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چکيده
برندسازي در کسب و کار مؤسسات آموزش عالي يکي از موضووعاتي اسوت کوه ن ور بسوياري از پژوهشوگران را بوه
تازگي به خود جلب کرده است و از آنجايي که براي ايجاد برند قوي براي دانشوگاههوا ،موديران دانشوگاه بايود مطالعوات
عميقي و گامهاي موثري را جهت ساخت و استراتژي برند بردارند .بنابراين ما در اين مقاله به بررسي و نحوهي ايجاد برنود
و ارائه پيشنهادات جهت بهبود طنين برند دانشگاه پرداختهايم و هدف اصلي از اين مقاله اين است کوه نشوان دهود گونوه
طنين برند ميتواند به توسعه برند کمک کند و همچنين تعيين منابع محرک طنين برنود از ن ور دانشوجويان بوراي دانشوگاه
هاي ايران و گامهايي براي ايجاد طنين برند دانشگاه است .جهت بررسي مدل پو

از تهيوه پرسشونامه ،دادههواي کموي بوا

بررسي ن ر  174نفر از دانشجويان دانشگاه معتبر (شريف ،تهران ،تربيت مدرس و اميرکبير) ايوران جموعآوري شود .نتوايج
پژوهش نشان ميدهد که عوامل تداعي برند ،پاسخ احساسي ،برتري برند و شناسايي خود با برند ،تواثير مثبوت و معنواداري
را بر طنين برند دانشگاه ميگذارند.
واژههاي کليدي :طنين برند ،ارزش ويژه برند ،تداعي برند ،آگاهي برند ،برتري برند ،پاسوخ احساسوي بوه برنود ،هويوت
سازي با برند.

* نويسنده مسؤول

�

khodadad@modares.ac.ir
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مقدمه و بيان مساله

الشهاي جوانان ،به ويژه در بين گروهي از آنها بووده

در اقتصوواد جهوواني امووروز ،فعالي وتهوواي برندسووازي

است که رتبههاي مناسبي را در آزمونهواي تحصويالت

ديگر ماننود حالوت سونتي بوه کوام محودود نمويشوود و

تکميلي کسب کردهاند .بوين دانشوگاههواي دولتوي برتور

سازمانها در صنايع خدماتي نيز در تالش بوراي اسوتفاده

کشور نيز به دليول وابسوتگي بودجوههواي دانشوگاههواي

از استراتژيهواي برنود جهوت سواخت قووي مويباشوند.

دولتي به ميزان فعاليتهاي پژوهشي انجام شوده و نقوش

دانشگاهها و مؤسسات آمووزش عوالي نيوز بوه اهميوت و

اساسي دانشجويان برتر در ارتقوا فعاليوتهواي علموي و

نقش ساخت و وجود يک برند قوي در شورايط کنووني

پژوهشي ،رقابوت شوديدي بوين ايون دانشوگاههوا جهوت

پي بردهاند .با توجه به اين کوه محويط اقتصوادي کنووني

جذب دانشجويان برتور ايجواد شوده اسوت توا عوالوه بور

تاثيرات منفي را بر وضوعيت موالي بسوياري از موسسوات

جذب منابع مالي ،به توسعة طنين برند دانشگاهي خود را

آموووزش عووالي و دانشووگاههووا داشووته اسووت ،موضووو

در سطح بوين المللوي بپردازنود .علوي رغوم اهميوت ايون

برندسازي به امري اسوتراتژيک بوراي دانشوگاههوا بوراي

موضووو  ،پووژوهشهووا در زمينووة برندسووازي در حوووزه

ايجوواد تمووايز و بيووان نقوواق قوووت خووود ،تبووديل شووده

دانشگاه در مراحل اوليه قورار دارد پژوهشوگران نيواز بوه

اسووت(مارس .)1161 ،6بووه گونووهاي کووه دانشووگاههووا و

پووژوهشهوواي بيشووتري در مووورد سوواختار برندسووازي

کالجها به برندسازي ،به عنوان يک راه حول در شورايط

دانشگاهي را احسواس مويکننود .بوراي مثوال ،مطالعوهي

الشوووي امووووروزي جهووووان ،روي آوردهانوووود .واراز و

برندسازي در بخش تحصيالت عاليوهي انگلسوتان نشوان

سولباک )1113( 1بيوان مويکننود کوه يوک دانشوگاه در

ميدهد که با وجود اين که بسياري از موديران ارشود از

ابتدا بايد ماهيوت برنود خوود را معلووم کنود .تعيوين ايون

برندسازي حمايت ميکنند ،هيچ مديريت سيسوتماتيکي

ماهيت شامل بيان دقيق و شفاف ارزشها و ويژگيهواي

از برنوود وجووود نداشووت (مووازارول و سوووتار.)1161 ،1

آن ،همچنين بيان اين ويژگويهوا بوه مشوتريان درونوي و

بنابراين ما در اين مقاله به بررسي ارتقا برنود و محورک

بيروني است (کالرک و همکاران.)1113 ،9

ايجاد طنين برند دانشگاه از ن ر دانشجويان پرداختهايم.

