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چکیده
تصویرسازی موضوع جدیدی است که توجه بسیاری از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را به خود
جلب کرده است؛ بهطوریکه افزایش رقابت میان دانشگاهها بر سر جذب دانشجو آنها را وادار کرده تا
از ویژگیهای منحصربهفرد برای خودشان تصویر مطلوبی ایجاد کنند .این مقاله با هدف طراحی مدل
تصویرسازی سازمانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با رویکرد ساختاری – تفسیری در دانشگاه
عالمه طباطبائی تهیه شده است .روش پژوهش روش مدلسازی ساختاری – تفسیری است .روش
گردآوری دادهها پرسشنامه ماتریس خودتعاملی بوده و نمونهگیری به روش تصادفی ساده انجام شده
است .در مرحله نخست محقق با استفاده از روش تحلیل مضمونی به شبکه مضامین تصویرسازی
سازمانی دانشگاه دست یافت و در مرحله دوم با بهرهگیری از روش  ISMو تحلیل MICMAC
روابط میان مضامین را که شامل فعالیتهای آموزشی ،خالقیت و نوآوری ،عوامل محیطی ،هویت،
ارتباطات ،فعالیتهای پژوهشی ،جوّ سازمانی ،امکانات و خدمات ،فناوری ،شهرت ،محیط فیزیکی و
سرمایه انسانی است ،یافته و آنها را سطحبندی کرده و درنهایت مدل نهایی تحقیق ترسیم شد.
واژههای کلیدی :تصویر سازمانی ،تصویر دانشگاه ،ساختاری ـ تفسیری

