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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: The purpose of this study is to present a marketing model of 
higher education centers. 

Materials and Methods: Doing mixed research (qualitative-quantitative). 

In order to conduct this research, in addition to the documentary study, the 

content analysis technique with MAXQDA12 software was used to 

identify the indicators related to the marketing of higher education centers 

of the identified dimensions. The statistical population in this study was all 

experts in the field of educational mediation and strategic marketing, which 

was done after 11 theoretical saturation interviews. Validity was obtained 

through 4 experts and by two colleagues and reliability of the Copa formula 

(0.633). 

Findings: As a result of 2 dimensions, 44 indicators were identified. 

Educational dimension with 5 components (teachers, educational content, 
training time, teaching method and method of teaching) and non-

educational dimension with 7 components (welfare facilities, social, 

cultural and artistic services, economic services, sports services, 

educational staff, services International education and educational space) 

were identified as the main dimensions and components of marketing in 

higher education centers. To present the researcher-made questionnaire 

model, it was distributed among 100 faculty members and managers of 

knowledge-based companies and finally, using the structural equation 

technique, all indicators were approved and the educational dimension with 

a coefficient of 0.848 has the most impact and importance in the model. 

Non-educational with a coefficient of 0.690 has less impact. The validation 
of the model was measured by 5 dimensions (philosophy and purpose with 

an average of 3.512, theoretical foundations with an average of 3.658, 

executive principles with an average of 3.452, evaluation system with an 

average of 3.342 and executive mechanism with an average of 3.739), all 

of which were above average. . 

Conclusion: The results showed that the educational dimension with a 

coefficient of 0.848 and the non-educational dimension with a coefficient 

of 0.69 have the most impact and importance in the model, respectively. 
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  و همکاران                 نهضت فاطمه  298

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 ایران در عالی آموزش مراکز بازارسازی مدل طراحی

 1نهضت فاطمه
 و علوم واحد عالی، آموزش مدیریت گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات،

 
 *2قورچیان نادرقلی

 ادآز دانشگاه تحقیقات،و  علوم واحد ،آموزشی مدیریت گروه استاد،
 (.مسئول نویسنده)  ایران تهران،اسالمی،

 
 3داوودی محمد امیرحسین

 می،اسال آزاد دانشگاه ساوه، واحد آموزشی، مدیریت گروه، دانشیار
 .ایران ساوه،

 
 4محمدخانی کامران

دانشکده مدیریت و  ،عالی آموزش مدیریتآموزشی  گروه ،انشیارد
 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات، علوم واحداقتصاد، 

 
 دهیچک

 آموزش مراکز بازارسازی مدل ارائه پژوهش این از هدفهدف: 
 .است عالی
 برای. است( کمی-کیفی) آمیخته پژوهش انجام :ها روش و مواد

 تحلیل تکنیک از اسنادی، مطالعۀ بر عالوه پژوهش این انجام
 شاخص شناسایی برای ، MAXQDA12 افزار نرم با مضمون

 شده، شناسایی ابعاد عالی آموزش مراکز بازارسازی به مربوط های
 حوزه در خبرگان تمام پژوهش این در آماری جامعه. شد استفاده
 انجام از بعد که بودند استراتژیک بازاریابی و آموزشی مدییت

 و خبره 4 طریق از روایی. گرفت صورت نظری اشباع 11 مصاحبه
 .آمد بدست( 633/0) کوپای فرمول از پایایی و همکار دو توسط
 با آموزشی بُعد. شد شناسایی شاخص 44 بعد، 2 نتیجه در :ها یافته

 آموزش ی نحوه آموزش، زمان آموزشی، محتوای مدرسین،)  مولفه 5
 رفاهی، امکانات)  مولفه 7 با آموزشی غیر بُعد و( آموزش ی نحوه و

 خدمات اقتصادی، خدمات هنری، و فرهنگی اجتماعی، خدمات
 فضای و الملل بین آموزش خدمات آموزشی، کارکنان ورزشی،
 مراکز بازارسازی اصلی های مولفه و ابعاد عنوان به(  آموزشی
 ساخته محقق پرسشنامه مدل ارائه برای. شد شناسایی عالی آموزش