در ايران نيوز بوا توجوه بوه رونود رو بوه رشود کسوب
درآمد و جذب منابع مالي در حوزه دانشگاهي در سطح
بين الملل در دهه اخير از طريق جذب دانشوجويان برتور
داخلي و خوارجي ،دانشوگاههوا بوه اهميوت داشوتن برنود
متمايز در بازار رقابتي پيبردهاند .از طرفي باتوجه به اين
کووه جمعيوت جوووان در سووالهوواي اخيور در ايوران رشوود
شمگيري داشوته و عالقوه بوه اداموة تحصويل در سوطح
تحصويالت تکميلوي در بوين ايون گووروه افووزايش يافتووه،
انتخاب دانشگاهها جهت ادامة تحصيل هموواره يکوي از
1 Marrs et al
2 Wæraas&Solbakk
3 Clark et al

مباني نظري
5

ارزش ويژه برند :آکور و کلور پايوه و اساسوي را
براي پژوهشهاي ارزش ويژه برند مشتري محور ايجواد
کردند .در رويکرد روانشناختي ،آکور ( ،6336ص )64
ارزش ويژه برند به عنووان "مجموعوهاي از دارايويهوا و
تعهدات مرتبط به برند است و ارزشي را براي شرکت و
مشووتريان شوورکت از طريووق کووام يووا خوودمت ايجوواد
ميکند" .اين دارايي شامل آگاهي برند ،کيفيت ادراک
شده ،تداعي برنود ،وفواداري برنود و سواير دارايويهواي
4 Mazzarol&Soutar
5 Brand Equity
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متعلق به برند ميباشد (بويل و همکواران .)1169 ،6کلور

اين دانش ارزش ويژه برند را در نهون مشوتري بوه طوور

ديودگاه و تعريوف بوديلي ارائوه داد و ارزش ويوژه برنود

کلي بيان ميکند (هوانگ و ساريگولو .)1161 ،توداعي

مشتري محور را به عنوان تاثيري متفاوتي از دانوش برنود

برنوود شووامل ويژگويهوواي کووارکردي ،مزايوا ،شوورايط و

بر پاسخ مصرف کننده به بازاريابي برند تعريف ميکند.

موارد خريد و مصرف ميباشد (کلر.)6339 ،

کلوور ارزش وي وژه برنوود را شووامل آگوواهي برنوود ،مي وزان
قدرت ،مطلوبيت و منحصر به فرد بودن توداعي برنود در
حاف ه مصرفکننوده مويدانود (کويم و هيوون.)1166 ،1
باتوجه به ديدگاه هاي بيان شده ايون مطالعوه بوه بررسوي
طنين برند در هرم کلر با شاخصههواي آگواهي ،توداعي،
پاسخ احساسي موثربه برند ،برتري برنود پرداختوه اسوت
که اين ابعاد ارزش ويژه برند به صورت گسترده توسوط
پژوهشگران بسياري (مانند :پواپو1114 ،؛ کويم و هيوون،
 .)1166مورد استفاده قرارگرفته است.
آگاااهي برنااد :3آگوواهي برنوود بووه عنوووان نقطووهي
آغووازي بووراي سوواخت ارزش وي وژه برنوود اسووت (کلوور،
 .)6339براي اين که افراد تفکرات مناسوبي را در موورد

برتري برند :7کلر ( )1119بيان ميکند که مشتري
در ارزيابي خود از برند سه جنبوه را موورد بررسوي قورار
ميدهد که اين سوه جنبوه عبارتنود از :کيفيوت ،اعتبوار و
برتووري .کيفيوت برنوود بوه برتووري کووارکردي از برنوود در
مقايسوه يوا رقبووا متمرکوز اسوت .اعتبووار برنود هوم بيوانگر
ارزيابي کلي از برند ،شامل زمينههاي :کيفي ،تخصصوي
وقابليت اتکاي به برند است .در نهايت ،برتوري برنود بوه
ميزان منحصر به فرد بودن برند و عاملي که باعث ايجواد
آن برند بامبردن رتبوه برنود نسوبت بوه سواير برنودها کوه
داراي محصومت مشابه هستند در نهون مشوتري باشود،
اشاره دارد (گردن.)1161 ،

برنوود داشووته باشووند ،بايود در ابتوودا از برنوود آگوواهي پيودا

پاسخ احساسي باه برناد :8پوژوهشهواي پيشوين

کنندکووه ايون آگوواهي مويتوانوود توواثير بسويار مهموي بوور

حاکي از آن است که احساسات نقوش مهموي در پاسوخ

تصميمگيري مشتري دارد.

مشتريان بازي ميکند و جايگاه مهمي در ادبيوات رفتوار

هويت سازي با برند :)BI(4بيانگر يوک سواخت

مصرفکننده دارد (باگزي و همکاران .)6333 ،3باگزي

اجتماعي است که در برگيرنده يکپار وه سوازي هويوت

( )6331در مدلي بيان ميکند که پاسوخهواي احساسوي،

خووود بووا هوي وت ادراک شووده از برنوود اسووت (بوي ول 4و

ارتبوواق بووين ارزيووابي شووناختي و نيووات رفتوواري بووراي

همکاران )1169 ،و مجموعه از ويژگيهايي برنود اسوت

برانگيخته شدن را تحت تأثير قورار مويدهود .ايون مودل

که يک فرد به وسويله آن عملکورد ،احساسوات و منوافع

اهميت احساس در مورد پيشبيني نيات رفتاري مشتريان

شخصي خود را بيان ميکند.

