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 . مقدمه۱

ای از فواید شامل است، چون مجموعه ها سازمانبسیاری از  آرماندر بازار،  توانا شناسهایجاد یک      
و  تـر  گسـترده هـای  وحمایـت  هـا یهمکـار  سود بیشـتر،  دامنه پذیری کمتر در بازارهای رقابتی، یبآس

یـک نـام تجـاری     .[13] آورد یمـ را برای سازمان به ارمغـان   سهشنا گسترشی بیشتر برای ها فرصت
ارتبـاط برقـرار    کننـده  مصرفیزکننده محصول و خدمت است، با متماکند؛  یمی ایفا ارزش بای ها نقش

 و نـام  گذاری کنـد.  یهسرما در آنتواند  یم کننده مصرفقانونی است که  گسترهیک  عنوان بهکند و  یم
 شناسـه  .[10] دهـد  یمـ دهد و آگاهی بازار را نیز افـزایش   یم نفس  به اعتمادبه کارکنان  درخورنشان 

وابسـته بـه دیـد و تصـویر      تنهـا  نهشود و  یمیه افزایش دیده شدن، شهرت و درک سازمان ماسازمان 
. در بازار جهانی و رقابتی [18] دارند سودبراناز تصویری است که هرکدام از  متأثرمشتری است بلکه 

یـک دارایـی قدرتمنـد اسـت کـه       شناسـه زیـرا   بسیار پررنگ شده اسـت؛  شناسهمدیریت  امروز نقش
یاری بس شود. یمیه پایدار ماندن محصوالت و تسهیالت سازمان ماماهیت سازمان بوده و  دهنده نشان

بایـد نیازهـای    هـا  دانشگاهکنند دانشجوی خارجی جذب نمایند برای این منظور  یمسعی  ها دانشگاهاز 
را بشناسند. باید توجـه داشـت    ها آنو دیگر عناصر ترجیحی  ها آنآموزشی دانشجویان و درک کلیدی 

ینش یک مؤسسه آموزش عالی ساده نیست. این تصمیمی مهـ  و پیییـده بـرای دانشـجویان     گزکه 
دهد، بلکه تصمیمی بلندمدت  یمرا تحت تأثیر قرار  ها آنید اقتصادی از د تنها نهاست، زیرا این تصمی  

ی، روابط دوستی، محـل زنـدگی   کارگذارد. این تصمی  بر آینده  یماثر  ها آنینده آاست که بر زندگی 
این تصمیمی است که در بسیاری از موارد تنها  افزون بر آناست.  اثرگذار ها آنینده و رضایت فردی آ

. [10] بـردارد ر هـای بسـیاری را د   ینـه هزهـای مـالی،    ینههز افزون بردهد و  یمبار در زندگی رخ  یک
یک دانشگاه  با ارزشی بسیار ولنیاز دارند کیفیت خصوصیات ناملموس،  مردمبنابراین در دوره معاصر، 

دانشگاه در  شناسه شدن  مطرح وجود با. [1] یلی را مورد ارزیابی قرار دهندالتحص فارغپیامدهای  همانند
یی الگـو ی وجود دارد و نیـاز بـه ارائـ     پژوهش ، در این زمینه در کشور ما خألشناسهادبیات بازاریابی و 

منـافع   افـزون بـر  شود. پرداختن به این موضوع  یمدانشگاه احساس  شناسهبرای شناخت بهتر عناصر 
ی بیشـتر در  ها پژوهشی برای انجام و سرآغازتواند زیر بنا  یمی بررس موردکاربردی آن برای سازمان 
دانشگاه شهید بهشتی یکـی از   که آنجا ازشور ما باشد. از دانش در ک بخشاین زمینه و گسترش این 

ی برتر به ایـن دانشـگاه الزم اسـت توجـه     ها رتبهی تراز اول ایران است و با توجه به ورود ها دانشگاه
این دانشگاه در جهت مدیریت راهبردی آن برای ارتقـا  سـطوح علمـی، اجتمـاعی،      شناسهای به  یژهو

المللی جهان با جذب  ینبی ها دانشگاهزیرا در عصر کنونی بسیاری از  المللی شود، ینبفرهنگی و حتی 
 کنند. یمینی آفر ارزشدانشجویان خارجی 
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ایـن   شناسـه یافت دانشجویان دانشگاه شهید بهشـتی را از  دری این است که بررسهدف مادر این      
یی الگـو شـگاه برـردازی  و   دان شناسـه یه آن به شناسایی عناصر بر پای قرار داده و بررس مورددانشگاه 

بـر  دانشگاه شهید بهشتی ارائه دهی . به این منظور  شناسهکاربردی برای ارزیابی و مدیریت راهبردی 
 های زیر هستی :شده به دنبال پاسخ به پرسش کردن یدارپدیه چارچوب مفهومی پا

 است؟ مؤثرشتی دانشگاه شهید به شناسه( آیا عنصر تعهد بر ادراک دانشجویان از 1اصلی  پرسش
 است؟ مؤثردانشگاه شهید بهشتی  شناسه( آیا عنصر ماهیت بر ادراک دانشجویان از 2 یاصل پرسش
دانشـگاه شـهید    شناسـه ( آیا عنصر نمودهای خارجی نمادین بر ادراک دانشـجویان از  3اصلی  پرسش
 است؟ مؤثربهشتی 

 
 و چارچوب نظری تحقیق. مبانی ۲

هـایی ماننـد بازارهـای جهـانی،      یـده پد شـدن  مطـرح ش رقابـت و  بـا افـزای   .شناسهنقش راهبردی 
های رقابتی خود را  یبرتردر این عرصه باید  برجا ماندنی برای صنعتی و خدماتی هر کشور ها شرکت

افزایش دهند. یکی از ابزارهای راهبردی که موجب تعهد و تکـرار مصـرف، افـزایش ارزش اقتصـادی     
 شناسـه شود،  یمی اقتصادی به فراسوی مرزهای جغرافیایی اپوهاتکبرای سهامداران و گسترش دامنه 

 راهبـرد . امروزه بازارهای جهانی از چنان رقابتی برخوردار هستند کـه بـدون داشـتن    [2]قدرتمند است 
توان در آن موفق بود. به عبارت دیگـر اصـل موفقیـت در چنـین بـازاری،       ینمشغلی و مدیریت قوی، 

ی، مدیریت زمان و مـدیریت کیفیـت اسـت. از یرفـی     راهبردتن مدیریت یزی راهبردی و داشر برنامه
. اگـر  [۶] ی قوی، تبلیغات و بازاریـابی، مکمـل فاکتورهـای نـامبرده خواهـد بـود      اشناسهدیگر داشتن 

شرکتی یک نام تجاری را فقط در حد یک اس  در نظـر بگیـرد، کـاربرد عمیقـی را کـه نـام تجـاری        
ی  تجـاری نقـش راهبـردی و مهمـی در     عال .[0] باشد درک نخواهد کرد تواند در بازاریابی داشته یم

در دنیـای پیییـده و رقـابتی     .[8] دارد هـا  شـرکت کسب مزیت رقابتی و تصمیمات مدیریت راهبردی 
ی فزاینـده روی  هـا  چـالش به عنوان عاملی برای مقابلـه بـا    برندیگنیز به  ها کالجو  ها دانشگاهامروز 
یندهای همگـونی سـروکار داشـته و    فرآیی بزرگ که با افراد و ها سازمانبه عنوان  اه دانشگاه. اند آورده

