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 علوم ورزشی کشورهای های مؤثر بر خوشنامی دانشکدهبندی شاخصمقایسه و اولویت
 

  2 بیرامی لیال ،1٭مینا مالئی

 

 00/80/8937: پذیرش تاریخ                             88/07/8937: دریافت تاریخ          

  دهچکی

های علوم های مؤثر بر خوشنامی دانشکدهبندی شاخصاین پژوهش با هدف مقایسه و اولویت :هدف

 ورزشی کشور انجام شده است.

تحلیلی بود و جامعۀ آماری پژوهش را تمامی دانشجویان  -پژوهش حاضر از نوع توصیفی :شناسیروش

گیری تصادفی که با استفاده از نمونه های علوم ورزشی کشور تشکیل دادندتحصیالت تکمیلی دانشکده

ها، پرسشنامۀ خوشنامی نفر به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده 913ساده، تعداد 

ها از نرم برای تحلیل دادهها مورد تائید قرار گرفت. وایی و پایایی پرسشنامهبود. ر( 0080) رسلر

  .استفاده شد 1/1و لیزرل نسخه  03افزارهای آماری اس.پی.اس.اس نسخه 

هشت عامل )وجه احساسی، عملکرد مالی، چشم انداز و رهبری، شفافیت ها نشان داد یافته :هایافته

اداری، ساختار تیمی، تولیدات و خدمات، منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی( بر 

تکمیلی تأثیرگذار هستند که از  تحصیالتهای علوم ورزشی از دیدگاه دانشجویان خوشنامی دانشکده

داشته  علوم ورزشیهای میان این عوامل، بعد ساختار تیمی بیشترین تأثیر را در خوشنامی دانشکده

ها در همچنین دانشگاه تهران، دانشگاه گیالن و دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به سایر دانشگاه .است

 ار بودند.میان دانشجویان از خوشنامی بیشتری برخورد

ها پیشنهاد های علوم ورزشی تمامی دانشگاهها، به رؤسای دانشکدهبا توجه به این یافته :گیرینتیجه

های خود در توسعۀ تمامی ابعاد خود باالخص محصوالت و شود جهت افزایش خوشنامی دانشکدهمی

تر بودن یل پایینخدمات، عملکرد مالی، شفافیت اداری، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی به دل

میانگین این ابعاد نسبت به سایر عوامل تالش بیشتری نمایند تا بتوانند دانشجویان بیشتری را جهت 

 .ادامه تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی جذب نمایند
 خوشنامی، دانشکده علوم ورزشی، دانشجویان، خدمات های کلیدی:واژه

  

 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن. 0 النگی دانشگاه ورزشی مدیریت یاراستاد. 8

m8mallaei@yahoo.com نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول: *
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 مقدمه
نام در مؤسسات عالی جهت  تصمیم به ثبت

تحصیل در زندگی هر فردی بسیار مهم است، 

ی های تحصیلی، حرفهزیرا در طول این دوره

د. بنابراین، افراد هنگام گیرآینده فرد شکل می

های گیری در مورد دانشگاه آینده گزینهتصمیم

کنند. نتیجه مشخص مختلفی را ارزیابی می

چنین شرایطی افزایش رقابت بین مؤسسات 

، 8عالی برای جذب و حفظ دانشجوست )آلوس

( که این موضوع اهمیت و ضرورت 0080

 سازدبازاریابی برای مؤسسات عالی را نمایان می

تا بتواند خدمات خود را با نیازها و شرایط در 

، 0حال تغییر بازار متناسب سازد )گاجیک

های اخیر بازار با ثبات (. طی سال0080

عالی به طور روز افزون رقابتی و پویا شده آموزش

ها به عنوان یک صنعت خدماتی است. دانشگاه

گذاری در بازاریابی را افزایش و ای، سرمایهحرفه

جویان را به عنوان مشتریان اصلی در کانون دانش

، 9اند )درکین و مکیناتوجه خود قرار داده

ها در امر (. همراه با رقابتی شدن دانشگاه0088

جذب دانشجو اعم از سطح ملی و بین المللی 

اند تا سالیق ها در صدد برآمدهبسیاری از دانشگاه

 ها برایداوطلبان خود را شناسایی و بر اساس آن

ریزی کنند. این موضوع با رشد و دانشگاه برنامه

ای یافته ها اهمیت قابل مالحظهی دانشگاهتوسعه

ها برای جذب بیشتر دانشجویان از است. دانشگاه

گیری از دانش مدیریت، ابزارهایی نظیر بهره

های پیشرفتۀ کارگیری روشتبلیغات و به

کنند و تحقیقات برای بازاریابی استفاده می

جذب بیشتر دانشجو در جهان با شتابی پرهیاهو 

                                                  
1  . Alves 

2  . Gajic 

3  . Durkin & McKenna  

ها به طور در جریان است. در ایران هنوز دانشگاه

های اند زیرا دانشگاهجدی به این امر نپرداخته

ایران هنوز از مخاطبینی برخوردارند که پشت 

-درهای دانشگاه خود را برای کنکور آماده می

ل، (. با این حا8938سازند )جعفری و اسماعیلی، 

های این افراد فشار زیادی را برای کسب رتبه

های صاحب نام متحمل بهتر و حضور در دانشگاه

ها شوند، زیرا قبولی در هر یک از این دانشگاهمی

تواند در ها میو فارغ االتحصیل شدن از آن

ثیر بسزایی أزندگی شغلی و حرفه ای فرد ت

داشته باشد. اعتبار یک مؤسسه آموزش عالی، 

ها، ار مهم است. اعتبار شامل باورها، نگرشبسی

هایی است ها، رفتارهای مناسب و برداشتایده

فرد یا سازمان دارد، در حالی که فرد از یک جسم

که خوشنامی دانشگاه یک ساختار پیچیده بر 

اساس درک عمومی یا پرسنل سازمان که 

های آن ای از ویژگیارزیابی تفاوتی یا مقایسه

(. 0081، 3رد )چن و اسنگبدوگیانجام می

خوشنامی دانشگاه به عنوان عامل استراتژیک 

شخصیت سازمانی برای سنجش اعتبار مؤسسات 

تأسیس شده است. با توجه به افزایش روز افزون 

تعداد مؤسسات آموزش عالی، خوشنامی مؤسسه 

تأثیر قدرتمندی در انتخاب و اعتماد به مؤسسات 

، 5)کی مینگ آموزشی توسط دانشجویان دارد

(. یکی از دالیل اعتماد آن است خوشنامی 0080

به عنوان یک دارایی غیر ملموس، قابل تقلید و 

کپی برداری توسط دیگران نیست و صاحب این 

دارایی نیازی به قوانین حقوقی و مالکیت برای 

حفظ و نگهداری آن ندارد )نجم روشن و 

(. بنابراین، عامل برتری 8930همکاران، 

                                                  
4  . Chen and Esangbedo 
5  . Kee Ming  
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ها، بلکه های فیزیکی آنت، نه داراییمؤسسا