 این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته مدیریت بازرگانی ،دانشگاه عالمه طباطبائی است.
 دانشجوی دکتری دانشگاه عالمه طباطبائی و مربی ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد واحد تهران
شمال ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول) ،پست الکترونیکhashemi_2986@yahoo.com :
 استاد ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 استادیار ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 وحید خاشعی استادیار ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
تصویر سازمانها یکی از عوامل تأثیرگذار بر سرنوشت آنها در دنیای امروز است؛
بهگونهای که سوء شهرت در بین مخاطبان یکی از عوامل مرگ سازمانهاست ،زیرا
همانند دیگر پدیدهها افراد بر اساس ادراک خود از سازمانها با آنها ارتباط برقرار
میکنند .تصویر ذهنی منفی از یک سازمان بر جنبههای گوناگونی مثل جذب منابع،
حمایت و پشتیبانی مخاطبان و درنهایت مشروعیت آن تأثیر منفی میگذارد (النگ،
.)1113
مؤسسات آموزشی باهوش ،مهاجم و برخوردار از مدیریت قوی تصویر خود را به
شانس موکول نمیکنند .آنها تصویر را یکی از باارزشترین داراییهای خود قلمداد
میکنند .آنها همچنین مخاطبانشان را اولویتبندی میکنند ،تحقیقات بازاریابی انجام
میدهند و بر اساس نتایج بهدستآمده از تحقیقات برنامهریزی میکنند و برای اجرای
برنامههایشان منابع کافی اختصاص میدهند .دلیل انجام تمامی این اقدامات در راستای
تصویر از دانشگاه این است که یاد گرفتهاند که تصویر همهچیز است (فرهادی.)1931 ،
با توجه به اینکه تصویر مثبت تأثیر بسزایی در تصمیمگیری برای ورود به یک
دانشکده یا دانشگاه دارد ،در عصر کسری بودجه و افزایش رقابت برخورداری از
تصویر متمایز برای دانشگاهها برای ماندن در عرصه رقابت برای جذب دانشجویان،
استادان و نیروهای پژوهشی و دستیابی به منابع خارجی جدید برای سرمایهگذاری در
دانشگاه ضروری است (دو آرت و همکاران .)1111 ،1بنابراین ،با توجه به افزایش
متقاضیان ورود به دورههای تحصیالت تکمیلی در ایران ،دانشگاههای مختلف
(سراسری ،پیام نور ،غیرانتفاعی ،آزاد) هرکدام بهنوعی سعی در جذب تعداد بیشتری از
متقاضیان خصوصاً نخبگان دارند تا از مزایای حاصل از طرف دولت و همچنین
متقاضیان بهره مند شوند .هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر تصویر
سازمانی در دانشگاه عالمه طباطبایی است .ایجاد تصویر برای مسئوالن این دانشگاه
1. Duarte
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ابزار ارزشمندی محسوب میشود ،زیرا به آنها این امکان را میدهد تا تصویر خود را
با سایر دانشگاهها مقایسه کرده و به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرند .بهزعم آلوِس و
راپوسو ) 1111( 1اگر مؤسسات آموزش عالی بخواهند از طریق تصویر خودشان رقابت
کنند ،باید در قدم اول تصویر ایجادشده از سوی دانشجویان ،استادان و کارکنان را
موردسنجش و بررسی قرار دهند.
با وجود اهمیت بسیار باال ی تصویر سازمانی و نقش آن در پیشرفت و تعالی
سازمانها ،در کشور ما و در میان جوامع دانشگاهی و نیز مقاالت و کتابهای
منتشرشده به این موضوع بسیار کم پرداخته شده است .به عبارتی ،این موضوع به نحو
محسوسی مغفول مانده است .بودن یا نبودن تصویر سازمانی از دانشگاه عالمه طباطبایی
چه ارزشی دارد؟ لذا ،انجام تحقیقی برای شناسایی و تشریح عوامل مؤثر و مؤلفههای
شکلدهندۀ «تصویر» بهخصوص مطالعهای موردی درباره تصویر دانشگاه عالمه
طباطبایی مفید و بلکه ضروری است .این مسئله زمانی نمود و بروز پیدا میکند که در
مورد نقش و اهمیت «تصویر» در مطرحشدن و یا به عبارتی شهرت و معروف شدن
دانشگاه  -که این خود میتواند از الزمههای مرجعیت علمی نیز باشد -تأمل کنیم .با
توجه به مطالب فوق ،در این تحقیق محقق در صدد ارائه مدلی مبنایی برای تبیین
مؤلفههای مؤثر بر تصویر سازمانی دانشگاه در دانشگاه عالمه طباطبایی است.
تصویر سازمانی :مفهوم تصویر سازمانی در عرصههای آموزشی ،پژوهشی و
فعالیتهای اجرایی حوزه روابط عمومی موضوعی اساسی به شمار میآید .مباحث
تصویر سازمانی هم برای پژوهشگران بهعنوان سازهای فرا نظریهای و هم برای متصدیان
و فعاالن در زمینههای عملی بهعنوان سازهای فنی اهمیت بسیار دارد (لی.)1114 ،1
نخستین کاربرد اصطالح تصویر سازمانی را میتوان در پژوهش «هاروارد بیزنس
ریویو »9در سال  1311ردیابی کرد .در آن زمان ،تعریف رایج از «تصویر سازمانی» صرفاً
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وجهه و سیمایی بود که سازمانها در ذهن گروهها و اجتماعات مرتبط با خود به وجود
آورده و عمدتاً با جنبههای بصری سازمانها مرتبط بود (بریستول 1391 ،1نقل از لی،
 .) 1114تصویر سازمانی از طریق روندی که در آن اطالعات بر پایۀ طبقهبندیهای
ذخیرهشده در حافظه به معنا و مفهوم پردازش و سازماندهی میشوند ،در ذهن
مصرفکنندگان شکل میگیرد .به عبارتی ،تصویر سازمانی به آدابورسوم (عرف)،
ایدئولوژی ،نام کسبوکار  ،شهرت ،تنوع خدمات و به تأثیر و برداشتی از کیفیت بستگی
دارد که هر فردی که با مشتریان رودررو میشود به آنان انتقال میدهد .بهاینترتیب
تصویر سازمانی را میتوان بهصورت زیر تعریف کرد :بازنمودی واقعی یا احساسی از
یک سازمان یا مؤسسه که فرد یا گروهی از افراد بهعنوان نتیجۀ نهایی تجربهها،
دیدگاهها ،احساسات و اطالعاتشان با آن رابطه برقرار میکنند (البالنک و نگوین،1
 .)1339تصویر سازمانی دو مؤلفه اساسی یعنی کارکردی و احساسی دارد (کندی،9
 .)1311مؤلفه کارکردی به ویژگیها و خصوصیات ملموس سازمان مربوط است که
بهراحتی قابلسنجش و ارزیابی است ،درحالیکه مؤلفه احساسی با ابعاد روانشناختی
در ارتباط است و در احساسها و نگرشها به یک شرکت بازنمود پیدا میکند .این
احساسات و عواطف از تجربه های شخصی افراد با سازمان و نیز از پردازش اطالعات
مربوط به ویژگیهایی که شاخصهای کارکردی تصویر را تشکیل میدهند نشأت
می گیرد .بنابراین ،تصویر سازمانی حاصل و نتیجۀ فرایندی کلی و همهجانبه است که
بهواسطه آن مشتریها خصوصیات گوناگون شرکتها را با یکدیگر مقایسه و مقابله
میکنند (البالنک و نگوین.)1339 ،
خلق یک تصویر سازمانی غالباً به دلیل مرتبط بودن با نمادها و ارزشها فرایندی
درازمدت و طوالنی است که ممکن است در مواقعی بهواسطه پیشرفتها و
دستاوردهای فنی شتاب و سرعت بیشتری بگیرد و زودتر پیش برود و یا به دلیل
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نادیده گرفتن نیازها و انتظارات جوامع مختلفی که با شرکت تعامل دارند بهکلی نابود
شود (هربیگ و همکاران 1334 ،نقل از البالنک و نگوین .)1339 ،با توجه به ادبیات
مذکور ،تصویر سازمانی چندین ویژگی دارد :نخست اینکه تصویر مقولهای فردی و
شخصی است .تصویر ادراکی شخصی از هر موضوع یا شیء است که ممکن است بین
فردی با فرد دیگر بسیار متفاوت باشد (کاتلر و فاکس .)1331 ،تصویر سازمانی دقیقاً
انعکاس هر سازمان نبوده ،بلکه این گیرندۀ تصویر است که نزد خود به آن شکل
بخشیده و آن را مدیریت میکند .ازآنجاکه هر سازمان به جوامع مختلفی خدمات
میدهد و هر یک از این جوامع و گروهها روابط مختلفی با سازمان دارند ،غالباً هر
گروهی تصویر متفاوتی از آن سازمان خواهد داشت؛ بنابراین ،هر سازمان صرفاً تصویر
معیّنی نداشته ،بلکه این جوامع وابسته به آن سازمان هستند که هرکدام نزد خود
تصویری از آن دارند (دولینگ 1333 ،1نقل از آه .):1111 ،1دوم اینکه هر تصویر از
تجربه مستقیم یا غیرمستقیم افراد از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا از طریق
رسانههای جمعی حاصل میشود .تصویر سازمانی نتیجه برهمکنش همه تجارب،
احساسها و برداشتهایی است که هر سازمان عهدهدار آن است .سوم اینکه ،تصویر
هر سازمان میتواند تا حدودی با هویت آن سازمان همپوشانی داشته باشد .به عبارتی،
تصویر سازمانی نماینده و گویای چگونگی تجربه شدن هویت هر سازمان است و
تصویر شباهت بسیاری با هویتسازمانی دارد .بااینحال ،تصویر سازمانی در مقایسه با
هویتسازمانی عمدتاً نتیجه ادراکهای احتیاطآمیز و آزمایشی مخاطبان سازمان است و
در مقایسه با هویتسازمانی کمتر جنبه بنیادین و ثابت دارد (چنی و وایبرت1331 ،9
نقل از آه .)1111 ،چهارم اینکه تصویر مشتمل بر فرایندی شناختی بوده ،لذا تصویر
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سازمانی فرایند تولید و خلق ادراک سازمانی و دریافت و بهکارگیری آن از سوی
مخاطبان سازمان است (چنی و وایبرت 1331 ،1نقل از آه.)1111 ،
با وجود تالشهای بسیاری که صرف تعریف و تبیین تصویر سازمانی شده،
پژوهشگران اندکی تالش کردهاند تا اصل و جوهره این مفهوم را موشکافی و تشریح
کنند .شاید اوناریوس ( ) 1339یکی از معدود افرادی باشد که تصویر سازمانی را بر
اساس مؤلفه ها و اجزای نهفته در آن تعریف کرده است .طبق تعریف او تصویر سازمانی
از سه مؤلفه تشکیل شده است:
 .1میزان شناخته شده بودن که شرط الزم هر تصویر سازمانی است؛ به این معنا که فقط
سازمانهایی میتوانند نقشی تأثیرگذار داشته باشند که شناخته شده باشند.
 . 1شهرت سازمانی :عبارت است از برآورد و ارزیابی فعاالنهتری از جامعه که مبنای آن
را تاریخچه و پیشینۀ سازمان یا سابقه عملکردی آن تشکیل میدهد.
 .9سابقه و پیشینۀ خاص (و درخشان) :هر سازمان میتواند بهواسطه آن از سازمانهای
رقیب خود ـ که شاید شهرتی معادل با آن داشته باشند ـ متمایز شود (بیک زاد و بیگی،
.)1939
چاتانون و همکاران ) 1111( 1به نقش بازاریابی اجتماعی و تأثیر آن بر تصویر ذهنی
اشاره و در این زمینه مدلی ارائه کردهاند که در آن عوامل تأثیرگذار بر تصویر ذهنی
مشتریان به سه دسته تقسیم شده است .این عوامل شامل مشخصات برنامههای
بازاریابی ،فرهنگسازمانی و ویژگیهای جمعیتیاند (چاتانون و همکاران.)1111 ،
تصویر سازمانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی .مفهوم تصویر یک مؤسسه
آموزش عالی را میتوان ترکیبی از تصاویر یکپارچه از اجزای این نهاد و مبنایی برای
ارزیابی عاطفی بر اساس اطالعات دریافتشده از عوامل و مؤلفههایی که ارتباط مستقیم
یا غیرمستقیم با مؤسسه آموزش عالی دارند دانست (دراتکینس و همکاران.)1111 ،9
1. Cheny & Vibbert
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امروزه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دیگر نمیتوانند و نباید به نیازمندیهایی که در
جامعه برای نیروی انسانی آماده و تحصیلکرده وجود دارد و منحصراً خودِ این
مؤسسات میتوانند تأمینکنندۀ آن باشند ،بیتفاوت باشند .دانشگاهها برای اینکه قادر به
حل مسائل پیچیده مذکور باشند ،باید از چگونگی و نحوه برقراری ارتباط با مخاطبان
خارجی خودآگاهی داشته باشند .اقتضای داشتن ارتباط و برخوردی فعاالنه با مأموریت
سنتی دانشگاه و چشمانداز حال حاضر آن ،یعنی پاسخگو و مسئول بودن در مقابل
جوامع مختلف و متعددی که عهدهدار ارائه خدمت به آنهاست ،این است که
دانشگاهها ویژگیهای خاص و بسیار مهم فرایند شکلگیری تصویر برای خود را
شناخته و بهخوبی درک کنند .یکی از این ویژگیها که پژوهشهای صورتگرفته بر
روی دانشگاههای نوین آن را مشخص کرده ،این است که دانشگاه بهعنوان یک سازمان
ایدئولوژیکی عمل میکند؛ به معنای دقیقتر با تعدد و تکثر اندیشهنگارانه سروکار دارد
و این امر زمانی اتفاق میافتد که هر سازمانی ،در جمعها و گروههای مختلفی که در
بخش های متعدد آن سازمان وجود دارند ،تصویرهای گوناگونی داشته باشد (آلبرت و
وتن1331 ،؛ بوک1331 ،؛ پرت و فورمن .)1111 ،به بیان دقیقتر ،عمالً مفهومپردازی
دانشگاهی با یک تصویر غیرممکن است ،زیرا هر بخش ،هر دانشکده و حتی هر استاد
و هر محدودهای که تابع و وابسته به دانشگاه است ،ممکن است بر اساس تصویرهای
مربوط به خود عمل کند .لذا ،قرار دادن دانشگاه بهعنوان مطالعه موردی برای تحقیق در
مورد مفهوم تصویرهای متعدد و متکثر در یک سازمان بسیار جذاب خواهد بود
(کازولیس و همکاران .)1111 ،1دانشگاهها بهمنزله یک سازمان و همچنین سایر
مؤسسات و نهادهای خدمتمحور مانند مراکز مذهبی ،بیمارستانها و نهادهای اجتماعی
الزم است سرگذشتها و اطالعات و اخبار خود را برای مهمترین و کلیدیترین
مخاطبان و هو اداران خود بازگو کنند و این یعنی تصویرهای مطلوب و دلخواه خود را
به آنان انتقال دهند .یکی از مهمترین راههایی که دانشگاهها میتوانند بدان طریق به
1. Kazoleas, D.
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محیط پویایی که امروزه خود را در آن میبینند پاسخگو باشند ،این است که بهصورت
فعاالنه شروع به برقراری ارتباط با سهامداران و ذینفعان بیرونی خود و رسانهها کنند.
بهطور مشخص ،دانشگاه ها باید برای ایجاد و حفظ تصویرهای مثبت از خود مخاطبان
فراوان و متنوع مرتبط با خود را شناسایی کرده و ضمن برقراری ارتباط با آنها خطوط
ارتباطی مثبت و ثمربخشی را با هر یک از آنها توسعه دهند (کازولیس و همکاران،
.)1111
پیشینه پژوهش در جدولهای  1و  1آمده است:
جدول 1
تحقیق (داخلی)
مؤلفههای مؤثر بر تصویر
دانشگاه امام صادق

