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 چکیده
ها و مؤسسات آموزش عالی را به خود تصویرسازی موضوع جدیدی است که توجه بسیاری از دانشگاه

ها را وادار کرده تا ها بر سر جذب دانشجو آناهکه افزایش رقابت میان دانشگطوریجلب کرده است؛ به

فرد برای خودشان تصویر مطلوبی ایجاد کنند. این مقاله با هدف طراحی مدل های منحصربهاز ویژگی

تفسیری در دانشگاه  – ها و مؤسسات آموزش عالی با رویکرد ساختاریتصویرسازی سازمانی دانشگاه

تفسیری است. روش  – سازی ساختاریژوهش روش مدلعالمه طباطبائی تهیه شده است. روش پ

گیری به روش تصادفی ساده انجام شده ماتریس خودتعاملی بوده و نمونه پرسشنامهها گردآوری داده

مضامین تصویرسازی  شبکهنخست محقق با استفاده از روش تحلیل مضمونی به  مرحلهاست. در 

 MICMACو تحلیل  ISMگیری از روش بهرهدوم با  مرحلهسازمانی دانشگاه دست یافت و در 

های آموزشی، خالقیت و نوآوری، عوامل محیطی، هویت، که شامل فعالیت روابط میان مضامین را

های پژوهشی، جوّ سازمانی، امکانات و خدمات، فناوری، شهرت، محیط فیزیکی و ارتباطات، فعالیت

 مدل نهایی تحقیق ترسیم شد. درنهایتو  بندی کردهها را سطحانسانی است، یافته و آن سرمایه
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 مقدمه

ها در دنیای امروز است؛ ها یکی از عوامل تأثیرگذار بر سرنوشت آنتصویر سازمان

هاست، زیرا در بین مخاطبان یکی از عوامل مرگ سازمان سوء شهرت که یاگونهبه

ها ارتباط برقرار ها با آنادراک خود از سازمان بر اساسها افراد مانند دیگر پدیدهه

های گوناگونی مثل جذب منابع، کنند. تصویر ذهنی منفی از یک سازمان بر جنبهمی

گذارد )النگ، تأثیر منفی میمشروعیت آن  یتدرنهاحمایت و پشتیبانی مخاطبان و 

1113.) 

هاجم و برخوردار از مدیریت قوی تصویر خود را به مؤسسات آموزشی باهوش، م

های خود قلمداد ترین داراییها تصویر را یکی از باارزشکنند. آنشانس موکول نمی

کنند، تحقیقات بازاریابی انجام بندی میها همچنین مخاطبانشان را اولویتکنند. آنمی

کنند و برای اجرای ریزی میهآمده از تحقیقات برنامدستنتایج به بر اساسدهند و می

دهند. دلیل انجام تمامی این اقدامات در راستای هایشان منابع کافی اختصاص میبرنامه

 (.1931است )فرهادی،  یزچهمهاند که تصویر تصویر از دانشگاه این است که یاد گرفته

یک گیری برای ورود به با توجه به اینکه تصویر مثبت تأثیر بسزایی در تصمیم 

دانشکده یا دانشگاه دارد، در عصر کسری بودجه و افزایش رقابت برخورداری از 

رقابت برای جذب دانشجویان،  عرصهها برای ماندن در تصویر متمایز برای دانشگاه

گذاری در استادان و نیروهای پژوهشی و دستیابی به منابع خارجی جدید برای سرمایه

(. بنابراین، با توجه به افزایش 1111، 1راندانشگاه ضروری است )دو آرت و همکا

های مختلف های تحصیالت تکمیلی در ایران، دانشگاهمتقاضیان ورود به دوره

تری از سعی در جذب تعداد بیش ینوعبه هرکدام)سراسری، پیام نور، غیرانتفاعی، آزاد( 

ن متقاضیان خصوصاً نخبگان دارند تا از مزایای حاصل از طرف دولت و همچنی

مند شوند. هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر تصویر متقاضیان بهره

سازمانی در دانشگاه عالمه طباطبایی است. ایجاد تصویر برای مسئوالن این دانشگاه 
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دهد تا تصویر خود را ها این امکان را میشود، زیرا به آنابزار ارزشمندی محسوب می

زعم آلوِس و ه کرده و به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرند. بهها مقایسبا سایر دانشگاه

( اگر مؤسسات آموزش عالی بخواهند از طریق تصویر خودشان رقابت 1111) 1راپوسو

کنند، باید در قدم اول تصویر ایجادشده از سوی دانشجویان، استادان و کارکنان را 

 و بررسی قرار دهند. موردسنجش

ی تصویر سازمانی و نقش آن در پیشرفت و تعالی با وجود اهمیت بسیار باال 

های ها، در کشور ما و در میان جوامع دانشگاهی و نیز مقاالت و کتابسازمان

، این موضوع به نحو به عبارتیمنتشرشده به این موضوع بسیار کم پرداخته شده است. 

مه طباطبایی محسوسی مغفول مانده است. بودن یا نبودن تصویر سازمانی از دانشگاه عال

های چه ارزشی دارد؟ لذا، انجام تحقیقی برای شناسایی و تشریح عوامل مؤثر و مؤلفه

تصویر دانشگاه عالمه  دربارهای موردی خصوص مطالعهبه« تصویر»دهندۀ شکل

کند که در طباطبایی مفید و بلکه ضروری است. این مسئله زمانی نمود و بروز پیدا می

شهرت و معروف شدن  به عبارتیو یا  شدنمطرحدر « تصویر»مورد نقش و اهمیت 

تأمل کنیم. با  -های مرجعیت علمی نیز باشدتواند از الزمهکه این خود می -دانشگاه 

مدلی مبنایی برای تبیین  ارائهتوجه به مطالب فوق، در این تحقیق محقق در صدد 

 عالمه طباطبایی است.های مؤثر بر تصویر سازمانی دانشگاه در دانشگاه مؤلفه

های آموزشی، پژوهشی و : مفهوم تصویر سازمانی در عرصهتصویر سازمانی

آید. مباحث می به شمارروابط عمومی موضوعی اساسی  حوزههای اجرایی فعالیت

و هم برای متصدیان  اییهفرا نظرای عنوان سازهتصویر سازمانی هم برای پژوهشگران به

(. 1114، 1بسیار دارد )لی ای فنی اهمیتعنوان سازهعملی بههای و فعاالن در زمینه

هاروارد بیزنس »توان در پژوهش نخستین کاربرد اصطالح تصویر سازمانی را می

صرفاً « تصویر سازمانی»ردیابی کرد. در آن زمان، تعریف رایج از  1311در سال « 9ریویو
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 به وجوداجتماعات مرتبط با خود ها و ها در ذهن گروهو سیمایی بود که سازمان وجهه

نقل از لی،  1391، 1ها مرتبط بود )بریستولهای بصری سازمانآورده و عمدتاً با جنبه

های بندی(. تصویر سازمانی از طریق روندی که در آن اطالعات بر پایۀ طبقه1114

شوند، در ذهن می یدهسازمانشده در حافظه به معنا و مفهوم پردازش و ذخیره

)عرف(،  ورسومآداب، تصویر سازمانی به به عبارتیگیرد. کنندگان شکل میرفمص

، شهرت، تنوع خدمات و به تأثیر و برداشتی از کیفیت بستگی وکارکسبایدئولوژی، نام 

 ترتیبینابهدهد. شود به آنان انتقال میمی رودررودارد که هر فردی که با مشتریان 

از  صورت زیر تعریف کرد: بازنمودی واقعی یا احساسیتوان بهتصویر سازمانی را می

ها، عنوان نتیجۀ نهایی تجربهیک سازمان یا مؤسسه که فرد یا گروهی از افراد به

، 1کنند )البالنک و نگوینها، احساسات و اطالعاتشان با آن رابطه برقرار میدیدگاه

، 9ساسی دارد )کندیاساسی یعنی کارکردی و اح مؤلفه(. تصویر سازمانی دو 1339

ها و خصوصیات ملموس سازمان مربوط است که کارکردی به ویژگی مؤلفه(. 1311

شناختی احساسی با ابعاد روان مؤلفهکه و ارزیابی است، درحالی سنجشقابلراحتی به

کند. این ها به یک شرکت بازنمود پیدا میها و نگرشدر ارتباط است و در احساس

های شخصی افراد با سازمان و نیز از پردازش اطالعات ز تجربهاحساسات و عواطف ا

دهند نشأت های کارکردی تصویر را تشکیل میهایی که شاخصمربوط به ویژگی

جانبه است که گیرد. بنابراین، تصویر سازمانی حاصل و نتیجۀ فرایندی کلی و همهمی

 دیگر مقایسه و مقابلهها را با یکها خصوصیات گوناگون شرکتآن مشتری واسطهبه

 (.1339کنند )البالنک و نگوین، می

ها فرایندی ها و ارزشمرتبط بودن با نماد یلبه دلخلق یک تصویر سازمانی غالباً 

ها و پیشرفت واسطهبهدرازمدت و طوالنی است که ممکن است در مواقعی 

 به دلیل تری بگیرد و زودتر پیش برود و یادستاوردهای فنی شتاب و سرعت بیش
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نابود  یکلبهنادیده گرفتن نیازها و انتظارات جوامع مختلفی که با شرکت تعامل دارند 