کنند، با چالشی مه  روبه رو هستند که عبارتست از تعیین اینکه چگونه بین  یمخدمات خاصی را ارائه 
، . در نتیجـه [28] ایجاد کنند تا مورد انتخاب افراد قـرار گیرنـد   ( تفاوتی مختلفها خودشان )دانشگاه

خـود، در میـان افـراد و     شناسـه از  هـا  برداشـت اغلب خودشان را درگیر مدیریت  ها سازمانبسیاری از 
 .[11] بینند یمهای گوناگون مختلف  یتموقع
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کنند.  یمقوی استفاده  شناسهبرای ایجاد یک  برندینگی راهبردهای مختلف خدماتی نیز از ها شرکت
 برندینگداشته باشند. لذا  شناسهاند که باید راهبرد  یدهرسضوع نیز به این مو ها دانشگاهباتوجه به این 

ی هـا  تفـاوت تواننـد   یمشده است که با استفاده از آن  ها دانشگاهیک عامل راهبردی و تمرکزی برای 
یـک مفهـوم اساسـی در تبلیغـات و مـدیریت       برنـدینگ  .[28] داری در رابطه با خود ایجاد کننـد معنا

وابسته به نیازها و تمایالت بازار هدف اسـت کـه بـا اسـتفاده از      شناسهویر ارتیایات عمومی است. تص
را کـه شـامل میـزان     شناسـه شود. اجرای راهبردی این فاکتورهـا، قـدرت    یمآمیخته بازاریابی ایجاد 

 .[23] کند یماست تعیین  شناسهصداقت و وابستگی مشتری به 
کنـد.   یمبه آن دانشگاه و دانشجویان آن ایفا  دانشگاه نقش حیاتی در نگرش نسبت شناسهتصویر      

نیاز دارند  ها دانشگاهکنند که  یمدانشگاه، بیان  شناسهپارمواران و گلوکا یبق مطالعاتشان روی تصویر 
آوردن یک مزیت رقابتی، ایجـاد کـرده و از آن محافظـت نماینـد.      به دستکه تصویری متمایز برای 

گذارد لذا ایجاد ایـن تصـویر در    یمجو برای انتخاب آن دانشگاه اثر اینگونه تصویر مجزا بر تمایل دانش
کنند که به رغ  افزایش اهمیت این  یمذهن سودبران بسیار مه  است. همسلیبرون و گوناواردان بیان 

کنند  یمادعا  ها آنکمیاب است. به هر حال  نسبتاًینگ دانشگاه شناسهموضوع، تحقیقات تجربی روی 
 ، جز  موضوعات کلیدی تحقیقات تجربی و تئوریـک خواهـد شـد.   ها دانشگاهجهانی  موضوع بازاریابی

باشـد   یمـ و ...  شناسهگر ، کیفیت درک شده، تداعیشناسه، آگاهی از شناسهشامل تعهد  شناسهدارایی 
 .[20]که عواملی مبنایی برای خلق ارزش هستند 

 
و آن را تکرار خریـد بـا وابسـتگی بـاال     سازی کرد را مفهوم شناسه( تعهد 1118) آسل .شناسهتعهد 

، یـک تعهـد و   شناسـه . تعهد [11]تعریف کرد و تکرار خرید با وابستگی پایین را سکون و جبر دانست 
مطلوب به یـور مـنظ  در    شناسهوفاداری عمیق حفظ شده برای خرید مکرر یا تشویق کردن به یک 

شود کـه سـود مـؤثر و کـارکردی       یمعریف . تعهد مشتری به عنوان اعتماد مشتری ت[2۶] آینده است
شود، بسیار  یممتعهد  شناسهحفظ روابط بیش از سود پایان این روابط باشد. زمانی که مشتری به یک 

محتمل است به یور فعال تشریک مساعی کند و به سادگی جذب رقبا نخواهد شد که این امر باعـ   
شود که تعداد خریدها،  یمابطه پیوسته تعریف به صورت یک ر شناسه. تعهد [21] شود یمافزایش سود 

  .[31] تناوب خریدها یا هر دو را ممکن است افزایش دهد
دارنـد و   شناسـه تـری بـه   های قبلی نشان داده است که مشتریان با تعهد باال اعتقاد قـوی بررسی     

تر بـا  ر خرید تکراریدهند، همینین به رفتا یممقاومت باالتری در مقابل ایالعات منفی از خود نشان 
 .[30] های باالتر گرایش دارند یمتق
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حساسیت کمتر نسبت بـه   .1 کند: یمهای دیگری فراه   یسسرومزایای تعهد مشتری خدمات و      
 .[31] افزایش سودآوری سازمان .3کاهش مخارج در اثر جذب مشتریان جدید.  .2قیمت. 

 
کند کـه   یمتعریف  شناسههایی از را در یافته سهشنا( درک 1113) کلر .شناسهدریافت مشتری از 

یله تداعی معانی  جا گرفته در ذهن مشتری منعکس شده است. در ایـن تعریـف تـداعی معـانی،     وس به
مشـتریان از   درک .[21]گیـرد   یمـ خـاص را در بـر    شناسهها و کیفیت درک شده در مورد یک  یدهعق

فقـط یـک ناقـل )رسـانگر(      شناسـه شان است چرا کـه   یفرهنگهای  ینهزمتوابعی تأثیرپذیر از  شناسه
به عنوان یـک احسـاس )گمـان( جـامع در ذهـن       شناسهدرک  ( به1181) ییرد. [12] فرهنگی است

باشـد کـه    یمـ  شناسـه های مربوط به  یتفعال، فه  مشتری از شناسهنگرد، بنابراین درک  یممشتریان 
قضاوت مشتری درباره "ادراک شده را به عنوان. زیماتل کیفیت [32] یله شرکت انجام شده استوس به

 کند یمتعریف  "بر تصویر شرکت در مدل تجربی شناسهمزیت یا برتری محصول و تأثیر ابعاد خدمات 
کند. بـرای   یمای اهمیت پیدا به یور فزاینده شناسهها و شاغلین اعتقاد دارند که شهرت  یآکادم .[22]

شهرت مثبت داشـته باشـند. شـهرت، ادراک متـراک  محـیط از      باید  هاشناسهموفق و سودمند بودن، 
ای بیش از راضی نگه داشـتن  معنی شناسهاست. توسعه شهرت  شناسههای برجسته شرکت یا  یژگیو

کند و اشاره  یمآوری چیزی است که یک کمرانی در یول زمان جمع شناسهدهد. شهرت  یممشتریان 
 .[33] کنند یمرا ارزیابی  شناسهکند که چگونه شنوندگان متفاوت  یم
 

ین تـر  مهـ  شود. در این مجموعـه ابعـاد،    یمبعد  12-۶شامل  شناسهنوعاً شخصیت  .شناسهماهیت 
یک ایدۀ واحد کـه از  " شود یماست. این ماهیت اغلب با یک عبارت کوتاه بیان  شناسهیت ماه عنصر،

قطب و مرکزی است که مجموعه به عنوان  شناسهواقع ماهیت  در شود. یمگرفته  شناسهروح و نفس 
کننـد بـه دلیـل تعـداد      یمـ هایی که مشـتریان درک   یژگیوکند.  یمرا به یکدیگر متصل  شناسهابعاد 

