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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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کاوشی پدیدارشناسانه به ادراک دانشجویان دکتری رشتههای
علوم انسانی دانشگاه شیراز از تصویر دانشگاه
معصومه محترم



استادیار ،دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران

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

چکيده
هدف از این پژوهش کیفی کاوشی پدیدارشناسانه به ادراک دانشجویان دکتری رشتههای علوم انسانی دانشگاه شیراز از تصویر
دانشــگاه بــود بــه فنمــور فمــو عپیــش فو ــو پــژوهش از روش پــژوهش پدیدارشناســی از نــو تفســیری اســتفاده شــد
فشارکتکنندگان پژوهش شافل دانشجویان دکتری رشتههای علوم انسانی دانشگاه شـیراز در نـیوسـا او سـا تصصـیلی
 1399ـ  1400بودند که با استفاده از رویکرد نپونهگیری هدفپند از نو گروه بارز با در نمر گرفتن بصث اشبا نمری انتخاب
شدند به فنمور گردآوری دادههای پژوهش از فصاحبة نیپـهسـاتتپند اسـتفاده شـد مـت اعتباریـابی دادههـا از فعیارهـای
تأییدپذیری و قابل قبو بودن با استفاده از روشهای هوسوسازی و تودبازبینی فصقش طی فرایند پعآوری و تصلیل دادهها
و فطابقت فصاحبهها و فبانی نمری و پژوهشی استفاده شد بهعالوه ،بـه کپـر روش تصلیـل فنـپون ،کـدها و فنـافین
استخراج و شبکة فنافین تصویر سازفانی دانشگاه ترسیو شد نتیجة پژوهش نشان داد ادراک دانشجویان از تصویر دانشـگاه
(فنپون فراگیر) فشتپل بر  56فنپون پایه 19 ،فنپون سازفاندهندة سطح دوم ،و  7فنـپون سـازفاندهنـدة سـطح او
یعنی سرفایة انسانی ،فرایند یاددهیـ یادگیری ،و مة دانشگاه ،نو ساتتار سـازفانی ،ـود دانشـگاه ،تـدفات و تسـمیالت ،و
هپچنین فعپاری و فنای سبز دانشگاه است گفتنی است ترو ی این کار فیتواند به فدیران و برنافهریزان توسعة دانشگاهی
یاری کند تا با آگاهی از فؤلفههای تأثیرگذار بر تصویر دانشگاه به صورت آگاهانهتری بـه فـدیریت تصـویر دانشـگاه و ایجـاد
تصویر سازفانی پایدارتر در ذهن دانشجویان بپردازند

کليدواژگان
تصویر دانشگاه ،تصویر درونی ،دانشجو ،فدیریت تصویر دانشگاه
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مقدمه
طی سالهای اخیر ،با پیشرفت و توسعة سازمانها و نیاز بیشتر عرضه و تقاضا ،ساازمانهاا
به دنبال کسب جایگاه بهتر و مطرح شدن در اذهان مشتریان خود هستند .اما پیچیدگیهاای
محیطی و تکثر و تعدد سازمانها و وجود منابع محدود محیطی نوعی رقابت بین سازمانها
ایجاد کرده که باعث شده سازمانها به منظور حفظ جایگاه خود در محیط و جاب
مطلو

محیطی به طرق مختلف به رقابت باا یا دیگار برردازناد

مناابع

( Kucuksuleymanoglu

 .)2014از جمله سازمانهایی که برای حفظ بقا و بهباود عملکارد خاود در محایط تا
میکند دانشگاهها و مراکز آموز

عالی است .دانشگاهها نیز مانند سایر سازمانهاا باه ایان

نتیجه دست یافتهاند که در محیط مت طم و پربُعد کنونی آموز

عالی بقای آنهاا تاا حاد

زیادی منوط به تصویر سازمانی دانشگاه در اذهان مخاطبان و بهویژه دانشاجویان باه منزلاة
اصلیترین مشتریان دانشگاه است.
زمانی که کلمة «تصویر» در سازمانها مطرح میشود تصاویری آرماانی و مطلاو
ذینفعان از آن سازمان دارند و همچنین فاصلة میان تصاویر موجاود و مطلاو

کاه

باه ذهان

میرسد .با این حال اجزای اصلی تصویر سازمانی عبارت از هویت ،شخصیت ،ارتباطاات،
نام تجاری ،نشان ،نام رسمی ،روابط عمومی ،مسئولیتپبیری ،کیفیت ،نوآوری ،مشاارکت،
و غیره و پیامدهایی آن شامل هویت ،اعتماد ،احترام ،ثبات ،انگیزه ،رضایت ،رضایت شغلی،
وفااداری ،و تعهاد ساازمانی اسات ( .)Tanyildiz & Serin 2020تصاویر ساازمانی بیاانگر
احساسات و نگر ها و باورهایی است که در نتیجة ارتباط با سازمان در ذهن مشاتریان و
ذینفعان ی

سازمان ایجااد مایشاود

( Tanyildiz & Serin 2020; Kotler & Andreasen,

 .)2008بنابراین ،چنانچه این ادراکهاا و برداشاتهاای افاراد از آن سیساتم مثبات باشاد،
پیامدهایی چون رضایت و وفاداری و در نتیجه شکلگیری عنصر اطمینان و افزایش تعاداد
مشتریان را به دنبال خواهد داشت .به عبارت دیگر ،تصویر سازمانی یا
حال توسعه ،انعطافپبیر ،پیچیده ،و چندبُعادی محساو

