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گرهید .پس ام شناسایی مرل هها و هستهبندی شا ا حصت چ اب مرل ه ا لی ااسا  ،باهبره ،میرسارت و فرشیند به
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ايروهای با م ابس و حخیص ویژن هب هااصهان و ا ایتاً هب مرل ه فرشیند گویله کنل هلای ملالی بله هااصلدویا
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مقدمه

با حوجه به هايای بقابتی و فصرهن امروم ،مطرح شد هب باماب کسب و کاب و ماالدگاب شلد هب ش ،
ايام به حواانندیهایی هابه که ام طریق مطالعاس گسترهن ،ب رنگيری ام حدربياس موفلق و الاموفق و
شگاهی ام شرایط کصوب و منطقه فعاليلت ،بامابهلای ج لاای و هیهلر گزینلههلای متعلده بله هسلت
میشید .اکتصافاس و ارتراعلاس ،حا ل حصقيقلاحی هسلتند کله عنلدحاً بله طلوب مسلتقيم هب مراکلز

حصقيقاحی و مرسسه های شمومز عالی و یا به کن

شا ا اادام می شلواد .مطالعلاس اادلام شلدن هب

ابحباط با براامههای حوسعه اغلب کصوبها ،اصا ههندن مصلوبی بلوه اقلش فلنشوبی اطالعلاس و
ابحباطاس هب این گواه براامههاست .فنشوبی اطالعاس و ابحباطلاس با ملیحلوا بله عنلوا ابلزابی
ايرومند و قوی برای ابحقای کي يلت و کلابشیی شملومز ملوبه اسلت اهن قلراب هاه ،بله گوالهای کله
شيونهای سنتی شملومز با هسلت رلوز حيييلر قلراب ههلد و هیهلر ايلامی بله حيلوب فيزی لی هب
کالس های هبس اباشد .با پيصرفت فنشوبی ریو اً فنشوبی اطالعاس و ابحباطلاس ،هااصلهانهلا
هب حعام بيصتری با مصيط پيراملو رلوه قلراب گرفتلهاالد .للذا ،بلر هنلين اسلاس ضلروبس هابه بلا
بوی رهی چالش مصوب به شمومز عالی اهریسته شوه .اصون و چهواهی اشتيال هااش شمورتها ،
بواد حيييلراس جنعيتلی اظلامهلای ح لومتی و بيلنشهلای سياسلی و پدیلدن فلراب ميزهلا ام جنلله
چالشهایی هستند که اظام شمومز عالی هب هوبا معا ر با شا ا هب کصاکش است .ج لاای شلد
و بين النللی شد و هم چنين ،ااقلالب هب فلنشوبی اطالعلاس ،هااصلهانهلا با واهاب بله شلرکت هب
بامابهای بقابتی شمومز و پژوهش کرهن است .به عالون ،کاهش حنایتهای هولتلی و ریو لی
و هزینههای هب حال افزایش ،هااصهانها با واهاب رواهد سارت حا اقداماس غيرمعنولی با هب ج لت
عرضه ردماس بيصتر با مناب کنتر به عن شوباد .بدی ی است که هااصهانهلا مدبلوب رواهنلد بلوه
روه با به سرعت با این مصيط هب حال حييير مطابقت ههند حا جایهان ویژنای با کله هب طلول هوبا
گذشته به هست شوبهنااد ،ح ظ کنند و مسروليت روه با به عنلوا حلافظ ابمزهلای اجتنلاعی و
ميراث فرهنهی به اادام برسااند ).(Moshref et al., 2006
امرومن برای هااششموما مدابس متوسطه ام ا ااتخاب مراکز میاهی بلرای وبوه بله شملومز
عالی وجوه هابه .شا ا قاهباد حا ام بين هااصهانها ،اعم ام هولتی (شبااه ،بومااه ،مدامی ،پيام الوب) و
یا ریو ی (هااصهان شماه اسالمی ،غيراات اعی) ،بلر اسلاس عالیلق ،حواالاییهلا ،هوبانلای شليلی،
هسترسی و ام ا قبولی هست به ااتخاب بزاند .ام سوی هیهر ،افزایش حعلداه هااصلهانهلا و مراکلز
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شمومز عالی ،بقابت شدیدی با بين این مرسساس ایداه انوهن اسلت کله فرفيلتهلای رلالی ایلن
مرسساس بر این مسأله گلواهی ملیههلد ) .(Sohail & Saeed, 2003مصليط بقلابتی بو بله بشلد
باعث شدن است حا مرسساس شمومز عالی به طوب را ی برای جذب و اه لدابی هااصلدویا  3بله
بقابت بپرهاماد .با حوجه به افزایش بقابت هب شمومز عالی ،برادسامی ی
ش رس مرسساس میباشد ،همچنين ،به ی

عامل ملر ر هب حلروی

منب کسب هبشمد اضافی برای این مرسسلاس ام طریلق

شناسایی ردماس متنایز حبدی شدن است .اتلای حصقيقلاس اصلا هاهن کله برادسلامی حلأ ير بسلياب
با یی بر کال ها و هااصهانها هابه .به طوب کلی ،بهکابگيری برااملههلای برالد حدلابی حلأ ير قابل
حوجه و مثبتی بر هااصهانها و کال ها ،اعم ام شناسایی هااصهان و افزایش بتاام و افزایش شلنارت
ام هااصهان با هابا میباشد ) .(Smith, 2011امرومن ،بسيابی ام هااصهانها مااند هلابوابه ،هااصلهان
کالي رايای لسشادلس ،هااصهان کالي رايای جنوبی و بسيابی ام هااصهانهای هیهر ،هویلت رلوه با
ام طریق است اهن ام الامهلای حدلابی هلمچلو یل

وا،ن ،الام ،انلاه ،یلا شبم (یلا حرکيبلی ام ش )،

برادسامی میکنند که ردماس شا ا با ام هیهر بقبا متنایز ملیکنلد (United States Office of

).Patent and Trademark, 2001
بنابراین می حوا گ ت هااصهان ها با ابایله رلدماس م يلد و متنلایز و قابل هسلترس بلرای هنله
ام ا جذب هااصدوی بيصتر با برای روه فراهم شوبهنااد .ام جنله اقداماس م يد برای ایلن هلدف
ایلن اسلت کله هب طلی سلالهلای اريلر اسلت اهن ام شملومزهلای مدلامی ايلز هب براامله کلابی
هااصهانهای معتبر ج ا قراب گرفته است .این بوز اوین به قدبی اميدبخش بوهن است که حتی
هااصهانهای اوپایی بهطوب کام به وبس مدامی ش

گرفتهااد یعنی ،هااصهانهایی که حا قبل

ام مطرح شد شمومزهای ال ترواي ی مبتنی بر وب وجوه اداشتند ،اکنو هابای چنلدین هلزاب
هااصدو میباشند .هااصهان مدامی  Unexusو مرکلز شملومزهلای مدلامی  Hungry Mindsام
این اوع میباشند ) .(Moshref et al., 2006طبلق اظلرهلای حلابیخی معتبلر اوللين شملومزهلای
غيرحيوبی ،هب سالهای 3011حا  30 1ميالهی ش
شمومزهای م احبهای ايز مص وب بوهنااد ،ا

گرفته است .هب این اوع شمومزهلا کله بله

شيون یاهگيری بر م احبه و اامهاهلابی بلين اسلتاه و

فراگير بوهن است .اما ،پس ام ساليا طو ای بفته بفته و با ف وب فلنشوبیهلای جدیلد ایلن شل

1. Attract and Students Retain
2. Branding
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شمومز مدب حر شد .حا اینکه هب اوارر قر بيست با ح ام و پيصرفت ح نولو،ی هااصهانها اوعی
شمومز ام بان هوب بر پایه سيسلتمهلای چندبسلااهای با ملوبه اسلت اهن قلراب هاهالد (Fotourechi,

) .2004هب سال  3440با ائتالف بيش ام  311مرسسه شمومشی ،هااصهان مدلامی کالي رايلا حأسليس
شد و اکنو هب چند سلال گذشلته مرسسلاس میلاهی ریو لاً هب شمری لا بلرای کابکنلا رلوه و
کابکنا شرکتهای هیهر اقدام به برگزابی شمومز ال ترواي

انوهنااد .ام جنله این مرسسلاس

 ،IBMمای روسافت ،سيس و هستند ،میرا که امرومن مصخص شدن است شمومز هب موفقيلتهلای
حدابی و حوسعه اقش م نی هابه و ام ابمشی استراحژی