ها است های غیرملموس و پنهان آندارایی

(. خوشنامی برآورد 0082، 8)فارودی و همکاران

دار خود، ارزشی است که در محتوای معنی

تر شرایط را برای تفکر، احساس و رفتار مثبت

کند. نفع نسبت به سازمان مهیا میهای ذیگروه

سازی، سازی، کوچکنیمسائلی مانند: جها

سازی، تغییر فرهنگ کسب زدایی، خصوصیقانون

و کار و افزایش سرعت چرخه عمر محصوالت و 

خدمات، مفاهیم جدیدی مانند خوشنامی را 

اند )محمدپور زرندی و همکاران، مطرح کرده

های ای از ویژگی(. خوشنامی، مجموعه8932

ان ذینفعان مختلف به سازم کلیدی که به وسیله

شود، دالیل زیادی وجود دارد که نسبت داده می

ها باید به آن توجه کنند محققان و سازمان

-توان با ارزش(. خوشنامی را می8933)غفرانی، 

تواند از ترین سرمایه سازمان دانست که می

(. 0080، 0افزایش قیمت حمایت کند )رسلر

همچنین خوشنامی ، رفتار نادرست و فاقد 

مدت و سه، پیامدهای کوتاهاعتماد یک مؤس

همراه دارد و بلندمدتی را برای خوشنامی آن به

شود به تدریج خوشنامی مثبت کاهش باعث می

کند و این نیز بر عملکرد آینده آن پیدا می

(. محققان 0005، 9اثرگذار خواهد بود )فانگ

اند که در دو دهۀ اخیر مؤسسات توجه دریافته

، 3کنند )میشینابیشتری به خوشنامی خود می

0080 .) 

خوشنامی بدون آگاهی و شناخت  ادراک

های موجود پیچیدگی ادراکات، عقاید و استنباط

عالوه این باشد. بهدربارۀ مؤسسه، غیرممکن می

                                                  
1  . Foroudi et al 

2  . Ressler 

3  . Fang  

4  . Mishina 

ها، عقاید و ادراکات پایدار نبوده و غیر استنباط

باشند. خوشنامی مؤسسه بینی میقابل پیش

های واکنشها و ماحصل تعامل بین فعالیت

-های شرکت میدنیای بیرون به اعمال و گفته

های ارتباطی، باشد. مؤسسات از طریق پیام

سایت، نام تجاری، تبلیغات، روابط عمومی، وب 

لوگو و سایر ابزارها با مشتریان خود ارتباط برقرار 

(. عواملی از 0087، 5کنند )فریس و همکارانمی

قدامات قبیل افزایش آگاهی عموم نسبت به ا

مؤسسات و خبررسانی گسترده آن، نیاز روز 

های ذینفع، افزایش نیاز افزون مؤسسات به گروه

ها به بازاریابی دهان به دهان، افزایش مؤسسه

کنندگان از اهمیت تجربه شخصی مصرف

خدمات و محصوالت یک مؤسسه و ... باعث شده 

ها است که اهمیت خوشنامی برای موسسه

، 2ته دوچندان شود )شممانسبت به زمان گذش

( معتقد است که 0080(. میشینا )0080

های ذینفع خوشنامی از طریق ارزیابی کلی گروه

 از توانایی یک مؤسسه به جهت ایجاد ارزش به

گیری آید. سه رویکرد اصلی برای اندازهدست می

خوشنامی وجود دارد که عبارتند از: انتظارات 

ند؛ دوم، صفات اجتماعی که مردم از مؤسسه دار

شخصیتی مختلف سازمانی که مردم به مؤسسه 

-دهند و سوم سطح اعتماد یا بینسبت می

اعتمادی مردم به مؤسسه است )والش و 

(. تالش برای ارزیابی آگاهی، 0087، 7همکاران

های افراد ذینفع در مورد ها و ادراکنگرش

مؤسسه، برای قضاوت دربارۀ ضعف و قوت 

اشد. همچنان که مؤسسات بخوشنامی مفید می

ورزشی روابط با انواع مخاطبان مرتبط را افزایش 

                                                  
5  . Ferris et al 

6  . Shamma 
7.Walsh et al 
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بایست تصمیمات راهبردی ها میدهند، آنمی

