالی بروز مسأله، محدوده مسأله و ویژگی زمینه مسأله .4

تواند به صورت یک سوال کلی نیز مطرح است یا می هدف کلی تحقیق بیان مسأله در واقع همان .5
 شود.
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 شامل مستقل، وابسته، تعدیل کننده و واسطه اي (در متغیرهاي مورد مطالعه در بیان مسأله باید تمام .6
 صورت وجود) گنجانده شود.

 در حد یک تا دو جمله باشد. بیان مسأله در حد یک پاراگراف و زمینه مسأله  .7

است در حد یک پاراگراف مبانی نظري پژوهش  هاي خاصیریهنظ اگر پژوهش مبتنی بر نظریه یا .8
 ذکر شود.

پژوهش کوتاه باشد و صرفاً نتایج مطالعات کامالً مرتبط و اصلی به گونه انتقادي  پیشینه تجربی  .9
بازنگري شود. ذکراین نکته ضروري است که منظور از بررسی ادبیات پژوهش نقل آن نیست، 

 شود.که ازخالل این بازنگري مسأله پژوهشی تصریح می بلکه یک بازنگري انتقادي است

 هاي انجام شده واي بیان شود که مطالعه شما را در چهارچوب پژوهشپیشینه تجربی به گونه .10

 هايشکاف در یافته تر، ضرورت مطالعه خود را بر اساسعبارت فنیتر قرار دهد. بهوسیع

 توجیه کنید. قبلی

 راهم آورد.هاي پژوهش فگزاره اي بیان شود که منطقی برايبه گونه مبانی نظري و پیشینه تجربی .11

تواند به طور آشکار بیان شود و یا در بیان مسأله یا ذکر شود. اهمیت مطالعه می اهمیت مطالعه .12
 هدف پژوهش مستتر باشد.

ت اآن به گونه بارز مطرح شود و بر مبناي ادبی مسأله و گستره به طور کلی، در مقدمه سعی شود .13
 هایی براي حل این مسأله پیشنهاد شود.پژوهشی گزاره

 از کل مطالب نگارش شده مقاله باشد. 20 %  مقدار حجم مقدمه سعی شود .14

 

 هاي مقالهنکات مهم در نگارش کلید واژه

 هاي همانند یک کوه یخ نشانگر محتواي مقاله شماست.کلیدواژه .1

مورد نیز قابل قبول  6تا  3. البته در برخی مجالت مورد باشد 5تا  3ها باید بین تعداد کلید واژه .2
 است.

 ها باید از واژگان اصلی مقاله باشد.کلید واژه .3

تواند شامل کلماتی باشد که در عنوان و چکیده نیامده است ولی در بدنه مقاله استفاده کلیدواژه می .4
 اند.شده

 از هم جدا کنید. ؛ ها را با عالمتکلید واژه .5

 Material & Method کار یا مواد و روش هاگام هشتم: روش 

 مسائلی بخش روش کار، قلب پژوهشنامه و مقاله است. در اینجا با این سؤاالت روبرو می شوید: از چه

نه طر ح یک مطالعه چگو استفاده کردید و چه کردید؟ بخش روشها باید با یک توالی منطقی شرح دهد که

موارد ذکر شده در این بخش را به  تحلیل گردیده اند. تمامی ریزي و اجرا شده است و داده ها چگونه

ار کار شما شود که اگر محقق دیگري تصمیم به تکر تفصیل توضیح دهید. این بخش باید به گونه اي نوشته

 به شکل دیگري انجام دهد. گرفت براحتی بتواند مطالعه را عیناً و یا
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 بخش روش کار از چند بخش فرعی تشکیل می شود:

  لف. نوع مطالعه:ا

نوع مطالعه اي که در این پژوهش استفاده شده بایستی بیان شود. (از نوع آزمایشی، غیر آزمایشی، پیمایشی 
 و همبستگی)

 :(Subjects)ب. شرکت کننده ها 

 و سایر اطالعات ) جنس ، سن…در این قسمت تعداد نمونه هاي شرکت کننده در پژوهش (انسان ، حیوان و 

روش نمونه گیري یا علت حذف  ره آنها و نیز نحوه شرکت دادن آنان بر پژوهش نوشته می شوند.الزم در با

 including, exculding) عدم پذیرش نمونه ها برخی نمونه ها نیز بایستی بیان شود. معیارهاي پذیرش و
criteria)  .باید آورده شود 

 ج. مواد:

ي که گونه ا به ی شود، از قبیل مواد شیمیایی و داروها،در صورتی که از مواد یا وسایل خاصی استفاده م

 .کنید آورند را ذکر سایر پژوهشگران بتوانند شرایطی دقیقاً مشابه به شرایط شما پدید

قسمتی  در صورتی که از نام تجارتی خاصی استفاده می کنید باید نام شیمیایی یا ماده فعال آن را در اولین

هیه که نام و نشانی ت به طور کامل ذکر کنید. بعضی مجالت از شما می خواهند که نامی از آن به میان آمده

ه داروها را بگوئید، همچنین ذکر کنید ک کننده یا سازنده مواد را در مقاله بیان کنید. همواره مقدار دقیق دوز
 محلولها را با چه غلظتی و چگونه تهیه کرده اید.

 د. روش جمع آوري داده ها:

پرسش نامه و نظایر آن می  بزارهاي پژوهش بیان می شود. منظور دستگاهها، ابزارآالت، آزمونها،در این جا ا

یشتر استاندارد وجود دارند نیازي به اطالعات ب باشند. اگر اسباب و تکنیک ها شناخته شده هستند یا در متون

 .ید کننده ذکر شودشده اند، باید اسم ، نوع و نام تول نیست ولی براي لوازمی که کمتر شناخته

توضیحات  آنها (reliability) و پایایی (validity) درباره آزمون ها و پرسشنامه به ویژه درباره روایی

نمونه در متن مقاله (در بخش  الزم باید داده شود. در معرفی پرسش ها و آزمونها، ذکر تعدادي سؤال یا ماده

  یا آزمونها را در بخش پیوست بیاورید. رسشنامهها) ضروري است. در صورت لزوم نمونه کامل پ روش

 :(Procedure) ه. شیوه اجرا

این قسمت نحوه  در این بخش تمام مراحل اجرا پژوهش به طور خالصه وصف می شود. به طور مشخص در

شده، طریقه اعمال متغیر  انتخاب گروههاي تجربی و مشاهده دستورالعمل هایی که به آزمودنی ها داده

یا  براي شرکت کنندگان در آزمایش ر متغیر وابسته، طرح پژوهش، تعاریف متغیرها و این کهمستقل ب

داده می شود. در مورد روشهاي شیمیایی یا  آزمودنی ها دقیقاً چه اتفاقاتی رخ داده است، توضیح

اختصاصی بودن،  (Specificity)و تغییرات  آزمایشگاهی عالوه بر ذکر خصوصیات مواد و



شماره دوم –سال اول  تخصصی برندآفرینماهنامه     

	

25	

(Sensivity)  کیت هاي به کار رفته، حساسیت(Sensivity)اختصاصی بودن ، (Specificity)  و

 در اندازه گیري یک نمونه باید ذکر شود. تغییرات

 و. رعایت اخالق تحقیق:

در پژوهش  رضایت هاي کسب شده و بخصوص بازنگري طرح تحقیق و تصویب آن توسط کمیته اخالق
 باید ذکر شود.

 ي:ز. روشهاي تحلیل آمار

نرم افزار  آوردن نام استفاده شده باید ذکر شود اما تجزیه و تحلیل نتایج آماري روش هایی که براي

شناخته شده هستند و نیازي نیست که آنها را توضیح دهید در صورتی  مورد استفاده الزم نیست. اکثر آزمونها

 شده نیست باید منبع استخراج آن را ارائه کنید . که روشی شناخته

 Material & Method رچوب نوشتن بخش روش کار مقالهچا

، هاي مختلف مانند روش تاریخیاشاره به روش تحقیق مورد استفاده از بین روش روش تحقیق: .1
توصیفی، پیمایشی یا زمینه یابی، تحلیل محتوا، میدانی، مورد پژوهی، همبستگی، آزمایش میدانی 

 و آزمایشی.

رباره جامعه آماري به تفکیک مشخصاتی مانند سن، جنس و ارائه توضیحاتی د جامعه آماري: .2

… 
آوردن حجم نمونه همراه با مشخصات دموگرافیک یا جمعیت  نمونه و روش نمونه گیري: .3

توان از ها. در این بخش میشناختی، روش نمونه گیري مورد استفاده و افت احتمالی نمونه
 دهد. قابلدر هر مرحله از پژوهش را نشان می هانمودارهایی استفاده کرد که میزان افت آزمودنی

هاي آزمایشی مربوط به حوزه علوم پزشکی باید از فرمت کونسورت ذکر است که در پژوهش
 ها نیز قابل استفاده است.استفاده نمایید. البته این فرمت در سایر رشته

از جمله روایی و  هااشاره به ابزارها همراه با مشخصات آن ابزارهاي جمع آوري داده ها:  .4
پایایی، زمانی که از ابزارهاي استاندارد استفاده می شود. همچنین توضیح فرایند ساخت ابزار و 

 شود.مشخصات آن زمانی که ابزار جدید ساخته می

اشاره به مراحل متوالی طی شده در راستاي جمع آوري  ها:هاي جمع آوري دادهشیوه .5
 پژوهشگر.اطالعات و چگونگی انجام کار توسط 

هاي آماري مورد استفاده اشاره به عنوان آزمون یا آزمون ها:هاي تجزیه و تحلیل دادهروش .6
 ها.براي تجزیه و تحلیل داده

 Material & Method نکات اساسی در نوشتن روش کار یا مواد و روش ها

 :بخش روش خود شامل سه قسمت نسبتاً مجزا است، که به ترتیب عبارتند از

 رکت کنندگان و طرح پژوهشالف) ش

 اي را بیان نکنید.گونه نتیجهدر بخش شرکت کنندگان و طرح پژوهش هیچ .1
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هایی ابتدا مشخصات شرکت کنندگان را ذکر کنید. چه کسانی، چه تعدادي و با چه ویژگی .2
 اند.انتخاب شده

 ها ذکر شود.نحوه انتخاب شرکت کنندگان و داوطلب بودن یا نبودن آن .3

کنندگان بیان شود. براي مثال، تعداد دختر و هاي جمعیت شناختی شرکتویژگی تا حد ممکن .4

اجتماعی  –ها، سطح تحصیالت و طبقه اقتصادي پسر شرکت کننده، میانگین یا دامنه سنی آن
 ها.آن

 هایی که براي جلوگیري از اریب انتخاب افراد صورت گرفته باید ذکر شود.تمام کنترل .5

مایشی است، نحوه دستکاري متغیر (هاي) مستقل و شیوه کنترل متغیرهاي اگر پژوهش از نوع آز .6
 ها بیان شود.مزاحم براي شکل گیري گروه

گرفته  هاي از قبل شکلاگر غیر آزمایشی است نحوه طبقه بندي صورت گرفته یا انتخاب گروه
 .دقیقاً تشریح شود

رکت یا انتهاي توصیف مشخصات ش هاي پیمایشی و همبستگی ذکر نوع مطالعه در ابتدابراي طرح .7
 کند.کنندگان کفایت می

 ب) ابزار یا تکالیف

ها زمونبندي و آهاي درجهتوانند شامل پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه، مقیاسابزار استفاده شده در پژوهش می
ذکر شود و  هاگذاري آنباشند. در گزارش ابزار استفاده شده ابتدا این ابزار توصیف شوند، سپس شیوه نمره

 .ها مورد اشاره قرار گیردهاي روانسنجی (نظیراعتبار و روایی) آندر پایان ویژگی

اي (بر هاي غیر آزمایشی) یا مراحل اجراي آزمایشها (براي طرحج) شیوه گردآوري داده
 هاي آزمایشی)طرح

ه قبالً توصیف نشده و ها باید هر عملی را کدر این قسمت مراحل اجراي آزمایش یا شیوه گردآوري داده

 .پژوهشگران دیگر براي تکرار مطالعه به دانستن آن نیاز دارند توصیف شود
 :نکاتی که در این بخش باید ذکر شود شامل

 هاي برداشته شده براي مطالعهترتیب خاص گام .1
 نحوه آموزش پرسشگران  .2
 بندي پژوهشزمان .3
 دستورالعمل داده شده به شرکت کنندگان .4
ها درباره هدف پژوهش و یا نحوه اجراي مطالعه (اجرا فردي بوده داده شده به آن اطالعات اولیه .5

  یا گروهی، طول مدت زمان اجرا، مکان اجرا و مواردي از این قبیل)

 گام نهم: نگارش قسمت نتایج مقاله

رین هدف مهمت می پردازد. ، بخش ساده و توصیفی مقاله است که به بیان نتایج حاصل از آزمایشهااین بخش 
تدا اینکه وجود دارد. اب» نتایج«هاي مقاله است. معموالً دو فرآیند اصلی در بیان بخش این بخش گزارش یافته

شما باید نوعی توصیف کلی از آزمایش ها و در واقع تصویري بزرگ یا کلی از آنها البته بدون تکرار 
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اینکه باید داده ها را ارائه کنید. نتایج شما ارائه کنید. دوم » مواد و روش ها«جزئیات آزمایش ها در بخش 

 .باید به صورت جمالت زمان گذشته ارائه شوند

البته این کار زیاد هم آسان نیست. داده ها چگونه باید ارائه شوند؟ انتقال داده ها از یادداشت هاي 

 .مقاله باید به درستی و با دقت انجام شود» نتایج«آزمایشگاهی به بخش 

که در مقاله، شما باید داده هاي نمونه و انبوهی از داده هاي تکراري را ارائه کنید. این امر که شما مهم تر این

بار تکرار کنید، ممکن است براي یک  100می توانید همان آزمایش را بدون تفاوت معنادار در نتایج، 
شتر خوانندگان بیپرفسور رشته ي تخصصی شما بسیار جالب و جذاب باشد، اما سردبیران و همچنین 

 .موضوعات خالصه و زود هضم را ترجیح می دهند

عات اطال الزم نیست تمام اطالعات به دست آمده در بخش نتایج ارائه شوند، این بخش باید فقط حاوي

که چه فرضیه هایی  ذکر این نکته مهم آزمون هاي آماري، مرتبط با عنوان باشد. در ضمن گزارش نتایج

 .یک تأیید نشده است نیز ضرورت داردتأیید شده و کدام 

  Results نحوه ارائه اعداد و ارقام در بخش نتایج مقاله

اگر قرار است تنها یک یا چند داده ارائه شوند آنها باید به طور توصیفی در متن ارائه و داده هاي تکراري 

 .باید در جداول یا گراف ها ارائه شوند

ید معنادار وواضح باشد. فرض کنید که در گروه خاصی از آزمایش داده، مکرر یا به هر صورت دیگر، با
ها، شماري از متغیرها آزمایش شدند. آن متغیرهایی که قطعاً برواکنش تاثیر می گذارند، جزء داده ها 
محسوب می شوند. اگر داده هاي فوق گسترده باشند جدول بندي یا نمودار بندي شوند. آن متغیرهایی که 

بر واکنش تاثیر گذار باشند، نباید جدول بندي شوند. به هر حال تعریف حتی جنبه هاي منفی  به نظر می رسد
آزمایش هاي شما می تواند مهم باشد. غالباً بیان آنچه که شما تحت شرایط آزمایش هاي خود پیدا نکرده 

حت شرایط را ت اید، بیمه خوبی می باشد زیرا احتمال فراوانی وجوددارد که شخص دیگري نتایج متفاوتی

 .در صورت استفاده از آمار براي توصیف نتایج، آنها باید آمار معنادار باشند متفاوت بدست آورد.

  Results تالش براي وضوح نتایج

ش مهم ترین بخش است، اما اغلب کوتاهترین بخ» نتایج«نتایج باید کوتاه و خوشایند باشند. هرچند بخش 
به خوبی » بحث«و پس از آن هم بخش » مواد وروش ها«از آن، بخش نیز می باشد. به خصوص اگر قبل 

 .نوشته شده باشد
نتایج باید به طور مشخص و ساده بیان شوند زیرا این نتایج هستند که دانش و اطالعات جدیدي را که شما 

چرایی  نبه جهان ارائه می کنید تشکیل می دهند. بخش هاي نخست مقاله (مقدمه، مواد و روش ها) براي گفت
و چگونگی نتایج حاصل شما طراحی می شوند : بخش آخر مقاله (بحث) براي گفتن انچه که انها معنی می 
دهند، طراحی می شود؛ بنابراین کل مقاله مشخصاً باید بر مبناي نتایج پابرجا و معتبر بماند یا حتی ممکن 

 .ائه شونداست سقوط کند. بنابراین، نتایج باید با وضوح و شفافیت کامل ار

 Results اجتناب از زواید و حشو در بخش نتایج

سعی نکنید که نتایج شما داراي موارد تکراري و زواید (افزودگی) باشند. رایج ترین اشتباه، تکرار آن دسته 
از وتژگانی است که قبالً براي خواننده از طریق بررسی تصاویر و جداول مشخص می باشد. حتی بدتر از 
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در خود متن است. در  باره تمام یا بسیاري از داده هاي نشان داده شده در جداول یا تصاویر،آن، تکرار دو

 .نشان دادن تصاویر و جداول، درازگویی نکنید

 نکات مهم در نگارش نتایج مقاله

ابتدا اطالعات مقدماتی در خصوص روش هاي آماري استفاده شده بیان شود و سپس به سراغ  .1

 .نتایج بروید گزارش
مواد و روش » را با توصیف روش هایی که به طور ناخواسته از بخش» نتایج«ما نباید بخش ش .2

 .از قلم انداختید، شروع کنید «ها
مقدار  درباره هر یک از آزمون هاي آماري به کار رفته باید اطالعات الزم داده شود از جمله .3

محاسباتی  ر فرمول هايآزمون، درجه آزادي، سطح احتمال، ارزش آماري و جهت اثر؛ ولی ذک

 . یا داده هاي خام ضرورتی ندارد
ها استفاده شده است، باید در اولین پاراگراف اي براي تجزیه و تحلیل دادهاگر از روش پیچیده .4

توضیح کوتاهی درباره نکات تئوري این روش ارائه داده شود وتشریح شود چه روش آماري را 

 .بوده استبه کار رفته و علت استفاده از آن چه 
که در دسترس عموم قرار ندارد، براي خوانندگان توضیح   اگر از روش آماري استفاده شده باشد . .5

توانند اطالعات درباره آن کسب توانند آن را به دست آورند و چگونه میداده شود از کجا می

 .نمایند
نید واریانس به جاي ارائه تعداد زیادي رقم، میانگین آنها را ذکر کنید. سپس می توا .6

