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 The process of globalization of the labor market and ease of international 

communication has made the graduate market a competitive market and has 

revealed the need for university management as a brand. Students as customers in 

this market are looking for organizations that meet their needs in the best possible 

way. Hence, universities are also seeking to satisfy their students. In fact, the high 

number of loyal students has become a prominent competitive advantage, which 

guarantees the survival of the institution and provides the field for university 

development in the long run. The present study investigates the impact of 

university performance on university brand loyalty and the effect of mediator's 

attitude toward university in the relationship between university performance and 

loyalty to college and university. This research is a descriptive - survey method is a 

questionnaire and a descriptive-survey method. It includes students of Islamic 

Azad University, Tehran North Branch. Data were collected from 381 students in 

the Azad University of North Tehran Branch. In this study, data analysis was done 

using descriptive statistics of SPSS software. The reliability of the variables is 

higher than Cronbach's alpha coefficient is greater than 0/7. Convergent and 

divergent content validity has been used. The Kolmogrov-Smirnov test was used to 

examine the normal variables and the equations modeling was used to test the 

hypotheses of the research. The results showed that the university's performance on 

university loyalty was positive and it was also determined that the university's 

performance on student's attitude toward college and university had a positive 

effect and attitude had a positive effect on student loyalty. At the end, there were 

also suggestions on improvement of university performance in order to improve 

students' attitude. And increase their loyalty. 
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 مقدمه -9