دربارۀ مدیریت خوشنامی را اتخاذ کنند )بیرامی 

 (. 8935ایگدر و همکاران، 

(، خوشنامی مؤسسات 0080) از دیدگاه رسلر

هشت بعد دارد: وجه احساسی، عملکرد مالی، 

انداز و رهبری، شفافیت اداری، ساختار  چشم

تیمی، تولیدات و خدمات، منابع انسانی و 

مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی. وجه 

احساسی نشانگر داشتن احساس خوب نسبت به 

بودن است. تحسین و احترام مؤسسه، قابل

عملکرد مالی بر عملکرد فراتر از رقبا، سوابق 

و آیندۀ درحال خطر گذاری کمسودآور، سرمایه

انداز و رهبری رشد مؤسسه متمرکز است و چشم

طلب و دیدگاه به داشتن رهبری عالی، فرصت

روشن برای آینده مربوط است. شفافیت اداری 

مربوط به ارائه اطالعات کامل و به موقع و 

همچنین دسترسی راحت به آمار و اطالعات 

باشد. ساختار تیمی شامل ساختار سازمانی می

ب، وضوح و شفافیت و رفتار اخالقی است. مناس

محصوالت و خدمات شامل خالقیت در تولید، 

کیفیت باال، ارزشمند بودن تولیدات و خدمات 

خاطر خدمات برای پول پرداختی و خوشنامی به

هاست. منابع انسانی شامل سازماندهی خوب، آن

ارتباط خوب با کارکنان و داشتن محیط کاری 

د. مسئولیت اجتماعی و شوخوب و مناسب می

دهندۀ مسئول بودن در زیست محیطی نیز نشان

برابر محیط زیست و تعامل مناسب با مردم است 

(. گاهی مدیران تنها عملکرد مالی 0080)رسلر، 

یا رهبری مؤسسه را عامل خوشنامی مؤسسه 

دانند و مدیر، دیگر محصوالت و خدمات خود می

د را در تولیدشده و محیط کار و سایر ابعا

شک، داند. بیاش مهم نمیخوشنامی مؤسسه

، 8بعدی نیست )چرچیلوخوشنامی عاملی تک 

(. خوشنامی یک سرمایه کیفی نادر و 0088

( 0083) 0کمیاب است، بطوری که فلدنر و برگ

کنند شاید به جرأت بتوان گفت که تمام بیان می

های مدیریتی سازمان و بازاریابی که در تالش

گیرد، در جهت و مؤسسات صورت می هاسازمان

ارتقای خوشنامی سازمان است. مؤسسات قوی 

ای جوابگو، معتبر و هوشیار به عنوان مؤسسه

 شوند. شناخته می

کننده سهم باالی بازار، منعکس آوردن دستبه

بینی کنندۀ وفاداری به ارزش موسسه و پیش

ای انتخاب از کنندهبرند و همچنین عامل تعیین

، 9برندهای مشابه است )هیرن و همکاران بین

ها برای اطمینان از (. بنابراین دانشگاه0080

ها و پایداری و رقابت در بین سایر دانشگاه

همچنین تقویت اعتبار و ایجاد تصویری بهتر از 

خود در سطح جامعه، باید به درستی رفتار کند 

شان تمرکز بیشتری داشته باشند و  بر خوشنامی

های از پژوهش(. 8932پور و همکاران، ل)اسماعی

 توان به مطالعاتانجام گرفته در این زمینه می

تأثیرکیفیت خدمات  "( با عنوان 8932مالئی )

ها و تعیین رتبۀ دانشکدۀ برخوشنامی دانشکده

: مطالعۀ موردی) بدنی و علوم ورزشیتربیت

اشاره کرد. نتایج این پژوهش  "(دانشگاه گیالن

یفیت خدمات ، اثر مثبت و معناداری نشان داد ک

ها دارد و همچنین از نظر بر خوشنامی دانشکده

وجه احساسی، کیفیت تولیدات و خدمات، 

برخورداری از منابع مالی مناسب و نیز اهمیت 

های دادن به جامعه و محیط زیست بین دانشکده

داری وجود داشت.دانشگاه گیالن تفاوت معنی

                                                  
1  . Cherchiello 

2  . Feldner & Bergk 
3  . Ahearne et al 
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انداز دار در بعد چشممعنی رغم نبود اختالفعلی

و رهبری دانشکده تربیت بدنی نسبت به سایر 

ها از جایگاه باالتر و در بعد عملکرد دانشکده

های دیگر از میانگین مالی  نسبت به دانشکده

 تری برخوردار بود.کم

( در پژوهشی با 8939احمدی ) نژاد ومطهری

 عوامل مؤثر بر وفاداری دانشجو: رویکرد"عنوان 

به این نتیجه رسیدند که  "مندبازاریابی رابطه

های ضرایب مسیر کیفیت خدمات، فعالیت

اجتماعی، امکانات و رضایت دانشجو، ضرایب 

های اجتماعی، مسیر کیفیت خدمات، فعالیت

امکانات و رضایت دانشجو بر شهرت دانشگاه و 

ضرایب مسیر رضایت دانشجو و شهرت دانشگاه 

اه معنادار است. اما ضرایب بر وفاداری به دانشگ

مسیر فناوری اطالعات بر رضایت دانشجو و 

شهرت دانشگاه معنادار نبود.در ضمن، رضایت 

بینی دانشجو نسبت به شهرت دانشگاه پیش

-شمار میکننده بهتری برای وفاداری دانشجو به

آید. در خصوص عناصر مدل پیشنهادی  و نوع 

برای جذب و ها با یکدیگر گامی مؤثر ارتباط آن

 حفظ دانشجو در مؤسسات آموزش عالی است.

( در پژوهشی با 8930و همکاران ) نجم روشن

بندی عوامل مؤثر بر شناسایی و رتبه"عنوان 

ها تفاوت "های لوازم خانگیحسن شهرت شرکت

و مشترکات عوامل مؤثر بر شهرت از دو دیدگاه 

مدیران و مشتریان را مشخص کردند. قابل توجه 

که به غیر از پارامتر محصول و خدمات که است 

مدیران و مشتریان در میزان اهمیت آن نظر 

مشابهی دارند، در سایر ابعاد محیط کار، 

انداز و رهبری، وجه مسئولیت اجتماعی، چشم

احساسی و عملکرد مالی اولویت بعد از دیدگاه 

مشتریان تفاوت زیادی با دیدگاه مدیران دارد. 

( در پژوهشی با عنوان 0081چن و اسنگبدو )

 یزیراعتبار دانشگاه بر اساس برنامه یابیارز"

که  "یخاکستر یبا امکان سنج کپارچهی یخط

دانشجو در استان شانشی چین  8525در میان 

انجام دادند، یک مدل سلسله مراتبی برای 

ها پیشنهاد دادند. ارزیابی خوشنامی دانشگاه

شی با (  در پژوه0083فیلدمن و همکاران )

 یریگاندازه یبرا دیجد کردیرو کی"عنوان 

نشان داد که مشتری یک  "اهشهرت شرکت

شرکت بیشتر با محصوالت و خدمات یک شرکت 

تواند دربارۀ عملکرد سرو کار دارد و مشتری نمی

مالی یک شرکت قضاوت کند؛ بنابراین خوشنامی 

سازمان را در محصوالت و خدماتی که آن 

داند. این درحالی است کند میسازمان ارائه می

( در پژوهشی با 0089) 8که کانتو و همکاران

شهرت  نیگزیجا اریمع کیتوسعه  "عنوان 

نشان دادند که  "یمالز مفاهیم کشور در یشرکت

ترین عوامل خوشنامی سازمان عملکرد مالی، مهم

مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی، خدمات و 

 0یاکیهای عاطفی شرکت هستند. سجاذبه

عوامل سازمانی "( در پژوهشی با عنوان 0080)

به  "مؤثر بر انتخاب کالج دانشجویان در مالزی

کننده این نتیجه رسیدند که عوامل تعیین

انتخاب دانشجویان مواردی از قبیل: محل 

های آموزشی و تحصیلی، شهرت دانشگاه، برنامه

دانشگاه، وجود امکانات آموزشی مختلف، میزان 

های شغلی، ارتقاء ای تحصیل، فرصتههزینه

استخدام، ارتقاء نمایندگان دانشگاه، امکان بازدید 

از محوطه دانشگاه و امکان دریافت بورس 

 تحصیلی است.

