
 

  
  

  سنجش تصوير ذهني از برند در دانشگاه يها اسيمقشناسايي 
  1ميرزا حسن حسيني
  2رومينا فرهادي نهاد

 چكيده 
امروزه مورد  و انشگاه داردددر تصميم گيري براي ورود به  بسزايي تصوير ذهني مثبت از برند تاثير :زمينه

ه در زمينه سنجش  و طبقه با توجه به تحقيقاتي ك. توجه بسياري از دانشگاها در سراسر دنيا قرار گرفته است
اما نظر واحد در ارتباط با سنجش آن  بندي ابعاد تصوير ذهني دانشگاه توسط محققان مختلف انجام شده

بدين منظور پيشنهاد شده تصوير برند دانشگاه در قالب يك مساله پژوهشي و در محيط . وجود ندارد
سايي مقياس هاي سنجش تصوير ذهني از هدف از اين تحقيق شنا  :هدف .پژوهش مورد سنجش قرارگيرد

تصوير برند دانشگاه  هاي در اين تحقيق جهت استخراج تداعي :روش. برند در دانشگاه پيام نور مي باشد
 :يافته ها .آزاد مورد استفاده قرار گرفته است تكنيك تداعي از ادراك خود تفسيري دانشجويان، پيام نور

ويژگي جهت سنجش تصوير برند دانشگاه پيام  13لعه كيفي ، در نهايت با توجه به نتايج بدست آمده از مطا
مقياس هاي شناسايي شده در اين تحقيق به مديران دانشگاه اين  :بحث و نتيجه گيري. نور شناسايي شد

امكان را مي دهد كه با كمي كردن اين مقياس ها در آينده جهت تدوين استراتژي رقابتي،  تصوير ذهني 
  . مقايسه كرده و نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي كنند ها دانشگاهاير خود را با س

  .دانشگاه پيام نوردانشجويان،  ،تداعي آزادير ذهني از برند ، صوت :واژگان كليدي
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  مقدمه
به اهميت جذب دانشجويان و داشتن تصاوير ذهني متمايز در بازار  ها دانشگاهاز آنجايي كه 

موضوع جديدي اسـت كـه توجـه بسـياري از      ها دانشگاهوير ذهني از ، تصاند بردهرقابتي پي 
 هـا  دانشـگاه را در دنيا به خود جلب كرده است به طوري كه افزايش رقابت ميان  ها دانشگاه

 يهـا  يژگـ يورا وادار كـرده تـا از طريـق ايجـاد مجموعـه اي از       ها آنبر سر جذب دانشجو 
 بـالقوه بـراي خودشـان برنـد ايجـاد كننـد      مطلوب و منحصر به فرد براي جذب دانشـجويان  

  ):1994(2به زعم سيور .)2008، 1سانگ و يانگ(
موسسات آموزشي باهوش ، مهاجم و برخوردار از مديريت قوي، تصوير ذهني خود را 

هـا   آن  دارايـي  نيتـر  ارزشتصوير ذهني شان  را يكي از با  ها آن.كنند ينمبه شانس موكول 
،تحقيقات بازاريـابي  كننـد  يمـ اطبانشان را اولويـت بنـدي   ين مخهمچن ها آن.كنند يمقلمداد 

و  كنند يمو براساس نتايج به دست آمده از تحقيقات براي خود برنامه ريزي  دهند يمانجام 
دليل انجام تمامي اين اقدامات در .دهند يممنابع كافي تخصيص  شانيها برنامهجهت اجراي 

 كه يادگرفته انـد تصـوير ذهنـي همـه چيـز اسـت      راستاي تصوير ذهني از دانشگاه اين است 
)75-74.(  

با توجه به اينكه تصوير ذهني مثبت از برند تاثير بسزايي در تصميم گيري براي ورود بـه  
و در عصـر كسـري بودجـه و    ) 2003، 3گـاتمن و ميـااوليس  ( يك دانشكده يا دانشگاه دارد

ي از تصـوير متمـايز بـراي    برخـوردار ) 4،1998توريسـي و هـارلس   ،لنـدرام ( افزايش رقابت
به منظور ماندن در عرصه رقابـت بـراي جـذب دانشـجويان ، اسـاتيد و نيروهـاي        ها دانشگاه

پژوهشي و دستيابي به منابع خارجي جديد براي سرمايه گذاري در دانشگاه ضروري به نظر 
ذهنـي  در زمينـه تصـوير   اما تحقيقات كمي  ،)5،2002 منزز و پيريز پيريز پاالسيو ،(رسد يم
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كازوليـاس،كيم   ؛1،2003راني و زيووسـتا  آرپان،(در دنيا انجام شده است ها دانشگاهاز 
  .)3،2010دوآرت،آل وس و راپوسو ؛2001، 2و مفيت

همچنين با مرور تحقيقاتي كه در زمينه سـنجش  و طبقـه بنـدي  ابعـاد تصـوير ذهنـي از       
 ؛4،2001ايـوي  ؛ 2003ن،ديگـرا  آرپـان و (دانشگاه توسط محققان مختلف انجام شده اسـت  

ــتيونز، ــالو  اسـ ــل و كـ ــك كونكي،كـ ــازارل  ؛2008، 5مـ ــرون و مـ ــيو و  ؛6،2008بـ پاالسـ
؛ كازوليـاس  2010؛ دوآرت و ديگران،7،2010هاياجنه و المرزوكي زاقلول، ؛2002ديگران،

در ارتباط بـا سـنجش تصـوير     ينظر واحد هنوز ،)1998لندرام و ديگران، ؛2001و ديگران،
در هر حال با توجه به اهميت سنجش تصـوير ذهنـي از برنـد    . ه وجود نداردذهني از دانشگا

شده كه انتخاب مقياس مناسـب   پيشنهاد2002) پاالسيو و ديگران،(دانشگاهي  يها طيمحدر 
براي سنجش آن از طريق ايجاد يك مساله مورد پژوهش و در محيط پژوهشي تعيـين شـود   

  ).8،٢٠٠٧كريتو  و بروديه(
 وجه به افزايش متقاضيان ورود به دوره هـاي تحصـيالت تكميلـي در ايـران،    با تبنابراين 

به ويژه دانشگاه پيام ( هر كدام )، آزادي ، پيام نور، غيرانتفاعيسراسر(ي مختلف ها دانشگاه
نور كه در حال حاضر با برپايي دوره هاي آموزش محور كارشناسي ارشد به نوعي مترصـد  

سـعي در جـذب تعـداد بيشـتري از     ) باشـد  يمـ تم خـود  شـتري در درون سيسـ  يجذب افـراد ب 
تـا از مزايـاي حاصـل از طـرف دولـت و        ندمتقاضيان  ورود به دوره تحصيالت تكميلي دار

اما دانشگاه پيام نور با چالش بهبود عملكرد بازاري خود  ،دنهمچنين متقاضيان بهره مند گرد
ن هـدف از انجـام ايـن تحقيـق     بنـابراي  از طريق بهبود تصـوير ذهنـي از برنـد مواجـه اسـت،     

تعيـين  .باشـد  يمـ سنجش تصـوير ذهنـي از برنـد در دانشـگاه پيـام نـور        يها اسيمقشناسايي 
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سنجش تصوير ذهني از دانشگاه پيام نور براي مسئولين دانشـگاه پيـام نـور ابـزار      يها اسيمق
ده را در آينـ  هـا  اسيـ مقامكان كمـي كـردن ايـن     ها آنزيرا به  شود يمارزشمندي محسوب 