براي قصد خريد يک برند يا محصول را شرح ميدهود.

تاادا ي برنااد :6بووه هرگونووه دانشوي کووه در نهوون
مشتري در رابطه با برند وجود دارد اطالق مويشوود کوه
1 Buil et al
2 Kim and Hyun
3 Brand Awareness
4 Brand Identification
5 Buil et al
6 Brand Assosiation

در اين مدل مالح وات مهموي بوراي ايجواد طنوين برنود
مشتري محور قرار داده شدهاست .اول :مشتريان از انجام
عک

العمولهواي احساسوي در پاسوخ بوه ارزيوابيهواي

شناختي يوک برنود هودف دارنود .دوم :ايون پاسوخهواي
7 Brand Superiority
8 Brand Affect
9 Bagozzi et al
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احساس وي لزوم واً در پاسووخ بووه ارزش ويابيهوواي شووناختي

ح

تعلق اجتماعي( 4تمايل نهني مشوتري بوه سواير

ويژگيهاي برند نبوده بلکه بر پايه تداعي برند ،افوزايش

افرادي که از برند استفاده ميکنند .مثول برنود (Harly-

مييابد .در نهايت عملياتي سازي اندازهگيوري احسواس

)Davidson

نسبت بوه برنود بايود بوه طوور شوفاف شوامل گزينوههواي
عوواطفي ني وز باشوود (گووردن .)1161 ،بنووابراين عووالوه بوور

1

مشارکت فعال (تمايل شديد به صرف انرژي ،پوول
و ،...بيش از آنچه که براي خريد انت ار ميرود).

آگاهي و تداعي ،عوامل ديگري بر روي تصوميمگيوري

طنين برند زماني رخ ميدهد که آگواهي ،عملکورد،

مصوورفکننوودگان موووثر م ويباشووند .بووراي مثووال گووردن

تصوير ،قضاوت و احساس برند با خواستهها و تموايالت

( )1161بيان ميکند که نگورش بوه برنود شوامل دو بعود

مشتري هماهنگ باشد .طنوين برنود بيوانگر پيونود روانوي

نگرش احساسي و نگرش شناختي بوده کوه ايون دو بعود

محکووم بووين مشووتري يووا برنوود اسووت کووه باعووث بووروز

از يکديگر متمايز اما داراي همبستگي نسبت به هوم موي

فعاليتهاي وفادارانه در مشتري ميشود(کيم.)1161 ،

باشووند .برتووري برنوود معيواري اسووت کووه بيوانگر ارزيوابي

مصرف کنندگان قضواوتهواي زيوادي را در موورد

شناختي و قضاوت مصرف کننده را از يک برند خواص

برند انجام مويدهنود کوه ايون قضواوتهوا مويتوانود بور

ميباشد .از طرفي پاسخ احساسي به برند بيوانگر پاسوخي

احتمال مصرف يک محصول يا برند خاص مووثر باشود

است که مصرف کننده بر اسواس تجربيوات مصورفي يوا

به گونوهاي کوه در مطالعوات قبلوي بحوث قضواوتهواي

تداعي غير مستقيم برند ،از خود نشان ميدهد.

مصوورفکننووده و ارزيووابي شووناختي آن مووثال در زمينووه

طنين برند :6براساس ن ر پرفسور کلر ،طنوين برنود،
مهمترين بخش ارزش برنود اسوت .ورا کوه طنوين برنود

کيفيت به طورگستردهاي مورد بررسي قرار گرفته اسوت
(باردي.)1116 ،7

موفق سوبب اطمينوان از تفکور مشوتريان در موورد برنود،
داشتن احساس مطلوب نسبت به آن و در نهايوت خريود
برند ميشوود (الورد )1117 ،1و آن را رابطوه و وابسوتگي
بسيار قوي بوين مشوتري و برنود وسوطحي از توالشهوا و
هزينههايي که مشتري حاضر است از جانب خوود بوراي
مصرف برند مورد ن رش انجوام دهود و نووعي احسواس
همگامي فرد با يک برند خاص اسوت ،مويداننود (کلور،
 .)1119طنين برند قابل تقسيم به هار طبقة کلي است:
وفاداري رفتاري( 9به تعوداد دفعوات تکورار و ميوزان
خريد اطالق ميگردد)
وابستگي فکري( 1تمايل و عالقة رواني به برند)

1Brand Resonance
2Elrod
3 Loyalty Behavior
4Attitudinal Attachment

پيشينة پژوهش

نتايج پژوهش هوانگ و سواريکو( )1161نشوان موي
دهوود کووه ي وک برنوود شووناخته شووده در مقايسووه بووا برنوود
ناشووناس ،شووان

بيشووتري بووراي انتخوواب شوودن توسووط

مشتريان را دارد .برند شناخته شده عملکرد بهتوري را در
کسب سهم بازار در مقايسه يا برندي کوه کمتور شوناخته
شووده اسووت دارد .عل وي رغ وم وجووود عواموول مختلووف،
آگوواهي از برنوود دانشووگاه مهمتوورين توواثير را بوور انتخوواب
دانشگاه براي دانشجويان دارد .اهميوت آگواهي از برنود
دانشگاهي بسيار بيشتر از عوامل مالي ،هزينوه و همچنوين
موقعيت دانشگاه بووده اسوت و وجوهي اجتمواعي منفوي
5Sense of Community
6Active Engagement
7Brady
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باعث کاهش شهرت و اعتمواد ادراک شوده از دانشوگاه