پژوهشگر ،سال
عرفانیفر1933 ،

مؤلفههای مؤثر بر تصویر سازمانی
هویت و فرهنگ دانشگاه -دانشآموختگان -گزینش و سایر
عوامل بدو ورود -شهرت و پیشینه (باقری و عرفانیفر.)1933 ،
انتظارات مردم -شرایط منطقهای -ضعف اطالعرسانی-

عوامل مؤثر بر تصویر

قلیپور و

سازمانی پلیس

همکاران1931 ،

عوامل مؤثر بر

دیوانداری و

تصور از کارکنان -تصور از خدمات  -تصور از شعب

تصویرسازمانی

همکاران1931 ،

(دیوانداری و همکاران.)1931 ،

ضعفهای مدیریتی -مشکالت مدیریت منابع انسانی -آراستگی
و نظم (قلیپور و همکاران.)1931 ،

جدول 2
تحقیق (خارجی)
تصویر ذهنی از
دانشگاه
تصویر ذهنی از
دانشگاه

پژوهشگر ،سال

مؤلفههای مؤثر بر تصویر سازمانی

تریدو

کمکهای فرهنگی دانشگاه به جامعه_ ارائه تسهیالت به

لوهاریسون،

دانشجویان_ شهرت علمی دانشگاه (نقل از آرپان و همکاران،

1334

.)1119

فرام1331 ،

اعضای هیئت علمی -برنامهریزی آموزشی -کیفیت تدریس و
رابطه شهریه و کیفیت (نقل از آل وس و راپوسو.)1111 ،
شهرت علمی ،ظاهر فیزیکی پردیس ،هزینه ،توجه فردی ،تعیین

تصویر ذهنی از
دانشکده و دانشگاه

ویلسون1333 ،

سطح شغلی ،مکان ،مسافت از خانه ،برنامههای آمادهسازی برای
فارغالتحصیلی و ورود به بازار کار مؤثرند (نقل از آل وس و
راپوسو.)1111 ،
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تحقیق (خارجی)

پژوهشگر ،سال

تصویر ذهنی از

161
مؤلفههای مؤثر بر تصویر سازمانی

برنامههای علمی قوی ،برنامههای ورزشی ،کتابخانهها و تسهیالت

دانشگاه از دیدگاه

کازولیاس و

فنی ،مکان ،مقایسه هزینه نسبت به سایر دانشگاهها و میزان

گروههای ذینفع

همکاران1111 ،

برخورداری از استانداردهای آموزشی نسبت به سایر دانشگاهها
(کازولیاس و همکاران.)1111 ،

بیرونی
تصویر ذهنی از

آرپان و همکاران،

ویژگیهای علمی ،ویژگیهای ورزشی و پوشش گستردۀ خبری

دانشگاه

1119

دانشگاه بر تصویر دانشگاه اثرگذارند.

تصویر سازمانی

کار وال هو،

ارتباطات داخلی ،تجربه از تصویر سازمانی ،ارتباط با سازمان،

سازنده برای دانشگاه

1111

هویت سازمان و عوامل خارجی و ارتباطات

تصویر ذهنی از

لوکو -مارتینز و

دانشگاه بهصورت

باریو-گارسیا،

چندبُعدی

1113

تصویر سازمانهای

مریس و

کیفیت تدریس معلمان و ظرفیت یادگیری بر روی تصویر ذهنی

آموزشی

همکاران1111 ،

مؤثر است.