 دهـد  يمـ اين امكان را  ها آنبدين ترتيب به  .دهد يمجهت سنجش تصوير ذهني از دانشگاه 
مقايسه كرده و به نقاط قـوت و ضـعف خـود پـي      ها دانشگاهتا تصوير ذهني خود را با ساير 

اگر مؤسسات آموزش عالي بخواهنـد از طريـق    )2010(زيرا به زعم آل وس و راپوسود ببرن
رقابت كنند بايد به عنوان قدم اول تصوير ذهني ايجـاد شـده توسـط    تصوير ذهني خودشان 

  .دانشجويان را مورد سنجش قرار دهند

  مروري بر ادبيات تحقيق

  تصوير ذهني از برند
از برند به طور گسترده و به شـيوه هـاي مختلـف تعريـف و مـورد       اگر چه تصوير ذهني

تصوير ذهني از برند به عنوان ادراك   استفاده قرار گرفته است  اما توافق كلي بر سر تعريف
؛ 1،1990دوبنـي و زيـنكن  ( و احساسات كلي مصرف كننده در مورد يك برند مطرح اسـت 

برند  هاي تداعيتصوير ذهني از برند بوسيله تركيب اثر  .)1389،ييبطحا، ترجمه 2،2008كلر
از برنـد  ذهنـي   هـاي  تداعي ).3،2009آتيلگان،آكينسي،آكسوي و كاي نك( رديگ يمشكل 

كه در آن حافظه فرد از  باشد يم 4ذهني  هاي تداعياغلب براساس مدل حافظه اي شبكه اي 
رشـته هـاي ارتبـاطي نشـان دهنـده روابـط       .و رشته هاي ارتباطي تشـكيل شـده اسـت    ها گره

بـه  (و اشيا ) برند هاي تداعي: به عنوان مثال ( نشان دهنده مفاهيم  ها گرهو ) ضعيف يا قوي (
از برنـد،از   ذهني هاي تداعي).1389،ييبطحا، ترجمه 2008كلر،(باشد يم) ثال برندهاعنوان م

مثبـت   يهـا  نگـرش اجزاي كليدي تصوير ذهني از برند هستند و امكان متمايز شدن و ايجاد 
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و  2، مطلوبيـت 1يرومنـد ين ).2006،سـيمس و تـرات  (كننـد  يمـ نسبت به محصـول را فـراهم   
از  تصـوير ذهنـي   كه منعكس كننده  باشند يمبرند  هاي تداعيسه بعد  3منحصر به فرد بودن

برنـد در سـه دسـته     هـاي  تـداعي مطابق با ديدگاه كلر   ).2010، 4ونگ و يانگ( برند هستند
مرتبط با محصول از قبيل اجزا و شكل و  يها يژگيو( ها يژگيو) 1: (طبقه بندي شده است 

از مصرف كننده، تصور از موقعيت غير مرتبط با محصول از قبيل قيمت، تصور  يها يژگيو
مزاياي كاركردي، مزاياي سـمبليك  (مزايا ) 2) (تجربيات و شخصيت  مصرف، احساسات،

اظهـارات كلـر ايجـاد     همچنـين مطـابق بـا    ).ارزيـابي كلـي  ( نگرش) 3(و ) و مزاياي تجربي
 رومنـد ين يها تداعيتصوير ذهني مثبت از برند نيازمند برنامه هاي بازاريابي است كه بتوانند 

، مطلـوب  رومنديني كه هاي تداعي .، مطلوب و منحصر به فرد را با برند در حافظه پيوند بزنند
 كننـد  يمـ به تصوير ذهنـي از برنـد كمـك      و ترند فعالو منحصر به فرد باشند، به طور حتم 

       ).1389،ييبطحا، ترجمه 2008،ركل؛5،2002؛گريس و اكاس1993،كلر(

                                  در دانشگاه تصوير ذهني از برند
تصـوير ذهنـي شـامل ادراك كلـي كـه فـرد در        (1995) 6براساس مطالعات  كاتلر و فاكس

تصوير ذهني ممكن است براساس ميزان برخورداري ازاطالعات و . ارتباط با يك شي دارد
هاي  از گروه ها مانسازبه دليل اينكه . همچنين ميان گروههاي مختلف موسسه متفاوت باشد

بنابراين يك دانشگاه ممكـن اسـت از تصـاوير ذهنـي متفـاوتي در       ،اند شدهمختلفي تشكيل 
ارزيـابي  . برخـوردار باشـد   هـا  گـروه ارزيابي تصوير ذهني خود از ديدگاه هـر يـك از ايـن    

تصوير ذهني براي دانشگاه نشان دهنده اين است كه بر روي كـدام نقـاط قـوت خـود بايـد      
بنابراين از ديدگاه كاتلر و فاكس تصوير ذهنـي از  . را منتقل كند ها آنند و چگونه تاكيد ك
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آل وس و بـه نقـل از    (شـود  يمعريف دانشگاه مجموع باورهاي يك فرد نسبت به دانشگاه ت
  ).2010راپوسو،

بيان  1970ايجاد تصوير ذهني از برند قوي براي دانشگاه مفهومي است كه از اوايل دهه 
سـال اخيـر مطـرح شـده      20-10اما توجه قابل مالحظه به ايـن موضـوع در طـي     .شده است

در اين بخش مروري بر ادبيات مرتبط با تصوير ذهني از برند و تاثير آن بر موسسـات   .است
  . آموزش عالي خواهيم داشت

اولين تحقيق را در زمينه تصوير ذهني از دانشگاه انجام داد و به بررسـي   )1971( 1موري
وي در اين تحقيق به مقايسـه   .تصوير ذهني بر روي تصميم گيري دانشجويان پرداختتأثير 

دو گروه از دانشجويان سـال اول و دوم پرداخـت و نتـايج ايـن     و تصوير ذهني سه دانشكده 
تحقيق نشان داد كه نه تنها تصاوير ذهني دانشـجويان سـال اول و دوم بـا يكـديگر متفـاوت      

و انتظـارات دانشـجويان متفـاوت     ازهـا يننيز براساس  ها نشكدهدااست بلكه تصاوير ذهني از 
تـك تـك دانشـجويان بـا توجـه بـه        نيز تأكيد كردند كـه ) 1982(2هادلسون و كار .باشد يم
بنـابراين بـراي اولـين بـار نيازهـاي       .اراتشان تصـاوير ذهنـي متفـاوتي از دانشـگاه دارنـد     ظانت

 يهـا  تـالش لي مطـرح شـده اسـت و    كنندگان و بازار هدف در ادبيات آمـوزش عـا   مصرف
متفاوت در ذهن دانشجويان بالقوه نسبت به  يها ارزشموسسه در راستاي بقا از طريق ايجاد 

گيـري دانشـجويان در انتخـاب     بـر فرآينـد تصـميم    توانـد  يمـ رقبا متمركز است كه به نوعي 
  . دانشگاه مؤثر باشد

ني دانشگاه انجـام دادنـد و بـه    مطالعاتي در زمينه تصوير ذه )1994(3تريدول و هاريسون
دانشـجويان، هيـات   يعنـي  (ميان گروه هـاي ذينفـع   تحقيق در زمينه تصوير ذهني از دانشگاه 