برروبهاب است .بنابراین ،بوم بله بوم بلر

حعداه هااصهانها و هااص دنهای مدامی افزوهن شدن و میشوه .ام سوی هیهلر ،متقاضليا وبوه بله
این هوبنها به ام اااس و مزایایی که هب هر هااصهان اسبت به هااصهانهلای بقيلب وجلوه هابه و بله
عبابحی ،براد و وج ه ش هااصهان به حساب میشید ،بسياب حوجله ملیکننلد .بنلابراین ،بلا حوجله بله
اینکه حیویر ذهنی مثبت ام براد هااصهان حأ ير بلهسلزایی هب حیلنيمگيلری بلرای وبوه بله یل
هااص دن یا هااصهان هابه ) (Gutman & Miaoulis, 2003و هب عیر کسری بوهجله و افلزایش
بقابت ) (Landrum et al., 1998برروبهابی ام حیویر متنایز برای هااصهانها به منظلوب ماالد
هب عر ه بقابت برای جذب هااصدویا  ،استاها  ،ايروهای پژوهصی و هستيابی بله منلاب رلابجی
جدید برای سرمایهگذابی هب هااصهان ضروبی به اظر میبسلد ) ،(Palacio et al., 2002هب ایلن
مقاله به شناسایی و اولویتبندی عوام مر ر بر برادسامی هااصهان مدامی 3پرهارته میشوه.
هممما با حيييراس سری فنو و م ابسها و ف وب پدیدنهای اوین هب فلنشوبی اطالعلاس و
حأ ير شا ا بر شيونها و بوزهای میستن ،فرشیند شمومز ايز که ی ی ام ابکلا اساسلی و بنيلاهین
جوام است متصول و هگرگو شلدن اسلت و ج لا شمومشلی ايلز حيييلر کلرهن اسلت .هب اتيدله
بسيابی ام کصوبهای ج ا هب حال ااتقلال بله یل

جامعله مبتنلی بلر اطالعلاس هسلتند .فلنشوبی

اطالعاس و ابحباطاس رلوه بله حن لایی اقلش م نلی با هب حوسلعه جوامل ای لا ملیکنلد .شملومز،
حدربهای است مبتنلی بلر یلاهگيری کله بله منظلوب ایدلاه حيييلراس اسلبتاً ماالدگاب هب فلره لوبس
میگيره .یاهگيری ،به عنوا ی ی ام اياممندیهای اساسی ااسا  ،حصت حأ ير بوزهای الوین ااشلی
ام کاببره فنشوبی اطالعاس قراب گرفتله اسلت .هااصلهان مدلامی یلا هااصلهان ال ترواي لی کله بله
هااصهان قر بيست و ی

هلم معلروف اسلت ،حقریبلاً ام مملاای کله اینترالت هنهلاای شلد مطلرح
1. Virtual University
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گرهید .طبق بربسیهای اادام شدن اولين کصوبی که این هااصلهان با حأسليس کلره ،شمری لا بلوه.
البتلله ،ف للر اوليلله ایللن گوالله هااصللهانهللا مربللوط بلله ااهليسللیهللا مللیباشللد کلله حصللت عنللوا
« »Open Universityش با مطرح کرهاد .ولی شمری اییها به طوب عنلی به ایلن مقولله ابمشلنند
پرهارتند .برای حصیي هب این سيستم شمومشی حداق پيش ايام هااصدو برای شرکت هب هوبنهای
شمومشی هسترسی به ی

هستهان کامپيوحر ،اینترات و ااهيزن قوی بلرای موفقيلت هب یل

کلالس

غيرسنتی است .شمومز مدامی و حدبیس ام طریق کامپيوحر و اینترات فراحلر ام قيلد مملا و م لا
وبس می گيره .با این بوز هااصدو می حوااد هب هر مملا و هب هلر جلایی بله شملومز هسترسلی
هاشته باشد ).(Parand, Yadegarzadeh & Khodai, 2012, 59
حابیخ ح ر شمومز ام بان هوب با باید هب اواسط قر بيستم جستوجلو کلره .هنلا گواله کله
پيصتر مطرح شد ،ایدن شمومز غيرحيوبی که پيصينه حابیخی شمومز اینتراتی یا هااصلهان مدلامی
قلنداه میشوه ،به طرح  Open Universityکه ام سلوی کصلوب ااهلليس مطلرح گرهیلد ،مربلوط
می شوه .بر اساس این طرح ،متقاضيا با است اهن ام براامه های حلویزیوای ،شملومز هلای علنلی مم
با می گذبااداد و سپس ،مدبک هبیافت می کرهاد .هم چنين ،بلا ابلداع م لوم «کلينيل

شماه» هب

ایا س متصدن شمری ا (هب ههه  )34۹1و با بان اادامی کابگان مصلوبحی و کرسلی هلای شمومشلی هب
هار این کصوب ،گام عنلی بزبگ حری هب این ممينه برهاشته شد .هب ههه ه تاه ميالهی با حوجله بله
هسترسی گسترهن و عنومی به کلامپيوحر هب شمری لا ،حلدبیس غيرحيلوبی بلا اسلت اهن ام شليون ای
حصت عنوا « »modem bulletin boardبای شد و برای اوللين بلاب ،ابایله واحلدهای هبسلی بله
وبس شاالین هب اوای ههه  3411حوسط ی ی ام بنيا گذابا هااصهان مدلامی هب ایلا س متصلدن
شمری ا ابداع گرهید .هب سال  3411برای اولين باب ی

براامه ارم افزابی قدبحنند که بيلااهر حصلول
3

ااقالبی هب سيستم ال ترواي ی بوه ،حصت عنوا «استاه هیديتالی » که ی ی ام موابه است اهن اوليه ام
کامپيوحر حل نی هب اموب شمومشی با پيصن اه میکره ،هب شمری ا ملوبه اسلت اهن قلراب گرفلت .ام ش
مما حاکنو  ،هااصهان مدامی حصو س میاهی با پصت سر گذاشلته اسلت ام جنلله هب سلال 344۱
مراکز علنی -شمومشی شمری ا با ایداه حيييراحی هب این سيسلتم و حقویلت ش  ،بله ام لا گسلترز
شيون شمومز ال ترواي ی به سراسر هايا هسلت یافتله االد .اگرچله هب ابتلدای کلاب ،اف لاب عنلومی،

1. Digital Professor
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کنپها و وبسایتهای ج اای ،ام جنله سایتهای مربوط به شمومز مدامی با هوس موهگلذب

3

حلقی میکرهاد .اما ،امرومن شاهد ایداه دها سایت شمومشی با قابليت ابایه بيش ام پاایلد عنلوا
هبسی کم هزینه بر بوی اینترات ج اای هستيم که موضلوعاس بسلياب گسلترهن و مت لاوس علنلی با
حصت پوشش روه قراب هاهن ااد .طبق ی

برشوبه شمابی ،بيش ام ی

اینترات هسترسی هاشلته و بله ش ملصلق شلدن االد و یل

ميليابه ا ر هب سراسر هايا بله

ميليلو ا لر ام شا لا بله سيسلتم شمومشلی

ال ترواي ی هااصهان های معتبر هايا پيوسته و ام این طریلق بله اهامله حصیلي پرهارتله االد .بنلابراین،
می حوا اهعا کره که هب سطح بين النللی و با است اهن ام ح نوللو،ی ملدب ابحباطلاس ،یل

مدنل

ج اای یاهگيری ایداه شدن است که اه حن ا مراکز مختلف علنی ،بل ه استاها و حتلی هااصلدویا
بشته هلای مختللف علنلی با بلا ی لدیهر ششلنا ملی کنلد و حلوا علنلی -شمومشلی شالا با بلدو
مصدوهیت مماای و م اای موبه است اهن مصترک قراب می ههد .بی حرهید هب شیندن ازهی

 ،شمومز

غيرحيوبی بيصترین فيا با هب اینترات اشيال رواهد کره ).(Fotourechi, 2004
شغام شمومز مدامی و گسترز بو به بشد ش هب سطح ج لاای ،موجلب حوجله پژوهصلهرا
میاهی به این مسأله شدن است و ام جنبههای میلاه و مت لاوحی بله ش پرهارتله شلدن اسلت .ی لی ام
موضوعاحی که موبه حوجه پژوهصهرا این پژوهش بوهن ،پرهارتن به براد و برادسامی هب شمومز
مدامی بوهن است .بیصه وا،ن براد ،وا،نای قدینی برادب( 1وا،ن مربوط به منطقه اسل اادیناوی و بله
قولی ،مربوط به ارو ،یا شلنا ) به معنای سومااد است و ايز به قطعه فلزی اطلال ملیشلدن کله بله
پوست حيواااس اهلی مااند گاو متی میشدن است و هر شخص هابای عالمت رلا