از دیـد مشـتری مالحظـه     شناسههای دیگری است که می تواند به عنوان ماهیت  یژگیوی از شماریب
 .[30] شود یم

 

آمـوزش عـالی بیشـتر و     مؤسسـات ست کـه  این ا اعتقادبر .سازی در آموزش عالیشناسهمفهوم 
. این از این بابـت آمـوزش   [31] مدیریت شوند شناسهبیشتر نیاز دارند که به عنوان یک شرکت دارای 

سـازی یـک   شناسـه . انـد  دادهپایـدار را تشـخی     شناسهی راهبردهانیاز به توسعه  ها دانشگاهعالی و 
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دار اکـز آموزشـی اسـت کـه بـه توسـعه معنـا       رو دیگـر م  ها دانشگاهموضوع راهبردی و مرکزی برای 
 .[28] شود یمهای متمایز برای نشان دادن تمایزاتشان منجر  شناسه

 
ی دولتی ایران است که در منطق  ها دانشگاهشهید بهشتی یکی از  دانشگاه .دانشگاه شهید بهشتی

ی هـا  دانشـگاه  ین و معتبرتـرین تر بزرگاوین، غرب ولنجک و شرق درکه است. این دانشگاه از جمله 
. انـد  شـده التحصـیل  دانشـجو از ایـن دانشـگاه فـارغ     03330شود. تا کنون بیش از  یمایران محسوب 

های منحصر به فرد در کشور است: الف( داشتن  یژگیودانشگاه شهید بهشتی در دو بخش مه  دارای 
نیـاز   هـا  آننـوین بـه    آورییی که با توجه به فنها رشتهی مدرن برای ها دانشکدهابتکار عمل در ایجاد 
پژوهشی از نظر سابقه علمی و فراوانی کارهای پژوهشـی ایـن دانشـگاه را در     ـ است. ب( کادر علمی 

 ای ممتاز در سطح کشور قرار داده است.رتبه

 

دانشگاه انجام شده  برندینگدهد مقاالت بسیار کمی روی  یمبررسی موضوع نشان  .پیشینۀ تحقیق
کیفیت منابع و اسـاتید(، زنـدگی   شناخت )ه گتفلید انجام شده نشان داده که یقی که به وسیلتحق است.

ین ابزار مـورد اسـتفاده   تر مه دسترس(  های در یس)سرو ییراهنماامکانات اضافه شده( و ) ییدانشجو
آموزشـی اسـترالیا، کانـادا،     مؤسسـات ای روی در مطالعه مازارول برای ارتقا  بازاریابی دانشگاه هستند.

 "سـازی پیشـرو  ائـتالف و یکرارچـه  "و  "تصـویر و منـابع  "لند و انگلیس دریافت که دو فـاکتور  نیوزی
ی استرالیا نیـز نشـان داد   ها دانشگاهیک مطالعه روی  .اند بودهی مه  موفقیت بازار ها کنندهبینی  پیش
هـای خـاص    یژگـی سسـه )و ؤمکیفیت اساتید و منابع(، محـیط  مؤسسه ) آموزش شهرت(،شناخت )که 
. [1۶] ها برای ارتقـا  هسـتند   یژگیوین تر برجستهچگونگی خدمت رسانی( از ) ییراهنماافه شده( و اض

( در دانشـگاه داالس، او در  2001) ینبرگرلتحقیقات دیگری نیز انجام شده مثل تحقیق جاناتان دیوید 
آگـاهی   دانشگاه را مـورد بررسـی قـرار داد کـه شـامل      شناسهبر ارزش  مؤثرتحقیق خود چهار عامل 

بود. او در این پژوهش به این نتیجه رسید کـه   شناسهو تعهد  شناسه، کیفیت درک شده، یادآور شناسه
یت مشخ  به خلـق یـک جایگـاه ویـژه در جامعـه و افـزایش       مأموراین دانشگاه باید از یریق بیان 

. همینـین  [22] آورد بـه دسـت  پرستیژ خود مبادرت ورزد تا از این یریق کسب سود و مزیت رقـابتی  
سـازی،  شناسـه ( تحقیقی در دانشگاه اوتاوا انجام داد. در این مطالعه عواملی مانند 2008) ینبکریستل 

. [12] ی ارتبایـاتی بررسـی شـده اسـت    هـا  برنامـه یابی روابط عمـومی و  ارز ارتبایات جامع بازاریابی،
و نمودهای خارجی مورد بررسـی   دانشگاه تهران سه بعد تعهد، ماهیت شناسهدر مورد همینین بابا صادقیان 

دانشـگاه تهـران    شناسهترین عامل تاثیرگذار بر ادراک دانشجویان از  قرار داده که در نتیجه مشخ  شده مه 
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افزار تحلیل خود از نرموعامل تعهد است و در درجه بعد نمودهای خارجی و سرس ماهیت البته ایشان در تجزیه
spss کمک گرفت.  

 

 شناسیروش. 3
 دل مفهومی پژوهشم
 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 است. مؤثردانشگاه  شناسه( عنصر تعهد بر ادراک دانشجویان از 1فرضیه 
 است. مؤثردانشگاه  شناسه( عنصر ماهیت بر ادراک دانشجویان از 2فرضیه 
 است. مؤثردانشگاه  شناسهنمادین بر ادراک دانشجویان از  ـ ( عنصرنمودهای خارجی3فرضیه 

. رود یبـه شـمار مـ    کاربردی پیمایشی و از نظر هدف ـ  ی توصیفیها پژوهشنوع پژوهش از  ینا     
دانشگاه شهید بهشتی و ارائه راهکارهایی بـرای   شناسهبر  مؤثرتعیین عوامل  هدف اصلی این پژوهش
یه عـالوه  گو 08ای متشکل از منظور پرسشنامه ینبد این دانشگاه است. شناسهبهبود ادراک جامعه از 
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و سـه عامـل    شناسـه ادراک  ها بـه سـنجش  شناختی یراحی گردید که این گویههای جمعیتبر گویه
آمـاری ایـن پـژوهش کلیـه دانشـجویان       . جامعهپردازد یمنمادین ـ   تعهد، ماهیت و نمودهای خارجی

ه محـدود    جامعنموندانشگاه شهید بهشتی هستند و نمون  این تحقیق با توجه به فرمول تعیین حج  
 به دست آمده است. 2۶1
ـ         کـه شـمار دانشـجویان دانشـگاه شـهید بهشـتی )بـدون احتسـاب دانشـجویان          نبا توجـه بـه ای

پرسشـنامه   321آوری ایالعـات  آمـد. بـرای جمـع    به دست 282/2۶1نفر بوده، تعداد  12۶3۶مهمان(
کـرت از کـامالً مخـالف تـا     یبقه ای لی 1ییف امتیازدهی عودت شد.  ها آناز  عدد 312توزیع شد که 
 .باشد یکامالً موافق( م 1-کامالً مخالف 1کامالً موافق )

 
 هاپرسشبندی مقیاس .1جدول 

 کامالً موافق موافق بی نظر مخالف کامالً مخالف ترتیب

 1 0 3 2 1 امتیازبندی

 
 های پرسشنامه به هر یک از ابعاد به شرح زیر است.نحوۀ تخصی  پرسش

 
 های پرسشنامه به ابعاد مختلف پژوهشتخصی  پرسش نحوۀ .2جدول 

 ها هیگو مؤلفه بعد

 