                                                  
1  . Kanto  et al 

2  . Siakee 
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که دانشگاه متکفل قوه عاقله با توجه به این

جامعه است و نبض آینده کشور را در دست دارد 

و همچنین تعداد این مراکز عالی زیاد است، 

شجویان علوم ورزشی در مقطع تحصیالت دان

دهند؛ های زیادی انجام میتکمیلی ارزیابی

تر های علوم ورزشی که خوشنامبنابراین دانشکده

ها هستند در جذب دانشجو از سایر دانشکده

تر خواهند بود و دانشجویان رغبت و موفق

تمایلی بیشتر برای انتخاب آنها و تحصیل در این 

دهند. از ز خود نشان میموسسات آموزشی ا

طرفی، ادعاهای زیادی از طرف هر یک از این 

ها مبنی بر برتری نسبت یه سایر دانشکده

های های کشور وجود دارد و رنکینگدانشکده

ارائه شده از سوی موسسات معتبر جهانی، 

نماید که تر میهرساله این رقابت و ادعا را پررنگ

ان برای گیری دانشجویتواند در تصمیممی

ها انتخاب و تحصیل در هر یک از این دانشکده

اثرگذار باشد. با توجه به مهم بودن خوشنامی و 

شک هایی بیتازگی این موضوع، چنین پژوهش

های علوم ورزشی در توانمندسازی دانشکده

ها در میان یابی آنو موقعیت هاتمامی دانشگاه

این، در ها سودمند خواهد بود. بنابرسایر دانشگاه

های مؤثر بر خوشنامی و این پژوهش شاخص

های علوم ورزشی در میزان خوشنامی دانشکده

 .مقایسه با یکدیگر بررسی خواهد شد

 

 شناسی پژوهشروش

تحلیلی بود که به -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام 

ن شد. جامعۀ آماری پژوهش، تمام دانشجویا

های علوم ورزشی تحصیالت تکمیلی دانشکده

 913سراسر کشور بودند. نمونه آماری پژوهش را 

نفر از دانشجویان تشکیل دادند که بر اساس 

گیری مورگان و به صورت تصادفی جدول نمونه

انتخاب شده بودند در تحقیق شرکت کردند. 

ۀ خوشنامی ها از پرسشنامداده یجمع آوری برا

در مقیاس لیکرت  سوال 93امل ( ش0080) رسلر

( 5-تا کامالً موافق 8-ارزشی )کامالً مخالفپنج 

-بعد )وجه احساسی، عملکرد مالی، چشم 1با 

انداز و رهبری، شفافیت اداری، ساختار تیمی، 

محصوالت و خدمات، منابع انسانی، مسئولیت 

 استفاده شد.اجتماعی و زیست محیطی( 

های علوم های پژوهش در دانشکدهپرسشنامه

ورزشی )دانشگاه تهران، شهید بهشتی، عالمه 

طباطبایی، خوارزمی، شهید رجایی، الزهراء، 

گیالن، رازی کرمانشاه، فردوسی مشهد، تبریز، 

شاهرود، ارومیه، مازندران، بوعلی همدان، شهید 

چمران اهواز، شهید باهنر کرمان، حکیم 

سبزواری(، به صورت حضوری و همچنین به 

ها، تعدادی ت شدن دسترسی به نمونهدلیل راح

-ها به صورت الکترونیکی در شبکهاز پرسشنامه

آوری شد. روایی های مجازی منتشر و جمع

نفر از اساتید گرایش  85محتوایی پرسشنامه را 

ها و آگاه به مسائل مدیریت ورزشی دانشگاه

مدیریت و بازاریابی تأیید کردند. روایی سازه هم 

املی مرتبۀ اول بار عاملی بر اساس تحلیل ع

بوده، تأیید شده  5/0تمامی سؤاالت بیشتر از 

بود  37/0است. آلفای کرونباخ پرسشنامه. برابر با 

که نشان از میزان پایایی باالی پرسشنامه دارد. 

ها از نرم افزارهای آماری برای تحلیل داده

 1/1و لیزرل نسخه  03ه اس.پی.اس.اس نسخ

 شد.استفاده 
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 های پژوهشیافته

-های جمعیت شناختی آزمودنیتحلیل ویژگی

های نشان داد میانگین سنی دانشجویان 

سال است. در  09/03تحصیالت تکمیلی برابر با 

درصد از دانشجویان را مردان  53مجموع، حدود 

درصد را زنان تشکیل دادند. همچنین  32و 

 93/70ارشد )نفر از دانشجویان کارشناسی 073

( 2/07نفردانشجوی دکتری ) 802درصد( و 

 .اندبوده

 

 های علوم ورزشیتوصیف خوشنامی در هریک از دانشکده .1جدول 

 رتبه
های دانشکده

 علوم ورزشی

 خوشنامی

 رتبه
های دانشکده

 علوم ورزشی

 خوشنامی

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 11 70/0 78/9 دانشگاه تهران 1
اه بوعلی دانشگ

 همدان
09/9 82/0 

 11 18/0 23/9 دانشگاه گیالن 2
دانشگاه 

 مازندران
87/9 30/0 

3 
دانشگاه فردوسی 

 مشهد
 01/0 85/9 دانشگاه ارومیه 12 35/0 57/9

4 
دانشگاه عالمه 

 طباطبایی
52/9 587/0 13 

دانشگاه حکیم 

 سبزواری
89/9 5/0 

5 
دانشگاه رازی 

 کرمانشاه
53/9 3/0 14 

ه شهید دانشگا

 چمران اهواز
88/9 23/0 

 15 80/0 30/9 دانشگاه تبریز 6
دانشگاه 

 شاهرود
03/9 31/0 

7 
دانشگاه شهید 

 بهشتی
 13/0 03/9 دانشگاه الزهراء 16 10/0 97/9

 17 39/0 01/9 دانشگاه خوارزمی 8
دانشگاه شهید 

 باهنر کرمان
31/0 7/0 

9 
دانشگاه شهید 

 رجایی
03/9 55/0     

 