 دانش های شرکت مدیران و علمی هیأت اعضای از نفر 100 بین
 تمام ریساختا معادالت تکنیک از استفاده با نهایت در و توزیع بنیان

 بیشترین 0.848 ضریب با آموزشی  بُعد و شدند تایید ها شاخص
 ضریب با آموزشی غیر بُعد و دارد مدل در را اهمیت و تاثیرگذاری

 فلسفه) بعد 5 توسط نیز الگو اعتباریابی. دارد را تاثیرکمتری 0.690
 اصول ،3.658 میانگین با نظری مبانی ،3.512 میانگین با هدف و

 سازو و 3.342 میانگین با ارزیابی نظام ،3.452 میانگین با اجرایی
 تمام که گرفت قرار سنجش مورد( 3.739 میانگین با اجرایی کار
 .بودند میانگین حد باالی ابعاد

 و 0.848 ضریب با آموزشی بُعد  که داد نشان نتایج :گیری نتیجه
 و تاثیرگذاری بیشترین ترتیب به 0.69 ضریب با غیرآموزشی بُعد

 .دارند مدل در را اهمیت
 

 علمی، هیأت اعضای عالی، آموزش مراکز بازارسازی، :ها واژه کلید
   بنیان دانش های شرکت مدیران

 

 02/06/1400: افتیدر خیتار
 28/09/1400:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنnaghuorchiyan@gmail.com 
 

 مقدمه
 یگذار هینمود سرما نیبه عنوان بارزتر ،یآموزش عال ینظام ها

ارآمد ک یانسان یروین نیو تأم تیرا در ترب ینقش اصل ،یانسان یروین
در ابعاد گوناگون  یکننده ا نییبرعهده دارند. آموزش، نقش تع

 کهنیجامعه دارد،با توجه به ا یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد
از بودجه هر کشور را به خود  یسهم قابل توجه ا یآموزش ینظامها

ها مطلوب عملکرد آن تیفیاز ک نانیاطم ن،یدهند. بنابرا یاختصاص م
 زینو  یو ماد یانسان یها هیاز هدر رفتن سرما یریبه منظور جلوگ

مهم  «یبازارساز»که در آن  ندهیآ یایرقابت در دن ییداشتن توانا
است. در  ریاست انکارناپذ انهر سازم اتیادامه ح یمؤلفه برا نیتر

است و  رگذاریعامل مهم و تأث کی یشدن، بازارساز یروند جهان
شده اند که رقابت از مشخصه  یدیجد دانیوارد م زیدانشگاهها ن

امروزه به  یشود. از آنجا که آموزش عال یآن محسوب م یاصل یها
 اهگیکسب جا یصنعت شناخته شده است، دانشگاهها برا کیعنوان 

 انیرمشت یازهایناچارند به انتظارات و ن ،یرقابت تیو حفظ مز تربر
ه دانشگاهها، ب ،یکنون یرقابت اریبس طی(و در مح1)ندیخود توجه نما

خود  یخدمات آموزش دیو اشاعه دانش، با جادیا یعنوان عوامل اصل
جامعه، وفق دهند.  حیوصر یضمن یازهایبه ن ییرا به منظور پاسخگو

و  یمشتر تیبه سمت کسب رضا یریمنظور جهت گ نیا یبرا
چه در سطح کالن و چه در  نفعان،یذ یضرور یازهایالزامات و ن

 یراستا، بازارساز نی(. در ا2است) یضرور اریسطح خرد بس
 نیرا در رقابت پنهان ب یاست که نقش اصل یاساس ریمتغ ،یوزشآم

 یمقوله اجتماع کیکه آموزش از  راکشورها به عهده دارد، چ
 (.3شده است) لیتبد یمقوله اقتصاد کیفراتررفته و به 

 یها یاستراتژ دیخود، با یدانشگاه ها به منظور حفظ بقا نیبنابرا
ل عم یچگونه حرفه ا ردیبگ ادیرا توسعه دهد و  یموفق یبازارساز