 شناسهتعهد 

 1-2-3 یلیالتحص فارغ انداز چش 

 0-1-۶ دانشگاه انداز چش رسالت و 

 2-8-1-10-11 محیط یادگیری

 12-13-10 محیط اجتماعی

 
 شناسهماهیت 

 11-1۶-12-18 کاربردی بودن مباح 

 11-20-21-22 آموزشی

 23-20-21-2۶ ی داخلیها ارزش

 22-28-21 شواهد فیزیکی

 نمادین-خارجی
 30-31-32-33 نام و لوگو

 30-31 ارتبایات تبلیغاتی

 
 دانشکاه شناسهادراک 

 3۶-32-38 ی شناختیها پاسخ

 31-00-01-02 ی عایفیها پاسخ

 03-00-01 مند کنشی ها پاسخ

 0۶-02-08 شهرت
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سازی  مدل استفاده شد. Amos Graphics 21 افزارها از نرمبرای بررسی فرضیه در این پژوهش     
تـر را تکمیـل و    وجود آمده است کـه نظریـات قـدیمی    های پیشین به معادالت ساختاری بر پای  یافته

گیری این نظریه بر پای  نظریـ  رگرسـیون، نظریـ      های جدید به آن افزوده است. ابداع و شکل قابلیت
سـازی   در مـدل  .[1]بـوده اسـت    3سازی معادله سـاختاری  و مدل 2، نظری  تحلیل مسیر1املیتحلیل ع

 .[1] شود معادله ساختاری به سه موضوع توجه می
 
تـرین مقـوالت در انتخـاب نـوع آمـار       هـا از مهـ    هنجارمند بودن توزیـع داده  .ها هنجار بودن دادهب

هـا، از نظـر    اشد. برای آزمون نرمال بـودن توزیـع داده  ب ها می )پارامتری یا ناپارامتری( و آزمون فرضیه
ماهیت روش به دو دسته توصیفی و مبتنی بر نظریه و از نظر نوع روش به دو دسته عددی و گرافیکی 

، روش آزمـون نرمـال بـودن    AMOSافزار آماری  در این تحقیق و بر اساس نرم .[1]شوند  تقسی  می
و از نظر نـوع روش عـددی )کشـیدگی و چـولگی( بـوده اسـت.        ها از نظر ماهیت، توصیفی توزیع داده

و  -2ضـریب چـولگی میـان     کند و خطای استاندارد گیری می چولگی میزان تقارن یک توزیع را اندازه
 کند. + تغییر می2

باشد و خطـای اسـتاندارد    یمکشیدگی نمایانگر میزان تفاوت توزیع پاسخگویان از توزیع به هنجار      
شـرط پـذیرش بـه هنجـار      AMOS افزار نرم+ متغیر است. بنابراین در 3و  -3ی میان ضریب کشیدگ
 (.-kurtosis<+3>3) و کشیدگی (-skewness<+2>2) چولگیاز این قرار است:  ها دادهبودن توزیع 

شـود و رعایـت هنجارمنـد بـودن      یمـ انجام  AMOS افزار نرمالزم به ذکر است که این تحلیل توسط 
 کند. یمتحلیل کفایت واز این منظر برای ادامه تجزیه ها دادهتوزیع 

باشند بسیار مناسب و اگـر میـان    1/0بررسی اعتبار مدل: بر اساس بارهای عاملی، چنانیه بیشتر از . 1
 .[1]کنند  یمباشند اگرچه نسبتاً ضعیف هستند اما برای ادام  تحلیل کفایت  1/0تا  3/0

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Factor analysis 
2. Path analysis 
3. Structural equation modeling 
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سـازی معادلـه سـاختاری در سـه      در مـدل  ی مـدل ها شاخ برازش  نیکویی بررسی برازش مدل: . 2
 :[1]شوند  زیرگروه تعیین می

هـای نمونـه    دهندۀ میزان تطبیق نظری  پیشنهادی پژوهشگر با داده: که نشان1معیارهای مطلق -الف
و شاخ  کای اسکوئر کـه میـزان    GFI≥0.9 ،AGFI≥0.9 ،RMR≤0.08 است و برای برازش باید

 باشد تا مورد تأیید قرار گیرد.  (05.) باید بیشتر از مقدار خطای در نظر گرفته شده معناداری آن
هـای جـایگزین را بررسـی     : که امکان مقایسه مدل پژوهشگر بـا سـایر مـدل   2معیارهای تطبیقی -ب

 -ج ، باشــند.IFI≥0.9 و TLI≥0.9 ،NFI≥.09 ،CFI≥0.9 ،RFI≥0.9 کنــد و بــرای تأییــد بایــد مــی
کنـد   ها ایالعات مهمی ارائه می : که به هنگام انتخاب یک مدل از میان سایر مدل3دمعیارهای مقتص

 CMIN/df≤3 ،PNFI≥0.5 باشد و برای برازش مدل بایـد  که شامل  کای اسکوئر هنجارمند شده می

باشد. قابل ذکر است که در نهایت برای برازش یک مدل از نامعادالت ذکرشـده،   RMSEA≤0.08و 
 ادله یا بیشتر تأیید شود.باید چهار نامع

 
از پرسشنامه استفاده شـده اسـت.    ها دادهی آور جمعبرای  .ها و روایی و پایایی ابزار گردآوری داده
ها  نامه مهدی باباصادقیان اقتباس شد که الزم به ذکر است که برخی از پرسشاین پرسشنامه از پایان

اضافه شد و پس از اعمال تغییـرات روایـی و    ها نیز به آنبر اساس نظر خبرگان حذف و برخی پرسش
روایی این پرسشنامه به روش محتوایی )آیا ابـزار بـه قـدر کفایـت      پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت.

و روایـی اـاهری    AMOSافزار  کند؟( از یریق تحلیل عاملی تأییدی در نرم گیری می مفهوم را اندازه
 .[2] گیرد ، آنجه را که باید اندازه بگیرد، اندازه میکنند که ابزار )آیا صاحبنظران تأیید می

همینـین در ایـن    از یریق خبرگان و اساتید محترم دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفته است.     
پژوهش از روش آلفای کرونباخ برای سنجش قابلیت اعتماد پرسشنامه استفاده شده است. دامنـ  آلفـا   

ب آلفای کرونباخ بیشتر باشد، پایایی مقیاس بیشتر است، ایـن ضـریب   است و هرچه ضری 1تا  0میان 
 باشد تا بتوان مقیاس را دارای پایایی دانست. 20/0حداقل باید 

پرسشـنامه توزیـع و پایـایی آن بررسـی شـد. ضـریب الفـای کرونبـاخ          00بنابراین، در ابتدا تعداد      
سنجیده شده است، از آنجا که این ضریب بـرای   spss.21افزار  پرسشنامه این تحقیق با استفاده از نرم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Absolute measures 
2. Comparative measures 
3. Parsimony measures 
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برخـوردار اسـت.    توان گفت ابزار پژوهش از پایایی الزم به دست آمده است، می 822/0 کل پرسشنامه
 ها نیز سنجیده شده است. در ادامه این ضریب برای مؤلفه