خدمتدهی به جامعه ،فعالیتهای اساتید ،مدیریت اجرایی و
زیرساختهای فنی و فیزیکی

سؤاالت تحقیق عبارتاند از:
 مدل تصویرسازی سازمانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با رویکردساختاری ـ تفسیری در دانشگاه عالمه طباطبایی کدام است؟
 ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای تأثیرگذار بر تصویر سازمانی دانشگاه عالمه طباطباییکداماند؟
روش
رویکرد این پژوهش کمّی است و از روش مدلسازی ساختاری ـ تفسیری بهعنوان
روش پژوهش استفاده می شود .این روش برای ایجاد و فهم روابط میان عناصر یک
سیستم پیچیده است .به عبارتی ،مدلسازی ساختاری ـ تفسیری یک فرایند یادگیری
تعاملی است که در آن مجموعهای از عناصر گوناگون و مرتبط با یکدیگر در یک مدل
سیستماتیک جامع ساختاربندی میشود (وارفیلد .)1314 ،این روششناسی به ایجاد و
جهت دادن به روابط پیچیده میان عناصر یک سیستم کمک میکند .یکی از اصلیترین
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منطق های این روش آن است که همواره عناصری که در سیستم اثرگذاری بیشتری بر
سایر عناصر دارند از اهمیت باال تری برخوردارند .مدلی که با استفاده از این متدولوژی
به دست می آید ،ساختاری از یک مسئله یا موضوع پیچیده ،یک سیستم یا حوزه
مطالعاتی را نشان میدهد که الگویی بهدقت طراحی شده است (فایسال و همکاران،
 .)1119روش مدلسازی ساختاری ـ تفسیری روشی است که آگاروال در سال 1119
مطرح کرد و در سال  1111توسط کانان در مقالهای ارائه شد .در این روش ابتدا به
شناسایی عوامل مؤثر و اساسی پرداخته و سپس با استفاده از روشی که ارائه شده است،
روابط بین این عوامل و راه دستیابی به پیشرفت با این عوامل ارائه شده است.
مدلسازی ساختاری ـ تف سیری فرایند یادگیری تعاملی است که از طریق تفسیر نظرات
گروهی از خبرگان به چگونگی ارتباط بین مفاهیم یک مسئله میپردازد و ساختاری
جامع از مجموعۀ پیچیدهای از مفاهیم ایجاد میکند و افزون بر مشخص کردن تقدم و
تأخر و تأثیرگذاری بر یکدیگر ،جهت و شدت رابطه عناصر یک مجموعۀ پیچیده را در
ساختار سلسلهمراتبی تعیین میکند .مدلسازی ساختاری ـ تفسیری با تجزیۀ معیارها در
چند سطح مختلف به تحلیل ارتباط بین شاخصها میپردازد .متدولوژی ISM
محدودیتهای کمّی دارد و شناسایی ارتباط بین متغیرها معموالً به اطالعات و آشنایی
تصمیمگیرنده با شرکت موردمطالعه بستگی دارد؛ بنابراین ،قضاوتهای افراد میتواند بر
نتیجه اصلی تأثیر بگذارد .مدلسازی ساختاری ـ تفسیری نهتنها بینشی را در خصوص
روابط میان عناصر مختلف یک سیستم فراهم میکند ،بلکه ساختاری را مبتنی بر اهمیت
و یا تأثیرگذاری عناصر بر هم (بسته به نوع رابطه محتوایی تعریفشده) فراهم میکند.
این روش تفسیری است ،چون قضاوت گروهی از افراد تعیین میکند که آیا روابطی
میان این عناصر وجود دارد یا خیر .این روش ساختاری است ،چون اساس روابط یک
ساختار سرتاسری است که از مجموعۀ پیچیدهای از متغیرها استخراج شده است .این
روش یک تکنیک مدل سازی است که روابط مشخص و ساختار کلی در یک مدل
دیاگراف نشان داده میشود .روش مدلسازی ساختاری ـ تفسیری در حوزههای
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مختلفی استفاده شده است .ایدۀ اصلی مدلسازی ساختاری ـ تفسیری تجزیۀ یک
سیستم پیچیده به چند زیرسیستم (عناصر) با استفاده از تجربه عملی و دانش خبرگان
برای ساخت یک مدل ساختاری چندسطحی است .در سالهای اخیر در پژوهشهای
متعددی از این روششناسی استفاده شده است.
طراحی مدل ساختاری ـ تفسیری ( )ISMروشی است برای بررسی اثر هر یک از
متغیرها بر روی متغیرهای دیگر .این طراحی رویکردی فراگیر برای سنجش ارتباط
است و برای توسعه چارچوب مدل به کار میرود تا اهداف کلی تحقیق امکانپذیر
شود.
ماتریس خودتعاملی ساختاری از ابعاد و شاخصهای مطالعه و مقایسه آنها با
استفاده از چهار حالت روابط مفهومی تشکیل میشود .این ماتریس را خبرگان و
متخصصان فرایندمحوری تکمیل میکنند .اطالعات حاصله بر اساس متد مدلسازی
ساختاری ـ تفسیری جمعبندی و ماتریس خودتعاملی ساختاری نهایی تشکیل شده
است .منطق مدلسازی ساختاری ـ تفسیری ( )ISMمنطبق بر روشهای ناپارامتریک و
بر مبنای مد در فراوانیها عمل میکند.
ماتریس دریافتی از تبدیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به یک ماتریس دوارزشی
صفر و یک بهدست می آید .برای استخراج ماتریس دریافتی در هر سطر ماتریس
خودتعاملی بهجای عالئم  Xو  Vاز عدد یک و بهجای عالئم  Aو  Oاز عدد صفر
استفاده میشود .ماتریس بهدستآمده ماتریس دریافتی اولیه نام دارد.
برای تعیین روابط و سطحبندی معیارها باید مجموعۀ خروجیها و مجموعۀ
ورودی ها برای هر معیار از ماتریس دریافتی استخراج شود .مجموعۀ خروجیها شامل
خود معیار و معیارهایی است که از آن تأثیر میپذیرد .مجموعۀ ورودیها شامل خود
معیار و معیارهایی است که بر آن تأثیر میگذارند .سپس ،مجموعۀ روابط دوطرفۀ
معیارها مشخص می شود .اولین سطری که اشتراک دو مجموعه برابر با مجموعۀ
قابلدستیابی (ورودیها) باشد ،سطح اول اولویت مشخص خواهد شد.
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جامعه آماری این پژوهش با توجه به قلمرو موضوعی آن شامل اساتید ،کارکنان و
دانشجویان دوره دکتری است که به روش خوشهای انتخاب شدهاند .روش نمونهگیری
روش خوشهای و داخل آن با استفاده از روش تصادفی ساده است.
بر اساس طرح آمیختۀ اکتشافی متوالی ،در مرحله نخست محقق با استفاده از روش
تحلیل مضمونی به شبکه مضامین تصویرسازی سازمانی دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی دست یافت و در مرحله دوم با بهرهگیری از روش  ISMروابط میان مضامین را
یافته ،آنها را سطحبندی کرده و درنتیجه مدل نهایی تحقیق ترسیم میشود.
یافتهها
تجزیهوتحلیل دادههای از طریق طراحی پرسشنامه  ISMو کشف روابط مؤلفههای
تصویرسازی سازمانی از ماتریس  SSIMاستفاده شد .پس از تبیین و توضیح مضامین
با استفاده از روش مدلسازی ساختاری ـ تفسیری ( )ISMبه سطحبندی و کشف
روابط میان مضامین اصلی تصویرسازی سازمانی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
پرداخته شد.
مضامین نهایی عوامل مؤثر بر ارتقای تصویر سازمانی دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی ،فعالیت های آموزشی ،خالقیت و نوآوری ،عوامل محیطی ،هویت ،ارتباطات،
فعالیت های پژوهشی ،عوامل فرهنگی و اجتماعی ،امکانات و خدمات ،فناوری ،شهرت،
محیط فیزیکی و سرمایه انسانی است.
پس از شناسایی مضامین آن ها را در ماتریس خودتعاملی ساختاری وارد کردیم.
ماتریس ( ) SSIMماتریسی به ابعاد متغیرهاست .مضامین در سطر و ستون اول آن به
ترتیب ذکر میشود ،آنگاه روابط دوبهدوی مضامین با یکدیگر از سوی خبرگان
مشخص میشود .پرسشنامه کمّی ماتریس خودتعاملی ساختاری این پژوهش برای همه
خبرگان ارسال شد .محقق با پیگیریهای مکرر موفق به دریافت  13پرسشنامه
تکمیلشده شد.
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بر اساس پژوهش بوالنوس 1و همکارانش ( ،)1111در ماتریس نخست بهجای
عالئم چهارگانه از یک طیف چهارتایی استفاده شده است؛ بنابراین ،برای تعیین روابط
میان عوامل از مقیاسهای زیر استفاده شده است.
 :9عامل سطر  Iروی عامل ستون  jمؤثر است( .تأثیر زیاد)
 :1عامل سطر  iروی عامل ستون  jمؤثر است( .تأثیر متوسط)
 :1عامل سطر  Iروی عامل ستون  jتأثیر ناچیزی دارد( .تأثیر اندک)
 :1عامل سطر  iروی عامل ستون  jبیتأثیر است( .بدون تأثیر)
نتایج بهدستآمده از پرسشنامهها با هم جمع شده و اعداد بهدستآمده در جدول
شماره ( )9آمده است .از  13پرسشنامه تکمیلشده در هر یک از خانههای این جدول
اعدادی بین  1تا  34قرار خواهند گرفت .این ماتریس جمع کل نظرات نخبگان است.