(. با توجه به ادبیات 1339نقل از البالنک و نگوین،  1334یگ و همکاران، شود )هرب

ای فردی و تصویر مقوله کهمذکور، تصویر سازمانی چندین ویژگی دارد: نخست این

راکی شخصی از هر موضوع یا شیء است که ممکن است بین شخصی است. تصویر اد

(. تصویر سازمانی دقیقاً 1331فاکس، فردی با فرد دیگر بسیار متفاوت باشد )کاتلر و 

انعکاس هر سازمان نبوده، بلکه این گیرندۀ تصویر است که نزد خود به آن شکل 

مختلفی خدمات هر سازمان به جوامع  ازآنجاکهکند. را مدیریت می و آنبخشیده 

ها روابط مختلفی با سازمان دارند، غالباً هر دهد و هر یک از این جوامع و گروهمی

بنابراین، هر سازمان صرفاً تصویر ؛ گروهی تصویر متفاوتی از آن سازمان خواهد داشت

نزد خود  هرکداممعیّنی نداشته، بلکه این جوامع وابسته به آن سازمان هستند که 

هر تصویر از  که:(. دوم این1111، 1آهنقل از  1333، 1ارند )دولینگتصویری از آن د

مستقیم یا غیرمستقیم افراد از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا از طریق  تجربه

تجارب،  همه کنشبرهم نتیجهشود. تصویر سازمانی های جمعی حاصل میرسانه

آن است. سوم اینکه، تصویر دار هایی است که هر سازمان عهدهها و برداشتاحساس

، به عبارتیپوشانی داشته باشد. تواند تا حدودی با هویت آن سازمان همهر سازمان می

تصویر سازمانی نماینده و گویای چگونگی تجربه شدن هویت هر سازمان است و 

حال، تصویر سازمانی در مقایسه با دارد. بااین سازمانییتهوتصویر شباهت بسیاری با 

آمیز و آزمایشی مخاطبان سازمان است و های احتیاطادراک نتیجهعمدتاً  سازمانییتهو

 1331، 9بنیادین و ثابت دارد )چنی و وایبرت جنبهکمتر  سازمانییتهودر مقایسه با 

تصویر مشتمل بر فرایندی شناختی بوده، لذا تصویر  که(. چهارم این1111، آهنقل از 
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کارگیری آن از سوی دراک سازمانی و دریافت و بهسازمانی فرایند تولید و خلق ا

 (.1111، آهنقل از  1331، 1)چنی و وایبرتمخاطبان سازمان است 

های بسیاری که صرف تعریف و تبیین تصویر سازمانی شده، با وجود تالش

این مفهوم را موشکافی و تشریح  جوهرهاند تا اصل و پژوهشگران اندکی تالش کرده

بر ( یکی از معدود افرادی باشد که تصویر سازمانی را 1339ریوس )کنند. شاید اونا

ها و اجزای نهفته در آن تعریف کرده است. طبق تعریف او تصویر سازمانی مؤلفه اساس

 از سه مؤلفه تشکیل شده است:

شده بودن که شرط الزم هر تصویر سازمانی است؛ به این معنا که فقط . میزان شناخته1

 توانند نقشی تأثیرگذار داشته باشند که شناخته شده باشند.هایی میسازمان

تری از جامعه که مبنای آن . شهرت سازمانی: عبارت است از برآورد و ارزیابی فعاالنه1

 دهد.عملکردی آن تشکیل می سابقهرا تاریخچه و پیشینۀ سازمان یا 

های آن از سازمان طهواسبهتواند . سابقه و پیشینۀ خاص )و درخشان(: هر سازمان می9

و بیگی،  زاد یکبرقیب خود ـ که شاید شهرتی معادل با آن داشته باشند ـ متمایز شود )

1939.) 

( به نقش بازاریابی اجتماعی و تأثیر آن بر تصویر ذهنی 1111) 1چاتانون و همکاران

ذهنی  اند که در آن عوامل تأثیرگذار بر تصویراشاره و در این زمینه مدلی ارائه کرده

های مشتریان به سه دسته تقسیم شده است. این عوامل شامل مشخصات برنامه

 (.1111، اند )چاتانون و همکارانهای جمعیتیو ویژگی یسازمانفرهنگبازاریابی، 

 مؤسسهمفهوم تصویر یک  .ها و مؤسسات آموزش عالیتصویر سازمانی دانشگاه

پارچه از اجزای این نهاد و مبنایی برای توان ترکیبی از تصاویر یکآموزش عالی را می

هایی که ارتباط مستقیم شده از عوامل و مؤلفهاطالعات دریافت بر اساسارزیابی عاطفی 

(. 1111، 9آموزش عالی دارند دانست )دراتکینس و همکاران مؤسسهیا غیرمستقیم با 
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هایی که در نیازمندیتوانند و نباید به ها و مراکز آموزش عالی دیگر نمیامروزه دانشگاه

کرده وجود دارد و منحصراً خودِ این جامعه برای نیروی انسانی آماده و تحصیل

که قادر به ها برای اینتفاوت باشند. دانشگاهکنندۀ آن باشند، بیتوانند تأمینمؤسسات می

برقراری ارتباط با مخاطبان  نحوهمذکور باشند، باید از چگونگی و  پیچیدهحل مسائل 

داشته باشند. اقتضای داشتن ارتباط و برخوردی فعاالنه با مأموریت  یخودآگاهارجی خ

گو و مسئول بودن در مقابل انداز حال حاضر آن، یعنی پاسخسنتی دانشگاه و چشم

هاست، این است که خدمت به آن ارائهدار جوامع مختلف و متعددی که عهده

گیری تصویر برای خود را یند شکلهای خاص و بسیار مهم فراها ویژگیدانشگاه

گرفته بر های صورتکه پژوهش هاخوبی درک کنند. یکی از این ویژگیشناخته و به

عنوان یک سازمان های نوین آن را مشخص کرده، این است که دانشگاه بهروی دانشگاه

ار دارد نگارانه سروکتر با تعدد و تکثر اندیشهکند؛ به معنای دقیقایدئولوژیکی عمل می

های مختلفی که در ها و گروهافتد که هر سازمانی، در جمعو این امر زمانی اتفاق می

و  آلبرتهای متعدد آن سازمان وجود دارند، تصویرهای گوناگونی داشته باشد )بخش

پردازی تر، عمالً مفهوم(. به بیان دقیق1111؛ پرت و فورمن، 1331؛ بوک، 1331وتن، 

و حتی هر استاد  ویر غیرممکن است، زیرا هر بخش، هر دانشکدهدانشگاهی با یک تص

تصویرهای  بر اساسای که تابع و وابسته به دانشگاه است، ممکن است و هر محدوده

موردی برای تحقیق در  مطالعهعنوان مربوط به خود عمل کند. لذا، قرار دادن دانشگاه به

ان بسیار جذاب خواهد بود مورد مفهوم تصویرهای متعدد و متکثر در یک سازم

یک سازمان و همچنین سایر  منزلهبهها (. دانشگاه1111، 1)کازولیس و همکاران

ها و نهادهای اجتماعی محور مانند مراکز مذهبی، بیمارستانمؤسسات و نهادهای خدمت

ترین ترین و کلیدیها و اطالعات و اخبار خود را برای مهمالزم است سرگذشت

اداران خود بازگو کنند و این یعنی تصویرهای مطلوب و دلخواه خود را مخاطبان و هو

توانند بدان طریق به ها میهایی که دانشگاهترین راهبه آنان انتقال دهند. یکی از مهم

                                                                                                                                                       

1. Kazoleas, D. 
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صورت گو باشند، این است که بهبینند پاسخمحیط پویایی که امروزه خود را در آن می

ها کنند. داران و ذینفعان بیرونی خود و رسانهبا سهامفعاالنه شروع به برقراری ارتباط 

ها باید برای ایجاد و حفظ تصویرهای مثبت از خود مخاطبان طور مشخص، دانشگاهبه

ها خطوط فراوان و متنوع مرتبط با خود را شناسایی کرده و ضمن برقراری ارتباط با آن

دهند )کازولیس و همکاران، ه ها توسعارتباطی مثبت و ثمربخشی را با هر یک از آن

1111.) 