، كاركنان ادراك هيات علمي 4سورت-كيوبا استفاده از شيوه . پرداختند) علمي و كاركنان
رهنگـي  ف يهـا  كمـك و دانشجويان از دانشگاه مورد نظر باعـث شناسـايي عـواملي از قبيـل     
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دانشگاه به جامعه ، ارائه تسهيالت به دانشجويان ، شـهرت علمـي دانشـگاه و غيـره شـد كـه       
 ).2003آرپان و ديگران،به نقل از ( است  موثر روي تصوير ذهني از دانشگاه

در تحقيق كيفي كه در زمينه تصوير ذهني از دانشگاه انجام داد، نشان داد  (1993) 1تس 
 نيارزشـمندتر آن به عنوان ) تصاوير ذهني(تصوير ذهني  دانشگاهكه براي يك دانشكده يا 

اما امروزه در محيط غير قابل كنتـرل و ناپايـدار رسـانه هـاي انبـوه،       ،رود يمدارايي به شمار 
تـس  .كنـد  يمـ هرگونه بي نظمي يا رخداد رسانه اي شهرت محكم شركت را دچار لـرزش  

ايـت مثبـت عمـومي در جامعـه، افـزايش      از حم هـا  دانشـگاه همچنين دريافت نظر بـه اينكـه   
خـوب بـه منظـور     يهـا  ارزش، مورد توجه قرار گرفتن از نظر كيفيت علمي و ارائه ها هيشهر

پـس بـراي بقـا و رشـد بـه جـاي زوال و نـابودي ،         برنـد  يمـ شـان لـذت    حفظ تصوير ذهنـي 
قادر سـازد   را ها آنبايد ستاده هاي ملموس و غير ملموس به محيط ارائه دهند كه  ها سازمان

در واقع موسسه آموزش عالي بايد خدمات  .كه داده هاي ضروري را براي بقا دريافت كنند
بـه نقـل از   ( منحصر به فـرد بـراي بقـا نسـبت بـه سـاير موسسـات بـه دانشـجويان ارائـه كنـد           

  ).2001 كازولياس و ديگران،
نشـگاه از  تحقيقي بـر روي تصـوير ذهنـي از دا   ) 2001(كازولياس و همكارانش در سال 

ي آنها بـه بررسـ  . ديدگاه گروه هاي ذينفع بيروني با استفاده از نظر سنجي تلفني انجام دادند
يافتـه هـاي   . ، فردي و محيطي روي تصوير ذهني پرداختنـد تاثير سه گروه ازعوامل سازماني

 مـثالً ( توسط دانشـگاه  )عوامل سازماني(كنترل تصوير ذهني نشان داد كه عوامل قابل  ها آن
 يها شاخص) و تسهيالت فني ها كتابخانههاي علمي قوي، برنامه هاي ورزشي،  جود برنامهو
جمعيـت شـناختي پاسـخ     يهـا  يژگـ يوبراي ارزيابي تصوير ذهني از برند  نسبت بـه   تر يقو

و ميـزان  هـا  دانشـگاه ، مقايسـه هزينـه نسـبت بـه سـاير      مكان مثالً(دهندگان يا عوامل محيطي 
و همچنين تجربه . باشد يم) ها دانشگاهد هاي آموزشي نسبت به ساير برخورداري از استاندار

شخصي با دانشگاه نسبت به قرار گرفتن در معرض تبليغات رسانه اي مرتبط بـا دانشـگاه بـر    

                                                                                                                     
1. Theus 
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 . روي تصوير ذهني از برند موثر تر است

 2001)(كازولياس و همكـارانش   در ادامه تحقيقات) 2003(و همكارانش در سال  آرپان 
ا استفاده از رويكرد شـناختي، تصـوير ذهنـي از دانشـگاه را ميـان دو گـروه پاسـخ دهنـدگان         ب
 يهـا  يژگـ يونشـان داد كـه    هـا  افتـه ي. مورد بررسي قرار دادنـد ) دانشجويان و غير دانشجويان (

ورزشي و پوشش گسترده خبري دانشگاه بر تصوير ذهنـي دانشـگاه مـوثر     يها يژگيوعلمي، 
آنچه كه با تحقيقـات كازوليـاس و همكـارانش     حقيقات آرپان و همكارانبنابراين در ت. است

  .باشد يممغاير است تاثير پوشش خبري بر تصوير ذهني از دانشگاه 
 2"گشـتالت   "اظهار داشت كه تصوير ذهني از دانشـگاه معمـوال بـه عنـوان      (1982) 1فرام
ايـدي دربـاره اعضـاي هيـات     بنابراين تصوير ذهنـي از دانشـگاه اغلـب از عق   .  شود يممشاهده 

. كيفيـت تشـكيل شـده اسـت    –علمي، برنامه ريزي آموزشي، كيفيت تدريس و رابطه شـهريه  
و  ها تيفعالرا از قبيل تاكيد بر روي  هاييبهبود تصوير ذهني نيز پيشنهاد همچنين وي به منظور

اعضــاي هيــات علمي،كنتــرل نگــرش دانشــجويان فعلــي، نظرســنجي از فــارغ   يهــا تيــموفق
و  هـا  نگرشلتحصيالن در ارتباط با رضايت از تجربه تحصيل در اين دانشگاه، تحقيق پيرامون ا

جهـت درك تصـوير    پـس طبـق اظهـارات فـرام    . مطرح ساخت عقايد ساير گروه هاي درگير
از دانشجويان فعلي و فارغ التحصـيالن دانشـگاه و سـاير گـروه هـاي       توان يمذهني از دانشگاه 

  ).2010آل وس وراپوسو، ؛1998لندرام و ديگران،به نقل از ( درگير نظرسنجي كرد
در زمينـه تصـوير ذهنـي دانشـكده و دانشـگاه انجـام داد       ) 1999( 3در مطالعاتي كه ويلسـون 

بعالوه تصـوير ذهنـي از   . باشد يممشخص كرد كه تصوير ذهني يك فرايند شناختي و ارتباطي 
از عناصر سازماني ملموس و غيرملمـوس   دانشگاه يك ديدگاه ادراكي از يك سازمان بوده كه

 كننـد  يمـ معموال مخاطبان هدف ، تصوير ذهني از موسسه را از چندين بعد بررسـي  . متاثر است
توجه  شهرت علمي، ظاهر فيزيكي پرديس، هزينه،: اين اجزا عبارتند از . شوند يمكه اجزا ناميده 

                                                                                                                     
1. Fram 
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اي آماده سازي براي فارغ التحصـيلي  برنامه ه مسافت از خانه، فردي، تعيين سطح شغلي، مكان،
  ).2010راپوسو، آل وس و به نقل از (باشند يمو ورود به بازار كار و غيره 

در تحقيقـات خـود دريافـت كـه دو جـز شـكل دهنـده تصـوير ذهنـي           (1977) 1كندي 
ملموس بـوده كـه بـه     يها محركجز كاركردي شامل . جز كاركردي و احساسي: باشد يم

در حالي كـه جـز احساسـي     ،فيزيكي يها ييدارامانند  رنديگ يمقرار سادگي مورد سنجش 
پاالسـيو   .قابل درك هسـتند  ها نگرشمرتبط با شرايط روانشناختي كه از طريق احساسات و 

