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Abstract  

This study set out to conduct a phenomenological exploration of Shiraz university 

humanities PhD students’ perceptions about university image. In order to attain a 

profound understanding of the research topic, the interpretive phenomenology 

method was used. Participants of the study were PhD students of humanities at 

Shiraz University in the first semester of 2020-2021 educational year, who were 

selected through typical case purposive sampling and in the light of theoretical 

saturation. Semi-structured interviews were used to collect data. In order to validate 

the data, the verifiability and acceptability criteria were used through data alignment 

and researcher self-review during data collection and analysis processes as well as 

the comparison of the interviews with the theoretical bases of the study. In addition, 

via thematic analysis method, codes and themes were extracted and the thematic 

network of the organizational image of the university was drawn. The results of the 

study demonstrated that students’ perception of the university image (the 

comprehensive theme) entailed 56 basic themes, 19 secondary organizing themes, 

and 7 primary organizing themes, including human resources, teaching-learning 

process, university reputation, type of organizational structure, university milieu, 

services and facilities, and the architecture and green space of the university. It 

should be noted that the outcome of this work can inform university managers and 

university development planners about the factors effective on university image. 

This way, they can manage university image more consciously and can create a 

more sustainable organizational image in the students’ minds.  
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های  پدیدارشناسانه به ادراک دانشجویان دکتری رشتهکاوشی 

 علوم انسانی دانشگاه شیراز از تصویر دانشگاه

 معصومه محترم

 شیراز، شیراز، ایراندانشگاه  شناسی، علوم تربیتی و روان ةدانشکد ،استادیار

 (22/08/1400 تاریخ پذیرش: ـ 07/06/1400 :)تاریخ دریافت

 چکيده

های علوم انسانی دانشگاه شیراز از تصویر  کیفی کاوشی پدیدارشناسانه به ادراک دانشجویان دکتری رشتههدف از این پژوهش 
دانشــگاه بــود  بــه فنمــور فمــو عپیــش فو ــو  پــژوهش از روش پــژوهش پدیدارشناســی از نــو  تفســیری اســتفاده شــد  

ـ  رازیاه شـ دانشگ های علوم انسانی دکتری رشته انیدانشجو شافل پژوهش کنندگان فشارکت  یلیسـا  تصصـ   او  سـا   ویدر ن
ی انتخاب اشبا  نمربصث با در نمر گرفتن از نو  گروه بارز هدفپند گیری  نپونه کردیروکه با استفاده از  بودند 1400 ـ  1399

ای از فعیارهـ  هـا  سـاتتپند اسـتفاده شـد   مـت اعتباریـابی داده       نیپـه  ةهای پژوهش از فصاحب شدند  به فنمور گردآوری داده
ها  آوری و تصلیل داده  پعیند افری فصقش طی نیتودبازبسوسازی و  های هو بودن با استفاده از روش قبو  قابلییدپذیری و أت

بـه کپـر روش تصلیـل فنـپون، کـدها و فنـافین        ،عالوه ها و فبانی نمری و پژوهشی استفاده شد  به و فطابقت فصاحبه
پژوهش نشان داد ادراک دانشجویان از تصویر دانشـگاه   ةفنافین تصویر سازفانی دانشگاه ترسیو شد  نتیج ةاستخراج و شبک

سـطح او    ةدهنـد  فنـپون سـازفان   7و  ،سطح دوم ةدهند فنپون سازفان 19فنپون پایه،  56)فنپون فراگیر( فشتپل بر 
  ساتتار سـازفانی،  ـود دانشـگاه، تـدفات و تسـمیالت، و      دانشگاه، نو ةـ یادگیری، و م انسانی، فرایند یاددهی ةیعنی سرفای

دانشگاهی  ةریزان توسع تواند به فدیران و برنافه ترو ی این کار فی گفتنی است  استهپچنین فعپاری و فنای سبز دانشگاه 
ر دانشـگاه و ایجـاد   تری بـه فـدیریت تصـوی    های تأثیرگذار بر تصویر دانشگاه به صورت آگاهانه یاری کند تا با آگاهی از فؤلفه

 تصویر سازفانی پایدارتر در ذهن دانشجویان بپردازند 

 واژگانکليد
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 مقدمه

هاا   ها و نیاز بیشتر عرضه و تقاضا، ساازمان  سازمان ةبا پیشرفت و توسع ،های اخیر طی سال

هاای   ند. اما پیچیدگیهستیگاه بهتر و مطرح شدن در اذهان مشتریان خود به دنبال کسب جا

ها  ها و وجود منابع محدود محیطی نوعی رقابت بین سازمان تکثر و تعدد سازمان و محیطی

ها به منظور حفظ جایگاه خود در محیط و جاب  مناابع    ده که باعث شده سازمانکرایجاد 

 Kucuksuleymanoglu)دیگار برردازناد    باا یا   مطلو  محیطی به طرق مختلف به رقابت 

هایی که برای حفظ بقا و بهباود عملکارد خاود در محایط تا         . از جمله سازمان(2014

هاا باه ایان     ها نیز مانند سایر سازمان عالی است. دانشگاه ها و مراکز آموز  کند دانشگاه می

 هاا تاا حاد       عالی بقای آناند که در محیط مت طم و پربُعد کنونی آموز نتیجه دست یافته

 منزلاة ویژه دانشاجویان باه    زیادی منوط به تصویر سازمانی دانشگاه در اذهان مخاطبان و به

 است.ترین مشتریان دانشگاه  اصلی

کاه  آرماانی و مطلاو     یریشود تصاو  مطرح میها  در سازمان «ریتصو» ةکلم زمانی که

باه ذهان    میان تصاویر موجاود و مطلاو     ةهمچنین فاصلو از آن سازمان دارند  نفعان یذ