 .اصلی به دست آمده را با ارائه انحراف معیار هر یک از ارقام مشخص کنید اطالعات
عه مجمو در نگارش نتایج باید از جمالت طوالنی و تکراري خودداري کرد. بخش نتایج شامل .7

 . می باشد …اي از متن ، جداول ، تصاویر ، نمودارها ، شجره نامه و 
که  ودارها باید خودکفا باشد و براي شرح آنها خواننده گمراه نشودمتون جداول و زیر نویس نم .8

ارائه شده  1در جدول  A نتایج حاصل از آزمایش«  به متن مراجعه کند. از جمالتی چون

، نتیجه  A روش درمانی مورد استفاده در آزمایش« خودداري کنید در عوض چنین بنویسید  »

 است. بیشتر از گروه کنترل به بار آورده 5%
بخش نتایج را به ترتیب فهرست فرضیه ها تنظیم کنید. سعی کنید نتایج واضح باشد و از تکرار  .9

 .غیرضروري اطالعات متن، تصاویر و جداول پرهیز کنید
نتایج را به طور دقیق و در یک فضاي کم و به طور خالصه ارائه می  فایده جدولها این است که .10

کلها ارائه جداول و ش  ایج آماري مطابقت داده می شود. در نتیجهآسانی با نت دهند، به طوري که به

 .خواننده جهت کمک به درك بیشتر است به منظور کمک به
به خوبی تفهیم کند نیازي به ارائه جدول و شکل  اگر بیان نتایج در چند جمله در متن مطلب را .11

 .نمی باشد
ورت یید شده یا نشده اند نباید کوشش صنکته که چرا فرضیه ها تأ در بخش نتایج براي بیان این .12

 .این بخش جاي بحث درباره یافته ها نیست  گیرد.
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مجالت، جداول، نمودارها و شکلها را داخل متن  براي درج در ارسال مقاله بهتر است موقع .13

 .کرده و در صفحات جدا با ذکر شماره قرار دهید نگذارید بلکه جاي آنها را در متن مشخص
هاي زیربنایی استفاده از آزمون مورد نظر را دارا است هاي موجود فرضکه داده نشان داده شود .14

ا اعمال هها یا نرمال بودن). هر نوع تغییر و تحولی که در داده(به عنوان مثال شرط همگنی واریانس

 .شده باشد، باید گزارش داده شود
صیفی در پژوهش همراه با هاي آمار استنباطی و توهاي به دست آمده از کاربرد روشداده. .15

 .شودنوشته می P مقدار

 Discussion گام دهم: نوشتن قسمت بحث و نتیجه گیري

ها با تحقیقات فتهگیري و ارتباط میان یادر نوشتن قسمت بحث و نتیجه گیري به تفسیر نتایج، بحث و نتیجه
هش ، از جزئیات نتایج پژوشود. ساختار این بخش بر عکس مقدمه استهاي پیشین پرداخته میو تئوري

، باید به این Discussion و نتیجه گیري قسمت بحث  کنیم. درشروع و به سمت کلیات حرکت می

نتایج به دست آمده چه معنایی « ، »نتایج به دست آمده چه کاربردهایی دارد؟ «که  سؤاالت پاسخ دهید

مقاله است و نیاز به تفکر دقیق دارد.  دشوارترین قسمت Discussion نگارش بحث و نتیجه گیري ».دارد؟

 .باشد حجم این بخش نباید بیش از یک سوم کل نوشتار

 :باید مد نظر گرفت Discussion بحث و نتیجه گیري نکاتی که در نوشتن بخش

 .خالصه یافته هاي مهم در یک پاراگراف در ابتداي بحث آورده شود .1
 .نتایج با کارهاي قبلی مقایسه شود .2
 .ی و بالینی یافته ها به بحث گذاشته شودکاربرد علم .3
 .مشکالت پیش آمده با روشهاي به کار رفته مورد بحث قرار گیرد .4
 .گذري به آنچه یافت نشده است، بزنید .5
 .پیشنهاد کار بیشتر در خصوص مطالعه انجام شده بدهید .6
 .ارائه یک نتیجه گیري مختصر و کوتاه از کل نتایج بدست آمده، ارائه دهید .7

لی روشن پژوهش هاي قب این الزم است در قسمت بحث شباهت ها و یا تفاوت هاي بین نتایج پژوهش با بنابر

یافته هاي پژوهش به روشن شدن مسأله و زمینه  شود. نقاط ضعف پژوهش بیان شود. کمک هایی را که

 .دانش آن کرده اند نیز معلوم شود

و  در این زمینه خاص مربوط به پژوهش انجام شده و کارهاي قبلی که باید ارتباط واضح بین پژوهش خود 
سایر زمینه ها را بیان کرده و مورد بحث قرار داد و با استفاده از نتایج حاصل از پژوهش به انجام رسیده ، 

  .ارائه کرد پیشنهاداتی را

ه ها با یکدیگر تیاف یافته هاي خود را به یافته هاي حاصل از پژوهشهاي قبلی مرتبط کرده و در صورتی که این

پژوهش، همراه با پیشنهادهایی  همخوانی ندارد علت آن را ذکر کرده و باالخره مشکالت و نقاط ضعف

ي در قسمت انتها فوق کار کنند، ذکر شود. براي پژوهشگران که می خواهند در آینده در زمینه پژوهش
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زاري مقاله کمک کرده اند، سپاسگ تهیهمقاله می توان از همکاران، تکنسین ها، منشی و سایر افرادي که در 

 . نمود

 گیريساختار بخش بحث و نتیجه

 .شروع کرد این بخش را می توان با ذکر دوباره هدف پژوهش .1

هاي مثال: پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط بین گرم شدن هواي کرده زمین و تغییرات اقلیمی در دشت

 .شمال غربی ایران انجام گرفت

 .شودبه صورت خالصه و به شکل جداگانه آورده می هایافته .2

هاي اي که از پژوهش حاضر به دست آمد، این بود که گرمایش زمین سبب کاهش آبمثال: اولین یافته

 .سطحی شده است

هاي ژوهشمقایسه کنید و ذکر کنید که آیا این یافته با پ هاي پیشیننتایج پژوهش نتیجه به دست آمده را با .3

 .گر همسو بوده است یا خیردی

توانید از اي به دست آمده است. براي این کار میکنید. چرا چنین نتیجه تبیین یافته به دست آمده را .4

 .ها یا نظریات مختلف استفاده کنیدمدل

 .خالصه کنید گیرينتیجه هاي به دست آمده را در بخشتمام یافته .5

 .هاي آینده ارائه دهیدبراي پژوهش پیشنهاداتی پژوهش را ذکر کنید و هايمحدودیت .6

 اصول اساسی در نوشتن قسمت بحث و نتیجه گیري

نیز یک بار  توان قبل از آنابتدا با بیانی کلی راجع به ماهیت نتایج بدست آمده، بحث را شروع کنید. می .1
 دیگر هدف اصلی پژوهش را ذکر کرد

ها شروع ا است. از بحث در خصوص نتایج و تعبیر و تفسیر آنهتر از سایر بخشساختار این بخش فنی .2

 .آیدهاي به عمل میگیري از یافتهشود، سپس یک نتیجهمی

شود نتایج مطالعه حاضر در بدنه دانش موجود قرار گیرد. تلویحات نظري، گیري سعی میدر قسمت نتیجه .3
راي ها مطالعه حاضر و پیشنهادهایی بیان محدودیتشود. در پاها بیان میشناختی یافتهعملی، تجربی و روش

 .گیردمطالعات آتی مورد بحث قرار می

شود و اگر ساختار نگارش مقدمه را به مثابه قیفی در نظر بگیریم که از کلیات یعنی زمینه بحث شروع می .4
ست که ا شود؛ ساختار نگارش بحث مشابه یک قیف بر عکسبه جاي باریک قیف یعنی فرضیات ختم می

نتیجه  شود و به باالي قیف یعنیاز جاي باریک یعنی بحث و تفسیر در خصوص تک تک نتایج شروع می

 .شودگیري و بسترسازي براي ارائه نظریه و بسط دانش ختم می

 .به آن اشاره کردید ربط دهید مقدمه مقاله هاي ارائه شده را به نکاتی که درتبیین .5
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 .فاوت دوباره در این قسمت تکرار نکنیدنتایج را با کلمات مت .6

 .هاي دیگران تفسیر کنیدهاي جدید را در مقایسه با یافتهیافته .7

 .هاي احتمالی همسویی و ناهمسویی نتایج مطالعه خود را با مطالعات دیگران بیان کنیدتبیین .8

ش است هاي پژوهارتباط با یافتههاي مطالعه خود اشاره کنید. به مواردي اشاره کنید که در به محدودیت .9

 .هاي پژوهشگر در این قسمت جایگاهی نداردسازد. گرفتاريها را با اشکال مواجه میو تعمیم پذیري آن

 .ها و قابل اجرا باشدپیشنهادهاي ارائه شده در راستاي حل محدودیت .10

 .ذکر کمک هایی که این یافته به گسترش دانش نظري نموده است .11

 .هایی کاربرد داردهاي شما در چه بخششخص کنید که یافتهم .12

 .ها و ادبیات پژوهش قبل از اقدام به تدوین این قسمتاحاطه یافتن بر نظریه .13

 .هاهاي شخصی و آوردن تفسیرهاي وراي دادهخودداري از ارائه قضاوت .14

 .هد اندكهاي با شواهاي فاقد شواهد و تعمیمخودداري از ارائه تعمیم .15

 
 انگیزه هاي اصلی چاپ مقاله

 دالیل مختلفی براي چاپ مقاله وجود دارد که از نظر علمی مهمترین آنها عبارتند از:

 نگارش مقاله براي آموختن مطلب جدید •

برخی افراد هستند که با نوشتن در خصوص یک موضوع خاص، درك عمیقتري نسبت به آن پیدا می کنند 
می یابد. در واقع، نگارش درباره یک موضوع خاص، باعث شناخت بیشتري نسبت  و یادگیري آنها افزایش
 به آن موضوع می شود.

 نگارش با هدف بررسی موضوع تحقیق •

همه ما می دانیم که هیچ تحقیق و پژوهشی خودبخود اتفاق نمی افتد و الزم است تا در خصوص آن مطالعات  
رد بررسی قرار گیرد. گاهی نوشتن در خصوص بیشینه تحقیق الزم انجام گیرد و تمامی ابعاد آن موضوع مو

در یک موضوع خاص، براي بسیاري از نویسندگان مقاالت علمی انگیزه اي ایجاد می کند تا بتوانند 

 یا علمی ترویجی بپردازند. نگارش مقاالت مروري به

 نوشتن به منظور مستند سازي •

م به نوشتن مقاله می کند، امکان مستندسازي در وقتی نویسنده اي در خصوص یک موضوع خاصی تصمی 
آن زمینه نیز براي پژوهشگران فراهم می شود. همچنین می توان با نگارش فرایند پژوهشی در طی انجام آن، 

 نتایج آن را در مجله هاي معتبر مستند کرده و به چاپ رساند.
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 نوشتن با هدف ارائه یک گزارش •

گزارشی از یک فعالیت پژوهشی به جامعه علمی و محققین دیگر براي  از دیگر علل نگارش مقاله، ارائه 
استفاده از نتایج آن می باشد. نتایج یک تحقیق می تواند در ایجاد انگیزه براي ادامه آن تحقیق در مسیر جدید 

 موثر باشد.

 نوشتن به منظور متقاعد کردن دیگران در خصوص یک موضوع خاص •

اطات علمی بین محققین در سراسر جهان، پاسخگویی به منتقدان در خصوص یکی از روشهاي رایج در ارتب 
یک موضوع خاص می باشد که از طریق نوشتن و انتشار مقاله در آن زمینه در مجله هاي بین المللی میسر 

 می شود.

 تبدیل دانش شخصی به دانش اجتماعی •

 تملک یا شخصی کردن دانش •

 تنازع بقا در محیط دانشگاهی و پژوهشی •

 چهار محور مهم که بایستی قبل از شروع به نوشتن یک مقاله علمی بایستی به آنها توجه کرد:

 تفاوت در اصول نگارش مقاله در هر رشته

در هر رشته اي، اصول و قواعد خود را دارد. در نتیجه نمی توان یک دستورالعمل کلی و  نگارش مقاله
ائه داد. اگر مقاالت منتشر شده در یک رشته و زمینه عمومی براي نگارش مقاله براي تمامی رشته ها ار

موضوعی خاصی را مطالعه کرده باشید، می توانید به ساختار و زبان مشترك هر رشته پی ببرد و با ساختار و 
اصول نگارشی مقاله در آن رشته آشنا شوید. در نتیجه پیشنهاد می شود که هر فردي قبل از اینکه اقدام به 

ر رشته خود بکند، ابتدا چندین مقاله در رشته خود را مطالعه نمایید تا با ساختار و نحوه نگارش نوشتن مقاله د
 مقاله در آن رشته آشنا شود و سپس اقدام به نگارش مقاله نماید.

 تفاوت در زبان نگارش و ساختارهاي مقاله 

ز ه هاي علوم انسانی بیشتر اهر رشته اي زبان نگارش خاص خود را دارد. مثال تحقیقات و پژوهش هاي رشت
رویکرد توصیفی و تفسیري برخوردارند. در حالی که در مقاالت رشته هاي علوم پایه, علوم آزمایشگاهی و 
رشته هاي فنی مهندسی، نتایج پژوهش بشکل نمودار و فرمول ارائه می شوند. حتی گاهی نتایج حاصل از 

ماري در حوزه علوم بالینی و یا علوم پایه، در یک یک سال تحقیق در خصوص پژوهش آزمایشگاهی و یا آ
نمودار خالصه شود. بنابراین نگارش مقاله هاي علوم انسانی معموال راحت تر از مقاالت علوم پایه و مهندسی 

 می باشند.

 تفاوت در چگونگی ارائه بحث ها در مقاله

ایج می باشد که شامل تحلیل نت هر مقاله، مهم ترین و جذاب ترین بخش هر مقاله بحث یا دیسکاشن بخش
کارهاي پژوهشی انجام گرفته در یک موضوع خاص می باشد. چگونگی ارائه بحث ها در مقاالت رشته 

و قواعد خاص خود پیروي می کند. در نتیجه الزم است تا در هر اي مختلف، متفاوت است و از اصول ه
 ا آشنا شد و مطالب مقاله را بر اساس آن تنظیم کرد.رشته با ساختار مورد قبول آن علم در زمینه ارائه بحث ه



شماره دوم –سال اول  تخصصی برندآفرینماهنامه     

	

33	

 تفاوت در شیوه استناددهی در مقاله 

متفاوتی در رشته ها و دانشگاههاي مختلف و حتی  رفرنس نویسی روش ها و شیوه هاي استناددهی یا 
می باشد. نمحالت علمی مورد استفاده قرار می گیرد. تفاوت در این روش ها دلیل بر برتري یکی بر دیگري 

در واقع چیزي که به این شیوه ها اعتبار می بخشد، مقبولیت هر کدام از آنها در میان اهل علم آن رشته 

محبوبیت زیادي در میان متخصصان علوم  APAوگستره استفاده از آنهاست. مثال شیوه رفرنس نویسی 

بیشتر  وت. شیوهرفرنس نویسی شیکاگاجتماعی و علوم رفتاري دارد و متعلق به انجمن روانشناسان آمریکا اس
در رشته هاي ادبیات، تاریخ و هنر بکار می رود و روش استناد دهی ونکوور در علوم پزشکی کاربرد زیادي 

 دارد.

 مراحل ویرایش مقاله قبل از ارسال به مجله

 بررسی پیش نویس اول مقاله

نخواهد بود. در واقع پیش نویس اول  هر متنی که نوشته می شود، در ابتداي کار کامل و بی عیب و نقص
یک مقاله یا یک کتاب و هر متن دیگري، نیازمند بازنگري و انجام برخی اصالحات می باشد. بنابراین بعد 

فرایند چاپ  از اتمام پیش نویس اول، بالفاصله اقدام به بازنگري متن خود نمایید. توجه داشته باشید که

ممکن است در هر مرحله مجبور به اعمال یکسري تغییرات جدید در  یک پروسه طوالنی می باشد و مقاله

به خاطر  نوشته اید کامل می باشد. نکته اي که بایستی هرگز نباید فکر کنید که آنچه  متن مقاله خود شوید.

محتواي علمی مقاله باید دغدغه اصلی شما باشد. از این رو انرژي خود را بیشتر  داشته باشید این است که

گرامري یا سبک نگارشی بعد از اتمام متن نیز قابل ویرایش  ي این بخش صرف نمایید. زیرا اشکاالترو

 :این سواالت را مد نظر داشته باشید در هنگام مرور پیش نویس خود، می باشند.

