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   چکیده
 با و نور پیام دانشگاه در آموزشی دبرن ارتقا مدل طراحی هدف با حاضر پژوهش
 را آماري و جامعه شد. انجام ،تحقیق روش عنوان به ،کمی) و (کیفی آمیخته روش
 تشکیل نفر 32 تعداد به نور پیام دانشگاه علمی تئهی عضو صاحبنظر اعضاي

 به توجه با مرحله دو در ونامه پرسش طریق از تحقیق هايداده گردآوري دادند.
 الکین مایر کایزر و بارتلت کندال، هايآزمون از گرفت. انجام دلفی روش ماهیت

)KMO(1 از استفاده سنجیامکان و توافق ضریب آوردن دست به براي 
 از بعد آمده، دست هب عامل 79 بین از د.ش استفاده اکتشافی عاملی تحلیل
 50 تنها ،چرخشی ماتریس و شده یاد هايآزمون و خبرگان نظر اعمال
 اکتشافی عاملی تحلیل و سنگریزه نمودار از استفاده با ماند. باقی عامل

 تحت 2کانونی گروه نظر از استفاده با و تقیسم بعد شش در نشانگرها
 آموزش، هايشیوه تحصیلی، رشته فیزیکی، فضاي هايعنوان
 گذارينام آموزشی محتواي و علمی هیئت اعضاي درسی، يریزبرنامه
 در گردید. طراحی نور پیام دانشگاه در آموزشی ندبر ارتقاي مدل و شدند
 دست به مدل دنکر عملیاتی راستاي در کاربردي پیشنهادهاي پایان
   شد. ارائه هآمد

   
  کلیدي گانواژ

                                                
1. Kaiser-Meyer-Olkin 
2. Focus Group  

  .نور پیام دانشگاه مدل، آموزشی، برند طراحی،
Abstract  
The present research was conducted with the general 
purpose of designing an educational brand promotion 
model at Payame Noor University. The Delphi method 
and exploratory analysis were selected as the research 
method. The population and the statistical sample were 32 
faculty members of Payame Noor University. The re-
search instrument consisted of earn comments of faculty 
member's questionnaire, which was developed in two 
different stages according to the nature of the Delphi 
method. Bartlett, Friedman, and KMO tests were used to 
investigate the identified factors in the literature of the 
research. After applying the above tests and rotating ma-
trix among 79 factors, only 50 factors were classified into 
six categories including physical space, field of study, 
teaching methods, curriculum planning, faculty members, 
educational content, and the educational brand promotion 
model was presented at Payam Noor University. Finally, 
applied suggestions were presented in order to operation-
alize the resulting model. 
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  مقدمه
 به آن، خاستگاه برخالف برندسازي و 1برند بحث امروزه
 دهکر نفوذ عالی آموزش جمله از اجتماعی هايحوزه همه
 بلکه ایران، در تنها نه عالی آموزش مراکز که جایی تا ؛است
 میان در را خود علمی جایگاه تا دارند تالش دنیا همه در

 میان در ندبر یک عنوانهب و دهند رشد علمی مراکز سایر
 مراکز انحصار در برند امروزه بنابراین ؛کنند نماییخود رقبا

 بشر فعالیت هايحوزه همه بلکه ،نیست بازرگانی و تجاري
 موسسات میان این در و است داده قرار تاثیر تحت را

 نقش گذشته در نیستند. مستثنی امر این از نیز عالی آموزش
 دانش، توسعه عه،جام به خدمت تنها عالی آموزش مؤسسات
 آموزشی خدمات ارائه تحقیقاتی، هايفعالیت در شدن درگیر

 براي اشتغال و کار محیط در الزم هايمهارت تعلیم و
 عالی آموزش مدیران امروزه ولی ؛بود دانشجویان

 اهمیت که دانندمی مهم اياندازه به را بازاریابی هايفعالیت
 و کیفیت تضمین سانی،ان منابع مالی، هايبخش اندازه به آن
 ،2راماچاندران( است مؤسسات این درون هايبخش سایر

2010(.  
 هاییچالش و مسائل با اخیر هايدهه در عالی آموزش

 هب آن کیفیت بهبود و تغییر به نیاز که است شده رو به رو
 آموختگاندانش و دانشجویان شود.می احساس خوبی
 اساتید آموزشی، حتوايم و هاشیوه پایین کیفیت از همواره
 به آموزشی خدمات در ناتوانی ارزیابی، فرایندهاي و کاردان
 فرایند در مشارکت نبود فعاالنه، و مستقل یادگیري منظور

 در این هستند. ناراضی ،شفاف غیر استانداردهاي و یادگیري
 تحقق آموزشی، سیستم هر وجودي دلیل که است حالی

 قصد هايهدف اگر .تاس نظام آن هايهدف به بخشیدن
 و تعیین روشنی به آن هاياولویت و تحلیل درستی هب شده

 در و صحیح فعالیت و حرکت امکان باشد، نشده تصریح
 نظام آن درون در آموزشی هايهدف تحقق نهایت،

 آموزشی هايهدف اساس بر زیرا بود، خواهد غیرممکن
 درون فعالیت و درسی و آموزشی يریزبرنامه که است
 .)137: 1382 شعبانی،( گیردمی شکل آموزشی هايیستمس
 داشتن و دانشجویان مطالبات اهمیت به هادانشگاه رو این از

 تصویر اند.برده پی رقابتی بازار در تهجسبر ذهنی تصاویر
                                                
1. Brand 
2. Ramachandram  

 بسیاري توجه که است جدیدي موضوع هادانشگاه از ذهنی
 طوري هب ؛است کرده جلب خود به دنیا در را هادانشگاه از
 هاآن دانشجو جذب سر بر هادانشگاه میان رقابت افزایش که
 از ايمجموعه ایجاد طریق از تا است کرده وادار را

 بالقوه، دانشجویان جذب براي نظیربی و مطلوب هايویژگی
 به ).2008 ،3یانگ و (سانگ کنند ایجاد برند خودشان براي
 برند ارتقاي بر موثر عوامل چنانچه )1994( 4سیور اعتقاد
 هايبرنامه توانمی شود، شناسایی آموزش حوزه در دانشگاه
 فضاي در را بهتري بازار سهم و مداريمشتري بازاریابی،
 یک برند پس ؛)1994 سیور،( دکر کسب کشور عالی آموزش
 براي که است دیگري ویژگی هر یا و نماد طرح، عبارت،
 کار هب دیگر موسسه از موسسه یک خدمات شدن متمایز
 دیگر تعریفی در .)2011 امریکا، بازاریابی (انجمن رودمی
 که است ملموس غیر و ملموس عناصر از ايمجموعه برند
 براي تا اندگرفته قرار یکدیگر کنار در تجاري نام یک در

 و دهکر ایجاد مدیریت و برتري و هویت ،اعتبار شرکت
 و نکلیفتو( ندکن خلق مشتریان براي را بیشتري ارزش
 میان این از که دارد جلوه نوع سه برند هر .)2000 ،5موگان
 احساسی جلوه عملکرد، چگونگی ارزیابی شامل منطقی جلوه
 جلوه و حسی ادراکات و ظاهري عوامل ارزیابی شامل
 و نامحسوس عوامل نیز و اجتماعی مالحظات شامل عاطفی
 رضایت و شادمانی احساس مثل روحی و روانی آثار داراي
 از استفاده و داشتن از لذت حتی و درونی آرامش و اطرخ

   ).128:1395 همکاران، و (خدادحسینی است برند
 ،دیگري زمان هر از بیش امروزه ،باال مطالب به توجه با
 رشد، براي راهبردي عاملی عنوان به خدمات کیفیت موضوع
 تاثیر ،برند از ذهنی تصویر و هاسازمان ماندگاري و موفقیت
 از ؛دارد دانشگاه یک به ورود براي گیريتصمیم در ییبسزا
 هادانشگاه براي رقابت قابل و ارزشمند برندي ایجاد رو این

   رسد.می نظر به ضروري
 رشد نرخ کاهش آن، پیرو و جمعیت رشد نرخ کاهش
 رقابت افزایش دانشگاه، در تحصیل مستعد جوان جمعیت
 جذب براي آموشی مختلف موسسات و هادانشگاه