، ارتباطاات،  تی، شخصتیعبارت از هو یسازمان ریتصو یاصل یاجزابا این حال رسد.  یم

 ،، مشاارکت ی، نوآورتیفی، کپبیری تی، مسئولی، روابط عمومرسمی ، نشان، نامینام تجار

، یشغل تیرضا ،تی، رضازهی، اعتماد، احترام، ثبات، انگتیهو و پیامدهایی آن شامل رهیو غ

 بیاانگر  یساازمان  ریتصاو (. Tanyildiz & Serin 2020) اسات  یتعهاد ساازمان   و ،یوفاادار 

و  انیدر ذهن مشاتر  سازمان با ارتباط ةنتیج درکه است  ییها و باورها نگر  و احساسات

 ,Tanyildiz & Serin 2020; Kotler & Andreasen)شاود   ایجااد مای  سازمان   ی نفعان یذ

 باشاد،  مثبات  هاای افاراد از آن سیساتم    هاا و برداشات   ادراک این چنانچهبنابراین،  (.2008

 تعاداد  و افزایش اطمینان عنصر گیری شکل نتیجه در وفاداری و و پیامدهایی چون رضایت

 در پویاا،  یناد افر یا   سازمانی به عبارت دیگر، تصویر. داشت خواهد مشتریان را به دنبال

 افکاار،  ةنتیجا  در کاه  شاود  محساو  مای   چندبُعادی  و ،پیچیده پبیر، انعطاف توسعه، حال

ها باه   آن شخصی تجربیات بر اساس و ایجاد افراد ةشد ادراک های پیام و ،دانش احساسات،
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باه   ؛ از ایان رو، (Hegsen & Nesset 2007)شاود   صورت آگاهانه یا ناآگاهاناه حاصال مای   

درون و بیارون   اعضاای  شاان باه   اصلی و اهداف ،ها ها، رویه ارز  ها جهت معرفی سازمان

 (.Lievens et al. 2001; Cable & Turban 2001)کند  سازمان کم  می

ک افراد از کل ساازمان را در بار   اتصویر سازمانی دانشگاه نیز ی  گشتالت است که ادر

نفاع،   ها و انتظاراتی است که افاراد ذی  و بیانگر برداشت( Alves & Raposo 2010) گیرد می

 Kucuksuleymanoglu) صا ح در خصاوک کارکردهاای دانشاگاه دارناد      و ذی ،ربط ذی

 پس،. (Polat 2011)دهد  ها را تحت تأثیر قرار می ای که رفتار و عملکرد آن به گونه ؛(2017

ای کاه   به گوناه  ؛آید ترین دارایی به شمار می باارز  برای هر دانشگاه توان گفت تصویر می

ی  تصویر جابا  از خاود باه محایط، بهتارین مناابع و        ةبا ارائ ،کنند ها ت   می سازمان

و از این طریق و با افزایش ساط  کیفیات    کننداستعدادهای بالقوه را به سمت خود جب  

 .(Perez & Torres 2004)های خود را افزایش دهند  عناصر و فرایندهای داخلی دارایی

 محصاوتت  کیفیات  سازمانی بر مبنای ادراک افراد از شده، تصویر مطالعات انجام مطابق

شده توسط یا    های کسب موفقیت و ،شده ها و اقدامات انجام فعالیت شده، ارائه خدمات و

متقابل میان اعضاا   روابط در موجود به رفتارهای شود و تأسیس حاصل می زمان از سازمان

 & Ali)دهاد   کیفیت مسئولیتشان شکل مای  و ،محیط با ارتباطبرقراری  با مدیریت سازمان،

Ullah 2006) .ساط   ساازمان،  شخصی افراد از حضاور در یا    تجار  گروهی دیگر نیز 

 کیفیت ارتباطات شده، سازمان، کیفیت خدمات یا محصوتت ارائه از ها و شناخت آن آگاهی

ور در ساازمان را از  شخصای دیگاران از حضا    کسب آگااهی از تجاار    و سازمانی، درون

 .(Tsai & Yang 2010) اناد  عوامل مؤثر بر کیفیت تصاویر بیرونای یا  ساازمان برشامرده     

از  هاا  آن ها باعث شاده  ( نیز بیان کردند افزایش رقابت میان دانشگاه2008)و یانگ  1سانگ

فرد برای جب  دانشجویان برتر  های مطلو  و منحصربه ای از ویژگی طریق ایجاد مجموعه

های پژوهشی کیفیت دانشاگاه   همچنین مطابق با سایر یافته. ندکنو نخبه اقدام به برندسازی 

های دانشگاهی عوامل مؤثر در  و همچنین زیرساخت ،ها آن، نوع خدمات و برنامه انادتو اس

                                                                                                                   
1  . Sung 
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آلاویز و   .(Miotto et al. 2020شاوند )  انتخا  دانشگاه توساط دانشاجویان محساو  مای    

طی پژوهشی تأکید کردند تصویری که دانشجویان از دانشگاه در ذهان  نیز ( 2010راپوسو )

. بناابراین،  اسات هاا از دانشاگاه    سازند تا حد زیادی وابسته به نیاز و انتظاارات آن  خود می

توانااد فراینااد  و انتظااارات متفاااوت در ذهاان دانشااجویان ماای ،هااا، باورهااا وجااود ارز 

عا وه، مطاابق باا     ها را تحات تاأثیر قارار دهاد. باه      ها در انتخا  دانشگاه آنگیری  تصمیم

علمی دانشگاه،  ةشده، تصویر ذهنی دانشجویان از دانشگاه تحت تأثیر رتب های انجام پژوهش

 & Gutman) اسات المللای   و کیفیت تعام ت علمی در سط  باین  ،ها محیط علمی، مشوق

Miaovlis 2003.) ( نیز طی پژوهشی اظهاار داشاتند تصاویر    2010) نشو همکارا 1دووارت

زیاادی   ای پربُعد و پُربرآیند است که کیفیت آن تاا حاد    ذهنی دانشجویان از دانشگاه پدیده

های شغلی موجود برای دانشاجویان، کیفیات تعاام ت در درون و بیارون      منوط به فرصت