رلوه بلوهن

حلا حيواالاس رلوه با ام حيواالاس سلایرین جلدا کنلد (Healey, 2008, Mahmoodi & Haji

).Shams, 2014
اگر چه ،به اظر میبسد ،برادسامی ام حدوه  3۱11سال قب ام مياله شغام شدن مماای کله یوااايلا
باستا با ی

اناه یا اصا  ،حيواالاس اهللی روهشلا با عالملتگلذابی ملیکرهالد ،بلا ایلن حلال

برادسامی مرحبط با ی

مرسسه شمومشی ام سال  3413ميالهی شغام شدن است (Muntean et al.,

) .2009بر طبق اظر اادنن بامابیلابی شمری لا  ،برالد یلا الام حدلابی یل
9

ا لطالح ،اصلااه ،انلاه،

1. Passimg Fad
2. Virtual Education
3. Brander
4. AMA: American Marketing Association
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عالمت ،طرح یا حرکيبی ام شا ا است که برای شناسایی کا هلا و رلدماس فروشلندن یلا گروهلی ام
فروشندگا است که شا ا با ام بقبایصا متنایز میکند .برادهای حدابی هب این بين بلا ابمزحلرین
هاباییهای شرکتها هستند .اگر چه عندن حوجه سامما هلا و شلرکتهلا هب حوسلعه هاه حوليلد و
مصیو س می باشد وللی ،برالد حدلابی هب حلومن ملدیریت منلاب ااسلاای ايلز ملوبه اسلت اهن قلراب
میگيره .برادهای حدابی و سرمایه ااساای ام م محرین هاباییهای هر سلامما هسلتند .حوسلعه ایلن
هابایی های اامص وه وفي له م لم ملدیریتی بلرای بامابیابلا و ملدیرا منلاب ااسلاای اسلت (Jain,

) .2012برادسامی به عنوا ی
این است که ی

بوی ره اساسی برای میرفکنندگا مطرح شلدن و اصلا ههنلدن

سامما انایااهر چه ابمزها و قابليتهایی است.

برادها اساس و سارتاب ا لی ی

مصیول با میشناسلااند و بله متقاضليا حقيقلی یلا حقلوقی

اجامن میههند حلا ام حوليدکننلدن یلا عرضلهکننلدن ،ااتظلاب پاسلخگلویی و مسلروليت هاشلته باشلند.
متقاضيا مصیو س و ردماس حتی گاهی من ن است هو مصیول یا هو موقعيت بله عنلوا مثلال
هو هااصهان مصابه با بر مبنای بوشی که برادینگ میشوه به وبس مت لاوحی ابمزگلذابی کننلد.
براد با ابایه عالیم و اصااههایی ام کي يلت ،حیلنيمگيلری با شسلا ملیکنلد (Katler & Keller,

) .2006ام سوی هیهر ،براد کابکرههلای بلا ابمشلی بلرای سلامما هلا هابه .اگلر چله ام لا هابه
بسيابی ام فرشیندها و اوشوبیهای ی
اوشوبیها حصت ی

سامما حوسط سامما هیهر کپیبرهابی شوه ولی اگر این

براد باشد ،شیندن شرکت اوشوب با حينين میکند .اعتباب بلا ی هلر مرسسله،

س م بنياهی هب برادسامی هلر مرسسله شملومز علالی هابه و ام سلوی هیهلر ،اعتبلاب برالد ،اعتبلاب
مرسسه با با میبلره .فرشینلد برادسلامی هب بامابیلابی ام اقلداماس میربنلایی مصسلوب ملیشلوه و
بسيابی ام مرسساس شمومشی هب سرحاسر ج ا برای جذب هااششموما به ایداه ی

وج ه مثبت

و متعالی ام روه میپرهاماد که این فرشیند بخصی ام برادسامی است ).(Dvorak, 2010
برای ی

کال یا هااصهان اام و اناههای مرحبط با ش  ،قدمت میاه ،3ش رس ،کي يت و یلا بررلی ام

عوام هیهر انایلااهر برالد ش ملیباشلد ) .(Rosenthal, 2003برادسلامی هب شملومز علالی بله
مرسساس ی

هویتی میههد که جایهان شا ا با هب ج ا اجتناعی مصخص میکند .عالون بر ایلن،

برادسامی حوااایی شناسایی ی

مرسسه با ام طریق ی

لوگو به اعيای جامعه میههد .مبوی و

1. Longevity
2. Logo
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هوابس ) (Lamboy, 2011, Duarte et al., 2010هو فلاکتوب جلو (مصليط) مالدگی اجتنلاعی
هااصهان و فر تهای استخدامی با هب پيشبينی براد مثبت ام هااصهان حأ يرگذاب میهااند.
به طوب کلی شناسایی هنه عوام حأ يرگذاب بر برادسامی شمومز عالی کاب ساهنای ايسلت ،بله
ریو

مماای که افراه مت اوحی بر حرکيبی ام عنا ر مختلف هب سارت این حیویر اذعلا هابالد.

به طوب مثال شبپا و هن ابا ) (Arpan et al., 2003و کامولين و هن لابا (Kazoleas et al.,

) 2001و هب مطالعاس اوليه روه ،ه ت مرل ه با اهنيلت با هب برادسلامی شملومز علالی شناسلایی
کرهاد که عبابحند ام :حیویر ذهنی کلی ام هااصهان ،حیویر ذهنی ام براامهها ،حأکيلد بلر شملومز و
پللژوهش ،کي يللت شمللومز ،عوام ل مصيطللی ،ه ی ل مللالی ،و براامللههللای وبمشللی ،هللمچنللين
علیلچلاهیوبی ) ،(Ali-Choudhury et al., 2009مرل لههلایی با بله عنلوا عوامل ا للی برالد
هااصهان شناسلایی کرهالد کله عبابحنلد ام :هویلت شمومشلی هااصلهان ،مصل قرابگلرفتن هااصلهان،
استخدام فابغ التصیيال هااصهان ،حیلویر ابایله شلدن ام هااصلهان و مصليط ش  ،شل رس ،ام االاس
وبمشی و اجتناعی ،مصيط یاهگيری ،هبوس ابایه شدن و ابحباط هااصهان با جامعه.
هب ی

اهان کلی به پژوهشهای وبس گرفته هب موبه برادسامی هب شمومز عالی و هااصهانها،

هااصدویا اولویت با به عنوا عوام حأ يرگذاب هب ااتخاب ی

مرسسله و هلمچنلين ،ایدلاه یل

براد مثبت ام هااصهان ااتخاب کرهنااد که هب جدول  3ابایه شدن است.
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جدول  .4مؤلفههای برندسازی آموزش عالی در تحقيقات پيشين )(Ali-Choudhury et al., 2009

مؤلفههای برند دانشگاه

تحقيقات پيشين

ش رس و اعتباب عنومی هااصهان

کي يت کتابخااهها و ميزا ردماس حنایتی

Hussey & Duncombe, 1999, van Rekom
& van Riel, 2000, Palacio et al., 2002
Binsardi & Ekwulugo, 2003,
Gray et al., 2003
Moogan et al., 2001
Gatfield et al., 1999,
Gutman & Miaoulis 2003
Bennett & Kottasz, 2006

کي يت اعيای هيأس علنی

Gatfield et al., 1999, Gray et al., 2003

مصيط اجتناعی مرسسه

Bennett, 2007

هسترسی به فر تهای شيلی برای هااصدویا

Moogan et al., 2001, Ivy 2001

هب هسترس بوه طيف وسيعی ام براامهها

Binsardi & Ekwulugo 2003

س ولت پذیرز هب هااصهان

Gatfield et al., 1999
Binsardi & Ekwulugo, 2003,
Gray et al., 2003

کي يت فيزی ی مصيط هااصهان
جذابيت منطقه 3جيرافيایی هااصهان
مصيط یاهگيری

ایننی و امنيت

با مروب پژوهشهای اادام شدن هب ممينه شمومز مدامی ،مصققا عوام حأ يرگلذاب بلر برادسلامی
شمومز مدامی هب این پژوهش با حصت چ اب مرل له هسلتهبنلدی کرهالد کله عبابحنلد ام :باهبلره،
فرشیند ،میرسارت و ااسا که هب اهامه موبه بربسی قراب میگيراد.
 .1راهبرد :این مرل ه هب واق قواعد و سياستهایی با هب اظر میگيلره کله بایلد بلرای طراحلی اظلام
شمومز عالی لصاظ شوه .قواعد و سياستها ام چصماادامها و مأموبیتها اصلأس گرفتله اسلت بله
عنوا مثال ی ی ام سياستهای ا لی هب هااصهان مدلامی ،پدیلدشوبه ام لا الاماویسلی هب هلر
مماای است .این قاعدن ام چصماادام ااعطافپذیری هب مما سرچصنه گرفته است.
 .2فرآیند :این مرل له بلر جریلا کلاب و کابکرههلای سيسلتم حنرکلز ملییابلد .هب هااصلهان مدلامی
فرشیندهای گوااگوای وجوه هابه .به عنوا مثال فرشیند ااماویسی هابای میرفرشیندهایی اسلت کله
به پذیرفتن هااصدو هب هوبن هبسی مندر میشوه.