تا  رندیرا به کار بگ یمناسب یرقابت یها یاستراتژ دیبا نیکنند. همچن
 یازهاین ییرا برآورده کنند. شناسا انیبالقوة مشتر یازهایبتوانند ن

در  یبازارساز قیاز طر ،ینفعان آموزش عال یمتعدد و گستردة ذ
مدیریت  نهیکه در زم یقاتیاست.. اما براساس تحق سریآموزش م

 نهیزم نیدر ا میابییانجام شده درم آموزشی و بازارسازی آموزشی
حاضر به دنبال  قیرو تحق نیاز ا (4) میاافتهیمهم دست ن نیهنوز به ا

مدلی برای مناسب،  یکاربرد یآن است تا با ارائه روش علم
 اتیفصل، کل نی. در ادیارائه نمابازارسازی مراکز آموزش عالی 

 یو موضوعات مربوط به طرح کل ردیگیقرار م یمورد بررس قیتحق
با توجه به اینکه مطالعۀ دقیقی به منظور  .گرددیم انیب قیتحق

ها و ابعاد بازارسازی مراکز آموزش عالی تعریف مصادیق و مولفه
انجام نشده سوال اصلی این پژوهش آن است که عمدل مناسب برای 

-ونه است؟ در این زمینه پژوهشبازارسازی مراکز آموزش عالی چگ

هایی نیز انجام شده که شباهتی با عنوان ندارند اما در حیطه شناسایی 
 کار شده است. های بازاریابی و بازارسازی آموزشیمولفه
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 299 ایران در عالی آموزش مراکز بازارسازی مدل طراحی        

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 پیشینه پژوهشی
و  یدولت ، بازارساز»تحت عنوان  ی( در پژهش2020) 1مدور
« در هند یآموزش عال تیریو مد ی. حکمرانیآموزش عال تیحاکم

پرداخت.  یدر آموزش عال یمسائل مربوط به بازارساز یبه بررس
دانشگاه انجام شد نشان داد  ریمد 132 یپژوهش که بر رو نیا جینتا

ر هند د یآموزش یبر بازارساز ار ریتاث نیشتریب رانیکه دولت و مد
 است (انیمحصول) دانشجو یبر رو یحکمران ریتاث نیشتریدارند و ب

 است. یمحصول عامل ساخت بازار در آموزش عال رایز
 قیاز طر یبازارساز» تحت عنوان  ی( در پژوهش2020)  2امسونیلیو
( eو ) یکی، تجارت الکترون رسونی: پتالیجید یعامل ها ستمیس

 قیاز طر یعوامل موثر بر بازارساز یبه بررس «یآموزش عال یابیارز
 یها عامل ستمینشان داد س جیپرداخت. نتا تالیجید یعامل ها ستمیس
. دان و ادغام آن ها کرده یآموزش عال یق فضایشروع به تزر تالیجید

خواسته موجود از دانشگاه ها  یاسیس یبا تقاضاها یتجار یها مدل
 . باشندبر داده ، رقابت و بازار متمرکز  یمبتن اند

 ریتأث یبررس» تحت عنوان  ی( در پژوهش1399و همکاران) یاصالن
هت ج لگریبر عملکرد شرکت با نقش تعد یبازارساز یها تیقابل
 )مورد مطالعه یو قدرت سازمان کیاستراتژ یابیبازار، بازار یریگ

 یدر شرکت ها یساز یبازار یراهکارها یبه بررس(« نویشرکت م
 یها تیقابل ریتأث یپژوهش بررس نیپرداختند. هدف ا یخصوص

ازار، ب یریجهت گ لگریبر عملکرد شرکت با نقش تعد یابیبازار
 ..باشدیم نویدر شرکت م یو قدرت سازمان کیاستراتژ یابیبازار

 یابیبازار، بازار یریجهت گ ،یابیبازار یها تینشان داد قابل جینتا
 دارند.  یمعنادار ریبر عملکرد تأث یو قدرت سازمان کیاستراتژ
 یابیبازار»تحت عنوان  ی( در پژوهش1398ها و همکاران) یمحمد
و  یبه بررس «داریتوسعه پا یبرا یدر دانشگاه آزاد راهبرد یآموزش
آزاد  یدر دانشگاه ها یآموزش یابیبازار یمولفه ها ییشناسا