 در تحقيقي كه در زمينه تصويرذهني از دانشگاه انجام دادند، )2002(و همكارانش در سال 
كردند كه تصوير برند از طريق دو جز شناختي و مـوثر  با پشتيباني از يافته هاي كندي اثبات 

همچنين دريافتند اگر چه جز موثر بر تصـوير ذهنـي تاثيرگـذارتر اسـت امـا      . رديگ يمشكل 
  .باشد يماثبات كردند كه جز شناختي بر جز موثر تاثيرگذارتر 

ــان و همكــاران  ) 2010( در تحقيــق دوآرت و همكــاران ،  )2003(ماننــد تحقيقــات آرپ
، تصـوير ذهنـي از دانشـگاه    ) 2001( و كازوليـاس و همكـاران  ) 2002( السيو و همكـاران پا

زنـدگي   ،شـغلي،ارتباطات  يهـا  فرصتچهار بعد سازه اي چندبعدي در نظر گرفته شده كه 
نشـان   هـا  آنهمچنين  .بر روي آن تأثيرگذار است ها رشتهاجتماعي دانشگاه و تصوير ذهني 

نسـبت بـه    يتـر  مهـم  يهـا  شـاخص شـغلي   يهـا  فرصـت عي و دادند كه ابعاد زندگي اجتمـا 
  . باشند يم ها رشتهارتباطات و 
نيز تصوير ذهني از دانشگاه را به صـورت چنـد   ) 2009( 2گارسيا-مارتينز و باريو -لوكو

بعدي از ديدگاه اساتيد دانشگاه مورد بررسي قرار دادند و با استفاده از روش كيفي به مـدل  
يشنهادي تحقيق بـا اسـتفاده از مدلسـازي معـادالت سـاختاري مـورد       مدل پ .سازي پرداختند

بر تصوير ذهني دانشگاه مؤثر است عبارتند  ها آنابعادي كه از ديدگاه  .سنجش قرار گرفت
فنـي و   يهـا  سـاخت و زيـر   ،اجراييمديريت  اساتيد، يها تيفعال خدمت دهي به جامعه،: از

ورهـايي از قبيـل حضـور دانشـگاه در جامعـه و      نشـان داد كـه فاكت   ها آنيافته هاي  .فيزيكي
                                                                                                                     
1. Kennedy 
2. Luque-Martinez & Barrio-Garcia 
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بهبـود فرآينـدهاي مـديريت     ،كنـد  يم،آنچه از نظر فرهنگي عرضه )اينترنت(فضاي مجازي
اجرايي از قبيل ايجاد نظارت الكترونيكي و تالش جهت يافتن شغل براي فـارغ التحصـيالن   

ــتند    ــي از دانشــگاه داش ــر تصــوير ذهن ــأثير را ب ــترين ت ــ( دانشــگاه بيش ــه نق دوآرت و ل از ب
  ).2010ديگران،

  روش تحقيق 
و  ، مطلـوب  رومنـد ين(ذهنـي از برنـد    هـاي  تـداعي  يهـا  يژگيواز جمله شيوه هاي سنجش  

ذهنـي بـالقوه مـورد     هـاي  تـداعي كيفي است كه براي شناسايي  يها كيتكن) منحصر به فرد
و ابزارهـا   هـا  كيـ تكناندازه گيري كيفي در برگيرنـده گسـتره اي از    .رديگ يماستفاده قرار 

مصرف كننـدگان مفهـومي كـه     ،آزاد كه به وسيله آن به عنوان مثال روش تداعي. باشد يم
فرافكنـي از   يهـا  كيتكن. كنند يمقالب ساختارنيافته توصيف دارد در يك  ها آنبرند براي 

هاي شخصـيت برنـد بـه ويـژه زمـاني كـه        كننده تكميل جمله، تفسير عكس و توصيف قبيل
ان تمايل ندارند يا قادر نيستند احساسات خـود را بيـان كننـد شـيوه ديگـري      مصرف كنندگ

  ).1993كلر،( رديگ يماست كه مورد استفاده قرار 
شـيوه بـراي نشـان دادن     نيتـر  يقـو و اغلـب   نيتـر  سـاده براي بيشتر محققـان بازاريـابي    

كننـدگان در  براساس اين شيوه شركت  .باشد يمآزاد  ذهني از برند شيوه تداعي هاي تداعي
كـه از   رنديگ يممصاحبه با استفاده از سواالت ساختاريافته اما غير منتظره مورد پرسش قرار 

 شـود  يمـ دارد شناسايي  1حضورذهن ها آنكه مصرف كننده نسبت به  ييها پاسخاين طريق 
بنابراين  اين شيوه جمع آوري كيفي داده يعني تكنيك پاسـخ آزاد در   ).2004مك دوول،(

 چادوري، ؛2،1998زيمر و گلدن(ت تصوير ذهني زياد مورد استفاده قرار گرفته است مطالعا
دنيس،هس،استوري و  ؛5،2004؛مك دوول4،2001؛چنگ و چن3،1998رردام و سريواستاوا
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در تحقيقـات خـود ايـن تكنيـك را بـه عنـوان يـك         )1998(زيمر و گلدن ).1،2010يورك
مـورد   تصـوير ذهنـي از برنـد    يهـا  يژگـ يوافت تكنيك اندازه گيري ساختارنيافته براي دري

مصرف  "گشتالت  "ساختار يافته براي دريافت ادراك  يها اسيمقزيرا  .استفاده قرار دادند
  .كنندگان از تصوير ذهني از برند كافي نيست

زماني كه درباره يك دانشكده يا دانشگاه  (2003)مطابق با اظهارات گاتمن و ميااوليس 
سـنجش تصـوير ذهنـي از برنـد      يها اسيمقروش براي شناسايي  نيتر هساد ميكن يمصحبت 

زماني كه به نام دانشگاه مثال پيـام   "بپرسيم) دانشجويان ( اين است كه از مصرف كنندگان 
ايـن رويكـرد بـا ماهيـت تـداعي      "؟ كند يمخطور  ها آنچه چيزي به ذهن  كنند يمنور فكر 

افـراد چـه طـرز فكـري دارنـد زمـاني كـه بـه          "نكه گرانه تصوير ذهني از برند در رابطه بااي
طرز فكر شما در ارتبـاط   "به جاي استفاده از اين پرسش كه "كنند يمدانشگاه پيام نور فكر 

بـا توجـه بـه اظهـارات گـاتمن و       بيـ ترت نيبـد . سازگار است"با دانشگاه پيام نور چيست؟ 
از برنـد در آمـوزش    همكارش، استفاده از شيوه تداعي آزاد جهـت سـنجش تصـوير ذهنـي    

  ).2003گاتمن و ميااوليس، (باشد يمعالي مناسب 
تصـوير ذهنـي از برنـد از ادراك خـود تفسـيري       هـاي  تـداعي بنابراين به منظور كشـف  

  يعنـي شـيوه تـداعي    (2003) دانشجويان در اين تحقيق شيوه پيشنهادي گـاتمن وميـااوليس  
نيـز تأييـد شـده، در     (2003a) كلـر ، توسـط  )2005( 2آزاد و مصاحبه كـه مطـابق بـا انجيـت    
زيرا اين شيوه به پاسخ دهندگان امكان بيان آزادانـه   .دانشگاه مورد استفاده قرار گرفته است

