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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،ارائه الگوی ارزشآفرینی هویت برند خدماتی با رویکرد کارآفرینی در شرکتهای
آموزشی شهر تهران است تا از این راه بتوان نیازهای رو به رشد زمینه برندسازی در فضای آموزشی را پوشش داد .روش
این پژوهش برحسب هدف بنیادی و گردآوری داده ها ،کیفی – داده بنیاد (سیستماتیک) است .داده ها از طریق مصاحبه
های نیمه ساختار یافته با سیزده نفر از خبرگان در مؤسسات آموزشی ،براساس روش نمونهگیری هدفمند و تا سرحد اشباع
اطالعات مورد نیاز و کفایت نظری صورت گرفته است .کدهای به دست آمده در بخشهای مختلف ،تجزیه و تحلیل و
پس از انجام مراحل سهگانه کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ،الگوی نهایی از مجموع مقوله محوری ،شرایط علی،
زمینهای ،مداخلهگر ،راهبردها و درنهایت ،پیامدهای مالی و اجتماعی تشکیل شده است .هر کدام از این شرایط و عوامل
تشکیلدهنده الگو ،دارای متغیرها و مقولههایی هستند که توجه به آنها تحقق هدف نهایی برندسازی را موجب میشود.
طراحی الگوی ارزشآفرینی هویت برند خدماتی با رویکرد کارآفرینی عالوه بر اینکه به آموزشگاهها و مربیان در تدوین
برنامهها و طرح درسهای مبتنی بر کارآفرینی کمک میکند ،امکان ارائه آموزش تخصصی شغلی به افراد را نیز فراهم
مینماید .همچنین در راستای کاهش چالشهای مرتبط با ایجاد شغل و تربیت افراد ماهر به عنوان بازویی کمکی برای
جامعه به شمار میرود.
واژههای کلیدی :ارزشآفرینی ،برند خدماتی ،داده بنیاد ،کارآفرینی ،هویت برند
 نویسندة مسئول:

Email: r-aghamosa@azad.ac.ir
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مقدمه
کااارآفرینی از جملااه دغدغااههای اساساای امااروز بساایاری از ماادیران سااازمانها محسااوب
میشود .تمامی کارآفرینان به دنبال رقابت بر سر منابع و فرصتهای بیشاتری هساتند تاا بتوانناد
سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند .آنها در تالشاند ،داستان خود را بلندتر باازگو
کنند و همراستا با بِرند محصول یاا خادمتی کاه ارائاه میدهناد ،شاناختهتر شاوند (

Myfield et

 .)al,2015کارآفرینان از ساخت و تعریف برناد و ارزشآفرینای آن نمیتوانناد اجتنااب کنناد
چراکه تمام نگرشها و طرز فکرها ،محصول و خدمت آنها ،افرادی که با آنها کار میکنناد،
ساابک زناادگی ،رفتارهااا و  ...تمااامی ایاان مااوارد ،تصااویری اساات کااه دیگااران میبیننااد
(2015

 .)FitzPatrick,محور قرار گرفتن مفهاوم ارزش و ارزشآفرینای باه بنگاههاای اقتصاادی

کمک میکند تا بتوانند در شرایط جدید رقابتی راهبردهای مناسبی را برای رقابت و بقاء اتخاا
کنند ( ،)Homburg et al. 2017بین ارزشآفرینی و موفقیت در کسب و کار ارتباط تنگاتنگ و
تعاااملی همهجانبااه وجااود دارد (et al.2007

