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 چکیده

مندی  دنبال بهره شود؛ بلکه بخش آموزش عالی نیز به امروزه برندسازی دیگر مانند گذشته محدود به کاال نمی
ن و داشتن تصویر متمایز در ها به اهمیت جذب دانشجویا که دانشگاه آمیز است. از آنجایی از برندسازی موفقیت
اند، الزمه دستیابی به تصویر برند متمایز، عملکرد مناسب دانشگاه است و از مقدمات  بازار رقابتی پی برده

های بلندمدت مناسب است. هدف پژوهش حاضر تأثیر  ها و برنامه دستیابی به عملکرد برتر، داشتن استراتژی
ویر برند و تعهد از طریق نقش واسط عملکرد برند است. جامعه های اکتشافی و پاالیشی بر تص استراتژی

های معتبر شمال شرق کشور  های تحصیالت تکمیلی در یکی از دانشگاه آماری این پژوهش دانشجویان دوره
عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.  گیری غیر تصادفی در دسترس به ها با روش نمونه نفر از آن 370که  بوده

ها  وتحلیل داده منظور تجزیه ها از ابزار پرسشنامه با تأیید روایی و پایایی آن استفاده شد. به داده ریآو برای جمع
های  سازی معادالت ساختاری و آزمون بارن و کنی استفاده شد که فرضیه ها از روش مدل و آزمون فرضیه

های  ج نشان داد که استراتژیوتحلیل قرار گرفتند. نتای مورد تجزیه و آموس SPSS افزار تحقیق با نرم
اکتشافی و پاالیشی بر عملکرد برند تأثیر معناداری دارد. همچنین تأثیر عملکرد برند بر تعهد و تصویر برند 

های اکتشافی و پاالیشی و  گری عملکرد برند بین استراتژی مثبت و معنادار بود. عالوه بر این نقش میانجی

 .تأیید قرار گرفت تعهد مشتری و تصویر برند نیز مورد
 

 استراتژی اکتشافی، استراتژی پاالیشی، تصویر برند، تعهد مشتری، عملکرد برند. :کلیدی واژگان

  

                                                                                                                                  
  Za.hosseinnejad@mail.um.ac.ir    دوسی مشهد؛. کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فر1
 Nazemi_shm@um.ac.ir                 . استاد مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد )نویسنده مسئول(؛  2
 R-nia@um.ac.ir                                                 . استاد مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد؛      3



 97بهار،68شماره،چهارموبیستسالراهبردي،مديريتهايپژوهش

 

14 

 مقدمه
هها در ماها  وهشهشهن ا      های نامشهودد اهازما    ای به ارزش دارایی ، عالقه فزاینده1990از دهه 

هها   گدنهه دارایهی   خص ایه  های شا دانشناهی ش شاغال  بخش صنعت ودید آمده اات. از نمدنه
رقابهت،   افهزایش  ش بددجهه  .سه ی  عصه   تدا  به تصدی  ب ند هه  اهازمانی اشهاره .ه د. در     می

 جهب   به ای  رقابهت  ع صهه  در مانهد   منظهدر  بهه  هها  ب ای دانشناه متمایز تصدی  از ب خدرداری
 گهباری  اه مایه  به ای  جدید خارجی منابع به داتاابی ش نا شهای وهشهشی ش اااتاد دانشجدیا ،

بها تدجهه بهه اینمهه م ها        .(Landrum & et al, 1999) راهد  نظه  مهی   به ض شری دانشناه در
هها   اقتصاد .ندنی تأثا ات منفی را ب  شضعات مالی بسااری از مؤاسات آمدزش عالی ش دانشناه

هها به ای ایجهاد تمهایز ش باها        داشته اات، مدضدع ب نداازی به ام ی اات اتهیک ب ای دانشناه
 ادامهه  بهه  تصهما   بناب ای  شقتهی دانشهجدیا   ؛ (Marrs, 2010شده اات ) ط قدت خدد تبدیلنقا

 دانشهناهی  در خدانهد   درس به تصما  احتماالً گا ند، می تممالی ت صاالت مقطع در ت صال
در ایه ا  ناهز بها تدجهه بهه رشنهد رش بهه رشهد .سه            .هستند راضی آ  عملم د از .ه گا ند می

مالی در حدزه دانشناهی در دهه اخاه  از ر یهج جهب  دانشهجدیا  ب ته       درآمد ش جب  منابع 
اند. از ر فی با  ب ده ها به اهمات داشت  ب ند متمایز در بازار رقابتی وی داخلی ش خارجی، دانشناه

گاه ی داشهته ش عالقهه بهه      های اخا  در ایه ا  رشهد مشه     .ه جمعات جدا  در اال تدجه به ای 
یافتهه، انتخها  دانشهناه     صاالت تممالی در بها  ایه  گه شه افهزایش     ادامه ت صال در اطح ت 

هها .هه    شیههه در بها  گ شههی از آ     ههای جدانها  بهه    جوت ادامه ت صال همداره یمی از مالش
اند، بدده اات. همچنها  بها     های ت صاالت تممالی .س  . ده های مناابی را در آزمد  رتبه

ههای دشلتهی بهه ماهزا       ههای دانشهناه   لال شابستنی بددجهه د های دشلتی ب ت  .شدر ناز به دانشناه
ههای علمهی ش    شده ش نقش اااای دانشجدیا  ب ت  در ارتقها  فعالاهت   های وهشهشی انجام فعالات

یجاد شهده ااهت. بها    اها جوت جب  دانشجدیا  ب ت   وهشهشی، رقابت شدیدی با  ای  دانشناه
آ  مداجوهه هسهتند ایه  ااهت .هه بسهااری از       هها بها    ای .هه بسهااری از دانشهناه    حال مسهلله  ای 
هها بهه ب نهدهای معتب ته  رشی      ها جوت ادامه ت صال بهه اهای  دانشهناه    ب ت  آ  الت صاال  فارغ
هها از مزایهایی .هه مممه  ااهت شجهدد ایه          شهدد تها دانشهناه    آشرند ایه  مسهلله اهب  مهی     می
مثهال مممه  ااهت ااهتادا  شقهت        عندا  بو ه شدند. به ها داشته باشد بی الت صاال  ب ای آ  فارغ

زیادی جوت آمدزش .ارهای وهشهشی به دانشجدیا  مستعد ش ب ت  ص ف .نند امها زمهانی .هه    
ای جوت انجام .ارهای وهشهشی ش ت قاقاتی خدد  دیده خداهند از شجدد منا  اف اد آمدزش می
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هند. دانشهناه ف دشاهی   خدد را تغاا  د دهند تا دانشناه مند شدند ای  دانشجدیا  ت جاح می بو ه
شهده تداه  م قهج، ااهتادا  دانشهناه       ههای انجهام   ه  از ای  قاعدِه مستثنی ناست. ربج ب راهی 

انهد؛ م ا.هه معتقدنهد در امهدر آمدزشهی ش       مدردنظ  ه  از ای  مدضهدع ابه از نارضهایتی .ه ده    
یه   خداهنهد از تدانهایی ا   .ننهد امها زمهانی .هه مهی      وهشهشی دانشجدیا ، شقت زیادی ص ف مهی 

دهند ب ای ادامهه ت صهال    ها ت جاح می دانشجدیا  در زمانه وهشهش ش آمدزش ااتفاده .نند آ 
شهدد ایه  ااهت .هه      ها را انتخا  .نند. اؤالی .ه اینجا مط ح می در مقارع باالت  اای  دانشناه
آشرنهد    هها رشی  دهند تا جوت ادامهه ت صهال بهه اهای  دانشهناه      م ا ای  دانشجدیا  ت جاح می

  شک عدامل بساار زیادی در ای  تصما  مؤث  هستند. عداملی مانند عملم د دانشناه م ل بدش
 ت صال در مقطع فعلی، اات اتهی مدرد ااتفاده دانشناه بهه ایه  معنها .هه آیها دانشهناه  هناتهی       