1. Bolanos et. al
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جدول  .3ماتریس خودتعاملی عوامل ارتقای تصویر دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی
ردیف

عوامل

فعالیتهای آموزشی

خالقیت و نوآوری

عوامل محیطی

هویت

ارتباطات

فعالیتهای پژوهشی

عوامل فرهنگی و اجتماعی

امکانات و خدمات

عوامل

فناوری

نوآوری

شهرت

9

خالقیت و

محیط فیزیکی

1

آموزشی

سرمایه انسانی

1

فعالیتهای

11

11

19

11

91

11

13

14

13

11

99

13

11

11

41

11

19

13

31

11

14

19

11

13

41

11

13

11

11

11

11

14

13

11

11

13

13

43

14

13

13

19

19

14

13

11

19

13

11

11

11

43
31

11

4

هویت

19

43

19

1

ارتباطات

11

41

11

19

34

31

11

19

9

محیطی

فعالیتهای
پژوهشی

14

عوامل
1

فرهنگی و

11

11

41

31

14

19

13

13

31

14

31

اجتماعی
3

امکانات و

43

11

11

11

41

93

13

3

فناوری

93

49

13

11

91

49

14

19

11

شهرت

91

41

11

14

19

14

13

11

19

49

11

19

11

19

11

11

11

14

93

19

41

14

11

11

19

19

19

91

14

11
11

خدمات

محیط
فیزیکی
سرمایه
انسانی

91

93

11

11

13

11

19

14

14
91

14

ماتریس دستیابی با تعیین روابط بهصورت صفر و یک از روی ماتریس بهدستآمده
در مرحله قبل و طی دو مرحله به دست میآید .در مرحله اول ابتدا یک مقیاس عددی
واحد در نظر گرفته و اعداد جدول مرحله قبل را با آن مقایسه میکنیم .درصورتیکه
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عدد مربوطه در جدول از مقیاس بزرگتر باشد ،در جدول جدید از عدد یک و در غیر
این صورت از عدد صفر استفاده میکنیم (بوالتوس و همکاران.)1111 ،
جدول  .4ماتریس دستیابی عوامل ارتقای تصویرسازی سازمانی دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالی

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

هویت

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

ارتباطات

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

ردیف

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1
1
9

9

عوامل

فعالیتهای آموزشی

خالقیت و نوآوری

عوامل محیطی

هویت

ارتباطات

فعالیتهای پژوهشی

عوامل فرهنگی و اجتماعی

امکانات و خدمات

فناوری

شهرت

محیط فیزیکی

سرمایه انسانی

قدرت نفوذ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

فعالیتهای
آموزشی
خالقیت و
نوآوری
عوامل
محیطی

فعالیتهای
پژوهشی
عوامل

1

فرهنگی و

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

اجتماعی
3

امکانات و

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

فناوری

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

11

شهرت

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

11

1

1

1

1

4

1

1

11

1

3

11
11
19

خدمات

محیط
فیزیکی
سرمایه
انسانی
وابستگی
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پس از تعیین مجموعۀ دستیابی و پیشنیاز هر عامل ،عناصر مشترک این دو مجموعه
برای هر عامل شناسایی شد .سپس ،نوبت به تعیین سطح عوامل رسید .در اولین جدول
عاملی باالترین سطح را دارد که مجموعۀ دستیابی و عناصر مشترک آن کامالً یکسان
باشند .پس از تعیین این عامل یا عوامل آنها را از جدول حذف کرده و با عناصر
باقیمانده جدول بعدی را تشکیل دادیم .در جدول دوم نیز همانند جدول اول متغیر
سطح دوم مشخص و این کار تا تعیین سطح همه متغیرها ادامه یافت (جدول .)1
جدول  .5تعیین سطح عوامل ارتقای تصویرسازی سازمانی دانشگاه (سطح اول)
عوامل

مجموعۀ دستیابی

1

 1و  1و  9و  11و 11

1

 1و  1و  1و  9و  11و 11

مجموعۀ پیشنیاز
 1و  1و  9و  9و  3و  3و 11
و  11و 11

مشترک

سطح

 1و  1و  9و  11و 11

1

1و1و9و4و1و9و1و

 1و  1و  1و  9و  11و

 3و  3و  11و 11

11

9

1و1و9و1

9و1

9و1

4

 1و  4و  11و 11

 4و  1و  9و  1و  3و  11و 11

 4و  11و 11

1

 1و  4و  1و  3و 11

1و1و9و3و3

1و1و3

9
1
3

 1و  1و  4و  1و  9و  3و 11
و 11
 1و  9و  4و  1و  11و 11
1و1و4و1و9و3و3و
 11و 11

 1و  1و  9و  3و  3و  11و 11

 1و  1و  9و  3و  11و
11

 9و  1و  11و 11

 9و  1و  11و 11

 3و 11

3

 1و  9و  3و  3و 11

1و9و3

1و1و4و1و9و1و3و

1و1و4و9و1و

 3و  11و  11و 11

 11و 11
11

3

 1و  1و  1و  9و  3و 11

11

 1و  1و  4و  9و  1و  11و 11

11

 1و  3و  11و 11

11

 1و  1و  4و  9و  1و  3و 11

 1و  1و  4و  9و  1و  3و 11

1و1و4و9و1و

و 11

و 11

 11و 11

11

1

1
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بر اساس توضیحات پیشین مشاهده میشود که در عوامل  1و  1و  11مجموعۀ
دستیابی و مشترک بهطور کامل یکساناند؛ بنابراین ،عوامل فعالیتهای آموزشی و
خالقیت و نوآوری و شهرت در سطح اول جای گرفت؛ یعنی این سه عامل در مدل
نهایی بیش ترین تأثیرپذیری را از سایر عوامل و کمترین تأثیرگذاری را بر آنها دارند و
به همین دلیل باالترین سطح مدل را به خود اختصاص داده است.
جدول  .6تعیین سطح عوامل ارتقای تصویر سازمانی دانشگاه (سطح دوم)
عوامل