 آمده است: 1و  1های پژوهش در جدول پیشینه

 1جدول 

 های مؤثر بر تصویر سازمانیمؤلفه پژوهشگر، سال تحقیق )داخلی(

های مؤثر بر تصویر مؤلفه

 دانشگاه امام صادق
 1933فر، عرفانی

گزینش و سایر  -آموختگاندانش -هویت و فرهنگ دانشگاه

 (.1933فر، شهرت و پیشینه )باقری و عرفانی -و ورودعوامل بد

عوامل مؤثر بر تصویر 

 سازمانی پلیس

پور و قلی

 1931همکاران، 

 -رسانیضعف اطالع -ایشرایط منطقه -انتظارات مردم

آراستگی  -مشکالت مدیریت منابع انسانی -های مدیریتیضعف

 (.1931پور و همکاران، و نظم )قلی

عوامل مؤثر بر 

 تصویرسازمانی

دیوانداری و 

 1931همکاران، 

تصور از شعب  -تصور از خدمات  -تصور از کارکنان

 (.1931)دیوانداری و همکاران، 

 2جدول 

 های مؤثر بر تصویر سازمانیمؤلفه پژوهشگر، سال تحقیق )خارجی(

تصویر ذهنی از 

 دانشگاه

تریدو 

لوهاریسون، 

1334 

تسهیالت به  ارائه _های فرهنگی دانشگاه به جامعهکمک

آرپان و همکاران،  نقل ازشهرت علمی دانشگاه ) _دانشجویان

1119.) 

تصویر ذهنی از 

 دانشگاه
 1331فرام، 

کیفیت تدریس و  -ریزی آموزشیبرنامه -اعضای هیئت علمی

 (.1111آل وس و راپوسو،  نقل ازشهریه و کیفیت ) رابطه

تصویر ذهنی از 

 دانشکده و دانشگاه
 1333 ویلسون،

شهرت علمی، ظاهر فیزیکی پردیس، هزینه، توجه فردی، تعیین 

سازی برای های آمادهسطح شغلی، مکان، مسافت از خانه، برنامه

آل وس و  نقل ازالتحصیلی و ورود به بازار کار مؤثرند )فارغ

 (.1111راپوسو، 
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 های مؤثر بر تصویر سازمانیمؤلفه پژوهشگر، سال تحقیق )خارجی(

تصویر ذهنی از 

دانشگاه از دیدگاه 

های ذینفع گروه

 بیرونی

کازولیاس و 

 1111همکاران، 

ها و تسهیالت های ورزشی، کتابخانههای علمی قوی، برنامهبرنامه

ها و میزان هزینه نسبت به سایر دانشگاه مقایسهفنی، مکان، 

ها برخورداری از استانداردهای آموزشی نسبت به سایر دانشگاه

 (.1111)کازولیاس و همکاران، 

تصویر ذهنی از 

 دانشگاه

آرپان و همکاران، 

1119 

ورزشی و پوشش گستردۀ خبری  هایویژگیهای علمی، ویژگی

 دانشگاه بر تصویر دانشگاه اثرگذارند.

تصویر سازمانی 

 سازنده برای دانشگاه

کار وال هو، 

1111 

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

 هویت سازمان و عوامل خارجی و ارتباطات

تصویر ذهنی از 

صورت نشگاه بهدا

 بُعدیچند

مارتینز و  -لوکو

گارسیا، -باریو

1113 

های اساتید، مدیریت اجرایی و دهی به جامعه، فعالیتخدمت

 های فنی و فیزیکیزیرساخت

های تصویر سازمان

 آموزشی

مریس و 

 1111همکاران، 

کیفیت تدریس معلمان و ظرفیت یادگیری بر روی تصویر ذهنی 

 مؤثر است.

 اند از:حقیق عبارتسؤاالت ت

ها و مؤسسات آموزش عالی با رویکرد مدل تصویرسازی سازمانی دانشگاه -

 تفسیری در دانشگاه عالمه طباطبایی کدام است؟ ـ ساختاری

های تأثیرگذار بر تصویر سازمانی دانشگاه عالمه طباطبایی ها و شاخصابعاد، مؤلفه -

 اند؟کدام

 روش

عنوان تفسیری به ـ سازی ساختاریروش مدل رویکرد این پژوهش کمّی است و از

شود. این روش برای ایجاد و فهم روابط میان عناصر یک روش پژوهش استفاده می

تفسیری یک فرایند یادگیری  ـ سازی ساختاری، مدلیبه عبارتسیستم پیچیده است. 

دل ای از عناصر گوناگون و مرتبط با یکدیگر در یک متعاملی است که در آن مجموعه

شناسی به ایجاد و (. این روش1314شود )وارفیلد، سیستماتیک جامع ساختاربندی می

ترین کند. یکی از اصلیمیان عناصر یک سیستم کمک می پیچیدهجهت دادن به روابط 
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تری بر های این روش آن است که همواره عناصری که در سیستم اثرگذاری بیشمنطق

تری برخوردارند. مدلی که با استفاده از این متدولوژی سایر عناصر دارند از اهمیت باال

 حوزهآید، ساختاری از یک مسئله یا موضوع پیچیده، یک سیستم یا به دست می

شده است )فایسال و همکاران، دقت طراحی دهد که الگویی بهمطالعاتی را نشان می

 1119سال تفسیری روشی است که آگاروال در  ـ سازی ساختاری(. روش مدل1119

ای ارائه شد. در این روش ابتدا به توسط کانان در مقاله 1111مطرح کرد و در سال 

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. 

سیری فرایند یادگیری تعاملی است که از طریق تفسیر نظرات تف ـ سازی ساختاریمدل

پردازد و ساختاری گروهی از خبرگان به چگونگی ارتباط بین مفاهیم یک مسئله می

کند و افزون بر مشخص کردن تقدم و ای از مفاهیم ایجاد میجامع از مجموعۀ پیچیده

مجموعۀ پیچیده را در  عناصر یک رابطهتأخر و تأثیرگذاری بر یکدیگر، جهت و شدت 

تفسیری با تجزیۀ معیارها در  ـ سازی ساختاریکند. مدلی تعیین میمراتبسلسلهساختار 

 ISMپردازد. متدولوژی ها میچند سطح مختلف به تحلیل ارتباط بین شاخص

یرها معموالً به اطالعات و آشنایی ن متغهای کمّی دارد و شناسایی ارتباط بیمحدودیت

تواند بر های افراد میبنابراین، قضاوت؛ بستگی دارد موردمطالعهده با شرکت گیرنتصمیم

تنها بینشی را در خصوص تفسیری نه ـ سازی ساختاریاصلی تأثیر بگذارد. مدل نتیجه

کند، بلکه ساختاری را مبتنی بر اهمیت روابط میان عناصر مختلف یک سیستم فراهم می

کند. شده( فراهم میمحتوایی تعریف رابطهته به نوع و یا تأثیرگذاری عناصر بر هم )بس

کند که آیا روابطی این روش تفسیری است، چون قضاوت گروهی از افراد تعیین می

میان این عناصر وجود دارد یا خیر. این روش ساختاری است، چون اساس روابط یک 

ه است. این ای از متغیرها استخراج شدساختار سرتاسری است که از مجموعۀ پیچیده

سازی است که روابط مشخص و ساختار کلی در یک مدل روش یک تکنیک مدل

های تفسیری در حوزه ـ سازی ساختاریشود. روش مدلدیاگراف نشان داده می
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تفسیری تجزیۀ یک  ـ سازی ساختاریمختلفی استفاده شده است. ایدۀ اصلی مدل

عملی و دانش خبرگان  تجربهده از سیستم پیچیده به چند زیرسیستم )عناصر( با استفا

های های اخیر در پژوهشبرای ساخت یک مدل ساختاری چندسطحی است. در سال

 شناسی استفاده شده است.متعددی از این روش

اثر هر یک از ( روشی است برای بررسی ISMتفسیری ) ـ طراحی مدل ساختاری

اگیر برای سنجش ارتباط متغیرها بر روی متغیرهای دیگر. این طراحی رویکردی فر

پذیر رود تا اهداف کلی تحقیق امکانمی به کارچارچوب مدل  توسعهاست و برای 

 شود.