 و عام طور هب هادانشگاه تا است شده سبب دانشجویان

                                                
3. Sung & Yang 
4. Sevier 
5. Rita Clifton & Esther Maughan 
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 مزایاي به دستیابی دغدغه خاص طور هب نور پیام دانشگاه
 چنین در د.نباش داشته را برندسازي جمله آن از و رقابتی
 کارا و باز دانشگاه یک عنوان به نور پیام دانشگاه شرایطی
 متنوعی هايگروه براي کیفیت با آموزشی خدمات ارائه براي
 و اجتماعی اعتبار از برخورداري با تحصیل، متقاضیان از

 و اساتید دانشجویان، جذب براي مطلوب ذهنی تصویر
 دانشگاه در گذاريسرمایه براي خارجی منابع به دستیابی
 هايرشته آموزش، هايشیوه مانند مواردي باید ناگزیر

 درسی، هايکتاب محتواي فیزیکی، فضاهاي تحصیلی،
 تحصیلی کیفیت و آموزشی کادر تحصیلی، مقاطع

 بتواند تا دهد قراد توجه مورد را تحصیل متقاضی دانشجویان
 و آورده دست هب خود براي جایگاهی آموزش حوزه در

 بیش از بیش را تحصیل بالقوه دانشجویان جذب موجبات
  د.کن فراهم

 پوشش تحت دانشگاه ترینبزرگ ،نور پیام دانشگاه
 تامین دلیل به که است فناوري و تحقیقات ،علوم وزارت
 حال در دانشجویان شهریه از خود بودجه از زیادي بخش
 است؛ مشابه هايدانشگاه با دانشجو جذب براي رقابت
 ترجذاب باعث آنها تقویت که عواملی شناسایی بنابراین
 هب تواندمی د،شو تحصیل متقاضیان براي دانشگاه این شدن
 و سیاستگذاران براي ارزشمند العاتاط مجموعه عنوان
 بنابراین شود. واقع مفید ،سازيتصمیم براي رتبطم مدیران
 هب نور پیام دانشگاه نبودن برند کوشدمی حاضر پژوهش
 مسئله و دغدغه یک عنوان هب را آموزش حوزه در ویژه
 که دکن طراحی مدلی بتواند تا دهد قرار توجه مورد اصلی
 ایجاد را آموزش حوزه در ویژه هب ندبر به رسیدن هايراه
  د.کن

 است. شده پیشنهاد آموزش براي مختلفی هايمدل
 بیان مرحله چند در را آموزش فرایند مختلف نظرانصاحب
 در ولی متفاوت، هم با مراحل تعداد و ساختار در که اندکرده
 الگوها، این اصلی هدف یکدیگرند. به شبیه محتوا و مفهوم
 در هابرنامه بیشتر توفیق براي الزم هايمینهز آوردن فراهم
 استقبال میزان افزایش ویژه هب آموزشی هايهدف تحقق
 مرحله چهار تایلر رالف هاست.دوره از سازمان کارکنان
 فرآیند گسترش یادگیري، تجارب انتخاب اهداف، تعیین
 (تایلر، است قائل آموزش براي را برنامه ارزشیابی و تدریس
 سه از متشکل را آموزش فرآیند )1995( ونتلینگ ).8:1376
 هادي هیات داند.می ارزشیابی و اجرا ي،ریزبرنامه اصلی جزء

 به را مهم مرحله یک )1992( انگلستان بهسازي و آموزش
 مرحله این است. افزوده بهسازي و آموزش اصلی مراحل

 بسیار نقش که است عملیاتی و اطالعاتی هايپشتیبانی
 در بهسازي و آموزش سطح و کار روال یشرفتپ در مهمی
 رویکرد مدل ).14 :1379 زادگان، (عباس دارد سازمان
 تجارب آموزشی، اهداف تعیین بر آموزش به سیستمی
 دارد تاکید اهداف این به رسیدن براي شده کنترل یادگیري
 )1990( همکاران و شریف مدل ).21 :1992 (گلدستین،

 گذاريهدف و نیازسنجی املش عموماً را آموزش فرایند
 توسعه آموزش، فنون و هاروش برگزیدن و تعریف ،آموزش
 در داند.می برنامه ارزیابی و برنامه اجراي و آموزش برنامه
 گزینیزبده الگوي به براون و ستفیکر دارهام ان،یاول مدل
 سازمانی هايفعالیت شناسایی منظور به اغلب زنیمحک یا

 و بررسی از پیش اما ؛)46-42 :1992 ،1(ودرلی دارد اشاره
 الزم برندسازي، منظور به آموزش مختلف هايمدل انتخاب
 د.شو مطالعه نور پیام دانشگاه در آموزش هايویژگی است

 آموزش ارائه در ،اخیر هايدهه در ،نور پیام دانشگاه
 از بخشی زیر مزایاي است. بوده پیشرو الکترونیکی
 نداشتن .1 است: الکترونیکی آموزش از استفاده هايجذابیت

 پذیرش ظرفیت نبودن محدود .2 زمانی و مکانی محدودیت
 فرهنگ گسترش .4 فردي استعدادهاي گرفتن نظر در .3

 هايحوزه در مجرب استادان از استفاده .5 مستقل یادگیري
 امکان .6 دانشجویان) تعداد و جغرافیایی نظر (از ترگسترده
 با مشاوره و هاتمرین ها،کالس سازيبهینه و تطبیق
 اصالح در پذیريانعطاف .7 (دانشجومحوري) فردي نیازهاي

 غیر مزایاي .9 آموزش سرعت افزایش .8 محتوا تغییر یا
 کاهش .11 زیست محیط حفظ به کمک .10 آموزشی
 به نیاز کاهش .12 صوتی و هوایی هايآلودگی و ترافیک
  ).1385 سینی،ح و زاده (طالب کالبدي و بسته فضاي

 خدمات و محصوالت يبرندساز در يادیز اتیادب گرچه
 دانشگاه يبرندساز بارهدر قاتیتحق ولی ؛دارد وجود يتجار

 کرده برجسته را دانشگاه يبرندساز یدگیچیپ و است محدود
 مسئله )2003( همکاران و يگر مثال، يبرا ؛است
 يبرندساز هايتیموقع در را یفرهنگ نیب هايارزش
 افتندیدر و دندکر یبررس ایآس بازار سه در یالمللنیب زشآمو
 بوده موثر بازارها نیا در سازگار نامطلوب ياستراتژ کی که

                                                
1. Weatherly 
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 يبرا هادانشگاه يبرا اقدام خواستار )2006( جوونز است.
 براي چگونه اینکه و اندبوده يبرندساز کردن روشن

 )2009( وایسمن است. بوده متفاوت نیگزیجا هايموزشآ
 لیدل به يبرندساز یسنت هايروش که کندمی استدالل

 بر که آنجا از کند.نمی کار هادانشگاه يبرا آنها یدگیچیپ
 ،بوده ناموفق دانشگاه هايتالش يمورد مطالعات اساس

 را یداخل کردیرو کی هادانشگاه که کندمی شنهادیپ يو
 با شدن ریدرگ با که ندنک دنبال يبرندساز هتوسع يبرا
 همکاران و کورتیس .یابدمی توسعه ندیفرآ در یداخل ياجزا

 ياجرا و توسعه يبرا هادانشگاه که دندهمی نشان )2009(
 در که طور همان ؛کنندمی تالش یغاتیتبل هايياستراتژ
 نشان را این يبرندساز روند بارهدر خود يمورد مطالعه
 یگدیچیپ موضوع کند،می بیان )2010( چاپلئو .اندداده

 ياستراتژ کی افتنی در دشواري به ،دانشگاه يبرندساز
 و دوآرت تحقیق در .شودمی منجر توسعه روند در کنواختی

 چند ايسازه دانشگاه از ذهنی تصویر )2010( همکاران
 شغلی، هايفرصت بعد چهار که شده گرفته نظر در بعدي

 هارشته ذهنی تصویر و دانشگاه اجتماعی زندگی ارتباطات،
 ارزش )2010( اشمیت و بامگارث است. تاثیرگذار آن وير

 بر برند ویژه ارزش با آن ارتباط و سازمانی درون برند ویژه
 و بررسی صنعتی هايسازمان و بازار در را مشتریان مبناي
 از یکی معتقدند )2010( توکور و کیمپاکورن .دندکر تایید
 تجربه ی،خدمات برند یک براي ویژه ارزش ایجاد اصلی منابع
 نقش کارمندان راستا این در که است مشتري توسط ،خدمت
 و فراستخواه شمس، که پژوهشی در .کنندمی ایفا را کلیدي