مجموعۀ دستیابی

مجموعۀ پیشنیاز

مشترک

سطح

9

9و1

9و1

9و1

1

4

 4و 11

 4و  1و  9و  1و  3و 11

 4و 11

1

1

4و1و3

1و9و3و3

1و3

9

 4و  1و  9و  3و 11

 9و  3و  3و 11

 9و  3و 11

1

 9و  4و  1و 11

 9و  1و 11

 9و  1و 11

3

 4و  1و  9و  3و  3و 11

 3و 11

3

3

1و9و3

 1و  9و  3و  3و 11

1و9و3

11

 3و 11

11

11

11

 4و  9و  1و  3و 11

 4و  9و  1و  3و 11

 4و  9و  1و 11

1

در عوامل  9و  4و  3مجموعۀ دستیابی و مشترک بهطور کامل یکساناند؛ بنابراین،
عوامل محیطی و هویت و فنّاوری در سطح دوم قرار گرفتند؛ یعنی این سه عامل در
مدل نهایی پس از سه عامل فعالیتهای آموزشی و خالقیت و نوآوری و شهرت
بیشترین تأثیرپذیری را از سایر عوامل و تأثیرگذار بر فعالیتهای آموزشی و خالقیت
و نوآوری و شهرت را دارند و به همین دلیل سطح دوم مدل را به خود اختصاص
دادهاند.
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جدول  .7تعیین سطح عوامل ارتقای تصویر دانشگاه (سطح سوم)
عوامل

مجموعۀ دستیابی

مجموعۀ پیشنیاز

مشترک

سطح

1

1

1و9و3

1

9

9

 1و  9و 11

 9و  3و 11

 9و 11

1

 1و 11

 1و 11

 1و 11

3

 1و  9و  3و 11

 3و 11

3

11

 3و 11

11

11

11

 9و  1و 11

 9و  1و  3و 11

 9و  1و 11

9

9

در عوامل  1و  1و  11مجموعۀ دستیابی و مشترک بهطور کامل یکساناند؛ بنابراین،
عوامل ارتباطات و عوامل فرهنگی و اجتماعی و سرمایه انسانی در سطح سوم جای
خواهند گرفت؛ یعنی این سه عامل در مدل نهایی بر عوامل محیطی و هویت و فناوری
تأثیرگذار و بهطور غیرمستقیم بر سه عامل فعالیتهای آموزشی و خالقیت و نوآوری و
شهرت تأثیرگذار است و بیش ترین تأثیرپذیری را از سایر عوامل دارد.
جدول  .8تعیین سطح عوامل ارتقای تصویر دانشگاه (سطح چهارم)
عوامل

مجموعۀ دستیابی

مجموعۀ پیشنیاز

مشترک

سطح

9

9

9و3

9

4

3

9و3

 3و 11

3

11

 3و 11

11

11

عامل  9یعنی فعالیتهای پژوهشی در سطح چهارم قرار میگیرد و بیشترین تأثیر
را بر عوامل ارتباطات و عوامل فرهنگی و اجتماعی و سرمایه انسانی در سطح سوم
دارد.
جدول  .3تعیین سطح عوامل ارتقای تصویر دانشگاه (سطوح پنجم و ششم)
عوامل

مجموعۀ دستیابی

مجموعۀ پیشنیاز مشترک سطح

3

3

 3و 11

3

1

11

 3و 11

11

11

9
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عامل  3یعنی امکانات و خدمات در سطح پنجم و عامل  11یعنی محیط فیزیکی در
پایینترین سطح از مدل جای می گیرند .این بدان معنی است که محیط فیزیکی
اصلیترین عامل اثرگذار است که بیشترین تأثیر را بر سایر عوامل دارد.
در تحلیل  MICMACعوامل بر اساس میزان قدرت نفوذ و وابستگی به چهار دسته
تقسیم میشوند.
جدول  .10جدول مقایسهای قدرت نفوذ و میزان وابستگی عوامل ارتقای تصویر دانشگاه
عوامل

1

1

9

4

1

9

1

3

3

11

11

11

قدرت نفوذ

1

9

4

4

1

3

9

3

9

1

4

3

میزان وابستگی

3

11

1

1

1

1

4

1

1

11

1

3

دستۀ اول متغیرهای خودمختارند که عوامل ارتباطات ،عوامل محیطی ،عوامل
فرهنگی و اجتماعی ،محیط فیزیکی ،فناوری و عوامل فرهنگی و هنری در این دسته
قرار گرفته اند .این عوامل کمترین قدرت نفوذ و کمترین وابستگی را دارند .عوامل
محیطی و محیط فیزیکی کمترین قدرت نفوذ و وابستگی را در مقایسه با تمام متغیرها
دارند و عوامل ارتباطات ،عوامل فرهنگی و هنری و فناوری قدرت نفوذ و وابستگی
متوسط دارند.
دستۀ دوم متغیرهای وابستهاند که عوامل فعالیتهای آموزشی ،خالقیت و نوآوری و
هویت در این دسته قرار گرفته اند .عامل هویت دارای کمترین قدرت نفوذ و وابستگی
متوسط در بین تمام متغیرها و خالقیت و نوآوری دارای بیشترین وابستگی و قدرت
نفوذ متوسط است.
در دستۀ سوم متغیرهای پیوندی میگنجند .این عوامل هم هدایتگر سایر عوامل و
هم وابسته به آنها هستند؛ بنابراین ،تغییر در کل آنها سیستم را متأثر خواهد کرد .در
این دسته عوامل فعالیتهای پژوهشی ،شهرت و سرمایه انسانی قرار دارند که عامل
شهرت دارای بیشترین قدرت نفوذ و وابستگی متوسط است و دو عامل فعالیتهای
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پژوهشی و سرمایه انسانی با قدرت نفوذ و وابستگی نسبتاً باال نسبت به سایر عوامل
قرار دارند.
دستۀ چهارم یعنی متغیرهای مستقل شامل امکانات و خدمات است که دارای
بیشترین قدرت نفوذ و کمترین وابستگی در بین تمام متغیرهاست.
11
11
11
3
11