فرایناد پویاا ،در

مایشاود کاه در نتیجاة افکاار،

احساسات ،دانش ،و پیامهای ادراکشدة افراد ایجاد و بر اساس تجربیات شخصی آنها باه
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صورت آگاهانه یا ناآگاهاناه حاصال مایشاود ()Hegsen & Nesset 2007؛ از ایان رو ،باه
سازمانها جهت معرفی ارز ها ،رویهها ،و اهداف اصلیشاان باه اعضاای درون و بیارون
سازمان کم

میکند (.)Lievens et al. 2001; Cable & Turban 2001

تصویر سازمانی دانشگاه نیز ی

گشتالت است که ادراک افراد از کل ساازمان را در بار

میگیرد ( )Alves & Raposo 2010و بیانگر برداشتها و انتظاراتی است که افاراد ذینفاع،
ذیربط ،و ذیصا ح در خصاوک کارکردهاای دانشاگاه دارناد (

Kucuksuleymanoglu

)2017؛ به گونهای که رفتار و عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار میدهد ( .)Polat 2011پس،
میتوان گفت تصویر برای هر دانشگاه باارز ترین دارایی به شمار میآید؛ به گوناهای کاه
سازمانها ت

میکنند ،با ارائة ی

تصویر جابا

استعدادهای بالقوه را به سمت خود جب

از خاود باه محایط ،بهتارین مناابع و

کنند و از این طریق و با افزایش ساط کیفیات

عناصر و فرایندهای داخلی داراییهای خود را افزایش دهند (.)Perez & Torres 2004
مطابق مطالعات انجامشده ،تصویر سازمانی بر مبنای ادراک افراد از کیفیات محصاوتت
و خدمات ارائهشده ،فعالیتها و اقدامات انجامشده ،و موفقیتهای کسبشده توسط یا
سازمان از زمان تأسیس حاصل میشود و به رفتارهای موجود در روابط متقابل میان اعضاا
با مدیریت سازمان ،برقراری ارتباط با محیط ،و کیفیت مسئولیتشان شکل مایدهاد
 .)Ullah 2006گروهی دیگر نیز تجار

شخصی افراد از حضاور در یا

( & Ali

ساازمان ،ساط

آگاهی و شناخت آنها از سازمان ،کیفیت خدمات یا محصوتت ارائهشده ،کیفیت ارتباطات
درونسازمانی ،و کسب آگااهی از تجاار

شخصای دیگاران از حضاور در ساازمان را از

عوامل مؤثر بر کیفیت تصاویر بیرونای یا

ساازمان برشامردهاناد (.)Tsai & Yang 2010

سانگ 1و یانگ ( )2008نیز بیان کردند افزایش رقابت میان دانشگاهها باعث شاده آنهاا از
طریق ایجاد مجموعهای از ویژگیهای مطلو

و منحصربهفرد برای جب

دانشجویان برتر

و نخبه اقدام به برندسازی کنند .همچنین مطابق با سایر یافتههای پژوهشی کیفیت دانشاگاه
و استادان آن ،نوع خدمات و برنامهها ،و همچنین زیرساختهای دانشگاهی عوامل مؤثر در
1. Sung
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دانشگاه توساط دانشاجویان محساو

مایشاوند ( .)Miotto et al. 2020آلاویز و

راپوسو ( )2010نیز طی پژوهشی تأکید کردند تصویری که دانشجویان از دانشگاه در ذهان
خود میسازند تا حد زیادی وابسته به نیاز و انتظاارات آنهاا از دانشاگاه اسات .بناابراین،
وجااود ارز هااا ،باورهااا ،و انتظااارات متفاااوت در ذهاان دانشااجویان ماایتوانااد فراینااد
تصمیمگیری آنها در انتخا

دانشگاهها را تحات تاأثیر قارار دهاد .باهعا وه ،مطاابق باا

پژوهشهای انجامشده ،تصویر ذهنی دانشجویان از دانشگاه تحت تأثیر رتبة علمی دانشگاه،
محیط علمی ،مشوقها ،و کیفیت تعام ت علمی در سط باینالمللای اسات (

& Gutman

 .)Miaovlis 2003دووارت 1و همکارانش ( )2010نیز طی پژوهشی اظهاار داشاتند تصاویر
ذهنی دانشجویان از دانشگاه پدیدهای پربُعد و پُربرآیند است که کیفیت آن تاا حاد زیاادی
منوط به فرصتهای شغلی موجود برای دانشاجویان ،کیفیات تعاام ت در درون و بیارون
دانشگاه ،کیفیت زندگی اجتماعی افراد در دانشگاه ،و همچنین نگر

آنها در زمینة رشاتة

تحصیلیشان است .بهع وه از نظر کونووالنکو )2021( Konovalenko 2کیفیت کتابخانههاا
و فضاهای دانشجویی برای مطالعه ،ایمنی محوطة دانشگاه ،میزان شهریه ،و شهرت دانشگاه
معیارهای اصلی برای انتخا

مؤسسات آموزشی جهت ادامة تحصیل توسط دانشجویان باه

شمار میآید .یافتههاای مشاابه دیگاری نیاز در تحقیقای کاه در اساکاتلند باا دانشاجویان
حسابداری و مهندسی انجام شد نشاان داد شاهرت دانشاگاه و فاصالة دانشاگاه تاا محال
سکونت دانشجویان عوامل کلیدی در انتخا