ها با آن مقایسههای مطالعه و ماتریس خودتعاملی ساختاری از ابعاد و شاخص

شود. این ماتریس را خبرگان و استفاده از چهار حالت روابط مفهومی تشکیل می

سازی متد مدل بر اساسکنند. اطالعات حاصله وری تکمیل میمتخصصان فرایندمح

بندی و ماتریس خودتعاملی ساختاری نهایی تشکیل شده تفسیری جمع ـ ساختاری

های ناپارامتریک و ( منطبق بر روشISMتفسیری ) ـ سازی ساختاریاست. منطق مدل

 کند.ها عمل میبر مبنای مد در فراوانی

ل ماتریس خودتعاملی ساختاری به یک ماتریس دوارزشی ماتریس دریافتی از تبدی

آید. برای استخراج ماتریس دریافتی در هر سطر ماتریس دست میصفر و یک به

از عدد صفر  Oو  Aجای عالئم از عدد یک و به Vو  Xجای عالئم خودتعاملی به

 آمده ماتریس دریافتی اولیه نام دارد.دستشود. ماتریس بهاستفاده می

ها و مجموعۀ بندی معیارها باید مجموعۀ خروجیای تعیین روابط و سطحبر

ها شامل ها برای هر معیار از ماتریس دریافتی استخراج شود. مجموعۀ خروجیورودی

ها شامل خود پذیرد. مجموعۀ ورودیخود معیار و معیارهایی است که از آن تأثیر می

ذارند. سپس، مجموعۀ روابط دوطرفۀ گمعیار و معیارهایی است که بر آن تأثیر می

شود. اولین سطری که اشتراک دو مجموعه برابر با مجموعۀ معیارها مشخص می

 ها( باشد، سطح اول اولویت مشخص خواهد شد.)ورودی یابیدستقابل
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آماری این پژوهش با توجه به قلمرو موضوعی آن شامل اساتید، کارکنان و  جامعه

گیری اند. روش نمونهای انتخاب شدهکه به روش خوشه دکتری است دورهدانشجویان 

 ای و داخل آن با استفاده از روش تصادفی ساده است.روش خوشه

نخست محقق با استفاده از روش  مرحلهطرح آمیختۀ اکتشافی متوالی، در  بر اساس

ها و مراکز آموزش مضامین تصویرسازی سازمانی دانشگاه شبکهتحلیل مضمونی به 

روابط میان مضامین را  ISMگیری از روش دوم با بهره مرحلهست یافت و در عالی د

 شود.مدل نهایی تحقیق ترسیم می درنتیجهبندی کرده و ها را سطحیافته، آن

 هایافته

های و کشف روابط مؤلفه ISM پرسشنامههای از طریق طراحی داده وتحلیلتجزیه

ده شد. پس از تبیین و توضیح مضامین استفا SSIMتصویرسازی سازمانی از ماتریس 

بندی و کشف ( به سطحISM)تفسیری  ـ ساختاریسازی با استفاده از روش مدل

ها و مراکز آموزش عالی روابط میان مضامین اصلی تصویرسازی سازمانی دانشگاه

 پرداخته شد.

ش ها و مراکز آموزمضامین نهایی عوامل مؤثر بر ارتقای تصویر سازمانی دانشگاه

های آموزشی، خالقیت و نوآوری، عوامل محیطی، هویت، ارتباطات، عالی، فعالیت

های پژوهشی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، امکانات و خدمات، فناوری، شهرت، فعالیت

 انسانی است. سرمایهمحیط فیزیکی و 

ها را در ماتریس خودتعاملی ساختاری وارد کردیم. پس از شناسایی مضامین آن

( ماتریسی به ابعاد متغیرهاست. مضامین در سطر و ستون اول آن به SSIM) ماتریس

دوی مضامین با یکدیگر از سوی خبرگان شود، آنگاه روابط دوبهترتیب ذکر می

 همهکمّی ماتریس خودتعاملی ساختاری این پژوهش برای  پرسشنامهشود. مشخص می

 پرسشنامه 13دریافت  های مکرر موفق بهخبرگان ارسال شد. محقق با پیگیری

 شده شد.تکمیل
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جای (، در ماتریس نخست به1111و همکارانش ) 1پژوهش بوالنوس بر اساس

بنابراین، برای تعیین روابط ؛ شده است عالئم چهارگانه از یک طیف چهارتایی استفاده

 های زیر استفاده شده است.میان عوامل از مقیاس

 است. )تأثیر زیاد( مؤثر jستون روی عامل  Iسطر : عامل 9

 مؤثر است. )تأثیر متوسط( jروی عامل ستون  i: عامل سطر 1

 تأثیر ناچیزی دارد. )تأثیر اندک( jروی عامل ستون  Iسطر : عامل 1

 تأثیر است. )بدون تأثیر(بی jروی عامل ستون  i: عامل سطر 1

ده در جدول آمدستها با هم جمع شده و اعداد بهآمده از پرسشنامهدستنتایج به

های این جدول شده در هر یک از خانهتکمیل پرسشنامه 13( آمده است. از 9) شماره

 .قرار خواهند گرفت. این ماتریس جمع کل نظرات نخبگان است 34تا  1اعدادی بین 
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 ماتریس خودتعاملی عوامل ارتقای تصویر دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی .3جدول 
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1 
های فعالیت

 آموزشی
 11 11 19 11 91 11 13 14 13 11 99 

1 
خالقیت و 

 نوآوری
43  13 11 11 41 11 19 13 31 11 14 

9 
امل عو

 محیطی
31 11  19 11 13 41 11 13 11 11 11 

 43 13 13 11 11 13 14 11  19 43 19 هویت 4

 13 14 19 19 13 13 14  19 11 41 11 ارتباطات 1

9 
های فعالیت

 پژوهشی
34 31 11 19 14  11 19 13 11 11 11 

1 

عوامل 

فرهنگی و 

 اجتماعی

11 11 41 31 14 13  19 13 31 14 31 

3 
ت و امکانا

 خدمات
43 11 11 11 41 93 13  91 93 11 11 

 19 11 13  19 14 49 91 11 13 49 93 فناوری 3

 14 14  19 11 13 14 19 14 11 41 91 شهرت 11

11 
محیط 

 فیزیکی
49 11 19 11 19 11 11 11 14 93  91 

11 
 سرمایه

 انسانی
19 41 14 11 11 19 19 19 91 14 14  

آمده دستصورت صفر و یک از روی ماتریس بهن روابط بهماتریس دستیابی با تعیی

اول ابتدا یک مقیاس عددی  مرحلهآید. در قبل و طی دو مرحله به دست می مرحلهدر 

 کهیدرصورتکنیم. قبل را با آن مقایسه می مرحلهواحد در نظر گرفته و اعداد جدول 
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د از عدد یک و در غیر تر باشد، در جدول جدیعدد مربوطه در جدول از مقیاس بزرگ

 (.1111کنیم )بوالتوس و همکاران، صفر استفاده می این صورت از عدد

 ها ماتریس دستیابی عوامل ارتقای تصویرسازی سازمانی دانشگاه .4جدول 

 و مؤسسات آموزش عالی
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1 
های فعالیت