 از حاصهل  ههای  مهالش  با رشیارشیی جوت ا.تشافی های ف صت ب  ش . ده اتخا  را .ارآف ینانه
.ه ده ااهت ش یها بها بهازنن ی ش       تم .هز  صهدرت مهداشم   تمندلدژیمی به تغاا ات ش شد  جوانی

 ,Gedajlovic & et alدارد )هها   های فعلی خدد اعی در وااخ به ایه  مهالش   واالیش اات اتهی

 به ای  بسهاار  .هه  هسهتند  ههایی  ف صهت  از واه شی  درگاه   ا.تشهافی  های (. درشاقع ف صت2012
ههای   فعالاهت  حهدزه  در را رقهابتی  مزایهای  واالیشی های صتف  .ه درحالی بدده، جدید دانشناه

؛ (March, 1991; Vorhies & et al, 2011اهازند ) جهاری دانشهناه بهازتع ی  ش وایهدار مهی     
شده، هدف از ای  وهشهش ای  اات .ه ب رای .نهد ااهتفاده از    بناب ای  با تدجه به مسلله عندا 

.ه همزما  اات اتهی ا.تشافی ش واالیشهی ااهت،    های انتخابی دانشناه ف دشای مشود اات اتهی
ب  تصدی ی .ه دانشجد به عنهدا  مشهت ی آمهدزش عهالی، از ب نهد دانشهناه ف دشاهی مشهود ش         
تعودی .ه نسبت به دانشناه دارد مه تأثا ی ب ای ادامهه ت صهال در همها  دانشهناه در مقهارع      

 باالت  دارد 

 ادبیات تحقیق .1

 یک ه  با م تب از .شدر واشا  داخل ش خارج  های وهشهش از ای در ای  بخش ابتدا به خالصه
متغا های ت قاج ش اپس به مبهانی نظه ی مه تب  بها هه  یهک از متغا هها ش رشابه  بها  آ  ش           از

 اات. شده  و داختهها  اهف ضیت به مدل مفودمی ت قاج ش تداعه درنوا
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 ادبیات تجربی .1-1

اهی ااهت اتهی دشاهدتدانی ب نهد دانشهناه ش      ب ر هدف باای ( مطالعه2016ش هممارا  ) 1نندی 
ادعها   هها  آ انهد.   اث ش ب  تصدی  ب ند، شو ت ش تعود در مقطهع ت صهاالت تممالهی انجهام داده    

رهدر غا مسهتقا  به  تعوهد ش شهو ت از       یشی( بهه ش واالا.تشافی )متغا های دشادتدانی  اند داشته
منج  به بوبدد تصدی  ب ند از ر یهج  گبارد همچنا  ای  دشادتدانی  ر یج عملم د ب ند تأثا  می

 ش هممهارا   2گه دد. شانهک   ه دش ندع اات اتهی ا.تشافی ش واالیشی با اث  غا مستقا  تعوهد مهی  
های فم ی بخش فناشری ارالعات تأثا  مثبتی به    اند ا مایه ای ادعا . ده ( ناز در مطالعه2015)

هها تهأثا  مثبتهی به  عملمه د بخهش        اات اتهی ا.تشافی ش واالیشی دارد ش هه  دش ایه  ااهت اتهی   
ش  3شهدد. الهدی   ندبهه خهدد باعهه بوبهدد عملمه د اهازما  مهی        فناشری ارالعات دارد .ه ای  بهه 

رهدر مسهتقا     اند عملم د ب ند ش تصدی  ب ند صنعتی ه  دش بهه  ( ناز عندا  . ده2015هممارا  )
اما عملم د ب ند به  تعوهد   ؛ دهد به ب ند، تعود ش شفاداری خ یدارا  را ت ت تأثا  ق ار می اعتماد

 ب نهد  اند، تصهدی   ( ادعا داشته2013ش هممارا  ) 4بلندمدت ش شفاداری مؤث ت  اات. همچنا  تد
 ش مثبهت  تهأثا   ناهز  مشهت ی  تعوهد  ش دارد معنهاداری  ش مثبهت  تهأثا   اهازما   ب ند تعود ش .ت ب 
در ت قاقهی بعهد از    (2008) 5. همچنا  اانگ ش یانهگ دارد .ننده مص ف شفاداری ب  معناداری

 انهد .هه همهه اهاختارهای     اازند به ای  نتاجهه راهاده   شنااایی اجزایی .ه تصدی اازمانی را می
شههو ت ش مدقعاههت خههارجی تههأثا ات مثبتههی بهه  ننهه ش حمههایتی  شخصههات، تصهدی  دانشههناه، 

نهد،  ا ( در ت قاج خدد عندا  .ه ده 2001)  6دانشجدیا  نسبت به دانشناه دارد. نندی  ش لبالنک
از شهو ت دانشهناه ش هه  از تصهدی  دانشهناه مطلهد  باشهد،         هه  درک  مازا  تعود زمانی .ه

یابد. همچنا  افزایش ب هممنش با  ه  دش ااختار بهه تعوهد باشهت  مشهت ی .مهک       افزایش می
 .ند. می

 مندننی ب رای (، در مطالعه خدد به1392هممارا  )ناا ش  در مطالعات داخلی ناز، قدی ی
 مثبت اند رابطه عندا  . ده اند ش عملم د ب ند و داخته رشی ب  اازما  اات اتهیک گا ی تجو تأثا 

                                                                                                                                  
1. Nguyen  

2. Wang 

3. Alwi 

4. Tu.T 

5. Sung & Yang  

6. Nguyen & LeBlanc  
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 در .ار.نا  ب  مبتنی ب ند شیهه ارزش ب ند، عملم د ش اات اتهیک گا ی جوت با  ش معناداری
( در ت قاج 1391هممارا  )گ دشن ی شجدد دارد، همچنا  حسانی ش  ش مساف تی های آژانس
 های . دند، درنتاجه مقااس شنااایی واام ندر دانشناه ب ند تصدی  انجش جوت یشیهگ 13خدد 

 ندر واام دانشناه از ف د من ص به مطلد  ش نا شمند،  هنی های ت قاج، تداعی ای  در شده شنااایی
با  .ه دهد می را ای  امما  دانشناه مدی ا  اند نتایج ت قاج به ها ادعا داشته آ  شد شنااایی
 اای  با را  هنی خددتصدی   رقابتی، اات اتهی تدشی  جوت آینده در ها مقااس ای  د .  .می

همچنا  حسانی ش هممارا   ..نند شنااایی را خدد ضع  ش قدت نقاط ش . ده مقایسه ها دانشناه
 ش رضایت افزایش به ب ند، منج   هنی اند .ه تصدی  ( در ت قاج خدد به ای  نتاجه رااده1389)

بناب ای  با تدجه به مطالعات صدرت گ فته در ارتباط مدضدع  گ دد، می .ار.نا  شفاداری درنوایت
ت قاج، در ادامه به ب رای متغا های اات اتهی ا.تشافی ش واالیشی، تصدی  ب ند، عملم د ب ند ش 

 تعود در بست  آمدزش عالی و داخته شده اات.