 
 های تحقیق ضریب آلفای مولفه .3جدول 

 آلفا مؤلفه آلفا مؤلفه

 211/0 شواهد فیزیکی 212/0 یلیالتحص رغفا انداز چش 

 2۶3/0 نام و لوگو 812/0 دانشگاه انداز چش رسالت و 

 812/0 ارتبایات تبلیغاتی 803/0 محیط یادگیری

 232/0 ی شناختیها پاسخ 210/0 محیط اجتماعی

 202/0 ی عایفیها پاسخ 220/0 کاربردی بودن مباح 

 202/0 مند کنشی ها پاسخ 23۶/0 آموزشی

 22۶/0 شهرت 818/0 ی داخلیها ارزش

 

 هایافتهتحلیل . 4

دهندگان در مقطع درصد پاسخ 1/13در بررسی متغیرهای جمعیت شناختی مشخ  شد که      
درصد در مقطع دکتری مشغول به تحصیل  3/0درصد در مقطع کارشناسی ارشد و  ۶/02کارشناسی، 

دانشگاه باید گفت که دانشجویان از یرق مختلفی با اند. از نظر نحوۀ آشنایی دانشجویان با  بوده
ها به ترتیب از یریق دوستان، اینترنت و بازدید از دانشگاه  ترین آن اند که مه  دانشگاه آشنا شده

 تحلیل پژوهش نیز به صورت زیر است:وتجزیه باشند. می
 

مدل شرط هنجارمند بودن های این  با توجه به جدول زیر تمامی داده .ها هنجار بودن دادهببرسی 
 را دارند.
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 شناسهماهیت  .الف

 
 شناسههای مدل تحلیل عاملی تأییدی ماهیت  . هنجارمندی داده0 جدول

 چولگی کشیدگی ها پرسش چولگی کشیدگی ها پرسش چولگی کشیدگی ها پرسش

11 2۶8/0- 112/0- 20 2۶1/0- 2۶3/0- 21 011/0- 202/0- 

1۶ ۶۶2/0- 13/0- 21 0۶0/0- 1۶/0- 2۶ 1۶8/1- 1/0 

12 810/0- 321/0- 22 112/1- 382/0- 22 ۶21/0- 328/0- 

18 ۶11/0- 182/0- 23 282/0- 28/0- 28 ۶10/0- 300/0- 

11 822/0- 81/0- 20 11/1- 10/0 21 101/0- 00۶/0- 

 
 تعهد .ب

 
 شناسههای مدل تحلیل عاملی تأییدی تعهد  . هنجارمندی داده1 جدول

 چولگی کشیدگی ها پرسش چولگی کشیدگی ها پرسش چولگی کشیدگی ها پرسش

1 202/0- 222/0 ۶ 200/0- 211/0- 11 112/0- 20۶/0- 

2 803/0 012/0- 2 381/0- 011/0- 12 302/0- 100/0- 

3 312/0- 121/0- 8 228/0- 2۶1/0- 13 221/0- 108/0- 

0 128/0- 11۶/0- 1 ۶88/0- 300/0- 10 18/0- 328/0- 

1 310/0 201/0- 10 000/0- 011/0-    

 
 نمادین ـخارجی  .ج

 
 های مدل تحلیل عاملی تأییدی خارجی ـ نمادین . هنجارمندی داده۶جدول

 چولگی کشیدگی هاپرسش چولگی کشیدگی هاپرسش

30 230/0- 021/0- 33 123/1- 13/0 

31 81/1- 112/0- 30 ۶01/0- 302/0- 

32 111/0- 131/0- 31 010/0 233/0- 
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 شناسههای ماهیت  مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول مولفه

 
 شناسهمدل تحلیل عاملی تأییدی ماهیت  .2 شکل

 

و  11و  ۶ ،2و  0 ،12و  3افزار میان پرسش های  برای برازش بهتر مدل و بر اساس پیشنهاد نرم     

ه این ارتباط از نظر منطقی مورد کوواریانس وصل گردید که البته پس از بررسی پرسشنام 10 و 1

 .تأیید قرار گرفت
 

 با توجه به جدول زیر تمامی بارهای عاملی مقدار قابل قبولی دارند. .بررسی بارهای عاملی
 

 شناسهها مدل تحلیل عاملی تأییدی ماهیت . بررسی بار عاملی پرسش2 جدول
-پرسش

 ها

بار 

 عاملی
 ها پرسش

بار 

 عاملی
 ها پرسش

بار 

 عاملی
 ها سشپر

بار 

 عاملی
 ها پرسش

بار 

 عاملی

۱۱ ۶12/0 18 ۶23/0 21 18۶/0 20 233/0 22 ۶30/0 

۱۱ ۶00/0 11 2۶8/0 22 ۶11/0 21 ۶83/0 28 ۶13/0 

۱۱ ۶01/0 20 ۶21/0 23 ۶38/0 2۶ 810/0 21 20۶/0 
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ل است این مد مورد ۶ها  دست آمده مورد تأیید که تعداد آن های به بر اساس شاخ  .برازش مدل

 .از برازش مناسبی برخوردار است
 

(RMR=0.029, GFI=0.915, IFI=0.902, CFI=0.901, PNFI=0.675, RMSEA=0.078) 

 

 شناسههای تعهد  مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول مؤلفه

 

 
 شناسهمدل تحلیل عاملی تأییدی تعهد  .3 شکل

 

بار عاملی قابل قبولی دارند و برای  هابا توجه به جدول زیر تمامی پرسش .بررسی بارهای عاملی

 .سنجش متغیر پنهان مورد نظر مناسب هستند
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 شناسهها مدل تحلیل عاملی تأییدی تعهد بررسی بار عاملی پرسش .8 جدول

 ها پرسش
بار 

 عاملی
 ها پرسش

بار 

 عاملی
 ها پرسش

بار 

 عاملی
 ها پرسش

بار 

 عاملی
 ها پرسش

بار 

 عاملی

۱ 212/0 0 811/0 2 112/0 10 20۶/0 13 121/0 

۲ 1۶1/0 1 812/0 8 ۶81/0 11 808/0 10 132/0 

3 228/0 ۶ ۶2۶/0 1 813/0 12 201/0   

 
است این مدل  مورد 1ها  دست آمده مورد تأیید که تعداد آن های به بر اساس شاخ  .برازش مدل

 .از برازش مناسبی برخوردار است
 

(RMR=0.044, GFI=0.910, IFI=0.904, CFI=0.903, PNFI=0.681) 

 
 نمادین ـ های خارج مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول مولفه

 

 
 نمادینـ  مدل تحلیل عاملی تأییدی خارجی .0شکل 

 
ها بار عامل قابل قبولی دارند و مقیاس مناسبی با توجه به جدول زیر هم  پرسش .بررسی بار عاملی

 برای سنجش متغیرهای پنهان هستند.
 
 
 

 



 8313تابستان  ـ 81شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                      282

 های مدل تحلیل عاملی تأییدی خارجی ـ نمادین. بررسی بار عاملی پرسش1 جدول
 بار عاملی هاپرسش بار عاملی پرسش بار عاملی پرسش

30 113/0 32 ۶00/0 30 81۶/0 

31 211/0 33 22۶/0 31 281/0 

 

 است این مدل مورد 1ها  دست آمده مورد تأیید که تعداد آن های به بر اساس شاخ  .برازش مدل

 .از برازش مناسبی برخوردار است
 

(RMR=0.031, GFI=0.957, IFI=0.944, CFI=0.944, NFI=0.934) 

 
 دانشگاه شناسههای ادراک  مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول مؤلفه

 

 
 دانشگاه شناسهمدل تحلیل عاملی تأییدی مرتب  اول ادراک  .1شکل 
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بار عاملی الزم را کسب نکرد از مدل حذف گردید؛  00در این مدل به دلیل اینکه پرسش ها      
کوواریانس آورده شد که البته این  10و  2، و ۶و  3های افزار، میان پرسش همینین به پیشنهاد نرم

 ارتباط از نظر منطقی نیز تأیید گردید.
 