دانشگاه توسط دانشجویان محسو

میشود

( .)Harun 2021سلیمی و همکارانش ( )1395نیز طی پژوهشی وضعیت آموزشی دانشاگاه،
وضعیت پژوهشی ،و همچنین امکانات رفاهی و تسهی ت مربوط به اسکان را ابعاد تصاویر
سازمانی دانشگاه معرفی کردند .همچنین بااقری و عرفاانیفار ( )1389مؤلفاههاایی چاون
هویت و فرهنگ دانشگاه ،دانشآموختگان ،گزینش و ساایر عوامال بادو ورود ،شاهرت و
پیشینة خاک ،ویژگیها و عملکرد بخشهای مختلف ،محیط فیزیکی و نمادها ،کارکنان در

1. Duarte
2. Konovalenko
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تماس با مخاطبان بیرونی ،پوشش رسانهای اخبار ،و همچنین مراسام را مهامتارین عوامال
تأثیرگبار بر تصویر دانشگاه دانستهاند.
بدین ترتیب بررسی پیشینة موضوع پژوهش حاضر حاکی از آن بود کاه تصاویر ذهنای
افراد از دانشگاه بخشی از واقعیتهای زندگی دانشگاهی اسات کاه بارای اینکاه دانشاگاه
بتواند با موفقیت به هدایت یا تغییر سااختار و فضاای داخلای خاود بار مبناای انتظاارات
مخاطبان و مشتریانش برردازد باید بتواند به شیوههای مختلف خود را از رقباا متماایز کناد
( .)Lamberti et al. 2021از راههای اساسی برای تحقق این امر بهبود تصویر سازمانی خاود
در اذهان دانشجویان است ( .)Lievens 2006; Nguyen et al. 2021چون همانطور که لیونز
( )2006بیان میکناد تصاویر ساازمانی تاأثیرات مانادگاری بار ذینفعاان مختلاف ،مانناد
کارفرمایااان داخلاای و ساارمایهگااباران و مشااتریان و متقاضاایان آینااده ،خواهااد داشاات و
تصمیمگیری آنها در زمینة برقراری رابطه یا قطع رابطه با آن سازمان را متأثر خواهد کارد.
با این وصف ،تزم است دانشگاهها و مراکز آموز
مطلو

عالی در زمینة ایجاد تصویر دانشگاهی

در اذهان مخاطبان خود سرمایهگباری کنند تا به مزیتهای رقابتی دسات یابناد و

بدین وسیله خود را از سایر رقبا متمایز کنند ( .)Hossain et al. 2021بنابراین ،درک صحی
و جامع از نیازها و خواستههای مشتریان دانشگاه (دانشجویان) و شناخت رفتاار و نگار
آنها دربارة کیفیت فرایندها و فعالیتها و برنامههای دانشگاهی امر مهمی اسات کاه بایاد
مورد توجه مدیران دانشگاهی قرار گیرد .چون از این طریق هام مؤلفاههاای تأثیرگابار بار
تصویر دانشگاه از منظر دانشجویان شناسایی خواهد شد هم مدیران و برنامهریازان توساعة
دانشگاهی با آگاهی از مؤلفههای تأثیرگبار بر تصویر دانشگاه به صاورت آگاهاناهتاری باه
مدیریت تصویر دانشگاه و ایجاد تصویر ساازمانی پایادارتر در ذهان دانشاجویان خواهناد
پرداخت .از این حیاث هادف از ایان پاژوهش کیفای کاوشای پدیدارشناساانه باه ادراک
دانشجویان دکتری رشتههای علوم انسانی دانشگاه شیراز از تصویر دانشگاه بود کاه تا
شد از این طریق اط عاتی جامع در اختیار مدیران دانشگاهی قرار گیرد.
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روش تحقيق
این پژوهش جزء طرحهاای کیفای و از ناوع پدیدارشناسای تفسایری باود کاه از الگاوی
هفتمرحلهای ک یزی استفاده شد .این رو

شامل هفت مرحله .1 :خوانادن دقیاق هماة

توصیفها و یافتههای مهم شرکتکنندگان؛  .2اساتخرا عباارتهاای مهام و جملاههاای
مرتبط با پدیاده؛  .3مفهاومبخشای باه جملاههاای مهام اساتخرا شاده؛  .4مرتابساازی
توصیفهای شرکتکنندگان و مفاهیم مشترک در دستههای خاک؛  .5تبدیل هماة نظارات
استنتا شده به توصیفهای جامع و کامل؛  .6تبدیل توصایفهاای کامال پدیاده باه یا
توصیف واقعی خ صه و مختصر؛ و  .7معتبرسازی نهایی است .مشاارکتکننادگان باالقوة
این پژوهش شامل دانشجویان دکتری رشتههای علوم انساانی در دانشاگاه شایراز در ساال
تحصیلی  1399ا  1400بود .م ک انتخا

تمایال باه شارکت دانشاجویان در پاژوهش و

گبراندن دروس نظری و ورود به رساله بود .مشارکتکنندگان این پاژوهش باا اساتفاده از
رو

نمونهگیری هدفمند از نوع گروه بارز انتخا

شدند .تعداد مشارکتکنندگان با توجه

به اصل اشباع نظری 1مشتمل بر  13نفر از دانشجویان دکتری دانشکدههای علاوم تربیتای و
روانشناسی ،الهیات و معارف اس می ،زبانشناسی ،علوم اجتمااعی ،و اقتصااد و مادیریت
بود .رو