 .)Lepakبرندسااازی باایش از هاار چیااز در امتااداد

کارآفرینی و بازاریابی قرار میگیرد (بهاری و همکاران .)1396 ،در ادبیات برند ،بیشاتر دربااره
ارزش برند کاالهای ملموس بحث شده ،اما ماهیت ارزش برند در حوزه خدمات هنوز باه طاور
کامل شناخته نشده است .برندینگ در حوزه خدمات نقشی تعینکننده دارد ،باه ایان دلیال کاه
برندهای قوی ،اعتماد مشتریان را نسبت به آنچه قابل مشاهده نیست ،افازایش میدهاد ،باه آنهاا
این فرصت را میدهد تا آنچه را که قابال لماس نیسات ،بهتار تصاور و درک کنناد .همچناین
سطح ریسک ادراک شده مالی ،اجتمااعی و ایمنای آنهاا را نیاز کااهش میدهاد .از هماینرو
برخی محققان اظهار داشتهاند که نهادینهکردن برند در حوزه خدمت در مقایسه با کاال حیاتیتر
است( .هوشیار و رستمپور .)1397،با توجه به دگرگونیهای وسیع عصر اطالعات و سه انقاالب
دیجیتالی ،اینترنتی و کارآفرینی (بهاری و همکاران )1396،و تغییر پارادایمهای حاکم بر محیط
اقتصادی ،دیگر رویکردهای سنتی مدیریت جوابگوی شرایط جدید نیست ،حتی رویکردهاایی
چون هویت برند نیز در حال تطبیق با این پارادایم ناوین اسات (امیادیکیا و همکااران.)1391،
بنابراین استفاده از مدلها و رویکردهای مدیریتی نوین برای مواجهه با این چالشها و انطباق باا
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پارادایم ارزشآفرینی و کارآفرینی ضارورتی انکارناپاذیر اسات( .ابطحای و همکااران.)1389،
مرور ادبیات ارزشآفرینی هویت برند خادماتی و کاارآفرینی حااکی از آن اسات کاه تااکنون
الگوی کاربردی مناسبی در این زمینه ارائه نشده است از همینرو این پرسش وجاود دارد کاه
شرکتهای آموزشی چگونه میتوانند ارزشآفرینی هویت برند را همسو باا کاارآفرینی انجاام
دهند و تصویر مطلوبی از آن به جامعه ارائه نمایند؟ با توجاه باه ایان مهام ،ارائاه الگاویی بارای
ارزشآفرینی هویات برناد خادماتی و کاارآفرینی در حاوزه آماوزش اماری ضاروری باه نظار
میرسااد چراکااه صاانعت آمااوزش و خاادمات آموزشاای همااواره یکاای از اصاالیترین و
تأثیرگذارترین صنایع خدماتی در فرهنگ و توسعه هر کشوری محسوب میشود .عالوه بر ایان
دوره روشهای سنتی تربیت نیروی انسانی مدرک به دست و جویای کار سپری شده اسات .در
حقیقت ،جامعه خواهان روشهای آموزشی جدیدی است که نیروی انسانی کاارآفرین ،خاالق
و کارآمااد تربیاات کنااد( .)Sesen&Ekemen,2020پااژوهش پاایشرو درصاادد اساات تااا فرآینااد
ارزشآفرینی هویت برند خدماتی با رویکرد کارآفرینی را در حوزه آموزش مورد بررسی قرار
دهد و اصلیترین عناصر تأثیرگذار را شناساایی کناد .شناساایی ایان عناصار سابب میشاود تاا
سازمانهای فعال در این حوزه بتوانند از میان تعاداد بیشاماری از عناصار ماؤثر در پیادهساازی
راهبردهای برندینگ ،اصلیترین آنها را شناسایی و فعالیتهای خود را بر آنها متمرکز کنند.
مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
هویت برند خدماتی عبارت است از چشمانداز راهبردی برای مشخص کردن ایان امار کاه
چگونه برند خدمات بهطور عمده از ساوی ینفعاان درک میشاود (. )Scammell,2015تماام
عناصر برند که هویات آن را ایجااد میکناد ،برآگااهی و تصاویر هنای مشاتریان تاأثیر گاذار
است) .)Venkatesan,2017با توجه به منافعی که برندسازی برای ساازمانها و مصارفکنندگان
ایجاد میکند این موضاوع بهشادت از ساوی بازاریاباان ،ماورد توجاه قرارگرفتاه اسات (میار و
رشیدپور .)1397،در همین راستا یکی از راههای ارزشآفرینی این است که مؤسسات آموزشای
بتوانند خدمات مناسب را با قیمت مناسب ،در زمان مناسب و به شیوهای که مورد نظار مشاتریان
است ،ارائه نمایند تا بتوانند رضایت و وفاداری مشتری را به دست آورند .از همینرو شارکتها
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همیشه به دنبال راههای جدید برای ارائه محصوالت جدید به شیوههای جدیاد هساتند تاا بادین
ترتیب نیاز مشتریان بالفعل را برآورده کنند و مشتریان بالقوه را نیز بهصاورت بالفعال درآورناد.
ادبیات موجود در حوزه برندسازی در بنگاههای کوچک و متوسط کارآفرین ،ریشه در مفاهیم
بازاریااابی و کااارآفرینی دارنااد (al,2017

 .)Poleseباار اساااس یافتااههای کولینسااون،)2002( 1

کارسون 2و گیلمر ،)1999( 3هر دو حوزه بازاریابی و کارآفرینی با نوآوری ،خالقیت ،شناسایی
فرصتها در راستای برآوردن نیازهای مشتریان ،یافتن نیازهای بالقوه آنهاا و متقاابالً راهای در
راستای پاسخگویی به آن نیازهاا سار و کاار دارناد و ایان گوناه فعالیتهاا باه منظاور گساترش
مرزهای یاک بنگااه اقتصاادی ضاروری محساوب میشوند.برندساازی را از دو منظار میتاوان
بررسی کرد اول اینکه برندی که یک بنگاه کارآفرین انتخاب میکند بسته به سطح کااربردی
بدین لحاظ ارزشمند است کاه کاارآفرین را ترغیاب میکناد تاا تمرکازی مضااعف بار ارزش
محوری خدماتی که ارائه میدهد ،داشته باشد .همچنین برندسازی به کارآفرین در ترسیم ماؤثر
و کاربردی مدل کسب و کار کمک مینماید ( .)Miles et al,2008دوم اینکاه سابب افازایش
جذب مشاتریان اولیاه در نخساتین مراحال راهانادازی کساب و کاار میشاود .البتاه ایان مهام،
وفاداری مشتریان در مراحل بعادی از دوره عمار کساب و کاار را نیاز تضامین خواهاد کارد و
درنهایاات ،یااک برنااد قااوی قابلیاات برقااراری ارتباطااات مااوثر و کاااربردی کااارآفرین بااا
سرمایهگذاران را افزایش میدهد .بیکاری ،از پیچیدهترین مشکالت عصر حاضر اسات .کشاور
ایران همواره با انبوهی از دانشآموختگان بیکار جویایکاار روبهروسات .اگرچاه راهکارهاای
مختلفی برای حل معضل بیکاری جوانان ارائه شده است ،اما کارآفرینی و آماوزش کاارآفرینی
از جمله مهمترین راهکارها برای سوق دادن جوانان به بازار کار و رفع معضل بیکاری باه شامار
میرود (Seikkula,2018