  .دهد يمو اصطالحات خودشان  ها واژهنظرياتشان را با استفاده از 

  شركت كنندگان در مصاحبه
حجـم   ها پاسخرايي در جهت دست يابي به همگ )2003(3اكاس و گراسمطابق با اظهارات 

انجيـت  ( باشـد  يمـ نفـر   20 و آزمـون تـداعي آزاد   نمونه مناسب جهت شركت در مصـاحبه 
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 30 در ارتباط با اينكه حداقل حجم نمونه  )1975(  1اما با توجه به اظهارات راسكو ).2005،
مچنين و ه )1388الواني و آذر، دانايي فرد،به نقل از (مناسب است  ها يبررسبراي بيشتر نفر 

كـه  ) 2009( 2با توجه به حجم نمونه مورد استفاده در تحقيق كيفي انجام شده توسط پارك
نفر از دانشجويان كارشناسي ارشد جهت شركت در  33بنابراين در اين تحقيق  ،نفر بوده 30

دانشـجويان ممكـن     (2006) 3مارينـگ  همچنين با توجه به اظهارات. انتخاب شدندمصاحبه 
مطلوب و منحصر به فرد از دانشگاه خود تا زمان فارغ التحصيلي ،  رومندين هاي تداعياست 

 . داحتمـالي بعـد از فـارغ التحصـيلي بدسـت آورنـ        يها سالو يا حتي بعد از آن يعني تعداد 
نفـر از دانشـجويان كارشناسـي ارشـد      33بـا   رو در روبنابراين در اين تحقيق  مصاحبه هاي 

با اسـتفاده   دانش آموخته اين دانشگاه در مقطع كارشناسي بودنددانشگاه پيام نور تهران كه 
جهـت اسـتخراج   ، )2002؛ گـريس و اكـاس،  2005انجيـت، (از روش نمونه گيري هدفمنـد  

همچنين مدت زمان مصاحبه بـا هـر    .مطلوب و منحصر به فرد انجام شد ،رومندين هاي تداعي
و  در داخل دانشـگاه انجـام شـد    ها همصاحبدقيقه به طول انجاميد و كليه  20الي  15دانشجو 
   .ديگردتوسط محقق ثبت  يدستبه صورت   يافتيدر يها پاسخ

  مصاحبهو مراحل  شيوه
طراحـي   (2006)سواالت مصاحبه جهت استفاده از تكنيك تـداعي آزاد بـا اسـتفاده از كلـر    

ل پرسيده شد اين بود كـه وقتـي بـه دانشـگاه محـ      گاناولين سوالي كه از مصاحبه شوند.شد
از مصـاحبه   ؟كنـد  يمـ بـه ذهـن شـما خطـور      ييهـا  يژگـ يوچـه   ديكن يمتحصيل خود فكر 

پاسخ خود بـه طـور كامـل شـرح     ... و عبارات ،با استفاده از كلمات شوندگان خواسته شد تا
در ارتبـاط   را كه دقيقـاً  ييها يژگيوخواسته شد تا  گاندر سوال دوم از مصاحبه شوند.ندده

دو همچنـين در سـوال سـوم از پاسـخ     نـ نـام ببر  نـد د دوست داربا دانشگاه محل تحصيل خو
را  نـد را كه در ارتباط با دانشگاه پيام نور دوسـت ندار  ييها يژگيودهندگان خواسته شد تا 

                                                                                                                     
1. Roscoe 
2. Park 
3. Maringe 
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ذهني  هاي تداعيفكر كرده و  تر قيعمدانشجو  هدف از سواالت دوم و سوم اوالً .ندبيان كن
مثبـت و منفـي    هاي تداعي توان يماز اين طريق  اًيثان بيشتري را از دانشگاه پيام نور نام ببرد و

دليلـي كـه دانشـجو     نيتـر  مهمو در نهايت سوال چهارم نيز در رابطه با . را نيز شناسايي كرد
  . اين دانشگاه را براي تحصيل انتخاب كرده مطرح شد

   ها دادهشيوه تجزيه و تحليل 
را كــه توســط ليــل كيفــي خالصــه اي از شــيوه هــاي تجزيــه و تح )2001( 1راتكليــف

رده  ، 2سنخ شناسـي :عبارتند از  ها آنمحققان مختلف انجام شده بود ارائه كرد كه برخي از 
، تحليـل  6تحليـل مـاتريس   / تحليـل منطقـي    ، 5قيـاس محتـوا   ،  4، تحليـل مقايسـه اي   3يبند

  ).2005انجيت ، (8، تحليل محتوا 7استعاره اي
مده از مصاحبه در ايـن تحقيـق  شـيوه تحليـل     بدست آ يها پاسخجهت تجزيه و تحليل 

تحليل محتوا يك روش كيفي براي تجزيه و تحليل داده هاي كالمـي و   .محتوا انتخاب شد
 .)2005 انجيت،( باشد يم ها دادهرفتاري با هدف طبقه بندي ، خالصه سازي و جدول بندي 

تحليل محتوا مورد تجزيه  داده هاي بدست آمده در اين تحقيق با استفاده از تكنيك بنابراين
 اميـ پاز برند دانشگاه  ييها يژگيوچه  "محتوا سوال  ليتحل نديفرآدر . و تحليل قرار گرفت

راسـتا،   نيـ ادر . مورد توجه محقق قرار داشـت  "شده است  ييشناسا انيدانشجونور توسط 
بـه   ها واژه، يرمزگذاردر . بدست آمده از مصاحبه پرداخت يها پاسخ يرمزگذارمحقق به 

 يهـا  پاسـخ ، محقـق  يرمزگـذار  نـد يفرآدر . مـورد توجـه قـرار گرفتنـد     ليتحلعنوان واحد 
بدسـت آمـده از هـر     يهـا را براساس داده  يستيل چكو  كردهاز مصاحبه را مرور  يافتيدر

                                                                                                                     
1. Ratcliff 
2. typology 
3. taxonomy 
4. analysis Comparsion 
5. content Comparsion 
6. logical Analysis / Matrix Analysis 
7. metaphoric Analysis 
8. content Analysis 
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كـه   1ييهـا  يژگـ يو، سـت يل چـك  نيابراساس  تينهادر ). 2005، تيانج(  كرد هيتهسوال 
جـان، لـوكن،كيم و   %) (50( ندمصـاحبه شـوندگان داشـت    يها سخپافراواني بيشتري در ميان 

  .، براي هر يك از سواالت انتخاب شدند)2،2006مونگا

   تحقيقيافته هاي 
  جمعيت شناختي مصاحبه شوندگان  يها يژگيو

همانطور كه در روش تحقيق بيان شـد تعـداد شـركت كننـدگان در مصـاحبه جهـت جمـع        
 نفـر زن  16و %)52( نفر مـرد  17از اين تعداد . نفر بود 33 در اين مطالعه كيفي ها دادهآوري 

  ).1جدول  ( باشد يمو همچنين بيشترين شركت كننده از رشته مديريت اجرايي %) 48(
  به تفكيك جنسيت و رشته تحصيلي فردي پاسخ دهندگان يها يژگيو .1 جدول

  فراواني
  

 n  (%)درصد
 زن  16  %48  جنسيت مرد  17  52%
 يت اجراييمدير  9  46%

  رشته تحصيلي

 علوم اقتصادي  7  24%
 مديريت بازرگاني  3  15%

 حقوق  5  15%
 ادبيات فارسي  3  9%
 شناسيروان  2  6%
 مهندسي صنايع  3  9%
 فيزيك  1  3%