 دانشجویان، عامل هفت دادند انجام )1394( همکاران،
 و آموزشی تجهیزات و امکانات علمی، تئهی اعضاي
 گروه، مدیریت و سازماندهی سازمانی، جایگاه پژوهشی،

 و اجرا مورد آموزشی هايدوره یادگیري،-یاددهی یندفرا
 کیفیت تضمین در اساسی عوامل عنوان به آموختگان،دانش
  دارند. اهمیت آموزشی مدیریت رشته آموزشی برنامه

 توسعه موضوع با تحقیقی در )1394( همکاران و اسداهللا
 با مشتري بر مبتنی برند ویژه ارزش بین ارتباطی مدل

 هايسازه که ندرسید نتیجه این به بازار، در برند عملکرد
 تاثیر بیشترین ترتیب به تلقی طرز و رضایت آگاهی، اعتماد،

 دارد. بازار در برند عملکرد و رجحان هايسازه روي را
 پژوهشی در ،تهران دانشگاه در )1385( پرور خوش

 در کارکنان رفتار بر گذارریتاث عوامل نییتع« عنوان تحت

 جادیا يبرا خدمات نگیبرند ياستراتژ يسازهادیپ يراستا
 دیرس جهینت نیا »ملت بانک يمورد مطالعه :یرقابت زیتما
 تجسم بر بانک کارکنان رفتار ادیز ریاثت به توجه با که

 رفتار يسازنهیبه نهیزم در دیبا بانک برند از انیمشتر
 د.رک تیفعال کارمندان
 آن یانگرب )،2010( 1همکاران و دوآرت تحقیق نتایج

 نظر در چندبعدي ايسازه دانشگاه از ذهنی تصویر که است
 ارتباطات، شغلی، هايفرصت بعد چهار که شده گرفته
 آن روي هارشته ذهنی تصویر و دانشگاه اجتماعی زندگی
 زندگی ابعاد که دادند نشان آنها همچنین است. گذارتاثیر

 نسبت تريمهم هايشاخص شغلی هايفرصت و اجتماعی
  ند.هست هارشته و ارتباطات به

 یابیارز عنوان با یقیتحق در )2010( همکاران و دویتسن
 یبررس به هادانشگاه در آموزش تیفیک بر موثر يفاکتورها
 ياعضا ،ياکتابخانه خدمات ،مکان جمله از يمتعدد عوامل

 ...و هاساختریز ،يادار خدمات الت،یتسه ،یعلم ئتیه
 نیا به آمده دست هب عوامل لیتحل و هیتجز با و پرداختند

 بردن باال در شده یاد عوامل یتمام که دندیرس جهینت
   .است موثر یآموزش تیفیک

 ذهنی تصویر نیز )،2009( 2گارسیا-باریو و مارتینز -لوکو
 دانشگاه اساتید دیدگاه از بعدي چند صورت به را دانشگاه از

 از کتورهاییفا که داد نشان آنها هايیافته دند.کر بررسی
 (اینترنت) مجازي فضاي و جامعه در دانشگاه حضور قبیل
 فرایندهاي بهبود کند،می عرضه فرهنگی نظر از آنچه

 تالش و الکترونیکی نظارت ایجاد قبیل از اجرایی مدیریت
 بیشترین دانشگاه التحصیالنفارغ براي شغل یافتن براي
 داشتند. دانشگاه از ذهنی تصویر بر را تاثیر
 رویکرد از استفاده با )،2003( 3همکاران و رپانآ

 گروه دو میان را دانشگاه از ذهنی تصویر شناختی،
 دند.کر بررسی دانشجویان) غیر و (دانشجویان دهندگانپاسخ
 ورزشی هايویژگی علمی، هايویژگی که داد نشان هایافته
 دانشگاه ذهنی تصویر بر دانشگاه خبري گسترده پوشش و

 موضوع با تحقیقی در )،2001( 4تو دون و یو است. موثر
 آمریکایی، مختلف هايفرهنگ و بازارها در برند 12 ارزیابی

                                                
1. Duarte  
2. Luque-Martinez & Barrio-Garcia 
3. Arpan, Raney & Zivnuska 
4. Yoo & Donthu, 
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 این به برند، ارزش بارهدر شناختیروان هايآزمون و ايکره
 بر آن از ذهنی تداعی و برند از آگاهی که رسیدند نتیجه
 نیز شده ادراك کیفیت و گذاردمی تاثیر شده ادراك کیفیت
 کازولیاس تحقیق هايیافته شود.می برند به وفاداري موجب

 کنترل قابل عوامل که داد نشان )،2001( 1همکاران و
 (وجود دانشگاه توسط سازمانی) (عوامل ذهنی تصویر
 و هاورزشی،کتابخانه هايبرنامه قوي، علمی هايبرنامه

 تصویر ارزیابی براي تريقوي هايشاخص فنی) تسهیالت
 شناختی جمعیت هايویژگی به نسبت برند زا ذهنی
 هزینه مقایسه (مکان، محیطی عوامل با دهندگانپاسخ
 از برخورداري میزان و هادانشگاه سایر به نسبت

  .است ها)دانشگاه سایر به نسبت آموزشی استانداردهاي
 تحقیقات نظیر تحقیق پیشنیه و ادبیات مطالعه از پس
 و طالیی )،2016( استاباك )،1387( عزیزي )،1393( ملکی
 از بیش و... )2012( همکاران و گریس )،1394( گندمی

 که گردید استخراج تحقیق موضوع با مرتبط نشانگر 500
 نشانگر 79 تعداد ،تکراري و مشابه نشانگرهاي حذف از پس
 استخراج داشتند آموزشی برند مدل با را ارتباط بیشترین که
  د.ش
  

  پژوهش شناسیروش
 روش از نور پیام دانشگاه آموزشی برند مدل اولیه یطراح در

 اتفاق و نظرسنجی بر مشتمل دلفی روش بر مبتنی کیفی
 استفاده نور پیام دانشگاه در خبرگان عقاید و آراء کسب نظر،
 بدین شد استفاده استنتاجی الگوي از کیفی تحقیق در شد.
 از فرضیۀ یا نظریه هیچ بدون هاداده يآورجمع که معنی
 در ).224 :1389 (دالور، شودمی آغاز ايتصورشده پیش
 به اکتشافی تحلیل و کمی روش از استفاده با بعد مرحله
 مدل کانونی گروه نظر با و شد پرداخته هاعامل بنديدسته
  گردید. طراحی
 برند ارتقاء مدل اصلی نشانگرهاي ابتدا ،پژوهش این در
 از سپس و شده اییشناس تحقیق پیشینه و ادبیات از آموزشی
 از نظرسنجی طریق از آنها درباره نظر اتفاق دلفی فن طریق
 از بیشتر خبرگان پنل اعضاي د.ش حاصل پنل اعضاي میان
 موضوع با مرتبط و تجربه با علمی تئهی اعضاي میان

                                                
1. Kazoleas, Kim & Moffit  

 کاري تجربه تخصص، خبرگان انتخاب معیار ند.شد انتخاب
 دلفی روش جرايا از پس د.بو باال تحلیل توانایی مرتبط،

 به توجه با تحقیق مدل دهنده تشکیل نهایی نشانگرهاي
 سپس ؛شد تدوین محقق دید از نور پیام دانشگاه هايویژگی
 و تهیه موضوع ادبیات روي از ساختاریافته اينامهپرسش
   .شد سنجش آن روایی و پایایی
 پانل اعضاي انتخاب و شناسایی از پس دلفی روش در

 دهندگان)پاسخ یا ذینفعان کارشناسان، ،خبرگان (مجموعه
 و دلفی اولیهنامه پرسش تدوین دلفی، در همکاري براي
 براينامه پرسش آزمون آزمایشی، مطالعۀ یک در آن تست
 و نامعلوم موارد حذف منظور (به مناسب واژگان انتخاب
 پانل اعضاي براي اول دورنامه پرسش ارسال ابهامات)،
 آماده اول، دور در رسیده هايپاسخ لتحلی و تجزیه دلفی،
 براي دوم دورنامه پرسش ارسال دوم، دورنامه پرسش کردن
 دور در رسیده هايپاسخ تحلیل و تجزیه دلفی، پانل اعضاي
 دلفی، پانل اعضاي بین نظر مورد توافق سطح تعیین دوم،
 دستیابی تانامه پرسش ارسال و تحلیل تدوین، مراحل تکرار
 تیم توسط گزارش سازيآماده نظر، مورد فقتوا سطح به