&  .)Deveciدر ایران بحث کارآفرینی و آموزش جوانان در شاخه کار

داناش مطاارح شااده اساات .برخااورداری از تفکاار کارآفرینانااه در راسااتای آموزشهااای فناای و
1. Collinson
2. Carson
3. Gilmore
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حرفهای و بهمنظور برآوردن نیازهای مهاارتی افاراد در دنیاای کساب و کاار میتواناد باه غنای
سااازی هویاات برنااد خاادماتی مجموعااه کمااک کنااد (et al 2015

 .)Hrmo,از همااینرو

آموزشگاههای فنای وحرفاهای میتوانناد از طریاق شناساایی و باه کاارگیری عوامال محیطای،
اقتصادی و فرهنگی ،زمینه مناسب را در راستای کارآفرینی فراهم آورناد (
2020

Wahab & Tyasari

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

که تحقیقات در زمینه برندسازی در بنگاههای کوچاک و متوساط کاارآفرین هناوز در مرحلاه
اولیه است و با توجه به اهمیت برندسازی تالشهای محققان در راستای غنیکردن یافتههایشاان
به ثمر نرسیده است .با توجه به موارد کرشده ،اهمیت برندساازی در زمیناه آماوزش در عصار
حاضر بسیار روشن است .ما در این مقاله سعی کردهایم با توجه به اهمیت برندسازی با تکیه بار
غنیسازی هویت برند از منظر کارآفرینی و رفتار مسئوالنه نسابت باه نتاای خادمات در حاوزه
آموزشی با دریافت نظرات و مصاحبههای نیمه ساختاریافته از خبرگان و صااحبنظران در ایان
حوزه و تجزیه و تحلیل آنها به نتای قابل قبولی دست یابیم.
جدول  .1مؤلفه های مؤسسات آموزشی کارآفرین و منابع استخراج آنها
عوامل

چشمانداز مشترک و راهبردی آیندهنگر ،فرهنگسازمانی کارآفرینانه ،تعامل
مستمر با محیط ،ساختار کارآفرینانه ،استقالل مالی و منابع انسانی
ساختار منعطف ،فرهنگ کارآفرینانه منسجم ،تعامل مستمر با محیط ،چشمانداز
مشترک ،راهبرد آیندهنگر ،توجه به نیروی انسانی
بُعد ساختار ،بُعد مدیریت ،بُعد فرهنگ
عوامل ساختاری (راهبرد ،ساختار ،تحقیق و توسعه ،فناوری اطالعات ،ارزیابی
عملکرد ،فرآیندها و روشها ،منابع مالی (رفتاری) آموزش ،انگیزش ،ویژگیهای
مدیران ،ویژگیهای کارکنان ،فرهنگسازمانی ،سبک رهبری و زمینهای و محیط
سیاسی ،محیط اجتماعی و اقتصادی ،ارتباط با اربابرجوع
چشمانداز و مأموریت ،حاکمیت و اداره دانشگاه ،ساختار و طرح سازمانی ،چند
رشتهای و فرارشتهای ،قدرت نفو  ،مدیریت ینفعان ،دانشآموختگان ،انتقال
دانش ،مرکز رشد تأمین مالی ،بینالمللیسازی و آموزش کارآفرینانه

محقق/محققین

کردنائیچ و همکاران( ،)1391احمدی
و همکاران()1396
کردنائیچ و همکاران(،)1384محبت
طلب و همکاران()1397
قهرمانی و همکاران( ،)1389کمالی
پور و همکاران()1397
مقدسی و همکاران( ،)1394خزائی
پول و همکاران()1398
) ،Gibb (2012یادگاری و
همکاران()1398