1. Physical Attractiveness
2. Safety & Security
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 .3زیرساخت :حنامی ام اااس سلختافلزابی و الرمافلزابی هب ایلن مرل له جلای هابالد .بله عبلابحی،
ام اااحی که هب هااصهان مدامی و چهواهی هسترسی به اطالعاس و اصلون ذريلرنسلامی اطالعلاس
میباشد هب این مرل ه قراب هاباد.
 .4انسان :این مرل ه ايز به ايروهای متخیص و کابشمموهن کله هب هااصلهان مدلامی مصليول بله کلاب
هستند با هب بر میگيره .به عبابحی ،حنرکز این مرل له بلر ااسلا هلا و اقلش مصلرک بلوه شا لا هب
فرشیندها و فعاليتها میباشد ).(Dovalli & Montazer, 2010
با مروبی که بر اهبياس پژوهش وبس گرفت ،مصخص شد با حوجه به حقاضای بومافزو ااسا هلا
برای شمومز و با حوجه به مص الحی که برای حيوب هب م ا های شمومشی برای شا ا وجلوه هابه
ی ی ام مسای م م و حياحی هااصهانها افزایش حوا برای جذب هااصدوی بيصتر است .بله عبلابحی،
امرومن با حوجه به بقابتی شد فيای بين هااصهانها برای جذب هااصدو ،این وفي ه هااصلهان اسلت
ک ه با افزایش حوا بقابتی هب روه و به عبلابحی ،افلزایش حیلویر مثبلت ام رلوه بتواالد هااصلدویا
بيصتری با جذب کند .بنابراین ،با حوجه به اهنيت برادسامی هب هااصهانها این مقاله بر ش است کله
برادسامی هب هااصهان مدامی با موبه پژوهش و بربسی قراب ههد .به این وبس که عوامل ملر ر
هب برادسامی هااصهان مدامی و جذب هااصدو به هااصهان مدامی با شناسایی و اولویتبندی کنلد.
لذا ،هب هنين باستا ،سرالهای پژوهصی میر موبه بربسی قراب گرفتند.
سؤال اول :شیا شارصهای مر ر برای متيير برادسامی هااصهان مدامی هب حد قاب قبول هستند؟
سؤال دوم :عوام کليدی حأ يرگذاب بر متيير برادسامی هااصهان مدامی به حرحيب اولویت کدامند؟
سؤال سوم :عوام کليدی حأ يرگذاب بر برادسامی هااصهان مدامی هب بعد باهبره به حرحيلب اولویلت
کدامند؟
سؤال چهارم :عوام کليدی حأ يرگذاب بر برادسامی هااصهان مدلامی هب بعلد میرسلارت بله حرحيلب
اولویت کدامند؟
سؤال پنجم :عوام کليدی حأ يرگذاب بر برادسامی هااصهان مدامی هب بعد ااسا بله حرحيلب اولویلت
کدامند؟
سؤال ششم :عوام کليدی حأ يرگذاب بر برادسامی هااصهان مدامی هب بعد فرشیند به حرحيلب اولویلت
کدامند؟
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روش

پژوهش حاضر ،ام اظر هدف جزء حصقيقلاس کلاببرهی و ام اظلر ماهيلت جلزو طلرحهلای حصقيلق
شميخته اکتصافی میباشد که به وبس مقطعی هب سلال حصیليلی  3141-49بله منظلوب شناسلایی و
اولویت بندی عوام حأ يرگذاب بر برادسامی شملومز مدلامی هااصلهان ا ل ا اادلام گرفلت .هب
طرحهای حصقيق شميخته اکتصافی ،پژوهصهر هب ده ممينهیابی هببابن موقعيلت الامعين اسلت ،کله
اادام این مرحله پژوهصهر با به حو يف جنبههای بیشنابی ام پدیدن هدایت میکند .هب این الوع
پژوهش ،ابتدا ،هاهنهای کي ی و سپس ،هاهنهای کنی گرهشوبی میشواد و سراادام پژوهصهر بلر
مبنای یافتههای حا

ام هاهنهای کي ی ،سعی بر ش هابه که هاهنهای کنی با گرهشوبی کنلد حلا

حعنيمپذیری یافتهها با ميسر سامه ).(Bazargan, 2010
جامعه شمابی ایلن پلژوهش شلام کليله هااصلدویا هااصلهان مدلامی ا ل ا هب سلال حصیليلی
 3141-49میباشد که حعداه شا ا برابر با  ۱11ا ر میباشلد .هب ایلن پلژوهش ،ام بوز انوالهگيلری
حیاهفی ساهن است اهن شدن است .برای حعيين حدم انواله ايلز ام جلدول موبگلا اسلت اهن شلد کله
حدم انواه پيصن اهی برابلر بلا  30ا لر بلوه .ام  30پرسلشاامله پخلش شلدن هب بلين هااصلدویا
هااصهان ،حعداه  311پرسش اامه هب حدزیه و حصليل ملوبه اسلت اهن قلراب گرفلت کله ایلن حعلداه هب
حدوه  1/10هب د ام ک پرسشاامههای حومی شدن میباشد.
برای حدوین ابزاب پژوهش ابتدا ،پژوهصهر به گرهشوبی هاهنهای کي لی پرهارلت بلدین لوبس
که اهبياس مرحبط با برادسامی هب هااصهانها و همچنين ،شمومز مدامی هااصهانهلا ملوبه بربسلی
قراب گرفت سپس ،کليه عوام و ابعاه مرحبط با برادسلامی هب حيطله شملومز مدلامی شناسلایی و
گویهها و سرا س استخراج گرهید .پس ام ش ليست گویهها و سرا س استخراج شلدن بله کنل
استاها متخیص ،ملوبه ا لالح و بلاماهری قلراب گرفلت .هب مرحلله بعلد بلا میلاحبه ام اسلتاها
متخیص گویههای جدیدحری به ليست قبلی اضافه شلد و ا لاس و پيصلن اهاس ابایله شلدن حوسلط
استاها مداظر قراب هاهن شد که به ح ني حر شد گویهها و سرا س مندلر گرهیلد .هب اهامله ،مم
بوه حا سرا س و گویههای به هست شمدن ام اهبياس و پژوهشهای اادام شدن و همچنلين ،میلاحبه
با استاها متخیص ،هب قالب چنلدین مرل له قلراب بهيرالد حلا بله طلوب کامل متييلر برادسلامی هب
شمومز مدامی با موبه سلندش قلراب ههنلد .هب ا ایلت ،کليله گویلههلا هب چ لاب مرل له باهبلره،
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فرشیند ،میرسارت و ااسا قراب هاهن شد .مرل ههای بههست شمدن و گویههای مرحبط بلا ش مدلدهاً
هب ارتيللاب چنللد حللن ام اسللتاها قللراب هاهن شللد و ا للالحاس پيصللن اه شللدن مللداظر قللراب گرفللت و
پرسش اامه ا ایی برای سندش متيير برادسامی شمومز مدامی بله هسلت شملد .بلرای جنل شوبی
هاهن های کنی اوليه به منظلوب بربسلی بوایلی سلامن ام حصليل علاملی حأیيلدی اسلت اهن شلد بلدین
وبس که پرسشاامه بههست شملدن هب بلين  11ا لر ام هااصلدویا حومیل شلد و پلس ام حصليل ،
سرا حی که هابای باب عاملی کنتر ام  1/11و همچنين هب سطح معناهابی قاب قبول ابوهالد حلذف
و یا ا الح شداد که هب ا ایت  9سرال برای ح ني پرسلشاامله ا لایی اسلتخراج گرهیلد .بلرای
سندش سرا س پرسشاامه ام طيف  ۱حایی لي رس (ريلی م م حا کامالً بیاهنيت) است اهن گرهید.
هنا گواه که قبالً ايز ذکر شد ،ج ت سندش بوایی پرسشاامه هب این پژوهش ام بوایلی لوبی
است اهن گرهیدکه پرسش اامه هب ارتياب حعداهی ام استاها متخیلص قلراب گرفلت و پلس ام حأیيلد
شاا موبه است اهن قراب گرفت .برای بربسلی بوایلی سلامن ام حصليل علاملی حأیيلدی بلا اسلت اهن ام
ارمافزاب مدل سامی معاهله سارتابی  Amosاست اهن گرهید .برای سلندش پایلایی پرسلشاامله ايلز
ضریب شل ای کرواباخ مصاسبه گرهید که ميزا ش برای متيير برادسامی شمومز مدامی برابلر بلا
 1/41بههست شمد.
برای حدزیه و حصلي سرالهای پژوهش ايلز ام ملدلسلامی معاهلله سلارتابی  Amosبلرای حصليل
عاملی حأیيدی و ام ارمافزاب  SPSS17برای اجرای شممو فریدمن است اهن شد.
یافتهها