 نمونه، یک انتخاب فرآیند در رد.گیمی صورت گرتحلیل
 برفی گلوله گیرينمونه روش از توانندمی کیفی محققان
 را ما پژوهش، در کنندهشرکت یک آن در که کنند استفاده

 به کند.می هدایت برفی گلوله یا دیگر کنندگانشرکت به
 نفر 32 مشارکت با تحقیق این در شده یاد نلپا ترتیب این

   .دش تشکیل نظرصاحب
 استفادهنامه پرسش 2 از ضرورت به بنا ،پژوهش این در

  است: آمده آنها از یک هر توضیح ادامه در که دش
 در که اولنامه پرسش دلفی: اول دورنامه پرسش

 بخش 2 شامل دش توزیع نظرانصاحب بین دلفی اول دور
 موضوع ادبیات از که نشانگر 79 شامل اول بخش ؛بود

 پاسخگو و بود شده جاستخرا علمی منابع و تحقیق
 در د.کن اعالم 10 تا 1 امتیاز از را خود نظر توانستمی

 را شاخصی توانستندمی نظرانصاحب از یک هر ،دوم بخش
 طراحی موضوع در ولی دنبو موجود گانه 79 لیست در که
 بود تاثیرگذار نور پیام دانشگاه یآموزش برند ارتقاء مدل
  ند.کن اضافه

 که دوم دورنامه پرسش دلفی: دوم دورنامه پرسش
 سوال 56 شامل آمد، دست هب اول دورنامه پرسش تحلیل از
   امتیاز اخذ توجه با سوال 26 اول دور سوال 79 از که بود
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 اطمینان درصد بردن باال براي که برش خط از ترپائین
 سوال 3 و دش حذف ،بود شده انتخاب سختگیرانه سواالت

 دوم بخش در که خبرگان پیشنهادي نظرات از نیز
   گردید. اضافه آمد دست هب اول دورنامه پرسش

 آمد عمل به دعوت پانل اعضاي از دلفی اول مرحله در
 از که ايگانهنه و هفتاد عوامل اهمیت میزان اساس بر تا

 مرحله در ند.کن امتیازدهی بود هشد استخراج نظري مبانی
 ارسال اول دور در دهندهپاسخ اعضاي براينامه پرسش دوم،
 عامل 53 شامل که اول دور نتایج که تفاوت این با د.ش

 نشانگرها میانگین .1 جدول
 نشانگرها رتبه میانگین نشانگرها رتبه میانگین

  درسی ریزيبرنامه منظم انجام 06/32  آموزش یندفرآ یفیتک به مستمر و فعال توجه 81/25
  آموزشی تقویم رعایت 52/35  ها آزمون يبرگزار نحوه به توجه 84/30
  کارشناسان شایستگی 73/18  دانشگاه در موجود هايرشته تنوع 79/29
  کارشناسان ايحرفه هايمهارت 79/17  جامعه یعلم تحوالت با یآموزش دوره و رشته تناسب 44/32
 هايفرصت و رشته درباره یاندانشجو يبرا یکاف اطالعات وجود 29/29

  یشغل
  کارشناسان بودن پاسخگو 18/24

  یدانشگاه مراکز قلب عنوانبه ریزيبرنامه به توجه 18/25  ايرشته بین تحصیلی هايرشته وجود 00/31
 یندفرا ستون عنوانبه ریزيبرنامه به ویژه توجه 94/25  آموختگاندانش اشتغال با یلیتحص هرشت ینب رابطه 13/33

  آموزشی
  کارشناسان يکار تجربه 32/17  صنعت با مرتبط هايرشته تقویت 82/34
  یاندانشجو انتظارات به پاسخگویی 95/31  دانشجویان براي رشته انتخاب و تحصیلی مشاوره مراکز ایجاد 53/27
  آموزشی مقررات و قوانین دقیق رعایت 71/37  آموزشی محتواي بودن روز به 08/33
  ترکیبی آموزش از استفاده 84/32  آموزشی محتواي در کارآفرینی موضوع به توجه 27/26
  آموزش هايروش مستمر توسعه 39/24  آموزشی محتواي ارتباط و یتوال 52/26
  دور راه از آموزشی خدمات 23/28  ازارب نیازهاي با آموزشی محتواي تناسب 85/32
 تلویزیون (موبایلی، هاايرسانه چند سیستم از استفاده 76/34  منابع بودن کافی و مفید جدید، 29/29

  و...) برخط تعاملی،
 سنجش جهت مناسب هايروش از استفاده 77/22  روز نیازهاي با آموزشی محتواي تناسب 45/32

  دانشجویان
 و فعال یادگیري در مشارکت به دانشجویان ترغیب 00/17  آزمایشگاهی تجهیزات و آموزشی مکک امکانات 92/28

  مستقل
  آموزش گرتسهیل یاجتماع هايشبکه 66/27  علمی هیئت ياعضا يهمکار و تعامل فرهنگ 31/26
 یادگیري جهت در یاندانشجو کارورزي به توجه 63/25  نظر مورد دروس در استادان تسلط 98/29

  مندهدف
 هايیتسا و اطالعات يفناور هايیرساختز 11/28  آموزش ندیفرآ با متناسب یابیارزش ستمیس از استفاده 21/30

  یوتريکامپ
  علمی هیئت اعضاي یالتتحص یزانم 03/32  گرانید به شیخو اتیتجرب انتقال در مهارت میران 10/28
  خدمت) ضمن مستمر(آموزش یادگیري 16/29  آموزشی گروه اهداف از یعلم هیئت ياعضا بودن مطلع 34/23
 خوب یپژوهش و یآموزش سوابق به توجه با یداسات از ستفادها 77/29

  کتاب...)-معتبر مقاالت ي(دارا
 پیوستگی جامعیت و مناسب درس طرح داشتن 13/23

  مطالب
 یلیتحص مقاطع در یعلم هیئت اعضاء علمی یفیتک 00/32  (دانشکده) دانشگاه مکانی موقعیت 45/31

  مختلف
  یعلم یئته اعضاي یبالندگ و فردي توسعه 53/29  تفریحی و ورزشی فضاي وجود 19/26
  دروس ارائه در استادان بیان قدرت 05/29  آموزش نوع با مناسب کتابخانه و مطالعه سالن وجود 92/31
  السک اداره و کنترل مدیریت، توانایی 11/27  فضا زیبایی در معماري اصول رعایت 77/26
  دانشجو با صمیمانه ارتباط برقراري 77/29  آموزش فیزیکی فضاي طراحی در الزم استانداردهاي رعایت 18/30
 فعالیت انجام به دانشجویان ترغیب و مطالب نمودن کاربردي 97/26

  استادان توسط علمی
  استاد بودن دسترس در 23/33
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 خبرگان توسط شده اضافه عامل 3 و اول دور از ماندهباقی
 به توجه با شد خواسته اعضا از و دآمنامه پرسش در بود
 امتیازدهی به اقدام دوباره اول دور از آمده دست به نتایج

 دور به نسبت متفاوت نظري که صورتی در و دهکر نشانگرها
  د.کنن اعمال ،دارند قبل

 هب کندال ضریب مقدار ،هاداده تحلیل و بررسی از پس
 باال سمت به دوم مرحله به نسبت دوم مرحله در آمده دست

 بین ظرن اتفاق بیانگر میزان این که بود مثبت و
 نمودار از استفاده با ادامه در است. بوده نظرانصاحب
 کانونی گروه مشورت با و اکتشافی عاملی تحلیل و سنگریزه
  ند.شد بنديدسته بعد 6 در نشانگر شش و پنجاه

 از هامتغیر پایایی سنجش براي :نامهپرسش پایایی
نامه پرسش توزیع از پس شد. استفاده کرونباخ آلفاي آزمون
 963/0 آلفاي آزمون نتیجه )،نامهپرسش 79( اول مرحله
  شد. برآورد

 آلفاي میزان اول: مرحله در هانشانگر پایایی تحلیل
 حذف یا حفظ براي گیريتصمیم معیار نیترمهم کرونباخ
 توانمی آن از استفاده با بنابراین ؛است نشانگرها
 ای و اصالح با سپس و شناسایی را نامناسب هاينشانگر
 نشانگرها دیگر سنجش پایایی مقدار اصالح در هاآن حذف
 قابل آلفاي داري يهاشانگرن ،دیگر عبارت به ؛دکر اقدام
 حذف ضعیف آلفاي داراي نشانگرهاي و حفظ قبول
  شوند.می