مشتري به وسيلة برند ( )CBIممکن اسوت ايجواد فراينود

را داشووته (بوورور و همکوواران .)1161 ،6از سوووي ديگوور

شناسايي و يکپار وه سوازي افوراد را بوا جامعوه مصورف

پووژوهشهوواي هواسوور و گووامگر ( )6387نشووان داد کووه

کنندگان برند تسهيل کننود (بويول و همکواران.)1169 ،

ارتباق قوي بين آگاهي از برند يوک دانشوگاه و فرآينود

ميتوان تداعي برند را زيربنايي براي گرايش مشتري بوه

تصميمگيري بوراي انتخواب دانشوگاه بوراي دانشوجويان

برند و خريد آن دانست .در مقايسوه يوک برنود بوا سواير

آينده نگر وجود دارد (برور و همکاران .)1161 ،ادبيات

برندها نيز تداعي برند موثر بوده و احتمال انتخاب سواير

بازاريوابي وجووود ارتبوواق بوين ترجيحووات پايودار و بلنوود

برندها را کاهش دهنود .بنوابراين بازاريابوان سوعي دارنود

مدت و هويت مشتري جهت شناسايي خوود بوه ديگوران

که بوا ايجواد توداعي مناسوب و قووي بوراي برنود (کلور،

به وسيلة هويت محصولي که مصرف مويکنود را موورد

 ،)6339آن را در رده بامتراز رقبا نگهدارنود و در رفتوار

و همکواران

مشتري تواثير متفواوتي را ايجواد کننود .محققوان زيوادي

( )1113بيان ميکنند کوه تواثير بسويار قووي بوين هويوت

آگاهي از برند و تداعي برند را به عنوان عناصر ابتودايي

سازي مشتري بوه وسويلة برنود )CBI( 1و وفواداري افوراد

ارزش ويژه برند معرفوي کوردهانود (بوري1111 ،؛ کلور،

وجود دارد .پارک و همکاران ( )1161هم معتقدنود کوه

6339؛ رز( )1111 ،بووه نقوول از الهيوواري )6988 ،بووراي

رابطه مثبتوي بوين هويوتسوازي مشوتري بوه وسويله برنود

اينکه ارزش ويژه برند مثبتوي را بسوازيم ،بايود مصورف-

( )CBIو احسوواس تعلووق بووه برنوود و رفتووار خريود (ماننوود

کننووده را آگوواه و تووداعي مثبووت و مناسووب و منحصووربه

ميزان خريد افراد) وجود دارد (استوکبرگر و همکاران،9

فردي را با يک برند خواص ايجواد کنويم (کلور.)6339 ،

 .)1161از طرف وي شووهرت دانشووگاه در مووورد تسووهيالت

مراد و همکاران ( )1166در پژوهش خود با بررسي ن ور

دانشگاهي و همچنين امکانوات شوغلي کوه بعود از پايوان

دانشجويان کشور ترکيه به اين نتيجه رسيدند که توداعي

تحصيل براي دانشجويان فراهم ميشود يکوي از عوامول

برند نقش مهمتري را نسبت به محرک آگاهي از برنود،

مهمي است که بر فرآيند تصميم گيري دانشجويان براي

بر برند دانشگاهها خواهد داشتو تداعي مناسبميتواند بور

انتخاب دانشگاه مووثر بووده اسوت ،بگونوهاي کوه بيشوتر

ساير ابعاد ارزش ويژه برند موثر باشود .از طرفوي زمواني

دانشجويان موفقيت درايجاد آينده مسير شوغلي مطلووب

يک برند برتر ميشود که بتواند مزايوايي را ايجواد کنود

براي دانشجويان را عامل بسيار مهمي در شوهرت علموي

کووه سوواير برنوودها قووادر بووه ارائووه آن مزايووا نباشووند.

ي وک دانشووگاه دانسووتهانوود (بوورور و همکوواران.)1161 ،

فاکلوس )1116(1نشان داد که ارزيابي شوناختي مشوتري

محققين معتقدند که وجود رابطة قوي بين هويت برنود و

از تداعي برند بر ارزش ويژه برند يک محصوول خواص

مشتري باعث شود که مشتري همواره به دنبوال برقوراري

موثر است .نتايج گردن( )1161نشان ميدهود کوه فقوط

ارتباق با برند و ساير مشتريان برند جهوت ايجواد تعامول

آنچه به نهن مشتري مييابد ،مثل آگاهي و تداعيهواي

فعال و به اشتراک گذاشتن عاليق و انگيزههاي خوود در

به تنهايي منجر به ايجاد گرايشهوا شوود کوافي نبووده و

مورد برنود باشود .عوالوه بور ايون وجوود هويوت سوازي

اين امر بيانگر اين موضو اسوت کوه مصورفکننودگان

تأييد قرار داده اسوت .بوراي مثوال هوامبر

1Brewer et al
2Consumer Brand Identification
3Stokburger et al

اطالعات و تفکرات خوود را نسوبت يوک برنود ارزيوابي
4Faircloth
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کرده و اين ارزيابي نهايتاً منجر به رفتارهايي نسبت يوک