 ةرشات  در زمینةها  نگر  آنو همچنین  ،دانشگاه، کیفیت زندگی اجتماعی افراد در دانشگاه

هاا   کتابخانه تیفیکKonovalenko (2021 ) 2کونووالنکوع وه از نظر  به. استشان  تحصیلی

 دانشگاهو شهرت  ،میزان شهریهدانشگاه،  ةمحوط یمنیعه، او فضاهای دانشجویی برای مطال

تحصیل توسط دانشجویان باه   ةآموزشی جهت ادام سساتؤانتخا  م یبرا یاصل یارهایمع

 انیکاه در اساکاتلند باا دانشاجو     یقا یدر تحق زیا ن دیگاری  مشاابه  یهاا  هافتآید. ی شمار می

 محال  دانشاگاه تاا   ةانجام شد نشاان داد شاهرت دانشاگاه و فاصال     یو مهندس یحسابدار

د شو می محسو دانشگاه توسط دانشجویان  در انتخا  یدیعوامل کل سکونت دانشجویان

(Harun 2021.) ( نیز طی پژوهشی وضعیت آموزشی دانشاگاه،  1395) شسلیمی و همکاران

و همچنین امکانات رفاهی و تسهی ت مربوط به اسکان را ابعاد تصاویر   ،وضعیت پژوهشی

هاایی چاون    ( مؤلفاه 1389فار )  کردند. همچنین بااقری و عرفاانی   معرفیسازمانی دانشگاه 

گزینش و ساایر عوامال بادو ورود، شاهرت و      آموختگان، هویت و فرهنگ دانشگاه، دانش

های مختلف، محیط فیزیکی و نمادها، کارکنان در  ها و عملکرد بخش خاک، ویژگی ةپیشین

                                                                                                                   
1. Duarte 

2. Konovalenko 
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تارین عوامال    را مهام   و همچنین مراسام  ،ای اخبار تماس با مخاطبان بیرونی، پوشش رسانه

 اند. دانستهتأثیرگبار بر تصویر دانشگاه 

موضوع پژوهش حاضر حاکی از آن بود کاه تصاویر ذهنای     ةترتیب بررسی پیشین بدین

 دانشاگاه  اینکاه  های زندگی دانشگاهی اسات کاه بارای    افراد از دانشگاه بخشی از واقعیت

به هدایت یا تغییر سااختار و فضاای داخلای خاود بار مبناای انتظاارات         موفقیت با بتواند

د کنا  متماایز  رقباا  از را مختلف خودهای  به شیوه بتواند باید مخاطبان و مشتریانش برردازد

(Lamberti et al. 2021)خاود   سازمانی های اساسی برای تحقق این امر بهبود تصویر . از راه

طور که لیونز  همان چون. (Lievens 2006; Nguyen et al. 2021) استدر اذهان دانشجویان 

 مانناد  ،مختلاف  ننفعاا  ذی بار  مانادگاری  تاأثیرات  کناد تصاویر ساازمانی    ( بیان می2006)

خواهااد داشاات و  ،آینااده متقاضاایان و مشااتریان و گااباران ساارمایه و داخلاای کارفرمایااان

 .کارد برقراری رابطه یا قطع رابطه با آن سازمان را متأثر خواهد  در زمینةها  گیری آن تصمیم

ایجاد تصویر دانشگاهی  ةها و مراکز آموز  عالی در زمین با این وصف، تزم است دانشگاه

و  بناد های رقابتی دسات یا  گباری کنند تا به مزیت ن خود سرمایهامطلو  در اذهان مخاطب

. بنابراین، درک صحی  (Hossain et al. 2021) ندکنبدین وسیله خود را از سایر رقبا متمایز 

ر و نگار   های مشتریان دانشگاه )دانشجویان( و شناخت رفتاا  و جامع از نیازها و خواسته

های دانشگاهی امر مهمی اسات کاه بایاد     ها و برنامه فعالیت و کیفیت فرایندها دربارةها  آن

هاای تأثیرگابار بار     از این طریق هام مؤلفاه   چونمورد توجه مدیران دانشگاهی قرار گیرد. 

 ةریازان توساع   تصویر دانشگاه از منظر دانشجویان شناسایی خواهد شد هم مدیران و برنامه

تاری باه    های تأثیرگبار بر تصویر دانشگاه به صاورت آگاهاناه   دانشگاهی با آگاهی از مؤلفه

جویان خواهناد  شا مدیریت تصویر دانشگاه و ایجاد تصویر ساازمانی پایادارتر در ذهان دان   

پرداخت. از این حیاث هادف از ایان پاژوهش کیفای کاوشای پدیدارشناساانه باه ادراک         

م انسانی دانشگاه شیراز از تصویر دانشگاه بود کاه تا     های علو دانشجویان دکتری رشته

 شد از این طریق اط عاتی جامع در اختیار مدیران دانشگاهی قرار گیرد.
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 روش تحقيق

 یباود کاه از الگاو    تفسایری  یدارشناسا یو از ناوع پد  یفا یک یهاا  پژوهش جزء طرح نیا

هماة   قیا . خوانادن دق 1رو  شامل هفت مرحله:  نی. اشداستفاده  یزیک  یا مرحله هفت

 یهاا  مهام و جملاه   یهاا  . اساتخرا  عباارت  2کنندگان؛  مهم شرکت یها افتهیو  ها فیتوص

 یسااز  . مرتاب 4 شاده؛  مهام اساتخرا    یهاا  باه جملاه   یبخشا  فهاوم م .3 ده؛یا مرتبط با پد

هماة نظارات    لی. تبد5خاک؛  یها مشترک در دسته میکنندگان و مفاه شرکت یها فیتوص

  یا باه   دهیا کامال پد  یهاا  فیتوصا  لی. تبد6جامع و کامل؛  یها فیتوصشده به  استنتا 

 ةکننادگان باالقو   مشاارکت  .است یینها ی. معتبرساز7 و ؛خ صه و مختصر یواقع فیتوص

های علوم انساانی در دانشاگاه شایراز در ساال      این پژوهش شامل دانشجویان دکتری رشته