 دور تحلیل و تجزیه از پس دلفی: دوم مرحله نتایج
 قرار خبرگان اختیار در که نشانگر 79 تعداد از ،دلفی اول

 یا و بوده پایین امتیاز داراي که نشانگر 26 تعداد بود گرفته
 (پراکندگی) معیار انحراف داراي نشانگرها سایر به نسبت
 خبرگان پانل که نیز نشانگر 3 تعداد و حذف بود باالیی
 تعداد مجموع در شد. اضافه نشانگرها به بودند داده پیشنهاد

 عضو نفر 32 به و یافتند راه دلفی دوم مرحله به نشانگر 56
 و شد داده برگشتنامه پرسش 31 که شد داده خبرگان پانل
  د.گردی تحلیل و تجزیه

 پایایی آزمون ترینمعمول :نامهپرسش پایایی
 است کرونباخ آلفاي ضریب درونی، منطقی هماهنگی
 کرونباخ آلفاي مقدار ).251 :1393 همکاران، و فرد (دانایی
 به مربوط نشانگر 56 که ددهمی نشان تحقیقنامه پرسش
 میزان از نور پیام دانشگاه آموزشی برند ارتقاء مدل طراحی
 گفت توانمی عبارتی به و بوده برخوردار .)/9( باالیی پایایی

 همه به دهندگانپاسخ هايپاسخ بین منطقی سازگاري
   است. داشته وجودنامه پرسش این در هاسوال

 تست تی آزمون هايآماره تمام نتایج :هامولفه سطح
 هايآماره مقدار و 0,000 داريامعن سطح با مولفه تک

 سطح براي توزیع جدول در (عدد 64/1 از بیشتر آزمون
 سطح با هامولفه تکتک که داد نشان درصد) 95 اطمینان

 داريامعن اختالف جامعه میانگین با قبولی قابل داريامعن
 قبول قابل مولفه هر به شده داده هايجواب میزان و دارند
   .است

  
  پژوهش هايیافته
 مستقل هايمولفه در مدل هر در مولفه هر بنديدسته براي
 براي فریدمن آزمون شود.می استفاده فریدمن آزمون از

 بر تاثیر بیشترین اساس بر هامولفه بنديرتبه و بندياولویت
 آزمون از تعمیمی فریدمن آزمون واقع در .است وابسته مولفه
 است Fآزمون پارامتري غیر متناظر آزمون این .است عالمت

 رود.می کار به Fجاي به ايرتبه هايمقیاس در معموال و
 .دهدمی نشان را مولفه هر هايرتبه میانگین ،1 جدول
 پوشش سطح شودمی مشاهده 2 جدول در که طور همان
 )05/0( آزمون معناداري سطح از کمتر )00/0( آزمون آماره
 به توجه با هاست.آزمون بین تفاوت معنی به این و است
 دقیق رعایت« نشانگرهاي رتبه آمده دست به هايداده

 تقویت آموزشی، تقویم رعایت آموزشی، مقررات و قوانین
 هاايرسانه چند سیستم از استفاده مرتبط، هايرشته

 بودن دسترس در و...)، برخط تعاملی، تلویزیون (موبایلی،
 »انآموختگدانش اشتغال با یلیتحص رشته ینب رابطه استاد،
 ترغیب« هايمولفه ند.هست شناخته هامولفه ترینمهم

 تجربه مستقل، و فعال یادگیري در مشارکت به دانشجویان
 کارشناسان، ايحرفه هايمهارت کارشناسان، يکار

 براي مناسب هايروش از استفاده و کارشناسان شایستگی
 است. آموزشی برند ارتقاء بر کمتر تاثیر داراي ،»سنجش
 بر موثر نشانگر 56 براي بارتلت و KMO آزمون خروجی
 مقدار شدند. بررسی نور پیام دانشگاه آموزشی برند ارتقاء
 نزدیک تقریبا که آمد دست به 651/0 برابر KMO آماره

 هايداده بین باال به متوسط همبستگی از نشان و بود7/0
 آزمون بارهدر همچنین .است عاملی تحلیل براي ودموج

 از آماره این مقدار که دکر استنباط گونه این توانمی بارتلت
 سطح به توجه با .است 106/260 برابر دو، خی آزمون طریق



 1398)، بهار 24پژوهشی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال ششم، شماره چهارم (پیاپی  –فصلنامه علمی    68

 بین همبستگی بر مبنی صفر فرض پس00/0معناداري
  .است پذیرفتنی هاداده

  :است مدهآ 2 جدول در نیز فریدمن آزمون نتیجه
 این پالت): اسکري (منحنی ریزهسنگ نمودار

 انتخاب براي گرافیکی هايروش ترینمرسوم از یکی آزمون
 آزمون این .است ویژه مقادیر روي از هاعامل مناسب تعداد
 آن، در که دهدمی نشان نمودار یک قالب در را نتایج
 اننش عمودي محور در ویژه مقادیر و افقی محور در هاعامل
 راست، سمت به حرکت با همراه که طوري به ؛شوندمی داده
 1 شکل از که طور همان شود.می کاسته نیز ویژه مقادیر از

   مقررات و قوانین دقیق رعایت هايمولفه عامل 13 ،پیداست

 مرتبط، هايرشته تقویت آموزشی، تقویم رعایت آموزشی،
 تعاملی، تلویزیون (موبایلی، هاايچندرسانه سیستم از استفاده
 رشته ینب رابطه استاد، بودن دسترس در و...)، برخط
 محتواي ودنب روز به ،آموختگاندانش اشتغال با یلیتحص

 استفاده و بازار نیازهاي با آموزشی محتواي تناسب ،آموزشی
 جز و دارند قرار یک ویژه خط از باالتر ترکیبی آموزش از

 رفته رفته عوامل مابقی اما بوده الزامی و نهایی عوامل
   کنند.می ایفا تحلیل ایناساس بر را کمتري اثرگذاري

 چرخیده ریسمات خروجی شده: چرخیده ماتریس
 ماندهباقی هايعامل از یک هر عاملی بارهاي شامل شده
 ضرایب این مطلق قدر مقدار چه هر .است چرخش از پس
 تغییرات کل در بیشتري نقش تبطمر عامل ،باشد بیشتر

 از شده چرخیده ماتریس در دارد. نظر مورد متغیر (واریانس)
 که نشانگر 6 دتعدا و ماندهباقی نشانگر 50 ،نشانگر 56 تعداد

 اند.شده حذف اندبوده نامفهوم یا داشته هم با زیادي شباهت
 کارشناسان، شایستگی از: عبارتند شده حذف نشانگرهاي

 کارشناسان، بودن پاسخگو کارشناسان، ايحرفه هايمهارت
 اعضاي علمی کیفیت ها،آزمون برگزاري نحوه به توجه
 هايرساختزی و تحصیلی مختلف مقاطع در علمی هیئت
 50 بنابراین کامپیوتري. هايسایت و اطالعات وريفنا

 توجه با شده چرخیده ماتریس از حاصل مانده باقی نشانگر

 از استفاده با و شده تقسیم دسته شش به سنگریزه نمودار به
 کانونی گروه عنوانبه راننظصاحب از نفر 6 نظر
 بر هايبنددسته شدند. گذارينام و بررسی هابنديدسته
 از متشکل کانونی گروه تشکیل و تحقیق ادبیات مرور اساس
  است. آمده 3 جدول در دانشگاه در اساتید

  پالت اسکري منحنی نمودار .1 شکل
  
   بحث و گیرينتیجه

 بیشتر شده ارائه هايمدل برندسازي، نظري ادبیات در
 انتخاب با تحقیق این در ند.هست کار و کسب به مربوط
 است موثر آموزشی برند ارتقاء در که نشانگرهایی و عوامل

 یک شده ارائه مفهومی مدل و پرداختیم مدل طراحی به
 آموزشی برند ارتقاء در ما راهنماي که است محتوایی مدل

 طراحی در شده گرفته کار هب ایده .است نور پیام دانشگاه
 که است برند شخصیت مدل از برگرفته تحقیق، مدل شکل

 شخصیت .دارد آموزشی برند عوامل با را اهتشب بیشترین
 .است برند با مرتبط انسانی خصوصیات مجموعه برند