-مشاهده می 8ر که در جدول شمارۀ همانطو

های های علوم ورزشی دانشگاهشود، دانشکده

تهران، گیالن و فردوسی مشهد از خوشنامی 

های های علوم ورزشی دانشگاهبیشتر و دانشکده

( از 31/0الزهرا و شهید باهنر کرمان با میانگین )

های خوشنامی کمتری نسبت به دیگر دانشکده

 ها داشتند.علوم ورزشی دانشگاه
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 های علوم ورزشیتوصیف ابعاد خوشنامی در هر یک از دانشکده .2جدول 

 

نام 

 دانشگاه

  ابعاد خوشنامی
وجه 

 احساسی

عملکرد 

 مالی

-چشم

انداز و 

 رهبری

شفافیت 

 اداری

ساختار 

 تیمی

محصوالت 

 و خدمات

منابع 

 انسانی

مسئولیت 

اجتماعی 

و زیست 

 محیطی

 37/9 53/9 15/9 21/9 30/9 28/9 10/9 27/9  میانگین تهران

 39/0 30/0 23/0 77/0 80/8 09/8 23/0 00/8  انحراف استاندارد 

 25/9 70/9 28/9 91/9 29/9 53/9 59/9 80/3  میانگین گیالن

 17/0 00/8 33/0 77/0 80/8 37/0 72/0 11/0  انحراف استاندارد 
فردوسی 

 مشهد
 93/9 99/9 73/9 25/9 28/9 51/9 37/9 55/9  میانگین

 10/0 08/8 03/8 03/8 03/8 01/8 09/8 03/8  انحراف استاندارد 
عالمه 

 طباطبایی
 50/9 59/9 35/9 78/9 02/9 11/9 99/9 20/9  میانگین

 32/0 03/0 75/0 79/0 30/8 27/0 91/0 13/0  انحراف استاندارد 

رازی 

 کرمانشاه
 55/9 72/9 31/9 22/9 53/9 00/9 03/9 53/9  میانگین

 58/0 25/0 72/0 30/0 30/0 05/0 35/0 20/0  انحراف استاندارد 

 31/9 92/9 80/9 73/9 02/9 01/9 20/9 58/9  میانگین تبریز

 93/8 27/8 31/8 00/8 20/8 52/8 88/8 00/8  انحراف استاندارد 
شهید 

 بهشتی
 09/9 77/9 03/9 03/9 35/9 38/9 99/9 80/9  میانگین

 77/0 97/8 88/8 03/8 03/8 35/0 03/8 32/0  اردانحراف استاند 

 39/0 20/9 81/9 99/9 12/0 57/9 30/0 75/9  میانگین خوارزمی

 02/8 98/8 32/0 35/0 73/0 81/8 18/0 89/8  انحراف استاندارد 

 52/9 99/9 15/0 31/9 39/0 92/9 05/9 87/9  میانگین رجایی

 32/0 13/0 75/0 97/0 19/0 10/0 23/0 80/8  انحراف استاندارد 

 00/9 80/9 39/0 23/9 57/9 70/0 53/9 30/9  میانگین بوعلی سینا

 90/0 35/0 05/0 80/8 39/0 09/8 50/0 93/0  انحراف استاندارد 

 89/9 89/9 32/0 00/9 12/0 05/9 11/0 85/9  میانگین مازندران

 38/08 89/8 07/8 30/0 03/8 08/8 38/0 00/8  انحراف استاندارد 

 05/9 01/9 17/0 03/9 80/9 05/9 35/0 97/0  میانگین ارومیه

 79/0 39/0 73/0 28/0 05/8 37/0 53/0 20/0  انحراف استاندارد 
حکیم 

 سبزواری
 83/9 85/9 10/0 02/9 37/0 03/9 10/0 87/9  میانگین

 38/0 30/0 75/0 50/0 73/0 27/0 03/8 00/0  انحراف استاندارد 

شهید 

 رانچم
 20/9 75/0 82/9 11/0 83/9 18/0 80/9 20/0  میانگین

 17/0 80/8 13/0 52/0 02/8 32/0 92/0 93/0  انحراف استاندارد 

 23/0 00/9 70/0 09/9 20/0 13/0 00/9 99/9  میانگین شاهرود
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 92/8 51/8 31/8 31/8 37/8 73/8 85/8 33/0  انحراف استاندارد 

 10/0 39/0 88/9 18/0 08/9 70/0 02/9 20/0  میانگین الزهراء

 70/0 53/0 73/0 53/0 32/0 20/0 12/0 10/0  انحراف استاندارد 

 35/0 99/9 18/0 71/0 19/0 05/9 51/0 39/0  میانگین شهید باهنر

 37/0 20/0 25/0 39/0 73/0 78/0 35/0 83/8  انحراف استاندارد 

 
 دانشگاهدهد نشان می 0اطالعات جدول شمارۀ 

تهران در ابعاد عملکرد مالی، شفافیت اداری و 

محصوالت و خدمات، دانشگاه گیالن در ابعاد 

وجه احساسی، مسئولیت اجتماعی و زیست 

محیطی، دانشگاه عالمه طباطبایی در بعد 

انداز و رهبری، دانشگاه تبریز در بعد چشم

ساختار تیمی و دانشگاه شهید بهشتی در بعد 

ت بهتری نسبت به سایر منابع انسانی در وضعی

 ها قرار گرفتند.دانشگاه

 
 بندی ابعاد خوشنامی بر اساس میانگیننتایج آزمون فریدمن در مقایسه اولویت .3جدول 

 ابعاد خوشنامی
رتبه 

 میانگین
 بندیاولویت داریسطح معنی درجه آزادی دوخی

 71/9 وجه احساسی

08/931 7 008/0 

3 

 7 07/9 عملکرد مالی

 4 73/9 انداز و رهبریمچش

 6 97/9 شفافیت اداری

 1 1/9 ساختار تیمی

 8 08/9 محصوالت و خدمات

 2 73/9 منابع انسانی

مسئولیت اجتماعی زیست 

 محیطی
33/9 5 

 
نتایج آزمون شود، همانطور که مشاهده می

های علوم در دانشکدهفریدمن در ابعاد خوشنامی

دهد که بیشترین میانگین به می ورزشی نشان

ترین میانگین به محصوالت و ساختار تیمی و کم

 خدمات اختصاص دارد. 