 آموزشی
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 
خالقیت و 

 نوآوری
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

9 
عوامل 

 محیطی
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 هویت 4

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ارتباطات 1

9 
های فعالیت

 پژوهشی
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

1 

عوامل 

فرهنگی و 

 اجتماعی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

3 
امکانات و 

 خدمات
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فناوری 3

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شهرت 11

11 
محیط 

 فیزیکی
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

11 
 سرمایه

 انسانی
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

  3 1 11 1 1 4 1 1 1 1 11 3 وابستگی 19
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نیاز هر عامل، عناصر مشترک این دو مجموعه پس از تعیین مجموعۀ دستیابی و پیش

سید. در اولین جدول برای هر عامل شناسایی شد. سپس، نوبت به تعیین سطح عوامل ر

عاملی باالترین سطح را دارد که مجموعۀ دستیابی و عناصر مشترک آن کامالً یکسان 

ها را از جدول حذف کرده و با عناصر باشند. پس از تعیین این عامل یا عوامل آن

باقیمانده جدول بعدی را تشکیل دادیم. در جدول دوم نیز همانند جدول اول متغیر 

 (.1متغیرها ادامه یافت )جدول  همهاین کار تا تعیین سطح  سطح دوم مشخص و

 تعیین سطح عوامل ارتقای تصویرسازی سازمانی دانشگاه )سطح اول( .5جدول 

 سطح مشترک نیازمجموعۀ پیش مجموعۀ دستیابی عوامل

 11و  11و  9و  1و  1 1
 11و  3و  3و  9و  9و  1و  1

 11و  11و 
 1 11و  11و  9و  1و  1

 11و  11و  9و  1و  1و  1 1
و  1و  9و  1و  4و  9و  1و  1

 11و  11و  3و  3

و  11و  9و  1و  1و  1

11 
1 

  1و  9 1و  9 1و  9و  1و  1 9

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

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

9 
 11و  3و  9و  1و  4و  1و  1

 11و 
 11و  11و  3و  3و  9و  1و  1

و  11و  3و  9و  1و  1

11 
 

  11و  11و  1و  9 11و  11و  1و  9 11و  11و  1و  4و  9و  1 1

3 
و  3و  3و  9و  1و  4و  1و  1

 11و  11
  3 11و  3

  3و  9و  1 11و  3و  3و  9و  1 11و  3و  9و  1و  1و  1 3

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

 11و  11و  11و  3

و  1و  9و  4و  1و  1

 11و  11
1 

  11 11 11و  11و  3و  1 11

11 
 11و  3و  1و  9و  4و  1و  1

 11و 

 11و  3و  1و  9و  4و  1و  1

 11و 

و  1و  9و  4و  1و  1

 11و  11
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مجموعۀ  11و  1و  1شود که در عوامل توضیحات پیشین مشاهده می بر اساس

های آموزشی و بنابراین، عوامل فعالیت؛ اندطور کامل یکساندستیابی و مشترک به

خالقیت و نوآوری و شهرت در سطح اول جای گرفت؛ یعنی این سه عامل در مدل 

ها دارند و ترین تأثیرپذیری را از سایر عوامل و کمترین تأثیرگذاری را بر آننهایی بیش

 باالترین سطح مدل را به خود اختصاص داده است.به همین دلیل 

 تعیین سطح عوامل ارتقای تصویر سازمانی دانشگاه )سطح دوم( .6جدول 

 سطح مشترک نیازمجموعۀ پیش مجموعۀ دستیابی عوامل

 1 1و  9 1و  9 1و  9 9

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

  3و  1 3و  3و  9و  1 3و  1و  4 1

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

  11و  1و  9 11و  1و  9 11و  1و  4و  9 1

  3 11و  3 11و  3و  3 و 9و  1و  4 3

 1 3و  9و  1 11و  3و  3و  9و  1 3و  9و  1 3

  11 11 11و  3 11

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

 

بنابراین، ؛ اندطور کامل یکسانمجموعۀ دستیابی و مشترک به 3و  4و  9در عوامل 

عوامل محیطی و هویت و فنّاوری در سطح دوم قرار گرفتند؛ یعنی این سه عامل در 

های آموزشی و خالقیت و نوآوری و شهرت مدل نهایی پس از سه عامل فعالیت

های آموزشی و خالقیت فعالیتترین تأثیرپذیری را از سایر عوامل و تأثیرگذار بر بیش

و نوآوری و شهرت را دارند و به همین دلیل سطح دوم مدل را به خود اختصاص 

 اند.داده
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 تعیین سطح عوامل ارتقای تصویر دانشگاه )سطح سوم( .7جدول 

 سطح مشترک نیازمجموعۀ پیش مجموعۀ دستیابی عوامل

 9 1 3و  9و  1 1 1

  11 و 9 11و  3و  9 11و  9و  1 9

 9 11و  1 11و  1 11و  1 1

  3 11و  3 11و  3 و 9و  1 3

  11 11 11و  3 11

 9 11و  1و  9 11و  3و  1و  9 11و  1و  9 11

 

بنابراین، ؛ اندطور کامل یکسانمجموعۀ دستیابی و مشترک به 11و  1و  1در عوامل 

سطح سوم جای  انسانی در سرمایهعوامل ارتباطات و عوامل فرهنگی و اجتماعی و 

خواهند گرفت؛ یعنی این سه عامل در مدل نهایی بر عوامل محیطی و هویت و فناوری 

های آموزشی و خالقیت و نوآوری و طور غیرمستقیم بر سه عامل فعالیتتأثیرگذار و به

 ترین تأثیرپذیری را از سایر عوامل دارد.شهرت تأثیرگذار است و بیش

 قای تصویر دانشگاه )سطح چهارم(تعیین سطح عوامل ارت .8جدول 

 سطح مشترک نیازمجموعۀ پیش مجموعۀ دستیابی عوامل

 4 9 3و  9 9 9

  3 11و  3 3و  9 3

  11 11 11و  3 11

ترین تأثیر گیرد و بیشهای پژوهشی در سطح چهارم قرار مییعنی فعالیت 9عامل 

انسانی در سطح سوم  هسرمایرا بر عوامل ارتباطات و عوامل فرهنگی و اجتماعی و 

 دارد.

 تعیین سطح عوامل ارتقای تصویر دانشگاه )سطوح پنجم و ششم( .3جدول 

 سطح مشترک نیازمجموعۀ پیش مجموعۀ دستیابی عوامل

 1 3 11و  3 3 3

 9 11 11 11و  3 11
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یعنی محیط فیزیکی در  11یعنی امکانات و خدمات در سطح پنجم و عامل  3عامل 

گیرند. این بدان معنی است که محیط فیزیکی از مدل جای می ترین سطحپایین

 ترین تأثیر را بر سایر عوامل دارد.ترین عامل اثرگذار است که بیشاصلی

میزان قدرت نفوذ و وابستگی به چهار دسته  بر اساسعوامل  MICMACدر تحلیل 

 شوند.تقسیم می

 عوامل ارتقای تصویر دانشگاه ای قدرت نفوذ و میزان وابستگیجدول مقایسه .10جدول 

 11 11 11 3 3 1 9 1 4 9 1 1 عوامل

 3 4 1 9 3 9 3 1 4 4 9 1 قدرت نفوذ

 3 1 11 1 1 4 1 1 1 1 11 3 میزان وابستگی

 

دستۀ اول متغیرهای خودمختارند که عوامل ارتباطات، عوامل محیطی، عوامل 

گی و هنری در این دسته فرهنگی و اجتماعی، محیط فیزیکی، فناوری و عوامل فرهن

اند. این عوامل کمترین قدرت نفوذ و کمترین وابستگی را دارند. عوامل قرار گرفته

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 

 ند.متوسط دار

های آموزشی، خالقیت و نوآوری و اند که عوامل فعالیتدستۀ دوم متغیرهای وابسته

اند. عامل هویت دارای کمترین قدرت نفوذ و وابستگی هویت در این دسته قرار گرفته

ترین وابستگی و قدرت متوسط در بین تمام متغیرها و خالقیت و نوآوری دارای بیش

 نفوذ متوسط است.