ندی های این مدل از شرط هنجارمبا توجه به جدول زیر تمامی پرسش .ها بررسی هنجارمندی داده
 برخوردار هستند.

 
 دانشگاه شناسههای مدل تحلیل عاملی تأییدی ادراک  . وضعیت هنجارمندی داده10 جدول

 چولگی کشیدگی ها پرسش چولگی کشیدگی ها پرسش چولگی کشیدگی ها پرسش

3۶ 20/0 338/0- 00 ۶۶8/0- 313/0- 01 821/0- 131/0- 

32 211/0- 001/0- 01 001/0- 0۶1/0- 0۶ 081/0- 20/0- 

38 10/1- 10/0 02 ۶12/0- 210/0- 02 22۶/0- 132/0- 

31 221/0- 2۶3/0- 03 303/0- ۶11/0- 08 800/0- 18۶/0- 

 

ها بار عامل قابل قبولی دارند و مقیاس با توجه به جدول زیر تمامی پرسش .بررسی بار عاملی
 مناسبی برای سنجش متغیرهای پنهان هستند.

 
 دانشگاه شناسهها مدل تحلیل عاملی تأییدی ادراک لی پرسش. بررسی بار عام11 جدول

 بار عاملی هاپرسش بار عاملی هاپرسش بار عاملی هاپرسش بار عاملی هاپرسش

3۶ 208/0 31 130/0 02 231/0 0۶ 801/0 

32 213/0 00 ۶81/0 03 822/0 02 ۶۶1/0 

38 ۶32/0 01 211/0 01 111/0 08 110/0 

 
است این مدل  مورد 1ها  دست آمده مورد تأیید که تعداد آن های به س شاخ بر اسا .برازش مدل

 .از برازش مناسبی برخوردار است

 

(RMR=0.023, GFI=0.921, IFI=0.912, CFI=0.911, PNFI=0.619) 
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گیری تمامی متغیرهای پژوهش در قالـب یـک مـدل ترسـی  و بـه       در مدل اندازه .گیری مدل اندازه

باشـد   1/0شود، چنانیه میزان همبستگی بیشتر از  ها بررسی می ابط همبستگی آنصورت دو به دو رو
مانـد. از آنجـایی کـه تـاکنون      یکی از متغیرها که واریانس بیشتری داشـته باشـد در مـدل بـاقی مـی     

نمـادین بررسـی شـدند و    ـ   و خـارجی  شناسـه ، تعهد شناسهدانشگاه، ماهیت  شناسههای ادراک  مؤلفه
گیـری بـرای    ها هستند در قسمت مـدل انـدازه   های مناسبی برای سنجش آن سمشخ  شد که مقیا
 شوند. های بررسی شده به عنوان متغیر آشکار درنظر گرفته می سادگی مدل مؤلفه

 

 
 گیری ابعاد تحقیق مدل اندازه .۶شکل 

 

انـداز   چشـ  بود و  شناسههای ماهیت  های داخلی که یکی از مؤلفه گیری فوق ارزش در مدل اندازه     
بود به دلیـل اینکـه از بـار عـاملی الزم برخـوردار       شناسههای تعهد  ورسالت دانشگاه که یکی از مؤلفه

دهندگان میان  افزار در نمون  مورد بررسی، از نظر پاسخ نبودند حذف گردیدند. همینین به پیشنهاد نرم
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گو و شواهد فیزیکی ارتباط برقـرار  های ارتبایات تبلیغاتی و موقعیت علمی و همینین بین نام لو مؤلفه
 بوده است.

 
ها  ها حاصل، میانگین مؤلفه از آنجا که این داده .های مدل اندازه گیری بررسی هنجارمندی داده

یور که در جدول زیر مشاهده بوده است، بنابراین باید از نظر نرمال بودن بررسی شوند. همان
 ارا هستند.ها شرط هنجارمندی بودن را د کنی ، داده می
 

 گیری های مدل اندازه وضعیت نرمال بودن داده .12جدول 
 چولگی کشیدگی مؤلفه چولگی کشیدگی مؤلفه

 -201/0 -831/0 شواهد فیزیکی -031/0 -188/0 نام لوگو

 -1۶2/0 -101/0 موقعیت علمی -۶01/0 20/0 ارتبایات تبلیغاتی

 -103/0 -1۶0/0 های عایفی پاسخ -/۶3 -1۶2/0 محیط اجتماعی

 -810/0 1۶/0 مند های کنش پاسخ -18۶/0 -33/0 محیط یادگیری

 -321/0 -120/0 های شناختی پاسخ 11/0 1۶1/0 التحصیلی انداز فارغ چش 

 -1۶0/0 -218/0 شهرت -300/0 -21/1 کاربردی بودن مباح 

 

بـل قبـولی دارنـد و    هـا بـار عامـل قا    با توجه به جدول زیر تمامی مؤلفه .ها بررسی بار عاملی مؤلفه

 .مقیاس مناسبی برای سنجش متغیرهای پنهان هستند
 

 گیری های مدل اندازه . بررسی بار عاملی مولفه13 جدول
 بار عاملی مؤلفه بار عاملی مؤلفه بار عاملی مؤلفه

 ۶18/0 های عایفی پاسخ ۶18/0 التحصیلی انداز فارغ چش  ۶20/0 نام و لوگو

 100/0 مند های کنش پاسخ 220/0 کاربردی بودن مباح  20۶/0 ارتبایات تبلیغاتی

 220/0 های شناختی پاسخ 20۶/0 شواهد فیزیکی ۶80/0 محیط اجتماعی

 200/0 شهرت ۶10/0 موقعیت علمی ۶۶0/0 محیط یادگیری

 
گیری کرد که ارتبایات تبلیغاتی بـا   توان اینگونه نتیجه بر اساس نتایج حاصل از بارهای عاملی می     

از )نمادین دارد  ـ کنندگی بیشتری در تعیین  عامل خارجی ار عاملی  باالتر از نام و لوگو از قدرت تعیینب
به ترتیب محـیط اجتمـاعی،    شناسهدهندگان اهمیت بیشتری برخوردار است(. در عامل تعهد نظر پاسخ
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تری برخودار هسـتند و  دهندگان از اهمیت بیشالتحصیلی از نظر پاسخانداز فارغمحیط یادگیری و چش 
بـه ترتیـب    انداز دانشگاه به دلیل داشتن بار عاملی پایین از مدل حذف شـد و از یرفی رسالت و چش 

دهنـدگان در تعیـین   های کاربردی بودن مباح ، شواهد فیزیکی و موقعیت علمی از نظـر پاسـخ   مؤلفه
شـتن بـار عـاملی پـایین از مـدل      های داخلی نیز به دلیل دا و مؤلفه ارزش اهمیت دارند شناسهماهیت 

های عـایفی   های شناختی، شهرت، پاسخ ، به ترتیب پاسخشناسهحذف شد. در نهایت در عامل ادراک 
 باشند. مند از نظر پاسخ دهندگان دارای اولویت در تعیین عامل میهای کنش و پاسخ