برای تعیین ارتباط و میزان اثرگذاری ابعاد 

های علوم خوشنامی بر خوشنامی دانشکده

سازی معادالت ساختاری ورزشی از روش مدل

، مجموعه 8استفاده شد. در شکل شمارۀ 

های اندارد شده برای وزنبرآوردهای است

رگرسیونی، شامل بارهای عاملی و ضرایب 

ساختاری نشان داده شده است. با توجه به اینکه 

بینی آمده در پیشدستضرایب استاندار به

بودند،  7/0خوشنامی بر اساس ابعاد آن باالی 

توان گفت تمامی ابعاد خوشنامی بر می

ثبت های علوم ورزشی نقش مخوشنامی دانشکده

 و مؤثری دارند.
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 مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد . 1شکل 

 

گیری مربوط به تأثیر ، مدل اندازه0شکل شمارۀ 

های علوم ابعاد خوشنامی بر خوشنامی دانشکده

دهد. با نشان می tورزشی را به صورت ضرایب 

توجه به خروجی این شکل، تمامی ضرایب 

د؛ زیرا تمام مقادیر از دار هستنآمده معنیدستبه

 ( بزرگتر هستند.t)سطح معناداری  32/8عدد 
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 مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری .2شکل 

 

. نتایج خروجی مدل پژوهش9جدول   

 نتیجه ضریب معناداری ضریب تاثیر مسیر

 تایید 25/83 19/0 خوشنامی وجه احساسی

 تایید 25/83 15/0 خوشنامی عملکرد مالی

 تایید 37/87 77/0 خوشنامی انداز و رهبری چشم

 تایید 00/85 15/0 خوشنامی شفافیت مالی

 تایید 17/82 17/0 خوشنامی ساختار تیمی

 تایید 02/89 70/0 خوشنامی محصوالت و خدمات

 تایید 72/85 72/0 خوشنامی منابع انسانی

 دتایی 75/80 10/0 خوشنامی مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی
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دهد که وجه نشان می 9های جدول یافته

، چشم  15/0، عملکرد مالی  19/0احساسی 

،  15/0، شفافیت مالی  77/0انداز و رهبری 

، محصوالت و خدمات  17/0حاکمیت شرکتی 

، مسئولیت اجتماعی 72/0، منابع انسانی  70/0

-بر خوشنامی دانشکده 10/0و زیست محیطی 

دارند. همچنین خروجی های علوم ورزشی اثر 

دهد که تمامی مدل در حالت معناداری نشان می

اند. لذا قرار نگرفته ±32/8مسیرها در بازه

توان نتیجه گرفت که تمامی این عوامل بر می

خوشنامی دانشکده های علوم ورزشی اثر مثبت 

 و معناداری دارند. 

خروجی مدل نشان داد که میزان همچنین 

(، df2x/به درجه آزادی ) کای دو برازش شاخص

(، CFIشاخص تناسب تطبیقی )،  20/0برابر با 

(، شاخص برازش GFIشاخص نیکویی برازش )

( و شاخص نیکویی برازش NFIهنجاری )

، 35/0، 32/0به ترتیب برابر با (AGFIانطباقی )

و جذر برآورد واریانس خطای  39/0، 32/0

در حد و  25/0برابر با ( RMSEAتقریب )

مطلوبی قرار دارد؛ بدین معنی که مدل تحقیق، 

ها، مدل مناسب و به عبارتی داده دارای برازش

 .کنندنظری تحقیق را حمایت و تأیید می

 

 گیریبحث و نتیجه
های مؤثر بر خوشنامی در این پژوهش شاخص

های علوم ورزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده

بررسی شدند  هاتحصیالت تکمیلی این دانشکده

ها در مقایسه با یکدیگر و بر این اساس دانشکده

بندی گردیدند. رقابت روزافزون مؤسسات رتبه

آموزش عالی موجب شده است که بسیاری از 

این مؤسسات به جذب و حفظ دانشجو تأکید 

ها یکی بیشتری داشته باشند. خوشنامی دانشگاه

امه از عوامل مؤثر در انتخاب دانشجویان برای اد

تحصیل در دانشگاه مورد نظر است. در فضای 

دهندۀ هویت رقابتی عصر جدید، خوشنامی نشان

و اعتبار و یادآور تمام کارکردهای تعاملی 

سازمان با مشتریان است. خوشنامی تلفیقی از 

تصویر مخاطبان از جایگاه و موقعیت سازمان در 

میان رقبایش است. در واقع، خوشنامی توانایی 

در مواجه با انتظارات مخاطبان و قدرت  سازمان

نفع در سازمان است برقراری ارتباط با افراد ذی

( 8331گونه که داولینگ )(. همان8932)مالئی، 

ها کند، برای بررسی خوشنامی موسسهاشاره می

های بایست از نظر گروهو عوامل مؤثر بر آن می

نفع در شرکت استفاده کرد؛ مشتریان از آن ذی

که بیشترین سهم را در سودآوری مؤسسه  جهت

ترین و فروش محصوالت و خدمات دارند مهم

ها هستند. این ارزیابی از تجربۀ نفعاین ذی

نفع از شرکت، هرگونه ارتباط مستقیم افراد ذی

سازی شرکت که حاوی اطالعاتی از آن با سمبل

باشد و مقایسه این اطالعات با عملکرد سایر 

 (.8930رد )روشن، گیرقبا، شکل می

های پژوهش نشان داد هشت عامل )وجه یافته

احساسی، عملکرد مالی، چشم انداز و رهبری، 

شفافیت اداری، ساختار تیمی، تولیدات و 

خدمات، منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی و 

های علوم زیست محیطی( بر خوشنامی دانشکده

تکمیلی  ورزشی از دیدگاه دانشجویان تحصیالت

های أثیرگذار هستند. نتایج این پژوهش با یافتهت

خوانی ( هم0007( ، گابیو نتا )0080رسلر )