1. Moriss
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پیشینه پژوهش
براساس گزارش محمدیان و ظهوری ( )1395تحت عنوان «تدوین مدلی برای ساخت برناد
اجتماعی» (رویکردی نوین به برندسازی) تالش بارای سااخت برناد اجتمااعی منجار باه بهباود
سازمانی و افزایش نوآوری ،افازایش ارزش و پایاداری برناد میشاود .نتاای پاژوهش تااینز 1و
هایینگ )2018( 2با عنوان «برند خدماتی با رویکرد کارآفرینی» نشان داده است در درجه اول
باید ارتباط مؤثر و مستقیم شرکت با مشتری برقرار شود که با توجه به این مهم میتاوان تماامی
مشکالت احتمالی که ممکن است مشتری با آن روبهرو شود را شناساایی ،پیشبینای و پایش از
آنکه وی با آنها روبهرو شود ،حل کرد .مقیمی و همکاران ( )1397در مقالهای با عنوان «ارائه
الگوی آموزش مهارت محور برای توسعه کاارآفرینی رساانهای» نشاان داده اناد کاه مهمتارین
موضوع ،نداشتن مهارت در افراد میباشد .ازاین رو کسب مهارت با مقوالتی اصلی چون مناابع
مالی ،انسانی ،آموزشی ،مرکز آموزشی ،سازمان و خاانواده ،باهعنوان مقولاه محاوری پاژوهش
تعیین شد .در مقولاه مناابع آموزشای نیاز میبایسات تطاابق اساتاندارد باا نیااز باازار و توجاه باه
بودجهبندی آموزشی مورد توجه قرارگیارد .مقولاههای کار شاده باهعنوان ورودی از اهمیات
زیادی برخوردار است ،زیرا بیشترین تأثیر را در خروجای آماوزش بار جاای خواهاد گذاشات.
نتااای پااژوهش عسااکریفرد و همکاااران( )1397بااا عنااوان «ارائااه الگااوی آموزشاای توسااعه
توانمندیهای کارآفرینانه در دانشآموزان با میاانجیگری ویژگیهاای شخصایتی» نشاان داده
است ،رویکرد مدیریت مشارکتی در برنامههای مدرسه ،الگوساازی بارای دانشآماوز ،تشاویق
هدفمنااد و برقااراری رابطااه احساساای مثباات بااا آنهااا باار رشااد توانمناادیهای کارآفرینانااه در
دانشآموزان اثرگذاری معناداری دارد .در کشور ما کارآفرینی پدیدهای نسبتاً جدید است کاه
در سطح ملی هنوز بهطور نظاممند به آن پرداختاه نشاده اسات .تقویات رویکارد کارآفریناناه و
افزایش تعداد افراد کارآفرین ،نیازمند توجه ویژه به امر آموزش ،توانمندسازی ،ارتقای فرهنگ
کارآفرینی و توسعه مهارتهای کساب و کاار میباشاد .از هماینرو مؤسساات آماوزش فنای و
1. Tianze
2. Haiying
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حرفهای بهعنوان یکی از اثرگذارترین سازمانهای متاولی تربیات نسال آیناده و نیاروی انساانی
بازار کار کشور نقشی حیاتی در کاهش نار بیکااری فارغالتحصایالن دارناد .ایان مراکاز ایان
قابلیت را دارند با ارائه آموزشهای الزم در زمان مناسب ،عالوه بار انتقاال اطالعاات و مفااهیم
کارآفرینی به افراد ،زمیناه رشاد بسایاری از خصوصایات و مهارتهاای الزم کاارآفرینی را در
آنها فراهم کنند .متاسفانه در حال حاضار باین آموزشهاای فنای و حرفاهای و باازار کاار اثار
بخشی موثری به منظور برقراری ارتباط دو سویه وجود ندارد .از سویی باازنگری در روشهاای
نیازسنجی آموزشی و استاندارهای مهارتی ،توسعه فرهناگ کاار ،تأکیاد بار جنباههای عملای و
مهارتی در آموزشها در مقایسه با آموزشهای نظاری ،الازام دساتگاههای دولتای و نیاز بخاش
صنعت به همکاری واقعی با بخاش آموزشهاای فنای و حرفاهای ،توساعه آموزشهاای فنای و
حرفهای در چارچوب برنامه کالن توسعه (اقتصاادی ،اجتمااعی و فرهنگای ) ،پرهیاز از توساعه
کمّی آموزشهای فنی و حرفهای و توجه باه نیازهاای محیطای و درک تغییارات محیطای و در
پایان تأکید بر اهمیات آماوزش کاارآفرینی در فرآیناد توساعه حرفاهای مربیاان مراکاز و ارائاه
حمایتهای سازمانی و آموزشی بیشتر به معلمان و مربیانی کاه در آماوزش کاارآفرینی درگیار
هستند ،در راستای تقویت بُعد کارآفرینی در سازمان آموزش فنی و حرفهای به منظاور ارتبااط
اثااربخش آموزشهااای فناای و حرفااهای بااا نیاااز بااازار کااار ضااروری اساات .کیلبرینااک1و
همکاران( )2018نیز بر تعامل و همکاری بین مؤسسات آماوزش مهاارتی و محایط کاار تأکیاد
کرده و نقش آنها را تکمیلکننده یکدیگر دانستهاند .عاالوه بار ایان مربیاان حرفاهای بایاد در
دانشآموزان و هنرجویان خود نگرش مثبات نسابت باه کاارآفرینی را تقویات و آنهاا را بارای
شروع کسب و کار جدید در زمینههای تخصصی خاود پشاتیبانی کنناد .باه هماین منظاور بایاد
نگرش مثبت افراد نسبت به کارآفرینی (مانند درک از پیشارفت ،عزتنفس،کنتارل شخصای و
نوآوری) در طول دوره توسعه یاباد .در هماین راساتا مطالعاات و تحقیقاات گذشاته در ماورد
مقوله یادگیری کارآفرینی در آموزش حرفهای نشاان داده اسات کاه یاادگیری واقعای ،انگیازه