سؤال اول پژوهش :شیا شارصهای مر ر برای متيير برادسلامی هااصلهان مدلامی هب حلد قابل قبلول
هستند؟
تحلیل عاملي تأییدي متغیر برندسازي در دانشگاه مجازي :ج ت مصخص کره اینکله شلارصهلا حلا چله
اادامن برای الهوهای اادامنگيری قاب قبول میباشند ،باید ابتدا ،الهوی االدامنگيلری ملوبه حصليل
قراب گيره .به این منظوب هب این بخش ام حصلي عاملی حأیيدی برای حعيلين اعتبلاب مرل لههلای متييلر
برادسامی و قاب قبول بوه مدل است اهن شدن است.

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر برندسازی آموزش… 19/

راهبرد

d1

5/16

فرآیند

5/46

برندسازی

d2

5/34
5/75

انسان

d3

زیرساخت

d4

شكل  .4تحليل عاملی تأیيدی متغير برندسازی

جدول  .2بارهای عاملی مؤلفههای متغير برندسازی دانشگاه مجازی

برآورد

S.E.

C.R.

P

مؤلفه
برادسامی

میرسارت

1/۹44

1/1۹

4/010

1/111

برادسامی

باهبره

1/9۹1

1/191

۹/319

1/111

برادسامی

فرشیند

1/۹00

1/1۱۹

4/۱11

1/111

برادسامی

ااسا

1/433

1/1۱0

31/104

1/111

جدول مربوط به بابهای عاملی هر یل

ام مرل لههلا هب حعریلف و سلندش متييلر برادسلامی هب

هااصهان مدامی میباشد .اتای رروجی ملدل  Amosحلاکی ام ش اسلت کله مرل له ااسلا بلا بلاب
عاملی  1/43هابای بيصترین ضریب هب اادامنگيری متيير برادسامی هااصهان مدامی ملیباشلد .بعلد
ام ش به حرحيب مرل ه میرسارت با مقداب  ،1/01مرل ه فرشیند با مقداب  1/۹1و مرل ه باهبره با مقداب
 1/9۹بيصترین ضریب حأ ير هب سندش و اادامنگيری متيير برادسامی مدامی هب هااصهان میباشند.
همچنين ،مقاهیر رطای استاادابه ( ،)S.E.مقاهیر بصراای ( )C.R.و مقاهیر معنلاهابی ملرحبط بلا هلر
ی

ام بابهای عاملی هب جدول اصا هاهن شدن است.
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جدول  .9شاخصهای ارزیابی برازش مدل

آماره

مقدار

حد قابل قبول

Chi-Square

1/031

-

Df

3

-

Chi-Square/ Df

1/031

بين  3حا ۱

P-Value

1/1۱9

بيصتر ام 1/1۱

RMSEA

1/3 1

کنتر ام 1/3

IFI

1/414

بيصتر ام 1/41

CFI

1/414

بيصتر ام 1/41

NFI

1/41۱

بيصتر ام 1/41

جدول  1شارصهای ابمیابی برامز مدل حصقيق با اصلا ملیههلد .مقلداب کلای-اسل وئر (Chi-

) ،Squareبرابر  ،1/031هبجه شماهی برابر با  ،3کای اس وئر ب نداب برابر 1/031و مقداب معنلاهابی
برابر با  1/1۱9میباشد که حاکی ام قاب قبول بوه کلی ملدل ملیباشلد .هب ملدلسلامی معلاه س
سارتابی برای قابل قبلول بلوه ملدل ،مقلداب معنلاهابی بایلد بيصلتر ام  1/1۱باشلد (Arbuckle,

) .2010همچنين ،شارصهای هیهر برامز هب جدول قاب مصاهدن میباشند .با حوجه به شارصها
و رروجی ارمافزاب  Amosمیحوا گ ت مدل ام برامز مم برروبهاب است و مرل ههای ااتخلاب
شدن برای سندش متيير برادسامی هب هااصهان مدامی ام اعتباب مم برروبهاب هستند.
هنا طوب که قبالً ايز ذکر گرهید با مروب اهبياس پژوهش ،مرل هها و متييرهای ملر ر بلر برادسلامی
حصت چ اب مرل ه ااسا  ،فرشیند ،باهبره و میرسارت هستهبندی شداد .هب این بخش به بربسلی هلر
اولویلتبنلدی مرل لههلای ا للی

ام این مرل هها پرهارته میشوه .به این وبس کله هب ابتلدا،

ی

وبس میگيره و پس ام ش هب فرضياس ویژن میرمرل ههای مختلف موبه بربسی قراب میگيراد.
سؤال دوم پژوهش :عوام کليدی حأ يرگذاب بر متيير برادسامی هااصهان مدلامی بله حرحيلب اولویلت
کدامند؟
هب این فرضيه ،چ اب مرل ه ا لی پژوهش به وسيله شممو فریدمن اولویتبندی میشواد حا اهنيلت
هر ی

ام شا ا و حأ يری که هب برادسامی هااصهان مدامی هاباد ،به حرحيب مصخص شوه.

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر برندسازی آموزش… 11/

جدول  .1آزمون فریدمن مربوط به اولویتبندی مؤلفههای متغير برندسازی دانشگاه مجازی

مؤلفهها

ميانگين رتبه

ااسا

/40

میرسارت

/9۱

فرشیند

/13

باهبره

/ 0

مقداب ری هو حا

خیدو

درجه آزادی

1۹/ 11

1

حجم نمونه

311

P-Value

1/111

ام جدول فریدمن با ميزا  1۹/ 11هب سطح  1/1۱معناهاب میباشد و حاکی ام

ش است که بين مرل ههای برادسلامی هااصلهان مدلامی ام اظلر اولویلتبنلدی ارلتالف معنلاهابی
وجوه هابه .اتای شممو فریدمن اصا ههندن این است که مرل ه ااسا با ميااهين بحبه  /40ام اظلر
هااصدویا هابای اولویت اول اهنيت هب بين مرل ههای برادسامی هااصهان مدامی میباشد .بعلد ام
ش به حرحيب مرل ههای میرسارت با ميااهين بحبه  ، /9۱مرل ه فرشیند با ميااهين بحبه  /13و مرل له
باهبره با ميااهين بحبه  / 0هب اولویتهای بعدی اهنيت متيير برادسامی مدامی قراب هاباد.
سؤال سوم پژوهش :عوام کليدی حأ يرگذاب بر برادسامی هااصهان مدامی هب بعد باهبلره بله حرحيلب
اولویت کدامند؟
بر اساس اتای شممو فریدمن هب ریو

اولویتبندی گویههای مربوط به مرل ه باهبره با مقلداب

ری هو ( ،)01/۹41هبجه شماهی  33و ( )N=311هب سطح  1/1۱معناهاب میباشد و میحلوا گ لت
بين گویهها ام اظر بحبهبندی ارتالف معناهابی وجوه هابه.
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جدول  .1آزمون فریدمن مربوط به رتبهبندی گویههای مؤلفه راهبرد

