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 چکیده
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 مقدمه
 محسااوب هاسااازمان ماادیران از بساایاری امااروز اساساای هایدغدغااه جملااه از کااارآفرینی

 بتوانناد تاا هساتند بیشاتری هایفرصت و منابع سر بر رقابت دنبال به کارآفرینان تمامی. شودمی

 باازگو بلندتر را خود داستان اند،تالش در هاآن. دهند اختصاص خود به را بازار از یبیشتر سهم

 Myfield et) شاوند ترشاناخته دهناد،می ارائاه کاه خادمتی یاا محصول بِرند با راستاهم و کنند

al,2015 .)کنناد  اجتنااب تواننادنمی آن آفرینایارزش و برناد تعریف و ساخت از کارآفرینان 

 کنناد،می کار هاآن با که افرادی ها،آن خدمت و محصول فکرها، طرز و هانگرش تمام چراکه

 بینناادمی دیگااران کااه اساات تصااویری مااوارد، ایاان تمااامی...  و  رفتارهااا زناادگی، ساابک

(FitzPatrick, 2015 .)اقتصاادی هاایبنگاه باه آفرینایارزش و ارزش مفهاوم گرفتن قرار محور 

 اتخاا  بقاء و رقابت برای را مناسبی هایراهبرد رقابتی جدید شرایط در بتوانند تا کندمی کمک

 و تنگاتنگ ارتباط کار و کسب در موفقیت و آفرینیارزش بین ،(Homburg et al. 2017) کنند

 امتااداد در چیااز هاار از باایش سااازی. برند(Lepak et al.2007) دارد وجااود جانبااههمه تعاااملی

 دربااره بیشاتر برند، ادبیات در(. 1396 همکاران، و بهاری) گیردمی قرار بازاریابی و کارآفرینی

 طاور باه هنوز خدمات حوزه در برند ارزش ماهیت اما ،شده بحث ملموس کاالهای برند ارزش

 کاه دلیال ایان باه دارد، کنندهتعین نقشی خدمات حوزه در برندینگ. است نشده شناخته کامل

 آنهاا باه دهاد،می افازایش نیست، مشاهده قابل آنچه به نسبت را مشتریان اعتماد قوی، برندهای

 همچناین. کنناد درک و تصاور بهتار  نیسات، لماس قابال که را آنچه تا دهدمی را فرصت این

 روهماین از. دهادمی کااهش نیاز را هااآن ایمنای و اجتمااعی مالی، شده ادراک ریسک سطح

 ترحیاتی کاال با مقایسه در خدمت حوزه در برند کردننهادینه که اندداشته اظهار محققان برخی

 انقاالب سه و اطالعات عصر وسیع هایدگرگونی به توجه با(. 1397پور،رستم و هوشیار. )است

 محیط بر حاکم هایپارادایم تغییر و( 1396همکاران، و بهاری) کارآفرینی و اینترنتی دیجیتالی،

 رویکردهاایی حتی نیست، جدید شرایط جوابگوی مدیریت سنتی رویکردهای دیگر اقتصادی،

(. 1391همکااران، و کیاامیادی) اسات ناوین پارادایم این با تطبیق حال در نیز برند هویت چون

 باا انطباق و هاچالش این با مواجهه برای نوین مدیریتی رویکردهای و هامدل از استفاده بنابراین
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(. 1389همکااران، و ابطحای. )اسات انکارناپاذیر ضارورتی کارآفرینی و آفرینیارزش پارادایم

 تااکنون کاه اسات آن از حااکی کاارآفرینی و خادماتی برند هویت آفرینیارزش ادبیات مرور

 کاه دارد وجاود پرسش این  روهمین از است  نشده ارائه زمینه این در مناسبی کاربردی الگوی

 انجاام کاارآفرینی باا همسو را برند هویت آفرینیارزش توانندمی چگونه آموزشی هایشرکت

 بارای الگاویی ارائاه مهام، ایان باه توجاه با نمایند؟ ارائه جامعه به آن از مطلوبی تصویر و دهند

 نظار باه ضاروری اماری آماوزش حاوزه در کاارآفرینی و خادماتی برناد هویات آفرینیارزش

 و تریناصاالی از یکاای همااواره آموزشاای خاادمات و آمااوزش صاانعت چراکااه رسااد می

 ایان بر عالوه. شودمی محسوب کشوری هر توسعه و فرهنگ در خدماتی صنایع تأثیرگذارترین

 در. اسات شده سپری کار جویای و دست به مدرک انسانی نیروی تربیت سنتی هایروش دوره

 خاالق کاارآفرین، انسانی نیروی که است جدیدی آموزشی هایروش خواهان جامعه حقیقت،

 فرآینااد تااا اساات درصاادد روپاایش پااژوهش. (Sesen&Ekemen,2020)کنااد تربیاات کارآمااد و

 قرار بررسی مورد آموزش حوزه در را کارآفرینی رویکرد با خدماتی برند هویت آفرینیارزش

 تاا شاودمی سابب عناصار ایان شناساایی. کناد شناساایی را تأثیرگذار عناصر تریناصلی و دهد

 ساازیپیاده در ماؤثر عناصار از شاماریبی تعاداد میان از بتوانند حوزه این در فعال هایسازمان

 .کنند متمرکز هاآن بر را خود هایفعالیت و شناسایی را هاآن تریناصلی ،برندینگ راهبردهای

 پژوهش پیشینه و نظری مبانی بر مروری
 کاه امار ایان کردن مشخص برای راهبردی  اندازچشم از است عبارت خدماتی برند هویت

 .تماام (Scammell,2015) شاودمی درک نفعاان ی ساوی از عمده طوربه خدمات برند چگونه

 گاذار تاأثیر مشاتریان  هنای تصاویر و آگااهیبر کناد،می ایجااد را آن هویات که برند عناصر

 کنندگانمصارف و هاساازمان برای سازیبرند که منافعی به توجه با .((Venkatesan,2017است