از اواخر قرن گذشته و با پیشرفت سریع فن آوری،  بازار 

کار دچار تغییرات زیاد گردید، به تبع آن رشته ها و  کسب و

علوم دانشگاهی نیز دچار تحولی عمیق شد و تعداد رشته ها و 

متقاضیان کار نیازمند . گرایش ها بیش از پیش افزایش یافت

به طی دوره های آموزش تکمیلی در مراکز دانشگاهی 

گردیدند که این امر موجب رشد کمی و توسعه دانشگاه ها 

از طرفی با تسهیل ارتباطات و شبکه حمل و نقل و . گردید

گسترش شبکه اینترنت جهانی برای دانشجویان امکان 

. انتخاب های متعدد در بین مراکز دانشگاهی میسر گردید

رفته رفته نگاه مدیران دانشگاه ها به مقوله تحصیل 

دانشجویان دگرگون شده و دانشجویان به مثابه مشتریانی 

یدند که جهت رفع نیاز های آموزشی خود، اقدام به تلقی گرد

 .نمایندتحصیل در آنها می

لذا در این بازار رقابتی دانشگاه ها شروع به برند سازی و ارتقا 

دانشگاه های برتر . ارزش آن در ذهن مشتریان خود نمودند

سعی نمودند تا با برنامه ریزی های بلند مدت و افزایش 

نیاز دانشجویان را به بهترین شکل خدمات کیفی و کمی خود 

مرتفع نموده و سعی در ایجاد مزیت های رقابتی پایدار نمودند 

تا دانشگاه خود را از دیگران متمایز و موجبات جذب 

در این میان فرآیند جهانی . دانشجوی جدید را فراهم آوردند

شدن بازار کار و سهولت در ارتباطات بین المللی، بازار 

لی را به بازاری رقابتی تبدیل نموده و نیاز به تحصیالت تکمی

مدیریت دانشگاهی را بعنوان یک برند بیش از پیش آشکار 

 ابهام بدون و ناپذیر اجتناب طور به عالی آموزش .ساخته است

 جهان سرتاسر در بازرگانی سازمانهای که عواملی و نیروها با

 بر پژوهش پیشینه در .دارد ارتباط میدهند، قرار تأثیر تحت را

 برای ابزاری عنوان به بازاریابی و عالی آموزش سازی تجاری

 بازاریابی مدیریت .است شده زیادی تأکید کار و کسب توسعه

 راهبردها، بر روزافزون طور به عالی آموزش مؤسسات در

 بدون است، پذیرفته کار و کسب دنیای که ابزارهایی و روشها

 ؛دارد آنها تکیه نتفاعیغیرا یا انتفاعی گیری جهت به توجه

 های و خواسته نیازها از باید عالی آموزش مؤسسات بنابراین،

ورونتیس، تراسو و ) باشند داشته بهتری درك خود مشتریان

در دو دهه گذشته تعداد دانشگاه ها . (101؛2770، 1مالنتیو

ها در  تعداد آمار دانشگاه برای نمونه افزایش زیادی یافته،

 1۶۱به  2711عدد بود که در سال  00، 2771ترکیه در سال 

ده و هم اکنون تعداد زیادی از داشنجویان ایرانی در عدد رسی

ابراهیم  دانشگاه های این کشور مشغول به تحصیل میباشند

حقیقی دبیر انجمن علمی و فرهنگی دانشجویان و دانش 

 ۶8هزار و  ۶هم اکنون ": آموختگان ایرانی مقیم ترکیه

ی در مراکز آموزش عالی کشور ترکیه در دانشجوی ایران

با نگاهی به آمار . مقاطع مختلف مشغول تحصیل هستند

 17۶منتشر شده از سوی وزارت علوم ترکیه مبنی بر حضور 

دانشجوی خارجی و اختصاص بورس تحصیلی به  404هزار و 

هزار نفر از این دانشجویان، می توان شاهد تالش  1۶حدود 

کشور در حفظ جایگاه ترکیه در بازار موفق دولتمردان این 

میلیارد دالری گردش دانشجویان خارجی و برنامه ریزی  177

هزار دانشجوی خارجی در سالهای  2۱7ترکیه برای جذب 

لذا دانشگاه ها ملزم به استحکام جایگاه خود با   ".آتی بود

ایجاد برندی متمایز و مطلوب  میان رقبا میباشند، و میبایست 

در بین رقبا بهبود ( دانشجویان)د را از دید مشتریان تصویر خو

در این تحقیق تاثیر عملکرد . (1۶1؛2،2717چاپلو)بخشند 

دانشگاه بر وفاداری دانشجویان به برند دانشگاه بررسی شده 

عوامل مهم موثر در عملکرد دانشگاه شامل  عملکرد . است

شم آموزشی، عملکرد اساتید، بازدهی دوره های آموزشی ، چ

اندازهای شغلی فراروی فارغ التحصیالن ، فضای عمومی، 

در . سازگاری دانشجویان با یکدیگر و محیط فیزیکی میباشد

 کنار آن تاثیر متغیر میانجی نگرش بر دانشکده و دانشگاه در

                                                           
1 Vrontis, Thrassou & Melanthiou 
2 Chapleo 
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رابطه بین عملکرد دانشگاه و وفاداری به دانشگاه مورد بررسی 

 .(141؛ 2،271۶، ارگون1اردوموس) قرار گرفته است 

هدف از انجام این تحقیق ارائه راهکارهای موثر در جهت  

بهبود عملکرد دانشگاه و متعاقبا افزایش میزان وفاداری 

. دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال میباشد

،این بهبود  که با توجه به فرضیه های فرعی این تحقیق

نشکده  و منجر به تقویت نگرش مثبت دانشجویان به دا

دانشگاه بعنوان یک متغیر میانجی و نهایتا تاثیر مثبت بر روی 

آزاد دانشگاه . وفاداری دانشجویان به برند دانشگاه میگردد

باید به جایی برسد که به لحاظ علمی و کیفی اسالمی 

انتخاب اول جوانان ایرانی باشد و هدف راهبردی ما باید این 

اد اسالمی حتی از اعتبار باشد که اعتبار مدرك دانشگاه آز

خوشبختانه امکان این . دانشگاه های دولتی هم باالتر برود

 ،والیتی)پیشرفت در دانشگاه آزاد اسالمی فراهم است 

111۱). 