1. Kilbrink
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افااراد را باارای اسااتفاده از فرصااتها افاازایش میدهااد و زمینااه ایجاااد کااارآفرینی را تسااهیل
میکند.)(Mahfuda et al,2019
روششناسی
روش تحقیق پیشرو بر حسب هدف ،بنیادی و بر حسب روش گردآوری اطالعات ،کیفای
 داده بنیااااد (سیساااتماتیک) اسااات .بااارای تحلیااال پاااژوهش حاضااار از روش اساااتراوس وکوربین( )1990به دلیل تأکید بر دقت تاکتیکی کار ،شفافیت فرآیند مرحله کدگذاری و توزیع
دادهها باه خوشاههای مقولاهای مشاخص و قابلیات مقایساه کاار در قالاب الگاوی پاارادایمی و
سیستماتیک داده بنیاد از بین روشهای داده بنیاد به کار گرفته شده است .این روش بار اساتفاده
از مراحل تحلیل دادهها از طریاق کدگاذاری بااز ،کدگاذاری محاوری و کدگاذاری انتخاابی
تاکید دارد ،همچنین به عرضه پاارادایم منطقای یاا تصاویر تجسامی از نظریاه در حاال تکاوین
میپردازد ) . (Strauss & Corbin 1990جامعه آماری پژوهش ،استادان دارای تخصص علمای و
تجربه کاری در حوزه نظام آموزش فنی و حرفهای ،مدیران و کارشناسان سازمان آموزش فنای
و حرفهای و مدیران آموزش فنی و حرفهای(کاردانش) شهر تهران در سال  1398اسات .روش
نمونااهگیری ،هدفمنااد اساات و پژوهشااگر بااا توجااه بااه اهااداف تعیااین شااده و آگاهانااه،
شرکتکنندگانی را انتخاب کرده است که در زمینه موضاوع ماورد مطالعاه یاا مفهاوم کلیادی
کشف شده ،تجربه داشتهاند و این روند تا زمان نیل به اشباع نظری ادامه یافت یعنای مرحلاهای
که اطمینان حاصل شد اطالعات به دست آمده تقریبا تکراری میباشد .اشاباع دادههاا باا انجاام
 10مصاحبه مشاهده شد ،اما برای اطمینان بیشتر محقق ،جمعآوری دادهها تاا  13شارکتکنناده
ادامه یافت .در نتیجه کفایت نمونهگیری بر اساس اشباع و تکارارپاذیری محقاق گردیاد .روش
اصلی گردآوری دادهها مصاحبه نیمه ساختار یافته است (به نظر شما باید چاه راهبردهاایای باارا
ی ارزشآفرینی هویت برند خدماتی با رویکرد کارآفرینی در شرکتهاای آموزشای باه کااار
گرفتاااه شااود؟ ارزش آفرینای هویات برنااد خاادماتی بااا رویکاارد کااارآفرینی در شاارکتهااای
آموزشی چاه پیامدهایی برای جامعه ،سازمان و مشتری دارد؟ به نظر شاما چاه عوامال زمیناهای
در ارزشآفرینی هویت برند خدماتی با رویکارد کاارآفرینی در شارکتهاای آموزشای نقاش
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دارد؟) در طی تحلیل برای حصول اطمینان از روایی و پایاایی پاژوهش اقادامات زیار صاورت
گرفت است:
 .1سازماندهی فرآیندهای ساخت یافته برای ثبت ،نوشتن و تفسیر دادهها  .2بررسی توساط
دو نفاار از اساااتید ماادیریت بازرگااانی و دو نفاار از دانشااجویان دکتااری ماادیریت بازرگااانی .3
کثرتگرایی :کثرتگرایی در این پژوهش شامل تکثر مکاانی و کثارت مشاارکتکنندگان در
پژوهش است  .4تطبیق توسط اعضا (مشارکتکنندگان)  .5درگیری طوالنی مدت پژوهشگر با
فضاااای پژوهشااای :محقاااق دارای  14ساااال ساااابقه کااااری در زمیناااه مااادیریت و مربیگاااری
آموزشگاههاست .همچنین جمعآوری مبانی نظاری ،دادههاا ،انجاام و پیادهساازی مصااحبهها و
رایزنیها با مؤسسات و آموزشگاههای مورد مطالعه و بازگشت باه مصااحبههای انجاام شاده باه
منظور تحلیل و تائید نهایی که بیش از  12ماه به طول انجامید.
جدول .2ویژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان
متغیر

جنسیت
سن
سطح تحصیالت
سابقه

مرد
زن
45-35
55-46
باالتر از 55
کارشناسی ارشد
دکتری
20-10
30-20
باالتر از 30

فراوانی

درصد

11
2
3
5
5
3
10
3
3
7

84/6
15/4
23
38/5
38/5
23
77
23
23
54

یافتهها
الف) توصیف جمعیت شناختی

 84/6درصد نمونه آماری مورد مطالعاه را آقایاان و  15/4درصاد را خاانم هاا تشاکیل داده
اند.در مورد متغیر سن  23درصد در رده سنی  35تا  45سال 38/5،درصد در رده سنی  46تا 55
سال و  38/5درصد هم در رده سنی  55سال به باال باوده اناد .در ایاان پاژوهش 23 ،درصااد از
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مصاحبه شوندگان دارای مدرک کارشناسای ارشاد و 77درصد دکتری می باشند .همچناین در
مورد ساابقه کاار  23درصاد از افاراد شارکت کننده بین  10تا 20سال 23،درصد  21تا  30سال
و  54درصد باالی  30سال سابقه کار داشته اند.ویژگیهای جمعیات شاناختی شارکتکنندگان
در این پژوهش ،در جدول شماره  2ارائه شاده است.

ب) فرایند کدگذاری

در مجموع  230کد از  13مصاحبه و بررسی مستندات و تجربیات برندسازی و سایر مناابع،
استخراج شده است .با مقایسه و طبقهبندی کدهای مشابه  90مفهاوم ،اساتخراج و در نهایات از
طریق طبقهبندی مفاهیم مشابه23 ،مقوله فرعی منفک گردید.بین مقوالت به دست آماده رابطاه
برقرار شد .بر این اساس ،مقوله محوری ،تعیین و سپس سایر مقاوالت باهعنوان مقولاه فرعای باا
عناوین مختلف پارادایم به آن ارتباط داده میشود .در جدول شماره  3مفااهیم و شاکل گیاری
مقوله های اصلی از مقوله های فرعای آورده شاده اسات ،همچناین در شاکل شاماره  1الگاوی
پارادایمی استخراج شده است.
جدول  .3مفاهیم و شکل گیری مقوله های اصلی از مقوله های فرعی
مفهوم