جمعآوری دادههای کیفی شامل مصاحبة نیمهساختمند با آگاهیدهندگان کلیدی

در دانشگاه شیراز بود .جهت اعتباریابی دادههای این بخش از معیارهای تأییدپبیری و قابل
قبول بودن 2با استفاده از رو های همسوسازی و خودبازبینی محقق طی فرایند جمعآوری
و تحلیل دادهها و مطابقت مصاحبهها و مبانی نظری و پژوهشی استفاده شد .بهع وه بارای
سنجش پایایی چارچو

بهدستآمده از معیار قابل اعتماد باودن 3اساتفاده شاد (کرساول

 .)2014گفتنی است برای تعیین قابل اعتماد بودن ایان چاارچو

از رو

4

هادایت دقیاق

جریان مصاحبه استفاده شد .اعتبار دادهها با استفاده از تکنیا هاای تأییدپابیری از طریاق
خودبازبینی پژوهشگران و اعتمادپبیری با هادایت دقیاق جریاان جماعآوری اط عاات و
1. theoretical saturation
2. credibility
3. dependability
4. Creswell
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همسوسازی پژوهشگران تعیین شد .در این پژوهش با اساتفاده از رو

تحلیال مضامون،1

پس از احصای مضامین پایه و سازماندهنده و فراگیر مربوط به تصویر ساازمانی دانشاگاه،
ت

شد به کاوشی پدیدارشناسانه از ادراک دانشجویان دکتری رشاتههاای علاوم انساانی
شابکة

دانشگاه شیراز از تصویر دانشگاه پرداخته شود .گفتنی اسات در ایان مطالعاه رو

مضامین آترایدا استرلینگ )2001( 2جهت احصای شبکة مضامین مورد استفاده قرار گرفت.
همچنین ،با ارائة توضیحات تزم در مورد اهمیت و هادفهاای پاژوهش ،عادم اجباار در
پاسخ ،عدم دریافت مشخصات دانشجو ،محرمانگی و عدم افشای نظرات ،اطمینان از حبف
فایلهای صوتی پس از یادداشت ،استفاده از نتایج نظرات صرفاً جهت ارتقا و بهبود کیفیت
آموز  ،و اط ع از نتایج پژوهش به دانشجویان رعایت شد.
يافتههای تحقيق
دانشجویان دورة دکتری علوم انساانی ادراک خاود از تصاویر درونای دانشاگاه را چگوناه
توصیف میکنند؟
در این مرحله از پژوهش به منظور ترسیم شبکة مضامین ادراک دانشاجویان از تصاویر
دانشگاه ،با الگو گرفتن از چارچو

شبکة مضامین آترایدا استیرلینگ ( )2001گامهایی باه

شرح زیر طی شد که نتایج هر بخش در ادامه به تفکی

آورده شده است.

 .1مرحلة کدگذاری اوليه

مطابق الگوی یادشده ،اولین گام در تحلیل شبکة مضاامین شاناخت و درک جاامع از ماتن
مصاحبهها به منظور استخرا کدهای اولیه از آنهاست .در ایان مطالعاه تا

شاد ماتن

مشروح مصاحبهها در ذیل کدهای اولیه خ صه و ادغام شوند که نمونهای مختصر از ماتن
مصاحبهها در ادامه آورده شده است.
 ...سایت دانشگاه و برجساته نشاون دادن اساتادان موفاق باا چیانش و رناگ
مناسب خیلی مهم هست .یعنی طراحی ساایت خیلای مهماه و اینکاه بتوناه از
1. thematic analysis
2. Attride - Stirling

552

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،20شمارة  ،3پاييز 1401

دانشجوهای موفقش ی

مقدار متعددتر

کنه یا در ساایت ایان موفاقهاا رو

نشون میده .چون فع ً راه ارتباطی اینترنت هست ( ....کد .)8
 ...شاید اولین چیزی که بتواند او را تحت تأثیر قرار دهد در وهلة اول محایط
یا فضای اون دانشگاه هست که مث ً اگر در رویکرد
ی

ساختمان شی

این باوده کاه دانشاگاه

داره با فضای خاک و ایان فضاای ذهنای را باا واقعیات

مقایسه میکند و از طرفی ع وه بر این فضای اصلی دانشگاه که چقدر سرسابز
و زیبا هست از نظر او و یا اینکه زمین خالی با چند ساختمان غولپیکر هسات
تأثیرات متفاوت میگابارد و معماوتً تصاویر دانشاگاه را باا فضاای دانشاگاه
میکنند .پس یکی همون فضا مهم هست ( ...کد .)9
 ...از طرف دیگه تصویر دانشگاه تحت تأثیر رن

بودن دانشگاه و برند باودن

آن است ( ...کد .)6
 ...گشادهرویی کارکنان و استادان با دانشجویان بهویژه در روزهای آغاازین ورود
به دانشگاه ،نظم و مقررات حااکم بار اماور اداری و ثباتناام و انتخاا

واحاد،

آرامش و متانت استادان راهنما در هنگام راهنمایی دانشجویان ،و ( ...کد .)1
 .2مرحلة ساخت مضامين پايه

همانطور که در مرحلة قبل ذکر شد ،بعد از اینکه مصاحبههای صورتگرفته با دانشاجویان
دکتری مورد تحلیل قرار گرفت و در قالب کدهای معنادار اولیه استخرا شد ،مبنایی بارای
تحلیل اط عات در این مرحله ،یعنی ساخت مضامین پایه ،فراهم میشود .بر این اساس در
این مرحله از پژوهش ،بعد از مکتو
ت