 و میار) اسات قرارگرفتاه توجاه ماورد بازاریاباان، ساوی از شادتبه موضاوع این کندمی ایجاد

 آموزشای مؤسسات که است این آفرینیارزش هایراه از یکی راستا همین در(. 1397پور،رشید

 مشاتریان نظار مورد که ایشیوه به و مناسب زمان در مناسب، قیمت با را مناسب خدمات بتوانند

 هاشارکت روهمین از. آورند دست به را مشتری وفاداری و رضایت بتوانند تا نمایند ارائه است،
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 بادین تاا هساتند جدیاد هایشیوه به جدید محصوالت ارائه برای جدید هایراه دنبال به همیشه

. درآورناد بالفعال صاورتبه نیز را بالقوه مشتریان و کنند برآورده را بالفعل مشتریان نیاز ترتیب

 مفاهیم در ریشه ،کارآفرین متوسط و کوچک هایبنگاه در برندسازی حوزه در موجود ادبیات

 ،(2002) 1کولینسااون هاییافتااه اساااس باار  .( 2017al,Polese) دارنااد کااارآفرینی و بازاریااابی

 شناسایی ،خالقیت نوآوری، با کارآفرینی و بازاریابی حوزه دو هر ،(1999) 3گیلمر و 2کارسون

 در راهای متقاابالً و هااآن بالقوه نیازهای یافتن مشتریان، نیازهای برآوردن راستای در هافرصت

 گساترش منظاور باه هاافعالیت گوناه ایان و دارناد کاار و سار نیازهاا آن به پاسخگویی راستای

 تاوانمی منظار دو از را ساازیبرند.شوندمی محساوب ضاروری اقتصاادی بنگااه یاک مرزهای

 کااربردی سطح به بسته کندمی انتخاب کارآفرین بنگاه یک که برندی اینکه اول کرد  بررسی

 ارزش بار مضااعف تمرکازی تاا کنادمی ترغیاب را کاارآفرین کاه است ارزشمند لحاظ بدین

 ماؤثر ترسیم در کارآفرین به برندسازی همچنین. باشد داشته دهد،می ارائه که خدماتی محوری

 افازایش سابب  اینکاه دوم (.Miles et al,2008) نمایدمی کمک کار و کسب مدل کاربردی و

  مهام، ایان البتاه. شاودمی کاار و کساب انادازیراه مراحال نخساتین در اولیاه مشاتریان جذب

 و کارد خواهاد تضامین نیاز را کاار و کساب عمار دوره از بعادی مراحل در مشتریان وفاداری

 بااا کااارآفرین کاااربردی و مااوثر ارتباطااات برقااراری قابلیاات قااوی برنااد یااک ،درنهایاات

 کشاور. اسات حاضر عصر مشکالت ترینپیچیده از بیکاری، .دهدمی افزایش را گذارانسرمایه

 راهکارهاای اگرچاه. روساتروبه کاارجویای بیکار آموختگاندانش از انبوهی با همواره ایران

 کاارآفرینی آماوزش و کارآفرینی اما است، شده ارائه جوانان بیکاری معضل حل برای مختلفی

 شامار باه بیکاری معضل رفع و کار بازار به جوانان دادن سوق برای راهکارها ترینمهم جمله از

 کار شاخه در جوانان آموزش و کارآفرینی بحث ایران در. (& 2018Seikkula, Deveci) میرود

 و فناای هااایآموزش راسااتای در کارآفرینانااه تفکاار از برخااورداری. اساات شااده مطاارح داناش

                                                           
1. Collinson 

2. Carson 

3. Gilmore 



  505  آموزشیطراحی الگوی ارزش آفرینی هویت برند خدماتی با رویکرد کارآفرینی در شرکت های 

 غنای باه توانادمی کاار و کساب دنیاای در افاراد مهاارتی نیازهای برآوردن منظوربه و ایحرفه

  روهمااین از .(Hrmo, et al 2015) کنااد کمااک مجموعااه خاادماتی برنااد هویاات سااازی

 محیطای، عوامال کاارگیری باه و شناساایی طریاق از تواننادمی ایوحرفاه فنای هایآموزشگاه

 Wahab & Tyasari) آورناد فراهم کارآفرینی راستای در را مناسب زمینه فرهنگی، و اقتصادی

 انادیافته دست نتیجه این به پیشین متون بررسی خالل در( 2007)همکاران و 1موریس.(& 2020

 مرحلاه در هناوز کاارآفرین متوساط و کوچاک هایبنگاه در سازیبرند زمینه در تحقیقات که

 هایشاانیافته کردنغنی راستای در محققان هایتالش سازیبرند اهمیت به توجه با و است اولیه

 عصار در آماوزش زمیناه در ساازیبرند اهمیت  کرشده، موارد به توجه با. است نرسیده ثمر به

 بار تکیه با سازیبرند اهمیت به توجه با ایمکرده سعی مقاله این در ما  .است روشن بسیار حاضر

 حاوزه در خادمات نتاای  باه نسابت مسئوالنه رفتار و کارآفرینی منظر از برند هویت سازیغنی

 ایان در نظرانصااحب و خبرگان از ساختاریافته نیمه هایمصاحبه و نظرات دریافت با آموزشی

 .یابیم دست قبولی قابل نتای  به هاآن تحلیل و تجزیه و حوزه

 هاهای مؤسسات آموزشی کارآفرین و منابع استخراج آنمؤلفه .1جدول 
 محقق/محققین عوامل

 تعامل کارآفرینانه، سازمانیفرهنگ نگر،آینده راهبردی و مشترک اندازچشم
 انسانی منابع و مالی استقالل کارآفرینانه، ساختار محیط، با مستمر

(، احمدی 1391کردنائیچ و همکاران)
 (1396و همکاران)

 اندازچشم محیط، با مستمر تعامل منسجم، کارآفرینانه فرهنگ منعطف، ساختار
 انسانی نیروی به توجه نگر،آینده راهبرد مشترک،