 آیا تمام بخش هاي مقاله به خوبی و به درستی توصیف شده اند؟  •
 آیا نیاز به تغییرات عمده می باشد؟ •
 منطق و استدالل مقاله به خوبی انجام گرفته است؟ آیا •
 قابل قبول است؟ ترتیب نگارش بخش هاي مختلف مقاله آیا نظم و •
 مورد نیاز است؟ نوشته آیا نیاز به حذف یا اضفه کردن به •
 آیا می توان نمودار یا جدولی را حذف و یا اطالعات آنها را ترکیب کرد؟ •
 خود قرار گرفته است؟ آیا هر قسمت از مقاله در بخش صحیح •
 آیا توالی پاراگراف ها صحیح می باشد؟ •
 آیا عناوین اصلی و عناوین فرعی موجود در متن کافی هستند و یا زیاد می باشند؟ •

م چندین موضوع مه عالوه بر موارد ذکر شده در باال، الزم است تا در هنگام نوشتن پیش نویس مقاله به

 :دیگر نیز توجه نمایید

 .ی مقاله را آنقدر بررسی کنید تا از صحیح بودن آن اطمینان حاصل کنیدمحتواي علم •
 .مقاله را براي چند روز یا چند هفته کنار گذاشته و سپس آن را مجددا بخوانید •
 .یک نسخه از مقاله را براي بررسی به شخص دیگري بدهید •
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 .مقاله را از نظر زبان و سبک نگارش کنترل کنید •
 .آماده کنید تا بتوانید آن را به ژورنال ارسال کنید دست نوشته خود را طوري •

باعث می شوند که مقاله در تمامی سطوح قابل فهم و درك باشد. این مراحل را می توان  اجراي این مراحل

 .به صورت منظم و به ترتیب تا نوشتن پیش نویس هاي دوم وسوم پیش برد

 بررسی پیش نویس دوم مقاله

س اول مقاله خود را انجام دادید، دوباره شروع به تایپ آن نمایید. معموال در زمانی که اصالح پیش نوی
اصالح پیش نویس اول، همیشه تغییرات زیادي را داریم؛ یک جمله ممکن است کال حذف شود و جمله 
دیگري جایگزین آن گردد. یا دو جمله در هم ادغام شود و امثال آنها. پس از تایپ پیش نویس مقاله و 

اصالحات، آنچه که در حال حاضر در دست دارید، پیش نویس دوم مقاله می باشد. این پیش نویس  اعمال
نیز هنوز آنطور که باید، براي ارسال به یک مجله کامل نیست. در مرحله دوم اصالحات، مسلما متن مقاله 

ر روي شتر توجه خود را بشما در مقایسه با مرحله اول، نیازمند اصالحات کمتري خواهد بود. در این مرحله بی

اگر احساس می کنید که پیش نویس شما بعد از اصالحات،  .امالي کلمات و عالئم نگارشی معطوف نمایید

آن را در یک فرمت مرتب و ترجیحا فرمت ژورنال مورد نظر تایپ  کامل شده و هیچ عیب و ایرادي ندارد،

 .کنید

 بررسی پیش نویس سوم مقاله

اري با مقاله خود ندارید. در واقع شما از یک نفر سومی براي بررسی مقاله از تمامی در این مرحله، شما ک
جهات، کمک میگیرید. شاید چون شما چندین بار مقاله خود را خوانده اید، برایتان تکراري شده و دیگر 

ي امتوجه اشکاالت آن نمی شوید. در اینجا حضور یک فرد دیگري که در زمینه موضوع مقاله شما دار
تجربه و علم کافی می باشد، می تواند کمک زیادي به شما نمایید تا در نهایت بتوانید یک مقاله کامل و 

د روز یا یک هفته کنار می توانید مقاله را براي چن .بدون ایراد را براي مجله مورد نظرتان ارسال نمایید

ود بازه زمانی، وقتی مجددا به سراغ مقاله خ مطمئن باشید که بعد از این مجددا آن را مطالعه کنید. بگذارید و

که نیازمند تغییرات زیادي است. مدت کوتاهی که به مقاله خود نگاه نکرده اید  رفتید مشاهده خواهید کرد
می تواند این فرصت را به شما بدهد که نوشته خود را به خوبی مورد داوري قرار دهید. کلیه تغییرات مورد 

را در پیش نویس جدید مقاله خود اعمال کنید. دوباره تاکید می کنیم که ” ین گرهابازب“نظر خود و نظرات 

بعد از انجام این کار می توانید مقاله را به  .تایپ دوباره مقاله بهترین کار است تا مقاله تان مرتب و تمیز شود
خش از مقاله ن مهمترین بفرم نهایی براي ناشر آماده کنید. به خاطر داشته باشید که رساندن مفهوم صحیح مت

دارد. وقتی که متن شما از لحاظ امالیی، گرامري و محتوایی  است و سبک نگارش در مرتبه دوم اهمیت

  .تلف کنید صحیح باشند، شما نباید وقت خود را براي بهتر به نظر آمدن مقاله خود
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 مدلی براي ارزش گذاري برند بر اساس 
 ISO 10668 استاندارد بین المللی

 دکتر سید محمد مهاجر، مدیر گروه مدیریت موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

 
 چکیده

دارایی هاي نامشهود بسیار با ارزشمند و برند هر سازمان از ارزشمندترین آنهاست که کمتر 
کسی نیز آن را درك کرده است . تعیین ارزش برند به نحوي که موثق باشد کار 

 شمارهب اقتصادي بنگاه یک ثروت و سرمایه از رزشمنديا بخش برند امروزه. گرانقدریست
 اجرا ايراهکاره ارزیابی. باشدمی سازمانی استراتژیک فعالیتهاي جزء آن کنترل و آیدمی
 این رد گذاريسرمایه بازگشت محاسبه و) برند( تجاري نشان و نام مدیریت مقوله در شده
 تحلیل و اءاتک قابل کیفی عوامل با دارایی یک کنترل اما. باشدمی اهمیت حائز بسیار حوزه
 به ارقام و داداع قالب در نهایتا و شده پردازش موثر کمی و کیفی شاخصهاي بایستی و نیست
در این مطالعه براي اندازه گیري ارزش برند   .شوند تبدیل) برند ارزش( ریالی شاخص یک

طراحی گردید. در این  06681یک مدل عملیاتی مبتنی بر چارچوب استاندارد بین المللی 
خصوص ابتدا شاخص هاي سنجش ارزش برند که شاخص هاي اصلی براي خلق و مدیریت 
نام و نشان تجاري می باشد شناسایی و سپس فرآیندي براي تعیین چگونگی و اندازه گیري 
میزانی که هر یک از شاخص ها به طور مستقیم بر ارزش نشان تجاري تاثیر می گذارند 

شد. نتایج نشان داد سه شاخص هزینه، درآمد و بازار تاثیر قابل توجهی بر ارزش نام تعریف 
تجاري دارند. در انتها پس از تشریح مدل، نتایج عملی استفاده از این چهارچوب براي 
ارزشیابی یک نشان تجاري درسطح ملی ارائه و با نتایج حاصل از یک روش کالسیک مقایسه 

 .خواهد شد
 

استاندارد بین المللی  ،برنداستراتژیک مدیریت د، نامشهوي یىها، دارانام تجاريي: کلیدن گاواژ
 10668ارد ستاندا ، ارزش گذاري برند،20671

 

 
 مقدمه  -1
 آنها شهودم هاي بر دارایی متکی فقط ها سازمان آفرین ارزش هاي فعالیت دانش، بر مبتنی اقتصاد عصر در

 را نهاآ آفرینی ارزش اصلی قدرت هاي نامشهود،  دارایی بکارگیري در ها سازمان توانمندي بلکه نیست،
و   ها شرکت هاي دارایی از درصد 80  حدود تحقیقی که اخیراً به عمل آمده، دهد. براساس می شکل

معنوي آنها  هاي و ارزش نامشهود داراییهاي و بازرگانی را  اقتصادي هاي بنگاه و جهان سازمانهاي بزرگ

 عالئم ها شرکت نامشهود هاي ترین دارایی مهم ).  یکی از Aboody & Lev, 1998( دهد می تشکیل

 ,Colinمیباشد ( شرکت تجاري نشان و نام و تجاري محصوالت نشان و نام شامل که است آنها تجاري
 مالی عملکرد حفظ و ایجاد در مهمی نقش تجاري نشان که شده پذیرفته گسترده طور ). امروزه به 2005

 ).   Cheliotis, 2003کند ( می ایفا کار و کسب
 در را خود ات کند می کمک شرکت به قدرتمند تجاري نشان بازار، یک در رقابت باالي سطح به توجه با

 شتریانم نیازهاي ارضاي توانائی خدماتش و و چگونه محصوالت  چرا می کند که  بیان و سازد متمایز بازار

 را مدیران  تجاري نشان مدیریت ). علم Xie & Boggs, 2006یکند (بهترین حالت ممکن ایفا م به را
 اي ه گونه ب باشند، داشته تجاري نشان اهداف به دستیابی راستاي در صحیحی ریزي تا برنامه سازد می قادر
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 با تا دارد شمجموع تال در تجاري نشان شود. مدیریت بیشینه اهداف به دستیابی میزان منابع اتالف که بدون
 و حفظ جهت در سپس کند و ارزش ایجاد تجاري نشان براي کنترل، و اجرا ریزي، برنامه گذاري، دفه

ت. نیس آن موفقیت براي تضمینی برند، قدرت .) Aaker, 1991ایجاد شده گام بردارد ( این ارزش   ارتقاي
تر داشته بر اهیجایگ کنندگان مصرف ذهن در شکوه و اي با   گذشته و تاریخچه تجاري نشان است ممکن
 شمچ از آن مدیران و شود گرفتار سقوط ورطه به اما زیاد باشد آن نیز از   خریداران آگاهی سطح باشد و
 کنند وشفرام یا نکنند استفاده تجاري نشان سودآوري و قدرت حفظ الزم براي هاي سرمایه و منابع یا انداز
که  ددهن می تشخیص مدیران موارد برخی در. آنهاست کار و کسب اصلی ذات و ، هسته تجاري نشان که

 نشان از فروش حاصل درآمدهاي از استفاده با و است آن فروش تجاري، نشان آفرینی ارزش شیوه بهترین

 به ). مدیران David, 2000کنند ( می تمرکز بیشتر خود اصلی و کلیدي تجاري هاي برنامه بر تجاري
 جهت در که هایی تالش اثربخشی همچنین و نشان تجاري یتمدیر اهداف در موفقیت به دستیابی منظور
 زشار و بازار در تجاري نشان وضعیت از مستمر آگاهی نیازمند دهند انجام می تجاري نشان ارزش ارتقاي

ن می باشد آ ارزشیابی براي مکانیزمی داشتن تجاري نشان مدیریت براي الزم ابزارهاي از باشند. یکی می آن

)Yates, 1997 .( 
 شدت به اريتج نشان بهینه مدیریت مربوط به تقاضاي به توجه با تجاري، نشان اقتصادي ارزش شناسایی
.  می ایدارپ و قوي تجاري نشان نحوه ایجاد  به یادگیري عالقمند مدیران، از بسیاري .است یافته گسترش

 یک دبرن ارزش میزان توان می چگونه که است این است، مطرح ها مدیران شرکت براي که باشند سوالی

 میکند سازمان ها کمک مدیران به تجاري نشان گذاري ) ارزشDavid, 2000کرد؟ ( مشخص شرکت را
 قطهن اقتصادي، ایجاد ارزش. جویند خود مدد   تجاري نشان مدیریت براي مبتنی بر ارزش هاي نظام از تا

 بخش یک .است تجاري نشان با گذاري مرتبط سرمایه تصمیمات تمامی و تجاري نشان مدیریت محوري
 مدیریت جاد،ای براي شاخص اصلی که باشد می تجاري ارزش نشان هاي پیشرانه شناسایی فرآیند این حیاتی

 مستقیم طور به ها پیشرانه از یک هر که اي درجه باید آن از پس .باشد می نشان تجاري ارزش گیري اندازه و

 )  Frank & Krake, 2005گردد ( تعیین هندد می قرار تاثیر تحت را تجاري ارزش نشان
 لفیهاي مخت روش اما است، نشده ارائه تجاري عالئم گذاري ارزش براي معینی و استاندارد تاکنون فرمول

 مورد را تجاري ارزش عالئم بر اثرگذار عوامل و متغیرها اند توانسته زیادي بسیار حد تا که دارند وجود
 . نمایند ارائه قبولی قابل هاي حل راه و داده قرار توجه
 بازارهاي مناسب وجود محیطی، شرایط.  دارد باالیی اطمینان ضریب و روند تجاري گذاري عالئم ارزش
 ذاريگ ارزش .مؤثر است ها دارایی گونه این گذاري قیمت بر دیگر، متعدد عوامل و نقدینگی ایجاد براي
 که تاس مهم بسیار این نشان تجاري ارزشیابی امهنگ.  است کاربردهاي گوناگونی داراي تجاري عالئم

 گیرد.  می صورت ارزشیابی هدفی چه با شود مشخص
 سه هدف اصلی ارزشیابی نشان تجاري عبارتند از: 

 دریافت یا آن فروش ) براي2آن ( کردن مستهلک و نامه تراز در آن ارزش کردن سرمایه به تبدیل ) براي1(

  ) Fernández, 2001تجاري ( نشان دیریتم تسهیل ) براي3االمتیاز ( حق

وع، به ادبیات موض بررسی از پس تجاري نشان مدیریت یکپارچه براي ابزاري کردن فراهم هدف با ادامه در
پرداخته می شود. در ادامه مدل ارائه  10668ارائه مدلی براي ارزشیابی برند مبتنی بر استاندارد بین المللی 

اجرا میگردد سپس با استفاده از مقایسه با یکی از روشهاي موجود و سناریو  شده براي یک مطالعه موردي
 تحلیل و تجزیه و گیري نتیجه سازي داده هاي واقعی مورد آزمون و اعتبار سنجی قرار میگیرد و در انتها به

  خواهیم پرداخت. آن

  بیان مسئله -2
 اريتج یک شرکت توسط که هستند مسل غیرقابل و طوالنی عمر با هایی دارایی نامشهود، هاي دارایی
 کسب یا تتجار در منظور موفقیت به .شوند می تلقی شرکت داراییهاي جزء و یابند می گسترش و توسعه
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 Kirstenکند ( شناسایی را داراییها گونه ناپیداي این ارزش و نامشهود هاي دارایی باید ها وکار، شرکت
& Gregory, 1999زمال ابتدا نامشهود، دارائیهاي از یکی عنوان به تجاري، ارزش نشان محاسبه ). براي 

 شانن ارزشیابی خصوص در بزرگ هاي چالش از یکی چراکه شود؛ روشن طور دقیق به آن مفهوم که است
جاري ت نشان مفهوم براي متعددي تعاریف. است تجاري نشان از مشترك تعریف یک عدم وجود تجاري

 مناسب ) یکی از تعاریف ,2005Colinنیستند (  مناسب تجاري نشان یارزشیاب براي آنها اما دارد وجود
 مزیت کی از است تجاري عبارت نشان آن طبق که است بازاریابی علوم موسسه تعریف ارزشیابی، براي
 با مقایسه در شرکت ايبر سود بیشتر   یا حاشیه بیشتر فروش به منجر که رقباء به نسبت متمایز و پایدار قوي،

 و توزیع الکان مشتریان، رفتار پیامد متفاوت سود یا حاشیه حجم این. شود می تجاري نشان بدون وضعیت
 در و تجاري نشان مفهوم دقیق تعریف براي طوالنی راهی هنوز هر صورت در.  باشد می ها شرکت خود

 این به است الزم تجاري نشان ارزشیابی راستاي ). درFernández, 2001آن وجود دارد ( ارزش نتیجه
 ورتبه ص را تجاري نشان اجزاء ارزش نباید و است یکپارچه اي پدیده تجاري نشان که شود توجه نکته

 ارزشی اجزاي باید تمامی ارزشیابی براي و نگریست هم با مرتبط را اجزا این باید بلکه کرد تحلیل جداگانه
  ابی گردد. ارزی نیز آنها بین همافزایی که بگونه اي کرد منسجم هم با را آن

  پیشینه تحقیق -3
 از ترکیبی یا و عبارت، سمبل، طرح از اسم، ) برند، عبارتAMAآمریکا ( بازاریابی انجمن نظریه طبق بر
 کیکتف و فروشندگان از گروهی فروشنده یا یک از خدمات و کاال شناسایی ، هدف.  باشد می موارد این

 .  اشدب می هاي اقتصادي رقابت در یکدیگر از آنها کردن
 به را برند نتوا می کلی طور باشدبه می محصول براي جدید سمبل یا نام، لوگو یک برند فنی نیز لحاظ از
 کرد:  بندي تقسیم بخش سه

  ) نام تجاري: بخشی که قابل خواندن است.1(

 نیست  خواندن قابل که ) لوگو: بخشی2(

 ونهگ باشند. این رسیده ثبت به قانونی لحاظ موجود از هاي سمبل و عالئم که ) عالمت تجاري: هنگامی3(
 ازمانس که است نمادي یا نام : دهند برند می ارائه برند براي را تعریف این دیویدمور و میلر جان که است
 ارزشیابی در ارزش از منظور. دهد می قرار استفاده مورد خود محصوالت براي آفرینی ارزش هدف با آن را
 باشد:  می زیر اصلی متغیر سه عملکرد بررسی تجاري نشان

 تجاري  نشان توسط شده ایجاد نقد وجوه جریان ) سودآوري: میزان1(

 نقد  وجوه جریان افزایش براي موجود انداز ) رشد: چشم2(

 عوامل از یک ره بر تجاري نشان تاثیر تجاري نشان ارزشیابی نقد در وجوه جریان تغییر ) ریسک: قابلیت3(
 ذارگ تاثیر مخاطبان از گروه چهار بر تجاري نشان همچنین. گردد می بررسی سکو ری رشد سودآوري،
 الی ) درم گذاران ( تامین کنندگان  سرمایه و کارکنان کنندگان، تامین از: مشتریان، عبارتند است که

 گانتامین کنند خصوص دهد. در می قرار تاثیر تحت را رشد و سودآوري تجاري نشان خصوص مشتریان،
 و سرمایه گذاران خصوص میشود. در  آوري سود افزایش نتیجه در و ها هزینه منجر به کاهش  کارکنان و

 را منجر میشود   ریسک کاهش نتیجه در و مالی تامین هاي هزینه کاهش مالی کنندگان تامین

  .میگیرد صورت برند براي ارزش گذاري موجود پیشنهادي روشهاي بر مروري ادامه در

 نجپ در اغلب مدل هاي رایج به  برند ارزشیابی کلی رویکردهاي : برند ارزشیابى ردهايرویک -3-1
 عبارتند از:  که شوند می تقسیم گروه
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 رویکرد )4شامل پرداخت حق امتیاز) (مبنا ( درآمد ) رویکرد3مبنا ( بازار ) رویکرد2مبنا ( هزینه ) رویکرد1(
 ترکیبی رویکرد )5(واقعی  گزینه

 مختلفی هاي روش اخیر هاي سال در مذکور رویکردهاي براساسي ارزشیابى برند: روش ها -3-2
   :از عبارتند که است شده پیشنهاد نشان تجاري ارزش تعیین براي

  شرکت بازار ارزش براساس برند ارزشیابی .1

ش شرکت ( ارز دفتري ارزش و بازار ارزش بین تفاوت موجود براساس تجاري نشان ارزشیابی .2
ده ( ش خالص تعدیل ارزش یا شده تعدیل دفتري ارزش و شرکت بازار ارزش بین تفاوت ازار ) یاافزوده ب

  گویند ) این تفاوت را سرقفلی می

 صصمنهاي تخ شرکت دفتري ارزش و بازار ارزش بین تفاوت براساس تجاري نشان ارزشیابی .3
  مدیریت تیم مدیریتی

  تجاري اننش جایگزینی ارزش براساس تجاري نشان ارزشیابی .4

  فروش پیشبرد و بازاریابی در شده انجام هاي گذاري سرمایه حال ارزش .5

  جارينشان ت شناخت فعلی سطح به رسیدن براي نیاز مورد تبلیغاتی سرمایه میزان تخمین .6

 یک با ينشان تجار عنوان به مطرح شرکت یک ارزش بین تفاوت براساس تجاري نشان ارزشیابی .7
 روشدف محصوالت عام یا برچسب اختصاصی) می( نشده  تجاري نشان والتمحص که دیگر مشابه شرکت

  :دارد وجود ذیل روشهاي آن اجراي براي که

 دیگر هب کنند (نسبت می پرداخت تجاري نشان آن براي مشتریان که قیمتی تفاوت حال ارزش .1
  نشده) تجاري نشان مشابه محصوالت

ده محصوالت نشان تجاري نش دیگر به نسبتتجاري ( نشان بخاطر فروش اضافی حجم حال ارزش .2
(  