دارد. در صورتی که قبادی یگانه و زردشتیان 

(، فامبرون و همکاران 8932(، مالئی )8937)

( و 0080(، ساندو )0005(، چان )8333)

( تأثیر شش عامل بر 0082فرودی و همکاران )

اند. فلدنر و برگ ی کردهخوشنامی را بررس
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ای موفق خواهد بود ( بیان کردند مؤسسه0083)

که در تمامی ابعاد خوشنامی نسبت به سایر 

رقبایش هدفمند عمل کند و برای توسعه تمامی 

های یادشده ابعاد تالش کند. برخی از پژوهش

نفعان متفاوتی خوشنامی را از دیدگاه ذی

رسانه(  )مدیران، صاحب نظران، کارمندان و

بندی عوامل اند یا تنها به اولویتبررسی کرده

اند؛ در صورتی که پژوهش خوشنامی پرداخته

حاضر به بررسی عوامل مژثر بر خوشنامی از نظر 

عوامل  بندیدانشجویان )مشتریان(، اولویت

ها بندی دانشکدهخوشنامی و همچنین رتبه

 )سازمان( بر اساس خوشنامی پرداخته است.

ان عوامل، بعد ساختار تیمی بیشترین تأثیر از می 

های علوم ورزشی را در خوشنامی دانشکده

دهندۀ این است که داشته است. این نتیجه نشان

های های علوم ورزشی که از ویژگیدانشکده

ساختار سازمانی مناسب، هیأت علمی مستقل و 

مجرب که دارای شهرت و اعتبار قابل توجهی 

تیمی و گروهی بر کارهای  هستند، تقدم کارهای

انفرادی، امنیت منافع اقلیتی و پایبند بودن به 

قوانین و مقررات برخوردار هستند، از نظر 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی بیشترین تأثیر را 

بر خوشنامی دارند. همچنین محصوالت و 

ها ترین تأثیر را بر خوشنامی دانشکدهخدمات کم

ی است که داشتند. این نتیجه بدان معن

های علوم ورزشی که کیفیت باالی دانشکده

خدمات و امکانات دانشکده، سرعت باال در ارائه 

خدمات و طراحی فضا و ارائه خدمات نوآورانه از 

نظر دانشجویان تحصیالت تکمیلی تأثیر کمتری 

های علوم ورزشی دارند. بر خوشنامی دانشکده

( در پژوهش 8937قبادی یگانه و زردشتیان )

خود در میان مشتریان باشگاه به این نتیجه 

رسیدند که محل و محیط کار بیشترین تأثیر و 

انداز و رهبری کمترین تأثیر را در چشم

 های ورزشی داشتند.خوشنامی باشگاه

های دیگر این پژوهش نشان دادند که یافته

دانشگاه تهران در میان دانشجویان از خوشنامی 

ر رتبه نخست در بیشتری برخوردار است و د

های علوم ورزشی قرار گرفت. میان دانشکده

های علوم ورزشی گیالن، فردوسی دانشکده

مشهد، عالمه طباطبایی، رازی کرمانشاه، تبریز، 

شهید بهشتی، خوارزمی، شهید رجایی، همدان، 

مازندران، ارومیه، حکیم سبزواری، شهید چمران 

هنر اهواز، شاهرود، الزهرای تهران و شهید با

های دو تا هفده را به کرمان به ترتیب در رتبه

خود اختصاص دادند. با توجه به اینکه از میان 

های ذکر شده دانشگاه تهران، عالمه دانشگاه

طباطبایی، شهید بهشتی، فردوسی مشهد و 

های سطح یک کشور دانشگاه تبریز جزء دانشگاه

هستند و امکانات و خدمات بهتری نسبت به 

های برتر شگاه ها دارند، کسب رتبهسایر دان

تأثیر نیست. از طرفی ها بیتوسط این دانشگاه

قرار گرفتن دانشگاه گیالن و دانشگاه رازی 

های سطح دو به ترتیب کرمانشاه از میان دانشگاه

از موفقیت این  های دوم و پنجم، نشاندر رتبه

ها از نظر خوشنامی و رقابت نزدیک با دانشگاه

 8هانگ و همکاران های سطح یک دارد.دانشگاه

( بیان کردند هرچقدر میزان خوشنامی 0082)

یک موسسه کم باشد، انتظاراتی که مشتریان از 

ارائه خدمات توسط آن شرکت دارند، کمتر 

افتد که خواهد بود و عکس آن زمانی اتفاق می

موسسه دارای خوشنامی زیادی باشد. در این 

رند کیفیت خدمات در صورت، مشتریان انتظار دا

ها باال باشد. به عبارت دیگر،این موسسه

                                                  
1  . Hong et a 
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این میزان خوشنامی موسسه است که انتظار 

ها دهد. شهرت دانشکدهمشتریان را شکل می

دیدگاه قضاوتی دانشجویان بر اساس ابعاد ارزشی 

ای از سازمان مانند؛ رضایت دانشجویان، چندگانه

مالی مناسب، امکانات اجتماعی دانشگاه، عملکرد 

مدیریت، شفافیت اداری، شایستگی کارمندان، 

قانون و مقررات مرتبط با دانشجویان، خودداری 

از رقابت غیرمنصفانه، مسئولیت اجتماعی 

-دانشگاه، شایستگی و قابلیت اعتبار دانشگاه پایه

شود گذاری شده است. بنابراین پیشنهاد می

ن هایی که از دیدگاه دانشجویاسایر دانشکده

تری داشتند در تبیین خوشنامی وضعیت ضعیف

های بیشتری نمایند تا شان تالشدانشکده

جایگاه خود را در موقعیت رقابتی تحکیم 

بخشند، در غیر این صورت از قطار رقابت باز 

 خواهند ماند.