 ادبیات نظری  .1-2

 . استراتژی اکتشافی1-2-1

هها در   دنبهال تغااه ات ااااهی ش ف صهت     ها تم .ز ا.تشافی غال  داشته ش فعاالنهه بهه   .تب خی از ش 
رهدر فعاالنهه    ههای ا.تشهاف م هدر بهه     ها، م صدالت ش یا بازارهای جدید هسهتند. شه .ت   آشری ف 

یهک ااهت اتهی ا.تشهافی ناازمنهد منهابع ش       (.Schulz, 2001.ننهد )  دانهش جدیهد را گه دآشری مهی    
های جدید به ای خهدمات    ر ح .2دانش ش منابع مدجدد را رشد دهد، . 1 ت .هارالعات جدیدی اا

بهه دنبهال    .4 های مختل   ینفعا  تداعه دههد ش  های تدزیع جدیدی ب ای گ شه .انال. 3واشنواد دهد 
بازده م بهدط بهه ااهت اتهی     (.Benner & Tushman, 2003ارضای ناازهای بازارهای ندظودر باشد )

(. مطالعهه حاضه  فه      He & Wong, 2004شهدد )  ده ش در ری زما  حاصهل مهی  ا.تشافی متغا  بد
ها با اتخا  اات اتهی ا.تشافی به ب رای، جستجد، .ش  ش گه دآشری ارالعهات    .ند .ه دانشناه می

ای جدیهد   ههای تداهعه   ها ش بازارهای م لی ش دشرداهت به ای شنااهایی ف صهت     از ر یج تمندلدژی
ردر مداشم در تالش به ای تداهعه مسهتم      ها به .ه دانشناه . مد (Yu & et al, 2014)دارند تم .ز 

تهدا  گفهت    خددشا  ش .س  منابع جدید در شا.نش به م ها  در حهال تغااه  هسهتند، بنهاب ای  مهی      
 ها ب  عملم د دانشناه مؤث  باشد. .ارگا ی اات اتهی ا.تشافی در دانشناه به
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 1. استراتژی پاالیشی1-2-2

 شهده  تع ی  شدت به های رشیه هستند، دارای غال  واالیشی گا ی جوت ایدار .ه هایی ش .ت
 از ناشهی  درآمهدهای  به   ش . ده تقدیت را اصلی قدت نقاط شنااایی مشخص ردر به .ه هستند
 ت  بوننام ش قطعی بازده واالیشی، اات اتهی در. (Gupta& et al, 2006)دارند  تم .ز شری بو ه

عنهدا  رفتهاری از دانشهناه     سندگا ، اات اتهی واالیشهی را بهه  ندی(. He & Wong, 2004اات )
 ,Yu & et al)شهدد   انتخا  شناخته مهی  ش تدلاد شری، بو ه اج ا، با اصالح، .ه .نند تع ی  می

ش  م صهدالت  هها،  گا انهه هزینهه   ها با .نت ل اهخت  رشد .ه دانشناه حال انتظار می . با ای (2014
ها انتظار دارند .ه به .نت ل  آ (. (Chapleo, 2004باشنده بخش داشت بازارها عملم دی رضایت

مدت  مند . د  ادامه دهند ش باید ارمانا  حاصل .نند .ه به عملم دی مناا  در .دتاه ش نظام
ها قادر به ب آشرده ااخت  اهداف عملم دی  حال اگ  آ  . باای (March, 1991)یابند  دات می

تدانهد   ندبه خدد مهی  به های مدجدد، رغ  تأ.اد باالب  رشیه علی از ر یج اات اتهی واالیشی باشند،
 ت ی گ دد. منج  به عملم د ب ند مناا 

 2. دوسوتوانی سازمانی1-2-3

شهده   تشهمال  4ش ما گهی ش موهارت   3به معنای دش اهد )دش اهمت(   شاژه دشادتدانی از دش .لمه
زمها    ند؛ بدی  معنی .ه هه  ن دی دشادتدا  هست های ودیا به های مدفج در م ا  اازما اات. 
تدانند با ت دالت ودیدار شده در وا امد  خدد اازگار شدند .ه در ای  صدرت دشاهدتدانی   می

 مدمفو(. Paliokaite & Pacesa, 2014شدد ) یک اازما  مبدأ ب ت ی رقابتی در نظ  گ فته می
اههات یههادگا ی ادب در (1991) 6( ش مههارس2006) 5دااهها  دشاههدتدانی بهه ای اشلهها  بههار تداهه 

ش یها  واالیشهی  ههای   ها تمایل به تم .ز به  تدانهایی   اازمانی ب  مبنای مشاهداتی اات .ه ش .ت
گه ا، راهاد  بهه     وهاالیش ههای   .ه ههدف شه .ت   شده اات. درحالی ریزی دارند ر ح یا.تشاف

ههای   ههدف شه .ت   اازی اات. .ارایی بوت  ب ای نمدنه از ر یج تم .ز ب  رشی تدلاد ش عادی
به ای   وبی ی در اازما  از ر یج یک رشیم د باز به یادگا ی اات. گ ا ایجاد انعطاف افا.تش

                                                                                                                                  
1. Exploitative Strategy 

2. Organizational Ambidexterity 

3. Ambi 

4. Dexterity 

5. Dacin  
6. March  
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های نهدآشری   زمایش ش گام گباشت  به و شژهآبناا  از ر یج  های دانش نمدنه، ب خی از ش .ت
 .نند. وبی ی را ایجاد می و مخار ه انعطاف

 1. عملکرد برند1-2-4

 در نههدآشری حههامی ای شظافههه عملمهه د ش ااههت لاههاتیعم ش ای شظافههه جنبههه دش دارای عملمهه د
 باالیی وبی ی ریسک ندآشری، حامی ش فعال م ا  یک در اازما  یک اعضای ش بدده اازما 
. یابنهد  داهت  وهبی   انعطهاف  ف ایندهای به تا .نند می عمل خدد شظای  ها نقش از ف ات  ش داشته

 اقهدام  عملاهاتی  ههای  شهاده  بوبهدد  ش اصهالح  در مشهار.ت  بهه  نسهبت  شه ایطی  منا  با .ار.نا 
 ادباات در اغل  های مختل  جنبه از اازما  عملم د گا ی اندازه(. لزشم Lou, 2017).نند  می

 دیهدگاهی  جوهت  همها   بهه  اات، بدده مدردتدجه هماشه شابسته متغا  یک عندا  به ش بازاریابی
 .هه  دارد شجهدد  زما اا تدا  شده ارائه خدمات ش م صدالت ر یج از عملم د ارزیابی جوت

 عملم د های شیهگی ش ابعاد از (. با آگاهیTuan, 2012شدد ) می ناماده ب ند عملم د اصطالحاً
 بهدد. ت قاهج   خداهنهد  تدانهات   ش مجوزت  ب ند، مؤث ت  های اات اتهی .ارگا ی در به مدی ا  ب ند

 .هاال  افاهت . قامت، لمثب ند ) های شیهگی دهنده تشمال عدامل عندا  به را ب ند عملم د حاض 
 ..ند می تع ی ( تدزیعی ش خدمات ها یستنیشا خدمات، ش

 2. تصویر برند1-2-5

 از .هه  بدده خدماتی ب ند یک به .ننده مص ف منفی یا مثبت .لی شضعات عندا  به ب ند تصدی 
 شهدد،  مهی  ایجهاد  خهدماتی  ب ند ابعاد ی تج به ری در .ه رضایتی ش رضایت از مشت ی ادرا.ات

 یمپارمهه  تجهار   نتاجهه  ب نهد،  تصهدی   درشاقهع (. Hegner & et al, 2017) گاه د  مهی   تهأثا 
ز دیهدگاه  ا (.Liao & et al, 2017) ااهت  تدا  اازما  شده ارائه خدمات از .نندگا  مص ف

.اتل  ش فا.س تصدی   هنی از دانشناه مجمدع باشرهای یک فه د نسهبت بهه دانشهناه تع یه       
گاه ی   ی  ب ند دانشهناه، نقهش مومهی را در تصهما     تصد(. Alves & Raposo, 2010شدد ) می

رهدر   تداند ارتبارات بازاریابی را بهه  زی ا از نظ  بازاریابی، تصدی  ب ند می؛ .ند دانشجد بازی می
اث بخشی افزایش دههد. لهبا در ب هه ب نهد دانشهناه، دانشهجدیی .هه تصهدی  مطلهدبی از ب نهد           

زیهاد همها  دانشهناه را به ای مقهارع بعهدی         احتمهال   بهه دانشناهش در یک مقطع داشته باشد، 
                                                                                                                                  
1. Brand Performance 

2. Brand image 
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.ند. همچنا  تصدی  ب ند م بدط به تداعی ملمدس ش ناملمدس ب ند دانشناه در نهزد   انتخا  می
 (.Alwi & et al, 2014اات )ای عملم د دانشناه  اف اد هست .ه مشتج از ارزیابی ل ظه