مقوله فرعی

اصیل بودن و صالحیت ،خبرگی،جذابیت و استحکام
شخصیت برند
صداقت و درستی
عالمت اختصاری،نشانواره و ترکیب رنگ ،تایپوگرافی و شعار
هویت بصری برند
برند
چهارچوبهای
خدمترسانی و منفعت عمومی ،رفتار مسئوالنه و قابلیت
اطمینان،تضمین کیفیت خدمات ،مشارکت گرایی ،شفافیت و ارزشهای جامعهمحور
و کارآفرینی
قیمتگذاری عادالنه
سادهسازی خدمات،ارائه خدمات آموزشی در سطح استانداردهای
عملکرد کارآفرینانه
آموزش
برند
انجام موفق وظایف شغلی ،اثربخشی و کارایی ،خو
داشتغالی کارآموزان
به اشتراک گذاشتن
دانش و خلق ارزش
تشکیل جلسات هماندیشی ،طوفان فکری
مشترک
گزینش و آموزش،ایجاد انگیزه و تقویت آن،ایجاد سیستم پاداش مدیریت منابع انسانی
کارآفرینانه
و توانمندسازی کارکنان،برخورداری از مهارت در روابط رسمی

مقوله اصلی

ترجیح برند

سنجش و تفسیر شرایط علی
عملکرد برند

شناسایی و
تدوین ارزش ها
و موضع برند
طرح های منابع
انسانی و

عوامل
زمینهای
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و غیررسمی
تشکیل گروه تحقیق و توسعه،قدرت بیان استاد ،برگزاری
دورههای ضمن خدمت مؤثر و ارزیابی کارکنان ،سیستم انگیزشی
و پرداختی متفاوت برای اساتید و مدیران ارزشی
تأکید بر مشتری مداری در اسناد باالدستی،تأکید بر ارزشآفرینی
در سخنرانیها ،همایشها و مکتوبات سازمانی،تالش در اخذ
جوایز معتبر ملی و بینالمللی در حوزه ارزشآفرینی برای مشتری،
خلق ارزش برای مشتری
جدول بازبینی ارزشها ،برگزاری دورههای آموزشی و توجیهی
برای خانوادهها
رهبری ارزشآفرین ،شرکت در همایشها و درس گروهیهای
ارزشآفرینی
تشویق اقدامات مبتنی بر شاخصهای مشتری مدارانه

مقوله فرعی
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مقوله اصلی

فرهنگ ارزش
آفرینی در
سازمان

تفکر ارزشآفرین

مدیریت تعارض،ویژگیهای ثانویه وایجاد باشگاه مشتریان

مدیریت ارتباط با
مشتری

ایجاد تجربه متفاوت برای مشتری ،تجربه برند ،ایجاد حس خوب
برای مشتری
تصویر مطلوب برند

تداعی تصویر برند

تجهیزات بهروز نرمافزاری و سختافزاری

تجهیزات آموزشی

اعتماد به برند

تجهیزات
آموزشی سخت
افزاری و نرم
افزاری

نقش تسهیل گری دولت و نهادهای آموزشی در اعمال قوانین
تعهدات قانونی
سختگیرانه
آموزشگاه
حمایت از مؤسسین آموزشگاهها ،محدودیتهای زمانی معرفی
عوامل محیط
کارآموزان به آزمون رسمی
کالن
اعتبار بینالمللی
ترجمه بینالمللی مدارک ،اهمیت داشتن مدارک در اخذ امتیاز
متغیرهای
مدارک فنی و حرفهای
جهت اقامت و مهاجرت
مداخلهگر
نقش میزان تخصیص بودجه افراد به آموزش ،نقش چگونگی
سطح مشتریان
بینش افراد به آموزش بهعنوان یک ارزش
عوامل محیط
شناسایی خطمشی رقبا و انعطافپذیری آنها ،وضعیت ساختار
خرد
سطح رقبا و دانش
شرکتهای رقیب
آنها
شناسایی رقبای شرکت و جایگاه آنها در بازار
ارتباطهای یکپارچه
فعالیتهای بازاریابی ،ایجاد کانالهای ارتباطی پویا ،ثبات
بازاریابی
راهبردی و خلق ارزش
ارتباطات پایدار
راهبردها
و بازاریابی
تشکیل گروههای مختلف اجتماعی ،سرمایهگذاری در فرهنگ
شبکهسازی اعتماد و
رابطه مند
محلی
ظرفیتسازی اجتماعی
همکاری با مدارس و مراکز آموزشی،همکاری در استاندارد
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مقوله فرعی
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ارزش آفرینی هویت برند خدماتی با رویکرد
کارآفرینی

راهبردها
ارتباطات پایدار و بازاریابی رابطه مند
نوآوری تحول آفرین
بازاریابی عملکردی