  فوق ارزش دو مجموع .3

 نشان تجاري این خاص مخارج و ها گذاري سرمایه تمایزات، همه منهاي فوق ارزش دو مجموع .4
 حصوالتم بین تمایز اطمینان پارامترهاي قابل تعریف اما است روش ترین صحیح مفهومی دیدگاه از روش
 زینهه محصول، هاي هزینه فروش، حجم قیمت، تفاوت در شامل که نشده يتجار نشان و شده تجاري نشان
 . است دشوار بسیار باشد، می... و تبلیغات و فروش فعالیت هاي ها، گذاري سرمایه سربار، هاي

 که تدرآمد ( فروش ) یک شرک به قیمت هاي نسبت بین تفاوت براساس تجاري نشان ارزشیابی .5
 یابیشرکت ارزش فروش ضربدر میزان نشده تجاري نشان شرکت یک و تاس مطرح تجاري نشان عنوان به

 نشده اريتج نشان شرکت و یک شده تجاري نشان شرکت یک بین درآمدي تفاوت براساس تجاري نشان

 اتجریان حال ارزش براساس تجاري نشان اینتر برند تجاري) ارزشیابی Sتعدیل ( منحنی  عامل یک ضربدر
حاسبه م دارائی. براي آن از نیاز مورد بازگشت نرخ ضربدر شده گرفته هاي بکار یدارائ منهاي ورودي نقد

 هگرفت نظر در باید ذیل هاي نشده توصیه تجاري نشان محصول ) یک EBITسود قبل از بهره و مالیات ( 
جم ح در پایداري شده تجاري نشان محصول یک اندازه به معموالً نشده تجاري نشان محصول ) یک1شود: (
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 و یخروج افزایش از ناشی که است مقیاس اقتصادي صرفه کننده فراهم تجاري ) نشان2( .ندارد تفاضا و
 ولمحص به نسبت باالتري قیمت با تواند می شده تجاري نشان محصول ) یک3تقاضا می باشد ( پایداري
  شود فروخته آن تجاري نشده نشان مشابه

 حجم ای باالتر در نرخ فروش شامل آینده در مختلف هاي نهگزی ارزیابی براساس تجاري نشان ارزشیابی 
 رمتف جدید، محصوالت کشورهاي جدید، و جدید بازارهاي جدید، توزیع هاي کانال طریق از رشد باالتر،
  تجاري نشان هستی تدام براي...  و جدید هاي

 شسنج ها درمدل ترین کاربردي یکی از عنوان روش به برند یا روش براون: این پویایی روش .6

 یافته توسعه   Mill Ward Brownموسسه  روش توسط این. است شده شناخته نام تجاري سهم ارزش
سهم مشتري برخوردار  %8از  تنها سطح در هر میانگین صورت به تجاري نام هر هرم، این اساس است. بر

ر صرف خرید برند می پولی که هر مشتري هر بامشتري ( دارایی از سهم میزان موسسه این است محققان
 باالتر وحسط در مشتري از درآمد شده کسب ارزش که اند دریافته و اند کرده بررسی سطح هر براي کند) را
  ) آگاهی از حضور5) برتري  (4) عملکرد  (3(  ) رابطه 2(  ) تعلق 1: ( از عبارتند سطوح این .یابد می افزایش

برند است که با نظرسنجی از بیش  35000ود : تکنیک گسترده جهانی در مورد حد BAVروش  .7
کشور بدست آمده است. این تکنیک یک ابزار تحقیقاتی براي  44مصرفکننده مختلف در  500،000از 

ارزش برند فراهم میکند. برخالف بیشتر نظرسنجیهاي سنتی درباره تصویر برند، پاسخدهندگان برندها را از 

میتواند با روندهاي برندهاي جهانی پیش برود  BAVابراین، خیلی طبقات مختلف ارزیابی میکنند. بن
(همچنین برندهاي محلی). این تکنیک توسط مؤسسه یانگ اند روبیکام ابداع شده است و براي سنجش 

رکت یانگ ش ارزش (غیرمالی) برندهاي معتبري همچون آمازون، یاهو، اسنپل، استارباکس به کار رفته است.
زار ارزش گذاري نام تجاري استفاده میکند که ارتباط بین نام تجاري و مصرف کننده اند روبیکام از نرم اف

تقسیم نموده است. به همین ترتیب سر زندگی نام تجاري را  ”قد و قامت”و   ”سرزندگی”را به دو حوزه 
وان به شهرت تمیتوان به میزان ارتباط برقرار کردن و متمایز بودن تقسیم نمود و قدوقامت یک نام تجاري را می

و اعتبار تقسیم کرد. مطابق با نظر شرکت یانگ اند روبیکام، واقعیت این است که مصرف کنندگان لزوماً 
ک نام ی مایل به خرید یک نام تجاري متمایز نیستند، بلکه بایستی بتوانند با آن نام تجاري ارتباط برقرار کنند.

نی نده از کیفیت آن راضی باشد. شهرت نیز براي زماتجاري هنگامی با اعتبار تلقی میگردد که مصرف کن
، نام تجاري را بشناسد. وجود هر دو این عوامل موجب افزایش قدو قامت نام تجاري دهاست که مصرف کنن

عامل را  4میگردد. الزم به ذکر است این روش تنها میتواند به ارزیابی کیفی نام تجاري بپردازد. این روش، 
 بودن ،  اعتبار ،  دانش  تمایز ، مربوط :ارزش برند، در نظر میگیرد به عنوان اساس سنجش

مدل تبدیلی: شرکت مارکت فکتز واقع در شیکاگو روش جدیدي را ارائه داد و آن را مدل تبدیلی  .9
گیري میزان توانایی انجام تعهدات روانی بین نام تجاري و مشتریان است. مطابق  نامید. این مدل به دنبال اندازه

روش این شرکت مشاور، منطق این مدل بر پایه مطالعات اعتقادي شکل گرفته است. این روش، کاربران  با
 طحیطبفه بندي مینمایند: ثابت، میانه رو، س یک نام تجاري را بر اساس توانایی انجام تعهدشان به چهار گروه

اده از مایل به امتحان کردن استفپذیر. این روش همچنین غیر کاربران یک نام تجاري را بر اساس ت تغییر و
کتز ف یک نام تجاري به شرح زیر طبقه بندي مینماید: نزدیک، دوسوگرا، کمی دور و به شدت دور. مارکت

اظهار میدارد که تفاوت بین میزان تغییر پذیري و میزان تمایل نسبت به یک نام تجاري یکی از شاخصهاي 
  مهم سالمت آتی یک نام تجاري است.

اینتر برند یک شرکت تخصصی چندملیتی در تحقیق، طراحی، ایجاد و ارزیابی : نتر برندروش ای .10
نام تجاري است. اینتر برند ارزش نام تجاري را با ضرب کردن تفاوت سودهاي نام تجاري در یک ضریب 

جاري را ت تعیین مینماید و این ضریب با استفاده از شاخصهایی که اینتر برند تعریف کرده است، توانایی نام
اسبه میشود. مح در روش اینتربرند، ارزش برند با ضرب درآمدهاي متفرقه در  یک نرخ تنزیل محاسبه میکند.
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 دست میه ب این نرخ تنزیل از کمیکردن فاکتورهایی، که طبق روش اینتربرند، قدرت برند را محاسبه میکند،
کیل شده، ند که از معیارها و وزنهاي نسبی تشآید. ریسکی بودن نرخ تنزیل از طریق مقیاس ترکیبی قدرت بر

بندي ،  تحلیل مالی ،  تحلیل تقاضا ،  تحلیل قدرت برند ،محاسبه ارزش خالص فعلی  تعیین می گردد بخش
نام تجاري از کسر نمودن سود قبل از بهره و مالیات شرکتی   محاسبه تفاوت سود نام تجاري: ابتدا تفاوت

با فعالیت متناظر که فاقد نام تجاري است پس از اعمال عامل تورم و اعمال وزن شرکتی   طی سه سال اخیر از
براي اطالعات سال  3براي اطالعات سال قبل، ضریب  2براي اطالعات دوسال قبل، ضریب  1(ضریب 

واهد تعیین خ ”تفاوت سود نام تجاري”جاري) محاسبه میگردد. سپس با کسر هزینه سرمایه و مالیات، 
 7ضریب توانایی نام تجاري: به منظور محاسبه ضریب توانایی نام تجاري، شرکت اینتر برند  شد.محاسبه

 شاخص به شرح زیر تعریف نموده است: 

یک نام تجاري پیشرو، با ثبات تر و با ارزش تر از نامهاي تجاري دیگري است که سهم  :رهبري .1
 یمت گذاري، کنترل شبکه هاي توزیع، مقاومتبازار کمتري دارند زیرا رهبري باعث نفوذ در بازار، قدرت ق

  .بیشتر در قبال رقبا و ... میگردد

هاي تجاري که براي مدت طوالنی تثبیت شده باشند یا از درجه وفاداري باالیی نزد  نام :ثبات .2
 . خریداران برخوردار باشند، بیشترین نمره را در این شاخص از آن خود خواهند کرد

ا ثبات، در بازار در حال رشدي که مواجه با ورود رقباست، بیشترین امتیاز یک نام تجاري ب :بازار .3
  .را خواهد داشت

هاي تجاري فعال در بازارهاي بین المللی ارزش بیشتري از نامهاي تجاري  نام :بین الملى بودن .4
نخواهند  ملی یا منطقه اي دارند. هر چند تمامی نامهاي تجاري قدرت مواجهه با موانع ملی و فرهنگی را

 . داشت

بهروز بودن و متناسب با نیاز مشتریان بودن، ارزش آن را افزایش  تمایل یک نام تجاري به  :روند .5
 . میدهد

هاي تجاري که از سرمایهگذاري و پشتیبانی برخوردارند باید از نامهاي تجاري که  نام :پشتیبانى .6
مورد توجه قرار  کیفیت این پشتیبانی نیز باید فاقد این پشتیبانی هستند ارزشمند تر باشند. هر چند کمیت و

 . گیرد

استحکام و وسعت قوانین حامی نام تجاري (انحصار قانونی) نیز یک عامل مهم در  :حفاظت .7
 . ارزشگذاري نام تجاري است

 و است ضعف خاصی و قوت نقاط داراي تجاري نشان گذاري قیمت هاي روش از یک هر کلی طور به
 کیی موجود شرایط به بسته و مکان، زمان هر در اساس این باشد. بر می خود خاص ودياطالعات ور نیازمند

 یشتراز ب همزمان طور به که است فراهم نیز این امکان اما. دارد برتري ها روش سایر به نسبت ها روش این از
 گذاري تقیم و برایارزشیابی روش که ازچندین گردد. هنگامی گذاري استفاده قیمت براي یک روش از

 براي 1ريدا معنی دامنه یک باید حالت این در. آید می بدست یکسانی هاي بندرت قیمت شود می استفاده

 بسیار مناسب تجاري نشان گذاري ارزش براي روشها )این Fernández, 2001قیمت تعریف نمود (
 باشند می نسازما و مقیاس هانداز به وابسته روشها این که است این آنها معایب بزرگترین از یکی اما هستند

 اییه عرصه امروزه اما آمد خواهد آن بدست تجاري نشان براي باالتري ارزش باشد بزرگتر سازمان هرچه و
 نشان ذاريارزشگ براي روشهایی که است الزم اند بنابراین زده برهم را توازن این که اند یافته ظهور بازار در
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 نشان آن ارزش در را سازمان اندازه توان نمی که هرچند ؛ یابد عهسازمان توس اندازه از مستقل ، تجاري

  :از عبارتند ها روش این ضعف نقاط کلی )  به طورFrank & Krake, 2005نادیده گرفت ( تجاري

 تجاري  نشان از نامشهود هاي دارایی سایر سهم و نقش تفکیک و تمایز ) عدم1(

 و یدخر براي و نامشهود مشهود هاي دارایی سایر از تجاري نشان پذیري تفکیک میزان به توجه ) عدم2(
 تجاري  نشان فروش

محصوالت مرتبط، محصوالت مکمل، ( محصوالت دیگر هاي گروه یا جدید محصوالت ارائه ) امکان3(
  محصوالت غیر مرتبط) با این نام تجاري

  ارزش گذاري برند 3-3
 کرد:  جادای ترازبندي زیر عامل سه بین آوازه باید ق و پرارزش نام تجاري: براي ایجاد یک برند موف 1-3-3
  سازمان ارشد مدیریت آرزوهاي و خواست :مدیریت اندازهاي چشم ▪
 کارکنان که احساسی و کارکنان هاي نگرش رفتار، ها، ارزش :کارکنان هاي ارزش و فرهنگ ▪
 . دارند سازمان به نسبت ها رده تمام در
  خود از بیرون محیط در سازمان که ذهنیتی و تصور ت،برداش :مشتري ذهنیت و انگاره ▪
 و ودبهب راهکارهاي ارائه جهت در آن کنونی وضعیت بررسی برند، ارزیابی از برند: هدف ارزیابی 2-3-3

 ندهايبر خلق در نخست گام برند، قدرت و قدرتمند میباشد. ارزیابی موفق برندهاي ایجاد یا و توسعه
  :عمده می باشد دلیل برند به دو قدرت رزیابیا لزوم .باشد می قدرتمند

  ارزش با نامشهود دارایی یک عنوان به برند مالی ارزش برآورد ▪
  بازاریابی هاي برنامه وري بهره افزایش منظور به استراتژي تدوین ▪

 ساسا آن بر بتوانند تا دارند خود کننده مصرف رفتار کامل درك به نیاز ها سازمان بازاریابی واحدهاي
 مورد رد تاکتیکی تصمیمات همچنین و محصول سازي جایگاه هدف، بازار مورد در تصمیمات استراتژیک

 بهره افزایش رايب شرکت یک دارایی ترین ارزش است با معتقد کلر کوین. اتخاذ نمایند را بازاریابی آمیخته
  است دانش برند ، بازاریابی هاي برنامه وري

  یعصنا در برند ارزیابى روش 4-3

 هاي مدل زا دارند، کار و سر کننده مصرف با مستقیم بطور که صنایعی در برند ارزش تعیین براي 3-4-1

 ) استفاده می شود. CBBEمشتري محور (

 عوامل و یرهزنج نقش دارند، کار و سر کننده مصرف با کمتر که صنایعی در برند ارزش تعیین براي 2-4-3
  .ودش می استفاده توزیع هاي کانال بر مبتنی هاي مدل از است، مهم بسیار فروشان خرده و عمده فروشی

 و پویا فرآیندي هبلک نیست، ثابت فرآیند یک شرکت، کاربردي مدل در برند ارزش تعیین فرآیند بنابراین
  .باشد می بر صنعت مبتنی

  :دارد بستگی زیر عوامل به برند ارزش طورکلی به

	
  ري: تجا هاي نشان و نام طالعاتا

 نام ارشع تجاري، نام لوگوي مفهوم تجاري، نام مفهوم شامل تجاري نشان و نام به مربوط اطالعات •
  تجاري
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ام و (ثبت قانونی ن کشور از خارج و درداخل تجاري ونشان نام از قانونی حمایت به مربوط سوابق •
  نشان تجاري)

  دفه بازارهاي در بازاریابی ايه برنامه با تجاري نشان و نام از پشتیبانی به مربوط سوابق •

  آموزش و روزآمدي  ▪
  شرکت تجاري نشان و نام با مشتریان آشنایی و آموزش جهت اي رسانه هاي برنامه به مربوط سوابق •
 بهبود و شرکت تجاري نشان و نام با آنها آشنایی براي شرکت داخلی کارکنان آموزش سوابق •

  شتریانم به خدمات ارائه و کیفیت کاالها تولید
 اب همگام سازمان خدماتی و تولیدي امور آمدي روز در شده انجام هاي فعالیت به مربوط سوابق •

  تغییرات محیطی
  نوآوري و توسعه و تحقیق ▪

  مشتریان پنهان نیازهاي کشف پیرامون تحقیق به مربوط سوابق •
  انمشتری نیاز وردم خدمات ارائه با جدید محصوالت تولید زمینه در نوآوري به مربوط سوابق •
  بازار در فعالیت حوزه توسعه به مربوط سوابق •

  کننده مصرف حقوق رعایت و مداري مشتري ▪
  سازمانی کالن هاي ریزي برنامه و توسعه در مشتري به توجه سوابق •
 صرفم نظریات پیرامون سازمان توسط شده انجام هاي نظرسنجی و تحقیقات به مربوط سوابق •

  کنندگان
 اخذ مشتري به فروش از پس خدمات ارائه در سازمان گذاري سرمایه میزان به ربوطم سوابق •

  تشویقی جوایز و کیفی استانداردهاي و گواهینامه
 مشتري کردروی با شده انجام سازمانی هاي فعالیت و مشتریان با ارتباطی هاي طرح به مربوط سوابق •

  محوري
 رفتهگ نظر در مدل براساس نهایی امتیازات مرحله این در شیوه ارزیابى در مرحله ارزش گذاري: 5-3

  زیر تعلق می گیرد  مورد چهار از هریک مثال در مدل آکر در طور به شده
  کننده مصرف ذهن در تجاري نشان و نام یک قدرت:  تجاري نشان و نام از آگاهی 1-5-3
  کنندگان رفمص براي تجاري نشان و نام معناي:  تجاري نشانی و نام تداعی 2-5-3
  محصول کیفیت از کننده مصرف ذهنی ارزیابی:  شده ادراك کیفیت 3-5-3
  تجاري نشان و نام به کننده مصرف یک تعلق میزان:  تجاري نشان و نام به وفاداري 4-5-3
 یکنزد خود هدف بازار هاي ویژگی و نیازها به باید : برندبرند ارزش در ارتباطات نقش   6-3

 احساس کنزدی خود به را برند کننده که مصرف حدي یعنی رابطه میزان کند برقرار ارتباط اآنه با و باشد
  کند می

. است برند ارزش ردیابی برند، مدیریت زمینه در اصلی هاي فعالیت از : یکیبرند وضعیت ردیابى 7-3
 در دبرن ارزش ردیابی. بگیرد صورت مشخص و معین زمانی هاي در بازه مرتب صورت به باید اقدام این
 می انجام را نیاز مورد عملکرد برند آیا دریابد سازمان هدف که با این است؛ تحقیقات از اي مجموعه اصل
. دشو می يبند تقسیم سازمانی برون و درونی هسته به دو برند ارزیابی زمینه در تحقیقات این. یاخیر دهد