 مبانی نظری تحقیق -2

تحت  تحقیقی( 1111)دینحامد ت و ساداتالریام مینس دهیس

نشگاه برند دا ژهیارزش و یریاندازه گ یبرا یعنوان ارائه مدل

هدف به  .دانجام دادن یبا استفاده از روش معادالت ساختار

چارچوب و  کیارائه  یبرند برا ژهیمفهوم ارزش و یریکارگ

از  .بودآن  عادبرند دانشگاه و اب ژهیارزش و یریاندازه گ اسیمق

دانشگاه ها  ینام تجار یبرا یریاندازه گ اسیمق چیآنجا که ه

 ژهیموجود در رابطه با ارزش و اتیببا استفاده از اد ،وجود ندارد

که به طور خاص به  یمحصول و عوامل کی ینام تجار

. شد نیپژوهش تدو نیباشد مدل ا یمرتبط م یآموزش عال

 نیا یهدف برا جامعهدانشگاه اصفهان به عنوان  اندانشجوی

 یکه برخ دداپژوهش نشان  جینتا .مطالعه در نظر گرفته شدند

 یبرند ا ژهیتوسعه ارزش و یند برابر ژهیاز ابعاد ارزش و

درك شده از  تیفیک از ابعاداصلی،. بودنددانشگاه ها مهمتر 

 هرتش نیهمچن .بودبرند  ژهیارزش و عدب نیتر دانشکده مهم

                                                           
1 Erdoğmuş 

2 Ergun 

در  یاز نام تجار یو آگاه یاربه نام تج،وفاداری دانشگاه

ابعاد مرتبط با آموزش  انیدر م .شتندقرار دا یبعد گاهیجا

نام  کی جادیا یموضوع برا نیات کتابخانه مهمترخدم ی،عال

 ، سلفخوابگاه نیهمچن .بوددانشگاه  یبرا ی قویتجار

برند دانشگاه  ژهیبر ارزش و یکیزیدانشگاه و امکانات ف

جامع حوزه  اتیادب یبررس قیطر زمطالعه ا نیا .بودرگذاریتاث

 یریاندازه گ یبرا یاسیمق یریتوسعه و اندازه گ ، بهبرند

که هر دو  دمدل نشان دا. برند دانشگاه ها ارائه داد ژهیو ارزش

 کی جادیامشترك در و به طور ایدسته عوامل به صورت پو

نام  کی تیو در نها انیدانشجو نیدر ب یریادگیتجربه 

 .دانشگاه در ارتباط اند یراب یقو یتجار

ی تاثیر تحت عنوان بررس یقیتحق( 111۱)یصف یحاج ریام

توسعه  یدر راستا یبر مشتر یبرند مبتن هژیو یابعاد ارزش

 یتجرب یریاندازه گ ،هدف .به برند انجام دادند یارکان وفادار

با در  یبر مشتر یبرند مبتن ژهیو یآثار متقابل ابعاد ارزش

 نیمهمتر ییبه منظور شناسا کرکلر و آ یها هیفرض یرینظرگ

ند و بر ژهیو یابعاد ارزش انیشده و رابطه م یابعاد طراح نیا

که موثر بر توسعه ارکان سطوح  یارتباط یابیعناصر بازار

ابعاد  نیحاصل از ا ییالقا راتیتاث یبه برند و بررس یوفادار

 یعنیآن  یایبه برند و مزا یوفادار یکردهایبر رو یارزش

. بوده مورد توجه قرار داد یگاعتماد و دلبست ،حس تعهد جادیا

از  یکاربرد یش هاپژوه هروش پژوهش از نظر هدف از دست

 .ی بودشیمایپ یفیتوص یروش در گروه پژوهش ها دید

برند است  ژهیارزش و جادیدر ا یادراك شده بعد اصل تیفیک

دارد و د برن یابعاد ارزش ریبر سا یقابل توجه ریو تاث

برند محسوب  ژهیارزش و ییادر کار یقدرتمند کننده نییتع

از  یاز عملکرد ناشتصور  نیکه ب هنشان داد جینتا .گردد یم

 ،و شناخت برند رابطه معنادار یابیبازار یها تیتعامل فعال

 نیحاصل از ا یها  یریگ جهیوجود دارد لذا نت یدیمثبت و شد

سازمان ها و  ی ابیبازار رانیمد هیبه کل تواند یپژوهش م

خود را  یها یریگ میتصم تیفیتا ک ندینما شرکت ها کمک

 . بهبود بخشند
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با  یقیتحق (111۱) دیخورش قهیو صد فلبا نیزاهد فاطمه

 ژهیو ارزش و یداخل یاستعداد بر برند ساز تیریعنوان اثر مد

 ،هدف پژوهش .شهر قم انجام دادند یبرند دانشگاه ها

 ،جهیو در نت ی،داخل بربرندسازی استعداد تیریمد ریتاث یبررس

روش پژوهش از نوع . بود برند دانشگاه ها ژهیبر ارزش و

 انیو دانشجو دیرا اسات یجامعه آمار ی وهمبستگی فیتوص

 4۱استاد و  ۱7که  دادند لیشهر قم تشک یدانشگاه ها

 ریغ یبه روش نمونه بردار یدانشجو به عنوان نمونه آمار

پژوهش پاسخ  نیا یدر دسترس به پرسشنامه ها یاحتمال

داده ها با استفاده  .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. ددادن