(،محبت 1384همکاران)کردنائیچ و 
 (1397طلب و همکاران)

 فرهنگ بُعد مدیریت، بُعد ساختار، بُعد
(، کمالی 1389قهرمانی و همکاران)
 (1397پور و همکاران)

 ارزیابی اطالعات، فناوری توسعه، و تحقیق ساختار، راهبرد،) ساختاری عوامل
 هایویژگی انگیزش، آموزش،( رفتاری) مالی منابع ها،روش و فرآیندها عملکرد،
 محیط و ایزمینه و رهبری سبک سازمانی،فرهنگ کارکنان، هایویژگی مدیران،

 رجوعارباب با ارتباط اقتصادی، و اجتماعی محیط سیاسی،

(، خزائی 1394مقدسی و همکاران)
 (1398پول و همکاران)

 چند سازمانی، طرح و ساختار دانشگاه، اداره و حاکمیت مأموریت، و اندازچشم
 انتقال آموختگان،دانش نفعان، ی مدیریت نفو ، قدرت ای،فرارشته و ایرشته

 کارآفرینانه آموزش و سازیالمللیبین مالی، تأمین رشد مرکز دانش،

Gibb (2012) یادگاری و ،
 (1398همکاران)

                                                           
1. Moriss 
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  پژوهش پیشینه
 برناد ساخت برای مدلی تدوین» عنوان تحت( 1395) ظهوری و محمدیان گزارش اساسبر

 بهباود باه منجار اجتمااعی برناد سااخت بارای تالش( سازیبرند به نوین رویکردی) «اجتماعی

 و 1تااینز پاژوهش نتاای . شاودمی برناد پایاداری و ارزش افازایش نوآوری، افزایش و سازمانی

 اول درجه در است  داده نشان «کارآفرینی رویکرد با خدماتی برند» عنوان با( 2018)  2هایینگ

 تماامی تاوانمی  مهم این به توجه با که شود برقرار مشتری با شرکت مستقیم و مؤثر ارتباط باید

 از پایش و بینایپیش شناساایی، را شود روروبه آن با مشتری است ممکن که احتمالی مشکالت

 ارائه» عنوان با ایمقاله در( 1397) همکاران و مقیمی. کرد حل شود، روروبه هاآن با وی  آنکه

 تارینمهم کاه اناد داده نشاان «ایرساانه کاارآفرینی توسعه برای محور مهارت آموزش الگوی

 مناابع چون اصلی مقوالتی با مهارت کسب رو ازاین. باشدمی افراد در مهارت نداشتن موضوع،

 پاژوهش محاوری مقولاه عنوانباه خاانواده، و سازمان آموزشی، مرکز آموزشی، انسانی، مالی،

 باه توجاه و باازار نیااز باا اساتاندارد تطاابق بایساتمی نیاز آموزشای مناابع مقولاه در. شد تعیین

 اهمیات از ورودی عنوانباه شاده  کار هایمقولاه. قرارگیارد توجه مورد آموزشی بندیبودجه

.  گذاشات خواهاد جاای بار آماوزش خروجای در را تأثیر بیشترین زیرا ،است برخوردار زیادی

 توسااعه آموزشاای الگااوی ارائااه» عنااوان بااا( 1397)همکاااران و فردعسااکری پااژوهش نتااای 

 داده نشاان  «شخصایتی هاایویژگی گریمیاانجی با آموزاندانش در کارآفرینانه هایتوانمندی

 تشاویق آماوز،دانش بارای الگوساازی مدرسه، هایبرنامه در مشارکتی مدیریت رویکرد است،

 در کارآفرینانااه هایتوانمناادی رشااد باار هاااآن بااا مثباات احساساای رابطااه برقااراری و هدفمنااد

 کاه است جدید نسبتاً ایپدیده کارآفرینی ما کشور در. دارد معناداری اثرگذاری آموزاندانش

 و کارآفریناناه رویکارد تقویات. اسات نشاده پرداختاه آن به مندنظام طوربه هنوز ملی سطح در

 فرهنگ ارتقای توانمندسازی، آموزش، امر به ویژه توجه نیازمند کارآفرین، افراد تعداد افزایش

 و فنای آماوزش مؤسساات روهماین از .میباشاد کاار و کساب هایمهارت توسعه و کارآفرینی

                                                           
1. Tianze 

2. Haiying 
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 انساانی نیاروی و آیناده نسال تربیات متاولی هایسازمان اثرگذارترین از یکی عنوانبه ایحرفه

 ایان مراکاز ایان. دارناد التحصایالنفارغ بیکااری نار  کاهش در حیاتی نقشی کشور کار بازار

 مفااهیم و اطالعاات انتقاال بار عالوه مناسب، زمان در الزم هایآموزش ارائه با دارند را قابلیت

 در را کاارآفرینی الزم هاایمهارت و خصوصایات از بسایاری رشاد زمیناه افراد، به کارآفرینی

 اثار کاار باازار و ایحرفاه و فنای هاایآموزش باین حاضار حال در متاسفانه. کنند فراهم هاآن

 هاایروش در باازنگری سویی از. ندارد وجود سویه دو ارتباط برقراری منظور به موثری بخشی

 و عملای هایجنباه بار تأکیاد کاار، فرهناگ توسعه مهارتی، استاندارهای و آموزشی نیازسنجی

 بخاش نیاز و دولتای هایدساتگاه الازام نظاری، هایآموزش با مقایسه در هاآموزش در مهارتی

 و فنای هاایآموزش توساعه ای،حرفاه و فنای هاایآموزش بخاش با واقعی همکاری به صنعت

 توساعه از پرهیاز ،( فرهنگای و اجتمااعی اقتصاادی،) توسعه کالن برنامه چارچوب در ایحرفه

 در و محیطای تغییارات درک و محیطای نیازهاای باه توجه و ایحرفه و فنی هایآموزش کمّی

 ارائاه و مراکاز مربیاان ایحرفاه توساعه فرآیناد در کاارآفرینی آماوزش اهمیات بر تأکید پایان