رقبا شود (مارس .)1161 ،از سويي ديگر مطالعات قبلوي

برند ميشوند .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت کوه توداعي

نحوووه توواثير گووذاري پاسووخهووا يووا حساسوويت يووک

دانشگاه بوراي دانشوجويان بوه تنهوايي نمويتوانود باعوث

مصوورفکننووده را بوور تصووميمات و پيامدهايشووان مووورد

ايجوواد گوورايشهوواي رفتوواري در دانشووجويان نسووبت بووه

بررس وي قوورار دادهانوود و نتووايج حوواکي از آن بوووده کووه

دانشگاه شود .در عوض ،دانشوجويان بوه طوور پيوسوته و

احساسات و عواطف نقوش حيواتي را در تصوميمگيوري

باتوجه به تجربه هاي مستقيم خوود و اطالعوات دريوافتي

مصرفکننده ايفا مويکننود (بواگزي6333 ،؛ هلبوروک،

از ديگران و تداعي برند به ارزيوابي برنود و پاسوخ دهوي

 ،1116گردن )1161 ،براي مثال در پژوهشي که در سال

موثر به دانشگاه ميپردازند .بولتايت ()1119معتقد است

 1116توسط اودهاري انجوام شود پاسوخ احساسوي بوه

که برند دانشوگاههوا داراي تووان بوالقوه بسوياري جهوت

برند بوه عنووان يوک مهوم جهوت پويشگوويي وفواداري

ايجاد احساسات قوي نسبت به بسياري از برنودها هسوتند

مصرفکنندگان شناخته شد.بنابراين ميتووان بيوان کورد

و کلي ود دسووتيابي بووه اي ون موفقي وت ايجوواد ي وک هوي وت

که پاسخهاي احساسي نقش مهموي را در شوکل گيوري

ارتباطي منحصر به فرد است ( اپلو.)1161 ،

گرايشهاي رفتاري دانشجويان به برند يک دانشگاه ايفا

پووژوهش فريکلوووس در سووال  ،1116نشووان داد کووه

ميکند و سطح پاسخهاي احساسي دانشوجويان بوه برنود

نگرشها نسبت بوه يوک برنود تواثير مهموي را بور سوطح

دانشگاه خاص ممکون اسوت بور طنوين دانشوگاه (ميوزان

ارزش ويژه برند يک محصول دارد .دارا بودن يک برند

وفوواداري ،احسوواس تعلووق اجتموواعي بووه دانشووجويان آن

برتر و متماير نه تنها باعث ايجاد تصوير نهني مناسب در

دانشووگاه ،مشووارکت و تعاموول فعووال و وابسووتگي روان وي

جامعه ميشود ،بلکه ميتواند عامل انگيزشي براي ايجاد

(فکري) موثر باشد .با توجه به موارد بوام مودل پوژوهش

تمايل در بين دانشجويان کشوور و همچنوين دانشوجويان

به شرح زير است:

ساير کشورها جهت تحصيل در دانشگاهها در مقايسه بوا
طنين برند

برتري برند

وفاداري به برند
تدا ي برند
وابستگي فکري به برند

پاسخ احساسي

تعامل فعال با برند

تعلق اجتما ي به
برند

به برند

هويت سازي
با برند

آگاهي برند
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فرضيههاي پژوهش

پرسشنامة استاندارد تهيه شدهاسوت ،نيواز اسوت روايوي و

 -6آگوواهي از برنوود توواثير مثبووت و معنوواداري را بوور
هويت سازي مشتري به وسيلة برند دانشگاه ميگذارد.
 -1هويت سازي مشتري به وسيلة برند تواثير مثبوت و
معناداري را بر را بر طنين برند دانشگاه ميگذارد.
 -9آگاهي برند تاثير مثبت و معناداري را بور توداعي
برند دانشگاه ميگذارد.

پايايي آن مورد سونجش دوبواره قورار گيورد .بوراي ايون
من ووور بووراي بررسووي روايووي محتوووا 1از روش روايووي
ظاهري 9استفاده شد که پرسشونامة تهيوه شوده در اختيوار
جمعي از استادان و خبرگان دانشگاهي قرار داده شد؛ به
اين ترتيب ،عالوه بر بازنگري در تقدم و تأخر سؤالها و
طيووف گزينووههوواي پاسووخ ،شوواخصهوواي سووطح علم وي

 -1تداعي برند تواثير مثبوت و معنواداري را بور طنوين
برند دانشگاه ميگذارد.