و  در پاژوهش  دانشاجویان  رکتباه شا   لیا م ک انتخا  تمابود.  1400 ا  1399 تحصیلی

کنندگان این پاژوهش باا اساتفاده از     مشارکت بود.گبراندن دروس نظری و ورود به رساله 

کنندگان با توجه  انتخا  شدند. تعداد مشارکت بارزگیری هدفمند از نوع گروه  رو  نمونه

علاوم تربیتای و   های  نفر از دانشجویان دکتری دانشکده 13مشتمل بر  1به اصل اشباع نظری

و اقتصااد و مادیریت    ،شناسی، علوم اجتمااعی  شناسی، الهیات و معارف اس می، زبان روان

دهندگان کلیدی  ساختمند با آگاهی نیمه ةهای کیفی شامل مصاحب آوری داده بود. رو  جمع

 قابلییدپبیری و أاین بخش از معیارهای ت های در دانشگاه شیراز بود. جهت اعتباریابی داده

آوری  یند جمعای محقق طی فرنیخودبازبسوسازی و  های هم با استفاده از رو  2بودن قبول

بارای   ع وه بهها و مبانی نظری و پژوهشی استفاده شد.  ها و مطابقت مصاحبه و تحلیل داده

 4اساتفاده شاد )کرساول    3باودن  اعتماد قابلآمده از معیار  دست سنجش پایایی چارچو  به

بودن ایان چاارچو  از رو  هادایت دقیاق      اعتماد قابلاست برای تعیین  گفتنی(. 2014

 قیا از طر یریدپاب ییتأ یهاا   یا ها با استفاده از تکن اعتبار دادهجریان مصاحبه استفاده شد. 

اط عاات و   یآور جماع  انیا جر قیا دق تیبا هادا  یریو اعتمادپب انپژوهشگر ینیخودبازب

                                                                                                                   
1. theoretical saturation 

2. credibility 
3. dependability 

4. Creswell 
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، 1پژوهش با اساتفاده از رو  تحلیال مضامون   در این شد.  نییپژوهشگران تع یسوساز هم

دهنده و فراگیر مربوط به تصویر ساازمانی دانشاگاه،    سازمان و پس از احصای مضامین پایه

هاای علاوم انساانی     ت   شد به کاوشی پدیدارشناسانه از ادراک دانشجویان دکتری رشاته 

 ةمطالعاه رو  شابک  اسات در ایان    گفتنیدانشگاه شیراز از تصویر دانشگاه پرداخته شود. 

 مضامین مورد استفاده قرار گرفت. ة( جهت احصای شبک2001) 2ا استرلینگ مضامین آتراید

پاژوهش، عادم اجباار در     یهاا  و هادف  تیتزم در مورد اهم حاتیبا ارائة توضهمچنین، 

از حبف  نانینظرات، اطم یو عدم افشا یمشخصات دانشجو، محرمانگ افتیپاسخ، عدم در

 تیفینظرات صرفاً جهت ارتقا و بهبود ک جیاستفاده از نتا ادداشت،یپس از  یصوت یها لیفا

 .دش تیرعا انیشجوپژوهش به دان جینتااز و اط ع  ،آموز 

 های تحقيق يافته

ونای دانشاگاه را چگوناه    ردکتری علوم انساانی ادراک خاود از تصاویر د    ةدانشجویان دور

 کنند؟ توصیف می

ک دانشاجویان از تصاویر   امضامین ادر ةدر این مرحله از پژوهش به منظور ترسیم شبک

هایی باه   ( گام2001ا استیرلینگ ) مضامین آتراید ةدانشگاه، با الگو گرفتن از چارچو  شبک

 شرح زیر طی شد که نتایج هر بخش در ادامه به تفکی  آورده شده است.

 کدگذاری اوليه ةمرحل. 1
مضاامین شاناخت و درک جاامع از ماتن      ة، اولین گام در تحلیل شبکادشدهیمطابق الگوی 

هاست. در ایان مطالعاه تا   شاد ماتن       ها به منظور استخرا  کدهای اولیه از آن مصاحبه

ای مختصر از ماتن   ها در ذیل کدهای اولیه خ صه و ادغام شوند که نمونه مشروح مصاحبه

 ها در ادامه آورده شده است. مصاحبه
...    موفاق باا چیانش و رناگ      انادتسایت دانشگاه و برجساته نشاون دادن اسا

یعنی طراحی ساایت خیلای مهماه و اینکاه بتوناه از       .مناسب خیلی مهم هست

                                                                                                                   
1. thematic analysis 

2. Attride - Stirling 
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 وهاا ر  دانشجوهای موفقش ی  مقدار متعددتر  کنه یا در ساایت ایان موفاق   

 .(8راه ارتباطی اینترنت هست .... )کد  چون فع ً .ده نشون می

اول محایط   ةثیر قرار دهد در وهلأبتواند او را تحت ت که اولین چیزی ... شاید

اگر در رویکرد  این باوده کاه دانشاگاه     یا فضای اون دانشگاه هست که مث ً

ی  ساختمان شی  داره با فضای خاک و ایان فضاای ذهنای را باا واقعیات      

سرسابز  کند و از طرفی ع وه بر این فضای اصلی دانشگاه که چقدر  مقایسه می

پیکر هسات   و زیبا هست از نظر او و یا اینکه زمین خالی با چند ساختمان غول

تصاویر دانشاگاه را باا فضاای دانشاگاه       گابارد و معماوتً   ثیرات متفاوت میأت

 .(9کنند. پس یکی همون فضا مهم هست ... )کد  می

دن ثیر رن  بودن دانشگاه و برند باو أ... از طرف دیگه تصویر دانشگاه تحت ت

 .(6آن است ... )کد 

ویژه در روزهای آغاازین ورود   هرویی کارکنان و استادان با دانشجویان ب ... گشاده

ناام و انتخاا  واحاد،     به دانشگاه، نظم و مقررات حااکم بار اماور اداری و ثبات    

 .(1و ... )کد  ،آرامش و متانت استادان راهنما در هنگام راهنمایی دانشجویان

 ساخت مضامين پايه ةمرحل. 2

گرفته با دانشاجویان   های صورت قبل ذکر شد، بعد از اینکه مصاحبه ةطور که در مرحل همان