سؤال

گویهها

ميانگين رتبه

31

ميزا ش ریه هبیافتی (هزینهها)

0/00

9

حوااایی سامااه شمومز مدامی هب ابایه هبوس ال ترواي ی برای حعداه میاهی ام
هااصدویا

0/93

94

حنوع هوبنهای شمومشی هب این هااصهان

۹/11

1

ش رس هااصهان

۹/۱4

0

ااعطافپذیری شمومز اسبت به استعداه هااصدو

۹/۱3

3

شمومز هلخوان هب هر مما

۹/91

4

کي يت مصتوای هبوس (کوحان بوه هوبن شمومشی ،حعداه میاه هبس هب ی

هوبن)

۹/93

شمومز هلخوان هب هر م ا

۹/14

9۹

برگزابی سنينابها و کالسهای حيوبی

۹/13

1

ااتخاب هلخوان مصتوای هبوس موبه اظر

۹/3۱

۱

هااصدومصوب بوه شمومز

۹/39

۹

حرکيبی ام یاهگيری ال ترواي ی و حيوبی

۹/13

ميااهين بحبههای شممو فریدمن حاکی ام ش است که گویه ميزا ش ریه هبیافتی با ميلااهين بحبله
 0/00بيصللترین ميللزا اهنيللت با هب مرل لله باهبللره هابا مللیباشللد و گویلله حرکيبللی ام یللاهگيری
ال ترواي ی و حيوبی با ميااهين بحبه  ۹/13ايز هابای کنتلرین اولویلت ملیباشلد و بعلد ام ش بله
حرحيب حوااایی سامااه شمومز مدلامی هب ابایله هبوس ال ترواي لی بلا ميلااهين بحبله  ،0/93حنلوع
هوبنهای شمومشی با ميااهين بحبه  ،۹/11ش رس هااصهان بلا ميلااهين بحبله  ۹/۱4و ااعطلافپلذیری
شمومز اسبت به استعداه هااصدو با ميااهين بحبله  ۹/۱3هب اولویلتهلای بعلدی قلراب هابالد .سلایر
گویهها ايز به حرحيب اولویت بر اساس ميااهين بحبه هب جدول قاب مصاهدن میباشند .اولویلتبنلدی
گویهها بر اساس ميزا اهنيت به حرحيب ام با به پایين هب جدول  ۹قراب هاهن شدنااد.

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر برندسازی آموزش… 17/

سؤال چهارم پژوهش :عوام کليدی حأ يرگذاب بر برادسامی هااصلهان مدلامی هب بعلد میرسلارت بله
حرحيب اولویت کدامند؟
بر اساس اتای شممو فریدمن هب ریو

اولویتبندی گویههای مربوط بله مرل له میرسلارت بلا

مقداب ری هو ( ،)311/13۱هبجه شماهی  33و ( )N=311هب سطح  1/1۱معناهاب میباشد و میحلوا
گ ت بين گویهها ام اظر بحبهبندی ارتالف معناهابی وجوه هابه.
جدول  .6آزمون فریدمن مربوط به رتبهبندی گویههای مؤلفه زیرساخت

سؤال

گویهها

ميانگين رتبه

0

س ولت هسترسی به پرحال هااص دن

0/11

۱

کي يت سامااه هااصهان

0/0۱

30

هابا بوه سيستم امنيتی مناسب برای ح ظ اطالعاس و مصتوای هبوس

0/14

۹

طراحی م يد سيستم ج ت س ولت هب است اهن

0/ 1

31

کافی بوه حد يزاس شمومشی و پژوهصی متناسب با حعداه هااصدویا

۹/40

39

حوااایی سامااه شمومز مدامی هب بت و اه دابی سوابق حعداه میاهی ام هااصدویا

۹/09

34

وجوه ابزابهای ابحباطی بر رط ( )on-lineبرای مصاوبن و هدایت هااصدویا

۹/91

3

هاشتن سيستم اطالعاحی جام و بهبوم

۹/10

1

وجوه ابزابهای ابحباطی غير بررط ( )off-lineبرای مصاوبن و هدایت هااصدویا

۱/09

3۱

حوااایی سامااه شمومز مدامی هب حوليد ،ذريرن و بامیابی هبوس ال ترواي ی

۱/۹9

وجوه کتابخااه ال ترواي ی

۱/۱3

هابا بوه پ نای بااد مناسب اسبت به حعداه هااصدویا

9/00

3۹

ميااهين بحبههای شممو فریدمن حاکی ام ش است که گویه س ولت هسترسی به پرحال هااصلهان بلا
ميااهين بحبه  0/11بيصترین ميزا اهنيت با هب مرل ه میرسارت هابا ملیباشلد و گویله پ نلای باالد
مناسب با ميااهين بحبه  9/00هابای کنترین اولویت میباشد .بعلد ام ش بله حرحيلب کي يلت سلامااه
هااصهان با ميااهين بحبه  ،0/0۱سيستم امنيتی مناسب با ميااهين بحبه  ،0/14طراحلی م يلد سيسلتم بلا
ميللااهين بحبلله  0/ 1و کللافی بللوه حد يللزاس شمومشللی و پژوهصللی بللا ميللااهين بحبلله  ۹/40هب
اولویتهای بعدی قراب هاباد .سایر گویهها ايز به حرحيب اولویت بر اساس ميلااهين بحبله هب جلدول
قاب مصاهدن میباشند.
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سؤال پنجم پژوهش :عوام کليدی حأ يرگذاب بر برادسامی هااصهان مدامی هب بعلد ااسلا بله حرحيلب
اولویت کدامند؟
بر اساس اتای شممو فریدمن هب ریو

اولویتبندی گویههای مربوط به مرل ه ااسلا بلا مقلداب

ری هو ( ،)04/1۹4هبجه شماهی  0و ( )N=311هب سطح  1/1۱معناهاب میباشلد و ملیحلوا گ لت
بين گویهها ام اظر بحبهبندی ارتالف معناهابی وجوه هابه.
جدول  .7آزمون فریدمن مربوط به رتبهبندی گویههای مؤلفه انسان

سؤال

گویهها

ميانگين رتبه

13

بهکابگيری ايروهای با م ابس و حخیص ویژن هب هااصهان

۱/13

99

ام ا اظرسندی ام هااصدویا هب ابحباط با اموب شمومشی

9/44

1

هب هسترس بوه مصاوبا شمومشی هب سامااه شمومشی

9/04

براامههای مدیریتی هااصهان

9/۱0

1
11

هاشتن کاهب فنی و حخییی موبه ايام برای کن

به کاببرا

9/۱۹

۱1

مناسب بوه حعداه استاها شمومشی اسبت به هااصدویا

9/۱3

4

اعنال مدیریت کابشفرینی هب هااصهان

9/11

11

اعنال مدیریت هااایی هب هااصهان

1/90

ميااهين بحبههای شممو فریلدمن حلاکی ام ش اسلت کله گویله اسلت اهن ام ايروهلای بلا م لابس و
حخیص با ميااهين بحبه  ۱/13بيصترین ميزا اهنيت با هب مرل ه ااسا هابا میباشد و گویله اعنلال
مللدیریت هااللایی بللا ميللااهين بحبلله  1/90هابای کنتللرین اولویللت مللیباشللد .بعللد ام ش بلله حرحيللب
اظرسندی ام هااصدویا با ميااهين بحبله  9/44هب هسلترس بلوه مصلاوبا بلا ميلااهين بحبله ،9/04
براامههای مدیریتی هااصهان با ميااهين بحبه  9/۱0و هاشتن کاهب فنلی و حخییلی ملوبه ايلام بلرای
کن

به کاببرا با ميااهين بحبه  9/۱۹هب اولویتهای بعدی قراب هاباد .سایر گویهها ايز به حرحيلب

اولویت بر اساس ميااهين بحبه هب جدول قاب مصاهدن میباشند.