ستلزم م داریتوسعه پا یبرا یزینشان داد که برنامه ر جیپرداختند. نتا
گذار در سطوح  ریعوامل تأث ییشناسان یو همچن یستمیتوجه س

 کردیرو کیباشد تا بتواند با  یآنها م انیروابط م نییمختلف و تع
موجود را در جهت تحقق توسعه  یمنسجم ، امکانات و فرصتها

الزم است  ،یتکنولوژ عیسوق دهد. با توجه به انتقال سر داریپا
 در جهت ندیدر محتوا و فرا یشتریب یریدانشگاه آزاد انعطاف پذ

 شتریداشته باشد تا بتواند هرچه ب یفرهنگ ،یاقتصاد ،یتوسعه اجتماع
 کهنیراستا با توجه به ا نینائل گردد. در ا داریبه اهداف توسعه پا

 یدر کشور مربوط به دانشگاه آزاد م یآموزش عال تیجمع نیشتریب
زاد دانشگاه آ یآموزش یابیبازار هیدر سا تیفیباشد لذا توجه به ک

 است. تیاهم زئحا

 
 مواد و روش ها

این مطالعه یک مطالعه به روش آمیخته )کمی و کیفی( است. در 
ای اولیه همرحله کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته مولفه

از روش تحلیل مضمون شناسایی شد. مشارکت کنندگان در پژوهش 
_________________________________ 

1 Mathur 
2 Williamson 

 استراتژیکمدیریت آموزشی و بازاریابی را افراد خبره در زمینه 
ن اند و همچنین در ایکه در این زمینه مقاله، کتاب و یا تالیفی داشته

زمینه مسائل بازاریابی و بازارسازی تدریس کرده باشند، تشکیل 
اند. معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از خبرگان با داده

حداقل سه سال تجربه فعالیت در دانشگاه در زمینه آموزش عالی، 
ین با حداقل تحصیالت دکتری در مدیریت آموزشی و متخصص

بازاریابی استراتژیک. روش نمونه گیری نیز به صورت هدفمند بود. 
در این روش نمونه گیری، موارد بصورت  3تشکری و تدلیهاز نظر 

( که در بخش کیفی 5غیرتصادفی و کامال هدفمند انتخاب می شوند )
مشارکت داشتند. فرایند  نفر از خبرگان در این پژوهش 11تعداد 

تحلیل مضمون کیفی برای تعیین مهم ترین تعیین کننده های 
ها استفاده شد. روش گردآوری داده بازارسازی مراکز آموزش عالی

 44های کمی، پرسشنامه وضعیت موجود با برای جمع آوری داده
گزینه ای از خیلی زیاد تا خیلی کم طراحی  5سوال طیف لیکرت 

جامعه آماری در این بخش روسای دانشگاه و مدیران شرکت گردید. 
نفر   3979های دانش بنیان بودند که بر اساس جدول مورگان از 

بودند و به دلیل شیوع بیماری کرونا و مشغله کاری نمونه آماری 
نفر کاهش داد. روش نمونه  100محقق باالجبار تعداد نمونه را به 

 گیری مرحله ای انتخاب شدند.
دقیقه بود. پس از پیاده سازی  84ها انگین زمانی مصاحبهمی

ها از روش تحلیل مضمون و ها ، به منظور تحلیل دادهمصاحبه
ها استفاده شد. بدین ترتیب که پس از همزمان با جمع آوری داده

ها ابتدا متن نوارها پیاده شد. پس از آن یک نسخه از انجام مصاحبه
احبه شونده ارسال و تایید شد. جهت کدهای استخراج شده برای مص

ها چندین مرتبه بازخوانی گردید ها و غرق شدن، دادهآشنایی با داده
بدین ترتیب کدهای اولیه شناسایی و کدهای اولیه مشابه در یک 
طبقه کنار هم قرار گرفتند و طبقات اولیه شکل گرفت. این طبقات 