 درگیار کاارآفرینی آماوزش در کاه مربیانی و معلمان به بیشتر آموزشی و سازمانی هایحمایت

 ارتبااط منظاور به  ایحرفه و فنی آموزش سازمان در کارآفرینی بُعد تقویت راستای در هستند،

 و1کیلبرینااک. اساات ضااروری کااار بااازار نیاااز بااا ایحرفااه و فناای هااایآموزش اثااربخش

 تأکیاد کاار محایط و مهاارتی آماوزش مؤسسات بین همکاری و تعامل بر نیز( 2018)همکاران

 در بایاد ایحرفاه مربیاان ایان بار عاالوه. انددانسته یکدیگر کنندهتکمیل را هاآن نقش و کرده

 بارای را آنهاا و تقویات را کاارآفرینی باه نسابت مثبات نگرش خود هنرجویان و آموزاندانش

 بایاد منظاور هماین باه. کنناد پشاتیبانی خاود تخصصی هایزمینه در جدید کار و کسب شروع

 و شخصای نفس،کنتارلعزت ،پیشارفت از درک مانند) کارآفرینی به نسبت افراد مثبت نگرش

 ماورد در گذشاته تحقیقاات و مطالعاات راساتا هماین در. یاباد توسعه دوره  طول در( نوآوری

 انگیازه ،واقعای یاادگیری کاه اسات داده نشاان ایحرفه آموزش در کارآفرینی یادگیری مقوله

                                                           
1. Kilbrink 
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 تسااهیل را کااارآفرینی ایجاااد زمینااه و دهاادمی افاازایش هافرصاات از اسااتفاده باارای را افااراد

 (.Mahfuda et al,2019)کندمی

 یشناسروش
 یفایاطالعات، ک یو بر حسب روش گردآور یادیبن ،بر حسب هدف روپیش قیتحق روش

پاااژوهش حاضااار از روش  اساااتراوس و  لیاااتحل یاسااات. بااارا (کیساااتماتی)س ادیاااداده بن -

 عیو توز یمرحله کدگذار ندآیفر تیکار، شفاف یکیبر دقت تاکت دیتأک لی( به دل1990)نیکورب

و   یمیپاارادا یکاار در قالاب الگاو ساهیمقا تیامشاخص و قابل یامقولاه یهاها باه خوشاهداده

روش بار اساتفاده  نی. اه استکار گرفته شد هب ادیداده بن یهاروش نیاز ب ادیداده بن کیستماتیس

  یانتخااب یو کدگاذار یمحاور یبااز، کدگاذار یکدگاذار قیاها از طرداده لیاز مراحل تحل

 نیدر حاال تکاو هیااز نظر یتجسام ریتصاو ایا یمنطقا میپاارادا به عرضه  نیهمچن ،دارد دیتاک

و  یتخصص علما یاستادان دارا ،پژوهش یجامعه آمار . (Strauss & Corbin 1990) دردازپیم

 یو کارشناسان سازمان آموزش فنا رانیمد ،یاو حرفه یدر حوزه نظام آموزش فن یتجربه کار

اسات. روش  1398سال )کاردانش( شهر تهران در یاو حرفه ینآموزش ف  رانیو مد یاو حرفه

شااده و آگاهانااه،  نیاایبااا توجااه بااه اهااداف تع هدفمنااد اساات و پژوهشااگر ی،ریگنمونااه

 یدیامفهاوم کل ایاموضاوع ماورد مطالعاه  نهیکه در زم ه استرا انتخاب کرد یکنندگانشرکت

 یامرحلاه یعنای افت یادامه  یبه اشباع نظر لیتا زمان ناین روند ند و اهتجربه داشت ،کشف شده

هاا باا انجاام هباشد. اشاباع دادیم یتکرار بایدست آمده تقره اطالعات ب حاصل شد نانیکه اطم

کنناده شارکت 13ها تاا داده یآورمحقق، جمع شتریب نانیاطم ی، اما برامصاحبه مشاهده شد 10

. روش گردیادمحقاق  یریپاذبر اساس اشباع و تکارار یریگنمونه تیکفا جهیدر نت .افتیادامه 

باارا  یایچاه راهبردهاا دی)به نظر شما با است افتهی ساختار مهیها مصاحبه نداده یگردآور یاصل

باه کااار  یآموزشا یهاادر شرکت ینیکارآفر کردیبا رو یبرند خدمات تیهو ینیآفری ارزش

 یهااادر شاارکت ینیکااارآفر کااردیبااا رو یبرنااد خاادمات تیااهو یناایگرفتاااه شااود؟ ارزش آفر

ای ناهیدارد؟ به نظر شاما چاه عوامال زم یسازمان و مشتر ،برای جامعه ییامدهایچاه پ یآموزش

نقاش  یآموزشا یهاادر شارکت ینیکاارآفر کاردیبا رو یبرند خدمات تیهو ینیآفردر ارزش
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صاورت  ریاپاژوهش اقادامات ز ییایاو پا ییاز روا نانیحصول اطم یبرا لیتحل یدر ط دارد؟(

 گرفت است:

توساط  یبررس .2  هاداده ریثبت، نوشتن و تفس یبرا افتهی ساخت یندهایآفر یدهسازمان .1

. 3 یبازرگااان تیریمااد یدکتاار انیو دو نفاار از دانشااجو یبازرگااان تیریمااد دیدو نفاار از اسااات

کنندگان در و کثارت مشاارکت یپژوهش شامل تکثر مکاان نیدر ا ییگرا: کثرتییگراکثرت

پژوهشگر با  مدتی طوالن یری. درگ5( دگانکننکت)مشار توسط اعضا قی. تطب4پژوهش است 

 یگاااریو مرب تیریماااد ناااهیدر زم یساااال ساااابقه کاااار 14 ی: محقاااق دارایپژوهشااا یفضاااا