 تا کندمی کمک برند هاياستراتژیست به برند شخصیت
 داشته برند به افراد هاينگرش و ادراکات از کاملی درك
 به دست کنند، متمایز سایرین از را برندشان هویت باشند،
 را برندشان ویژه ارزش نهایت در و زده ارتباطی اقداماتی
 در ).150 - 168 : 2009 همکاران، و (هدینگ ندکن ایجاد
 50 ،چرخیده ماتریس و دلفی روش از استفاده با تحقیق این

 در اکتشافی عاملی تحلیل طریق از و استخراج نهایی نشانگر
 آمده دست به نتایج اساس بر نهایتا و شدند بنديطبقه بعد 6

  گرفت. شکل تحقیق هومیمف مدل

  فریدمن آزمون نتایج .2 جدول
 N( 31( آماري نمونه حجم
 chi-square( 144/153( دو کی آماره
 df( 55( اديآز درجه
  آزمون آماره پوشش سطح

 ) Asymمولفه Sig( 
000/0 
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  پژوهش مفهومی مدل تبیین
 ذیل در هریک تبیین که است بعد 6 بر مشتمل حاصل مدل
   است. آمده

 کتابی »درسنامه یا درسی کتاب« آموزشی: محتواي

 شود.می نوشته معینی مباحث آموزش منظور به که است
 هايکتاب از هریک یا دبیرستانی هايکتاب از هریک
 محسوب درسنامه یک دانشگاهی، درس یک به مربوط
 اساس بر صریح و دقیق ورط به هادرسنامه برخی شوند.می

 اکتشافی عاملی تحلیل از مستخرج ابعاد نامگذاري و عامل هر به مربوط نشانگرهاي .3 جدول
  نشانگرها  ابعاد

  اول: بعد
  آموزشی محتواي

 یاجتماع هايشبکه ،منابع بودن کافی و مفید جدید، آموزشی، محتواي در کارآفرینی موضوع به توجه ،آموزشی محتواي ارتباط و یوالت
  الکترونیکی هايآموزش محتواي ،روز نیازهاي با آموزشی محتواي تناسب ،بازار نیازهاي با آموزشی محتواي تناسب ،آموزش گرتسهیل

  
  دوم: بعد

  تحصیلی هايرشته 

 براي رشته انتخاب و تحصیلی مشاوره مراکز ایجاد ،آزمایشگاهی تجهیزات و آموزشی کمک امکانات ،ايرشته بین یتحصیل هايرشته وجود
 تحوالت با یآموزش دوره و رشته تناسب ،آموختگاندانش اشتغال با یلیتحص رشته ینب رابطه ،صنعت با مرتبط هايرشته تقویت دانشجویان،

 به پاسخگویی ی،شغل هايفرصت و رشته درباره یاندانشجو يبرا یکاف اطالعات وجود ،دانشگاه در موجود هايرشته تنوع ،جامعه یعلم
  ،یاندانشجو انتظارات

  
  
  سوم: بعد

  علمی هیئت اعضاي

 سنجش جهت مناسب هايروش از استفاده ،یعلم یئته اعضاي یبالندگ و فردي توسعه ،خدمت) ضمن (آموزش مستمر یادگیري
 نظر، مورد دروس در استادان تسلط علمی، هیئت اعضاي یالتتحص یزانم ،گرانید به شیخو اتیتجرب انتقال در هارتم میران دانشجویان،

 کاربردي دانشجو، با صمیمانه ارتباط برقراري ،کتاب...)-معتبر مقاالت ي(دارا خوب یپژوهش و یآموزش سوابق به توجه با یداسات از ستفادها
 يهمکار و تعامل فرهنگ کالس، اداره و کنترل مدیریت، توانایی استادان، توسط علمی فعالیت انجام به ندانشجویا ترغیب و مطالب نمودن
 قدرت ،مطالب پیوستگی جامعیت و مناسب درس طرح داشتن ،آموزشی گروه اهداف از یعلم هیئت ياعضا بودن مطلع علمی، هیئت ياعضا
  استاد بودن دسترس در هدفمند، یادگیري جهت در یانجودانش کارورزي به توجه ،دروس ارائه در استادان بیان

  :چهارم بعد
  درسی ریزيبرنامه

 به توجه ،آموزشی یندفرا ستون عنوانبه ریزيبرنامه به ویژه توجه درسی، ریزيبرنامه منظم انجام ،آموزشی مقررات و قوانین دقیق رعایت
  کارشناسان يکار تجربه ،آموزشی تقویم رعایت ،یدانشگاه مراکز قلب عنوانبه ریزيبرنامه

  پنجم: بعد
  آموزش هايشیوه

 يبرگزار نحوه به وجه ترکیبی، آموزش از استفاده ،...)و برخط تعاملی، تلویزیون وبایلی،(م هاايچندرسانه سیستم از استفاده ترکیبی، آموزش
 به دانشجویان ترغیب ،آموزش یندفرآ یفیتک به مستمر و فعال توجه ،آموزش ندیفرآ با متناسب یابیارزش ستمیس از استفاده ،هاآزمون

  آموزش هايروش مستمر توسعه مستقل، و فعال یادگیري در مشارکت
 فضاي ششم: بعد

  فیزیکی
 رعایت فضا، زیبایی در معماري اصول رعایت (دانشکده)، دانشگاه مکانی موقعیت ،آموزش نوع با مناسب کتابخانه و مطالعه سالن وجود
  تفریحی و ورزشی فضاي وجود ،آموزش فیزیکی فضاي طراحی در الزم ردهاياستاندا

 برند آموزشی دانشگاه پیام نورارتقا مدل مفهومی . 2شکل 
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 ،فر (محمدي ندشومی تدوین خاص، درسی ۀبرنام یک
 ظاهر بر عالوه که رودمی انتظار محتوایی هر از ).1381
 دنیمیفه و پذیردرك آن، از کننده استفاده براي مناسب،

 ارزش زود خیلی نباشد خواننده زبان به که محتوایی باشد.
 بسیاري ).1397 همکاران، و (یزدانی دهدمی ستد از را خود
 هايرسانه از یکی عنوان به را درسی کتاب پژوهشگران، از

 و هاکتاب .اندکرده محسوب آموزشی اثربخش و کارآمد
 به را منابع به آنی دسترسی نیز الکترونیکی محتواهاي
 که رسانی آسیب خطر بدون مکانی، هر در مجازي، صورت

 حقیقت، در کنند.می فراهم است موجود چاپی نسخه در
 دسترسی الکترونیکی، محتواهاي و هاکتاب مجازي طبیعت
 (خطیب شودمی موجب را الکترونیکی نشر به ترآسان
 و درسی، هايکتاب بررسی بنابراین ؛)1396 نقش، و زنجانی
 شایان فناوري جایگاه، مخاطب، هدف، حیث از آن ملزومات
 و موحدي تحقیقات نتیجه با رحاض نتیجه است. توجه

 )،1394( یارمحمدیان )،1382( شعبانی )،1396( همکاران
 و فراستخواه شمس، )،1385( سلیمانی ،)2006( کنی مک

   .است همسو )،1394( معارفوند
 نظام عناصر ترینمهم از یکی درسی: يریزبرنامه
 ايکنندهتعیین نقش که هستند درسی هايبرنامه هادانشگاه

 از عالی آموزش هايرسالت و اهداف تحقق راستاي در را
 و عارفی واجارگاه، (فتحی کنندمی ایفا کیفی و کمی نظر

 اهداف و هانقش آیینه واقع در و )146 :1388 شرف،
 ).73 :1385 همکاران، و (نوروززاده هستند عالی آموزش
 علمی طرح یک عنوان به عالی آموزش درسی يریزبرنامه
 محتوا، هدف، جمله از متفاوت عنصر هشت ندهدربرگیر که

 آموزشی، منابع یادگیري، فرایندهاي یادگیرندگان، توالی،
 پرورش و رشد آن هدف و بوده تعدیل و اصالح و ارزشیابی

 تعداد رسمی غیر مشارکت فرایند از حاکی است دانشجویان
 زمینه در که هاستدانشکده علمی هیئت اعضاي از زیادي

 دروس هايبرنامه طراحی و هارشته بارهدر عوسی تحقیقات
 همکاران، و (بینش کنندمی همکاري انریزبرنامه با مختلف
 استاباك تحقیقات نتیجه با حاضر نتیجه ).159 :1395