د. همچنین جهت درهم ادغام شده و درون مایه ها را تشکیل دادن
های جمع آوری شده، درگیری طوالنی مدت اطمینان از صحت داده

و عمیق داده ها وجود داشت. بعالوه، دو پژوهشگر دیگر عالوه بر 
ها مشارکت داشتند. پژوهشگر پژوهشگران اصلی، درتحلیل داده

 خواندند. برایدست نوشته ها را برای تایید کدگذاری و طبقات می
پذیری مجددا به مشارکت کنندگان مراجعه میگردید. افزایش تایید

داشتن حداکثر تنوع در نمونه گیری و دیدارهای طوالنی، راه های 
ها بودند.از همان مصاحبه اولیه کدها و دیگر افزایش اعتبار داده

ها در تمام واحدهای طبقات فرعی شکل گرفتند و سپس کاهش داده
ا ها تها ظهور یافتند. مصاحبهیهتحلیل)کدها( ادامه یافت تا درون ما

ها ادامه یافت. تحلیل محتوای کیفی با نرم مرحله اشباع نظری داده
انجام شد. برای معادالت ساختاری از نرم  MAXQDA12افزار 

و برای تعیین اعتبار مدل از نرم افزار  smart pls3افزار 
SPSS25  استفاده شد. در این پژوهش اخذ رضایت نامه آگاهانه

،حفظ اطالعات هویتی و رعایت امانت داری در پیاده سازی محتوای 
 ها به عنوان مالحظات اخالقی مد نظر قرار گرفت.مصاحبه

3 tashakkori and teddlie 
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 هایافته
 سوال اول: مولفه های بازارسازی مراکز آموزش عالی کدامند؟

از خبرگان امر مدیریت مصاحبه  11برای پاسخ به این سوال 
آموزشی، بازاریابی آموزش با سواالت نیمه ساختار یافته انجام 

کد اولیه استخراج گردید. با  205پذیرفت. در نهایت در این فرایند 
بازبینی متعدد و ادغام کدها بر اساس تشابه و طی چندین مرحله، در 

 بعد استخراج گردید. 2مولفه و  12شاخص برای  44نهایت 
 

 
 ( ابعاد و شاخص های بازارسازی مراکز آموزش عالی1جدول 

 کد مصاحبه شونده استخراجی) کدهای باز نهایی(شاخص های   
 

آموزشی
 

مدرسین
 

 I3, I11, I5 استفاده از مدرسین بین الملل

مرتبط بودن مدرک تحصیلی مدرسین در دانشگاه 
 I9, I5, I4, I2, I11 با دروس ارائه شده

 I3, I4, I11, I5 سابقه مدرسی منتخب برای تدریس در دانشگاه

 I10, I8, I3 تدریس مدرسین در دانشگاهشیوه های 

 I6, I8, I10, I3, I4 میزان تسلط مدرسین بر تکنولوژی های آموزشی

محتوا
 ی

آموزش
 I3, I1, I5, I4, I6 محتوای آموزشی مبتنی بر توانایی های فردی ی

مجموع نظرات اساتید و دانشجویان مبتنی بر هر 
 I2, I6, I10, I9 رشته

 I11, I9, I10, I4, I5 آموزشی مبتنی بر فعالیتهای گروهیمحتوای 

ش
زمان آموز

 

زمان استفاده از امکانات حضوری به صورت 
 تعریف شده

I11, I7, I10, I3, I8 

زمان استفاده از امکانات غیر حضوری با نظر 
 دانشجویان و اساتید

I4, I3, I2, I8, I6 
 

نحوه 
 ی

ش
آموز

 

 I5, I11, I4, I3 پیشرفته به صورت فردیآموزش مبتنی بر امکانات 

 I1, I2, I9, I7, I5 آموزش به صورت گروهی ) دروس عملی(

 I8, I7, I11, I15 آموزش از طریق شبکه های مجازی

 I7, I3, I9, I10, I11 آموزش به صورت حضوری

نحوه 
 ی

ارزش
ابی

آموزش ی
 I3, I7, I3 ارزشیابی فردی حضوری ی

 I11, I3, I14, I2, I9 فردی غیر حضوریارزشیابی 

 I10, I1, I2, I4 ارزشیابی گروهی حضوری و غیرحضوری

غیرآموزشی
 

کارکنان آموزش
 ی

 I10, I3, I8, I2 استخدام کارکنان متخصص در امر آموزش و....