شد چند کد معنادار ذیل ی

کردن دادهها و مطالعة مکرر و ثبت ایادههاای اولیاه،
مضمون پایه خ صه شود .همة مضامین پایة احصاشده

( 56مضمون پایه) در جدول  1آورده شده است.
 .3مرحلة ساخت مضامين سازماندهنده

در این مرحله از پژوهش ،پس از پاتیش و بازبینی مضامین پایاه و مرتاب کاردن کادهای
معنادار ذیل ی

مضمون پایه و ثبت مکرر ایدهها در فرایند پیشرفت کار ،همة مضامین پایة

مشااابه متناسااب بااا کارکردشااان ذیاال مضااامین سااازماندهناادة سااط دوم ( 19مضاامون
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سازماندهنده) و سرس هر ی
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از مضامین سازماندهندة سط دوم کاه از نظار محتاوایی و

کارکردی مشابه بودند ذیل مضامین سازماندهندة سط یا

( 7مضامون ساازماندهناده)

شامل سرمایة انسانی ،فرایند یاددهی ا یادگیری ،وجهة دانشگاه ،نوع ساختار سازمانی ،جاو
دانشگاه ،خدمات و تسهی ت ،و همچنین معماری و فضای سبز دانشگاه جایگاباری شاد
که به شرح جدول و شکل  1است.
جدول  .1مضامین پایه و سازماندهندة سطح اول و دوم احصاشده دربارة ادراک دانشجویان از تصویر دانشگاه

مضامین پایه

سازماندهندة 1

سازماندهندة 2

تخصص و مرجعیت استادان
توانمندی و مهارت استادان
اخ ق استادان
شهرت استادان

استادان

مسئولیت و تعهد استادان
بهروز بودن استادان

سرمایة انسانی

پاسخگویی استادان
انتقادپبیری استادان
اخ ق کارکنان
کارکنان

سواد کارکنان
تعهد کارکنان
توانمندی و مهارت دانشجویان و فارغالتحصی ن

دانشجویان و

نخبگی و خ قیت دانشجویان و فارغالتحصی ن

فارغالتحصی ن

محتواهای آموزشی بهروز و مهارتمحور

محتواهای آموزشی

متناسب بودن محتواهای آموزشی با نیاز جامعه

بهروز و کاربردی

رو های تدریس جبا
رو

تدریس اثربخش و خ قانه

بهروز و مناسب بودن شیوههای ارزشیابی
معدل دانشجویان
کیفیت تکالیف و فعالیتهای ک سی دانشجویان

رو

تدریس

فرایند ارزیابی
دانشجویان

فرایند یاددهیا یادگیری
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ادامۀ جدول  .1مضامین پایه و سازماندهندة سطح اول و دوم احصاشده دربارة ادراک دانشجویان از تصویر دانشگاه

مضامین پایه
رتبة بینالمللی دانشگاه
رتبة ملی دانشگاه
برند دانشگاه

سازماندهندة 1
رتبة علمی و شهرت
دانشگاه

تعام ت بینالمللی دانشگاه

همکاریهای ملی و

تعام ت استادان با مجامع علمی داخلی

بینالمللی دانشگاه

معیارهای جب

دانشجویان

معیارهای ارتقای دانشجویان
هماهنگی بین آموز های دانشگاهی با نیازهای
شغلی جامعه
کارآفرین و کاریا

بودن دانشگاه

تعداد مقاتت  ISIو  ISCاستادان
تعداد کتب تخصصی منتشرشدة استادان
نوع مراتب اداری و تقسیم وظایف
شیوههای تصمیمگیری
انعطاف قوانین و مقررات
سهل یا سخت بودن قوانین
الگوی تعاملی استادان با همدیگر
الگوی تعاملی اعضای دانشگاه با همدیگر
جو علمی
جو اخ قیا اجتماعی
جو حمایتی
جو مشارکتی

سازماندهندة 2

وجهة ملی و بینالمللی
دانشگاه

معیارهای گزینش و
تعالی دانشجویان
ارتباط دانشگاه با
صنعت و جامعه
رتبة علمیا پژوهشی
نوع سلسلهمراتب اداری
پویایی و ضرورت
رعایت قوانین و

نوع ساختار سازمانی دانشگاه

مقررات
الگوی روابط سازمانی
جو آموزشی
جو دانشگاه
جو سازمانی

امکانات خوابگاهی
وضعیت سلفسرویس و کیفیت غبا
خدمات تفریحیا ورزشی
کیفیت انجمنهای علمی ،ادبی ،فرهنگی ،و سیاسی
فضاسازی مناسب مناسبتهای فرهنگیا مبهبی

خدمات و تسهی ت
رفاهیا فرهنگی

خدمات و تسهی ت
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ادامۀ جدول  .1مضامین پایه و سازماندهندة سطح اول و دوم احصاشده دربارة ادراک دانشجویان از تصویر دانشگاه

مضامین پایه
کیفیت زیرساختهای آموز

سازماندهندة 1
آنتین

کیفیت اتوماسیون آموزشی (ساده و جبا

بودن)

بهروز بودن تکنولوژی دانشگاه
وجود کتابخانة مجهز و مدرن
حمایت دانشگاه از سفرهای مطالعاتی دانشجویان
حمایت دانشگاه از شرکت دانشجوها در کنفرانسها
ساختار فیزیکی دانشگاه
نورگیری و تهویة مناسب ک سها و سالنها