ها و مصااحبه یساازادهیانجاام و پ هاا،داده ،ینظار یمبان یآورجمع نی. همچنستهاآموزشگاه

باه شاده  انجاام یهاباه مصااحبهمطالعه و بازگشت  مورد یهابا مؤسسات و آموزشگاه هایزنیرا

 . انجامیدطول به ماه  12از  شیب یی کهنها دیو تائ لیتحلمنظور 

 شوندگان مصاحبه شناختی جمعیت های ویژگی  .2جدول
 درصد فراوانی  متغیر

 جنسیت
 6/84 11 مرد
 4/15 2 زن

 سن
45-35 3 23 
55-46 5 5/38 
 5/38 5 55باالتر از 

 سطح تحصیالت
 23 3 کارشناسی ارشد
 77 10 دکتری

 سابقه
20-10 3 23 
30-20 3 23 
 54 7 30باالتر از 

 هاافتهی
 یشناخت تیجمع فی( توصالف

درصاد را خاانم هاا تشاکیل داده  4/15را آقایاان و  درصد نمونه آماری مورد مطالعاه 6/84

 55تا  46درصد در رده سنی  5/38سال، 45تا  35درصد در رده سنی  23اند.در مورد متغیر سن 

از  درصااد 23 پاژوهش، ایاان سال به باال باوده اناد. در 55درصد هم در رده سنی  5/38سال و 
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 در همچناین درصد دکتری می باشند. 77و ارشاد مصاحبه شوندگان دارای مدرک کارشناسای

سال  30تا  21درصد  23سال، 20تا 10 بین شارکت کننده افاراد از درصاد 23 کاار ساابقه مورد

کنندگان شارکت یشاناخت تیاهای جمعیژگیوکار داشته اند. سابقه سال 30 درصد باالی 54و 

 .ارائه شاده است 2در جدول شماره  ،پژوهش نیدر ا

 یکدگذار ندیفرا( ب

 مناابع، ریسا و یسازبرند اتیتجرب و مستندات یبررس و مصاحبه 13 از کد  230 مجموع در

 از تیانها در و اساتخراج مفهاوم،  90 مشابه یکدها یبندطبقه و سهیمقا با. است شده استخراج

 رابطاه آماده دست به مقوالت نیب.دیگرد منفک یفرع مقوله23 مشابه، میمفاه یبندطبقه قیطر

 باا یفرعا مقولاه عنوانباه مقاوالت ریسا سپس و نییتع ،یمحور مقوله اساس، نیا بر. شد برقرار

 یریاگ شاکل و میمفااه 3 شماره جدول در. شودیم داده ارتباط آن به میپارادا مختلف نیعناو

 یالگاو 1 شاماره شاکل در نیهمچنا اسات، شاده آورده یفرعا یها مقوله از یاصل یها مقوله

  .است شده استخراج یمیپارادا

 .  مفاهیم و شکل گیری مقوله های اصلی از مقوله های فرعی3جدول 
  یاصل مقوله یفرع مقوله مفهوم

 استحکام و تی،جذابیخبرگ ت،یصالح و بودن لیاص
 یدرست و صداقت

 برند تیشخص
 برند حیترج

 یعل طیشرا

 شعار و یپوگرافیتا رنگ، بیترک و واره،نشانیاختصار عالمت
 برند

 برند یبصر تیهو

 تیقابل و مسئوالنه رفتار ،یعموم منفعت و یرسانخدمت
 و تیشفاف ،ییگرا مشارکت خدمات، تیفیک نینان،تضمیاطم

 عادالنه یگذارمتیق

 یهاچهارچوب
 محورجامعه یهاارزش
 ینیکارآفر و

 ریتفس و سنجش
 برند عملکرد

 یاستانداردها سطح در یآموزش خدمات خدمات،ارائه یسازساده
 آموزش

             خو ،ییکارا و یاثربخش ،یشغل فیوظا موفق انجام
 کارآموزان یداشتغال

 نانهیکارآفر  عملکرد
 برند

 یفکر طوفان ،یشیاندهم جلسات لیتشک
 گذاشتن اشتراک به

 ارزش خلق و دانش
 مشترک

 و ییشناسا
 ها ارزش نیتدو
 برند موضع و

 پاداش ستمیس جادیآن،ا تیتقو و زهیانگ جادیآموزش،ا و نشیگز
 یرسم روابط در مهارت از یکارکنان،برخوردار یتوانمندساز و

 یانسان منابع تیریمد
 نانهیکارآفر

 منابع یها طرح
 و یانسان

 عوامل
 یانهیزم
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  یاصل مقوله یفرع مقوله مفهوم
 یررسمیغ و

 یبرگزار استاد، انیب توسعه،قدرت و قیتحق گروه لیتشک
 یزشیانگ ستمیس کارکنان، یابیارز و مؤثر خدمت ضمن یهادوره

 یارزش رانیمد و دیاسات یبرا متفاوت یپرداخت و

 ارزش فرهنگ
 در ینیآفر

 سازمان

 ینیآفرارزش بر دی،تأکیباالدست اسناد در یمدار یمشتر بر دیتأک
 اخذ در ،تالشیسازمان مکتوبات و هاشیهما ها،یسخنران در
 ،یمشتر یبرا ینیآفرارزش حوزه در یالمللنیب و یمل معتبر زیجوا