گر سایر عوامل و گنجند. این عوامل هم هدایتمتغیرهای پیوندی می در دستۀ سوم

ها سیستم را متأثر خواهد کرد. در بنابراین، تغییر در کل آن؛ ها هستندهم وابسته به آن

انسانی قرار دارند که عامل  سرمایههای پژوهشی، شهرت و این دسته عوامل فعالیت

های گی متوسط است و دو عامل فعالیتترین قدرت نفوذ و وابستشهرت دارای بیش
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انسانی با قدرت نفوذ و وابستگی نسبتاً باال نسبت به سایر عوامل  سرمایهپژوهشی و 

 قرار دارند.

دستۀ چهارم یعنی متغیرهای مستقل شامل امکانات و خدمات است که دارای 

 ترین قدرت نفوذ و کمترین وابستگی در بین تمام متغیرهاست.بیش

 
      

 

     11 

            11 

            11 

          3  3 

    11 9       3 

 11           1 

 1      3 1    9 

   1    1     1 

     4     9 11 4 

            9 

            1 

            1 

11 11 11 3 3 1 9 1 4 9 1 1 

 وامل ارتقای تصویر دانشگاهماتریس قدرت نفوذ و وابستگی ع .1شکل 

 

ها را با یکدیگر در قالب یک مدل به توان روابط آنپس از تعیین سطح عوامل می

های تعیین سطح، سه عامل خالقیت و نوآوری، شهرت جدول بر اساسنمایش درآورد. 

گیرند و سایر عوامل های آموزشی در سطح اول یعنی در باالی مدل قرار میو فعالیت

شوند. عوامل منجر به این سه نتیجه می همه، یگردعبارتبهها خواهند بود. از آن ترپایین

البته، این سه خروجی عوامل ارتقای تصویر دانشگاه با یکدیگر روابط متقابل نیز دارند 

 گذارند.و بر هم اثر می

 قدرت نفوذ
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ارتقای تصویر دانشگاه است. محیط فیزیکی  کنندهتعیینمحیط فیزیکی عامل بنیادین 

گیرد. در سطح عامل خدمات و امکانات است که در سطح پنجم قرار می کنندهعیینت

انسانی و  سرمایه، ارتباطاتگیرد. عوامل های پژوهشی قرار میچهارم نیز عامل فعالیت

عوامل فرهنگی و اجتماعی در سطح سوم و عوامل فناوری، هویت و عوامل محیطی در 

نیز عوامل خالقیت و نوآوری، شهرت و  گیرند. در سطح اولسطح دوم قرار می

 دوطرفه دارند. رابطهگیرند که هر دو عامل با هم های آموزشی قرار میفعالیت

 

 ها و مراکز آموزش عالیمدل مفهومی عوامل تصویرسازی سازمانی دانشگاه .2 شکل
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 گیرینتیجهبحث و 

صورت پرسشنامه از تحلیل هر مصاحبه به آمدهدستالگوی کدگذاری و مضامین به

در تحقیق گذاشته  کنندهمنظور اعتبارسنجی در اختیار خبرگان مشارکتتنظیم شد و به

مضامین  شبکهشد و مورد تأیید آنان قرار گرفت. سپس، با توجه به مضامین تأییدشده، 

تعدد و تنوع عوامل  به دلیلمضامین  شبکهتصویرسازی سازمانی ترسیم شد. در 

بندی سازی سازمانی دانشگاه اقدام به تفکیک عوامل شد. لذا، سطحتأثیرگذار بر تصویر

بندی کرده تأثیرگذاری را در سطح عوامل مؤثر بر ارتقای تصویر سازمانی دانشگاه طبقه

و متغیرها بر همین اساس تفکیک شدند که این متغیرها در بعد عوامل مؤثر بر ارتقای 

های آموزشی، خالقیت و نوآوری، عوامل ها شامل فعالیتتصویرسازی سازمانی دانشگاه

های پژوهشی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، امکانات محیطی، هویت، ارتباطات، فعالیت

 انسانی است. سرمایهو خدمات، فناوری، شهرت، محیط فیزیکی و 

و با دو عامل شهرت و خالقیت و  شدهواقعهای آموزشی در دستۀ اول فعالیت

را بر ارتقای تصویر سازمانی دانشگاه دارند. این عامل از تمام ترین تأثیر نوآوری بیش

پذیرد. این عامل در دستۀ متغیرهای وابسته طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر میعوامل به

قرار دارد و دارای وابستگی به نسبت باال و قدرت نفوذ به نسبت متوسط است. عامل 

آموزشی، مدیریت آموزش، کیفیت ریزی های برنامههای آموزشی از بخشفعالیت

های آموزش تحصیالت تکمیلی، رشته و گرایش و هیئت علمی تشکیل شده. فعالیت

و از قدرت نفوذ و وابستگی نسبتاً باالیی  شدهواقعپژوهشی در دستۀ متغیرهای پیوندی 

برخوردار است. این عامل در سطح چهارم واقع شده است و با تأثیرپذیری مستقیم از 

انسانی و ارتباطات  سرمایهخدمات و امکانات و تأثیرگذاری مستقیم بر دو عامل عامل 

های در فرایند ارتقای تصویر سازمانی دانشگاه نقش بسزایی دارد. عامل فعالیت

های مدیریت پژوهش، ارتباط با صنعت، کتابخانه و سایت، کتاب، پژوهشی از بخش

ی و مراکز پژوهشی تشکیل شده است. های بنیادی و کاربردمقاالت و مجالت، پژوهش

انسانی و  سرمایهاز دو عامل  یکیچهارتباطات در سطح سوم الگو واقع شده و با 
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عوامل فرهنگی و اجتماعی این سطح ارتباطی ندارد. ارتباطات با فناوری ارتباط دوسویه 

اقع گذارد. ارتباطات در دستۀ متغیرهای خودمختار ودارد و بر عامل هویت تأثیر می

شده، ولی از قدرت نفوذ و وابستگی نسبتاً متوسطی برخوردار است. عامل ارتباطات از 

های ارتباطات انسانی، ارتباط با مراکز آموزشی، ارتباط با حاکمیت، روابط عمومی بخش

 ارتباطات سازمانی تشکیل شده است. و

د و با قدرت امکانات و خدمات تنها عاملی است که در دستۀ عوامل مستقل قرار دار

نفوذ باال و وابستگی بسیار پایین تأثیرگذاری زیادی بر سایر عوامل دارد. این عامل بعد 

ترین سطح الگو واقع شده و تنها از عامل محیط از عامل محیط فیزیکی در پایین

گذارد. عامل امکانات و های پژوهشی تأثیر میفیزیکی تأثیرپذیر است و بر عامل فعالیت

های مدیریت خدمات، خدمات آموزشی، خدمات عمومی، خدمات خشخدمات از ب

دانشجویی، خدمات استادان و کارکنان و امکانات تشکیل شده است. هویت در 

خصوص تصویر سازمانی دانشگاه وابستگی متوسط و قدرت نفوذ کمی دارد. 

از نیروی انسانی رابطه دوطرفه داشته و بالطبع هر چه دانشگاه  سرمایهبا  سازمانییتهو

انسانی متخصص و دارای مدارج باالی علمی بهره ببرد، بر هویت دانشگاه مؤثر بوده و 

تری هر چه سطح هویت دانشگاه باال باشد، استادان و نیروهای متخصص تمایل بیش

طور مستقیم با ارتقا و یا افت برای کار در این دانشگاه دارند. هویت دانشگاه به

یابد. عامل هویت از انسانی ارتقا و یا افت می سرمایهو  ارتباطات، عوامل فرهنگی

های عضویت، وفاداری، سوابق علمی، تعهد سازمانی، خصوصیات تاریخی، بخش

 سوابق مدیریتی و سوابق فرهنگی و اجتماعی تشکیل شده است.