، مبنایی بارای  دشدر قالب کدهای معنادار اولیه استخرا   و دکتری مورد تحلیل قرار گرفت

در  شود. بر این اساس فراهم می ،یعنی ساخت مضامین پایه ،تحلیل اط عات در این مرحله

هاای اولیاه،    مکرر و ثبت ایاده  ةمطالع و ها دادهدن کراین مرحله از پژوهش، بعد از مکتو  

احصاشده  ةمضامین پای همةت   شد چند کد معنادار ذیل ی  مضمون پایه خ صه شود. 

 آورده شده است. 1مضمون پایه( در جدول  56)

 دهنده ساخت مضامين سازمان ةمرحل. 3

کادهای  دن کار مرتاب   و پژوهش، پس از پاتیش و بازبینی مضامین پایاه در این مرحله از 

 ةمضامین پای همةها در فرایند پیشرفت کار،  معنادار ذیل ی  مضمون پایه و ثبت مکرر ایده

مضاامون  19سااط  دوم ) ةدهنااد مشااابه متناسااب بااا کارکردشااان ذیاال مضااامین سااازمان
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سط  دوم کاه از نظار محتاوایی و     ةندده دهنده( و سرس هر ی  از مضامین سازمان سازمان

دهناده(   مضامون ساازمان   7سط  یا  )  ةدهند کارکردی مشابه بودند ذیل مضامین سازمان

دانشگاه، نوع ساختار سازمانی، جاو    ةانسانی، فرایند یاددهی ا یادگیری، وجه  ةشامل سرمای

گاباری شاد    و همچنین معماری و فضای سبز دانشگاه جای ،دانشگاه، خدمات و تسهی ت

 .است 1و شکل  که به شرح جدول

 ادراک دانشجویان از تصویر دانشگاه دربارةسطح اول و دوم احصاشده  ةدهند مضامین پایه و سازمان .1جدول 

 2 ةدهند سازمان 1 ةدهند سازمان مضامین پایه

 انادتتخصص و مرجعیت اس

 استادان

 انسانی ةسرمای

 انادتتوانمندی و مهارت اس

 استاداناخ ق 

 استادانشهرت 

 استادانمسئولیت و تعهد 

 استادانروز بودن  به

 استادانپاسخگویی 

 استادانانتقادپبیری 

 اخ ق کارکنان

 سواد کارکنان کارکنان

 تعهد کارکنان

دانشجویان و  التحصی ن توانمندی و مهارت دانشجویان و فارغ

 التحصی ن خ قیت دانشجویان و فارغنخبگی و  التحصی ن فارغ

محتواهای آموزشی  محور روز و مهارت محتواهای آموزشی به

 روز و کاربردی به

 ا یادگیری فرایند یاددهی

 متناسب بودن محتواهای آموزشی با نیاز جامعه

 های تدریس جبا  رو 
 رو  تدریس

 رو  تدریس اثربخش و خ قانه

 های ارزشیابی شیوه روز و مناسب بودن به
فرایند ارزیابی 

 دانشجویان
 معدل دانشجویان

 های ک سی دانشجویان کیفیت تکالیف و فعالیت
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 دهندة سطح اول و دوم احصاشده دربارة ادراک دانشجویان از تصویر دانشگاه . مضامین پایه و سازمان1ادامۀ جدول 

 2دهندة  سازمان 1دهندة  سازمان مضامین پایه

 المللی دانشگاه بین ةرتب
علمی و شهرت  ةرتب

المللی  ملی و بین ةوجه دانشگاه

 دانشگاه

 ملی دانشگاه ةرتب

 برند دانشگاه

های ملی و  همکاری المللی دانشگاه تعام ت بین

 با مجامع علمی داخلی استادانتعام ت  المللی دانشگاه بین

معیارهای گزینش و  معیارهای جب  دانشجویان

 تعالی دانشجویان

 

 معیارهای ارتقای دانشجویان

دانشگاهی با نیازهای های  هماهنگی بین آموز 

 شغلی جامعه
ارتباط دانشگاه با 

 صنعت و جامعه
 کارآفرین و کاریا  بودن دانشگاه

 استادان ISCو  ISIتعداد مقاتت 
 ا پژوهشی علمی ةرتب

 استادان ةتعداد کتب تخصصی منتشرشد

 نوع مراتب اداری و تقسیم وظایف
 مراتب اداری نوع سلسله

 دانشگاه نوع ساختار سازمانی

 گیری های تصمیم شیوه

پویایی و ضرورت  انعطاف قوانین و مقررات

رعایت قوانین و 

 مقررات
 سهل یا سخت بودن قوانین

 با همدیگر استادانالگوی تعاملی 
 الگوی روابط سازمانی

 الگوی تعاملی اعضای دانشگاه با همدیگر

 جو  علمی
 جو  آموزشی

 جو  دانشگاه
 ا اجتماعی اخ قیجو  

 جو  حمایتی
 جو  سازمانی 

 مشارکتی جو 

 امکانات خوابگاهی

خدمات و تسهی ت 

 ا فرهنگی رفاهی
 خدمات و تسهی ت

 سرویس و کیفیت غبا وضعیت سلف

 ا ورزشی خدمات تفریحی

 و سیاسی ،های علمی، ادبی، فرهنگی کیفیت انجمن

 ا مبهبی فرهنگیهای  فضاسازی مناسب مناسبت
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 دهندة سطح اول و دوم احصاشده دربارة ادراک دانشجویان از تصویر دانشگاه . مضامین پایه و سازمان1ادامۀ جدول 