 1. تعهد مشتری1-2-6

 ش نشها   نهام  یها  شه .ت  یک به نسبت وایدار تمایل یا نن ش از ندعی اات عبارت مشت ی تعود
 یهک  بهه  رشانهی  از ل ها   اهازما   اعضهای یهک   عنهدا   به مشت یا  .ه ای اندازه خاص، تجاری
 حفه   بهه  تمایل مسهتم   ر یج از ش شدند می شابسته آ  م صدالت یا نشا  تجاری ش نام اازما ،

 & Moorman & et al, 1992;Morgan شهدد)  مسهت م  مهی   اهازما   بها  شا  عضدیت، رابطه

Hunt 1994     ااهت (. تمایل به ماند  در یک رابطه، شهاخص مومهی به ای تعوهد (Morgan & 

Hunt 1994 تمهایلی وایهدار بهه حفه  رشابه  بلندمهدت بها ت صهاالت         درشاقهع  (. تعود دانشجد
امهه  .ننده اننازه دانشهجد به ای اد   تممالی ش همچنا  دانشناهی خاص هست. ای  تعود منعمس
دانشهجد م هدری بهاال ش     درشاقهع رابطه با دانشناه از ر یج عملم د مناا  هما  دانشناه اات. 

تداند تصهدی  ب نهد را ارتقها دههد ش همه اه بها        تأ.اد ب  ایجاد ندآشری ارزشمند ب ای دانشجد می
 .(Nguyen & et al, 2016) شدندتدانند منج  به تعود به ب ند  ارتبارات اث بخش باشت  می

حاض  در بست  تصمامات متقاضهاا  آمهدزش عهالی در مقهارع      داناد وهشهش ردر .ه می ما ه
شده اات. لبا با تدجه به اینمه در مطالعات گبشته در زمانهه ب نداهازی    شا  انجام ت صاالت تممالی

شهده ااهت ش    ها، ت قاقهات انهد.ی در حهدزه آمهدزش عهالی انجهام       های انتخابی دانشناه ش اات اتهی
ههها بسههاار .هه   هههای ب نداههازی در دانشهناه  مطالعههات داخلههی درزمانههه تهدشی  ااههت اتهی بخصهدص  

های ا.تشهافی ش واالیشهی    اات اتهی تدأممدردتدجه ق ارگ فته اات ش همچنا  ت قاقاتی درزمانه تأثا  
ام ها، تصدی  ب ند ش تعود دانشجد ش تأثا  رشاب  ای  متغاا ها به  یمهدین  انجه    ب  عملم د ب ند دانشناه

ای از ایه  عدامهل بهه ایه       تا با ت .ا  مجمدعه دنبال آ  اات بناب ای  وهشهش حاض  به؛ نن فته اات
تدانهد بهه مهدی ا      های وهشهش حاض  مهی  شماف در حدزه آمدزش عالی ودشش دهد. از ر فی یافته

هها به ای    هایی ب ای تأثا گباری ب  تصما  دانشجدیا  اهای  دانشهناه   ها در ر احی اات اتهی دانشناه
تدانهد در   ها ب ای تداشم ت صال .مک .نهد. همچنها  مهی    ادامه ت صال ش تعود دانشجدیا  فعلی آ 

 رشیم دهای مدی یت ب ند .ارب د داشته باشد.

                                                                                                                                  
1. Commitment 
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 استراتژی پاالیشی

 استراتژی اکتشافی

 عملکرد برند

 تعهد

 تصویر برند

استراتژی های 

 دوسوتوانه

H1 

H5 

 . مدل مفهومی پژوهش1-2-7

متغا ههای   ش تع یه  گ دیدنهد.   یحبا تدجه به ت قاقات گبشته، ه  یک از متغا های ای  مهدل، تشه   
عملمه د ب نهد،    ،یشهی ش واالههای ا.تشهافی    ااهت اتهی های  نام متغا  بهونج  در ای  مدل،اصلی مدجدد 

مسهتقل  ههای  متغا ههای ا.تشهافی ش واالیشهی     اات اتهیمتغا  نخست یعنی  هست.تصدی  ب ند ش تعود 
دش  .باشهند  مهی تأثا گهبار   ب نهد ش تعوهد   غا مستقا  ب  تصدی  ش مستقا  ای  وهشهش بدده .ه به شملی

 عملم د ب نهد  اات .ه از متغا  مستقل تأثا وبی ی دارد؛ ش ، تصدی  ب ند ش تعودشابسته .ه شامل  متغا
 ،با تدجه به ادباات ش واشهانه ت قاهج   گ دد. عندا  متغا  ماانجی یا شاا  تلقی می به.ه در ای  وهشهش 

صهدرت   بهه  Nguyen & et al, (2016)شهده تداه     با تغاا اتی از مدل ااهتفاده مدل مفودمی ت قاج 
 در ت قاج حاض  مدرد آزمد  ق ارگ فته اات:  یل

 

 
های ماانجی ناز به  های مستقامی .ه در شمل مشخص شده اات؛ ف ضاه عالشه ب  ف ضاه
 گ دد: ش ح  یل ارائه می

H6شااطه عملم د ب ند ب  تصدی  ب ند مؤث  اات. : اات اتهی ا.تشافی به 
H7د ب ند ب  تصدی  ب ند مؤث  اات.شااطه عملم : اات اتهی واالیشی به  

H8شااطه عملم د ب ند ب  تعود مشت ی مؤث  اات. : اات اتهی ا.تشافی به 
H9ی عملم د ب ند ب  تعود مشت ی مؤث  اات. شااطه : اات اتهی واالیشی به 

 پژوهش. مدل مفهومی 1شکل 
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 شناختی چارچوب روش .2

ه از ت لالهی ش بها ااهتفاد    -وهشهش حاض  از حاه هدف، .ارب دی ش از حاهه رشش، وامایشهی  
اات. جامعه مدردمطالعهه دانشهجدیا  ت صهاالت تممالهی      1ی ااختاری یابی معادله الندی مدل

دانشههناه ف دشاههی مشههود ااههت .ههه حههداقل یههک مقطههع از ت صالشهها  را در ایهه  دانشههناه    
( نفه   10402هها )  اند. حج  جامعه بنا به گزارش ت صاالت تممالی دانشهناه تعهداد آ    گبرانده
آزمهد  شهده ش بها     نامهه از دانشهجدیا ، وهاش    و اهش  30ی اشلاهه شهامل    نهه ابتدا یک نمد هست.

در ف مدل .د. ا  با دقت ب آشرد ش اطح ارمانها    50/0جاینباری ان  اف معاار آ  به مازا  
بانههی عههدم بازگشههت تعههدادی از   نفهه  تعاهها  شههد. بهها تدجههه بههه وههاش  370  حجهه  نمدنههه 95/0

 370بها   یه   ا از.هه   تصهادفی بها  دانشهجدیا  تدزیهع     صهدرت  به  نامه و اش 400ها،  نامه و اش
 نامه تممال ش بازگ دانده شد.و اش

های ااتاندارد مدرد ااتفاده در مطالعات واشا  ااتفاده شد.  ب ای انجش متغاّ ها از انجه
بازگشهت ت جمهه   -ی ت جمه منظدر ااتفاده در زمانه اازمانی ای انی با ااتفاده از شاده ها به انجه
تدشی  شهده ااهت.    1ها در قال  جدشل شماره  اازی شده اات. ارالعات م بدط به گدیه بدمی

انجام شد. نتایج ت لاهل  آمدس افزار  ت لال عاملی تأیادی ب ای ت قاج حاض  تدا  ن م همچنا 
عاملی تأیادی م حله اشل نشا  داد .ه در مدل ت لاهل عهاملی به ازش یافتهه بهار عهاملی تمهامی        