دانشووگاه ،مسوولوليتپووذيري کارکنووان دانشووگاه ،مح ويط
فيزيکي ،موقعيت جغرافيايي و داشتن اسواتيد مجورب بوه

 -4تداعي برند تواثير مثبوت و معنواداري را بور را بور
برتري برند دانشگاه ميگذارد

شاخصهاي توداعي برنود دانشوگاه در پرسشونامه اضوافه
گرديد و نهايتاً پرسشونامه بوا توجوه بوه نتوايج مصواحبه و

 -1تداعي برند تواثير مثبوت و معنواداري را بور را بور
پاسخ احساسي به برند دانشگاه ميگذارد
 -7برتري برند تواثير مثبوت و معنواداري را بور را بور
پاسخ احساسي به برند دانشگاه ميگذارد
 -8برتري برند تواثير مثبوت و معنواداري را بور را بور
طنين برند دانشگاه ميگذارد

پژوهشهواي قبلوي کوه در جودول ( )6نشوان داده شوده
اسوت ،تودوين و  411پرسشونامه بوين دانشوجويان مقطووع
دکتوووري يووا کارشناسووي ارشووود تحصوويالت تکميلووي
دانشووگاههوواي مووذکور توزيوع و تعووداد  174بووه صووورت
کاموول دريافووت شوود .بووراي ارتقووا روائ وي پرسشوونامه بووا
استفاده از روايي سوازه بوه بررسوي دو شواخص بارهواي

 -3پاسخ احساسي به برند تاثير مثبوت و معنواداري را
بر را بر طنين برند دانشگاه ميگذارد.

عاملي و پايايي ترکيبي پرداخته شد.
روايي همگرايي زماني برقرار است که مقدار تمامي
بارهوواي عوواملي اسووتاندارد شووده مربوووق بووه هري وک از

روششناسي پژوهش

متغيرهاي انودازهگيوري و نيوز مقودار شواخص ()AVE

ايوون پووژوهش توصوويفي -پيمايشووي و از ن رهوودف
کاربردي است و از من رجموع آوري اطالعوات از نوو

1

بزر تر از  1/4است (فورنل و مکور .)6386 ،4متغيوري
که  CRآنها بامتر از  1/1باشد پايايي قابل قبوولي دارنود

پژوهشهاي توصيفي _ پيمايشي به شمار ميآيد .جامعة

و هر ه اين مقدار به يک نزديوکتور باشود ،پايوايي آن

آماري اين پژوهش شامل تمامي دانشجويان تحصويالت

بيشتر است (ريکوو .)6338 ،1همان گونه که در جودول

تکميلي  1دانشگاه اميرکبيور ،تهوران ،تربيوت مودرس ،و

 6نشووان داده شوود ،ميووزان  CRبووراي کليووة متغيرهوواي

شريف است.

پژوهش بيشتر از 1/7است؛ لذا ميتوان نتيجة حاصل را

جهووت بررسووي متغيرهوواي پووژوهش از پرسشوونامة

رضايتبخش عنوان نمود که نشان از وجوود سوازگاري

شد .لذا با توجه بوه ايون کوه پرسشونامه از ترکيوب نود

2 Content validity
3 Face validity
4 Average variance extracted
5 Fornell&Larcker
6 Raykov

مطالعات قبلي که در جدول شمارة 6آمده است اسوتفاده

1 Content validity

 / 671تحقيقات بازاريابي نوين ،سال پنجم ،شماره اول ،شماره پياپي ( )61بهار 6931

داخلي در هر يک از متغيرهاي پژوهش اسوت .همچنوين

پژوهش محاسبه برابر با 1/36بوه دسوت آموده اسوت کوه

ضووريب آلفوواي کرونبوواخ بووراي بررسووي پايووايي ابووزار

بيانگر پايايي بامي پرسشنامه است.

جدول  -1پايايي و روايي متغيرها
شاخص

ابعاد
آگاهي
برند()AWA

تداعي

آگاهي کلي از دانشگاه

1/13

اولين دانشگاه که به نهن ميآيد

1/86

تشخيص لوگوي دانشگاه

1/78

يک انتخاب مناسب براي تحصيل

1/71

اعتبار مناسب

1/71

شخصيت و جلوه اجتماعي مناسب

1/11

سطح علمي وآموزشي بام

1/79

خدمات رفاهي مناسب

1/11

کارکنان مسلوليتپذيري

1/11

محيط فيزيکي مطلوب

1/11

وجود گروه و اساتيد مجرب

1/19

برند()ASSOC

استفاده از کلمه ما ،زمان صحبت کردن راجع
به دانشگاه

هويت

احساس اهانت به خود ،زمانيکه کسي از

سازي با
برند()IDE

دانشگاهبدگويي کند
احساس خجالت زمانيکه در رسانهها از دانشگاه
فرد انتقاد شود
برتر کلي نسبت به ساير دانشگاه ها
ارائه خدمات آموزشي و رفاهي با کيفيت بهتر

برتري
برند()SUP

نسبت به ساير دانشگاه ها

برند()AFR

طنين
برند()RESO

ح

بويل()1166
/44
1

/81
1
مصاحبه

/19
1

/81
1

کلر()1119؛
گردن()1161

1/71
/19
1

/83
1

کلر()1119؛
گردن()1161

1/81
1/81

غرور داتشن زمان مشاهده برند دانشگاه

1/89

عاطفي شديد نسبت به دانشگاه

1/77

خوشحال بودن از تحصيل در اين دانشگاه

1/78

بطور کلي تحسين کردن دانشگاه

1/86

احساس تعلق اجتماعي()SE

1/88

تعامل فعال با برند()EN

1/89

تعلق فکري به برند()AT

1/89

وفاداري به برند()L

1/11

داشتن ح

پاپو()1114؛

1/81

منحصر به فرد بودن دانشگاه

دانشگاه

1/

1/

همکاران()1166

1/79

1/86

داشتن احساس خوب زمان فکر کردن به

احساسي به

1/81

ارزشمندتر بودن نسبت به ساير دانشگاه ها

دانشگاه ها

41

71

بويل و

1/73

1/86

دارا بودن ويژگي هاي برتر نسبت به ساير

پاسخ

بار املي

AVE

CR

منابع مورد استفاده

/11
1

/19
1

1 /3

/83
1

کلر()1119؛
گردن()1161

کلر()1119؛
گردن()1161
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�ههاي پژوهش
نتايج به دست آمده از فرضي