3
3

9

1

11
3

1
1

9

1

1

قدرت نفوذ

1

4

9

11

1

1

4
9
1
1

11

11

11

3

3

1

9

1

4

9

شکل  .1ماتریس قدرت نفوذ و وابستگی عوامل ارتقای تصویر دانشگاه

پس از تعیین سطح عوامل میتوان روابط آنها را با یکدیگر در قالب یک مدل به
نمایش درآورد .بر اساس جدولهای تعیین سطح ،سه عامل خالقیت و نوآوری ،شهرت
و فعالیتهای آموزشی در سطح اول یعنی در باالی مدل قرار میگیرند و سایر عوامل
پایینتر از آنها خواهند بود .بهعبارتدیگر ،همه عوامل منجر به این سه نتیجه میشوند.
البته ،این سه خروجی عوامل ارتقای تصویر دانشگاه با یکدیگر روابط متقابل نیز دارند
و بر هم اثر میگذارند.
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محیط فیزیکی عامل بنیادین تعیینکننده ارتقای تصویر دانشگاه است .محیط فیزیکی
تعیینکننده عامل خدمات و امکانات است که در سطح پنجم قرار میگیرد .در سطح
چهارم نیز عامل فعالیتهای پژوهشی قرار میگیرد .عوامل ارتباطات ،سرمایه انسانی و
عوامل فرهنگی و اجتماعی در سطح سوم و عوامل فناوری ،هویت و عوامل محیطی در
سطح دوم قرار میگیرند .در سطح اول نیز عوامل خالقیت و نوآوری ،شهرت و
فعالیتهای آموزشی قرار میگیرند که هر دو عامل با هم رابطه دوطرفه دارند.

شکل  .2مدل مفهومی عوامل تصویرسازی سازمانی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

111
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بحث و نتیجهگیری
الگوی کدگذاری و مضامین بهدستآمده از تحلیل هر مصاحبه بهصورت پرسشنامه
تنظیم شد و بهمنظور اعتبارسنجی در اختیار خبرگان مشارکتکننده در تحقیق گذاشته
شد و مورد تأیید آنان قرار گرفت .سپس ،با توجه به مضامین تأییدشده ،شبکه مضامین
تصویرسازی سازمانی ترسیم شد .در شبکه مضامین به دلیل تعدد و تنوع عوامل
تأثیرگذار بر تصویر سازی سازمانی دانشگاه اقدام به تفکیک عوامل شد .لذا ،سطحبندی
تأثیرگذاری را در سطح عوامل مؤثر بر ارتقای تصویر سازمانی دانشگاه طبقهبندی کرده
و متغیرها بر همین اساس تفکیک شدند که این متغیرها در بعد عوامل مؤثر بر ارتقای
تصویرسازی سازمانی دانشگاهها شامل فعالیتهای آموزشی ،خالقیت و نوآوری ،عوامل
محیطی ،هویت ،ارتباطات ،فعالیتهای پژوهشی ،عوامل فرهنگی و اجتماعی ،امکانات
و خدمات ،فناوری ،شهرت ،محیط فیزیکی و سرمایه انسانی است.
فعالیتهای آموزشی در دستۀ اول واقعشده و با دو عامل شهرت و خالقیت و
نوآوری بیشترین تأثیر را بر ارتقای تصویر سازمانی دانشگاه دارند .این عامل از تمام
عوامل بهطور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر میپذیرد .این عامل در دستۀ متغیرهای وابسته
قرار دارد و دارای وابستگی به نسبت باال و قدرت نفوذ به نسبت متوسط است .عامل
فعالیتهای آموزشی از بخشهای برنامهریزی آموزشی ،مدیریت آموزش ،کیفیت
آموزش تحصیالت تکمیلی ،رشته و گرایش و هیئت علمی تشکیل شده .فعالیتهای
پژوهشی در دستۀ متغیرهای پیوندی واقعشده و از قدرت نفوذ و وابستگی نسبتاً باالیی
برخوردار است .این عامل در سطح چهارم واقع شده است و با تأثیرپذیری مستقیم از
عامل خدمات و امکانات و تأثیرگذاری مستقیم بر دو عامل سرمایه انسانی و ارتباطات
در فرایند ارتقای تصویر سازمانی دانشگاه نقش بسزایی دارد .عامل فعالیتهای
پژوهشی از بخش های مدیریت پژوهش ،ارتباط با صنعت ،کتابخانه و سایت ،کتاب،
مقاالت و مجالت ،پژوهشهای بنیادی و کاربردی و مراکز پژوهشی تشکیل شده است.
ارتباطات در سطح سوم الگو واقع شده و با هیچیک از دو عامل سرمایه انسانی و
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عوامل فرهنگی و اجتماعی این سطح ارتباطی ندارد .ارتباطات با فناوری ارتباط دوسویه
دارد و بر عامل هویت تأثیر می گذارد .ارتباطات در دستۀ متغیرهای خودمختار واقع
شده ،ولی از قدرت نفوذ و وابستگی نسبتاً متوسطی برخوردار است .عامل ارتباطات از
بخش های ارتباطات انسانی ،ارتباط با مراکز آموزشی ،ارتباط با حاکمیت ،روابط عمومی
و ارتباطات سازمانی تشکیل شده است.
امکانات و خدمات تنها عاملی است که در دستۀ عوامل مستقل قرار دارد و با قدرت
نفوذ باال و وابستگی بسیار پایین تأثیرگذاری زیادی بر سایر عوامل دارد .این عامل بعد
از عامل محیط فیزیکی در پایینترین سطح الگو واقع شده و تنها از عامل محیط
فیزیکی تأثیرپذیر است و بر عامل فعالیتهای پژوهشی تأثیر میگذارد .عامل امکانات و
خدمات از بخش های مدیریت خدمات ،خدمات آموزشی ،خدمات عمومی ،خدمات
دانشجویی ،خدمات استادان و کارکنان و امکانات تشکیل شده است .هویت در
خصوص تصویر سازمانی دانشگاه وابستگی متوسط و قدرت نفوذ کمی دارد.
هویتسازمانی با سرمایه انسانی رابطه دوطرفه داشته و بالطبع هر چه دانشگاه از نیروی
انسانی متخصص و دارای مدارج باالی علمی بهره ببرد ،بر هویت دانشگاه مؤثر بوده و
هر چه سطح هویت دانشگاه باال باشد ،استادان و نیروهای متخصص تمایل بیشتری
برای کار در این دانشگاه دارند .هویت دانشگاه بهطور مستقیم با ارتقا و یا افت
ارتباطات ،عوامل فرهنگی و سرمایه انسانی ارتقا و یا افت مییابد .عامل هویت از
بخشهای عضویت ،وفاداری ،سوابق علمی ،تعهد سازمانی ،خصوصیات تاریخی،
سوابق مدیریتی و سوابق فرهنگی و اجتماعی تشکیل شده است.
محیط فیزیکی از بنیانیترین عاملهای ارتقای تصویر سازمانی دانشگاه است و بر
عامل خدم ات و امکانات تأثیر مستقیم دارد .این عامل در دستۀ متغیرهای خودمختار
قرار دارد و در بین تمام متغیرها کمترین وابستگی و قدرت نفوذ را دارد .محیط فیزیکی
عاملی ذاتی است که بهسادگی سایر متغیرها امکان تغییر در آن میسّر نیست .هرگونه
تغییر در این عامل نیازمند سرمایهگذاری کالن فراتر از سیاستگذاری و برنامهریزی