دارای تفاشت معنادار با صف  بهدد   95/0های م بدره در اطح ارمانا  بانی گدیه متغا ها در واش
هها ش ابعهاد ایه     های و اشنامه حبف نشهدند. مبنهای معنهاداری گدیهه    .دام از گدیه بناب ای  هاچ

گدیهه از و اشهنامه، مهدرد     33باشد. لبا درنوایت،  5/0ها زی   اات .ه اطح معناداری ب ای آ 
بنهدی  امتاازی لامه ت قسهمت   های و اشنامه در یک را  ونجوااخ ار گ فتشت لال ق  تجزیه

گههد، ماههزا  مدافقههت خههدد را در مقاههاس لامهه ت .ههه از یههک تهها وههنج    شههده ااههت تهها وااههخ 
حضدری تممال ش ب ای ارمانها  از رعایهت    شده، مشخص .ند. و اشنامه با م اجعه بندی درجه

وهس از   الت، تدضها ات شهفاهی داده شهد.   دقت وااخند، در مدرد ن ده وااهخندیی بهه اهؤا   
 اس وهی اس اس افهزار   ها، ضه ی  وایهایی متغا ههای وههشهش تداه  نه م      آشری .لاه دادهجمع

 1رهدر .هه در جهدشل شهماره      م اابه گ دید .ه مقادی  آ  ب ای تمامی متغا هها ش ابعهاد همها    
ههای علهدم انسهانی    به دات آمد. با تدجه بهه اینمهه به ای وههشهش     7/0آشرده شده اات، باالی 

                                                                                                                                  
1. Structural Equation Modeling-SEM 
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تدا  نتاجه گ فت .هه وایهایی و اشهنامه ت قاهج     قبدل اات، می قابل 7/0ض ی  آلفای باالت  از 
ههای مختله  ت لاهل آمهاری، نظاه        هها رشش  شت لاهل داده  منظدر تجزیه همچنا  به خد  اات.

ی  ی صف ، مهدل یهابی معادلهه    ی ض ای  همبستنی م تبه ت لال همبستنی وا اد  ب ای م اابه
شهده ش ت لاهل    آشری ههای جمهع   ی ااختاری با داده ااختاری ب ای ب رای ب ازش الندی معادله

( به ای ب راهی نقهش متغا ههای     1986ای بهارش  ش .نهی )   گه ی بهه رشش موهار م حلهه     ماانجی
افزارههای ت لاهل    های مدردنظ  با ااهتفاده از نه م   گ ی، مدردااتفاده ق ار گ فت. ت لال ماانجی

 (SPSS V.19)ی آماری ب ای علهدم اجتمهاعی    ش بسته (AMOS V.20) 1شتاشریااختارهای گ
 صدرت گ فت.

 . ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای اصلی تحقیق1جدول 

 تحلیل تجربی .3

های گ دآمده، نتایج حاصل از بخش اشل اؤاالت عمدمی .ه م بدط به  ب  اااس داده
درصد م د هستند.  4/23درصد ز  ش  6/77دهد .ه  دهندگا  هست، نشا  می های وااخ شیهگی

از درصد ن 1/29درصد دانشجدی مقطع .ارشناای ارشد ش  8/70ازنظ  مقطع ت صالی ناز، 
درصد مدرک  9/38ل ا  م ل اخب مدرک .ارشناای،  باشند. به دانشجدی د.ت ی می

ل ا  م ل  اند. به از اای  دانشناه اخب . ده 1/61شا  را از دانشناه ف دشای مشود ش  ت صالی
 7/15درصد مدرک خدد را از دانشناه ف دشای مشود ش  3/84اخب مدرک .ارشناای ارشد 

                                                                                                                                  
1. Statistical Package for Social Sciences-SPSS 

 ها تعداد گویه نام ابعاد نام متغیر
آلفای کرونباخ 

 ابعاد

آلفای کرونباخ 

 متغیرها
 منبع

استراتژی 
 اکتشافی

 (2016همکاران )نگوین و  738/0 - 3 -

استراتژی 
 پاالیشی

 (2016همکاران )نگوین  763/0 - 4 -

 عملکرد برند

 کیفیت خدمات

17 

798/0 

 
 

 (2016همکاران )نگوین و 
 788/0 هزینه ارائه خدمات

 751/0 شایستگی خدمات

 727/0 خدمات توزیعی

 (2015سید آلویی همکاران ) 863/0 - 5  تصویر برند

 (1994وهانت )رگان مو 904/0 - 4  تعهد
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دهندگا  در گ شه  وااخ 9/38ل ا  گ شه آمدزشی  اند. همچنا  به دهاز اای  دانشناه اخب . 
 2/2درصد در گ شه .شاشرزی،  7/15درصد در گ شه موندای،  9/24آمدزشی علدم انسانی، 

درصد در گ شه دامپزشمی ت صال می  3درصد در گ شه علدم وایه ش  4/15در گ شه معماری، 
مدزشی علدم انسانی بدده اات. ازآنجا.ه یمی از . دند.ه باشت ی  ف اشانی م بدط به گ شه آ

ی ااختاری  یابی معادله .ارگا ی رشیم د متغاّ های ممند  در الندی مدل های به ش ط واش
شجدد همبستنی ماا  متغاّ های وهشهش اات، بدی  منظدر ت لال همبستنی وا اد  به انجام 

ها شامل  های تدصافی آ  از آماره، مازا  همبستنی ه  متغا  ش ن2ی  رااد. در جدشل شماره
 شده اات. مااننا  ش ان  اف معاار ارائه 

 همبستگی متغیرها . میانگین، انحراف معیار و ضریب2جدول 

 4 3 2 1 انحراف معیار میانگین متغیرها

 - - - 1 68/0 60/3 استراتژی اکتشافی

 - - 1 466/0 71/0 89/3 استراتژی پاالیشی

 - 1 623/0 491/0 66/0 11/3 عملکرد برند

 1 657/0 425/0 483/0 78/0 63/3 تصویر برند

 515/0 520/0 351/0 318/0 94/0 45/3 تعهد

درصد معنادار بددند. ض ای  ایه  جهدشل نشها  از آ  دارد     99تمام ض ای  در اطح ارمانا  
بهه ماهزا     ی شت ی  ض ی  همبستنی م بدط به رابطه با  عملم د ب ند ش ااهت اتهی واالیشه   .ه بزرگ

ی با  تعوهد ش ااهت اتهی ا.تشهافی ااهت .هه       ت ی  ض ی  ناز م بدط به رابطه اات. .دمک 623/0
ها تق یباً ب ای تمام متغا ها از حهد متداّه     اات .ه البته معنادار اات. مااننا  وااخ 318/0آ   مازا 
 یشی تعلّج دارد.اات اتهی واال ت ی  مقدار ناز به ( باشت  اات ش بزرگ3عددنامه ) و اش

 اهادنی  گ شهده، الزم ااهت معنهاداری شز  ر    همچنا  واش از ارزیابی مدل ااختاری ارائه
شهده تها از    ههای م بدرهه ب راهی    بانهی گدیهه   ههای مختله  و اشهنامه در وهاش     ]بار عاملی[ اازه
ا هه  گاه ی اهازه   هها در انهدازه   قبدل بهدد  نشهانن های آ    گا ی ش قابل های اندازه ب ازندگی مدل

بهه   2آمدس افزار ش ن م 1ارمانا  حاصل شدد. ای  مو ، با ااتفاده از تمناک ت لال عاملی تأیادی
 95/0ها در اطح ارمانها   در مدل ت لال عاملی ب ازش یافته بار عاملی تمامی گدیه .انجام رااد

 ازش ههای به   های معنادار به هم اه شهاخص  . نتایج ت لال عاملی تأیادی ب ای گدیهاات معنادار
                                                                                                                                  
1. CFA: Confermatory Factor Analysis  

2. AMOS  
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هها نشها  از به ازش مطلهد       شهده ااهت. ایه  شهاخص      ، ارائهه 3ی  در جدشل شماره CFAمدل 
شده به متغاّ  ممنهد  م بدرهه     داری بار شد  ه  متغاّ  مشاهده گا ی داشته ش معنا های اندازه مدل