 2دهندة  سازمان 1دهندة  سازمان مضامین پایه

 تین های آموز  آن کیفیت زیرساخت
خدمات و تسهی ت 

 فنی )فناورانه(

 خدمات و تسهی ت

 اتوماسیون آموزشی )ساده و جبا  بودن(کیفیت 

 روز بودن تکنولوژی دانشگاه به

 مجهز و مدرن ةوجود کتابخان
خدمات و تسهی ت 

 پژوهشی
 حمایت دانشگاه از سفرهای مطالعاتی دانشجویان

 ها حمایت دانشگاه از شرکت دانشجوها در کنفرانس

 ساختار فیزیکی دانشگاه
 نوع معماری دانشگاه

 معماری و فضای سبز دانشگاه
 ها ها و سالن مناسب ک س ةنورگیری و تهوی

زیباسازی فضای  ها ها و سالن رنگ و فضای فیزیکی ک س

 فضای سبز دانشگاه دانشگاه

 
 مضامین ادراک دانشجویان از تصویر دانشگاه ۀشبک .1شکل 
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 بحث و نتيجه

های تصویر  شده مؤلفه پژوهش حاضر حاکی از این بود که متناسب با چارچو  کشف ةیافت

 و مضامون پایاه   56های علوم انسانی، مشتمل بار   دانشگاه از منظر دانشجویان دکتری رشته

 ةیعنای سارمای   ا ساط  اول  ةدهند مضمون سازمان 7سط  دوم و  ةدهند مضمون سازمان 19

خادمات و تساهی ت )خادمات و     ،التحصی ن( فارغ ،دانشجویان، کارکنان، استادانانسانی )

ا یادگیری )محتوای آموزشی  فرایند یاددهی ،(ا دانشجویی، فنی و پژوهشی تسهی ت رفاهی

علمای   ةدانشگاه )رتب ةوجه ،(روز و کاربردی، رو  تدریس و فرایند ارزیابی دانشجویان به

ی دانشاگاه، معیارهاای گازینش و تعاالی     المللا  های ملی و بین و شهرت دانشگاه، همکاری

معمااری و فضاای سابز     ،(المللای  ملی و باین  ةرتبدانشجویان و ارتباط دانشگاه با صنعت، 

نوع سااختار ساازمانی دانشاگاه )ناوع      ،(دانشگاه )نوع معماری و زیباسازی فضای دانشگاه

و در  ،ساانی( مراتب اداری، پویایی و ضرورت قوانین و مقررات و الگاوی رواباط ان   سلسله

 نهایت جو  دانشگاه )جو  آموزشی و سازمانی( بود.

گیاری تصاویر    های مؤثر در شکل توان گفت از مؤلفه های این پژوهش می در تبیین یافته

، کارکنان، استادانهای انسانی آن دانشگاه یعنی  دانشگاه در اذهان دانشجویان کیفیت سرمایه

 اساتادان تنها وجاود   عبارتی از منظر دانشجویان نه . بهاستالتحصی نش  و فارغ ،دانشجویان

المللای   باااخ ق کاه از شاهرت ملای و باین      استادان و متخصص، مرجع، حاذق و توانمند،

کناد،   نقش مهمای ایفاا مای    ها آنگیری تصویر مثبت دانشگاه در ذهن  برخوردارند در شکل

و همچناین انتقادپابیر باودن     ،ها در برابر دانشجویان ، پاسخگو بودن آناستادانروز بودن  به

شاود کاه    های مهم در ادراک دانشجویان از تصویر دانشگاه محسو  مای  نیز از مؤلفه ها آن

ناد از  ا ه( اظهاار داشات  2010باید مورد توجه قرار گیرد. در این خصوک، آلویز و راپوساو ) 

علمای آن   تئا ها پیرامون اعضاای هی  آنجا که تصویر ذهنی دانشجویان از دانشگاه از باور آن

علمی امار   تئهای اعضای هی ها و توانمندی مهارت ةگیرد، توجه به توسع ت میئدانشگاه نش

 ةریازان توساع   آید که مدیران و برناماه  مهمی در تصویرسازی و جب  مخاطب به شمار می

 دانشگاهی باید به آن توجه کنند.
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تعهد کارکنان از دیگار  سط  سواد و و  دیگر این پژوهش، اخ ق ةمطابق با یافت ،همچنین

آیاد. در ایان    گیری تصویر دانشگاه در ذهن دانشجویان به شامار مای   های مؤثر در شکل مؤلفه

 باات شهرت  یموفق و دارا یها سازمان( طی پژوهشی اظهار داشت 2008) 1خصوک، مِلووار

رتی مطاابق  . به عباکنند یاستفاده م یاعتماد عموم یارتقا برای یخود به عنوان راه ارکناناز ک

زیاادی   تاا حاد    ،از جمله دانشگاه ،های پژوهشی اعتبار و شهرت ی  سازمان با برخی از یافته

. به این ترتیب کاه  استها با مشتریان آن سازمان  متأثر از کارمندان آن سازمان و نوع ارتباط آن

حتی و  زمانتصویر سابهبود هر چه ارتباط بین کارمندان و سازمان بیشتر باشد، این امر باعث 

 Cravens & Oliver) شود یمکارکنان نسبت به سازمان و مشتریان آن تعهد و عملکرد  شیافزا

ناد ارتبااط کارکناان باا محایط      ا ه( نیز بیان کرد1389فر ) باقری و عرفانیزمینه (. در این 2006

تصویر دانشاگاه در اذهاان مخاطباان خواهاد باود.       ةکنند تعاملی دانشگاه و مشتریان آن تعیین

 تصویر مثبت دانشگاه، توجه به سط  دانش و تخصص کارکناان  ةترتیب، به منظور توسع بدین

رجاوع و   هاا در ارتبااط باا ارباا      پابیری و همچناین اخا ق آن    میزان تعهاد و مسائولیت   و

 ه قرار گیرد.دانشجویان حائز اهمیت است که باید مورد مداقّ

گیاری تصاویر    های انسانی مؤثر در شاکل  دیگر پژوهش، از دیگر سرمایه ةابق با یافتمط

دانشگاه در اذهان دانشجویان تصویر موجود از دانشاجویان در حاال تحصایل و همچناین     

. به این ترتیب که میازان مهاارت و توانمنادی دانشاجویان و     استالتحصی ن دانشگاه  فارغ

ها ادراک دانشجویان از  مچنین سط  خ قیت و نخبگی آنالتحصی ن ی  دانشگاه و ه فارغ

پژوهشای بااقری و    ةسو با یافتا  هم بنابراین،تصویر دانشگاه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. 