ارتقای تصویر سازمانی دانشگاه است و بر  یهاعاملترین محیط فیزیکی از بنیانی

ات و امکانات تأثیر مستقیم دارد. این عامل در دستۀ متغیرهای خودمختار عامل خدم

قرار دارد و در بین تمام متغیرها کمترین وابستگی و قدرت نفوذ را دارد. محیط فیزیکی 

سادگی سایر متغیرها امکان تغییر در آن میسّر نیست. هرگونه عاملی ذاتی است که به

ریزی گذاری و برنامهگذاری کالن فراتر از سیاستتغییر در این عامل نیازمند سرمایه
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هایی از سوی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است. لذا، دانشگاه و اختصاص بودجه

ریزی در این خصوص اصوالً با کسری بودجه و عملیات اجرایی هرگونه برنامه

دانشگاه،  های اندازه و بزرگیبلندمدت مواجه خواهد شد. عامل محیط فیزیکی از بخش

های عمرانی و پراکندگی و تجمیع اماکن، محوطه و فضای سبز، نمادها و عالئم، فعالیت

 اماکن تشکیل شده است.

ترین وابستگی را به سایر عوامل دارد و قدرت نفوذ آن در خالقیت و نوآوری بیش

های آموزشی و هویت در دستۀ حد متوسط است. این عامل و دو عامل فعالیت

وابسته قرار دارند. خالقیت و نوآوری در باالترین سطح از الگوی تصویر  متغیرهای

شده بر این عامل تأثیر ، تمام عوامل شناسایییگردعبارتبهسازمانی دانشگاه قرار دارد. 

شود. این عامل به گذاشته و این عامل باعث ارتقا و یا افت تصویر سازمانی دانشگاه می

های آموزشی در سطح یک قرار دارند. هر سه عامل تهمراه دو عامل شهرت و فعالی

های آموزشی، خالقیت و نوآوری و شهرت با هم روابط متقابل دارند و با ایجاد فعالیت

شود. تر ارتقای تصویر سازمانی دانشگاه میافزایی هر سه عامل باعث اثربخشی بیشهم

محیطی، هویت و فناوری خالقیت و نوآوری با تأثیرپذیری مستقیم از سه عامل عوامل 

بخشد. عامل خالقیت و نوآوری از ارتقای تصویر سازمانی دانشگاه را تسریع می

های ساختار نو، ایده و فکر نو، نوآوری آموزشی، دانش جدید خالقیت در بخش

 های نو تشکیل شده است.مدیریت و فرایند

رین وابستگی و عوامل محیطی در دستۀ عوامل خودمختار قرار دارد که دارای کمت

طور متقابل با عوامل فرهنگی و هنری ارتباط قدرت نفوذ است. عوامل محیطی فقط به

انسانی و ارتباطات بر عوامل محیطی هیچ تأثیری ندارند. عامل  سرمایهدارد و دو عامل 

های عوامل اجتماعی، عوامل داخلی، عوامل سیاسی، عوامل عوامل محیطی از بخش

 با محیط تشکیل شده است.اجتماعی و سازگاری 

فناوری در سطح دوم الگوی تصویر سازمانی دانشگاه قرار دارد که با تأثیرپذیری 

انسانی و ارتباطات نقش مهمی در ارتقای تصویر سازمانی  سرمایهمستقیم از عوامل 
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دانشگاه دارد. فناوری و ارتباطات تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند، زیرا فناوری ابزاری 

فناوری است. فناوری در دستۀ  توسعهرای ارتباط مؤثر و ارتباطات نقشۀ راه است ب

متغیرهای خودمختار قرار دارد، ولی دارای قدرت نفوذ و وابستگی متوسطی است. این 

افزایی ارتباطات تواند تأثیرگذار باشد و با همتنهایی نمیبدان معنی است که فناوری به

های آموزش، ارتباطات و باشد. عامل فناوری از بخش تواند اثربخشی باالیی داشتهمی

 اطالعات، سایت و نظارت و کنترل تشکیل شده است.

ترین وابستگی و قدرت شهرت در دستۀ متغیرهای وابسته قرار دارد که دارای بیش

نفوذ متوسط است. شهرت در باالترین سطح الگو قرار دارد. سایر متغیرها با تأثیرگذاری 

شوند. در سطح رمستقیم بر این عامل باعث تغییرات در تصویر سازمان میمستقیم و غی

 تغیرمهای آموزشی و شهرت قرار دارند که هر سهم اول خالقیت و نوآوری، فعالیت

تأثیر متقابل بر هم دارند. شهرت دانشگاه با تأثیرپذیری از دو عامل فناوری و هویت 

اساتید،  پیشینههای عامل شهرت از بخش نقش بسزایی در ارتقای تصویر سازمانی دارد.

فرهنگی  پیشینهآموزشی، شهرت دانشگاه و  پیشینهتخصص آموزشی، تولیدات علمی، 

 تشکیل شده است.

انسانی در سطح سوم الگوی تصویر سازمانی دانشگاه قرار دارد و با عوامل  سرمایه

گونه ر این سطح هیچفرهنگی و اجتماعی ارتباط دوسویه دارد، ولی با عامل ارتباطات د

پژوهشی باعث  هاییتفعالانسانی با تأثیرپذیری مستقیم از  سرمایهارتباطی ندارد. 

انسانی  سرمایهشود. انسانی و بالطبع ارتقای تصویر سازمانی دانشگاه می سرمایهارتقای 

در دستۀ متغیرهای پیوندی قرار دارد که با تأثیرگذاری بر آن باعث ارتقای تصویر 

انسانی دارای قدرت نفوذ و وابستگی نسبتاً باالیی است. عامل  سرمایهشود. نی میسازما

التحصیالن، بازنشستگان، های استادان، کارکنان، دانشجویان، فارغانسانی از بخش سرمایه

 کارگیری و تربیت و آموزش تشکیل شده است.جذب و به

دارد و دارای قدرت عوامل فرهنگی و اجتماعی در دستۀ عوامل خودمختار قرار 

نفوذ و وابستگی تقریباً متوسطی است. این عامل در سطح سوم الگوی تصویر سازمانی 
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انسانی واقع شده است. عوامل فرهنگی و اجتماعی با  سرمایهبا دو عامل ارتباطات و 

انسانی تأثیر متقابل دارد، ولی اغلب تأثیرگذار است تا تأثیرپذیر. عوامل فرهنگی  سرمایه

تماعی با عوامل محیطی هم تأثیر متقابل دارد. این عامل با عامل سطح چهارم یعنی و اج

طور مستقیم ارتباطی ندارد. عوامل فرهنگی و اجتماعی از های پژوهشی بهفعالیت

های های فرهنگی، فعالیتپردازی، فعالیتهای اجتماعی، تقویت نظریههای فعالیتبخش

ها های توبیخ و مجازات و عملکرد سایر بخشهای سیاسی، معیارمذهبی، فعالیت

 تشکیل شده است.

 توسعهپیامد نهایی تصویرسازی سازمانی دانشگاه افزایش خالقیت و نوآوری و 

های آموزشی است که این امر خود متأثر از پیامدهای سایر عوامل است و عامل فعالیت

 تصویرسازی سازمانی محیط فیزیکی است. کنندهتعیین

 منابع
 .یدارتهران: د .چاپ دوم ،یختهو آم یفیک یقروش تحق(. 1933زرگان، عباس )با

 یسازمان یرمؤثر بر تصو یهامدل مؤلفه ی(. طراح1933اکبر ) فر،یعرفان و یالهدمصباح باقری،

 .49-11 ،(1)4 ،یراهبرد یریتمد یشهاند یهنشردانشگاه امام صادق )ع(، 

رابطه  ی(. بررس1939) ینحس یان،سماوات و ینحس ،یابوالقاسم؛ مولو ی،نور یال؛ل برهانی،

 یبا وفادار یانمشتر یتخدمات و رضا یفیتک ی،نام تجار یرسازمان، تصو یرتصو

 .111-113(، 1)4 ،یو رفتار یعلوم شناخت یپژوهشها ی.صنعت بانکدار یانمشتر

ان در مسیر (. تصویر ذهنی سازمانی، راهگشای سازم1939رضا ) یدسع یگی،ب و جعفر زاده،بیک

 .یننو یریتعلوم مد یشهما ینمجموعه مقاالت سوم .پیشرفت، تهران یسوحرکت به

از  یذهن یرسنجش تصو اییسهمقا یی(. شناسا1931) ینانهاد، رم یحسن؛ فرهاد یرزام حسینی،

 .111-194 ،9 ،یتیترب یریگ فصلنامه اندازه .برند در دانشگاه

 یهدر عمل: ساخت نظر یادداده بن یه(. کاربرد نظر1933آذر ) ی،اسالم و حسن فرد،دانایی

 در دست چاپ. ی،سازمان تفاوتییب



 111  ... ها ودانشگاه یسازمان یرسازیمدل تصو یطراح 

 

: های کالن حوزه آموزش )موردمطالعهطراحی و تدوین استراتژی. (1931جواد ) پسند،دل

الهدی نامۀ کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر مصباحپایان .دانشگاه امام صادق )ع((

 مام صادق )ع(.، دانشگاه اباقری کنی

عوامل مؤثر بر  یابیو ارز یی(. شناسا1931) یمجتب ی،برار و اشکان یاری،اله ی؛عل دیواندری،

 ،(9)11، انداز مدیریت بازرگانیمجله چشم .یختهآم یقتحق یکردبا رو یسازمان یرتصو

11-99. 