 .مدرد تأیاد ق ار گ فت

 نامههای پرسش. نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای گویه3جدول 

 گویه
وزن 

 رگرسیونی

سطح 

 معناداری
 گویه نتیجه

وزن 

 رگرسیونی

سطح 

 معناداری
 نتیجه

1 541/0  معنادار /.000 795/0 16 معنادار /.000 

2 770/0 642/0 17 معنادار /.000   معنادار /.000 

3 560/0 701/0 18 معنادار /.000   معنادار /.000 

4 649/0 582/0 19 معنادار /.000   معنادار /.002 

5 743/0 603/0 20 معنادار /.000   معنادار /.000 

6 523/0 754/0 21 معنادار /.000   معنادار /.002 

7 656/0 615/0 22 معنادار /.000   معنادار /.004 

8 491/0 719/0 23 معنادار /.000   معنادار /.007 

9 579/0 480/0 24 معنادار /.000   معنادار /.000 

10 425/0 698/0 25 معنادار /.000   معنادار /.025 

11 665/0 721/0 29 معنادار /.000   معنادار /.000 

12 707/0 793/0 30 معنادار /.000   معنادار /.000 

13 714/0 810/0 31 معنادار /.000   معنادار /.000 

14 681/0 699/0 32 معنادار /.000   معنادار /.000 

15 821/0 860/0 33 معنادار /.000   معنادار /.000 

χ2 = 474.026; df = 409; χ2/df = 1.159 

CFI= 0.96; TLI= 0.95; IFI= 0.96; RMR= 0.062; RMSEA= 0.045 

ی  ف ضهاه  4ی اهه  ش   ف ضهاه  5ی  ت  عندا  شد، وهشهش حاض  ب  وایهه  گدنه .ه واش هما 
، 2 ی .ند. شهمل شهماره   اخص ق ار دارد .ه رشاب  مستقا  ش غا مستقا  با  متغاّ ها را تباا  می

اهازد. به     ب ازش یافته اات ش شدّت رشاب  با  متغاّ ها را رششه  مهی   SEMی مدل  دهنده نشا 
ی اهاختاری مطلهد ، الزم ااهت     (، در یک النهدی معادلهه  1389اااس منابع مدجدد )قاامی، 

ههای   ، شهاخص 3ی آزادی .مته  از   .ای اِامدئ  غا  معنهادار، نسهبت .های اِاهمدئ  بهه درجهه      
ی ماههاننا  م بعههات  ریشههه 90/0تهه  از  ، تطباقههی ش نامههدیی بهه ازش بههزرگبهه ازش هنجارشههده

 05/0ته  از   ااننا  م بعهات خطهای به آشرد .دمهک    می  ریشه ؛ ش90/0ت  از  مانده .دمک باقی
نسهبت .های    701/408ی ااختاری ب ازش یافته، .ای اِامدئ  ب اب  با  باشد. ب ای الندی معادله

ههای به ازش هنجارشهده، تطباقهی ش نامهدیی       شهاخص  477/2با  ی آزادی ب اب  اِامدئ  به درجه
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ی  ریشهه  ش 062/0مانده  ی مااننا  م بعات باقی ، ریشه686/0 ش 908/0، 744/0ب ازش به ت تا  
ههای به ازش النهدی     ی شاخص اه.ل آمده اات. دات به 075/0مااننا  م بعات خطای ب آشرد 

بخهش مهدل حمایهت     از به ازش .هامالً رضهایت   ت ند .ه  گفته مطلد  نوایی، از نقاط ب ش واش
 دارد.

 گیری[ های اندازهساختاری و مدل  ی ساختاری ]مدل . الگوی معادله2شکل 

ههای اهه     ش از ماها  ف ضهاه   (p<.05, t >1.64)تمام رشاب  ازل ا  آمهاری معنهادار بهدده    
رهدر   وههشهش، بهه  ههای   ی آزمهد  ف ضهاه   ها مدرد تأیاد ق ار گ فتند. نتاجه وهشهش، همه ف ضاه

 شده اات. ، نشا  داده4ی  خالصه در جدشل شماره

 های پژوهش ی نتایج آزمون فرضیه . خالصه4جدول 

 نتایج 

 روابط 

ضریب 

 استاندارد
 ی آزمون نتیجه سطح معناداری عدد معناداری

 تأیید /.000 675/4 36/0 عملکرد برند ←استراتژی اکتشافی 

 تأیید /.000 298/7 65/0 عملکرد برند ←استراتژی پاالیشی

 تأیید /.000 938/7 53/0 تصویر برند ←عملکرد برند

 تأیید /.000 608/8 73/0 تعهد ←عملکرد برند

 تأیید /.000 971/1 24/0 تعهد ←تصویر برند

 گری تحلیل میانجی. 3-1

نقش متغاّ   منظدر تأیاد ی ت لال رگ ااد  به م حله به  گ ی، درشاقع انجام م حله  ت لال ماانجی
(. گبرانهد  موهار   1986ی با  متغاّ های مستقل ش شابسته اات )بارش  ش .نی،  در رابطه  ماانجی
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گ ی، ض شری اات. گهام اشّل ایه  ااهت     عندا  متغاّ  ماانجی گام ب ای تأیاد نقش یک متغاّ  به
ی بها    معنهاداری رابطهه  ی معنادار داشته باشد. در گام دشّم  .ه متغاّ  مستقل با متغاّ  شابسته رابطه

ش شابسهته    ی بها  متغاّ ههای ماهانجی    ش در گام اهدّم معنهاداری رابطهه     متغاّ های مستقل ش ماانجی
شدد،  شارد معادالت رگ اادنی می  شدد. گام موارم ای  اات .ه شقتی متغا  ماانجی ب رای می

  ت متغاّه  مهدردنظ ، ماهانجی   ی با  متغاّ  مستقل ش شابسته غا  معنادار شدد .ه در ایه  حاله   رابطه
( شلی همچنا  1/0.امل اات ش یا اینمه ای  رابطه در حضدر متغاّ  ماانجی .اهش یابد حداقل )

 ، جزئی خداهد بدد. .ه در ای  حالت نقش متغاّ  ماانجی معنادار باقی بماند
مه د  شده اات اث  اات اتهی ا.تشافی به  عمل  نشا  داده 5گدنه .ه در جدشل شماره  هما  

ب ند، اات اتهی ا.تشافی ب  تصدی  ب ند، عملم د ب ند ب  تصدی  ب ند )اهه شه ط اشلاهه( معنهادار     
شده اات. در گام موارم یعنی شرشد متغا  ماانجی، نتایج مبا  ای  ااهت .هه در حضهدر متغاه      

بهه   483/0بها  ااهت اتهی ا.تشهافی ش تصهدی  ب نهد از        عملم د ب ند، بتای ااتاندارد ب ای رابطهه 
.امهل ااهت     بناب ای ، نقش متغا  عملم د، ماانجی؛ یافته ش غا  معنادار شده اات .اهش 101/0

 گا د. شش  ت قاج ناز مدرد تأیاد ق ار می  ش ف ضاه

 گری عملکرد برند در رابطه بین استراتژی اکتشافی و تصویر برند . بررسی نقش میانجی5جدول 

 β R R2 Sig متغیر وابسته متغیر مستقل گام

 000/0 233/0 483/0 483/0 تصویر برند استراتژی اکتشافی 1
 000/0 241/0 491/0 491/0 عملکرد برند استراتژی اکتشافی 2
 000/0 432/0 657/0 657/0 تصویر برند عملکرد برند 3