گزینش دانشجویان  ةآموختگان، نحو هایی چون دانش توان گفت مؤلفه ( می1389فر ) عرفانی

گیاری تصاویر    و ... از عوامل مؤثر در شکل ،خاک دانشگاه ةدر بدو ورود، شهرت و پیشین

 ها حائز اهمیت است. آید که توجه به کیفیت آن دانشگاه به شمار می

ا یاادگیری نیاز از    های احصاشده در این پژوهش فرایند یاددهی همچنین مطابق با یافته

شاود. باه عباارتی از نظار      گیری تصویر دانشگاه محسو  می های مؤثر بر شکل دیگر مؤلفه

                                                                                                                   
1. Melewar 
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روز و کااربردی و متناساب باا     دانشجویان زمانی که در ی  دانشگاه محتواهای آموزشی به

های تدریس جبا  و خ قاناه بارای    از رو  استادانشود و  نیاز جامعه ارائه و تدریس می

هاای   کنند و از طرفی شیوه ها استفاده می های آن مهارت ةانتقال دانش به دانشجویان و توسع

 ةگیاری و توساع   شکل ةزمین استدقیق و روشن  و در آن دانشگاه عادتنه ناستاداارزشیابی 

تصویر مثبت از دانشگاه در اذهان دانشجویان و مخاطبان و جب  یا حفاظ دانشاجویان در   

ند تصویر ا ه( اظهار داشت2010شود. در این خصوک آلویز و راپوسو ) آن دانشگاه فراهم می

 ةریزی آموزشی، کیفیت تدریس، رابطا  برنامه دربارةافراد  ةفته از عقیدرذهنی از دانشگاه برگ

 است.شهریه و کیفیت خدمات دانشگاهی 

دانشگاه  ةگیری تصویر دانشگاه در اذهان دانشجویان وجه مؤثر بر شکل ةچهارمین مؤلف

المللی ی  دانشگاه و برند بودن  ملی و بین ةالمللی است. به عبارتی رتب در سط  ملی و بین

المللای و ملای یا  دانشاگاه،      هاای باین   دانشگاه در دنیا، میزان تعام ت و همکارینام آن 

شده به منظور جب  و ارتقای دانشجویان، سط  تعام ت ی  دانشگاه  های تعریف شاخص

با جامعه و صنعت، میزان توجه دانشگاه به کاارآفرینی و کاریاابی بارای دانشاجویان تاأثیر      

هاا بارای ورود باه آن،     گیری آن از تصویر دانشگاه و تصمیمسزایی در ادراک دانشجویان  به

( طاای 2010) و همکااارانش . در ایاان خصااوک دووارتداردیااا تاارک آن  آن، ماناادن در

ای پربُعاد و پُربرآیناد    ند تصویر ذهنی دانشجویان از دانشاگاه پدیاده  ا هپژوهشی اظهار داشت

ر درون و بیارون دانشاگاه،   است که کیفیت آن تا حد زیادی منوط باه کیفیات تعاام ت د   

شاان   تحصایلی  ةها به رشات  و همچنین نگر  آن ،کیفیت زندگی اجتماعی افراد در دانشگاه

دووارت و  و (2003)و میااولیس   1هاای پژوهشای گااتمن    عا وه، مطاابق یافتاه    . باه است

( تصویر ذهنای دانشاجویان از دانشاگاه    1395) ش( و سلیمی و همکاران2010) شهمکاران

علمای دانشاگاه، محایط علمای،      ةهای شغلی موجاود در آن دانشاگاه، رتبا    فرصت متأثر از

 است.المللی  و کیفیت تعام ت علمی در سط  بین ،ها مشوق

ع وه، نوع ساختار سازمانی دانشگاه، میزان پویایی قوانین و مقاررات موجاود در آن،    به

                                                                                                                   
1. Gutman 
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در دانشاگاه از دیگار    مراتاب اداری حااکم   و ناوع سلساله   ،الگوی تعاملی اعضا با همدیگر

گیری تصویر دانشاگاه از نظار دانشاجویان باود. سااختار ساازمانی از        عوامل مؤثر بر شکل

ست که باا  ، اها از جمله دانشگاه ،گیری هویت و تصویر هر سازمان مفاهیم اساسی در شکل

و  ،خ قیات، ناوآوری، توانمنادی، تعهاد     هالگوهایی از روابط اجتماعی و سازمانی با  ةارائ

بقا و موفقیت آن در محایط   و ان آموزشی و در نهایت اثربخشی دانشگاهعنف ضایتمندی ذیر

(. بر این اساس توجه به شناساایی ناوع سااختار    1398کم  خواهد کرد )محترم و راضی 

ها امر مهمی است که به منظور بهبود تصویر دانشگاه در اذهاان   سازمانی موجود در دانشگاه

 ها به آن توجه شود. هباید در کنار سایر مؤلف

همچنین جاو  دانشاگاه و ادراک دانشاجویان از جاو  آموزشای و ساازمانی موجاود در        

های مؤثر بر ادراک دانشجویان از تصاویر دانشاگاه باود. در ایان      دانشگاه نیز از دیگر مؤلفه

 و ی  نظام انضباطی نیرومناد  ةایجاد جو  مثبت و توسع ه( اظهار داشت2004) 1مارشال زمینه