سازماندهندة 2

خدمات و تسهی ت
فنی (فناورانه)
خدمات و تسهی ت
خدمات و تسهی ت
پژوهشی
نوع معماری دانشگاه

رنگ و فضای فیزیکی ک سها و سالنها

زیباسازی فضای

فضای سبز دانشگاه

دانشگاه

معماری و فضای سبز دانشگاه

شکل  .1شبکۀ مضامین ادراک دانشجویان از تصویر دانشگاه
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بحث و نتيجه
یافتة پژوهش حاضر حاکی از این بود که متناسب با چارچو

کشفشده مؤلفههای تصویر

دانشگاه از منظر دانشجویان دکتری رشتههای علوم انسانی ،مشتمل بار  56مضامون پایاه و
 19مضمون سازماندهندة سط دوم و  7مضمون سازماندهندة ساط اولا یعنای سارمایة
انسانی (استادان ،کارکنان ،دانشجویان ،فارغالتحصی ن) ،خادمات و تساهی ت (خادمات و
تسهی ت رفاهیا دانشجویی ،فنی و پژوهشی) ،فرایند یاددهیا یادگیری (محتوای آموزشی
بهروز و کاربردی ،رو

تدریس و فرایند ارزیابی دانشجویان) ،وجهة دانشگاه (رتبة علمای

و شهرت دانشگاه ،همکاریهای ملی و بینالمللای دانشاگاه ،معیارهاای گازینش و تعاالی
دانشجویان و ارتباط دانشگاه با صنعت ،رتبة ملی و باینالمللای) ،معمااری و فضاای سابز
دانشگاه (نوع معماری و زیباسازی فضای دانشگاه) ،نوع سااختار ساازمانی دانشاگاه (ناوع
سلسلهمراتب اداری ،پویایی و ضرورت قوانین و مقررات و الگاوی رواباط انساانی) ،و در
نهایت جو دانشگاه (جو آموزشی و سازمانی) بود.
در تبیین یافتههای این پژوهش میتوان گفت از مؤلفههای مؤثر در شکلگیاری تصاویر
دانشگاه در اذهان دانشجویان کیفیت سرمایههای انسانی آن دانشگاه یعنی استادان ،کارکنان،
دانشجویان ،و فارغالتحصی نش است .به عبارتی از منظر دانشجویان نهتنها وجاود اساتادان
متخصص ،مرجع ،حاذق و توانمند ،و استادان باااخ ق کاه از شاهرت ملای و باینالمللای
برخوردارند در شکلگیری تصویر مثبت دانشگاه در ذهن آنها نقش مهمای ایفاا مایکناد،
بهروز بودن استادان ،پاسخگو بودن آنها در برابر دانشجویان ،و همچناین انتقادپابیر باودن
آنها نیز از مؤلفههای مهم در ادراک دانشجویان از تصویر دانشگاه محسو

مایشاود کاه

باید مورد توجه قرار گیرد .در این خصوک ،آلویز و راپوساو ( )2010اظهاار داشاتهاناد از
آنجا که تصویر ذهنی دانشجویان از دانشگاه از باور آنها پیرامون اعضاای هیئاتعلمای آن
دانشگاه نشئت میگیرد ،توجه به توسعة مهارتها و توانمندیهای اعضای هیئتعلمی امار
مهمی در تصویرسازی و جب

مخاطب به شمار میآید که مدیران و برناماهریازان توساعة

دانشگاهی باید به آن توجه کنند.
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همچنین ،مطابق با یافتة دیگر این پژوهش ،اخ ق و سط سواد و تعهد کارکنان از دیگار
مؤلفههای مؤثر در شکلگیری تصویر دانشگاه در ذهن دانشجویان به شامار مایآیاد .در ایان
خصوک ،مِلووار )2008( 1طی پژوهشی اظهار داشت سازمانهای موفق و دارای شهرت باات
از کارکنان خود به عنوان راهی برای ارتقای اعتماد عمومی استفاده میکنند .به عبارتی مطاابق
با برخی از یافتههای پژوهشی اعتبار و شهرت ی

سازمان ،از جمله دانشگاه ،تاا حاد زیاادی

متأثر از کارمندان آن سازمان و نوع ارتباط آنها با مشتریان آن سازمان است .به این ترتیب کاه
هر چه ارتباط بین کارمندان و سازمان بیشتر باشد ،این امر باعث بهبود تصویر سازمان و حتی
افزایش تعهد و عملکرد کارکنان نسبت به سازمان و مشتریان آن میشود ( Cravens & Oliver

 .)2006در این زمینه باقری و عرفانیفر ( )1389نیز بیان کردهاناد ارتبااط کارکناان باا محایط
تعاملی دانشگاه و مشتریان آن تعیینکنندة تصویر دانشاگاه در اذهاان مخاطباان خواهاد باود.
بدینترتیب ،به منظور توسعة تصویر مثبت دانشگاه ،توجه به سط دانش و تخصص کارکناان
و میزان تعهاد و مسائولیتپابیری و همچناین اخا ق آنهاا در ارتبااط باا ارباا رجاوع و
دانشجویان حائز اهمیت است که باید مورد مداقّه قرار گیرد.
مطابق با یافتة دیگر پژوهش ،از دیگر سرمایههای انسانی مؤثر در شاکلگیاری تصاویر
دانشگاه در اذهان دانشجویان تصویر موجود از دانشاجویان در حاال تحصایل و همچناین
فارغالتحصی ن دانشگاه است .به این ترتیب که میازان مهاارت و توانمنادی دانشاجویان و
فارغالتحصی ن ی