 جینتا .دشدن حلیلت یو استنباط یفیتوص یآمار یاز آزمون ها

ی استعداد ها بر برند ساز تیریپژوهش نشان داد که مد نیا

معنادار  ریبرند آنها تاث ژهیبر ارزش و زیو ن ،دانشگاه ها داخلی

برند دانشگاه  ژهیبر ارزش و یداخل یبرندساز ،به عالوه .دارد

 میاز اثر مستق ریمس لیتحل جینتا .دارد یمعنادار ریها تاث

آن از  میمستق ریاثر غ زیو ن ،استعداد دانشگاه ها تیریمد

 نیو همچن،برند شان ژهیشان به ارزش و یداخلیقبرندسازیطر

برند  ژهیدانشگاه ها بر ارزش و یداخل یبرندساز میاز اثرمستق

 .کند یم تیشان حما

ت تحقیق تح( 111۶)ابراهیم فروحی و دکتر اشرف رحیمیان 

 با دانشگاه به وفاداری بر دانشگاه عملکرد تأثیر عنوان بررسی

 مورد)دانشگاه  و دانشکده به نسبت نگرش متغیرمیانجی

 متغیر که داد نشان نتایج. انجام دادند( دانشگاه گیالن :مطالعه

 و دانشگاه بین عملکرد رابطه از بخشی نگرش میانجی

 به نسبت نگرش تأثیر و است دانشگاه برند به وفاداری

 تأیید دانشگاه به وفاداری بر عملکرد دانشگاه بین در دانشکده

دانش  شغلی انداز چشم و آموزشی عملکرد روی بر جز به شد

 به نسبت نگرش تأثیر همچنین و گردید رد که آموختگان

 تأیید دانشگاه وفاداری به بر دانشگاه عملکرد بین در دانشگاه

 فیزیکی محیط و موختگانآ دانش شغلی انداز چشم جز به شد

 .گردید رد که

تحقیقی تحت عنوان ( 271۱)آدریان پالمر و همکاران

یک آنالیز فرآیند شرطی انجام : شناسایی برند در آموزش عالی

بررسی فهم تعیین هویت برند در آموزش عالی  هدف. دادند

توسط ارزیابی تجربی سوابق آن و ارتباط تعیین هویت برند به 

. بودو حمایت از برند بعنوان متغیرهای حاصل  وفاداری برند

فارغ  011نتایج تحلیل فرایند شرطی با نمونه ای متشکل از 

که تجربیات تحصیلی و اجتماعی، تاثیر داد التحصیل نشان 

معنی داری بر تعیین هویت برند دارند و این تعیین هویت 

فارغ التحصیالن به برند  یبرند، پیش بینی کننده خوب وفادار

تحقیق مشارکت نظری مهمی در . و حمایت از برند می باشد

آثار برندینگ ازطریق تاکید بر نقش ارتباطی تعیین هویت 

. اشتبرند و بررسی اثرات تعدیل کننده زمان بر این متغیرها د

و  شتنتایج همچنین به بازاریابی آموزش عالی نیز اشاره دا

ایی که بر پیشنهاد تحصیالت عالی به دانشگاه ه دادنشان 

دانشجویان خود تاکید دارند، در توسعه هویت قوی برند در 

طول زمان موثرتر می باشند که این نیز به نوبه خود به 

 .وفاداری عالی برند و حمایت از برند منجر می شود

تحقیقی تحت عنوان ( 271۶)سینم اورگن و ایرم اوردوگمس 

بر وفاداری به برند دانشگاه با نقش  تاثیر عملکرد دانشگاه

. متغیرهای میانجی نگرش به دانشگاه و دانشکده انجام دادند

هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر وفاداری 

دانشجویان به برند دانشگاه و نقش تعدیلگر نگرش بر 

دانشکده و دانشگاه و تاثیر عملکرد دانشگاه بر نگرش 

نتایج تحلیل فرایند با . انشگاه بوددانشجویان بر دانشکده و د

 کهداد نشان  دانشجوی دانشگاه 121نمونه ای متشکل از 

نگرش به دانشکده  بصورت معنادار اثر عملکرد اساتید را بر 

حس جامعه به دانشکده تعدیل مینماید و نگرش به دانشگاه 

بصورت معنادار اثر عملکرد اساتید را بر وفاداری به دانشگاه 

مطابق این تحقیق فضای فیزیکی دانشگاه  .نمایدتعدیل می

نگرش دانشجویان را به دانشگاه بهبود و نگرش آنان را به 

دانشکده تضعیف مینماید؛ که این تاثیر میتواند ناشی از 

گذراندن وقت دانشجویان در دانشگاه و توجه کمتر به 
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ضمنا تاثیر عملکرد دانشگاه بر نگرش به . دانشکده باشد