  

                                                                                                                     
1. attributes 
2. John, Loken , Kim & Monga 
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  هاي حاصل از تحليل محتوا به تفكيك هر سوال  يافته
چـه   ديـ كن يمـ خـود فكـر   وقتي به دانشـگاه محـل تحصـيل    "در پاسخ به سوال اول مصاحبه 

 ...با استفاده از كلمات ،عبـارات ،اصـطالحات و  (؟ كند يمبه ذهن شما خطور  ييها يژگيو

امكـان   "،  "بـي برنـامگي دانشـگاه    "ي چـون  هـاي  تـداعي  ".)خود به طور كامل شرح دهيد
و  "اجبـاري نبـودن حضـور در كـالس      "،  "محور بـودن  -دانشجو "،  "تحصيل حين كار 

 .مصاحبه شوندگان داراست يها پاسخبيشترين فراواني را در ميان  "روبه رشددانشگاهي "

در ارتبـاط بـا دانشـگاه محـل      را كه دقيقـاً  ييها يژگيو"در پاسخ به سوال دوم مصاحبه 
 " از قبيـل  ييهـا  يژگـ يودر پاسـخ بـه ايـن سـوال      ".تحصيل خود دوست داريد را نام ببريد

امكـان تحصـيل    "،  "اجباري نبودن حضور در كالس " ، "در پايان هفته  ها كالستشكيل 
پاسخ دهنـدگان   بيشتر توسطبود كه  ييها يژگيو ،" محور بودن -دانشجو "و،  "حين كار 
  .مطرح شد

را كـه در ارتبـاط بـا     ييهـا  يژگـ يو "هچنين مصاحبه شوندگان در پاسخ به سوال سـوم  
بي احترامي به دانشجويان  "چون  ييها يژگيو ".دانشگاه پيام نور دوست نداريد ، بيان كنيد

تسـهيالت ناكـافي    "، "فوق برنامـه   يها تيفعالعدم برخورداري از  "،  "بي برنامگي  " ، "
بيشترين فراواني را در ميان  "عدم اعتبار مدرك تحصيلي  "و  " ها كتاببه روز نبودن  "، "

  .در يافتي داراست يها پاسخ
براي انتخـاب دانشـگاه پيـام     را دليل خود نيتر همم "در پاسخ به آخرين سوال مصاحبه 

 "،  "امكـان تحصـيل حـين كـار     "چون  ييها يژگيو ".ادامه تحصيل بيان نماييد جهتنور 
از قبيـل  شـبانه و    ها دانشگاهنسبت به برخي از  تر نييپاشهريه  " ، "سهولت ورود به دانشگاه

بـود كـه بيشـترين فراوانـي را در     مـواردي   ، "اجباري نبودن حضور در كـالس  "، و  "آزاد 
  .مصاحبه شوندگان داشت يها پاسخ

ويژگـي جهـت سـنجش     31 ،مطالعـه كيفـي  با توجه به يافته هاي حاصل از بدين ترتيب 
فراهم آوردن  ": عبارتند ازكه  شدشناسايي در اين تحقيق تصوير ذهني از دانشگاه پيام نور 
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راهم آوردن امكـان حضـور اختيـاري در    فـ  "،  "امكان تحصيل حين كار براي دانشـجويان  
 رفع اشكال گروهي در پايـان هفتـه   يها كالستشكيل  "، "رفع اشكال گروهي  يها كالس

-دانشـجو  "،  "محـور بـودن دانشـگاه     –به روز بودن منابع مطالعه با توجه بـه كتـاب    "،  "
ي از نظـام  برخـوردار "،  "سهولت ورود به دانشگاه بـراي ادامـه تحصـيل     "،  "محور بودن 

،  "مناسب بودن روش برخورد و احترام بـا دانشـجويان    "،  "برنامه ريزي آموزشي مطلوب 
 "متنوع به دانشجويان...) علمي و ،يسرگرم ورزشي ،(فوق برنامه  يها تيفعالارائه گستره  "
 "به دانشجويان ) آزمايشگاه و غيره تجهيزات كامپيوتري،كتابخانه،(ارائه تسهيالت كافي "، 
متناسـب بـودن شـهريه    " ، "با ارزش بودن مـدرك دريـافتي بـراي ورود بـه بـازار كـار        "، 

حركـت دانشـگاه در جهـت     "،و  "پرداختي در دانشگاه پيام نور با توانايي مالي دانشجويان 
شناسـايي شـده از    يهـا  يژگـ يوالزم به ذكر است كه به منظور افزايش روايـي،  .("پيشرفت 

  ).رسيده است أييد صاحبنظرانتكنيك تداعي آزاد به ت

 بحث و نتيجه گيري
مناسب جهت سنجش تصوير ذهني از برنـد   يها اسيمقهدف از انجام اين تحقيق  شناسايي 

آزاد مـورد اسـتفاده قـرار     به اين منظور تكنيك كيفـي تـداعي   .باشد يمدر دانشگاه پيام نور 
ل محتوا تجزيه و تحليل شـده  داده هاي بدست آمده با استفاده از تكنيك تحلي .ه استگرفت
وقتي به دانشگاه محل "داده هاي بدست آمده از سوال  )2006(مطابق با اظهارات كلر .است

منجر به شناسايي  " ؟كند يمبه ذهن شما خطور  ييها يژگيوچه  ديكن يمتحصيل خود فكر 
دسـت  ب يهـا  پاسـخ همچنـين   .ذهني احتمالي از دانشگاه شـده اسـت   هاي تداعيدامنه اي از 

در ارتباط با دانشـگاه محـل    را كه دقيقاً ييها يژگيو"آمده از سواالت دوم و سوم مصاحبه 
ذهني نزد  هاي تداعينشان دهنده مطلوبيت  ".را نام ببريد نداريد/تحصيل خود دوست داريد

منحصـر بـه فـرد     هـاي  تـداعي بعالوه در اين تحقيـق جهـت اسـتخراج     .باشد يمپاسخ دهنده 
 جهـت براي انتخـاب دانشـگاه پيـام نـور      را دليل خود نيتر مهم "شگاه سوالتصوير برند دان

از جمله نتايج بدست آمده از اين تحقيـق ايـن    .مطرح شده است " ادامه تحصيل بيان نماييد
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ذهني از دانشگاه پيام نـور بـراي دانشـجويان ايـن دانشـگاه بـه يـك         هاي تداعيهمه بود كه 
ديگـر توسـط پاسـخ     هاي تداعيبيشتر از  هاي تداعيخي از بر .باشند ينماندازه حائز اهميت 

 رومنـد ين هـاي  تداعي "شناختي از طريق بيان مفهوم  هاي تداعيادبيات  .بيان شدند دهندگان
 هـاي  تـداعي بـه كلمـاتي تحـت عنـوان      رومنـد ين هاي تداعي .كند يماز اين مساله حمايت  "

 شود يمدر ذهن شخص فعال  هاي عيتدابرجسته اشاره دارد و نشان دهنده سرعتي است كه 
 هـاي  تـداعي  .شـود  يمـ كه در نتيجه ايـن فعـال سـازي ايجـاد      هاي تداعيو كل فراواني اين 