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر برندسازی آموزش… 13/

سؤال ششم پژوهش :عوام کليدی حأ يرگذاب بر برادسامی هااصهان مدامی هب بعد فرشینلد بله حرحيلب
اولویت کدامند؟
بر اساس اتای شممو فریدمن هب ریو

اولویتبندی گویههای مربوط به مرل ه فرشیند با مقلداب

ری هو ( ،)311/3۱9هبجه شماهی  4و ( )N=311هب سطح  1/1۱معناهاب میباشد و میحلوا گ لت
بين گویهها ام اظر بحبهبندی ارتالف معناهابی وجوه هابه.
جدول  .4آزمون فریدمن مربوط به رتبهبندی گویههای مؤلفه فرآیند

سؤال

گویهها
کن

1۹

ميانگين رتبه
۹/91

های مالی به هااصدویا

۱1

مصاهدن براامه هبوس و بتاام هب هبوس موبه عالقه

۹/ 1

9

برقرابی ابحباط ج ت هن ابی بين هااصدویا و استاها

۹/31

1۱

اصون ابمیابی (امتصا ) یاهگيری هااصدویا یا سيستم امتصا و انرنههی

۱/4۱

حنظيم اوقاس بف اش ال ام طریق جلساس حيوبی و یا به کن

11

ابزابهای بر رط

۱/1

93

ام ا

دوب و هبیافت گواهينامه پایا حصیيلی به وبس اینتراتی

۱/۹0

91

حعيين اولویت بر اساس هوبنهای شمومشی پرطرفداب و حقاضای باماب

۱/9۱

10

فرشیند پرهارت ال ترواي ی (ش ریه)

9/04

14

مراقبت بر حيوب مستنر هااصدویا هب فعاليتهای شمومشی

9/91

۱

شرکت هب ميز گ توگوهای حخییی برای طرح سرا س و هبیافت هیدگان هیهرا

9/31

ميااهين بحبههای شممو فریدمن حاکی ام ش است که گویله کنل

هلای ملالی بله هااصلدویا بلا

ميااهين بحبه  ۹/91بيصترین ميزا اهنيت با هب مرل ه فرشیند هابا میباشلد و گویله شلرکت هب ميلز
گ توگوهای حخییی با ميااهين بحبه  9/31هابای کنترین اولویت میباشد .بعد ام ش به حرحيلب
مصاهدن براامه هبوس و بتاام هب هبوس موبه عالقه با ميااهين بحبه  ۹/ 1برقرابی ابحبلاط ج لت
هن ابی بين هااصدویا و استاها با ميااهين بحبه  ،۹/31سيستم امتصا و انرنههی با ميلااهين بحبله
 ۱/4۱و حنظيم اوقاس بف اش ال ام طریق جلساس حيوبی با ميلااهين بحبله  ۱/1هب اولویلتهلای
بعدی قراب هاباد .سایر گویهها ايز به حرحيب اولویت بر اساس ميااهين بحبه هب جدول قابل مصلاهدن
میباشند.
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بحث و نتیجهگیري

فنشوبی اطالعاس و ابحباطاس ،حصلو س شلهرفی با هب اظلامهلای شمومشلی
امرومن پيصرفتهای 
ج ا ایداه کرهن است و موجباس ف وب هااصلهانهلا و ا اههلایی بلا اظلامهلای جدیلد یلاهههی و
یاهگيری با فراهم انوهن است .انواه بابم این اظام جدید ،اظلام شملومز مدلامی و هااصلهانهلای
مدامی است .مرسساس شمومز عالی هب شرایط بقابتی با یی با بقبای روه بوبرو هستند که بقلا و
اهامه حياس با برای برری ام این مرسساس سختحر کرهن است و با مناب کنی که هب ارتياب هابالد
مدبوب به بقابت با هیهر بقبا هب این شرایط هستند .هااصهانها و مرسساس شمومشی بلیشلنابی کله
امرومن هب سطح جامعه ایداه شدنااد و هم چنين ،مصليط بقلابتی بو بله بشلد باعلث شلدن اسلت حلا
مرسساس شمومز عالی به طوب را ی برای جذب و اه دابی هااصدویا به بقابت بپرهامالد .للذا،
با این حيييراس هااصهانها مدبوب هستند بيصتر هب فعاليتهای برادسامی و بامابیابی هبگير شلواد حلا
بتوااند به ایداه ی

براد پایداب هست یابند و به طوب شگاهااه رلوه با اسلبت بله بقبلا متنلایز کننلد.

بنابراین ،هب این پژوهش ابتدا ،ابعلاه و عوامل ا رگلذاب بلر برادسلامی هااصلهان مدلامی شناسلایی
شداد ،سپس ،اولویتهای مربوط به هر ی

ام این ابعلاه ام اظلر اهنيلت و حأ يرگلذابی هب جلذب

هااصدویا بحبهبندی شداد که هب ا ایت ،مندر به استخراج چ اب عامل فرشینلد ،باهبلره ،ااسلا  ،و
میرسارت گرهید .برای حصلي  ،همچنين ،حأیيد این ابعاه ام ارمافلزاب ملدلسلامی معاهلله سلارتابی
 Amosاست اهن گرهید .اتای حصلي عاملی حأیيدی حاکی ام قاب قبول بلوه ملدل بلوه و بلا حأیيلد
چ اب بعد فرشیند ،باهبلره ،ااسلا و میرسلارت ابعلاه متييلر برادسلامی هااصلهان مدلامی مصلخص
گرهید.
یافتههای پژوهش هب ریو

اولویتبندی ابعاه متييلر برادسلامی هااصلهان مدلامی بلا اسلت اهن ام

شممو فریدمن اصا هاه که ام اظر هااصدویا بعد ااسا با ميااهين بحبله  /40هب بحبله اول اهنيلت
قراب هابه و بعد ام ش به حرحيب بعد میرسارت با ميااهين بحبله  ، /9۱بعلد فرشینلد بلا ميلااهين بحبله
 /13و بعد باهبره با ميااهين بحبه  / 0قراب هاباد .این اتای حاکی ام ش است که عوامل ااسلاای
میحوااد ،به عنوا فاکتوب م نی هب جذب هااصلدویا بله هااصلهانهلای مدلامی باشلد کله شلام
عواملی چو براامههای مدیریتی موبه است اهن هب هااصهان ،هابا بلوه کلاهب فنلی مدلرب و سلطح
کي يت و حوااایی استاها میباشد .ایلن یافتلههلا بلا اتلای پلژوهشهلایی کله بله لوبس مسلتقيم و
غيرمستقيم اهنيت عوام ااسا  ،میرسارت ،باهبره و فرشیند با موبه حوجه قراب هاهنااد ،هلمسلویی

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر برندسازی آموزش… 64/

هابه & (Al-Yazdanpanah & Bayat, 2012, Khan 2005, Islam et al., 2011, Rezvani

).Dargahi, 2012, Mobaideen & Allahwiah, 2012
اتای سرال سوم پژوهش اصلا هاه کله هب بعلد باهبلره فلاکتوب ميلزا شل ریه هبیلافتی ام اظلر
هااصدویا هب اولویت اول قراب هابه و بعد ام ش به حرحيب حنلوع سلامااه شملومز مدلامی هب ابایله
هبوس ال ترواي ی ،حنوع هوبنهای شمومشی ،ش رس هااصهان ،ااعطاف پلذیری شملومز اسلبت بله
استعداه هااصدویا و شمومز هلخوان هب هر مما هب اولویتهای بعلدی قلراب هابالد و فاکتوبهلای
حرکيبی ام یاهگيری ال ترواي ی و حيوبی ،برگزابی سنينابها و کالسهای حيلوبی و ااتخلاب
هلخوان مصتوای هبوس هب اولویتهای شرر قراب هاباد .بر اساس این اتای میحوا گ ت هب بصلث
مربوط به باهبره ش چه کله بيصلتر ملوبه حوجله هااصلدویا قلراب گرفتله اسلت ،مسلأله هزینلههلای
پرهارتی هااصدویا است که اصا میههد بصث هزینهها میحوااد به عنوا ی

فاکتوب اساسلی هب

ااتخاب هااصهانهای مدامی حوسط هااصدویا باشد .بعد ام این مسأله ،حنرکز هااصدویا بر حنوع و
منعطف بوه هوبنهای شمومشی میباشد .همچنلين ،یافتلههلا حلاکی ام ش اسلت هااصلدویا ميل
میاهی به ابایه هبوس به وبس حيوبی اداباد و ی ی ام ه ی ا لی شا لا هب ااتخلاب هااصلهان
مدللامی عللدم حيللوب پيوسللته شا للا هب هااصللهان مللیباشللد .ایللن یافتللههللا بللا اتللای پللژوهش هیهللر
مصققا ) (Bates, 1997, Islam et al., 2011, Khan, 2005که معتقداد یاهگيری ال تروايل
فراهم کننلدن بوی لرهی اوشوبااله ،منعطلف و سلامگاب بلا هلر براامله مملا بنلدی و کلاهشههنلدن
هزینههای شمومشی است همسویی هابه .همچنلين ،بلا یافتلههلای حصقيقلاس هیهلری کله اصلا هاه
ااعطافپذیری و حنوع هوبنهای شمومشی به عنوا ی