 I7, I5, I1, I7 استخدام کارمند از فارغ التحصیالن

 I11, I8, I4, I9 کارمند دانشجو(استفاده از دانشجویان ) در قالب 

 I4, I2, I6 ارایه کالس های ضمن خدمت برای کارکنان

ت ورزش
خدما

 I4, I2, I8, I5, I9 ارایه خدمات ورزشی در دانشگاه ی

 I8, I2, I9, I1 ارایه خدمات ورزشی درون مجتمع

ارایه خدمات ورزشی بیرون دانشگاه) به صورت 
 I11, I1, I3, I8, I6 ورزشی(قرارداد با امکانات 

ت اجتماع
خدما

 ،ی
فرهنگ

 ی
و 

هنر
 ی

 I2, I1, I10, I7 مشاوره های خانوادگی برای دانشجویان

خدمات تفریحی خانوادگی) سفر دانشجویی و 
 خانواده ها به اماکن تفریحی و زیارتی(

I5, I8, I7, I6, I4 

 I5, I8, I7, I6, I4 کار گروه های آموزشی

 I2, I6, I7, I9 اتاق فکر تشکیل

 I11, I9, I3, I4, I5 مشاوره های تحصیلی

 I6, I5, I2 مشاوره های روانشناسی فردی
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 301 ایران در عالی آموزش مراکز بازارسازی مدل طراحی        

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ش ب
ت آموز

خدما
نی

 
الملل

 

 I5, I6, I4, I13 ارایه خدمات آموزش بین المللی

 I1, I2, I11, I7, I10 معرفی دانشجویان برتر به دانشگاه های برتر دنیا

ارایه خدمات مشاوره در چاپ و اکسپت مقاالت 
 ISIدر مجالت 

I2, I6, I10, I9 

 I11, I9, I10, I4, I5 بورسیه تحصیلی به دانشجویان برتر
 

ت رفاه
امکانا

 I11, I7, I10, I3, I8 ارایه سرویس های دانشجویی به تمام مناطق ی

 I8, I3, I5, I4, I2 ارایه خوابگاه به تمام دانشجویان

ارایه خدمات تکنولوژی و فناوری به تمام 
 I4, I3, I2, I8, I6 دانشجویان

ت 
خدما

افتصادی
 

 I8, I3, I5, I4, I2 پرداخت وام دانشجویی

 I4, I3, I5, I9, I6 قسط بندی شهریه های دانشجویی

فضای آموزشی
 

دارا بودن موقعیت جغرافیایی شهری مناسب برای 
 I5, I8, I7, I6, I4 دانشگاه

دارا بودن موقعیت جغرافیای بدور از آلودگی های 
 محیطی

I5, I11, I4, I3 

دارا بودن فضای آموزشی برای مطالعات فردی 
 دانشجویان در دانشگاه

I1, I2, I9, I7, I5 

 I8, I7, I11, I15 مجهز بودن دانشگاه به البراتورارهای آموزشی

 I3, I9, I5, I4, I2 کامپیوتریمجهز بودن دانشگاه به تجهیزات 

 در نهایت یکپارچه سازی ابعاد در شکل زیر مشخص شد.

 
 بازارسازی مراکز آموزش عالی مدل مفهومی( 1شکل 
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 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

مراکز آموزش عالی چگونه پاسخ سوال دوم: مدل مناسب بازارسازی 
 است؟

نفر پرسشنامه  100برای پاسخ به این سوال در نمونه اصلی به تعداد 
 توزیع گردید و نتایج آن به روش معادالت ساختاری نمایش داده شد. 