 ).2005انجيـت ، (شـوند  يمـ به سـادگي توسـط فـرد فراخـواني      با ارائه يك محرك رومندين
نـور فكـر    وقتي بـه دانشـگاه پيـام    " سوالي مانندزماني كه  انجيتبنابراين مطابق با اظهارات 

شـد،  پرسـيده   گروهـي از دانشـجويان  از "؟ كنـد  يمـ چه چيزي بـه ذهنتـان خطـور     ديكن يم
مطـرح   هـاي  تـداعي بـودن   رومنـد ين فراخوانده شده به عنوان شاخصـي از  يها پاسخفراواني 

فراوانـي بيشـتري در   ي كـه  هـاي  تـداعي كـه   ميرسـ  يمـ در اين تحقيق به ايـن نتيجـه    .باشد يم
عوامل تـاثير گـذار    نيتر مهمو  نيتر يقو%) 50()منفييامثبت (داشت دانشجويان  يها پاسخ

، مطلوب رومندينذهني   هاي تداعيدر اين تحقيق  پس. باشند يمبر تصوير ذهني از دانشگاه 
و منحصر به فرد از دانشگاه پيام نور شناسايي شد كه انعكاسي از تصوير ذهنـي از برنـد ايـن    

سـنجش تصـوير ذهنـي از برنـد در      يهـا  اسيـ مق تعيـين ت دانشگاه بوده و مبناي مناسبي جه
ويژگي جهت سنجش تصوير ذهني از برند در  13بدين ترتيب  .بدست داد دانشگاه مذكور

شناسايي شده از  يها يژگيوتعدادي از . دانشگاه پيام نور در اين تحقيق شناسايي شده است
فـراهم آوردن امكـان    "،  "فراهم آوردن امكان تحصيل حين كار براي دانشـجويان   "قبيل 

رفـع اشـكال    يهـا  كـالس تشـكيل   "، "رفع اشكال گروهي  يها كالسحضور اختياري در 
محـور بـودن    –منـابع مطالعـه بـا توجـه بـه كتـاب       به روز بودن  "،  " گروهي در پايان هفته

 "سهولت ورود بـه دانشـگاه بـراي ادامـه تحصـيل       "،  "محور بودن -دانشجو "،  "دانشگاه 
كه چهار ويژگـي   باشند يم) 1دانشگاه باز( مرتبط با طبقه محصول دانشگاه يها يژگيوجزء 

                                                                                                                     
ي باز،از نظام آموزش باز واز راه دور برخوردار مي باشند كه اساس اين برنامه آموزشي جدايي ياددهنده ها دانشگاه . 1

  .از يادگيرنده مي باشد
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و  "بـه روز بـودن منـابع مطالعـه    "،"حضور اختياري در كـالس "،"امكان تحصيل حين كار"
 نيتـر  مهـم  عنـوان  بـه كـه ايـن عوامـل را    ) 2009(با مطالعه معتمـدي  "محور بودن-دانشجو"
سهولت ورود "ويژگي  .سازگار است نور مطرح كرده، دانشگاه پيام 1آموزشي يها يژگيو

يكـي   عنـوان  به )2006(2نيز در مطالعه اوجو و اوالكوليهين  "به دانشگاه براي ادامه تحصيل
امـا ويژگـي    .ي بـاز جهـت ادامـه تحصـيل مطـرح شـده اسـت       هـا  دانشگاهاز مزاياي انتخاب 

كـه نشـان دهنـده ارزش     در مطالعـات مشـابه يافـت نشـد    "در پايـان هفتـه   ها كالستشكيل "
همچنـين يافتـه هـاي ايـن      .باشد يمسنجش تصوير ذهني دانشگاه به اقتضاي محيط پژوهشي 

مرتبط با طبقه محصول دانشـگاه پيـام نـور بـراي      يها يژگيوكه نه تنها  دهد يمتحقيق نشان 
شي بلكه با توجه به اينكه شيوه اصلي آموز ،اهميت است دانشجويان فعلي اين دانشگاه حائز

 يها ياستراتژدر اين راستا  باشد يمدانشگاه پيام نور ارائه دوره هاي آموزش نيمه حضوري 
 .دانـد  يميعني مراكز دانشگاه پيام نور را ضروري  3فيزيكي يها ساختماندانشگاه استفاده از 

بيشتر دانشـجويان مشـغول بـه تحصـيل در     ) 2009( بعالوه با توجه به اينكه مطابق با معتمدي
هاي آموزش نيمه حضوري دانشگاه پيام نور جوان هستند و كساني هسـتند كـه شـاغل     دوره

بــدين ترتيــب نيازهــاي متفــاوتي بــا  ،نيســتند و تنهــا بــه تحصــيل در دانشــگاه اشــتغال دارنــد
بنـابراين اگرچـه    .دانشجوياني دارند كه شاغل هستند و از شرايط سني باالتري برخوردارنـد 

متفاوت است اما اكثريـت دانشـجويان    4ي سنتيها دانشگاهنور با نظام آموزشي دانشگاه پيام 
 مشغول به تحصيل در اين دانشگاه انتظار دارنـد برخـي خـدمات آموزشـي ماننـد كتابخانـه،      

فعايت هاي فوق برنامه و غيره را مشـابه   اطالعاتي، يها بانكامكان دسترسي به  آزمايشگاه،
در  يخـوب  بـه دريافـت كننـد كـه ايـن مـوارد       ،شـود  يمـ ي سـنتي ارائـه   هـا  دانشگاهآنچه در 

بنـابراين از ديـدگاه مصـاحبه     .مصـاحبه شـوندگان در ايـن تحقيـق مشـهود اسـت       يها پاسخ
 ،يسـرگرم  ،ورزشـي (فـوق برنامـه    يهـا  تيـ فعالره ارائه گست"چون  ييها يژگيوشوندگان 

                                                                                                                     
1. educational characteristics 
2. ojo &   Olakulehin  
3. physical situations of campuses 
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 كتابخانـه،  تجهيزات كـامپيوتري، (ارائه تسهيالت كافي " ،"متنوع به دانشجويان...)  علمي و
كه ايـن دو ويژگـي بـه ترتيـب بـا       باشند يمحائز اهميت  "به دانشجويان ) آزمايشگاه و غيره

جهـت سـنجش   ) 2003(و آرپان و ديگـران ) 2010(1مطالعات انجام شده توسط اسچيدرمن 
ز نظـام برنامـه ريـزي    برخـورداري ا "بعـالوه   .ي سنتي سازگار استها دانشگاهتصوير ذهني 

و  باشد يمويژگي ديگري است كه براي مصاحبه شوندگان حائزاهميت  "آموزشي مطلوب
به اقتضاي محيط پژوهشي اين تحقيق شناسايي شده كه در مطالعات قبلي در زمينـه سـنجش   

حائزاهميت از ديدگاه مصـاحبه   يها يژگيوهمچنين ساير  .تصوير ذهني دانشگاه يافت نشد
با مطالعه اسـتيونز   "و احترام با دانشجويان روش برخورد  "شوندگان در اين تحقيق از قبيل 

بـا مطالعـه آرپـان و     "ارزش مدرك دريافتي براي ورود بـه بـازار كـار   " ؛)2008(و ديگران 
توانـايي مـالي   متناسـب بـودن شـهريه پرداختـي در دانشـگاه پيـام نـور بـا         " ؛)2003(ديگران