که دانشگاه تهران از نظر دانشجویان رتبه با این 

نخست را در خوشنامی کسب کرد؛ ولی نتایج 

ژوهش حاکی از آن بود که این دانشگاه فقط در پ

ابعاد عملکرد مالی، شفافیت اداری و محصوالت و 

ها وضعیت بهتری خدمات از سایر دانشکده

های این پژوهش نشان داد دانشگاه داشت. یافته

گیالن در ابعاد وجه احساسی، مسئولیت 

اجتماعی و زیست محیطی، دانشگاه عالمه 

انداز و رهبری، دانشگاه طباطبایی در بعد چشم

تبریز در بعد ساختار تیمی و دانشگاه شهید 

بهشتی در بعد منابع انسانی در وضعیت بهتری 

ها قرار گرفتند. آنچه نسبت به سایر دانشگاه

های مختلف مسلم است در استفاده از شاخص

ها مشخص خواهد کرد بندی دانشگاهبرای رتبه

ها بهترین ینهها در همه زمکه بهترین دانشگاه

-(. بنابراین، نمی0081نیستند )چن و اسنگبدو، 

های علوم ورزشی توان انتظار داشت دانشکده

خوشنام کشور در همه ابعاد خوشنامی وضعیت 

ها داشته باشند. بهتری نسبت به سایر دانشگاه

عالوه براین، مشخص شد دانشگاه الزهرا در ابعاد 

نابع وجه احساسی، چشم انداز و رهبری، م

پذیری اجتماعی و زیست انسانی و مسئولیت

محیطی، دانشگاه صنعتی شاهرود در ابعاد 

شفافیت اداری و محصوالت و خدمات، دانشگاه 

باهنر در ابعاد عملکرد مالی و ساختار تیمی و 

انداز و رهبری دانشگاه بوعلی سینا در بعد چشم

کمترین امتیازات را داشتند. این در حالی بود که 

دانشگاه الزهرا و باهنر کمترین میزان دو 

های علوم ورزشی خوشنامی را در میان دانشکده

 کشور داشتند.

بندی ابعاد های مربوط به اولویتهمچنین یافته

خوشنامی نشان داد، مؤلفه ساختار تیمی با 

بیشترین میانگین را نسبت به سایر  1/9میانگین 

ابع ها از دیدگاه دانشجویان دارد و منمؤلفه

انداز و رهبری، انسانی، وجه احساسی، چشم

محیطی، شفافیت  مسئولیت اجتماعی و زیست

اداری، عملکرد مالی، محصوالت و خدمات در 

های بعدی جای گرفتند. با توجه به میانگین رتبه

های بعد، وضعیت خوشنامی دانشکده 1متوسط 

 باشد. علوم ورزشی خوب می

اگرچه در مطالعات  در پایان باید اذعان نمود که

های مؤثر برخوشنامی را گذشته محققان شاخص

های اند اما این مسأله در دانشکدهبررسی نموده

ها از نظر دانشجویان بندی آنعلوم ورزشی و رتبه

بررسی نشده است. که این موضوع در تحقیق 

-حاضر مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به یافته

های دانشکدههای پژوهش حاضر، به رؤسای 

 شود:ها پیشنهاد میعلوم ورزشی تمامی دانشگاه

های جهت افزایش خوشنامی دانشکده .8

خود در توسعۀ تمامی ابعاد خود باالخص 
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محصوالت و خدمات، عملکرد مالی، 

شفافیت اداری، مسئولیت اجتماعی و 

تر بودن زیست محیطی به دلیل پایین

میانگین این ابعاد نسبت به سایر عوامل 

الش بیشتری نمایند. زیرا، دانشجویان ت

در بین عوامل گوناگون توجه بیشتری رو 

 این موضوع دارند. 

عرضه  هادانشکده نیکه توسط ا یخدمات .0

د نداشته باش یخوب تیفیک دیشود، بایم

فضا و ارائه خدمات خود  یو  در طراح

د. در واقع ارائه خدمات نرانه عمل کنونوآ

و به سرعت  یخوببه  دیها، بادر دانشکده

ها هموار آن یخوشنام ریانجام شود تا مس

 گردد.

 نیزبودن دانشکده  یاقتصاد یهاجنبه .9

 انیدر ذهن دانشجو یمثبت دیتواند دیم

بگذارد و دانشکده را از لحاظ  یبه جا

امر  نیباثبات به نظر برساند. هم یاقتصاد

دانشکده خواهد  یخوشنام یموجب ارتقا

سب، ارتباط منا یشد. اخذ بودجه

ها و دانشکده با صنعت، روابط با کارخانه

سطح شهر و استان و  یهاشرکت

و  یابیبازار یهاتوجه به برنامه نیهمچن

 شنهاداتیدسته پ نیاز ا نگیاسپانسر

 است.

طور مرتب و به اطالعات مورد نیاز را به .3

موقع در اختیار دانشجویان قرار دهند، 

د خود اطالعات کامل و دقیقی از عملکر

ارائه دهند و همچنین این آمار و 

اطالعات به راحتی برای دانشجویان قابل 

 دسترس باشد.

دانشکده  یطیمح ستیو ز یاجتماع تیمسئول

عام المنفعه  رخواهانهیخ یهاتیاز فعال دیبا

، در قبال مسائل اجتماعی احساس کند تیحما

 ستیز طیبه حفظ مح همچنین و مسئولیت کند

 .دهد تیاهم
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Abstract 

Objective: The aim of this study was to compare and prioritize the effective 

factors on the reputation of the faculty of sport sciences. 

Methodology: The present study was descriptive-analytic and the statistical 

population of the study was all postgraduate students of the faculty of sport 

sciences throughout the country. Using simple random sampling, 384 

students were selected as statistical sample. The instruments were reputation 

questionnaire (Ressler, 2010). The validity and reliability of the 

questionnaires were confirmed. Data analysis was performed using path 

analysis in the LISREL software. 

Results: The findings showed that eight factors (emotional aspect, financial 

performance, vision and leadership, administrative transparency, team 

structure, products and services, human resources and social and 

environmental responsibility) on the reputation of the faculty of sport 

sciences from the viewpoint of the students of education Supplementary 

influences are among these factors, the dimension of team structure has the 

most effect on the reputation of the the faculty of sport sciences. Also, the 

University of Tehran, Guilan University and Ferdowsi University of 

Mashhad were more familiar with other universities than the other students. 
Conclusion: Regarding these findings, it is recommended to Dean of the 

faculty of sport sciences of all universities to increase the reputation of their 

faculty in developing all their dimensions, in particular products and 

services, financial performance, administrative transparency, Social and 

environmental responsibility due to the lower average of these dimensions 

than other factors, will be more effective in attracting more students to 

continue their postgraduate education. 
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