 همکاران و باف-مشکی )،1392( مهرمحمدي )،2016(
 پاینار )،1393( عابدینی )،1395( گندمی و طالیی )،1394(
  دارد. همخوانی )2005( یلیجو و یوز )،2015(

 به که هاییفعالیت و آموزشی فرایند :فیزیکی فضاي
 خاص فضاي در ضرورتاٌ شودمی منجر دانشجویان یادگیري

 کتابخانه، تئاتر، آمفی آزمایشگاه، کالس، نظیر فیزیکی
 و کمی لحاظ از که گیردمی صورت و... ورزشی فضاهاي
 و )220:1391 ،سرخابی دوزي (یمنی است متفاوت کیفی
 از دانشجویان ذهنی تصویر بر منفی یا و مثبت تاثیر تواندمی

 مهدیون تحقیقات نتیجه با حاضر نتیجه باشد. داشته دانشگاه
 )،1389( همکاران و خراسانی )،1390( بهشتی )،1391(

 همسو )1995( فوکس و کاتلر و )2010( همکاران و تسنیدو
 .است

 هايرشته از زیادي دادتع امروزه :تحصیلی هايرشته
 براي کاري بازار اینکه دلیل به هادانشگاه تحصیلی
 صورت در یا و دهش منسوخ ندارد وجود آن التحصیالنفارغ
 از یکی همچنین .ندارد تحصیل متقاضی دانشگاه در وجود

 کندمی دانشگاه جذب را تحصیل متقاضیان که مواردي
 که دانشگاهی تاس بدیهی است. رشته آن کار بازار آینده
 دارد کار بازار نظر از روشن ايآینده داراي و جدید هايرشته

 شوند.می جذب دانشگاه آن سمت به تحصیل متقاضیان
 دانشگاه یک تاثیرگذار هايشاخص از یکی بنابراین
 نتایج با حاصل نتیجه است. دانشگاه آن در موجود هايرشته

 علیزاده و )1394( معارفوند و فراستخواه شمس، تحقیقات
  .است همسو )2008(

 برخورداري :آموزشی) (کادر علمی هیئت اعضاي
 در علمی لحاظ از هم که علمی هیئت اعضاي از دانشگاه
 ارائه توانایی اخالقی نظر از هم و باشند مطلوب سطح

 داشته دانشجویان براي را فرهنگی علمی رفتاري الگوهاي
 نظر از نیز ندتوانم دانشجوي جذب دارد. اهمیت باشند،
 به ،او پویاي نگهداري ولی ؛است مهم فرهنگی و علمی
 نتایج با حاصل نتیجه دارد. نیاز توانمند و آگاه مربیان وجود

 )،1394( سهرابی و نیا تقوي )،1386( جمشیدي تحقیقات
 جویلی و یوز و )2004( لوماس )،1390( سمیعی و نورشاهی

 باشد.می همسو )2005(
 دانشگاه در آموزش که آنجایی از :آموزش هايشیوه

 و حضوري صورت هب اصلی ماموریت یک عنوانبه نور پیام
 مختلف هايشیوه از استفاده د،گیرمی صورت حضوري نیمه

 بر گذاراثر اصلی عوامل از یکی عنوانبه تواندمی آموزش
 آموزش مثال عنوانبه ؛شود برده کار هب آموزشی برند ارتقاء
 و متنوع استفاده بر جدید کار و ساز یک عنوان به ترکیبی
 کارگیريهب با و دارد تاکید یادگیري هايروش از گسترده
 بهبود در سعی پیشرفته، هايفناوري و متنوع ابزارهاي
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ی توسعه و کیفیت بعد دو در آموزشی هايفعالیت کم 
 وسایل ابعاد و دامنه (گسترش افقی و له)مسئ (عمق عمودي

 ملکی تحقیقات نتایج با حاضر نتیجه .دارد آموزشی) کمک
 و )1396( زمانی )،1389( دهباشی الهی، فرج )،1393(

 کرمی همچنین و )1394( معارفوند و فراستخواه شمس،
  .است راستاهم )1397( باغطیفونی

  
  پیشنهادها

 پیشنهاد شده حاصل آموزشی برند ارتقاي مدل راستاي در
 و اصالحی اي،وسعهت اقدامات نور پیام دانشگاه شودمی

 تحوالت با آن تناسب و تحصیلی هايرشته بارهدر بازنگري
 و صنعت با مرتبط هايرشته تقویت و هارشته تنوع علمی،
  باشد. داشته ايرشته بین تحصیلی هايرشته

 مدل از دیگري عامل که علمی هیئت اعضاي بارهدر
 و علمی توانمندسازي هايبرنامه ،هستند آموزشی برند

 ها،نشست مطالعاتی، هايفرصت دنکر فراهم با را رهنگیف
   د.کن مهیا هاکارگاه و هااندیشیهم

 پیام دانشگاه کالبدي و فیزیکی فضاي شودمی پیشنهاد
 در عالی آموزش مراکز سایر با تطبیقی مطالعات انجام با نور

 علمی هايمحیط با متناسب و ارزیابی کشور خارج و داخل
 آموزشی فضاي استانداردهاي سازيپیاده و شود روزرسانیهب
  شود. انجام دانشگاه در

 اهداف و هانقش آیینه درسی يریزبرنامه که آنجا از
 که دارد مستمر فرایندي بررسی به نیاز است عالی آموزش
 رو این از طلبد.می را علمی هیئت اعضاي اکثریت مشارکت

 فراهم امر این شدن عملیاتی براي الزم کارهاي و ساز باید
  د.شو

 ارتقاء برند آموزشی دانشگاه پیام نور) تفصیلی( مدل مفهومی .3شکل 
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 تحقق و است پیچیده امري یادگیري اینکه به توجه با
 شودمی پیشنهاد دارد، مختلف هايشیوه کاربست به نیاز آن
 از گیريبهره ضرورت ،آموزشی هايکارگاه برگزاري با

 تسریع براي علمی اعضاي توسط آموزشی مختلف هايشیوه
  شود. مرور یادگیري و یاددهی تسهیل و

 آموزشی محتواي دنکر مهیا بارهدر نور، پیام دانشگاه در
 امر به توجه ولی است؛ شده انجام توجهی شایان اقدامات

 توالی روز؛ نیازهاي و بازار محیط با محتوا تناسب کارآفرینی،
 در باید درسی منابع تدوین در آموزشی محتواي ارتباط و

  گیرد. قرار اولویت
  
  منابع
 علویجه، کریمی محمدرضا، زاده، ديحمی هوشنگ، اسداهللا،

 بین ارتباطی مدل توسعه .)1394( بهروز دري، محمدرضا،
  .اول چاپ- فوژان انتشارات برند، ویژه ارزش
 در شدهبازبینی »Dictionary« .)1390( آمریکا بازاریابی انجمن

  .1390 آذر 24
 قابل توسعه، و اطالعاتی جامعه ).1380( السادات ملوك بهشتی،

  .ایران علمی مدارك و اطالعات مرکز در یدسترس
 سیما بخش، نوید و منصوره فایندري، بختیاري مرتضی، بینش
 و گیرندگانتصمیم دانشگاهی، درسی برنامه بررسی ).1395(

 حسابداري و مدیریت مطالعات فصلنامه آن، بر موثر عوامل
  .پاییز ،3 شماره ،2 دوره

 آموزشی، و درسی يریزهبرنام اساسی اصول .)1376( رالف تایلر،
   .نشرآگاه تهران، ظهیر، پور تقی علی ترجمه:
 هیئت اعضاي بالندگی وضعیت بررسی ).1386( الله جمشیدي،
 -  منظور به الگویی ارائۀ و بهشتی شهید دانشگاه علمی
 شهید دانشگاه تهران: ارشد. نامهپایان آن. مستمر بهبود
  .بهشتی
 دور: راه از آموزش ).1385( حسن زاده، طالب سیدعلی، حسینی،

 اثربخشی بررسی ایران، پرورش و آموزش در نوین رهیاقتی
 آنها درسی و آموزشی هايبرنامه و دور راه از آموزش مراکز
 فصلنامه کشور، کل 85-84 تحصیلی سال متوسطه مقطع در

  .ششم سال ،19 شماره ،آموزشی هاينوآوري
 وهاب شجاعی، لیلیخ احمد، روستا، حمید، سید حسینی خداداد
 تهران: ي،ریزبرنامه رویکرد با برند مدیریت ).1395(