دانشگاه تایید شد و مشخص گردید که عملکرد  دانشکده و

اساتید، بازدهی دوره های آموزشی و چشم انداز شغلی فراروی 

فارغ التحصیالن بر نگرش دانشجویان به دانشکده و دانشگاه 

 .تاثیر مثبت دارد

 روش تحقیق -9

جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه 

دانشجو   142۶8شمال که شامل  آزاد اسالمی واحد تهران

بر اساس فرمول کوکران و جدول مورگان . است می باشد

های اولیه، با داده. نفر به دست آمد 181حجم نمونه برابر

استفاده از پرسشنامه به دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

های ثانویه نیز، از داده. تهران شمال گردآوری شده است

ت موجود در اینترنت، کتب، مجالت، مقاالت، ها و اطالعاداده

آوری های مرتبط با موضوع پژوهش، جمعسمینارها و ارگان

روش نمونه گیری نیز بصورت خوشه ای بوده و  .شده است

جهت نمونه گیری از خوشه ها هم از روش در دسترس 

های در بخش آمار استنباطی از آزمون.استفاده شده است 

برای بررسی نرمال بودن متغیرها و اسمیرنوف -کولموگروف

 .های رگرسیونی معادالت همزمان استفاده شده استمدل

برای تعیین پایایی آزمون، پرسشنامه به صورت آزمایشی میان 

نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال  17

 و  SPSSپخش شد و نتایج حاصل از آن به وسیله نرم افزار

Smart PLS  شد پردازش. 

 

 

 (2196اردوموس، ارگون، )مدل مفهومی پژوهش  -9شکل 

 هایافته -4
 آزمون کولموگروف اسمیرنف -9جدول 

 سطح معناداری آزمون کولموگروف اسمیرنف متغیرها

 777/7 7.22۱ عملکرد دانشگاه

 777/7 7.22۶ نگرش

 777/7 7.222 وفاداری به دانشگاه

 نمونه نتایج آزمون کفایت اندازه -2جدول 

برداری شاخص کفایت نمونه  سطح معناداری آزمون بارتلت 

7.041 Chi-Square 1088.594 777/7  
 1 درجه آزادی
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 هانتایج آزمون فرضیه -9جدول 

 ضریب مسیر توضیح فرضیه ها
سطح معنی 

 داری
 نتیجه آزمون

 یدتای 11.۶۶۶ 7.018 عملکرد دانشگاه بر وفاداری به برند دانشگاه فرضیه اول

 تایید ۶0.710 7.8۶۱ عملکرد دانشگاه بر نگرش به دانشکده و دانشگاه فرضیه دوم

 تایید 1.4۱1 7.27۱ نگرش به دانشکده و دانشگاه بر وفاداری به برند دانشگاه فرضیه سوم

 

 :نتایج فرضیه اول

H0 :مثبت  ریتاثی به دانشگاه بر وفادار عملکرد دانشگاه

 .داردن

H1: مثبت دارد ریتاث به دانشگاه یبر وفادار عملکرد دانشگاه. 

بین متغیر ( tآماره )داری مطابق با جدول ، سطح معنی

باشد می11.۶۶۶عملکرد دانشگاه و وفاداری به دانشگاه برابر 

دهنده این است که است و نشان 1۶/1که بزرگتر از مقدار 

 1۱عملکرد دانشگاه بر وفاداری به دانشگاه در سطح اطمینان 

 H1رد شده و فرضیه  H0دار است، بنابراین فرضیه عنیم% 

بر  عملکرد دانشگاهشود و میتوان نتیجه گرفت که  پذیرفته می

 .مثبت دارد ریتاث به دانشگاه یوفادار

 :نتایج فرضیه دوم

 H0 :داردنمثبت  ریتاثنگرش بر  عملکرد دانشگاه. 

H1: مثبت دارد ریتاثنگرش بر  عملکرد دانشگاه. 