به من ور بررسوي فرضويات پوژوهش ازتحليول مسوير
درنرم افزار  Smart PLSاستفاده شده که نتايج بررسي
فرضيهها در نموودار زيور و جودول  1ارايوه شوده اسوت.

شکل -2مدل تحقيق در حالت معناداري ضرايب ()t- value

نماد  ،ENتعلق فکري  ATو جهت بعد تعلق اجتماعي،

در شکل( )1جهت ارائه ابعاد طنوين برنود از حوروف

نماد  SEبه کار رفته است.

اول متين اين ابعاد اسوتفاده شوده اسوت بودين معنوا کوه
جهت بيان بعد وفاداري از نمواد  ،Lبعود تعامول فعوال از

جدول  -2نتايج آزمون فرضيات
ضريب مسير()β

tآماره

نتيجه فرضيه

)6آگاهيبرند بر تداعي برند

1/41

7/69

تأييد

)1آگاهي برند بر هويت سازي با برند

1/11

1/16

تأييد

 )9تداعي برند بر برتري برند

1/76

69/69

تأييد

 )1تداعي برند بر پاسخ احساسي به برند

1/19

61/38

تأييد

 )4برتريبرند بر پاسخ احساسي به برند

1/64

1/96

تأييد

 )1تداعي برند بر طنين برند

1/41

4/81

تاييد

 )7برتري برند بر طنين برند

1/67

9/98

تأييد

)8پاسخ احساسي به برند بر طنين برند

1/97

9/11

تأييد

)3هويت سازي با برند بر طنين برند

1/18

9/98

تاييد

فرضيات تحقيق
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بحث و نتيجهگيري

نتايج نشان مي دهد که تداعي برند تاثير مثبتوي را بور

بسووووووياري از پژوهشووووووگران (کلوووووور6339،؛ رز،

طنووين برنوود دارد کووه ايوون موضووو بووا نتووايج تحقيق وات

1111؛گوردن )1161،وجود رابطه بين آگاهي از برند و

گوووووردن( )1161و عزيووووزي ( )6931مطابقووووت دارد.

تداعي برند را مورد تائيد قرار دادهاند .در ايون پوژوهش

همچنين مشخص شد که از ن ر دانشجويان ،برتري برنود

نيز وجود رابطه مثبت بين آگاهي و تداعي از برند ،مورد

بر طنين برند دانشگاها موثر بووده کوه ايون امور بوا نتوايج

تائيد قرار گرفت .از طرفي با توجه بوه ايون کوه دانشوگاه

تحقيق گردن ( )1161سازگار و پاسخ احساسي بوه برنود

محل تحصيل تاثير مهمي بر ديدگاه ساير افراد جامعه بوه

داراي رابطه مثبت با طنين برند دانشوگاه موي باشودکه بوا

شخصيت دانشجويان آن دارد کسب اطالعات نسبت بوه

نتايج تحقيق عزيزي ( )6931مطابقت دارد.

هويووت و جايگوواه اجتموواعي دانشووگاه ،نقووش مهمووي در

در ايوران دانشووگاه محوول تحصوويل افووراد نقووش توواثير

انتخاب دانشگاه پيدا ميکند.براين اساس پژوهش جاري

گذاري را بر آينده شغلي و فرايند اسوتخدام آنهوا دارد و

تاثير آگاهي برند بر هويت سازي بوسويله برنود را موورد

بسياري از سوازمانهوا ،فوارا التحصويلي از دانشوگاههاي

تائيد قورار داد کوه ايون موضوو بوا نتوايج تحقيوق بورور

معتبر دولتي را به عنوان يکي از پيش شرقهاي استخدام

( )1161سازگاري دارد.

قرار دادهانود.بنابراين ترجيحوات پايودار و بلنود مودت و

يافته ديگر اين پوژوهش نشوان داد کوه توداعي برنود

هويووت دانشووجويان جهووت شناسووايي خووود بووه ديگووران

توواثير مثبتووي را بوور ارزيووابي کلووي مشووتري دارد .بنووابراين

بوسوويله هويووت دانشووگاه محوول تحصوويلشووان ،بوورطنين

زمانيکه تداعي مطلوبي از دانشوگاه در نهون دانشوجويان

دانشووگاه موووثر اسووت .ايوون نتيجووه بووا نتيجووه تحقيقووات

ايجوواد شووود ايوون اموور باعووث ايجوواد نهنيووت برتووري آن

قبلي(استوکبرگر و همکاران1161 ،؛ پارک و همکاران،

دانشگاه در بين دانشوجويان نسوبت بوه سواير دانشوگاههوا

 )1161سازگار ميباشد.