4 
 استراتژی اکتشافی

 عملکرد برند
 تصویر برند

101/0 
554/0 

683/0 466/0 
054/0 
000/0 

شده اات اث  اات اتهی ا.تشافی به  عملمه د ب نهد،      نشا  داده 6ه در شماره گدنه . هما 
اات اتهی ا.تشافی ب  تعود، عملم د ب ند ب  تعود )اه ش ط اشلاهه( معنهادار شهده ااهت. درگهام      
موارم یعنی شرشد متغا  ماانجی، نتایج مبا  ای  اات .ه در حضدر متغاه  عملمه د ب نهد، بتهای     

یافتهه ش غاه     .هاهش  083/0بهه   318/0بها  ااهت اتهی ا.تشهافی ش تعوهد از       هااتاندارد ب ای رابط
هفهت     گ ی .امهل ااهت ش ف ضهاه    بناب ای  نقش متغا  عملم د ب ند، ماانجی؛ معنادار شده اات

 گا د. ت قاج ناز مدرد تأیاد ق ار می
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 و تعهد گری عملکرد برند در رابطه بین استراتژی اکتشافی بررسی نقش میانجی .6جدول 

 β R R2 Sig متغیر وابسته متغیر مستقل گام

 000/0 101/0 318/0 318/0 تعهد مشتری استراتژی اکتشافی 1
 000/0 241/0 491/0 491/0 عملکرد برند استراتژی اکتشافی 2
 000/0 270/0 520/0 520/0 تعهد مشتری عملکرد برند 3

4 
 استراتژی اکتشافی

 عملکرد برند
 تعهد مشتری

083/0 
479/0 

525/0 275/0 
170/0 
000/0 

شده اات اث  اات اتهی واالیشی به  عملمه د    داده  نشا  7گدنه .ه در جدشل شماره  هما 
ب ند، اات اتهی واالیشی ب  تصدی  ب ند، عملم د ب ند ب  تصدی  ب ند )اهه شه ط اشلاهه( معنهادار     

ای  ااهت .هه در حضهدر متغاه      شده اات. در گام موارم یعنی شرشد متغا  ماانجی، نتایج مبا  
بهه   425/0بها  ااهت اتهی واالیشهی ش تصهدی  ب نهد از        عملم د ب ند، بتای ااتاندارد به ای رابطهه  

گه ی .امهل    بناب ای  نقش متغا  عملمه د، ماهانجی   یافته ش غا  معنادار شده اات. .اهش 025/0
 گا د. هشت  ت قاج ناز مدرد تأیاد ق ار می  اات ش ف ضاه

 گری عملکرد برند در رابطه بین استراتژی پاالیشی و تصویر برند ررسی نقش میانجیب .7جدول 

 β R R2 Sig متغیر وابسته متغیر مستقل گام

 000/0 180/0 425/0 425/0 تصویر برند استراتژی پاالیشی 1
 000/0 388/0 623/0 623/0 عملکرد برند استراتژی پاالیشی 2
 000/0 432/0 657/0 657/0 تصویر برند عملکرد برند 3

4 
 استراتژی پاالیشی

 عملکرد برند
 تصویر برند

025/0 
642/0 

658/0 432/0 
680/0 
000/0 

شده اات، اث  اات اتهی واالیشی به  عملمه د    نشا  داده 8گدنه .ه در جدشل شماره  هما 
ه ااهت. در  )اه ش ط اشلاه( معنهادار شهد   ب ند، اات اتهی واالیشی ب  تعود، عملم د ب ند ب  تعود

گام موارم یعنی شرشد متغا  ماانجی، نتایج مبا  ای  اات .ه در حضهدر متغاه  عملمه د ب نهد،     
یافتهه ش غاه     .اهش 045/0به  351/0با  اات اتهی واالیشی ش تعود از   بتای ااتاندارد ب ای رابطه

نوه     ضهاه گه ی جزئهی ااهت ش ف     بناب ای  نقش متغا  عملم د ب ند، ماانجی معنادار شده اات،
 گا د. ت قاج ناز مدرد تأیاد ق ار می
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 مشتری گری عملکرد برند در رابطه بین استراتژی پاالیشی و تعهد ی نقش میانجیبررس .8جدول 
 β R R2 Sig متغیر وابسته متغیر مستقل گام

 000/0 124/0 351/0 351/0 تعهد مشتری استراتژی پاالیشی 1
 000/0 388/0 623/0 623/0 عملکرد برند استراتژی پاالیشی 2
 000/0 270/0 520/0 520/0 تعهد مشتری عملکرد برند 3

4 
 استراتژی پاالیشی

 عملکرد برند
 تعهد مشتری

045/0 
492/0 

521/0 271/0 
541/0 
000/0 

 گیری نتیجه .4

 ش دانشناه ب ند تصدی  ب  واالیشی ش ا.تشافی های اات اتهی ب رای منظدر به حاض ، وهشهش در
 ابتدا. شد ااتفاده مدردنااز آماری های تمناک از دانشناه ب ند عملم د ی شااله به دانشجد تعود
 ف   های رابطه ی .لاه ب ای .ه داد نشا  آ  نتایج ش رااد انجام به وا اد  همبستنی ت لال
 ااتفاده با وهشهش های ف ضاه اپس،. اات 50/0 از باالت  ش قبدل قابل متغا ها با  همبستنی شده،
 اااس ب  گ فت، ق ار آزمد  مدرد مندمتغا ه قالبی در ش ااختاری ی معادله یابی مدل رشش از

 عملم د با  رابطه به م بدط همبستنی ض ی  ت ی  بزرگ ااختاری، ی معادله یابی مدل نتایج
 با  ی رابطه به م بدط ناز ض ی  ت ی  .دمک. اات 623/0 مازا  به ش واالیشی اات اتهی ش ب ند
 ها وااخ مااننا . اات معنادار البته .ه اات 318/0 آ  مازا  .ه اات ا.تشافی اات اتهی ش دتعو

 اات اتهی به ناز مقدار ت ی  بزرگ ش اات( 3عدد)متدا   حد از باالت  متغا ها تمام ب ای تق یباً
 عامل .ه واالیشی اات اتهی رشی ب  باشت  گباری ا مایه لزشم ارقام، ای . دارد تعلّج واالیشی
 مسلدال  ش مدی ا  ب  بناب ای . اازد می رشش  را دانشناه عملم د بوبدد ب ای اصلی ای زمانه

 آ ، ب  اث گبار دین  متغاّ های ناز ش واالیشی اات اتهی ابعاد شنااایی با .ه اات الزم دانشناه
 ی رابطه معناداری لاش ی ف ضاه در. اازند ف اه  را دانشناه ب ند عملم د ارتقا  ب ای الزم ی زمانه
( ش شانک ش 2016ی نندی  ش هممارا  ) مطالعه نتایج با ب ند عملم د ش ا.تشافی اات اتهی مستقا 

 عملم د بوبدد ب ای تالش در مداشم ردر به باید ها دانشناه درشاقع هست، همسد (2015هممارا  )
 مه ش .می از ل ا  هم خد  دانشناه یک ایجاد در اشلاه اصدل از یمی همداره ش باشند خدد
 دانشناه در شاقع باشد، خد  عملم د یک به رااد  تداند می وهشهش ش در زمانه آمدزش .افی

. یابد دات آل ایده عملم د ش جدید یا تداعه های ف صت تداند به می ا.تشافی اات اتهی اتخا  با
 ی با مطالعه ب ند م دعمل ش واالیشی اات اتهی مستقا  ی رابطه معناداری دشم ف ضاه در همچنا ،

 اات داده نشا  ت قاقات .هست ( همسد2015( ش شانک ش هممارا  )2016نندی  ش هممارا  )
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. شدد می اازما  بوت  عملم د به منج  ها اازما  در مدجدد های ب نامه تقدیت ش اصالح بوبدد، .ه
 اغل  .ه .نند می ا انتخ خدد های اات اتهی ب ای را های گا ی جوت ها دانشناه مداقع ا.ث  در