بین عملکرد ( tآماره )داری جدول، سطح معنی مطابق با

میباشد که بزرگتر از مقدار  ۶0.710دانشگاه بر نگرش برابر 

دهنده این است که عملکرد دانشگاه و است و نشان 1۶/1

دار است، بنابراین معنی%  1۱نگرش در سطح اطمینان 

شود و میتوان  پذیرفته می H1رد شده و فرضیه  H0فرضیه 

 .که عملکرد دانشگاه بر نگرش تاثیر مثبت دارد نتیجه گرفت

 

 :نتایج فرضیه سوم

H0 :داردنمثبت  ریتاثوفاداری به دانشگاه بر  نگرش. 

H1: مثبت دارد ریتاث نگرش بر وفاداری به دانشگاه.  

بین متغیر نگرش ( tآماره )داری مطابق با جدول، سطح معنی

ه بزرگتر از مقدار باشد کمی 1.4۱1و وفاداری به دانشگاه برابر 

دهنده این است که تاثیر نگرش بر است و نشان 1۶/1

دار است، معنی%  1۱وفاداری به دانشگاه در سطح اطمینان 

شود و  پذیرفته می H1رد شده و فرضیه  H0بنابراین فرضیه 

میتوان نتیجه گرفت که نگرش بر وفاداری به دانشگاه تاثیر 

 .مثبت دارد

 گیری نتیجه

تحقیق ابراهیم  نتایج با فرضیه اول  تأیید از لحاص نتایج

نتایج . باشد می همسو (111۶) امینیان ودکتراشرف روحی

 از بخشی نگرش میانجی تحقیق آنان نشان داد که متغیر

 و است دانشگاه برند به وفاداری و دانشگاه بین عملکرد رابطه

 بر عملکرد دانشگاه بین در دانشکده به نسبت نگرش تأثیر

پیشنهاد میشود که دانشگاه با . شد تأیید دانشگاه به داریوفا

ایجاد مراکز کاربردی و اعطای تسهیالت،  نسبت به ارتباط 

موثر با بنگاه ها و شرکتهای کوچک و بزرگ در زمینه انجام 

زمینه را برای .فعالیتهای پژوهشی و کاربردی اقدام نماید

 .راهم نمایدمعرفی دانشجویان ساعی و موفق به بازار کار ف

دفاتر ارتباط با صنعت را متحول ساخته و به بستری برای اخذ 
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پروژه های کاربردی از مراکز کسب و کار و واگذاری آنها به 