پیامدها
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شکل. 1الگوی ارزشآفرینی هویت برند خدماتی با رویکرد کارآفرینی شرکتهای آموزشی
ایرانی
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر بر پایه شرایط واقعی ایران و در بازار امروزی ،توانسته است نشاان دهاد چاه
شرایط عِلی ،زمینهای و راهبردهایی برای موفقیات و ساودآوری ماالی و اجتمااعی یاک مرکاز
آموزشی مناسب است .نتای این مقاله که بهمنظور طراحی الگویی بارای ارزشآفرینای هویات
برند خدماتی با رویکرد کارآفرینی در مؤسسات آموزشی ایران با بهرهگیری از نظریه داده بنیاد
تدوین شده است ،نشان میدهد پدیده برندسازی در حوزه آموزش ،متأثر از عوامل گونااگونی
همچون ابعاد هویت برند ،شخصیت برند و هویات بصاری برناد میباشاد .ارزشافازودهای کاه
شخصیت برند برای برند به همراه میآورد ،سوای منافع کارکردی آن است .هویت بصری برند
نیز همانند شخصیت برند ،سازمان را منحصربهفرد میکند .به معنای دیگر هویات بصاری برناد،
چاشنیای از کسب و کار است که ما را از هر شخص یا شرکتی دیگری که در تجاارت همناام
ماست ،متمایز خواهد کرد .بهگونهای که برای پیریزی یک برند ارزشآفرین در ابتدا بایاد باه
نشان و نشانواره مفهومی آن و اصالت و اعتباری که برای برند ایجاد میکند توجه ویاژه نماود.
تعیین ،تعریف و شفافسازی هویت بصری برند و جایگاهیابی مناسب آن در ادراک گروههای
مخاطب مسئله مهمی است که در مصاحبهها و تجربیات برندسازی مورد توجه قرارگرفته اسات
و با نتای پژوهش تاینز و هایینگ ()2018
مطابقت دارد .مقوله دیگری از یافتههای پژوهش ،ایجاد چارچوب ارزشهای جامعاهمحور
و کارآفرینی است بهنحویکه اعتماد عماومی تقویات شاود و مناافع عماومی باا پاساخگویی،
شفافیت و ارائه خدمت بهصورت حرفهای همراه باا شایساتگی ،کاارایی و بیطرفای و احتارام،
برابری و عدالت در رفتار با مشتریان همراه باشد .یکی از نشاانههای آن میتواناد قیمتگاذاری
عادالنااه باشااد ،ادراک مشااتری از عادالنااه بااودن قیماات بااهطور مسااتقیم باار رضااایت وی تااأثیر
میگذارد .قیمت عادالنه اشاره به ارزیابیهای مصرفکنندگان از منطقی بودن ،قابل قبول بودن
و توجیهپذیر بودن قیمت اعالم شاده از ساوی فروشانده دارد ،همچناین میتاوان گفات داشاتن
درخواست یک قیمت عادالنه به افزایش رضایت و وفاداری مشتری کمک بسیاری میکند ،باه
عالوه می توان در ارائه خدمات ،منفعات عماومی و خدمترساانی همهجانباه و باه هماه اقشاار
جامعه بهویژه قشار محاروم و طبقاات پاایین جامعاه را ماورد توجاه قارارداد بهگوناهای کاه باا
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زیرپوشش قرار دادن همه گروهها ،استعدادهای ناب را کشف کرد ،آنهاا را پارورش داد و در
صورت تمایل افراد ،آنها را استخدام کرد .این مهم ،هام ساود ماالی و هام تصاویر(بازخورد)
مطلوب اجتماعی را به دنبال دارد .از سویی این روند باعاث بهرهمنادی ساازمان از اساتعدادهای
ناب و سرمایه هوشی خواهد شد .تعلیم و تربیات فعاالناه باا اساتفاده از مجموعاهای از تمرینهاا
مانند ایفای نقش ،شبیهسازی ،طوفان فکری ،فعالیتهای گروهی و بحثهاای تعااملی ،از شایوه
سخنرانی به عنوان -ابزاری برای کمک و نه کنترل به جریان یادگیری کمک بسایاری میکناد.
(احمدی و همکاران .)1396از دیگر یافتههای پاژوهش ،مؤلفاه اقتصاادی باودن برناد یاا هماان
ایجاد مالکیت معنوی است ،مالکیت معنوی برند برای کسب و کارها از این جهات مهام اسات
که دارایی نامحسوس و در عین حال بسیار مهم محسوب میشود .دارایی که ممکن است ماورد
استفاده یا سوءاستفاده دیگران قرار گیرد .به ایان معناا کاه بهرمنادی از برنادی شاناخته شاده از
جنبههای مختلفی میتواند بارای شارکت ثماربخش باشاد .باهعنوانمثال در مقاام ابازاری بارای
تبلیغات ،ثبت برند و ایجاد اعتبار برای شرکت به کار گرفته میشود .هر کسب و کاری ،چاه از
آن آگاااه باشااد چااه نباشااد مالااک چناین دارایاایای اساات .مؤلفااه دیگاار ،چگااونگی عملکاارد
کارآفرینانه برند میباشد که موضوعی بسیار حائز اهمیات اسات .از آنجاییکاه عملکارد برناد
رابطه مستقیمی با عملکرد یک سازمان دارد ،سنجش و پایش مستمر آن میتواند باهعنوان ابازار
مدیریتی قدرتمندی به مدیران در راستای نیل به اهداف کلای و اساتراتژیک ساازمانها کماک
نماید .بدیهی است بدون در اختیار داشتن منابع انسانی کارآمد ،سازمان قاادر باه ایجااد تحاول،
توسعه و تعالی ،تحقق الگوی استراتژیک و نیل به اهداف تعیین شده نخواهد بود .راه تحقق این
امر ،توسعه مدیریت و رهبری ساازمان و ایجااد سااختاری کارآماد باا هادف برندساازی مناابع
انسانی است .توسعه هدفمند منابع انسانی مبتنی بر الگوهاای کارآماد ،از راههاای ماؤثر افازایش
خوش نامی برای نشان تجاری سازمان خواهد بود .مؤلفه دیگر پژوهش ،مادیریت مناابع انساانی
کارآفرینانه است که به دنبال ایجاد نوعی تعهد می باشد که منابع انسانی نسبت به سازمان داشاته
باشند .این مولفه بر توسعه منابع انسانی و ایجاد نگرش مثبت به سازمان متمرکاز شاده اسات .در
این صورت کارکنان ،سازمان را محیطی مطلوب دانسته و به شناسایی اهداف ساازمان و تاالش

طراحی الگوی ارزش آفرینی هویت برند خدماتی با رویکرد کارآفرینی در شرکت های آموزشی

515

در راستای دستیابی به آن اهداف تشویق میشوند .این مهم باعاث پویااتر شادن محایط رقاابتی
میشود .به همین منظور سازمانها برای رسیدن به موفقیت باید به سمت ایجاد ارزش ها حرکت
کنند .همچنین ارائه آموزشهای ضمن خدمت به منابع انسانی ،راهباردی مناساب بارای ارتقاای
آموزش کارآفرینی در آموزشگاهها محسوب میشود(Deveci,2018).