 یمشتر یبرا ارزش خلق
 یهیتوج و یآموزش یهادوره یبرگزار ها،ارزش ینیبازب جدول

 هاخانواده یبرا
 یهایگروه درس و هاشیهما در شرکت ن،یآفرارزش یرهبر

 ینیآفرارزش
 مدارانه یمشتر یهاشاخص بر یمبتن اقدامات قیتشو

 نیآفرارزش تفکر

 انیمشتر باشگاه جادیوا هیثانو یهایژگیتعارض،و تیریمد
 با ارتباط تیریمد

 یمشتر
 خوب حس جادیا برند، تجربه ،یمشتر یبرا متفاوت تجربه جادیا برند به اعتماد

 یمشتر یبرا
 برند مطلوب ریتصو

 برند ریتصو یتداع

 یآموزش زاتیتجه یافزارسخت و یافزارنرم روزبه زاتیتجه

 زاتیتجه
 سخت یآموزش
 نرم و یافزار

 یافزار
 نیقوان اعمال در یآموزش ینهادها و دولت یگر لیتسه نقش

 رانهیگسخت
 یمعرف یزمان یهاتیمحدود ها،آموزشگاه نیمؤسس از تیحما

 یرسم آزمون به کارآموزان

 یقانون تعهدات
 طیمح عوامل آموزشگاه

 کالن

 یرهایمتغ
 گرمداخله

 ازیامت اخذ در مدارک داشتن تیاهم مدارک، یالمللنیب ترجمه
 مهاجرت و اقامت جهت

 یالمللنیب اعتبار
 یاحرفه و یفن مدارک

 یچگونگ نقش آموزش، به افراد بودجه صیتخص زانیم نقش
 ارزش کی عنوانبه آموزش به افراد نشیب

 انیمشتر سطح
 طیمح عوامل

 خرد
 ساختار تیوضع ها،آن یریپذانعطاف و رقبا یمشخط ییشناسا

 بیرق یهاشرکت
 بازار در هاآن گاهیجا و شرکت یرقبا ییشناسا

 دانش و رقبا سطح
 هاآن

 ثبات ا،یپو یارتباط یهاکانال جادیا ،یابیبازار یهاتیفعال
 ارزش خلق  و یراهبرد

 کپارچهی یهاارتباط
 داریپا ارتباطات یابیبازار

 یابیبازار و
 مند رابطه

 فرهنگ در یگذارهیسرما ،یاجتماع مختلف یهاگروه لیتشک راهبردها
 یمحل

 استاندارد در ی،همکاریآموزش مراکز و مدارس با یهمکار

 و اعتماد یسازشبکه
 یاجتماع یسازتیظرف
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  یاصل مقوله یفرع مقوله مفهوم
 یدولت یآموزش مراکز با یسینو

 خالق بیتخر فعال یریادگی ،یدرون قفل ،ینوآور ت،یخالق
 تحول ینوآور
 از گرفتن الهام رقبا، ریسا با هاتفاوت و هاشباهت بر دیتأک نیآفر

 رقبا موفق یهاتیفعال
 یالگوبردار

 یابی،کاریمشتر یبرا یاضاف ارزش جادیفروش،ا از پس خدمات
 یمشتر یبرا

 از بازخورد و یازسنجین بر یمبتن دیجد خدمات توسعه و یطراح
 یمشتر

 خدمات یساز ژهیو
 رابطه یابیبازار
 یا

 ،ییدرآمدزا و ،اشتغالینیکارآفر
 یاقتصاد رونق

 یبرا ارزش ییزااشتغال
 جامعه

 امدهایپ

 ناب یاستعدادها پرورش و کشف
 و  ییتوانا گسترش
 افراد عملکرد

 انیمشتر یوفادار و بازار سهم ،یرقابت و ینسب یهاتیمز توسعه
 وکارکسب یفضا بهبود و یرقابت یفضا توسعه

 یرقابت یفضا جادیا
 سالم

 یبرا ارزش
 سازمان

 یابیگاهیجا ،یمشتر به شدهداده یهاوعده شدن محقق از نانیاطم
 یمشتر تیرضا یهاشاخص بهبود رقبا، انیم برند یواقع

 یمشتر یتمندیرضا
 یبرا ارزش
 یمشتر
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 یریگجهیو نت حثب
توانسته است نشاان دهاد چاه  ،یو در بازار امروز رانیا یواقع طیشرا هیحاضر بر پا پژوهش

مرکاز  کیا یو اجتمااع یماال یو ساودآور تیاموفق یبرا ییو راهبردها یانهیزم ،یلشرایط عِ

 تیاهو ینایآفرارزش یبارا ییالگو یطراح منظوربهمقاله که  نیا  ینتا .مناسب است یآموزش

 ادیداده بن هیاز نظر یریگبا بهره رانیا یدر مؤسسات آموزش ینیکارآفر کردیروبا  یبرند خدمات

 یمتأثر از عوامل گونااگون ،در حوزه آموزش یسازبرند دهیپد دهدمینشان  ،است شده نیتدو

کاه  یاافازودهباشاد. ارزشیبرناد م یبصار تیابرند و هو تیشخص ،برند تیهمچون ابعاد هو

برند  یبصر تیآن است. هو یمنافع کارکرد یسوا ،آوردیبرند به همراه م یبرند برا تیشخص

 ،برناد یبصار تیاهو. به معنای دیگر کندیفرد م، سازمان را منحصربهبرند تیهمانند شخص زین

که در تجاارت همناام  یگرید یشرکت ای هر شخص کار است که ما را از و از کسب یایچاشن

باه  دیادر ابتدا با نیرآفبرند ارزش کی یزیریپ یکه برا یاگونه. بهخواهد کرد متمایزماست، 

نماود.  ژهیاتوجه و کندیم جادیبرند ا یکه برا یآن و اصالت و اعتبار یمفهوم وارهنشان و نشان

 یهامناسب آن در ادراک گروه یابیگاهیبرند و جا یبصر تیهو یسازو شفاف فیتعر ،نییتع

قرارگرفته اسات  جهتو مورد یسازبرند اتیها و تجرباست که در مصاحبه یمهم مخاطب مسئله

 ( 2018) هایینگو  نزیپژوهش تا  یو با نتا

محور جامعاه یهاچارچوب ارزش جادیا پژوهش، یهاافتهیاز  یگریمقوله د مطابقت دارد. 