 اج ا، اصالح، با مدت .دتاه در دارند اات ش انتظار شده اصالح .امالً رشزم ه امدر دارای
 مانند مداردی ر یج از. یابند دات ت ی مناا  عملم د به مدجدد منابع انتخا  ش تدلاد شری، بو ه
 تدا  می اااتاد ش دانشجدیا  رضایتمندی اطح ش شدند می دانشناه جب  .ه دانشجدیانی تعداد
 در. . د اتخا  ش ر ح را مناابی اات اتهی آ  بوبدد ب ای ش ب د وی دانشناه عملم د اطح به

نندی  ش  مطالعات نتایج با .ه ب ند تصدی  با ب ند عملم د مستقا  ی رابطه معناداری ادم ی ف ضاه
 مناا  عملم د یا ل ظه ارزیابی از مشتج مطلد  ب ند تصدی . هست ( همسد2016هممارا  )

 دانشجد نزد در ناز ب ند تصدی  گا د، می ق ار قدردانی ش ارزیابی مدرد ب ند عملم د شقتی. اات
 در دانشجدیا  مثبت  هنات بوبدد باعه مناا  عملم د از ب خدرداری بناب ای  یابد می تداعه
 به نخبه ش مستعد ا دانشجدی جب  ش دانشناه اعتبار رفت  باال ش باعه دانشناه ب ند تصدی  مدرد

 مطالعات نتایج با تعود، ش ب ند عملم د مستقا  ی رابطه موارم ی ف ضاه در. شد خداهد دانشناه
 به منج  ب ند ب ت  هست. عملم د ( همسد2015( ش آلدیی ش هممارا  )2016نندی  ش هممارا  )

 دهنده تشمال داملع عندا  به ب ند عملم د ت قاج ای  در شدد می ب ند به مشت ی باشت  تعود
 مع فی( تدزیعی خدمات شایستنی خدمات، .افات خدمات، ارائه هزینه مثل) ب ند های شیهگی
 در خدمات ارائه جوت دانشجدیا  از دریافتی های هزینه بوبدد ر یج از باید دانشناه بناب ای . شد

 رفاهی، خدمات .افات ب د  باال وهشهشی، ش آمدزشی خدمات .افات ب د  باال دانشناه،
 معناداری ونج  ی ف ضاه در. گ دد دانشجد باشت  تعود به منج  تا داده ارتقا  را خدد ب ند عملم د
( ش دااا  ش ب اش  2016نندی  ش هممارا  ) مطالعات نتایج با تعود ش ب ند تصدی  مستقا  ی رابطه

 ش تصدی  اات دانشجد تعود ب ای قدی م  ک یک قدی ب ند تصدی . باشد می ( همسد2006)
 .افات شامل عدامل ای  دانشناه اات در ب ند ناملمدس ش ملمدس عدامل دهنده نشا  ب ند

 در دانشجد درک افزایش باعه .ه اات دانشناه اممانات یا ش آمدزشی خدمات شده ادراک
 ش باشت  دانشجد تعود به منج  خدد ندبه به ای  شدد. می دانشناه ب ند ارزش ش قدرت اعتبار، مدرد
 در ب ند متغا عملم د گ ی ماانجی همچنا  شدد دانشناه به مج   اااتاد تعود ش جب  مچنا ه

 .ه شد تأیاد دانشناه ب ند تصدی  ش دانشجد تعود با واالیشی ش ا.تشافی های اات اتهی با  ی رابطه
(، هی ش 2016نندی  ش هممارا  ) مانند وهشهش ف ضاات قسمت در شده عندا  مطالعات نتایج با

 گ ی ماانجی آزمد  ی شااله به متغاّ ، ای  گ ی ماانجی معناداری. هست اد ( ه 2004شانگ )



 31 برند... ریبر تصو یشیو پاال یاکتشاف یها یراستراتژیتأث

 .شد تأیاد ش ب رای ناز .نی ش بارش 
 رابطه یک به ب د  وی بناب ای  اات، آ  بدد  مقطعی وهشهش های م دشدیت از یمی

 با م تب  آمده دات به نتایج همچنا . اات مختل  زمانی مقارع در ت قاج اج ای مستلزم علی،
 اای  به تعما  قابل وهشهش ای  از حاصل نتایج بناب ای  اات، بدده مشود ف دشای دانشناه
 .ناست .شدر در ها دانشناه

 ارائه زی  ش ح به .ارب دی واشنوادات حاض  به دات آمد، ت قاج در .ه نتایجی رااتای در
 :گ دد می

 خارج ش داخل در نمایندگی ایجاد به تدا  می ها اات اتهی ای  اج ایی های ب نامه ازجمله
 ایجاد .شدرها، اای  با خدد ارتبارات افزایش ر یج از مشت ک های همماری جوت .شدر

 ب گزاری آ ، تخصص ش نااز اطح به تدجه با دانشمده ه  در جداگانه .ارآف ینی شاحدهای
 با دانشجدیا  باشت  اطارتب ش تعامل جوت دانشناه از خارج ش داخل در .ارآمدزی های دشره
 آینده در دانشجدیا  اشتغال جوت مناا  ای زمانه آشرد  ف اه  همچنا  ش مختل  صنایع
 ت قج رااتای در هایی ب نامه مدت .دتاه در دانشناه گ دد می واشنواد همچنا . . د اشاره

 بس  ر یج از تداند می هدف ای . نماید اج ایی را دانشجدیا  ناازهای ش انتظارات ها، خدااته
 ش آمدزشی خدمات ارتقا  ش دانشناه در مدجدد خدمات تداعه مدجدد، های موارت ش دانش

 با را خدد وهشهشی ش آمدزشی های ظ فات تداند می دانشناه همچنا . باشد ت قج قابل وهشهشی
 ب ند تصدی  ارتقا  جوت دانشناه ر فی از. بخشد ارتقا  دانشمده ه  فعالات حدزه به تدجه
 ش دهد صدرت ب ت  ب ند دارای های دانشناه اای  به نسبت متمایزی های فعالات تداند می دخد
 را خدد ب ند تصدی  وبی د می انجام ب ند عملم د بوبدد رااتای در .ه هایی فعالات ر یج از

 اازی متعادل ش .نت ل ش رفاهی خدمات بوبدد ش افزایش نظا  هایی فعالات. نماید تقدیت
 افزایش در ازایی به او  تداند می ها آ  مالی تدا  با متناا  دانشجدیا  از ریافتید های هزینه

 تعود افزایش منظدر به دانشناه گ دد می واشنواد همچنا . باشد داشته دانشناه ب ند عملم د
 به ش داشته خاص تدجه ها آ  ناازهای به آینده، در دانشناه با دانشجدیا  رابطه حف  ش دانشجد
 ه  خاص ناازهای به تدجه هدف، ای  به داتاابی های رشش ازجمله. نماید عمل خدد تعودات
 ش بوبدد آمدزشی، های ب نامه رشزراانی به دهی، شام ااست  بوبدد ر یج از .ه اات دانشجد
 شیهگی یک اینمه به تدجه با ش. اات داتاابی قابل( علمی هالت اعضای) انسانی نا شی ارتقا 

 اات دانشجد تدا  دانشناه تسواالت یا آمدزش شده ادراک .افات دب ن تصدی  اختصاصی
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 گ دد می واشنواد اات؛ دانشناه ب ند ارزش ش قدرت اعتبار، مدرد در ادراک دهنده نشا  .ه
 های ر ح ش ها ب نامه .افات افزایش ندآشری، ش .ارآف ینی حدزه در گباری ا مایه با دانشناه
 ح .ت خدد قدرت ش اعتبار ارتقای رااتای در زمانه ای  رد دانشجد . د  تدانمند ش وهشهشی
 از ااتفاده با ارتباط در دانشجد تج به همچنا  ش ب ند تصدی  در ها ارزش ای  ادغام. نماید

 شی  ه  در قدی ب ند تصدی  تداعه ش افزایش به منج  دانشناه رفاهی ش آمدزشی خدمات
 اش رابطه ادامه به شی تمایل افزایش ش دانشناه ندب  به دانشجد باشت  تعود مدج  ام  ای  ش شده
 .شدد می دانشناه با آینده در
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