111

پژوهش در نظامهای آموزشی /شماره  /63بهار 9613

دانشگاه و اختصاص بودجههایی از سوی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است .لذا،
هرگونه برنامهریزی در این خصوص اصوالً با کسری بودجه و عملیات اجرایی
بلندمدت مواجه خواهد شد .عامل محیط فیزیکی از بخشهای اندازه و بزرگی دانشگاه،
پراکندگی و تجمیع اماکن ،محوطه و فضای سبز ،نمادها و عالئم ،فعالیتهای عمرانی و
اماکن تشکیل شده است.
خالقیت و نوآوری بیش ترین وابستگی را به سایر عوامل دارد و قدرت نفوذ آن در
حد متوسط است .این عامل و دو عامل فعالیتهای آموزشی و هویت در دستۀ
متغیرهای وابسته قرار دارند .خالقیت و نوآوری در باالترین سطح از الگوی تصویر
سازمانی دانشگاه قرار دارد .بهعبارتدیگر ،تمام عوامل شناساییشده بر این عامل تأثیر
گذاشته و این عامل باعث ارتقا و یا افت تصویر سازمانی دانشگاه میشود .این عامل به
همراه دو عامل شهرت و فعالیتهای آموزشی در سطح یک قرار دارند .هر سه عامل
فعالیت های آموزشی ،خالقیت و نوآوری و شهرت با هم روابط متقابل دارند و با ایجاد
همافزایی هر سه عامل باعث اثربخشی بیشتر ارتقای تصویر سازمانی دانشگاه میشود.
خالقیت و نوآوری با تأثیرپذیری مستقیم از سه عامل عوامل محیطی ،هویت و فناوری
ارتقای تصویر سازمانی دانشگاه را تسریع میبخشد .عامل خالقیت و نوآوری از
بخش های ساختار نو ،ایده و فکر نو ،نوآوری آموزشی ،دانش جدید خالقیت در
مدیریت و فرایندهای نو تشکیل شده است.
عوامل محیطی در دستۀ عوامل خودمختار قرار دارد که دارای کمترین وابستگی و
قدرت نفوذ است .عوامل محیطی فقط بهطور متقابل با عوامل فرهنگی و هنری ارتباط
دارد و دو عامل سرمایه انسانی و ارتباطات بر عوامل محیطی هیچ تأثیری ندارند .عامل
عوامل محیطی از بخشهای عوامل اجتماعی ،عوامل داخلی ،عوامل سیاسی ،عوامل
اجتماعی و سازگاری با محیط تشکیل شده است.
فناوری در سطح دوم الگوی تصویر سازمانی دانشگاه قرار دارد که با تأثیرپذیری
مستقیم از عوامل سرمایه انسانی و ارتباطات نقش مهمی در ارتقای تصویر سازمانی
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دانشگاه دارد .فناوری و ارتباطات تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند ،زیرا فناوری ابزاری
است برای ارتباط مؤثر و ارتباطات نقشۀ راه توسعه فناوری است .فناوری در دستۀ
متغیرهای خودمختار قرار دارد ،ولی دارای قدرت نفوذ و وابستگی متوسطی است .این
بدان معنی است که فناوری بهتنهایی نمیتواند تأثیرگذار باشد و با همافزایی ارتباطات
میتواند اثربخشی باالیی داشته باشد .عامل فناوری از بخشهای آموزش ،ارتباطات و
اطالعات ،سایت و نظارت و کنترل تشکیل شده است.
شهرت در دستۀ متغیرهای وابسته قرار دارد که دارای بیشترین وابستگی و قدرت
نفوذ متوسط است .شهرت در باالترین سطح الگو قرار دارد .سایر متغیرها با تأثیرگذاری
مستقیم و غی رمستقیم بر این عامل باعث تغییرات در تصویر سازمان میشوند .در سطح
اول خالقیت و نوآوری ،فعالیتهای آموزشی و شهرت قرار دارند که هر سهم متغیر
تأثیر متقابل بر هم دارند .شهرت دانشگاه با تأثیرپذیری از دو عامل فناوری و هویت
نقش بسزایی در ارتقای تصویر سازمانی دارد .عامل شهرت از بخشهای پیشینه اساتید،
تخصص آموزشی ،تولیدات علمی ،پیشینه آموزشی ،شهرت دانشگاه و پیشینه فرهنگی
تشکیل شده است.
سرمایه انسانی در سطح سوم الگوی تصویر سازمانی دانشگاه قرار دارد و با عوامل
فرهنگی و اجتماعی ارتباط دوسویه دارد ،ولی با عامل ارتباطات در این سطح هیچگونه
ارتباطی ندارد .سرمایه انسانی با تأثیرپذیری مستقیم از فعالیتهای پژوهشی باعث
ارتقای سرمایه انسانی و بالطبع ارتقای تصویر سازمانی دانشگاه میشود .سرمایه انسانی
در دستۀ متغیرهای پیوندی قرار دارد که با تأثیرگذاری بر آن باعث ارتقای تصویر
سازمانی میشود .سرمایه انسانی دارای قدرت نفوذ و وابستگی نسبتاً باالیی است .عامل
سرمایه انسانی از بخشهای استادان ،کارکنان ،دانشجویان ،فارغالتحصیالن ،بازنشستگان،
جذب و بهکارگیری و تربیت و آموزش تشکیل شده است.
عوامل فرهنگی و اجتماعی در دستۀ عوامل خودمختار قرار دارد و دارای قدرت
نفوذ و وابستگی تقریباً متوسطی است .این عامل در سطح سوم الگوی تصویر سازمانی
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با دو عامل ارتباطات و سرمایه انسانی واقع شده است .عوامل فرهنگی و اجتماعی با
سرمایه انسانی تأثیر متقابل دارد ،ولی اغلب تأثیرگذار است تا تأثیرپذیر .عوامل فرهنگی
و اج تماعی با عوامل محیطی هم تأثیر متقابل دارد .این عامل با عامل سطح چهارم یعنی
فعالیتهای پژوهشی بهطور مستقیم ارتباطی ندارد .عوامل فرهنگی و اجتماعی از
بخشهای فعالیتهای اجتماعی ،تقویت نظریهپردازی ،فعالیتهای فرهنگی ،فعالیتهای
مذهبی ،فعالیتهای سیاسی ،معیارهای توبیخ و مجازات و عملکرد سایر بخشها
تشکیل شده است.
پیامد نهایی تصویرسازی سازمانی دانشگاه افزایش خالقیت و نوآوری و توسعه
فعالیت های آموزشی است که این امر خود متأثر از پیامدهای سایر عوامل است و عامل
تعیینکننده تصویرسازی سازمانی محیط فیزیکی است.
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Abstract
Imaging is a new topic that has attracted the attention of many
universities and institutions of higher education.Increased competition
among universities over student recruitment has forced them to create
a good image of their unique characteristics. This research was
conducted with the aim of designing the organizational imaging model
of universities and institutions of higher education with a structuralinterpretation approach at Allameh Tabataba'i University.The research
method was structural-interpretive modelingand self-efficacy matrix
questionnaire was used with simple random sampling. In the first stage,
the researcher used the method of analyzing the subject matter of the
organization's corporate imaging through the method of analyzing the
network. In the second phase by using the ISM method and the
MICMAC analysis, the relations between the themes including
educational activities, creativity and innovation, environmental factors,
identity Finding and leveling the communications, research activities,
organizational climate, facilities and services, technology, reputation,
physical environment and human capital were found and leveled.
Ultimately the final model of the research was drawn.
Keywords: Organizational Image, University Image, StructuralInterpretative