 در ده،کر حفظ برند ارزش حفظ در بحث را خود تمرکز تا کند می کمک سازمان به برند ارزش ردیابی
 راه رسرب دیگري که موانع درصورتی یا و سازد برطرف را آنها هستند رفع قابل مشکالت این صورتیکه
 به خود دمدیریت برن در سازمان هر دیگر بیان به. پردازد آنها رفع براي اندیشی چاره به گرفته قرار سازمان
 ارائه زمینه نای در شناسی کار و تحقیقاتی تیم یک طریق از باید ها مشاوره و ها توصیه این دارد؛ نیاز مشاوره
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 نیاز که يموارد. گیرد برمی در را برند ارزش و عملکرد دسته دو کلی طور به برند منظم ردیابی بحث. شود
   :از عبارتند ترتیب به دارند برند مستمر ارزیابی به
 گام ینا در تر بیان ساده به.  است برند ارزش ویژه فعالیت، سنجش اول برند: گام سهم یابی ارزش 3-7-1

 رقبا سایر اب مقایسه در برند قدرت اساس این بر و شده سنجیده کاالهایمصرفی مشتریان سبد در سهم برند
  .گیرد می قرار تحلیل و ارزیابی مورد

 از فاز سازمان: این به آنها هید گزارش و سازمان یا و صنعت آینده روندهاي و نیازها بررسی  3-7-1-1
روندهاي  کلی بینی پیش و حال و گذشته روندهاي گرفتن نظر در با و شود می گفته برند ردیابی فعالیت
 از یک هر در رتغیی به نیاز نیز و برند استراتژي در تغییرات به نیاز زمینه در را کلیدي دهاي بازخور آینده،
 . دهد می ارائه ساختار برند عناصر

 اثربخش مانساز برند سبد مشتري دیدگاه از برند ( سبد برند ها): آیا اثربخشی ردیابی و بررسی 3-7-1-2
 یاآ و شده آنها موفقیت موجب عواملی دارد چه وجود سبد این در موفق برند دو یا یک تنها اگر است؟
  .ندک سبد کمک این در دیگر برندهاي شدن قدرتمند به میتواند دیگر برندهاي حذف

 ویژگی از ارغف سازمان: آیا برند بر آنها تاثیر و کند می ارائه مشتري به سازمان که خدماتی ارزیابی 3-7-1-3
 برد؟  می سئوال زیر را سازمان برند سازمان رسانی خدمت سبک محصول، هاي

 بلیغاتت دیگر بیان برند: به بر آنها تاثیر و خارج محیط با سازمان ارتباطی هاي شیوه بررسی  3-7-1-4
 کند، می استفاده تبلیغ براي آنها از که یی ها شیوه سازمان، تبلیغی متدهاي سازمان، تبلیغاتی ابزارهاي تجاري،
 اینها هرکدام از درصورتیکه کند؟ می کمک سازمان برند ارزش افزایش بر همه و همه تبلیغاتی، شعارهاي

  .کرد برطرف را واملع این توان می چگونه میشوند برند ارزش کاهش باعث

 زمان: درسا برند بر آنها تاثیر و خدمات یا و کاال ظاهر و بندي بسته وضعیت مستمر ارزیابی -3-7-1-5
 با مشتریان مواجهه شیوه اولین زیرا دارد، تاثیر سازمان برند بر محصوالت بندي بسته و ظاهر ازموارد بسیاري

 رند،ب ردیابی و برندها مدیریت بحث جهت همین به . تاس آن هاي ظاهري ویژگی و محصول برند ازطریق
  .دارد تاکید کاال بندي بسته با هاي مرتبط ویژگی بر

 کنندگان رفمص برداشت شدید وابستگی سازمان: بدلیل گذاري قیمت استراتژي مستمر ارزیابی 3-7-1-6
 و یبررس نیازمند سازمان گام در این محصوالت، قیمت و گذاري قیمت استراتژي با آن رابطه و از برند
 را ودخ سبد برندهاي جایگاه یا و برند جایگاه بتواند تا باشد می خود گذاري قیمت استراتژي مطالعه

  .دهد ارتقا کنندگان مصرف ذهن در را (پرتفولیو)

 آنجا الت: ازمحصو توزیع شبکه و بندي  تقسیم ها، فروشگاه طراحی کارایی و اثربخشی بررسی 7-1-7-3
مصرف  ازخورب بر توزیع شبکه ویژگیهاي سایر کلی بطور و فروشگاهی طراحی ، بندي تقسیم بحث که

یابی و بحث رد در آخر گام دلیل همین به دارد زیادي تاثیر برند از آنها ذهنی برداشت و برند کنندگان از
  .است طراحی فروشگاهی عملکرد ارزیابی

  
  مدل مفهومى تحقیق:  4

 در رب عالوه که شود منسجم بر مبناي رویکردهاي ارزش محور ارائه مدل یک شود می تالش اساس براین
 داشته اجرا لیتقاب مختلف شرایط در و داشته را یکدیگر از استقالل آن حداکثر اجزاي ، فوق موارد برگرفتن

براي  ینالمللی( به عنوان پیشرفته ترین  متد روز دنیا ) تنها و جدیدترین استاندارد ب 86601باشد. ایزو 
ارزشگذاري برند (نام و نشان تجاري) است که به کوشش کمیته تخصصی ارزشگذاري برند در سازمان بین 

 شکل گرفت  و نتیجه 2010شرکت برتر فعال در این حوزه در سال  3با عضویت نمایندگان  المللی استاندارد

 .گردید  ISO10668 به نام استاندارد  یابی برندمنجر به انتشار استاندارد بینالملی ارزش 2010آن در سپتامبر 
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 شانن ارزشیابی براي توسعه یافته چهارچوب سپس و می پردازیم 86601استاندارد  تشریح به ادامه بنابراین در
 . شود می این استاندارد معرفی برمبناي تجاري

 هر تاثیر وهنح شخص ساختنم و مختلف عوامل مدلسازي با  کار و کسب پویاي هاي سیستم نمونه عنوان به 
 طریق از همچنین. دهد ارائه را ارزش آن نهایت در و عوامل از هریک اهمیت ضریب تواند می آنها از کدام
   است اطمینان عدم یا و ابهام داراي که را نشان تجاري یک ارزش هاي مولفه میزان توان می  فازي منطق
 خمینیت صورت به را ارزش آن، هاي ویژگی و تجاري شانن از ارزیابی شده حاصل نتایج براساس و تشریح
 که رددا وجود تجاري نشان یک ارزش هاي مولفه ارزیابی براي نیز دیگري سازوکارهاي متنوع. نمود ارائه
 شان تجارين یک ارزشیابی پیچیدگی موارد، بسیاري در اما. گیرد می قرار استفاده مورد موارد گوناگون در
  .است بر هزینه تجاري جدید، نشان یک توسعه اندازه به تجاري نشان گذاري شارز که است حدي به
دارایی هاي نامشهود بسیار با ارزشند و برند هر سازمان از ارزشمندترین  :86601استاندارد بین المللى  5

آنهاست که کمتر کسی نیز آنرا درك کرده است. تعیین ارزش برند به نحوي که موثق باشد کار 
ریست. این استاندارد بین المللی رویکردي مناسب و معتبر به ارزش گذاري برند ارائه می دهد و از گرانقد

 جنبه هاي مالی، رفتاري و قانونی به آن می پردازد. 

یري ارزش هاي اندازه گ دامنه کاربرد: این استاندارد بین المللی تعیین کننده الزاماتی پیرامون رویه ها و روش
اشد. در این استاندارد بین المللی چارچوبی براي ارزش گذاري برند مشخص می شود نظیر مادي برند می ب

داده ها و  اهداف، مبناهاي ارزش گذاري، رویکردهاي ارزش گذاري، روشهاي ارزش گذاري و یافتن
فرضیات کیفی را در بر می گیرد. همچنین روشهاي گزارشدهی درباره نتایج ارزش گذاري را عنوان می 

 . کند
 الزامات عمومی:  

  
شفافیت: فرایند ارزش گذاري برند باید شفاف باشد. این فرایندها شامل اعالم و کمßّی سازي ورودي هاي 
ارزش گذاري، فرضیاتو ریسکها می باشد و همچنین در صورت لزوم تحلیل حساسیت ارزش برند در برابر 

 پارامترهاي اصلی مورد استفاده در مدلهایارزش گذاري. 
اعتبار: ارزش گذاري باید بر مبناي ورودیها و فرضیاتی باشد که از تاریخ ارزش معتبر و مرتبط  ●

  باشند
  قابلیت اعتماد: تکرار ارزش گذاري باید نتایج یکسان و همسانی پدید آورد. ●
کفایت: ارزش گذاري برند باید بر مبناي داده ها و تجزیه و تحلیلهاي کافی صورت پذیرد تا نتایج،  ●
  بل اعتماد باشندقا
  بی طرفی: ارزش گذاري ارزیاب باید به دور از هر گونه قضاوت تبعیض آمیز صورت پذیرد ●
پارامترهاي مالی، رفتاري و قانونی: در ارزش گذاري مادي برند باید پارامترهاي مالی، رفتاري و  ●

ته هاي رند باید بر مبناي یافقانونی را به عنوان بخشی از ارزیابی عمومی در نظر گرفت. ارزش گذاري مادي ب
 حاصل از بخشهاي مالی، رفتاري و قانونی صورت پذیرد الزامات ویژه 

تشریح هدف از ارزش گذاري: اهداف مختلفی براي ارزش گذاري وجود دارد. از انواع متداول  ●
ابداري، ش، حسبرنامه ریزي استراتژیک، گزارش دهی درباره ارز اطالع رسانی به مدیریت،  آنها عبارتند از: 

امه ریزي و برن پشتیبانی از دعاوي قضایی، حل اختالف،  نقدینگی، داد و ستد قانونی، اعطاي نمایندگی، 
  تطابق با مالیات بندي، وام و باال بردن سرمایه با فروش سهام

مفهوم ارزش: ارزش مادي یک برند باید بیانگر منافع اقتصادي باشد که برند می تواند در عمر  ●
ادي مفیدي که برایش پیش بینی می شود به وجود آورد. عموما ارزش مادي باید از طریق جریانهاي اقتص

  نقدي محاسبه شود که از طریق درآمد، سود اقتصادي و کاهش هزینه پدید می آید
  شناسایی برند: در ارزیابی باید برند مورد ارزیابی را شناسایی و تعریف نمود. ●
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از  پژوهش حاضر از حیث فایدهادي / مکانیزم ارزشیابى مدل پژوهش: رویکرد پیشنه 6
نوع کاربردي میباشد و چهارچوب منتج از آن در ارزیابی دارایی هاي نامشهود سازمان و برنامه هاي تحقیق 

 ، توصیفی آزمایشی بوده و از منظرهمچنین مدل پیشنهادي از نظر اجراو توسعه قابل استفاده خواهد بود. 
  دسته تحقیقات عینی طبقه بندي میگردد. اعتبار علمی در 

 تجاري  نشان گذاري ارزش براي پیشنهادي مدل 6-1
برندها باید با استفاده از رویکردهاي درآمد، بازار و هزینه، ارزش گذاري شوند. هدف : مالحظات عمومی

ا رویکرد (یاز ارزش گذاري، مفهوم ارزش و مشخصات برند مورد ارزش گذاري باید تعیین کند از کدام 
  رویکردها) براي محاسبه ارزش برند استفاده شود.

 رویکرد درآمد:  1-1-6
در رویکرد درآمد، ارزش برند، ارزش فعلی منافع پیش بینی شده برند در طول رویکرد درآمد:  تشریح 

دینگی پس قعمر مفید اقتصادي باقی مانده از آن میباشد. در این رویکرد به دنبال جریانهاي پیش بینی شده ن
از کسر مالیات هستیم که برند در طول عمر اقتصادي مفیدش بوجود می آورد. بعد از تخمین این نقدینگی 

 در شده، هارائ مدل اساس بر ابتدا پیشنهادي رویکرد با نرخ تنزیلی مناسب آنرا به زمان حال در می آوریم در
 اب ی و درآمد قابل انتساب به متغیر هاي مالی،جریان نقدینگ به انتساب درآمد قابل محاسبه براي اول سطح

 ضعیف مشخص واقعی و عالی، سطح سه در جدول مربوطه در آنها دادن قرار و نیاز مورد اطالعات گردآوري
 گردد.   می

(یا معیار دیگري از درآمدهاي برند) مورد استفاده در ارزش  تعیین جریانهاي نقدي: نقدینگی 6-1-1-1
قدي باشد. روشهاي مختلفی براي تعیین جریانهاي ن  ه طور معقول قابل استناد به آن برندگذاري برند باید ب
  بند ذیل تشریح شده است. 6وجود دارد که در 

در این روش تخمین می زنیم که برند ما را قادر می سازد تا چه حد قیمت : روش صرفه قیمت .1
 کاال یا خدماتی که با برند خاصی به فروش می کاال را نسبت به قیمت واقعی اش باالتر قرار دهیم. قیمت

براي  .رسد باید ترجیحا با قیمتی که براي محصولی عمومی یعنی بدون برند پرداخت می شود مقایسه شود
دستیابی به جریان نقدي اضافه مرتبط با برند، باید عوامل دیگر را که مالک برند به واسطه آنها میتواند کاال 

ه باید هزینه هاي بیشتر و اضافهاي ک .ا با قیمتی باالتر بفروشد شناسایی و حذف نمودیا خدمات مورد بحث ر
پرداخت تا بتوان قیمتی باالتر از حد معمول ارائه داد نیز باید از صرفه قیمت کسر گردد. ممکن است در 

باشد که در  ربسیاري صنایع شناساییمحصولی عمومی یا بدون برند براي مقایسه با محصول داراي برند دشوا
این حالت برآورد با استفاده از برندي که در بازارداراي کمترین قدرت می باشد صورت می گیرد. در هنگام 

 استفاده از روش صرفه قیمت باید روش صرفه حجم را نیز در نظر گرفت. 
 همچنین باید منافع حاصل از صرفه جویی هزینه اي را نیز در نظر بگیرد. 

ن روش، ارزش یک برند را با استفاده از صرفه حجمی که به وجود می آورد روش صرفه حجم: ای .2
تخمین می زند. براي تعیین جریان نقدینگی حاصل از یک برند می توان از روش صرفه حجم استفاده کرد. 

د. بر اساس تحلیل سهم بازار تعیین گرد  در این روش باید جریانهاي نقدینگی اضافه حاصل از صرفه حجم
نقدینگی اضافه حاصله از برند، سود نقدي عملیاتی مرتبط با سهم اضافه بازار می باشد. ارزیاب باید  جریان

توجه کند که ممکن است عوامل دیگري در تعیین یک سهم بازار خاص نقش داشته باشند. ناقص بودن بازار 
ایگاه ویژه در بازار، یکی از مهمترین عوامل از این دست می باشد. در هنگام ارزش گذاري برندي با ج

ارزیاب باید اثر ناقص بودن بازار را بر جریان نقدي شناسایی کرده و از جریان نقدي مربوط به آن برند کسر 
کند. مانند صرفه قیمت، هزینه هاي دیگر الزم براي حفظ سهم بیشتر بازار یا رشد سریعتر در بازار را باید در 
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م باید روش صرفه قیمت را نیز در نظر گرفت. بعالوه باید مزایاي نظر گرفت. در استفاده از روش صرفه حج
 صرفه جویی در هزینه نیز در نظر گرفته شود. 

روش تقسیم درآمد: در این روش، ارزش برند، ارزش فعلی بخشی از سود اقتصادي قابل استناد به  .3
فاده که در سرمایه مورد استبرند است. سود اقتصادي معادل است با سود عملیاتی خالص بعد از یک افزایش 

به صورت ارزش بازار بیان می شود. سپس باید از نتایج تحقیق رفتاري براي شناسایی سهم برند در افزایش 
درآمدها یا کاهش هزینه ها استفاده کرد. ارزش برند معادل ارزش فعلی بخشی از سود اقتصادي در طی عمر 

  اقتصادي مفید باقی مانده از برند است.

درآمدهاي مازاد چند دوره اي: در این روش، ارزش برند معادل است با ارزش فعلی جریان  روش .4
نقدي باقی مانده در آینده بعد از کسر سودهایکلیه داراییهاي ضروري دیگر براي عملیات شرکت. زمانیکه 

یی هاي جریان نقدي شرکت حاصل دارایی هاي نامشهود متعددي است در این روش باید هر گروه از دارا
  نامشهود ارزش گذاري شوند تا بتوان هزینه سرمایه مربوط به هر کدام را محاسبه کرد.

روش جریان نقدي تفاضلی: در این روش جریان نقدي حاصل از برند از طریق مقایسه با یک  .5
شرکت مشابه که چنین برندي ندارد به دست می آید. در عمل موقعیتهاي کمی وجود دارد که کسی بتواند 
چنین شرکتی با عملیات مشابه شناسایی کند که برند نداشته باشد. جریانهاي نقدي هم از طریق افزایش درآمد 
پدید می آیند و هم از کاهش هزینه. در هنگام ارزش گذاري برند اینگونه صرفه جویی ها در هزینه باید 

  شناسایی و در نظر گرفته شوند.

ان نقدي حاصل از برند می توان از روش تقویت حق روش تقویت حق امتیاز: براي تعیین جری .6
امتیاز استفاده کرد. این روش باید ارزش برند را به صورت ارزش فعلی فروش حق امتیاز در آینده اندازه 
گیري کرد با این فرض که برند به تملک کسی که حق امتیاز را میخرد در نمی آید. بنابراین ارزش محاسبه 

ارزش فعلی فروش حق امتیازي که از طریق مالکیت برند به دست می آید را کنار شده از طریق این روش، 
می گذارد. براي تعیین حق اعطاي امتیاز مورد استفاده در ارزش گذاري باید از اطالعات موجود در مورد 

ننده و کموافقتنامه هاي اعطاي حق امتیاز براي برندهاي مشابه و نیز تقسیم مناسب منافع برند میان واگذار 
دریافت کننده حق امتیاز استفاده کرده و آنها را کامال تحلیل کرد. تا حد ممکن باید از برندهایی با مشخصات 

  و اندازه مشابه برند مورد ارزش گذاري استفاده کرد.