دانشگاه و همچنین سط خ قیت و نخبگی آنها ادراک دانشجویان از

تصویر دانشگاه را تحت تأثیر قرار خواهد داد .بنابراین ،همسو با یافتاة پژوهشای بااقری و
عرفانیفر ( )1389میتوان گفت مؤلفههایی چون دانشآموختگان ،نحوة گزینش دانشجویان
در بدو ورود ،شهرت و پیشینة خاک دانشگاه ،و  ...از عوامل مؤثر در شکلگیاری تصاویر
دانشگاه به شمار میآید که توجه به کیفیت آنها حائز اهمیت است.
همچنین مطابق با یافتههای احصاشده در این پژوهش فرایند یاددهیا یاادگیری نیاز از
دیگر مؤلفههای مؤثر بر شکلگیری تصویر دانشگاه محسو

میشاود .باه عباارتی از نظار
1. Melewar
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دانشگاه محتواهای آموزشی بهروز و کااربردی و متناساب باا

نیاز جامعه ارائه و تدریس میشود و استادان از رو های تدریس جبا

و خ قاناه بارای

انتقال دانش به دانشجویان و توسعة مهارتهای آنها استفاده میکنند و از طرفی شیوههاای
ارزشیابی استادان در آن دانشگاه عادتنه و دقیق و روشن است زمینة شکلگیاری و توساعة
تصویر مثبت از دانشگاه در اذهان دانشجویان و مخاطبان و جب

یا حفاظ دانشاجویان در

آن دانشگاه فراهم میشود .در این خصوک آلویز و راپوسو ( )2010اظهار داشتهاند تصویر
ذهنی از دانشگاه برگرفته از عقیدة افراد دربارة برنامهریزی آموزشی ،کیفیت تدریس ،رابطاة
شهریه و کیفیت خدمات دانشگاهی است.
چهارمین مؤلفة مؤثر بر شکلگیری تصویر دانشگاه در اذهان دانشجویان وجهة دانشگاه
در سط ملی و بینالمللی است .به عبارتی رتبة ملی و بینالمللی ی

دانشگاه و برند بودن

نام آن دانشگاه در دنیا ،میزان تعام ت و همکاریهاای باینالمللای و ملای یا
شاخصهای تعریفشده به منظور جب

و ارتقای دانشجویان ،سط تعام ت ی

دانشاگاه،
دانشگاه

با جامعه و صنعت ،میزان توجه دانشگاه به کاارآفرینی و کاریاابی بارای دانشاجویان تاأثیر
بهسزایی در ادراک دانشجویان از تصویر دانشگاه و تصمیمگیری آنهاا بارای ورود باه آن،
ماناادن در آن ،یااا تاارک آن دارد .در ایاان خصااوک دووارت و همکااارانش ( )2010طاای
پژوهشی اظهار داشتهاند تصویر ذهنی دانشجویان از دانشاگاه پدیادهای پربُعاد و پُربرآیناد
است که کیفیت آن تا حد زیادی منوط باه کیفیات تعاام ت در درون و بیارون دانشاگاه،
کیفیت زندگی اجتماعی افراد در دانشگاه ،و همچنین نگر

آنها به رشاتة تحصایلیشاان

است .باهعا وه ،مطاابق یافتاههاای پژوهشای گااتمن 1و میااولیس ( )2003و دووارت و
همکارانش ( )2010و سلیمی و همکارانش ( )1395تصویر ذهنای دانشاجویان از دانشاگاه
متأثر از فرصتهای شغلی موجاود در آن دانشاگاه ،رتباة علمای دانشاگاه ،محایط علمای،
مشوقها ،و کیفیت تعام ت علمی در سط بینالمللی است.
بهع وه ،نوع ساختار سازمانی دانشگاه ،میزان پویایی قوانین و مقاررات موجاود در آن،
1. Gutman
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الگوی تعاملی اعضا با همدیگر ،و ناوع سلسالهمراتاب اداری حااکم در دانشاگاه از دیگار
عوامل مؤثر بر شکلگیری تصویر دانشاگاه از نظار دانشاجویان باود .سااختار ساازمانی از
مفاهیم اساسی در شکلگیری هویت و تصویر هر سازمان ،از جمله دانشگاهها ،است که باا
ارائة الگوهایی از روابط اجتماعی و سازمانی باه خ قیات ،ناوآوری ،توانمنادی ،تعهاد ،و
رضایتمندی ذینفعان آموزشی و در نهایت اثربخشی دانشگاه و بقا و موفقیت آن در محایط
کم

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

سازمانی موجود در دانشگاهها امر مهمی است که به منظور بهبود تصویر دانشگاه در اذهاان
باید در کنار سایر مؤلفهها به آن توجه شود.
همچنین جاو دانشاگاه و ادراک دانشاجویان از جاو آموزشای و ساازمانی موجاود در
دانشگاه نیز از دیگر مؤلفههای مؤثر بر ادراک دانشجویان از تصاویر دانشاگاه باود .در ایان
زمینه مارشال )2004( 1اظهار داشته ایجاد جو مثبت و توسعة ی