 
است این مدل  مورد 1ها  دست آمده مورد تأیید که تعداد آن های به بر اساس شاخ  .برازش مدل

 .از برازش مناسبی برخوردار است
 

(RMR=0.018, GFI=0.918, IFI=0.902, CFI=0.900, PNFI=0.610) 

 
 . همبستگی بین متغیرهای پژوهش10 جدول

 شناسهتعهد  شناسهماهیت  دانشگاه شناسهادراک  متغیر

 --- --- 210/0 شناسهماهیت 

 --- ۶81/0 821/0 شناسهتعهد 

 ۶21/0 18۶/0 ۶00/0 نمادینـ  خارجی

 

ی به معنای عام، پژوهشگر از یرفی به دنبال آن ساختاردر یک معادله  .مدل معادالت ساختاری
یری کرده و از یرف گ اندازه ها معرفی از ا مجموعهی از متغیرهای پنهان را با ا مجموعهاست که 

 [.1]لیل قرار دهد تحودیگر روابط ساختاری میان متغیرهای پنهان را مورد تجزیه
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 دانشگاه شناسهمدل معادله ساختاری ادراک . 2شکل 

 

است این مدل  مورد 1ها  دست آمده مورد تأیید که تعداد آن های به بر اساس شاخ  .برازش مدل

 .از برازش مناسبی برخوردار است
 

 (RMR=0.018, GFI=0.918, IFI=0.902, CFI=0.900, PNFI=0.610) 
 

 پردازی . ها میها به بررسی فرضیه جه به ضرایب رگرسیونی و معناداری آندر جدول با تو
 

 ها(. بررسی ضرایب رگرسیونی )آزمون فرضیه11جدول 
 نتیجه عدد معناداری ضریب رگرسیونی بر متغیر تأثیر متغیر فرضیه

 تأیید 1/0 31۶/0 شناسهادراک دانشجویان از  شناسهماهیت  1

 تأیید 0٫1 ۶32/0 شناسهجویان از ادراک دانش شناسهتعهد  2

 رد 101/0 ۶/0 شناسهادراک دانشجویان از  نمادین-خارجی 3

 
 شود. گیرند و فرضی  سوم رد می ها اول و دوم مورد تأیید قرار میبا توجه به جدول فوق فرضیه     

 غیر مستقی  است که در جدول زیر آمده است: یکی از خصوصیات تحلیل مسیر سنجش اثرات
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 . بررسی اثرات غیر مستقی  در مدل ساختاری1۶جدول 
 اثر غیر مستقیم بر متغیر تأثیر متغیر اثر غیر مستقیم بر متغیر تأثیر متغیر

 011/0 های شناختی پاسخ شناسهتعهد  0/0 های عایفی پاسخ نمادین-خارجی

 002/0 شهرت شناسهتعهد  3/0 مند های کنش پاسخ نمادین-خارجی

 220/0 های عایفی پاسخ شناسهماهیت  0/0 های شناختی پاسخ نمادین-خارجی

 112/0 مند های کنش پاسخ شناسهماهیت  0/0 شهرت نمادین-خارجی

 212/0 های شناختی پاسخ شناسهماهیت  310/0 های عایفی پاسخ شناسهتعهد 

 210/0 شهرت شناسهماهیت  301/0 مند های کنش پاسخ شناسهتعهد 

 
هـای شـناختی بـا میـزان      به ترتیب بیشترین تأثیر را بر پاسـخ  شناسه، تعهد 13دول با توجه به ج     
های عـایفی بـا میـزان     و پاسخ 013/0مند با میزان  های کنش ، پاسخ002/0، شهرت با میزان 011/0
هـای شـناختی بـا میـزان      به ترتیب بیشترین تأثیر را بـر پاسـخ   شناسهدارد. همینین، ماهیت  310/0
منـد بـا میـزان     های کنش و پاسخ 220/0های عایفی با میزان  ، پاسخ210/0با میزان  ، شهرت212/0
 دارد. 112/0
 شناسـه سازی معـادالت سـاختاری، میـزان تببـین واریـانس ادراک       بر اساس نتایج حاصل از مدل     

گاه بر دانش شناسهدر صد تغییرات ادراک  80شده است و به این معنی است که  80/0دانشگاه برابر با 
در صد باقیمانـده بـر    1۶گیرد و  و خارجی نمادین صورت می شناسه، تعهد شناسهاثر سه متغیر ماهیت 

 اند. اثر متغیرهایی هستندکه در این تحقیق لحاظ نشده
 
 و پیشنهاد گیرینتیجه .۱

 خود باشد، این کار از شناسهچنانیه دانشگاه شهید بهشتی در صدد بهبود وضعیت شناخت از      
ی بازاریابی در این راستا، ابزارهای بازاریابی صورت خواهد گرفت. شاید برخی از بهترین ابزارهایریق 

 های مختلف باشد. یتموقعو مطرح شدن نام آن در  ها دانشکدهتبلیغات، تنوع در خدمات، نمای 
و... دانشجویان  های علمی، ورزشی یتموفقهایی مانند تکرار مکرر نام دانشگاه از یریق اعالم  راهبرد

باشد. در این راستا دانشگاه  مؤثرتواند در این امر  یماین دانشگاه و دیده شدن مکرر نشان تجاری 
اهمیتی را به  این دانشگاه ویژگی با اگر مناسبی برای خود تدوین کند. شناسهشهید بهشتی باید هویت 

عوامل مطرح شده  قابتی کسب کند.تواند مزیت ر یمخود در ذهن مخایبان ایجاد کند،  شناسهوسیل  
بررسی متغیرهای جمعیت شناختی  در های بیان شد.در مدل مفهومی این تحقیق، در قالب فرضیه

ی کسب ایالعات از یریق ها روشدرمورد کسب ایالعات در مورد دانشگاه مشخ  شد بیشترین 
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های اینترنتی و  یتسایریق تمرکز بر  تواند از یمدوستان، اینترنت و بازدید از دانشگاه بوده لذا دانشگاه 
سه فرضی  اصلی  اندازی اردوهای بازدید از دانشگاه تصویر خوب و مؤثری از دانشگاه ارائه دهد.راه

افزار تحقیق که تعهد، ماهیت و نمودهای خارجی را در بر دارد از یریق معادالت ساختاری و نرم
به عبارتی موثرترین عامل در ادراک دانشجویان از ین عامل یا تر مه نهایت  آموس بررسی شد که در

-انداز فارغو این عامل در بردارندۀ چش  بود ۶32/0با ضریب رگرسیونی  دانشگاه، عامل تعهد شناسه

التحصیلی، محیط یادگیری و محیط اجتماعی و رسالت دانشگاه است که رسالت دانشگاه به دلیل 
گیری و همینین از مدل اندازه شناسهک  آن در سنجش تعهد  داشتن بار عاملی غیر قابل تأیید و توان

( نیزتحقیقی در 2001) ینبرگرلمدل معادالت ساختاری حذف گردید. در این مورد جاناتان دیوید 
، کیفیت شناسهدانشگاه که شامل آگاهی  شناسهبر ارزش  مؤثردانشگاه داالس انجام داد و چهار عامل 

را مورد بررسی قرار داد. که در نهایت او به این نتیجه  شناسهعهد و ت شناسهگر درک شده، تداعی
یت مشخ  به خلق یک جایگاه ویژه در جامعه و مأموررسید که این دانشگاه باید از یریق بیان 