بند  4تعیین متغیرهاي مالی: راه هاي مختلفی براي تعیین متغیرهاي مالی وجود دارد که به شرح  2-1-1-6
 ل میباشد: ذی

در روش درآمد، ریسکهایی که تا کنون در جریانهاي نقدي آینده منعکس نشده : تعیین نرخ تنزیل .1
اند باید در نرخ تنزیل درنظر گرفته شود. نرخ مورد استفاده براي تنزیل جریانهاي نقدي پیش بینی شده در 

 ي نقدي حاصل از کل شرکت به دستآینده را باید عموما از نزخ تنزیل مورد استفاده برایتنزیل جریانها
آورد یعنی میانگین موزون هزینه سرمایه. از آنجایی که یک شرکت مجموعه اي از دارایی ها و تعهدات 
است، نرخ تنزیل باید نشان دهنده ریسکهاي ویژه برند نیز باشد. برخی عوامل خاص شرکت نظیر ریسکهاي 

ر نظر گرفته شود مگر در مواقعی که صراحتا در پیش بینی بازاري، رفتاري و قانونی باید در نرخ تنزیل د
  جریان نقدي یا طول عمر پیش بینی شده براي دارایی در نظر گرفته شده باشد.
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عمر اقتصادي مفید: در استفاده از رویکرد درآمد، براي تعیین عمر اقتصادي مفید یک برند باید  .2
دارد در نظر گرفته شود. دوره پیش بینی مورد  گرایش عمومی برندها در صنعتی که برند در آن حضور

دي عمر ممکن است برن استفاده در ارزش گذاري نباید از عمر اقتصادي مفید باقی مانده از برند فراتر رود. 
اقتصادي مفید نامحدودي داشته باشد. این شاخص بسیار با اهمیت، در فرمول نهایی به طور مستقیم منظور 

 میگردد. 

الف) نرخ مالیات: در ( اتی: شامل نرخ مالیات و مزیت استهالك مالیات است.مالحظات مالی .3
محاسبه جریانهاي نقدي در رویکرد درآمد باید مالیات را کسر کرد. (ب) مزیت استهالك مالیات: در هنگام 
 مارزش گذاري برند، تاثیر صرفه جویی مالیاتی از طریق استهالك باید در نظر گرفته شده و در صورت لزو

گزارشهاي ارزش گذاري باید کامال نشان دهند که آیا ارزش، صرفه جویی هاي مالیاتی را در  .محاسبه شود
  .بر گرفته و یا خیر و در صورت کاربرد آنرا جداگانه نشان دهد

نرخ رشد در بلندمدت: در روش درآمد، دوره فراتر از پیش بینی هاي مشخص شده باید با استفاده  .4
انتظار در بلند مدت ارزش گذاري شود. نرخ رشد باید بر اصول اقتصادي قابل توجیه بنا  از نرخ رشد مورد

  .شده باشد

  رویکرد بازار 2-1-6

تشریح رویکرد بازار: مبناي اندازه گیري ارزش در این رویکرد آن است که دیگر خریداران در بازار بابت 
با کمک این رویکرد باید بتوان قیمت فروش  .دارایی مشابه موضوع ارزش گذاري چه مقدار پرداخته اند

برند را پیش بینی کرد. داده هاي مربوط به بهاي پرداختی براي برندهاي مشابه باید جمع آوري گردد و با 
تعدیلهایی تفاوتهاي میان آن دارایی ها و برند مورد تحلیل جبران گردد. براي برندهاي مشابه باید ضرایبی بر 

به  مالحظات مربوط .ها محاسبه شود. آن ضرایب را به جمع برند موردبحث اعمال کردمبناي قیمت خرید آن
در استفاده از رویکرد بازار، برندهاي منتخب براي مقایسه باید خصوصیات مشابه  استفاده از رویکرد بازار:

براي  .اديو اقتصبرند مورد ارزش یابی را داشته باشند نظیر قدرت برند، کاالها و خدمات یا موقعیت قانونی 
در  .مقایسه باید تراکنشهاي انجام شده از نظر زمانی به تاریخ ارزش موضوع ارزش گذاري نزدیک باشند

 ارزش گذاري باید این حقیقت را در نظر گرفت که قیمت واقعی مذاکره شده  

باشد که  یتوسط طرفهاي مستقل در یک تراکنش ممکن است بیانگر ارزشهاي استراتژیک و هم افزایی های
تعداد تراکنشهاي مربوط به یک برند به عنوان یک دارایی جداگانه  .توسط مالک فعلی قابل مشاهده نباشد

بسیار کم است. بعالوه وقتیداده ها مشخص هستند، مشخصات برند مورد ارزش گذاري ممکن است با 
   .مشخصات نمونه هاي کمی که فروخته شده اند بسیار متفاوت باشد

براي ارزیابی ارزش برند، پارامترهاي مالی مهم و فرضیات اصلی ارزش گذاري باید  ا جنبه هاي مالی:رابطه ب
اي در رویکرد درآمد از تحلیل جنبه هاي رفتاري برند بر .بر اساس تحلیل جنبه هایرفتاري برند تعدیل شود

ل باید استفاده تعیین نرخ تنزی تعیین سهم مالی قابل استناد به آن و براي ارزیابیریسک مربوط به برند جهت
نگام استفاده در ه .در این روش تحلیل رفتاري جنبه هاي یک برند براي تعیین ضرایب مناسب الزم است .کرد

از رویکرد هزینه، تجزیه و تحلیل جنبه هاي رفتاري براي تعیین هزینه ایجاد یک برند با بهره مندي معادل 
 . باید صورت پذیرد
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ارزش گذاري: به علت ماهیت کیفی داده هاي مربوط به بازار، شناسایی ورودیهاي ارزش ورودیهاي ضروري 
اقتصادي، عوامل  گذاري و کمی سازي این داده ها ضروري است لذا مراتب در چهار بخش داده هاي

  رفتاري، مالحظات قانونی و عوامل کارکردي به شرح ذیل تجزیه و تحلیل میگردند.

براي ارزیابی بازاري که برند در آن فعالیت می کند  ی و اقتصادي  مرتبط با بازار:داده هاي مال 6-1-2-1
(مانند اندازه، روندها) باید به تحلیل درباره حجم بازار، حاشیه سود و کانالهاي فعلی و پیش بینی شده 

در  .پرداخت. ارزیاب باید اطمینان حاصل کند که نتایج این تحلیل در ارزش گذاري منعکس می شود
  .ارزیابی باید از برآورد تمام داده هاي مالی مرتبط استفاده کرد

دومین الزام انجام یک تحلیل رفتاري کامل است. فرد ارزیاب هنگام ارزش  جنبه هاي رفتاري: 6-1-2-2
گذاري برندي خاص باید با توجه به نوع رفتار نیروي کار در هر بخش جغرافیایی، با هر نوع مشتري و 

   .تاثیر آن بر روي تقاضا و تاثیر آن بر رفتار مصرف کننده به اظهار نظر بپردازدمحصول و 

در هر ارزش گذاري برند باید ارتباط با برند در بازار ویژه آن و محیط بخش : تاثیر بر روي تقاضا .1
ار می زارزیابی شود. ارتباط با برند تشریح کننده نفوذي است که برند بر تصمیم خرید در گروه هدف در با

گذارد. ترکیب ارتباط با برند براي صنعت با مشخصه هاي شرکت تعیین می کند که برند چه مقدار ارزشی 
این اطالعات نشان می دهد که چه مقدار از جریان نقدینگی کل به برند   .از ارزش کل را تشکیل می دهد

رفت. وضعیت آینده برند باید در نظر گارتباط با برند را هم در ارتباط با وضعیت جاري و هم  .مربوط می شود
رشد یا افت ) در ارتباط با برند در آینده در بازار یا بخش مورد بررسی باید (  بنابراین برآوردهایی از تغییرات
 . در ارزیابی وجود داشته باشد

تاثیر بر رفتار مصرف کننده: مصرف کنندگان اغلب با اعطاء ویژگی هاي شخصیتی به برندها براي  .2
نها جنبه هاي انسانی قائل می شوند، و بازاریابان اغلب این ادراکات را با جایگاه یابی برند ایجاد یا تقویت آ

می کنند. ویژگی هاي شخصیتی برند معناي نمادین یا ارزش احساسی فراهم می کند که می تواند به 
جایگاه  .عملکردي باشددارتر از ویژگی هاي ترجیحات برند مصرف کنندگان کمک کند و می تواند پای

یابی موفق شخصیت یک برند در یک رده محصول نیازمند مدل هاي اندازه گیري است که قادر به تفکیک 
کردن ویژگی هاي شخصیتی منحصر به فرد یک برند از آن ویژگی هایی که وجه مشترك همه نام هاي 

عا از که نوی کنند با ابعادي تجاري در آن رده محصول است باشد. مصرف کنندگان یک برند را درك م
، و آن را به حوزه برند ها تعمیم می دهد . ابعاد شخصیت برند با تعمیم ابعاد شخصیت شخصیت افراد می گیرند

  انسانی به حوزه برندها تعریف شده است.

هاي اییچیست و کدام دار برنداولین الزام این است که مشخص کنیم منظور از  جنبه هاي قانونی:  6-1-2-3
ابتدا معنی رایج عالمت تجاري را توضیح  10668غیر ملموس را باید در ارزش گذاري مدنظر قرار داد. ایزو 

می پردازد که اغلب همان  تعاریف  شامل حقوق معنوي می دهد اما همچنین به دیگر دارایی هاي غیر  ملموس
ه تعریف و ارزش گذاري تمام داراي نحو استاندارد بین المللی گزارش دهی مالی  .هستند برندحاشیه اي 

  نوع دارایی غیر ملموس اشاره می کند 5هاي مورد نیاز را مشخص می کند. این استاندارد به 

در ارزیابی، میزان حمایتهاي قانونی از برند باید برآورد شود و موارد زیر ارزیابى حمایت قانونى: 
   :مشخص گردد

 مایت می کنندهر کدام از حقوق قانونی که از برند ح ●
  مالک قانونی هر کدام از آن حقوق قانونی ●
  پارامترهاي قانونی که تاثیر منفی یا مثبتی بر ارزش برند می گذارند ●
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یک بخش مهم از ارزش گذاري برند ارزیابی حمایت قانونی است که در محکمه هاي قضایی مرتبط از برند 
می گردد زیرا اجازه می دهد که مالک برند از می شود. حمایت قانونی باعث اطالع رسانی ارزش برند 

سیستمهاي رسمی قانونی استفاده کرده و اشخاص دیگر را از استفاده از آن منع نموده و انحصار به وجود 
حقوق قانونی که براي حمایت جنبه هاي یک برند وجود دارد بین سیستمهاي قانونی فرق می کند. با  .آورد

سیستم عالمت تجاري اتحادیه اروپا)، حقوق قانونی که از برند حمایت می  برخی استثنائات کوچک (مانند
  .کند تنها در سطح ملی وجود دارد

 حقوق قانونى که باید ارزش گذاري شوند: 

یک تجزیه و تحلیل در قالب قوانین داخلی باید به عنوان یک جزء ضروري در ارزش گذاري برند کلیات: 
مهمترین  به طور عمومی .مرتبط با برند و مالکیت برند باید مشخص شوند حقوق قانونی .وجود داشته باشد

شکل از حمایت قانونی، عالمتهاي تجاري ثبت شده هستند. البته دیگر حقوق قانونی نیز ممکن است وجود 
داشته باشند که از جنبه هاي برندحمایت می کنند. مثالهایی از این دست عبارتند از حقوق حمایت از اسامی 

جاري، عالمتهاي تجاري ثبت نشده بر مبناي استفاده، حقوق حمایت از طراحی هاي ثبت شده و ثبت نشده، ت
حقوق حمایت از کارهاي داراي کپی رایت و حقوق جلوگیري از رفتار ناجوانمردانه، فریبنده یا ضد رقابت. 

الوه بر دیگر قوانین ملی نیز ع چنین نیست که همه این حقوق قانونی در تمام بازارها کاربرد داشته باشند و
  .این مثالها وجود دارد

 ارزش تعیین شده در ارزش گذاري برند باید تنها قابل استناد به مالک حقوق قانونی باشد مالکیت:  .1

حقوق قانونی به دست آمده از طریق ثبت باید به صورت عالمت/عالمتها، حقوق قانونى از طریق ثبت:  .2
قانونی  حقوق .و همچنانکه در سند یا اسناد ثبت می آیند تعریف شوند مروهاییکاال یا خدمات و قلمرو/قل

نگذاري یک حق قانونی از طریق ثبت، استفاده یا قانو .باید مطابق قوانین مرتبط ملی و منطقه اي تعیین شوند
قوق حپدید می آید. حقوق قانونی یا به صورت یک حق قانونی منحصر به فرد یا به صورت مجموعه اي از 

  .قانونی وجود دارند

با در ید: آ  حقوق قانونى یا حقوق بالقوه قانونى یا هر دو که از طریق استفاده به دست مى .3
نظر گرفتن قلمرو استفاده و شناخت بازار در تطابق با قانون ملی یا منطقه اي حقوق به دست آمده از طریق 

  .استفاده باید تعریف شوند را مرتبط در نظر بگیرند

ی یا ارزیابی باید تمام پارامترهاي قانونی که به طور منفپارامترهاي قانونى موثر بر ارزش برند:  ایرس .4
   :مثبت بر ارزش برند موثرند را در نظر بگیرد شامل

  تمایز ●
  دامنه کاربرد/ دامنه ثبت (قلمرو، کاال یا خدمات) ●
  میزان استفاده ●
  شهرت / میزان شناخته شده بودن برند ●
  طال، اولویت، کاهش توان و توانایی و/یا تمایل مالک براي به اجرا گذاشتن حقوق قانونیریسک اب ●

پارامترهاي قانونی به تطابق میان حقوق قانونی برند و بازاري که در آن کار می کند بستگی دارد. این پارامترها 
ر کاربرد مورد می تواند ب حقوق شخص ثالث .تعریف کننده روابط بین حقوق قانونی و استنباط بازار هستند

عوامل کارکردي: ارزش گذاري برند باید   6؛1؛2؛4انتظار فعلی از برند و در نتیجه ارزش آن تاثیر بگذارد 
مستقیما به راه هاي ارزش آفرینی برند بپردازد و تمام مزایاي اقتصادي که می توان از نقش برند در دل 
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ارزش برند در معنی (معانی) دارایی در میان سهامداران نهفته بخش اصلی  .شرکت داراي برند در نظر بگیرد
   .است. معانی همراه می تواند به استفاده از برند براي مقاصد مختلف محدود شده و یا از آن فراتر رود

) برند باعث شناخت بهتر و تبادل 1( :عواید اقتصادي مختلفی از یک برند حاصل می شوند مانند موارد زیر
مهاي ارتباطی گشته و بنابراین باعث افزایش کارایی در ارتباطات می شود. کارایی در ارتباطات به بهتر پیا

) برند به تمایز محصول و خدمات کمک می کند که وقتی 2( .سودآوري شرکت داراي برند کمک می کند
نجر به ایجاد برتري م این تمایز اهمیت داشته باشد تاثیر مثبتی بر رفتار خرید مشتري می گذارد. تمایز صحیح

) برند به جذب یا ابقاي مشتریان و در نتیجه به دوام 3( .می شود که در نهایت به رشد مالی منجر خواهد شد
شرکت کمک می کند. برندها تضمین کننده تقاضا در آینده هستند و در نتیجه ریسکهاي عملیاتی شرکت 

  .را کاهش می دهند
 مل کارکردي مرتبط بازار در شش بخش تشریح میشوند: در ادامه اجزاي تشکیل دهنده عوا

ها در آینده باید در میان گروه  قدرت برند: به منظور تخمین میزان حجم فروش، درآمد و ریسک .1
رهایی که معیا .هاي ذي نفع مرتبط تجزیه و تحلیل قدرت برند صورت گرفته و در ارزیابی منعکس شود

می شوند شامل آگاهی، ویژگیهاي استنباطی، دانش، گرایش و تعهد معموال براي درك قدرت برند استفاده 
کیفیت و کمیت داده هاي مربوط به قدرت برند که براي ارزش گذاري موجود می باشند از برندي  .می باشد

به برند دیگر کامال متفاوت است قدرت برند ممکن است کامال تحت تاثیر تغییرات در رفتار مصرف کننده 
 مایه گذاري بر روي برند، فعالیت رقابتی و برنامه هاي حمایتی از نشان هاي تجاري باشد  و روندها، سر

منطقی  تفکرات .موقعیت برند: موقعیت برند در بازار و مولدهاي ارزش برند را باید ارزیابی نمود .2
فظ ارزش ح یا احساس سهامداران در رابطه با برند تعیین کننده موفقیتش در آینده است و بنابراین موجب

آن یا افزایش ارزش و یا هر دو می شود. این روابط، اساس نقش برندها و ایجاد تعهد نسب به برند را تشکیل 
می دهند که منجر به خرید مداوم و ظرفیت این برندها به جذب قیمت بیشتر می گردد. در نتیجه ارزیابی 

و ماهرانه از استنباط ذي نفعان درباره برند ارزش یک برند و ریسکهاي ویژه آن در کل بدون ارزیابی جامع 
   .در مقایسه با رقبا بی معنی خواهد بود

 این. ودش می داده نسبت برند به که است انسانی هاي ویژگی برند، شخصیت برند: شخصیت .3
  تشکیل میدهند. را برند ازهویت بخشی ویژگیها،

 خصوصیات ترین فرد به منحصر و مهمترین.  است برند هره جو همان برند هویت برند: هویت .4
  . شود می نمایان برند هویت در برند،

گیرد.  می قرار تشرک فعالیتهاي تأثیر تحت که است ادراك ساده پدیده برند تصویر : برند تصویر .5
  .دارد وجود کننده مصرف ذهن در که است ادراکاتی مجموعه برند تصویر

رزش ویژه فسور بازاریابی دانشگاه برکلی کالیفرنیا، ا، پرویژه برند: بنابر تعریف دیوید آکرارزش و .6
برند مرتبط است و به ارزشی که  برند، مجموعه اي از دارایی ها و تعهدات است که با نام و سمبل (عالمت)

. می شود اضافه شد ه یا کم می شود توسط یک محصول یا خدمت براي شرکت یا مشتریان شرکت ایجاد
که ارزش ویژه برند بر اساس آنها شکل می گیرد از یک زمینه به زمینه دیگر متفاوت  این دارائی ها و تعهداتی

است. ارزش ویژه نام و نشان تجاري شامل مجموعه اي از داراییها و تعهدات است که در طول زمان به ارزش 
ان و نش ارائه شده توسط کاال یا خدمات شرکت افزوده شد ه یا از آن کسر می گردد. این ارزش ویژه نام

تجاري اثر متمایز و مثبتی است که شناخت آن نام تجاري برواکنش مصرف کننده نسبت به محصول یا 
 خدمت دارد. دارائیهاي اصلی عبارتند از : 

  تداعی برند )4کیفیت ادراك شده و ( )3وفاداري به برند، ( )2آگاهی از برند ( )1(

 قدمت برند.  .7
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 رویکرد هزینه   6-1-3
در این رویکرد، ارزش یک برند بر مبناي هزینه هایی که براي ایجاد آن برند د هزینه: تشریح رویکر

توار این رویکرد بر این فرض اس  .صورت گرفته یا هزینه جایگزینی یا خلق مجدد آن اندازه گیري می شود
د براي ناست که یک سرمایه گذار محتاط مبلغی بیش از میزان الزم براي جایگزینی یا خلق مجدد یک بر

هزینه واقعی سرمایه گذاري شده در برند شامل تمام هزینه هاي ایجاد و حمایت از برند تا  .آن نمی پردازد
تاریخ ارزش می باشد. هزینه جایگزینی برند باید هزینه ایجاد یک برند مشابه با همان کاربري به قیمتی واقعی 

د زینه تولید مجدد بیانگر هزینه ایجاد مجدد یک برندر تاریخ تجزیه و تحلیل ارزش گذاري را در بر گیرد. ه
   .مشابه در تاریخ ارزش می باشد و باید تعدیل گردد تا خسارتهاي احتمالی آگاهی و قدرت را در بر گیرد

زمان استفاده از رویکرد هزینه، باید بین هزینه هاي قبلی و آگاهی مالحظات استفاده از رویکرد هزینه: 
آن هزینه ایجاد می شود مقایسه اي صورت بگیرد. نباید تصور کرد که همیشه میان پول از برندي که توسط 

ت استوار اس  رویکرد هزینه اغلب بر مبناي داده هاي گذشته نگر .صرف شده و ارزش رابطه اي وجود دارد
رد که کو ظرفیت کسب درآمد شرکت در آینده را در نظر نمی گیرد زمانی باید از رویکرد هزینه استفاده 

دیگر رویکردهاي ارزش گذاري قابل استفاده نیستند و داده هاي قابل اعتمادي براي تخمین هزینه وجود 
از رویکرد هزینه می توان براي ارزیابی سازگاري و معقولیت ارزشهاي به دست آمده از طریق دیگر   .دارد

  .روشها استفاده کرد
  ارزشیابى هاي مولفه ارزیابى مکانیزم 6-2
ول جد در آنها دادن قرار و نیاز مورد اطالعات گردآوري لف) در ارزیابی عوامل منتسب به سطح درآمد، با(ا

 ردد. گ می سطح عالی، واقع بینانه و ضعیف مشخص سه در تجاري نشان به انتساب قابل درآمد مربوطه

فعلی  ر مبناي ارزشدر ارزیابی عوامل مربوط به هزینه، هزینه هایی که براي ایجاد برند شده است ب )ب(
 خالص محاسبه میگردد. 