 .دانشجویان عالقه مند از طریق بستر دانشگاه نماید

تحقیق ابراهیم  نتایج با فرضیه دوم  تأیید از حاصل نتایج

نتایج . باشد می مسوه (111۶) امینیان ودکتراشرف روحی

نگرش به دانشکده  بصورت معنادار تحقیق آنان نشان داد که 

اثر عملکرد اساتید را بر حس جامعه به دانشکده تعدیل 

مینماید و نگرش به دانشگاه بصورت معنادار اثر عملکرد 

مطابق این  .اساتید را بر وفاداری به دانشگاه تعدیل مینماید

نگرش دانشجویان را به  تحقیق فضای فیزیکی دانشگاه

دانشگاه بهبود و نگرش آنان را به دانشکده تضعیف مینماید؛ 

که این تاثیر میتواند ناشی از گذراندن وقت دانشجویان در 

ضمنا تاثیر عملکرد . دانشگاه و توجه کمتر به دانشکده باشد

دانشگاه بر نگرش به دانشکده و دانشگاه تایید شد و مشخص 

ساتید، بازدهی دوره های آموزشی و چشم گردید که عملکرد ا

انداز شغلی فراروی فارغ التحصیالن بر نگرش دانشجویان به 

پیشنهاد میشود که فضای .دانشکده و دانشگاه تاثیر مثبت دارد

عمومی دانشگاه تصویری دلپذیر و زیبا در ذهن دانشجویان 

دانشگاه در راستای بهبود عملکرد آموزشی و .ترسیم نماید

با ایجاد .بهره وری دروس و دوره ها اهتمام ورزد افزایش

دورنمای مناسب شغلی و کیفیت مناسب آموزشی، نگرش 

 .دانشجویان را نسبت به دانشکده و دانشگاه بهبود بخشد

تحقیق سینم  نتایج با فرضیه سوم  تأیید از حاصل نتایج

نتایج . باشد می همسو (271۶) اورگن و ایرم اوردوگمس

 از بخشی نگرش میانجی متغیر ان داد کهتحقیق آنان نش

 و است دانشگاه برند به وفاداری و دانشگاه بین عملکرد رابطه

 بر عملکرد دانشگاه بین در دانشکده به نسبت نگرش تأثیر

 آموزشی عملکرد روی بر جز به شد تأیید دانشگاه به وفاداری

 همچنین و گردید رد که دانش آموختگان شغلی انداز چشم و

 بر دانشگاه عملکرد بین در دانشگاه به نسبت نگرش رتأثی

پیشنهاد میشود که مدیران . شد تأیید دانشگاه وفاداری به

عالی دانشگاه به جایگاه واقعی دانشگاه آزاد پی ببرند و با 

شناخت مناسب بازار تحصیالت تکمیلی با برنامه های 

و  استراتژیک و بخش بندی این بازار، مخاطبان خود را یافته

در جهت بهبود عملکرد خود جهت رفع نیازهای این بخش به 

درك جایگاه واقعی این دانشگاه در .بهترین شکل اقدام نمایند

میان دانشگاه های کشور از اهمیتی باالیی برخوردار میباشد، 

همانگونه که انسانها با توجه به ظرفیت، توانمندی و 

، مدیران این استعدادها دارای جایگاه های متفاوت میباشند

دانشگاه نیز باید بر اساس منابع و بضاعت دانشگاه به جایگاه 

ذهنی این دانشگاه  در بین دانشجویان پی برده و در پی ایجاد 

 .مزیت های رقابتی پایدار برای دانشگاه باشند

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و  :مالحظات اخالقی

اعات مقاله تماماً داری در استناد به متون و ارج نیز امانت

 . رعایت گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض  :تعارض منافع

 .منافعی بوده است

نگارش مقاله تماماً توسط نویسندگان  :سهم نویسندگان

 .بصورت مشترك و برابر انجام گرفته است

از تمام کسانی که ما را در تهیه این : تشکر و قدردانی

 .سپاسگزاریم اند، مقاله یاری رسانده

ن تأمین اعتبار واین پژوهش بد: تأمین اعتبار پژوهش

 .مالی سامان یافته است

 

 منابع و مآخذ

 منابع فارسی. الف

ارائه مدلی (. 1111.)حامد دین،ت ؛مینس دهیس ،ساداتالریام -

برای اندازه گیری ارزش ویژه برند دانشگاه با استفاده از روش 

: تهران. تحقیقات بازاریابی کنفرانس ملی. معادالت ساختاری

 .مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی
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بررسی تاثیر ابعاد ارزش ویژه (. 111۱. )حاجی صفی،امیر -

برند مبتنی بر مشتری در راستای توسعه ارکان وفاداری به 

نخستین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین . برند

  .هید بهشتیدانشگاه ش. هوش تجاری سازمانی-مدیریت

اثر (. 111۱. )قهیصد ،دیخورش ؛فاطمه ف،لبا نیزاهد -

مدیریت استعداد بر برندسازی داخلی و ارزش ویژه برند 

کنفرانس بین المللی مدیریت و . دانشگاه های شهر قم

  .تهران،ایران. حسابداری

دبیرکل هیات موسس دانشگاه آزاد  ،محمد نوریان دکتر علی -

، اجالس گزارش خبرنگار آنا،111۱ر آذ 0یکشنبه ، اسالمی

اندیشی با دبیران هیات امنا و روسای واحد آذربایجان  هم

 .غربی و اردبیل

از  واحد تهران شمال یدانشگاه آزاد اسالم یعموم روابط -

 http://news.iau-tnb.ac.ir/fa/page/190وبسایت     

رییس هیات موسس  (.111۱بهمن  2۶.)، علی اکبروالیتی -

ات امنای دانشگاه آزاد اسالمی، در دیدار با رییس و و هی

 .اعضای هیات رییسه دانشگاه آزاد اسالمی

 عملکرد تأثیر بررسی(. 111۶.)امینیان، ابراهیم؛ روحی،اشرف -

 نسبت نگرش متغیرمیانجی با دانشگاه به وفاداری بر دانشگاه

 .(دانشگاه گیالن :مطالعه مورد)دانشگاه  و دانشکده به
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