  .داننگاه انتشارات
 پرداختچی، محمد، سرخابی، دوزي یمنی اباصلت، خراسانی،

 مدلی تدوین و طراحی ).1389( زهرا صباغیان، محمدحسن،
 براساس ایران دولتی هايدانشگاه کیفیت بررسی براي
 آموزش فصلنامه ).سیستمی ویکرد(ر کیفیت رایج هايمدل

  .48 شماره ،12 سال ،ایران مهندسی
 بر مؤثر عوامل ).1396( سیمین نقش، نازیال، زنجانی، خطیب

 دبیران مطالعه (مورد الکترونیکی هايکتاب جذابیت توسعه
 – علمی فصلنامه ).اصفهان شهر متوسطه اول دوره مدارس

 سال ،جازيم و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش پژوهشی،
  .1396 تابستان ).17 پیاپی (اول شماره پنجم،

 رفتار بر تاثیرگذار عوامل تعیین ).1385( زهره پرور، خوش
 خدمات برندینگ استراتژیک سازيپیاده راستاي در کارکنان
 دانشکده ملت. بیمه موردي مطالعه رقابتی: تمایز ایجاد براي

  .تهران دانشگاه مدیریت
 روش ).1393( مهدي سید الوانی، عادل، ر،آذ حسن، فرد، دانایی

  .نهم چاپ اشراقی، صفار، انتشارات مدیریت، در کمی شناسی
 سال / راهبرد فصلنامه کیفی، شناسیروش ).1389( علی دالور

  .307- 329 صص / 54 شماره / نوزدهم
 موثر عوامل بندياولویت و تحلیل شناسایی، ).1396( اصغر زمانی
 و نوآوري فصلنامۀ عالی، موزشآ در آموزش کیفیت بر

   .تابستان و بهار یازدهم، شمارة ششم، سال ،آفرینیارزش
 هايروش ).1389( عباس بازرگان، الهه؛ حجازي، زهره؛ سرمد،

  آگه. تهران: رفتاري، علوم در تحقیق
 بر موثر آموزشی عوامل بررسی ).1384( خدایار مطلق، سلیمانی

 و علمی هیئت اعضاي دیدگاه از دانشگاهی آموزش کیفیت
 ارشد، کارشناسی نامهپایان لرستان، دانشگاه دانشجویان
  .بهشتی شهید دانشگاه

 در کیفیت مفهوم ).1394( منصوره نیا، تقوي زهره، سهرابی،
 مجله پزشکی، آموزش در توسعه هايگام آموزش، سیستم
 دوازدهم؛ دوره ،پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز
  .561-563 سوم، شماره
 و هاروش پرورشی، و آموزشی هايمهارت ).1382( حسن شعبانی،

   .سمت تهران: تدریس، فنون
 زهرا معارفوند، و رضا مهدي، مقصود، فراستخواه غالمرضا، شمس،
 مدیریت رشته کیفیت تضمین بر مؤثر عناصر واکاوي ).1394(

 مطالعات فصلنامه شانون، آنتروپی تکنیک از استفاده با آموزشی
 تابستان، ،10 شمارة پنجم، سال آموزشی ارزشیابی و يگیرندازها

  .31 – 60 صص
 کارآموزانه الگوي واکاوي ).1394( فهیمه گندمی، ابراهیم، طالیی،

 نظام براي هاییداللت ارائه و آکسفورد دانشگاه در معلم تربیت
 ،124 شماره- زمستان تربیت و تعلیم مجله ایران، معلم تربیت
  .68 تا 31 صص
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 تهران: پرورش، و آموزش تخصصی نامهواژه ).1393( احمد عابدینی،
  .سادس نشر
 نیازسنجی ).1379( جعفر زاده، ترك محمد، سید زادگان، عباس

  .تهران انتشار سهامی شرکت ها،سازمان در آموزشی
 مدیریت آموزشی گروه کیفیت درونی ارزیابی ).1387( زهره عزیزي،

 صص )1(1 ،عالی آموزش نامهفصل تهران: دانشگاه صنعتی
109-95.  

 ).1388( زینب شرف، و محبوبه عارفی، کورش، واجارگاه، فتحی
 فرایند در علمی هیئت اعضاي مشارکت هايزمینه و شرایط
 عالی آموزش انجمن فصلنامۀ دانشگاهی، درسی يریزبرنامه
  .1388 بهار 4شمارة اول. سال ایران،

 از آموزش رشد ).1389( فروزان شریف، دهپاشی، مهران، اللهی، فرج
  .نور پیام دانشگاه انتشارات جهان، و ایران در دور راه
 بهمن ترجمه بازاریابی، اصول ).1385( آرمسترانگ گري و فلیپ کاتلر

   .هشتم چاپ فروزنده،
 الکترونیکی آموزش تطبیقی بررسی ).1397( زهرا باغطیفوینی، کرمی

 – علمی فصلنامه جهان، زبا هايدانشگاه در یشناسروان رشته
 سال ،مجازي و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش ،پژوهشی
  .1397 تابستان ).17 پیاپی( اول شماره پنجم،
 ).کتاب (کالبدشناسی ویرایش ۀنامشیوه ).1381( مسعود فر،محمدي

   .اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات تهران:
 انتشارات ،عمل) هنماي(را درسی يریزبرنامه ).1393( حسن ملکی،

  .اندیش پیام
 عوامل بررسی ).1396( بهاره طالبی، و مریم شیرخانی، رضا، موحدي
 (مطالعه دانشجویان دیدگاه از آموزش کیفیت بهبود بر موثر

 فصلنامه ).سینا بوعلی دانشگاه کشاورزي دانشکده موردي
 هفتم، 30 شماره دهم، سال جدید دوره ،عالی آموزش
 .79 - 110صص

 هايدوره کیفیت تضمین الگوي طراحی ).1391( اهللا روح هدیون،م
 دکتري رساله تهران هايدانشگاه در الکترونیکی یادگیري
  .تربیتی علوم دانشکده .بهشتی شهید دانشگاه

 دانشگاه کارورزي عملی راهنماي ).1392( محمود مهرمحمدي،
 تانتشارا تهران: )1( فکور معلم تربیت رویکرد با فرهنگیان
  .فرهنگیان دانشگاه
 زندگی کیفیت بررسی ).1390( حسین سمیعی، و نسرین نورشاهی،
 ارائه و ایران دولتی هايدانشگاه علمی هیئت اعضاي کاري

 در يریزبرنامه و پژوهش نامهلفص– آن بهبود براي راهکارهایی
  .91- 114صص ،59 شماره ،عالی آموزش

 نوه و کوروش رگاه،واجا فتحی رضا، محمودي، رضا، زاده، نوروز
 هادانشگاه مشارکت سهم وضعیت ).1385( عبدالرحیم ابراهیم،

 ي،ریزبرنامه عالی شوراي مصوب درسی هايبرنامه بازنگري در
  .42ش ،عالی آموزش در يریزبرنامه و پژوهش فصلنامه
 ترجمه اثربخش، آموزشی يریزبرنامه ).1376( ال تیم ونتلینگ،

   .تهران مدرس، بیتتر دانشگاه چیذري، محمد
 مدیریت ).1393( موکنز بجیر، اف، شارلوت، کنادتز، تیلده، هدینگ،
 غالمی حسین، نوروزي مترجم: عمل) و تئوري (پژوهش، برند
   .اول چاپ- فوژان انتشارات لیال،

 درسی، يریزبرنامه اصول و مبانی ).1394( محمدحسین یارمحمدیان،
  .کتاب یادواره تهران:
 درونی ارزیابی ).1385( افسانه کلباسیان، حمدحسین،م یارمحمدیان،
 پزشکی رسانیاطالع و مدیریت دانشکده آموزشی هايگروه

 علوم در آموزش ایرانی مجله اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه
  .125 )1 (6/ 1385 تابستان و بهار ،پزشکی

 مجید عسگر، علی و محمد حسنی، عفت، عباسی، فتانه، یزدانی،
 تربیت درسی برنامۀ الگوي اعتبارسنجی و احیطر ).1397(

 باالدستی، اسناد بر تاکید با اول متوسطۀ دورة در اجتماعی
 و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش پژوهشی، – علمی فصلنامه
 .1397 پاییز ).22 پیاپی( دوم شماره ششم، سال -مجازي

 تهران: عالی، آموزش در کیفیت ).1391( محمد سرخابی، دوزي یمنی
  .سمت انتشارات
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