آنجا که  از آورد. به دستافزایش پرستیژ خود مبادرت ورزد تا از این یریق کسب سود و مزیت رقابتی 
یک وفاداری عمیق و اعتماد مشتری تعریف شده است دانشگاه شهید بهشتی  به عنوان شناسهتعهد 

انداز شامل چش  شناسهنیز باید این اعتماد عمیق را در دانشجویان ایجاد کند و چون تعهد 
التحصیلی، محیط یادگیری و محیط اجتماعی است، لذا دانشگاه این وفاداری را باید از این سه  فارغ

در درج  اول بر اعتبار و سودمندی مدارک اعطایی خود و تضمین آینده شغلی  جهت دنبال کند یعنی
دانشجویان تأکید ورزد و همینین برای عامل محیط یادگیری که شامل امکاناتی همیون کتابخانه، 

ی مطالعه(، اساتید مجرب و نیروی اداری مفید ودلسوز است، ها مهارتهمانند ) یبانیپشتخدمات 
مورد محیط اجتماعی نیز  در امکانات را در حد مطلوب برای دانشجویان ارائه نماید. دانشگاه باید این

کیفیت منابع شناخت )است، تحقیقی که از سوی گتفلید انجام شد، نشان داد  مؤثر شناسهکه در تعهد 
ین تر مه های دردسترس(  یس)سرو ییراهنماامکانات اضافه شده( و ) ییدانشجوو اساتید(، زندگی 

ی ورزشی، ها باشگاهتواند  یمر مورد استفاده برای ارتقا  بازاریابی دانشگاه هستند. لذا دانشگاه ابزا
ی اجتماعی و... را توسعه دهد تا محیطی فعال و پر جنب و جوش برای ها گروهامکانات تفریحی، 

نجام شد نیز نشان ی استرالیا اها دانشگاهای که روی یید این نتیجه، مطالعهتأدانشجویان ایجاد کند. در 
های خاص  یژگیسسه )وؤمکیفیت اساتید و منابع(، محیط سسه )ؤم آموزش شهرت(،شناخت )داد که 

 عامل ها برای ارتقا  هستند. یژگیوین تر برجستهچگونگی خدمت رسانی( از ) ییراهنمااضافه شده( و 
بیشترین تأثیر را روی  شناسهبعد از تعهد  31۶/0 یونیرگرسماهیت دومین عاملی است که با ضریب 

ی داخلی به دلیل نداشتن بار عاملی مورد تأیید و ضعف ها ارزشباشد که عامل  یمدارا  شناسهادراک 
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 گیری و همینین مدل معادالت ساختاری حذف گردید.در مدل اندازه شناسهدر سنجش ماهیت 
ی ایجاد این تفکر برا .شود یمگرفته  شناسهیت، یک تفکر )عقیده( واحد است که از روح و نفس ماه

واحد، دانشگاه باید یبق مدل ارائه شده به سه عامل آموزشی، کاربردی بودن مباح  و شواهد فیزیکی 
آموزشی استرالیا، کانادا، نیوزیلند و انگلیس دریافت  مؤسساتای روی توجه نماید. مازارول در مطالعه

ی مه  موفقیت ها کنندهبینی پیش "ازی پیشروسائتالف و یکرارچه"و  "تصویر و منابع"که دو فاکتور 
ی آموزشی و کنترل سطح کیفی مباح  ها دورهدر این جهت دانشگاه باید در صدد بهبود  اند بودهبازار 

ین دانشگاه باید روی تصویرسازی و ااهر خارجی همین تئوریک ارائه شده در دوره تحصیلی باشد،
امکانات دانشگاه مبادرت ورزد. در این بررسی عامل سوم  یی برای معرفیها کاتالوگدانشگاه و ارائه 

، ارائه 8لذا، مدل نهایی تحقیق در شکل نمادین رد شد و وارد مدل نگردید.  ـ یعنی نمودهای خارجی
 شده است:

 

 
 . مدل نهایی تحقیق8شکل 

 

 تحقیق هایپیشنهاد

بایـد در درجـ  اول بـر اعتبـار و      ، دانشگاه شهید بهشتیشناسهبه منظور بهبود ادراک دانشجویان از ـ 
 ای و شغلی برای دانشجویان خود تاکید ورزد.سودمندی مدارک اعطایی خود و تضمین آینده حرفه
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 انجام تبلیغات بازاریابی با تأکید بر امکانات آموزشی و حضور اساتید دلسوز.ـ 

ی مختلـف  ها تشکلو  ها باشگاهایجاد امکانات تفریحی و ورزشی، محیط گرم اجتماعی و دوستانه و ـ 
 های اجتماعی دانشجویان. یتفعالبرای 

 .ها آنی آموزشی و مباح  تئوریک و تاکید بر بهبود کیفیت ها دورهکنترل سطح کیفی ـ 

ها در تبلیغـات، شـعار دانشـگاه و اـاهر      یامپها و  ینهزمبرای شواهد فیزیکی دانشگاه، عناصری مثل ـ 
 یر گذارند لذا باید مورد توجه قرار گیرند.تأثبر ادراک  شدت به ها دانشکدهداخلی و خارجی 

توانـد بـه    یمـ نیز  شناسهجامعه( در هنگام تدوین هویت بالفعل )بررسی رفتارهای مشتریان بالقوه و ـ 
 های مورد استفاده دانشگاه باشد. راهبردعنوان یکی از 

ی اسـتانی و  هـا  شبکهیی در ها نامهبرتبلیغات با هدف تصویرسازی و ااهر خارجی دانشگاه مثل ارائه ـ 
 .ها برنامهملی و استفاده از اساتید برجسته این دانشگاه در این 

یی به مدارس پیش دانشگاهی برای معرفی دانشگاه و باال بردن دانش این افراد از ها کاتالوگارسال ـ 
 امکانات و سطح علمی دانشگاه.

 .شناسههای کارکردی بیان شده در هویت  ژگییوآموزش کارکنان برای ارائه خدمات مطابق با ـ 

 .ها دانشگاهتمرکز بلندمدت تبلیغات در تفهی  تمایزات دانشگاه شهید بهشتی در مقایسه با دیگر ـ 

دعوت از اساتید برجسته داخلی و خارجی مربوط به هر رشته برای سخنرانی و حتی تدریس در ـ 
 اهی.ی میان دانشگقراردادهادانشگاه با استفاده از 

 

 برای تحقیقات آتی هاییپیشنهاد

ی رقیـب و تطبیـق   ها دانشگاهدانشگاه شهید بهشتی و  شناسهجامعه( از ) یاندانشجومقایس  ادراک ـ 
 .ها دانشگاهآن با جایگاه علمی 

 ارائه شده. شناسهمطلوب و تصویر  شناسهبررسی علل اصلی شکاف بین تصویر ـ 

 .شناسههای های یژگیوبررسی معیارهای اثربخش به منظور ـ 
 

 یت تحقیقمحدود
منجر صرف زمانی حدود یک هفته بـرای   هاپرسشعدم همکاری پاسخ دهندگان در پاسخ گویی به ـ 

 توزیع و دریافت پرسشنامه شد.

 در تعیین روایی پرسشنامه از سوی خبرگان نیز وقتی حدود دو ماه صرف شد.ـ 
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