 
 ( مدل بخش معادالت ساختاری2شکل 

بیانگر تایید تمام عوامل بر روی بازارسازی مراکز  1شکل نتایج 
آموزش عالی است. در نهایت نتایج این بخش منجر به رائه مدل نهایی 

 بعد زیر استفاده نمود. 5شد. برای اعتباربخش الگو محقق از 
 

 یمراکز آموزش عال یمدل بازارساز یفلسفه و اهداف کل-الف
 یمراکز آموزش عال یبازارسازمدل  ینظر یمبان-ب
 یمراکز آموزش عال یمدل بازارساز یمراحل اجرا -ج
 یمراکز آموزش عال یمدل بازارساز یابینظام ارز-د

 یمراکز آموزش عال یبازارسازمدل  ییسازو کار اجرا -ط
 

خبره )  30بعد برای تایید مدل پرسشنامه ای برای  5بر مبنای این 
عضای هیأت علمی( ارسال و نفر از ا 17نفر از بخش مصاحبه و  13

 آورده شده است. 4نتایج در جدول 
 
 

 
 مدل بازارسازی مراکز آموزش عالیابعاد پنج گانه  یابیاعتبار: .2جدل 

اختالف  میانگین مؤلفه نوع  اعتباریابی
 میانگین

انحراف 
 t df Sig استاندارد

 بیرونی

 0.000 29 3.78 0.609 0.512 3.512 فلسفه و اهداف

 0.000 29 3.52 0.757 0.658 3.658 نظری یمبان

 0.000 29 3.74 0.426 0.422 3.452 اصول اجرایی

 0.000 29 3.74 0.426 0.342 3.342 نظام ارزیابی

 0.000 29 3.89 0.884 0.739 3.739 سازوکار اجرایی
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 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

نشان از میزان قبول تمام ابعاد برای اعتباریابی مدل  4نتایج جدول 
 1.96باالی  tو دارای عدد  3است زیرا تمام ابعاد میانگین باالی 

هستند. در بخش نهایی الگوی طراحی شده با ابعاد اعتباریابی ترسیم 
 مشخص گردیده است. 2گردید که در شکل 

 
 ( مدل بازارسازی مراکز آموزش عالی3شکل 
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 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 گیرینتیجه
 تیکه موفق انددهیرس جهینت نیبه ا تیرینظران علم مدصاحب
 ریاخ یهادر دهه دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان ریچشمگ
ها دلمنهفته است و لذا تاکنون  بازارسازیبه نام  رملموسیغ یدر عامل

توسط  نحوه ی ارائه بازارسازیجهت شناخت و  یادیز یهاهینظر و
از  مدل ها نیارائه شده است، اما اکثر ا تیریمد شمندانیاند

 یلو ک یخاستگاه سازمان لیو به دل ستندیالزم برخوردار ن تیجامع
 دانشگاه به صورت اختصاصیقادر به سنجش عوامل مربوط به 

 زیعوامل در بستر جامعه مورد مطالعه ن نیشناخت ا نی. همچنستندین
در اکثر جوامع  یمشکالت علوم انسان از تا کنون انجام نشده بود.

ظام ن هیبر پا یبوم یهاهیکشور ما نداشتن نظر ژهیبه و یغرب ریغ
وجود دارد که باعث  یمتعدد لیجامعه است. دال یتیریمد

آنها کاربرد از  یکیکه  شودیم یبوم یهاهیما به نظر یدسترسعدم
ها به روش ما اکثر پژوهش ی. در جامعه فعلباشدیروش پژوهش م

 نی. بر اشودیدارد انجام م یمعن ییگرااثبات میکه در پارادا یکم
ه که منجر ب یفیبه صورت ک قاتیکه تحق یکه در صورت میباور

 جادیامکان ا ردیصورت گ شودیو افراد م هادهیاز پد قیشناخت عم
 از .سازدیکشور فراهم م یپژوهشگران و جامعه علم یرا برا هینظر

که در ساخت  یبه روش توانیپژوهش م نیا ینوآورانه یهاجنبه
نام برد چرا که  هینظر شیو رو یفیروش ک یعنیمدل استفاده شده 

ه و فاصله گرفت یفیک کردیاند از روکه ساخته شده ییهااکثر مدل
کس افزار منرم یریاند. بکارگرفته شیپ یکم یکردهایبه سمت رو