شود  های اساسی در جهت ایجاد جو  سالم محسو  می آزاد و مستمر ع وه بر اینکه از گام

 افتخار و لبت از همکاری در سط  عالی نیز خواهد شد. و منجر به بروز اعتماد

دیگر این پاژوهش، از نظار دانشاجویان ناوع خادمات و تساهی تی کاه         ةمطابق با یافت

هاا   و زیرسااختی باه آن   ،ا دانشجویی، فنای  ، رفاهیهای مختلف پژوهشی دانشگاه در زمینه

. باه عباارت دیگار،    اسات گیری تصویر آن دانشگاه در اذهاان ماؤثر    دهد در شکل ارائه می

  ةوجاود کتابخانا   ،ساده و جبا  بودن اتوماسیون آموزشی ،های آموزشی کیفیت زیرساخت

حمایات   ،دانشاجویان اا مطالعااتی    حمایت دانشگاه از سافرهای پژوهشای   ،مجهز و مدرن

 ،و همچناین کیفیات امکاناات خوابگااهی     ،هاا  دانشگاه از شرکت دانشجویان در کنفارانس 

 های علمای  کیفیت انجمن ،ا ورزشی خدمات تفریحی ،سرویس و کیفیت غبا وضعیت سلف

گیاری تصاویر    های تأثیرگبار بر شاکل  و ... از عناصر و مؤلفه ،فرهنگی و سیاسی و ادبی و

 سو همها توجه شود.  آید که به منظور جب  و حفظ دانشجو باید به آن ار میدانشگاه به شم

و  ،وضعیت پژوهشی ،( وضعیت آموزشی1395) شپژوهشی، سلیمی و همکاران ةبا این یافت

                                                                                                                   
1. Marshall 
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همچنین امکانات رفاهی و تسهی ت مربوط به اسکان دانشجویان را به عنوان ابعاد تصاویر  

پژوهشای   ة( نیز بار مبناای یافتا   2001) شو همکاران 1لزسازمانی دانشگاه بیان کردند. کازو

و تساهی ت فنای از    ،های ورزشی، کتابخاناه  های قوی، برنامه برنامه ةخود اظهار کردند ارائ

شاوند کاه در    گیری تصویر ذهنی از دانشاگاه محساو  مای    های مؤثر در شکل جمله مؤلفه

 ارزیابی تصویر دانشگاه باید مورد توجه قرار گیرند.

گیری ادراک دانشجویان از تصاویر دانشاگاه    مؤثر بر شکل ةهای احصاشد دیگر مؤلفه از

مطاابق باا ادراک    ،. باه عباارت دیگار   اسات وضعیت معماری و فضاای سابز آن دانشاگاه    

دانشجویان از تصویر دانشگاه، فضاهای با کیفیت آموزشی مطلو  فضاهایی هستند کاه در  

و  ،ند هاوای ساالم، دماای مناساب، کاارایی انارژی      ها استانداردهای فیزیکی مان طراحی آن

هاای   نوع معماری ی  دانشگاه، ساختار فیزیکای کا س   بنابراین،شود.  ها رعایت  دسترسی

ها و از  های دانشکده ها و سالن ک س ةو همچنین مناسب بودن وضعیت نور و تهوی ،درس

آمیازی   تمیازی و رناگ   و طرف دیگر میزان توجه به زیباسازی دانشگاه از نظر فضای سابز 

دهاد. ایان    ها ادراک دانشجویان از تصویر دانشگاه را تحت تأثیر قارار مای   ها و سالن ک س

( مبنی بار  2010) 2چیدرمن و (1395) شپژوهشی سلیمی و همکاران ةپژوهشی با یافت ةیافت

 ،هاا  صندلی چیدمان نور، تهویه، نظر از استاندارد درس های ک س ها از برخورداری دانشگاه

 .ستسو ک س هم داخل به سروصدا ورود از جلوگیری برای ها پنجره و در بندی عایق و

 تصاویر  تأثیرگاباری  دلیال  باه  اخیر های سال توان گفت نظر به اینکه در در مجموع می

 شده است برخوردار بسیار زیادی اهمیت از متغیر این مشتریان رضایت و جب  بر سازمان

 آیاد،  باه شامار مای    ،ها  از جمله دانشگاه ،سازمانی در هر کلیدی و توجه مورد عامل ی  و

در اذهاان دانشاجویان و    ،از جملاه دانشاگاه   ،ساازمان  از مطلاو   تصاویر  حفظ و توسعه

محیط به امار مهمای تبادیل     در خود موقعیت بهبود یا حفظ جهت مخاطبان اصلی دانشگاه

خود در اذهان و بهباود و ارتقاای   های تصویر  ها برای شناسایی مؤلفه دانشگاه وشده است 

                                                                                                                   
1. Kazoleas 

2. Schneiderman 



  561   از ...ي دانشگاه شيراز های علوم انسان کاوشي پديدارشناسانه به ادراک دانشجويان دکتری رشته

تواند باه مادیران و    خروجی این مطالعه می بنابراین،. ندکن میرا ت   خود  آن همةکیفیت 

های مؤثر بر تصویر دانشاگاه و آگااهی از    دانشگاه جهت شناخت مؤلفه ةریزان توسع برنامه

 های مؤثر بر آن از دید مشتریان اصلی دانشگاه یاری رساند. شاخصه

 پيشنهاد

 ها تری از دانشگاه شیراز یا سایر دانشگاه در قلمرو وسیع  مشابه پژوهش دادن انجام -

نفعاان و   گیاری تصاویر دانشاگاه در ذهان ساایر ذی      شناسایی عوامل مؤثر بر شکل -

التحصی ن، متقاضایان ورود   علمی، فارغ تئهیربطان دانشگاه )کارمندان، اعضای  ذی

 به دانشگاه(

گیاری تصاویر دانشاگاه     ها و عوامل مؤثر بار شاکل   زیرساخت همةتوسعه یا بهبود  -

 ترین مخاطبان با مشتریان دانشگاه مطابق با انتظارات دانشجویان به عنوان اصلی
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