موارد اعالم شده با نتای

پژوهشهااای مقیم ای و همکاااران ( ،)1397راشااکی و همکاااران ( )1396و دوچ ای و س ایکوال
( )2018مشابهت دارد .تفکر ارزشآفارین باهعنوان یکای از پارادایمهاای مادیریت در راساتای
ارتقای عملکرد سازمان در محیط متالطم امروزی با قابلیت برانگیختن کارکناان و توساعه یاک
فرهنگ سازمانی که رویههای اخالقی در آن هنجاری ارزشآفارین تلقای مای شاود ،ساعی در
ایجاد فزاینده ارزش دارد .تفکر ارزشآفرین ،تصویری از یک چشمانداز آینده روشن و ماورد
نیاز را شکل داده و قابلیتهای سازمان را برای اجرای فرایند مناساب ارزشآفرینای ارتقااء مای
دهد .همچنین این رویه به سازمانها در راستای پاساخ ساریع باه شارایط رقاابتی در حاال تغییار
اطمینان میبخشد .از طرف دیگر مادیریت ارتبااط باا مشاتری باعاث برقاراری ارتبااط ماؤثر باا
مشتری میشود و نحوه پاسخ به نیازهاا و درخواساتهای آنهاا را باه بهتارین شاکل مادیریت
میکند .بهعبارت دیگر مدیریت ارتباط با مشتری ،استراتژی نحوه تعامال و مشاارکت فعاال باا
مشتریان است .سی آرام موفق ،کسب و کار را از دیاد مشاتری میبیناد و در برناماهریزی خاود
تجربه مشتری را در نظر میگیرد .نگاه از دید مشتری کمک میکند تا شکافها و فرصاتهای
موجود در کسب و کار دیده و استراتژی و فرآیندهای مؤثرتری بارای ساازمان در نظار گرفتاه
شود .سازمان بعد از بررسی نقاط قوت و ضعف رقباا و مقایساه آنهاا باا نقااط قاوت و ضاعف
خود ،از استراتژی رقابتی برای پیروزی در رقابت باا دیگاران ،بهاره میبارد .هماه عوامال فاوق
یافتههای منوریان و همکاران( ،)1396محمدیان و ظهوری( ،)1395مارکس و کایلن ( )2018را
تائید میکند .این استراتژی برای پاسخگویی و تحمال فشاارهای وارده از طارف باازار رقاابتی،
عملکردهای مختلف شرکت را ترکیب ،مشتریان را جذب و جایگاه شرکت را در بازار رقابت،
تثبیت میکند .هر چقدر اطالعات بیشتری در خصوص بازار هادف کساب شاود بهتار میتاوان
اصااالحات و بهینهسااازیهای الزم را انجااام داد .همچن این بررس ایها و نتااای مصاااحبهها نشااان
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میدهد برای عملکرد موفق و ایجاد تصویر مطلوب برند ،مهم است که همهچیز از دید مشاتری
نگریسته شود و بایستی بهمنظور شناسایی نیاز مشتری و فرایند خدمترسانی از هماان ابتادا باا او
همراه بود و پساز آن نیز در یافتن شاغل متناساب باا ویژگیهاا و ظرفیتهاای مشاتری باا وی
هماراه شاد .حتای فراتار از ایان بااا ایجااد کانالهااای ارتبااطی پویاا همچااون باشاگاه مشااتریان،
شبکههای مجازی و  ...ارتباط سازمان را با مشاتریان حفا کارد .ایان کاار سابب ایجااد ناوعی
شبکهسازی اعتماد میاان مشاتریان و ساازمان خواهاد شاد کاه بهتادری ناوع قاوی از اعتمااد و
اطمینان میان جامعه ،سازمان و افراد به وجود خواهد آمد .در دنیاای کناونی هماهچیز بهسارعت
در حال تغییر و تحول است و همگان نیز سعی بر همگامی با تغییرات دارند.
پیشنهادها جهت پژوهشهای آینده
با توجه به یافتههای تحقیق ،موضوعات زیر به منظور پژوهشهای آینده پیشنهاد میشود:


شناساایی عناصار پیادهساازی اساتراتژی ایجااد برنااد باه شایوه کارآفریناناه در ساایر صاانایع
خدماتی مثل صنعت بیمه ،خدمات مسافرتی و گردشگری و...



توسعه مدل برای ارزشآفرینی و کارآفرینی هویت برناد باا نگااهی باه عملکارد بازاریاابی
مختص هر صنعت و سنجش هویت برند و عملکرد بازاریابی برای هر صنعت



ارزیابی هویت برند و تأثیر آن بر عملکرد بازاریابی کارآفرینانه در چندین صنعت و مقایساه
آنها بر اساس ابعاد و شاخصها



مقایسه عملکرد بازاریابی کارآفرینانه و مدیریت ارتباط با مشتری صنایع مختلاف بار مبناای
هویت برند و ابعاد و شاخصهای آن.



مدلیابی تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژه برند مشتری محور در صنایع مختلف
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