نظام انضباطی نیرومناد و

آزاد و مستمر ع وه بر اینکه از گامهای اساسی در جهت ایجاد جو سالم محسو

میشود

منجر به بروز اعتماد و افتخار و لبت از همکاری در سط عالی نیز خواهد شد.
مطابق با یافتة دیگر این پاژوهش ،از نظار دانشاجویان ناوع خادمات و تساهی تی کاه
دانشگاه در زمینههای مختلف پژوهشی ،رفاهیا دانشجویی ،فنای ،و زیرسااختی باه آنهاا
ارائه میدهد در شکلگیری تصویر آن دانشگاه در اذهاان ماؤثر اسات .باه عباارت دیگار،
کیفیت زیرساختهای آموزشی ،ساده و جبا

بودن اتوماسیون آموزشی ،وجاود کتابخاناة

مجهز و مدرن ،حمایت دانشگاه از سافرهای پژوهشایاا مطالعااتی دانشاجویان ،حمایات
دانشگاه از شرکت دانشجویان در کنفارانسهاا ،و همچناین کیفیات امکاناات خوابگااهی،
وضعیت سلفسرویس و کیفیت غبا ،خدمات تفریحیا ورزشی ،کیفیت انجمنهای علمای
و ادبی و فرهنگی و سیاسی ،و  ...از عناصر و مؤلفههای تأثیرگبار بر شاکلگیاری تصاویر
دانشگاه به شمار میآید که به منظور جب

و حفظ دانشجو باید به آنها توجه شود .همسو

با این یافتة پژوهشی ،سلیمی و همکارانش ( )1395وضعیت آموزشی ،وضعیت پژوهشی ،و
1. Marshall
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همچنین امکانات رفاهی و تسهی ت مربوط به اسکان دانشجویان را به عنوان ابعاد تصاویر
سازمانی دانشگاه بیان کردند .کازولز 1و همکارانش ( )2001نیز بار مبناای یافتاة پژوهشای
خود اظهار کردند ارائة برنامههای قوی ،برنامههای ورزشی ،کتابخاناه ،و تساهی ت فنای از
جمله مؤلفههای مؤثر در شکلگیری تصویر ذهنی از دانشاگاه محساو

مایشاوند کاه در

ارزیابی تصویر دانشگاه باید مورد توجه قرار گیرند.
از دیگر مؤلفههای احصاشدة مؤثر بر شکلگیری ادراک دانشجویان از تصاویر دانشاگاه
وضعیت معماری و فضاای سابز آن دانشاگاه اسات .باه عباارت دیگار ،مطاابق باا ادراک
دانشجویان از تصویر دانشگاه ،فضاهای با کیفیت آموزشی مطلو

فضاهایی هستند کاه در

طراحی آنها استانداردهای فیزیکی مانند هاوای ساالم ،دماای مناساب ،کاارایی انارژی ،و
دسترسیها رعایت شود .بنابراین ،نوع معماری ی

دانشگاه ،ساختار فیزیکای کا سهاای

درس ،و همچنین مناسب بودن وضعیت نور و تهویة ک سها و سالنهای دانشکدهها و از
طرف دیگر میزان توجه به زیباسازی دانشگاه از نظر فضای سابز و تمیازی و رناگآمیازی
ک سها و سالنها ادراک دانشجویان از تصویر دانشگاه را تحت تأثیر قارار مایدهاد .ایان
یافتة پژوهشی با یافتة پژوهشی سلیمی و همکارانش ( )1395و چیدرمن )2010( 2مبنی بار
برخورداری دانشگاهها از ک سهای درس استاندارد از نظر تهویه ،نور ،چیدمان صندلیهاا،
و عایقبندی در و پنجرهها برای جلوگیری از ورود سروصدا به داخل ک س همسوست.
در مجموع میتوان گفت نظر به اینکه در سالهای اخیر باه دلیال تأثیرگاباری تصاویر
سازمان بر رضایت و جب
وی

مشتریان این متغیر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است

عامل مورد توجه و کلیدی در هر سازمانی ،از جمله دانشگاهها ،باه شامار مایآیاد،

توسعه و حفظ تصاویر مطلاو

از ساازمان ،از جملاه دانشاگاه ،در اذهاان دانشاجویان و

مخاطبان اصلی دانشگاه جهت حفظ یا بهبود موقعیت خود در محیط به امار مهمای تبادیل
شده است و دانشگاهها برای شناسایی مؤلفههای تصویر خود در اذهان و بهباود و ارتقاای

1. Kazoleas
2. Schneiderman
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کیفیت آن همة ت
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خود را میکنند .بنابراین ،خروجی این مطالعه میتواند باه مادیران و

برنامهریزان توسعة دانشگاه جهت شناخت مؤلفههای مؤثر بر تصویر دانشاگاه و آگااهی از
شاخصههای مؤثر بر آن از دید مشتریان اصلی دانشگاه یاری رساند.
پيشنهاد

 انجام دادن پژوهش مشابه در قلمرو وسیعتری از دانشگاه شیراز یا سایر دانشگاهها شناسایی عوامل مؤثر بر شکلگیاری تصاویر دانشاگاه در ذهان ساایر ذینفعاان وذیربطان دانشگاه (کارمندان ،اعضای هیئتعلمی ،فارغالتحصی ن ،متقاضایان ورود
به دانشگاه)
 توسعه یا بهبود همة زیرساختها و عوامل مؤثر بار شاکلگیاری تصاویر دانشاگاهمطابق با انتظارات دانشجویان به عنوان اصلیترین مخاطبان با مشتریان دانشگاه
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