 براي محاسبه و ارزیابی ریسک، از ضریب بتا و محاسبه ریسک سیستماتیک استفاده میشود. هدف )ج(
 سهم یک تايب داراییهاي مالی است. ضریب از سیستماتیک یک مجموعه ریسک محاسبه بتا ضریب ارائه از

 آن بازده رخن تغییرات آن، از استفاده با میتوان زیرا نیست؛ سیستماتیک ریسک شاخص جز چیزي عادي
 کرد.   مقایسه سهام بازار کل بازده نرخ با را سهم

 تجاري کسیستماتی ریسکهاي مجموع از است عبارت سهم یک بتاي محاسبه ضریب بتا: ضریب -
 جزء ود به را آن میتوان سپس. میکنند محاسبه را” کل” بتاي که این است معمول روش. سهم آن مالی و

وي سرمایه کرد. به عبارت دیگر اثر ریسک سیستماتیک بر پرتف سیستماتیک تقسیم ریسک تشکیل دهنده
 گذاري محاسبه میگردد. 

 پرتفوي بازده نرخ و بررسی مورد سهام بازده نرخ که است این مرحله روش هاي آماري: اولین -
 بازده نرخ کوواریانس که است این رحلهم کنیم. دومین مشخص اندازهگیري زمانی دوره یک براي را بازار
 این بازده نرخ کوواریانس که است این مرحله کنیم سومین محاسبه را بازار پرتفوي بازده نرخ و سهام این
 .کنیم تقسیم بازار پرتفوي بازده نرخ و سهام

(COV (i,m) )/ V(m)i=ß  

 یک بتاي ضریب گرا اول، .کنیم رتفسی را بتا ضرایب تا میکند کمک ما به تفسیر ضریب بتا: معادله -
 که آنجا از. است برابر هم با بازار پرتفوي بازده و سهم آن که کواریانس بازده است این مؤید باشد، 1 سهم،

 یستماتیکس ریسک با برابر سهم آن سیستماتیک دو این یا  همگامی همپائی میزان نشان دهنده کوواریانس
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 ربیشت بازار از آن سهام قیمت تغییرپذیري باشد، 1 عدد از بیش یشرکت سهم بتاي است. اگر بازار شاخص
 است. 

امکانات بالقوه برند مورد نظر، نابابی هاي ناشی از تغییرات   جهت ارزیابی عمر مفید اقتصادي، )د(
تقاضا و پیشرفت تکنولوژي، برنامه هاي استراتژیک بازاریابی شرکت براي توسعه برند، و شاخص هاي 

 بررسی میگردد.  اقتصادي بازار

شاخص منتسب به بازار در چهار بخش  هر اهمیت میزان از ابتدا تخمینی  ، ارزیابی عوامل بازار  در )ه(
می  استخراج 5 تا 1 مقیاس مبناي بر شاخص هر امتیاز ذیل 1 جدول مطابق ابتدا روش این به عمل میاید. در

  . شود

مقدار 
  وزن  وزنى

 امتیاز 
متناسب با 

  برند

 با عامل ارتباط
مولفه قابل   شاخص ارزیابى  اصلى

  انتساب
 سطح 

  ردیف  ارزیابى

  حجم بازار  سطح دوم 5الی 1   10  1×

 داده هاي 
  اقتصادي

  بازار

1  

  2  حاشیه سود  سطح دوم 5الی 1   8  2×

  3  کانالهاي فعلی  سطح دوم 5الی 1   6  3×

  قاضاتاثیر روي ت  سطح دوم 5الی 1   6  4×

  رفتاري

4  

تاثیر بر رفتار مصرف   سطح دوم 5الی 1   8  5×
  کننده

5  

  مالکیت  سطح دوم 5الی 1   6  6×

  قانونى

6  

حقوق قانونی ناشی از   سطح دوم 5الی 1   6  7×
  ثبت

7  

  8  حقوق قانونی بالقوه  سطح دوم 5الی 1   4  8×

اخص هاي سایر ش  سطح دوم 5الی 1   2  9×
  قانونی

9  

  قدرت برند  سطح دوم 5الی 1   10  10×

عوامل 
  کارکردي

10  

  11  موقعیت برند  سطح دوم 5الی 1   6  11×

  12  شخصیت برند  سطح دوم 5الی 1   4  12×

  13  هویت برند  سطح دوم 5الی 1   4  13×

  14  تصویر برند  سطح دوم 5الی 1   2  14×

  15  ارزش ویژه برند  سطح دوم 5الی 1   8  15×

  16  قدمت برند  سطح دوم 5الی 1   10  16×

 n× 100       مجموع  

 اثیرت میزان نیز و ها سایر شاخص با مقایسه در شاخص هر وزن ها، شاخص از مجموعه هر ارزیابی براي سپس
 100 اوزان جمع که اي گونه به تجاري رزش نشانا شاخص) در آن امتیاز گرفتن نظر در شاخص (بدون هر
  .  گردد می محاسبه شاخص هر وزنی مقدار ذیل فرمول اساس بر . گردد سپس می تعیین شود
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  / (وزن * امتیاز) = مقدار وزنى 100

صورت میگیرند.  ها مجموع شاخص وزنی مقدار محاسبه هر یک از شاخص ها، وزن و محاسبه امتیاز از پس
 آید.   می عوامل بازار بدست کل وزنی مقدار وزنی، مقدار ستون جبري جمع از یتو در نها

 زا پس. شود ارائه مولفه اصلی هر و شاخص هر مورد در نهایی نظرات باید تجاري نشان هر ارزیابی (و) در
 از هریک اهمیت و تاثیر میزان در مورد گیري تصمیم گردید، استخراج ها شاخص تمامی مقادیر اینکه

مقایسه  در یک از آنها هر مقدار موزون و نهایی ارزش در بازار ) -درآمد  -سطوح مورد بررسی ( هزینه 
 گردد.  می محاسبه شود، 100 برابر اوزان مجموع که اي گونه به یکدیگر

 ارزیابی مقدار وزنی سطوح مختلف مدل

یک از سطوح به شرح زیر  هر موزون مقدار شاخص هاي اصلی، از یک هر محاسبه مقدار وزنی از پس
 است: 

  / (امتیاز هر سطح * وزن هر سطح ) = مقدار موزون تعدیل شده هر سطح 100

 ساسا بر نهایت امتیاز کل سطوح محاسبه میگردد. در ”مقدار موزون هر سطح  ”ستون  اعداد جبري جمع از
  د:محاسبه میگرد ”تعدیل شده  امتیاز موزون جمع ”سطوح درآمد، هزینه و بازار  از یک هر براي ذیل فرمول

موزون  ) /( مجموع مقدار موزون شاخص * میزان ریسک ) = جمع 100(  عمر اقتصادي مفید * 
  ها مولفه امتیاز تعدیل شده

 اید:  به دست می زیرسپس سه ارزش بر اساس فرمول هاي 

درآمد قابل انتساب به هر یک از شاخص هاي درآمد * ضریب وزنى درآمد ( بر اساس 
  تعدیل شده قابل انتساب به برند ) = درآمد  2جدول شماره 

درآمد =  سطح امتیاز موزون تعدیل شده درآمد تعدیل شده قابل انتساب به برند * جمع
 ارزش داخلى تعدیل شده سازمان 

* ارزش داخلى تعدیل شده سازمان = ارزش خرید   مقدار موزون تعدیل شده جمع کل
  نشان تجاري

 مقدار 
  موزون

وزن بر اساس تعداد عوامل 
  امتیاز  تحت بررسى

ارتباط با عامل 
سطح   اصلى

  ردیف  ارزیابى

  1  هزینه  سطح اول 5الی 1   25  1×

  2  درآمد  سطح اول 5الی 1   25  2×

  3  بازار  سطح اول 5الی 1   50  3×

 n× 100     مجموع   
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 دي ذیل به صورت مفهوم تري مطرح میگردد: این فرایند در ادامه در  مطالعه مور

 

 مطالعه موردي:  ارزش گذاري برند داتیس    7

 60داتیس یکی از معدود برندهاي ایرانی و ثبت تجاري شده در حوزه صنایع دستی است که قدمتی بالغ بر 
اطره یک حس خسال دارد. اگر چه امروزه خرید صنایع دستی در سبد اقتصادي خانوار فراموش و صرفاًً به 

تبدیل شده است ولی با توجه به جایگاه کشور به عنوان اولین رتبه در تنوع صنایع دستی دنیا، اهمیت   انگیز
آن بیش از پیش مشخص میگردد. مدیریت فروشگاه داتیس جهت در اختیار گذاشتن داده هاي کمی مشروط 

ود که جا دارد از حسن اعتماد ایشان تشکر بر عدم انتشار جزئیات این اطالعات در پژوهش اعالم آمادگی نم
 و قدردانی گردد. 

 اطالعات ورمذک تجاري نشان به انتساب قابل درآمد محاسبه (الف)درآمد قابل انتساب به برند داتیس: براي
اقع بینانه عالی، و سناریوي سه براساس تجاري نشان به انتساب قابل درآمد آن براساس و نیاز گردآوري مورد

 گردید. تبدیل حال ارزش به و محاسبه و ضعیف
(ب) هزینه هاي مربوط به ایجاد برند داتیس: این هزینه ها بر اساس داده هاي ثانویه و با همکاري مدیریت 

  شرکت مذکور استخراج گردید.
محاسبه  49/0(ج)محاسبه ریسک برند داتیس: ارزیابی ریسک نشان تجاري داتیس بر اساس ضریب بتا 

  گردید.
 ارزیابی عمر مفید  (د)

سال گذشته و پیش بینی بازار صنایع دستی  60برند داتیس: با تلفیق دو عامل میانگین نرخ رشد برند در طی 
(ه)جمع آوري و کمی نمودن عوامل بازار مرتبط با برند  و اهمیتی که قدمت برند دارد محاسبه میگردد.

. ایع دستی ایران است و رقباي منحصر به فردي نیز داردداتیس: این برند در زمره برندهاي پیشرو در حوزه صن
به شرح جدول ذیل ارزیابی  2/2به طور کلی مقدار مجموع وزنی عوامل مرتبط با بازار این برند معادل 

 گردید. 
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 مقدار 
  وزن  وزنى

 امتیاز 
متناسب با 

  برند
ارتباط با 
مولفه قابل   شاخص ارزیابى  عامل اصلى

  انتساب
 سطح 

  ردیف  ارزیابى

  حجم بازار  سطح دوم   1  10  0.1

 داده هاي 
  اقتصادي

  بازار

1  

  2  حاشیه سود  سطح دوم  2  8  0.16

  3  کانالهاي فعلی  سطح دوم  1  6  0.06

  تاثیر روي تقاضا  سطح دوم  1  6  0.06

  رفتاري

4  

 تاثیر بر رفتار مصرف  سطح دوم  1  8  0.08
  کننده

5  

  مالکیت  سطح دوم  2  6  0.12

  قانونى

6  

حقوق قانونی ناشی از   سطح دوم  3  6  0.18
  ثبت

7  

  8  حقوق قانونی بالقوه  سطح دوم  3  4  0.12

  9  سایر شاخص هاي قانونی  سطح دوم  1  2  0.02

  قدرت برند  سطح دوم  4  10  0.4

عوامل 
  کارکردي

10  

  11  موقعیت برند  سطح دوم  4  6  0.24

  12  شخصیت برند  سطح دوم  2  4  0.08

  13  هویت برند  سطح دوم  2  4  0.08

  14  تصویر برند  سطح دوم  1  2  0.02

  15  ارزش ویژه برند  سطح دوم  1  8  0.08

  16  قدمت برند  سطح دوم  4  10  0.4

مجموع       100  2.2
کل 

مقادیر 
  وزنی

 ارزیابی مقدار وزنی عوامل بازار مربوط به برند داتیس
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 (و)ارزیابی سطوح تاثیر گذار در ارزش نهایی برند: 

ارتباط با عامل   امتیاز  وزن بر اساس تعداد عوامل تحت بررسى مقدار موزون 
  اصلى

سطح 
 ردیف  ارزیابى

  1  هزینه  سطح اول  5  25  1.25

  2  درآمد  سطح اول  5  25  1.25

  3  بازار  سطح اول  5  50  2.50

 مجموع        100  5

 ارزیابی مقدار وزنی سطوح مختلف مدل

ارزش برند داتیس در سه حال  86601(ز) سنجش ارزش برند داتیس: بر طبق ضوابط استاندارد بین المللی 
 ذیل برآورد گردید.  3 -7ه عالی، واقع بینانه و ضعیف به شرح جدول شمار

  ارزش قابل خرید نشان تجاري

  ریال می باشد 3،212،456،000ارزش قابل خرید نشان تجاري مورد نظر در شرایط عالی 

  ریال می باشد 2،551،198،000ارزش قابل خرید نشان تجاري مورد نظر در حالت واقع بینانه  

  ریال می باشد  1،980،005،000دترین حالت ارزش قابل خرید نشان تجاري مورد نظر در ب
 ضعیف -واقع بینانه  -ارزشیابی برند داتیس در سه حالت عالی 

 و جاريت باهدف سنجش دقت مدل پیشنهادي در ارزشیابی نشاناعتبارسنجى مدل پیشنهادي:      8
ي پیاده فوق با متدلوژ مدل، مقایسه اي میان نتایج این از استفاده با گذاري قیمت از نتایج حاصل بررسی

سازي شده شرکت مذکور ( مبتنی بر روش موسسه اینتربرند ) صورت میدهیم. از آنجا که داده هاي مدل 
 وردنآ بدست و مدل اجراي از یکسان بودند، نتایج حاصل از اجراي مدل مورد بررسی قرار گرفتند. پس

 مقایسه مورد ودب اینتربرند موسسه شده محاسبهمتدلوژي  از که قیمتی با مدل از شده قیمت استخراج نتایج،
 گرفت.  قرار

 ارزش اب داري معنی اختالف مدل پیشنهادي از شده استخراج قیمت داد که نشان ، نتایجزیر مطابق جدول
 به یکنزد حدودي تا مدل توسط شده محاسبه خوشبینانه قیمت و دارد اینتربرند روش  از آمده بدست هاي

ارزیاب باید اطمینان حاصل کند که داده هاي  .است اینتربرند موسسه متدولوژي از هآمد هاي بدست جواب
قابل اعتماد براي ارزش گذاري برند به دست آمده است. این امر شامل داده هاي موجود از مالک برند و 

اده ها داشخاص مناسب دیگر می باشد. ارزیاب باید به ارزیابی کامل مرتبط بودن، سازگاري و کفایت تمام 
علت این اختالف مفهوم ارزش نهایی استخراج شده است. موسسه اینتربرند  .و فرضیات مورد استفاده بپردازد

کنند، اما روش پیشنهادي این پژوهش ارزش  می محاسبه آن دارنده سازمان براي را تجاري نشان ارزش
ه ر زمان استفاد از داده هاي ثاویآفرینی نشان تجاري را براي یک فرد خریدار مشخص مینماید.  دلیل دیگ
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است که عموماً مربوط به یک مقطع خاص میباشد. یکی دیگر از مواردي که باعث بروز خطا میشود مقادیر 
 پیش بینی شده مرتبط با عوامل بازار است که معموالً ارزیابان موسسات مختلف انجام میدهند. 

  احراز صحت آنها پیمایش میدانی هم بشود این پیش بینی ها احتمالی بوده والزم است که براي

 مقایسه ارزش گذاري ها 

  ریال 3،020،444،000ارزش نشان تجاري براساس روش موسسه اینتربرند 

  ریال 000،654،212،3ارزش قابل خرید نشان تجاري براساس روش پیشنهادي در شرایط عالی 

  ریال 2،551،198،000شرایط واقع بینانه ارزش قابل خرید نشان تجاري براساس روش پیشنهادي در 

  ریال 1،980،005،000ارزش قابل خرید نشان تجاري براساس روش پیشنهادي در شرایط ضعیف 

ضعیف بر مبناي مدل پیشنهادي و مقایسه آن به  -واقع بینانه  -ارزشیابی برند داتیس در سه حالت عالی 
 روش اینتربرند

ان این شرکت پرسیده شد که حاضرند برند داتیس را با چه قیمتی بخرند؟ براي این منظور از برخی مشتری
درصدي با شرایط واقع بینانه بود که پیش بینی میشود در صورت ادامه روند  20نتایج حاکی از اختالف 

مذاکرات تجاري با خریداران بالقوه و عنوان نمودن واقعی مزیت هاي مبتنی بر مستندات ارزش پیشنهادي 
 ان برند نیز افزایش پیدا نماید. خریدار

در این پژوهش پس از اینکه در باب مفاهیم ابتدایی حوزه ارزشیابی برند بحث و بررسی  نتیجه گیري: 9
نمودیم، به مرور ادبیات موضوع و معرفی رویکردها و روش هاي کاربردي منتج از آنها و مزایا و معایب هر 

ر سه سطح معرفی گردید. بر این اساس سعی نمودیم مبتنی بر یک پیشنهادي د یک پرداختیم. در ادامه مدل
روش اجرایی نزدیک به واقعیت و با بهره گیري از سطوح اصلی تاثیر گذار و اصلی بازار ایران بر ارزش 
گذاري یک دارایی نظیر برند مدل خود را کاربردي نماییم. بدین ترتیب پس از ارائه مدل مفهومی، سطوح 

جزء تجزیه و تحلیل شدند. شاخص هاي اصلی مربوط به هر یک از سطوح شناسایی شده و مختلف جزء به 
به آنها بر مبناي میزان تاثیرگذاریشان در ا رزش نهایی دارایی امتیازاتی تعلق گرفت. این مدل یک چهارچوب 

 اجرایی و تحلیلی است که مهمترین ویژگی آن چندبعدي بودن آن میباشد. 