شووود کووه ايوون اموور بووا نتيجووه تحقيقووات کلوور ( )6339و
فارکلوس( ،)1116مطابقت دارد.

پيشنهادهاي کاربردي

در تحقيق ورتل و هلبوروک( )1116وجوود رابطوه

مطالعات قبلي بيانگر اهميوت روز افوزون برندسوازي

بين تداعي و پاسخ احساسوي بوه برنود موورد تائيود قورار

براي دانشگاه ها و دانشکده ها ميباشد و انت وار مويرود

گرفته است ،در اين مطالعه هوم مشوخص شودزماني کوه

که حتي برندسازي بوراي دانشوگاههوا و دانشوکدههوا بوه

تووداعي مطلوووبي از يووک دانشووگاه در نهوون دانشووجويان

عنوان عامل حياتي و ضروري جهت رشد و بقوا تبوديل

داشته ايجاد شود ،ميتوانود زمينوهاي بوراي ايجواد حو

شود .بنابراين براي ايجواد برنود قووي بوراي دانشوگاههوا،

مطلوووب از دانشووگاه در نهوون دانشووجويان بوجووود آيوود

مديران دانشگاه بايد مطالعات عميقي و گام هاي موثري

وزماني که دانشگاهي برتور از سواير دانشوگاههوا بوه ن ور

را جهت ساخت و استراتژي برند بردارندکه اين امر نيواز

برسد ،دانشجويان نسبت به آن دانشگاه از ن ور احساسوي

به تجزيه وتحليل دقيق بازاريابي و اسوتراتژي برندسوازي

واکنشهاي مطلوب تري را نشان داده واحساس عواطفي

در حووووزة دانشوووگاهي دارد (موووارس .)1161 ،عليووورغم

شديدي نسبت به آن دانشگاه پيدا خواهند کرد.

تووالشهووايي کووه در سوواير کشووورهاي منطقووه در زمينووة
برندسازي در حال اجرا است ،در کشور ايوران موضوو

بررسي تاثير محرکهاي ارزش ويژه برند برطنين برند دانشگاه 673 /

برندسازي در حوزهي آمووزش عوالي بسويار کوم موورد

منابع

توجه قورار گرفتوه اسوت .بنوابراين جهوت ارتقوا برنود و

 -6الهياري ،اشکان ( .)6988بررسي رابطة بوين تصوور

ايجاد طنين برند دانشگاهي باتوجه به يافتوههواي تحقيوق،

از عناصر معنابخش برند و شوناخت برنود ،براسواس

پبشنهادهاي کابردي زير ارائه ميگردد.

موودل ارزش ويووژة برنوود مبتنووي بوور مشووتري (مطالعووة

باتوجووه بووه اهميووت عنصوور جهوواني شوودن در زمينووة

موردي بانوک ملتوت) .پايوانناموة کارشناسوي ارشود

تحصوويالت آموووزش عووالي (دورکووين )1161،توجووه بووه

رشووتة مووديريت بازرگوواني ،دانشووکدة مووديريت،

توودري

بووه نوود زبووان پرکوواربرد بووين المللووي ماننوود:

دانشگاه تهران.

انگليسووي ،فرانسووه و آلموواني و توسووعة همکوواري بووا

 -1عزيزي ،شهريار ،درويشي ،زهرا ،نماميوان ،فرشويد

دانشگاههاي معتبر جهان جهت تبادل علموي و برگوزاري

( .)6931بررسي عوامل تعيين کننده ارزش برنود بوا

دورههاي آموزشي مشترک براي دانشوجويان و اسوتادان

رويکوورد مووالي در شوورکتهوواي پذيرفتووه شووده در

بووه امووري ضووروري و غيوور قابوول انکووار در توسووعة برنوود

بووورس اوراق بهووادارتهران .شووم انووداز مووديريت

دانشگاه براي دانشگاههاي معتبر ايران تبديل شده اسوت.

بازرگاني ،شمارة  ،1پياپي  ،93تابستان.3-91 ،

مزمووة ايوون اموور ،انعقوواد تفوواهم نامووه همکوواري ،تاسووي
دانشگاه هاي مشترک و ارائة مدارک تحصيلي مشوترک
است تا از اين راه ،اعتبار علمي و آموزشي خود را بهبود
بخشيده و کموک مووثري بور توداعي برنود دانشوگاه بوه
عنوان يک عامل کليدي کنند.
با توجه به اهميت برندسازي در ايون حووزه ،بوه ن ور
ميرسد تشکيل واحود تخصصوي بازاريوابي و برنودينگ
در حوزة دانشگاهي و توسعة برند افزايش نفون در سواير
کشورها و جذب دانشوجويان خوارجي ،اموري ضوروري
ميباشد.
از آنجايي که پاسخ احساسي به برند ،تواثير مثبتوي را
بر طنوين برنود دانشوگاه دارد ،بوه ن ور مويرسود موديران
موويتواننوود بووا بهوورهگيووري از مشوواوران روانشناسووي
متخصووص جوانووان ،شووناخت مناسووبي از حالووتهوواي
احساسووي دانشووجويان کسووب و گووامهوواي موووثر را در
برانگيختن احساسات دانشجويان و ايجاد حو
در بين دانشجويان از دانشگاه بردارند.
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