 یرتصو ری(. تأث1934) یمهد ی،سلطان یدهقان و احمد یدس ینی،حس یمحمد ی؛عباسعل رستگار،

 یلی؛عملکرد تحص یشدرباره افزا یاندانشگاه بر نگرش دانشجو یاعتبار علم یذهن

 ،یدر آموزش عال یزیرفصلنامه پژوهش و برنامه .آموزش یفیتک گرییلنقش تعد

11(1)، 111- 39. 

 یدر آموزش عال یفیتک یابیارزش(. 1931) یراسم یرزاپور،م و غالمرضا مورکانی،¬شمس

  .تهران: باور عدالت چاپ اول. (،مدار¬یتعال یکردی)رو

 .یتهران: ن .یکت یترجمه مرتض ،یوبورد یرپ هایواژه(. 1931) یویهفونتن، اول یستین؛کر شوبره،

 چاپ اول. یران،ا یدر دانشگها و مراکز آموزش عال یلیتحص یی(. راهنما1939احمد ) صافی،

  .تهران: روان

 یریت(. مد1933) یدرضاحم یزدانی، و تورج یمی،کر یرناصر؛ام نسب،یعباس؛ سجاد عباسپور،

 یریتمد هاییکتاکت یرخود فرد: تأث یادر جهت منافع سازمان  یرسازیتصو

 ،(1)1 ،یدولت یریتفصلنامه مد ی،سازمان یرو به باال بر رفتار شهروند یرسازیتصو

114-111. 

ویر سازمانی دانشگاه امام های مؤثر بر تص(. طراحی مدل مفهومی مؤلفه1933اکبر ) فر،عرفانی

 .49-11 ،(1)4 ،یراهبرد یریتمد یشۀاند یهنشرصادق )ع(، 

 ،یرانیا های¬و مسئله یجهان یمنظرها ی؛دانشگاه و آموزش عال(. 1933مسعود ) فراستخواه،

  .یتهران: نشر ن چاپ اول.

 ذهنی رتصوی سنجش های(. شناسایی مقیاس1931) ینارم نهاد،¬فرهادیحسینی، میرزا حسن و 

 .113-191 ،(9)3تربیتی گیری¬اندازه فصلنامه دانشگاه، در برند از



 9613 بهار/ 63ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در  118

 

 

 فصلنامه .ها¬در دانشگاه یریتو مد ی(. رهبر1913) یدرح یدس ینی،حس اکبر؛یعل فرهنگی،

 .94-43 ،(41)11 ،مدیریت دانش

 .تهران: نشر ارسباران چاپ دوم. ،ینقش دانشگاه در توسعه مل(. 1931) یحیی فیوضات،

بررسی تطبیقی انتظارات دانشجو و انتظارات دانشگاه بر اساس فلسفۀ (. 1931) یعل می،قاس
نامۀ کارشناسی ارشد پایان .ای، مطالعه موردی: دانشگاه امام صادق )ع(بازاریابی رابطه

 ، دانشگاه امام صادق.الهدی باقری کنیبه راهنمایی دکتر مصباح

(. شناسایی عوامل 1931) یرضاعل سید حسینی،¬وی نق اصغر؛یپور عزت، عل ین؛آر پور،¬قلی

 .149-131،(4)11، فصلنامه دانش انتظامیمؤثر بر تصویر سازمانی پلیس، 

اجتماعی و تصویر  یهشناسایی عوامل مؤثر بر سرما(. 1933) یرضاعل سید حسینی،¬ نقوی

 نامۀ کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران.، پایانسازمانی ناجا

وپرورش، آموزش عالی و حوزه دانشنامۀ آموزش(. 1931مهدوی، فاطمه ) و محمد ایی،هد

 اراک: نویسنده. .علمیۀ ایران

آن  ینور و کارکردها یاماز دانشگاه پ یاندانشجو یر(. تصو1933) یسیع ی،محمد؛ ثمر یمنی،

 .1-93 ،9 ،یمجله آموزش عال .نور مرکز تهران( یام)موردمطالعه: دانشگاه پ

Aaker, D., (1996). Building Strong Brands. New York: The Free Press. 

Aaker, J.L., (1997). Dimensions of Brand Personality, Journal of Marketing 

Research, 34(3), 347-356. 

Al-Azzawi. M, Alzboon,S.O., Srror, M., Hilal, Z., Mwadhia, R & Tawalbeh. 

A., (2014). StudentsPerceived Image of the University before entering 

and during study. Journal of Education and Practice, 5(15), pp. 201-

210. 

Alves, H and Raposo, M., (2010).The influence of university image on 

student behavior. International Journal of Educational Management. 

24(1), 73-85. 

Anderson, J.R., (1980). Cognitive Psychology and Its Implications. San 

Fransisco: W.H. Freeman. 

Annette, J., (2000) Citizenship studies, community service learning and 

higher education. In R. Gardner, J. Cairns and D. Lawton (eds) 

Education for Values: Morals, Ethics and Citizenship in 

Contemporary Teaching (pp. 109-123). London: Kogan Page. 

Arpan, L.M., Raney, A.A and Zivnuska, S., (2003). A congnitive approach 

tounderstanding university image. Corporate Communication: 

AnInternational Journal.8(2), 97-113. 



 111  ... ها ودانشگاه یسازمان یرسازیمدل تصو یطراح 

 

Baker, J.M., (2001). Marketing: critical perspectives on business and 

management. London and New York: Routledge. 

Becher, T., (1981). Towards Definition of Disciplinary Cultures, Studies in 

Higher Education, 6(2), 109-122. 

Chattananon, A., Lawley, M., Trimetsoontrorn, J., Supparerkchaisakul, S & 

eelayouthayothin, L., (2007). Building corporate image through 

societal marketing programs .society and Business Review. 2(3), 230-

253. 

Druteikiene, G., Gudonienė, V & Marcinskas, A., (2007). Higher education 

institutions image of biased factors. Information Sciences,40, 25-38. 

Kazoleas, D., Kim,Yand Moffit, M.A., (2001). Institutional image: a case 

study.Corporate communication: An International Journal. 6(4), 205-

216. 

LeBlanc, G & Nguyen, N., (1996). Cues used by customers evaluating 

corporate image in service firms. Intevnational Journal of Service 

Industry Management, 7(2), 44-56. 

LeBlanc, G, and Nguyen, N., (1996). Cues used by customers evaluating 

corporate image in service firms, an empirical study in financial 

institution. international Journal of service Industry Management. 

7(2), 44-56. 

Lee, B.K., (2004). Corporate Image Examined in a Chinese-Based Context: 

A Study of a Young Educated Public in Hong Kong Journal of Public 

Relations Research, 16(1), 1-34. 

Straus A, Corbin J (2008). Basics of Qualitatvie Research: Techniques 

andProcedures for Developing Grounded Theory, Third Edition. Los 

Angeles Sage Publications. 



9 Quarterly of Research in Educational Systems 

Vol. 11, No.36, Spring 2017 

 

Designing the Organizational Image Formation 

Model of Universities and Higher Education 

Institutes: A Structural-İnterpretative Approach 

(Case study of Allameh Tabataba'i University) 

Seyed Mahmoud Hashemi 

Seyed Ali Akbar Afjahi 

Hamed Dehghanan 

Vahid Khasheie 

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 structural-

interpretation 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, Structural-

Interpretative 

 

  