، ییگوباا پاساخ یعماوم عمناافشاود و  تیاتقو یاعتماد عماوم کهینحوبه  است ینیو کارآفر

 و احتارام، یطرفایو ب ییکاارا ،یساتگیشا اهمراه با یاصورت حرفهو ارائه  خدمت به تیشفاف

 یگاذارمتیق توانادیآن م یهااز نشاانه یک. یهمراه باشد انیو عدالت در رفتار با مشتر یبرابر

 ریتااأث وی تیباار رضااا میطور مسااتقبااه مااتیاز عادالنااه بااودن ق یعادالنااه باشااد، ادراک مشااتر

قبول بودن  بودن، قابل یاز منطق کنندگانمصرف یهایابیعادالنه اشاره به ارز متی. قگذاردیم

ن داشات گفات تاوانیم نی، همچنافروشانده دارد از ساویشاده  اعالم متیبودن ق ریپذهیو توج

باه  کند،یم یاریکمک بس یمشتر یو وفادار تیرضا شیعادالنه به افزا متیق کیدرخواست 

ر اقشااو باه هماه  جانباههمه یرساانو خدمت یمنفعات عماوم در ارائه خدمات، می توان عالوه

کاه باا  یاگوناهبه  توجاه قارارداد را ماوردو طبقاات پاایین جامعاه قشار محاروم  ژهیوجامعه به
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هاا را پارورش داد و در آن کرد،ناب را کشف  یها، استعدادهاقرار دادن همه گروه رپوششیز

 )بازخورد(ریو هام تصاو یساود ماالمهم، هام  نیا .ها را استخدام کردافراد، آن  لیصورت تما

 یساازمان از اساتعدادها یمنادباعاث بهره سویی این روند. از را به دنبال دارد یمطلوب اجتماع

هاا نیاز تمر یافعاالناه باا اساتفاده از مجموعاه تیاو ترب میخواهد شد. تعل یهوش هیناب و سرما

 وهیاز شا ،یتعاامل یهااو بحث یگروه یهاتیفعال ،یطوفان فکر ،یسازهینقش، شب یفایمانند ا

 .کنادیم یاریکمک بسا یریادگی انینه کنترل به جر وکمک  یبرا یابزار-به عنوان  یسخنران

هماان  ایاباودن برناد  یپاژوهش، مؤلفاه اقتصااد یهاافتهی گری(. از د1396و همکاران ی)احمد

جهات مهام اسات  نیا کارها از و کسب یبرند برا یمعنو تیاست، مالک یمعنو تیمالک جادیا

 ماورد ستممکن ا . دارایی کهشودیمهم محسوب م اریبس در عین حال نامحسوس و ییکه دارا

از  بهرمنادی از برنادی شاناخته شاده معناا کاه نیا. به اردیقرار گ دیگران سوءاستفاده ایاستفاده 

 یبارا یابازار در مقااممثال عنوانباشاد. باه ثماربخششارکت  یبارا تواندیم یمختلف یهاجنبه

چاه از  ی،کار و هر کسب .شودیشرکت به کار گرفته م یاعتبار برا جادیثبت برند و ا غات،یتبل

عملکاارد  یچگااونگ گاار،یمؤلفااه د ساات.ا یایااین دارایالااک چنااآن آگاااه باشااد چااه نباشااد م

عملکارد برناد  کاهییآنجا از. اسات تیاحائز اهم اریبس یباشد که  موضوعیبرند م نانهیکارآفر

عنوان ابازار باه تواندیرابطه مستقیمی با عملکرد یک سازمان دارد، سنجش و پایش مستمر آن م

ها کماک نیل به اهداف کلای و اساتراتژیک ساازمان راستایمدیریتی قدرتمندی به مدیران در 

تحاول،  جاادیکارآمد، سازمان قاادر باه ا یداشتن منابع انسان اریاست بدون در اخت یهینماید. بد

 نینخواهد بود. راه تحقق ا شده نییبه اهداف تع لیو ن کیاستراتژ یتحقق الگو ،یتوسعه و تعال

مناابع  یساازهادف برند باا مادکارآ یسااختار دجاایساازمان و ا یو رهبر تیریامر، توسعه مد

 شیماؤثر افازا یهاااز راه ،کارآماد یبر الگوهاا یمبتن یتوسعه هدفمند منابع انسان است. یانسان

 یمناابع انساان تیریماد ،پژوهش گریمؤلفه د .سازمان خواهد بود ینشان تجار یبرا ینام خوش

نسبت به سازمان داشاته  ینسانکه منابع ا می باشد تعهد ینوع جادیاست که به دنبال ا نانهیکارآفر

شاده اسات. در  نگرش مثبت به سازمان متمرکاز جادیو ا یبر توسعه منابع انسان . این مولفهباشند

اهداف ساازمان و تاالش  ییمطلوب دانسته و به شناسا یطیسازمان را مح ،صورت کارکنان نیا
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 یرقاابت طیحاشادن م اتریاباعاث پو مهم نیا .شوندیم قیاهداف تشو آن به یابیدست راستایدر 

حرکت ها  ارزش جادیبه سمت ا دیبا تیبه موفق دنیرس یها برامنظور سازمان نیشود. به همیم

 یارتقاا یمناساب بارا یراهبارد ،یضمن خدمت به منابع انسان یهاارائه آموزش نی. همچنندکن

  یاشده با نت وارد اعالمم.(Deveci,2018) شودیها محسوب مدر آموزشگاه ینیآموزش کارآفر

 کوالیو ساا ی( و دوچاا1396و همکاااران ) ی(، راشااک1397و همکاااران ) یماایمق یهاااپژوهش

 در راساتای تیریماد یهاامیاز پارادا یکایعنوان باه نیآفار( مشابهت دارد. تفکر ارزش2018)

 کیاکارکناان و توساعه  ختنیبرانگ تیقابل با یمتالطم امروز طیعملکرد سازمان در مح یارتقا