در ساخت  ایروز دن یآورفن یریتوان بکارگیم زیرا ن یا ید ویک
ها مدل نیا یطراح یکه برا ییهاروش پژوهش دانست. نیا یهینظر

بوده که  یفیک یهاو هم روش یکم یهااستفاده شده است هم روش
 یشرویپ یکم یکردهایبه سمت رو شتریها بپژوهش نیحرکت ا

 یهامدل نیو همچن یعلم یهاافتهیپژوهش ما  نیا دراند. کرده
 یهاافتهیو ضمن احترام به  میریپذیرا م یدر حوزه غرب شدهیطراح

ها بر تن ها،هینظر نیخاستگاه ا نکهیا لیپژوهشگران تنها به دل نیا
که  ییاهقسمت بازارسازیبر  یاست نه مبتن بازاریابی آموزشی یمبنا
مولفه ها را به  نیکه ا یگرید یو بخش ها رفتهیپذ هاهینظر نیدر ا
 پژوهش نیمرحله اول ا در .میکند به آن افزوده ا یم انیب کیتفک
از مصاحبه  بازارسازی مراکز آموزشی یشاخص ها ییشناسا یبرا
مولفه  12بُعد و  2در نهایت استفاده شد که  افتهیساختار مهین یها
بخش دوم با استفاده از روش معادالت  شاخص شناسایی شد. در 44و 

ساختاری میزان تاثیر هر بُعد و مولفه بر بازارسازی مراکز آموزشی 
 0.848 بیبا ضر بُعد آموزشی مشخص گردید و نتایج نشان داد که 

و  یررگذایتاث نیشتریب بیبه ترت 0.69 بیبا ضر و بُعد غیرآموزشی
 ییماکس ییبابا جیبا نتا قاتیتحق نیا جینتا دارند. مدلرا در  تیاهم

پروتا (، 9)ییآراسته و رضا، ( 8)  1بولوتو ،(7و همکاران) ی(، اصالن6)
 .( همسو بود11)یشمام یزیعز(، 10) 2و سلوین

فلسفه و هدف با بعد) 5در نهایت بر اساس مدل طراحی شده که با 
با  یی، اصول اجرا3.658 نیانگیبا م ینظر ی، مبان3.512 نیانگیم

_________________________________ 
1 Bolotov 

 ییو سازو کار اجرا 3.342 نیانگیبا م یابی، نظام ارز3.452 نیانگیم
 ( اعتباریابی گردید پیشنهاداتی ارائه شد. 3.739 نیانگیبا م

 از  یرآموزشیو غ یآموزش یابعاد و مولفه ها یازسنجین
 .النیو فارع التحص انیدانشجو

 یبرا یفیک یشاخص ها نیجهت تدو یقیتشو یها استیس 
توسط وزارت  یموسسات و مراکز آموزش عال یآموزش یبازارساز

 علوم اتخاذ شود.

 در یمراکز آموزش عال یبازارساز تیاست به منظور موفق ازین 
ثبات وجود  ند،یفرآ نیتوسعه ا یها استیس یسطح کشور، در اجرا
 صورت نهیزم نیمختلف در ا یبخش ها نیب یداشته باشد و هماهنگ

 .ردیگ

 ر کالن د زانیو برنامه ر استگذارانیو س نیاست که مسئول ازین
هستند، با  یعال رندگانیگ میسطح دولت و وزارت علوم که تصم

گذاران و  هیسرما یو مقررات شفاف، دغدغه فکر نیقوان نیتدو
 را برطرف کنند. انیدانشجو نیو همچن یمراکز آموزش عال نیموسس

 فراهم  نیبودن و همچن نانهیاست به منظور هرچه واقع ب ازین
و  نیقوان ،یمراکز آموزش عال یبازارساز تیموفق نهینمودن زم

 نفعانیبا مشارکت ذ ،یبخش از آموزش عال نیمقررات مربوط به ا
 شود. نیو کارکنان ( تدو رانیو مد دیو دست اندرکاران ) اسات
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