مزیت بقلابتی بلرای هااصلهانهلای مدلامی

میباشد ،همسویی هابه ).(Yazdanpanah & Bayat 2012, Hjeltnes & Hansson 2004
اتای مربوط به سرال چ ابم پژوهش مبنی بر اولویتهای حأ يرگذاب بر بعد میرسلارت ،حلاکی
ام ش است که فاکتوب س ولت هسترسی به پرحال هااصهان هب اولویت اول قراب هابه و بعلد ام ش بله
حرحيب کي يت سامااه هااصهان ،هابا بوه سيستم امنيتی مناسب ،طراحی م يد سيسلتم و کلافی بلوه
حد يزاس شمومشی هب اولویت اهنيت قراب هاباد .با اهاهی اجنلالی بلر اسلاس ایلن اتلای ملیحلوا
گ ت ام شادایی که سيستم شمومشی هااصهان مدامی به وبس ال ترواي ی و ام بان هوب میباشلد.
لذا ،هااصدویا ااتظاب هاباد که به باحتی بتوااند به سامااه هااصهان هسترسلی هاشلته باشلند و سلامااه
هااصهان ام لصاظ طراحی و م يد بلوه ام کي يلت مم بررلوبهاب باشلند ،حلا هااصلدویا ايلامی بله
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حيوب مداوم به هااصهان اداشته باشند و بتوااند ام بان هوب به باحتی ام ام اااس موجوه ب لرن ببرالد.
ایلن یافتلههلا بلا اتلای ایسلالم و هن لابا ) )Islam et al., 2011کله معتقدالد سلامااه یلاهگيری
ال ترواي

باید هابای س ولت هسترسی ،کي يت سامما ههلی ،منعطلف و هابای مصليط یلاهگيری

حس ي کنندن باشد هابای همسویی است .همچنين ،با اتای یزها پنلان و بيلاس & (Yazdanpanah

) Bayat, 2012همسو میباشد .اتای حصقيق بضواای و هبگاهی ))Rezvani & Dargahi, 2012
ايز اصا هاهن است کله طراحلی م يلد سلامااه و اسلت اهن شسلا ام ش ملر رحرین عامل هب بضلایت
هااصدویا هااصهانهای مدامی ایرا است که همسو با اتای پژوهش میباشد.
یافتههای مربوط به سرال پندم پژوهش که اولویتهای مربوط به بعد ااسا با موبه حوجله قلراب
هاهن اسلت اصللا ههنللدن ایللن اسللت کله بعللد بلهکللابگيری ايروهللای بللا م للابس و حخیللص ام اظللر
هااصدویا هابای اولویت اول میباشد و بعد امش به حرحيب ابعاه اظرسندی ام هااصدویا هب ملوبه
اموب شمومشی ،هب هسترس بوه مصاوبا شمومشی و براامههای مدیریتی هااصلهان هب اولویلتهلای
بعدی قراب هاباد .ام اظر هااصدویا وجوه ايروی با م ابس و متخیص هابای اهنيت قاب حلوج ی
است و هااصهانهای مدامی هب هبجه اول ام لصاظ بعد ااساای ايام به ايلروی متخیلص و بلا حدربله
با ايام هاباد حا بتوااند ايامهای هااصلدویا هب املوب شمومشلی و مصلاوبن با مرح ل سلاماد .هب بعلد
ااسا  ،هااصدو م محرین عنیر است که با م وم یاهگيری هااصدو مصلوب بسلياب هلمرلواای هابه و
برشوبهن سارتن ايامهای هااصدو به عنوا کاببر ا لی این مصليط ملیباشلد .اسلتاه و طلراح سلامااه
شمومشی ام عنا ر هیهر این مرل ه میباشند .ملدیریت هااصلهان ايلز بلر ملدیریت مصليط یلاهگيری
ال ترواي ی اهنيت به سزایی هابه .این یافتهها بلا اتلای ليلاو و هاالگ )(Liaw & Huang, 2003

که معتقداد برای هاشتن ی

مصيط یاهگيری مناسب بایلد بله یاهگيرالدگا و شملومز ههنلدگا ،

سارتاب شمومز ،حعام بين شا لا ،ابمشليابی و پصلتيباای ام هااصلدویا و اعيلای هيلأس علنلی هب
موفقيت یاهگيری ال ترواي ی حوجه کره همسویی هابه .همچنين ،این یافتهها با اتلای سليدهااش و
هن لابا ) (Seyed Danesh et al., 2012کله معتقدالد ویژگلیهلای اسلتاه بله عنلوا ايلروی
متخیص ج ت کن

به هااصدویا  ،حدبیس با کي يت بلا و ابمیلابی اسلتاها ام هااصلدویا هب

یاهگيری ال ترواي ی مر ر میباشد ،همسویی هابه.
مصاسبههای اادام شدن شممو فریدمن برای بربسی سرال شصم پژوهش ايلز اصلا هاه کله بعلد
کن

های مالی به هااصدویا هب بحبه اول اهنيت ام مرل ه فرشیند قراب هابه و ابعاه مصلاهدن براامله

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر برندسازی آموزش… 69/

هبوس و بتاام ،برقرابی ابحباط ج ت هن لابی بلين هااصلدویا و اسلتاها  ،و سيسلتم امتصلا و
انرنههی هب اولویتهای بعدی قراب هاباد .مسایلی چو شرکت هب ميز گ لتوگوهلای حخییلی
برای طرح سرا س ،مراقبت بر حيوب مستنر هااصدویا هب فعاليتهای شمومشی و حعيلين اولویلت
بر اساس هوبنهای شمومشی پرطرفهاب هب اولویتهای شرر اهنيت قراب هاباد .این یافتهها با اتلای
بضواای و هبگاهی ) (Rezvani & Dargahi, 2012که معتقداد طراحی م يد سلامااه و هسترسلی
شسا به براامه هبوس ،حعام بلا هیهلر هااصلدویا و اسلتاها  ،حنلوع هب اصلون ابمشليابی و اهلرز
استاها و پاسخهای به موق شا ا ام عوام مر رهب بضایت هااصدویا هااصهانهای مدلامی هسلتند
همسویی هابه .همچنين ،اتای حصقيق سيدهااش و هن ابا ) (Seyed Danesh et al., 2012کله
معتقداد ابایه هبوس متناسب با ايلام هااصلدویا  ،مناسلب بلوه براامله مملا بنلدی ابایله هبوس و
مصتوای شمومز هب یاهگيری مدامی مر ر میباشند ،همسویی هابه.
با حوجه به اتای به هست شمدن ام این پژوهش کله اصلا هاه ام بلين ابعلاه برادسلامی مدلامی ،بعلد
ااسا هب اولویت اول و ابعاه میرسارت ،فرشیند و باهبلره بله حرحيلب هب اولویلتهلای بعلدی قلراب
هاباد ،پيصن اههای میر ابایه میشوه:
 هااصهان های مدلامی بایلد بله مسلایلی ام قبيل  ،بله کلابگيری ايروهلای متخیلص و اسلتاها
مدرب ،است اهن ام مصاوبا شمومشی هب هسترس ،همچنلين حوجله بله اظلراس هااصلدویا هب
موبه اموب شمومشی با مداظر قراب ههند.
 ی ی ام مزیتهای هااصهانهلای مدلامی ،شملومز ام بان هوب و علدم مراجعله هااصلدویا بله
هااصهان و کالس هبس است .بنابراین ،باید هااصهانهای مدامی سعی کنند حلا هااصلدویا بله
شساای بتوااند به پرحال هااصهان هسترسی هاشته باشند و حد يزاس مم با هب ایلن ممينله فلراهم
ساماد ،کي يت سامااههای شمومشی روه با با ببراد حا بضایت حداکثری هااصدویا با برای
جذب به هااصهان فراهم کنند.
هااصهانهای مدامی به این موابه ايز حوجه ویژنای هاشته باشند:
 سامااه شمومز مدامی هب ابایه هبوس ال ترواي ی با برای حعداه میاهی ام هااصدویا فلراهم
کنند.
 کي يت ردماس شمومشی روه با ابحقاء ههند.
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 برقرابی ابحباط بين استاها و هااصدویا با حس ي کنند و هوبنهای شمومشلی متنلوعی با بلر
.حسب ايام هااصدویا ابایه انایند
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