در  یساعمای شاود،  یتلقا نیآفارارزش یهنجار در آن یاخالق یهاهیکه رو یسازمان فرهنگ

 روشن و ماورد ندهیانداز آچشم کیاز  یریتصو ،نیآفرارزش دارد. تفکر ارزش ندهیفزا جادیا

 یارتقااء ما ینایآفرمناساب ارزش ندیفرا یاجرا یسازمان را برا یهاتیو قابل داده را شکل ازین

 رییادر حاال تغ یرقاابت طیشارا باه عیپاساخ سار در راستای ها به سازمان . همچنین این رویهدهد

ارتبااط ماؤثر باا  یباعاث برقارار یارتبااط باا مشاتر تیریماد گری. از طرف دبخشدیم نانیاطم

 تیریشاکل ماد نیبهتارهاا را باه آن یهاو درخواسات ازهاایشود و  نحوه پاسخ به نیم یمشتر

نحوه تعامال و مشاارکت فعاال باا  یاستراتژ  ،یارتباط با مشتر تیریمد گرید عبارتبه .کندیم

خاود  یزیرو در برناماه نادیبیم یمشاتر دیاکار را از د و آرام موفق، کسب یاست. س انیمشتر

 یهاها و فرصاتتا شکاف کندیکمک م یمشتر دی. نگاه از دردیگیرا در نظر م یتجربه مشتر

گرفتاه  رساازمان در نظا یبارا یمؤثرتر یندهایو فرآ یو استراتژ دهیکار د و موجود در کسب

هاا باا نقااط قاوت و ضاعف آن ساهینقاط قوت و ضعف رقباا و مقا یبعد از بررس شود. سازمان

هماه عوامال فاوق  .باردیبهاره م ،گارانیدر رقابت باا د یروزیپ یبرا یرقابت یخود، از استراتژ

( را 2018) لنیمارکس و کا (،1395)یو ظهور انیمحمد ،(1396و همکاران) انیمنور یهاافتهی

 ،یوارده از طارف باازار رقاابت یو تحمال فشاارها ییگوپاسخ یبرا یاستراتژ نی. اکندید میتائ

ت، شرکت را در بازار رقاب گاهیرا جذب و جا انیمشتر ،بیمختلف شرکت را ترک یعملکردها

 تاوانیبازار هادف کساب شاود بهتار م خصوصدر  یشتریچقدر اطالعات ب . هرکندیم تیتثب

ها نشااان مصاااحبه  یو نتااا هایبررساا نیالزم را انجااام داد. همچناا یهایسااازنهیاصااالحات و به
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 یمشاتر دیاز د زیچمهم است که همه ،مطلوب برند ریتصو جادیعملکرد موفق و ا یبرا دهدمی

از هماان ابتادا باا او  یرسانخدمت ندیو فرا یمشتر ازین ییمنظور شناسابه یستیو باریسته شود نگ

 وی باا  یمشاتر یهااتیو ظرف هاایژگیشاغل متناساب باا و افتنی در زینآن  ازهمراه بود و پس

 ان،یهمچااون باشاگاه مشااتر ایاپو یارتبااط یهاااکانال جاادیبااا ا ی فراتار از ایانحتااشاد. هماراه 

 یناوع جاادیکاار سابب ا نیاحفا  کارد. ا انیو ... ارتباط سازمان را با مشاتر یمجاز یاهشبکه

از اعتمااد و  یناوع قاو  یتادرشاد کاه به اهادو ساازمان خو انیمشاتر انیااعتماد م یسازشبکه

سارعت به زیچهماه یکناون یایادر دن .به وجود خواهد آمد، سازمان و افراد جامعه انیم نانیاطم

  .دارند راتییبا تغ یبر همگام یسع زیو تحول است و همگان ن رییدر حال تغ

 ندهیآ یهاجهت پژوهش هاشنهادیپ

 :شودیپیشنهاد م ندهیآ یهاپژوهش به منظور ریز موضوعاتتحقیق،  یهاافتهیتوجه به  با

 عیصاانا ریدر ساا ناناهیکارآفر وهیبرنااد باه شا جاادیا یاساتراتژ یساازادهیعناصار پ ییشناساا 

 ... و یخدماتی مثل صنعت بیمه، خدمات مسافرتی و گردشگر

 هویت برناد باا نگااهی باه عملکارد بازاریاابی   ینیو کارآفر ینیآفرتوسعه مدل برای ارزش

 مختص هر صنعت و سنجش هویت برند و عملکرد بازاریابی برای هر صنعت

 ر چندین صنعت و مقایساه د نانهیارزیابی هویت برند و تأثیر آن بر عملکرد بازاریابی کارآفر

 هاها بر اساس ابعاد و شاخصآن

 یصنایع مختلاف بار مبناا یارتباط با مشتر تیریو مد نانهیمقایسه عملکرد بازاریابی کارآفر 

 .آن یهاهویت برند و ابعاد و شاخص

 مختلف عیمحور در صنا یبرند مشتر ژهیبر ارزش و نانهیکارآفر یابیبازار ریتأث یابیمدل 
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 منابع

 و هامفاهیم،نظریاه بررسای"(. 1389) پور،حبیاب ابراهیم و زاده،فتاحشریف حسن  ابطحی،سید

 ساااازمانیفرهنگ ماادیریت ،"مفهاااومی ماادل ارائاااه و اجتماااعی کاااارآفرینی هایماادل

،8(21:)112-87. 

شناسااایی شاایوه هااای " (،1396احماادی، آیاادا. محمدکاظمی،رضااا و محماادی الیاساای. قنباار )
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 توساعه، "مهارت محور جهت توسعه کارآفرینی رسانه ای  آموزش ارایه الگوی   "(،1397)
 .700-681(:4)11، کارآفرینی

بررسای عوامال "، (1396)جالل نور نرگس و رضایی، جواد آقاخانی، صفویه، عباس  منوریان،

، "های مبتنای بار آماوزش الکترونیکایساازی دانشاگاه نادهای برمؤثر در تدوین استراتژی
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