كازوليـاس و   ،)2002(رانپاالسيو و ديگ ،)2008(با مطالعات استيونز و ديگران "دانشجويان
) 2010(بـا مطالعـه اسـچيدرمن    "حركـت دانشـگاه در جهـت پيشـرفت      "و ) 2001(ديگران

ي سـنتي  هـا  دانشـگاه جهت سـنجش تصـوير ذهنـي     ها يژگيوسازگار هستند كه تمامي اين 
 هـا  يژگـ يوكه با توجه به نتايج اين تحقيق ايـن   اند شدهشناسايي  توسط محققان فوق الذكر،

  . باشند يمتصوير ذهني دانشگاه باز پيام نور نيز حائزاهميت جهت سنجش 
شـكل دهنـده تصـوير ذهنـي      هـاي  تداعياز لحاظ نظري در اين تحقيق جهت استخراج 

به طور  از ادراك خود تفسيري دانشجويان،از شيوه اي استفاده شد كه قبالً دانشگاه پيام نور
 .مـورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه اسـت      هـا  دانشگاهگسترده در تحقيقات مرتبط با تصوير ذهني 

استفاده از مصاحبه هاي كيفي و تداعي آزاد در بررسي دقيق ذهن مصرف كننده بسيار حائز 
كـه دانشـجويان از دانشـگاه خـود در      2اهميت است و به محققان امكان دستيابي به مفاهيمي

دگان تحميـل  زيرا مصـاحبه هـاي كيفـي و تـداعي آزاد بـه پاسـخ دهنـ        دهد يم ذهن دارند،
بـه  كه سنجه هاي از پيش تعيين شده را ارزيابي و رتبه بندي كنند بلكـه ايـن شـيوه     كند ينم

                                                                                                                     
1. Schneiderman 
2. meaning  
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و اصطالحات خودشـان   ها واژهپاسخ دهندگان امكان بيان آزادانه نظرياتشان را با استفاده از 
بدين ترتيب استفاده از اين روش كيفـي در مطالعـات مـرتبط بـا تصـوير ذهنـي بـه         .دهد يم
حقق امكان استخراج تصاوير ذهني را كه در تعيين رفتار مصرف كننده جهـت انتخـاب يـا    م

بنابراين در اين تحقيق تكنيكي جهت اسـتخراج  . دهد يم عدم انتخاب برند تأثيرگذار است،
مـورد اسـتفاده محققـان آتـي      تواند يمتصوير ذهني در دانشگاه ارائه گرديد كه  هاي تداعي

ي مختلـف قـرار   ها دانشگاهالزم براي اندازه گيري تصوير ذهني  جهت شناسايي سنجه هاي
  .گيرد

با توجه به اينكه تحقيق حاضر نوعي تحقيق اكتشافي است بنـابراين از لحـاظ كـاربردي    
را  هـا  اسيمقكمي كردن اين مديران دانشگاه امكان  بهتعيين شده در اين تحقيق  يها اسيمق

اين امكـان را   ها آنبدين ترتيب به  دهد يمشگاه در آينده جهت سنجش تصوير ذهني از دان
مقايسه كرده و به نقـاط قـوت و ضـعف     ها دانشگاهكه تصوير ذهني خود را با ساير  دهد يم

كـه بـر اسـاس ترجيحـات      يشفاف جهت ايجاد برنـد  1دستورالعمل تا بتوانند خود پي ببرند
  .كنند تدويندانشجويان و كساني كه قصد ورود به اين دانشگاه را دارند ، 

آيا نتـايج بدسـت آمـده از مطالعـات      در خصوص تحقيقات كيفي همواره اين سؤال كه
معمـوال در   .و محققان جاي بحـث دارد  ها نيسيتئوركيفي كفايت الزم را دارد يا خير براي 

در ميـان   ييها ينگرانخصوص پايايي و روايي نتايج بدست آمده از تحقيقات كيفي محض 
 رياضي بـراي اثبـات   يها شاخصكمي كه از  يها روشبرخالف . د دارداثبات گرا ها وجو

، در تحقيقات كيفي امكـان اسـتفاده از الگـو هـاي تفسـيري      كنند يمروايي و پايايي استفاده 
اما نتايج حاصل از تحقيقات كيفي به دليل  .آماري وجود ندارد يها ليتحلاستخراج شده از 

يم بـه جامعـه آمـاري نيسـت ولـي بـه دليـل اينكـه         تعداد كم مشاركت كنندگان ، قابـل تعمـ  
مـورد اسـتفاده    ها دهيپدتحقيقات كيفي بيشتر ماهيت اكتشافي دارند و جهت كشف ماهيت 

بنابراين تقريبا توسط تعداد زيادي از محققان در مراحل اوليـه تحقيـق جهـت     رنديگ يمقرار 

                                                                                                                     
1. directions 
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 ).2004،مـك دوول  ؛2005انجيـت، ( رنـد يگ يمـ كمي مورد استفاده قرار  يها اسيمقتدوين 
در  ،شناسـايي شـده در ايـن تحقيـق     يهـا  اسيمقدر تحقيقات آتي  گردد يمبنابراين پيشنهاد 

پايا و روا سنجش تصوير ذهني دانشگاه  يها اسيمقتحقيقي كمي مورد بررسي قرار گيرد تا 
  .پيام نور شناسايي گردد

كارشناسـي  گاه دانشـجويان  تصوير ذهني از برند دانشگاه پيام نور در اين تحقيق از ديـد 
قـرار گرفـت و    بررسـي مـورد   بودنـد،  ايـن دانشـگاه   هدانـش آموختـ   كـه خـود  فعلـي  ارشد 

بـا توجـه بـه    . تعيين گرديد ها آننيز بر اساس ديدگاه هاي  سنجش تصوير ذهني يها اسيمق
گاه داشته باشند كه اين از دانشمتفاوتي اينكه گروه هاي مختلف ممكن است تصاوير ذهني 

در  شـود  يمـ بنـابراين پيشـنهاد    ،بر روي تصوير كلي از دانشگاه موثر باشـد  تواند يموع موض
ــي   ــات آت ــداعيتحقيق ــاي ت ــور    ه ــام ن ــگاه پي ــي از دانش ــوير ذهن ــاير   از را تص ــدگاه س دي

نيـز مـورد بررسـي قـرار     ) ...مشاوران تحصيلي و  ،ها خانواده هيات علمي،كاركنان،(ها گروه
   .نيز شناسايي شود ها آنوير برند از ديدگاه سنجش تص يها اسيمقگيرد تا 

نشـان دهنـده    تواند يمهمچنين با توجه به اين كه يافته هاي حاصل از روش تداعي آزاد 
امكـان شناسـايي ابعـاد اصـلي      هـا  افتهيپس اين  مفهوم چندبعدي تصوير ذهني از برند باشد،

كه منجر به مدلسازي حليل عاملي با استفاده از روش تتصوير ذهني از برند دانشگاه پيام نور 
كـه ايـن مـدل را     سـازد  يمـ را فـراهم   شـود  يمـ آتـي  تصوير ذهني از دانشگاه براي محققان 

جهت  توان يمدر اين راستا  .با استفاده از مدلسازي معادالت ساختاري برآورد نمود توان يم
را ي دارنـد  كه نيـاز بـه سـرمايه گـذاري بيشـتر      ييها بخشدستيابي به تصوير ذهني مطلوب 

  .شناسايي نمود
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