اعتبار مدل، نتایج حاصل از آن با نتایج حاصل از ارزشیابی به عمل آمده بر اساس  در ادامه جهت سنجش
 روش این اقعو روش شرکت اینتر برند مورد مقایسه قرار گرفت و علل انحرافات آنها  تجزیه و تحلیل شد. در

اي ه اییدار تمام با بخواهند را سازمان یک که هستند مناسب تجاري نشان گذاري براي قیمت زمانی ها
 روش این مطرح باشد آن تجاري نشان واگذاري فقط که صورتی در اما .نمایند واگذار آن نامشهود و مشهود

 نیست خطا دونب برآوردي که هیچ شد غافل نباید نکته این گیرند از قرار قیمت محاسبه مبناي توانند نمی ها
ش هاي آماري سعی نمود بهترین برآورد براي دارد و باید با استفاده از رو  وجود خطا از درصدي همواره و

  ارزش گذاري دارایی هاي مشهود و نامشهود سازمان تحصیل گردد.

 

 

 



شماره دوم –سال اول  تخصصی برندآفرینماهنامه     

	

58	

References  

Bartosova, V., Hraskova, D., Paliderova, M., (2014). Basic Rules and Methodological 
Framework of the Financial Analysis of the Group of Companies in the Slovak Republic, 
2nd International Conference on Economics and Social Science (ICESS), Shenzhen, 
China, pp. 86-91. 
Keller, K. L., (2007). Strategic Brand Management. Praha: Grada Publishing, 796 p. 
Kicova, E., Kramarova, K., (2013). The significance and importance of the brand for the 
enterprise. Grant journal 2, 29-34. 
Kicova, E., Kramarova, K., (2013). Possibilities of using financial analysis in the bus 
transport companies, 9th International Scientific Conference on Financial Management 
of Firms and Financial Institutions, Financial Management of Firms and Financial 
Institutions, Ostrava, Czech Republic, pp. 332-341. 
Kotler, P., (2001). Marketing Management. 10th edition. Praha: Grada Publishing, 719 
p. 
Misankova, M., Chlebikova, D., (2013). Possibilities for financing innovation activities 
in Slovak Republic, 9th International Scientific 
Conference on Financial Management of Firms and Financial Institutions, Financial 
Management of Firms and Financial Institutions, Ostrava, Czech Republic, pp. 562-570. 
Salinas, G., (2009). The international brand valuation manual. Sussex: John Wiley & 
Sons Ltd., 420 p. 
Sherrington, M., (2003). Added value – The Alchemy of Brand – Led Growth. 
Hampshire: MacMillan, 203 p. 
Spuchlakova, E., Cug, J., (2013). Optimal Capital Structure of the Enterprise, 
International Conference on Information, Business and Education 
Technology (ICIBET), Beijing, China, pp. 400-405. 
Sukalova, V., Ponisciakova, O., (2013). Management of a Transport Company in Terms 
of Critical Changes,17th International Conference on Transport Means, Transport Means 
- Proceedings of the International Conference, Kaunas, Lithuania, pp. 70-74. 
Yang, D., (2013). Understanding and profiting from intellectual property. Strategies 
across borders. 2nd edition. Hampshire: Palgrave 
MacMillan, 313 p. 
Zvaríkova, K., (2011). Competition as a factor of economic growth and development, 
OCEiM conference, Saint Petersburg, Russia, pp. 51-52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شماره دوم –سال اول  تخصصی برندآفرینماهنامه     

	

59	

BRAND VALUATION & BRAND EQUITY  
ANALYZING OF TWO VALUATION METHODS 

Seyed Mohammad Mohajer, Dean of TARJOMAN Business School 
 

ABSTRACT 
In this paper, two different brand valuation methods are tested in a case 
company. As a result of the applications, two different values are determined. 
The values may be seen of the same order. In addition to the theoretical 
assumptions and the outcomes of the valuation, also source information, 
valuation processes as well as the different strengths and weaknesses of the 
methods are compared. 
INTRODUCTION 
Brand equity and brand valuation have traditionally been approached from 
marketing and financial perspectives. Marketers have focused on brand 
equity research while brand valuation has primary been studied among 
accountant and fmance researchers. These two different views are, however, 
linked to each other in real brand management purposes. 
Several studies have been presented concerning the importance of brand 
equity, brand strength and brand value. High customer-based brand equity 
has been observed to correlate with business financial performance and stock 
market value (Aaker & Jacobsen 1994). In some recent studies the strength 
of a brand has been shown to increase shareholder value (De Mortages & van 
Riel 2003; Madden et al. 2006). Also brand value has been proved out to be 
in connection with company's market value (Kerin & Sethumaran 1998). In 
addition, studies more related to brand valuation have been published.  
According to Barth, Clement and Kasznik (1998) brand value has relation to 
the equity value of the company. 
In the same study it was found out that the estimates of the brand values are 
positively associated with advertising expenses, operating margin and market 
share.  
Research sample was based on Financial World annual survey of brand values 
conducted by Interbrand. (Barth et al. 1998). Besides, companies' internal 
motives for valuing brands have been been explored.  
Orientation towards brand valuation primarily arises for the purpose of 
financial reporting (business arrangements and accounting of brands) rather 
than management purposes (planning and controlling a brand). (Guilding & 
Godfrey 1995, 126-127) Also another study shows that financial purposes 
and especially capitalization of a brand 
value were the primary reasons for brand valuation activity, but at the same 
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time companies were recognizing managerial opportunities that might be 
derived from valuations.  
However, it was generally agreed that methods used for brand valuation were 
insufficient for brand managements planning and controlling purposes. 
(Guilding & Pike 1994) 
While brand valuation has been approached from different viewpoints, 
comparative academic inquiries into valuation methods are scarce. The 
purpose of this paper is to compare two different brand valuation methods.  
Comparison is based both on theoretical assumptions and empirical analysis 
of the two different brand valuation processes. Source information, outcomes 
and different benefits of the valuation are compared empirically. In order to 
obtain an objective 
research design, both methods are applied by the same researcher in a single 
case company. Moreover, the same starting points and accounting years are 
used in the background of both valuations. A traditional Finnish dairy brand 
Valio Oyj is the target company of valuations. 
The paper provides some evidence of the challenges of the valuation 
processes and discusses opportunities for managerial utilization.  
Related comparative studies on fmancial valuation can be found in 
accounting and finance research literature (e.g. Barker, 1999). 
 

DEFINING BRAND VALUE AND CLASSIFYING DIFFERENT 
METHODS 

Brand equity and brand value have been defined in different contexts. There 
are several definitions of brand equity and also many ways to measure it. 
However, it has widely been accepted that brand equity may have a customer 
or a financial focus. The sources of customer-based brand equity are in 
consumers and distributors (Srivastava & Shocker 1991).  
Customer-based brand equity may be affected by marketing investments that 
increase the value of a branded product compared to comparable non-branded 
product.  
This assumption is approved among several researchers (Aaker 1991 , 
Farquhar 1989, Keller 2003). 
The financial focus of brand equity refers to the monetary value of a brand. 
According to several researchers, brand value is determined to be the present 
value of its future cash-flows. (Kriegbaum 1998; Murphy 1990; Simon & 
Sullivan 1992) 
This defmition has also been widely accepted as a basis for many methods 
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designed for brand valuation. 
Brand valuation methods have been developed from very different starting 
points. Some methods are to determine customer-based brand equity instead 
of monetary brand value. While customer-oriented models are measuring the 
existence and strength of different brand associations, the financially-based 
methods estimate the value of a brand based on quantitative calculations. In 
addition to these extreme alternatives, there is a group of integrated models 
in which soft and hard information are mixed in order to determine a value of 
a brand. Especially several consultancies have developed integrated models 
for their own use (AC Nielsen, Interbrand, Brand Finance etc.)  
Furthermore, some brand valuation techniques have been benchmarked from 
other valuation contexts such as cost-based methods (cost of building or 
acquiring a brand), market-based methods (value of a similar brand) and 
licence-based methods (value of royalties). 
Some brand valuation models have also been developed among academics 
such as fmancial-market-value-based technique (Simon & Sullivan 1993) and 
a model for estimating global brand equity (Motameni & Shahrokhi 1998). 
 

COMPARING TWO DIFFERENT METHODS FOR BRAND 
VALUATION 

Even though there is a large variety of different methods, two widely accepted 
theoretical assumptions can be found in the background of many developed 
methods.  
One refers to the orientation towards the future instead of the past. The other 
refers to the risk of the assessed income in the future. However, these 
theoretical assumptions have been implemented in a very different way. For 
this reason, two different brand valuation methods are compared in this paper. 
One of these, probably the most applied and well-known around the world, 
has been presented by Interbrand and the other, newer and much less well 
known approach, has been developed by Finnish consultancy Brandworxx. 
These two methods differ greatly from each other and thus providing an 
interesting basis for comparison both theoretically and empirically. 
 
Comparison of Theoretical Assumptions 
Interbrand's method presents integrated brand valuation approach including 
brand strength analysis and fmancial analysis which are at the same time the 
main processes of valuation. In brand strength analysis the risk connected 
with the brand is analysed according to seven different criteria:  
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leadership, stability, market, internationality, trend, support, and protection.  
For determining the brand strength score, there are many operational criteria 
in each of the seven aspects. 
Brand strength, risk included, determines a brand multiple or discount factor 
for the financial analysis.  
According to Interbrand, the relationship between the brand strength and the 
discount factor is based on a classic S -curve. (Interbrand; Keller 1998) 
In the fmancial analysis, brand value is obtained when expected net earnings 
are multiplied by the discount factor. 
Expected net earnings attributable to the brand are based on three years' 
weighted average of past earnings. In order to estimate these brand net 
earnings, a number of quantities are subtracted from brand sales: (1) cost of 
brand sales (2) marketing costs, (3) variable and fixed overheads, (4) capital 
charge for tangible assets, and (5) taxes. (Interbrand; Keller 1998) 
While Interbrand method presents integrated approach for brand valuation, 
Brandworxx economic value added (EVA) - based valuation approach 
concentrates on financial analysis. According to Brandworxx, the brand value 
is calculated as a part of the value of firm's equity. The value of the frrm's 
equity is estimated using the so-called residual income model which is 
currently the widely accepted state-of-the-art valuation approach in 
accounting and finance literature (see, for example, Wild et al., 2003).  
The value of firm's equity (V0) is composed of the book (or balance sheet) 
value of equity at the end of year 0 and the present value of future expected 
economic value or residual income from year 1 onwards discounted with 
firm's cost of equity: 

 
where 
B0 = book value of equity at the end of year t 
N/1 = net income in year t 
r. =cost of the capital 

B1_1 = book value of the equity in the end of the year t-1 
 
According to this model, brand value is given by the net increase in the value 
of firm's equity attributable to the brand.  
A strong brand has a positive impact on the value of equity based on the 
presumption that a strong brand increases net income (NI1) and decreases the 
cost of the capital (r.), because it includes a lower risk. Therefore, expected 
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economic value added (or residual income NI1 - r. x BV,_1) increases. In 
addition, because the cost of capital (r.) is lower, the discount factor 1/(1-+-
reY is higher which further increases the value of the equity.  
Accordingly, the Brandworxx method focuses on estimating the brand impact 
on net income and risk, and thereby on the present value of expected future 
residual income. (Brandworxx) 
 
Comparison of Source Information 
Both Interbrand and Brandworxx methods were tested and analysed through 
their practical applications in the selected case company. Different micro- and 
macro level information is used in the background of the calculations. Annual 
reports and income statements from the past provide crucial information for 
the valuation process. This concerns both methods. However, in which way 
this information is applied differs between the two methods. In Interbrand 
valuation three years' historical data of income statements is used as a source 
information in order to determine brand's historical profit. In Brandworxx 
EVA valuation historical information is used as an evidence to estimate future 
sales potential. Also the book value of the equity is needed in the calculations 
in order to estimate equity value in the future. 
The use of macro-level information is involved in both methods. The 
Brandworxx method requires market-share, sales of the industry, 
development of the market and marketing investments to be analyzed from 
the past and estimated into the future as part of the calculations. All this 
information is needed in order to estimate future marketshare through 
regression. The above mentioned information is also used in Interbrand's 
valuation, but instead of the fmancial analysis 
it is applied in brand strength analysis. While brand risk is determined in 
Interbrand's method through scoring, in Brandworxx valuation it is 
determined through beta value of the company which describes firm's risk in 
relation to the market. 
Consequently, similar source information is studied during the valuation 
processes but the form of the information is different. This divergence can be 
explained due to the structural differences between the two methods. 
 
Comparison of Valuation Processes 
Interbrand's valuation contains two main processes, fmancial analysis and 
brand strength analysis. Both may be implemented independently. Basic 
knowledge about financial and cost accounting is needed in order to run out 
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the analysis. There are not any significant difficulties in the calculation 
process. Different steps of the financial analysis have been clearly defmed by 
Interbrand. Difficulties may exist, however, if allocations of expenses and 
profits have to be estimated when valuing a product brand. Otherwise 
calculations are transparent. Since the earnings analysis is static in nature, 
there is not much sensitivity involved. 
Interbrand's brand strength analysis is implemented together with company' 
s brand management. A lot of information about the brand has to be available. 
Every criterion and operational criterion is examined in relation to the branch 
and the nearest competitors. Interbrand has defined examples in the 
background for scoring. Nevertheless, the brand strength analysis contains a 
lot of subjective decisions no matter who it is conducted by. In order to reach 
the minimal level of objectivity, the interpretations of this kind of analysis 
must be transparent. The stronger the evidence in the background of each 
score is, the more solid basis it offers for the brand strength analysis. 
However, Interbrand has not published the table which describes the relation 
between the brand strength score and the multiple. 
In contrast to the Interbrand valuation, Brandworxx valuation process 
consists of several processes. Different parameters have to be determined in 
order to estimate the residual income in the future. All the needed information 
in valuation has to have a numerical form. Basic knowledge about financial 
accounting is needed. The actual calculations are carried out according to the 
standard formulas. The biggest challenge concerns the validity of source 
information. It is remarkable that the dynamic model causes sensitivity within 
several variables. However, this is a general aspect concerning the form of 
EVA -based valuations. In conclusion, the source information processing and 
forecasting make Brandworxx valuation process more challenging compared 
to Interbrand's historical earnings analysis. 
 
Comparison of Valuation Results 
Two different values were determined for the brand under valuation. This 
supports the generally supposed assumption that brand valuation would lead 
into different results by different methods. However, in the case of brand 
valuation there are not any fair values or standard ways to determine the value 
for a brand. Therefore, it stands no reason to argue which of the two measured 
values is more correct. In spite of the fact that the two calculated values are 
different, they are, however, of the same order of magnitude the smaller value 
being 88% of the bigger value. Since no academic research on the same 
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subject has been carried out before, the results of this research may 
theoretically be considered as indicative. It must be remembered that these 
results cannot be generalized among other methods than those applied in this 
research. 
Furthermore, several sensitivity check-outs were performed during 
measurement processes. 
It is remarkable that operating profit (concerning both methods), market share 
and growth-rate of the business (Brandworxx) seemed to have an influence 
on brand value. This perception strongly agrees with other study results (see 
Barth & a!. 1998) where brand value provably had a strong connection with 
operating profit, brands market share and growth. 
 
Updating the Valuation Results 
Both methods have been developed to allow updating the valuation results. 
Updates made by the Interbrand method are less time-consuming compared 
to the first valuation. The first valuation works as a platform for subsequent 
revisions. 
Earnings analysis has to be updated for a new time-period. Also possible 
changes in brand strength can be controlled. 
Separate processes make the updating of brand valuations easier. 
Also updating the brand value under the Brandworxx method has its 
advantages. The same information sources can be used. Obviously, all the 
input information and estimates in valuation have to be updated according to 
the new time period. The main benefit of the use of Brandworxx's method, 
however, is that changes in brand value may be noticed transparently during 
dynamic valuation process. This gives insight into different internal and 
market parameters affecting brand value. Also the effect of marketing 
investments on brand value may be simulated. It is important for management 
to understand how marketing investments create value for the business. This 
gives opportunity to different types of "what if -analysis" for management 
decisions. 
However, the sources ofbrand value are not examined in Brandworxx model. 
If the market share increases, it will affect brand value but the reason for this 
stays irrelevant. Only the components of the brand value - not the sources of 
the valueare taken into consideration. In this sense Interbrand's method 
provides further information for brand management decisions. The sources of 
brand strength are examined carefully during brand scoring, which deepens 
understanding of both internal (strengths and weaknesses) and external 
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(opportunities and threats) aspects. 
Eventually, combining these two valuation methods would seem to provide 
the most informative approach. When the mechanism and different sources 
of brand value are synthesized, it would be possible to conduct different 
cause-effect analyses concerning past development and future planning. It is 
most likely that two different measures would compose synergic effects and 
thus important information for strategic brand management. 
 

CONCLUSIONS 
Empirical comparison offers an insight into how to apply two different 
methods for brand valuation. To sum up, there are some differences between 
the source information used in the background of valuations. There are, 
however, more differences between the ways how the source information is 
applied during valuation processes. Also outcomes of the valuation differ for 
the management purposes. Due to these differences, companies should study 
different possibilities connected to the use of brand valuation methods and 
select a method that fits organizational purposes for brand valuation 
accordingly. 
Generally speaking, brand valuation demands many abilities and varied 
knowledge. Both marketing and accounting 
perspectives have to be taken into account. Brand valuation may, therefore, 
develop and contribute to the co-operation 
between marketing and accounting and thus increase internal change of 
information. However, subjectivity is always involved in brand valuation. 
The role of the researcher is evident and subjective adjustments have to be 
made in different steps of the valuation process. Therefore, transparency of 
different estimations and judgements is required in every phase during the 
valuation process. 
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