
 

 

 

 به منظور ارایه مدل ها  شناسایی ابعاد تصویر سازمانی در دانشگاه

 2، مهناز دازداری1ترانه عنایتی

 11/11/22تاریخ پذیرش: 5/7/22تاریخ دریافت:

 چکیده

ها باید نسبت به شناخت و درک تصویر خود بكوشند و هاست. سازمان سازمان ماندگیعقب رشدو یا تأثیرگذار درعوامل  ترین مهم از یكی سازمانی، تصویر

پیشرفت دست یابند. تحقیق حاضر با هدف  باالترین درجات توانند بهمی مثبت ذهنی به دنبال راهكارهایی جهت بهبود این تصویر باشند، زیرا با ایجاد تصویر

و تصویر سازمانی در دانشگاه به منظور ارایه مدل مناسب انجام گرفته است. لذا در این پژوهش، به بررسی دقیق مبانی نظری و ادبیات تحقیق شناسایی ابعاد 

مورد های مستخرجه  های تشكیل دهنده تصویر سازمانی استخراج گردید. سپس، مؤلفه های پژوهشی مرتبط، پرداخته شد و بدین ترتیب مؤلفهبررسی پیشینه

ها بررسی و ابعاد تشكیل دهنده آن شناسایی  های استان گلستان قرار گرفت تا میزان اهمیت و اولویت هر یک از مؤلفه نظرخواهی اعضای هیئت علمی دانشگاه

ها صورت پذیرفت. یافتهشوند. پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر حسب روش توصیفی، از نوع اکتشافی بود که از طریق تحلیل عاملی و معادالت ساختاری 

بعد تصویر سازمانی که شامل فناوری دانشگاه، مدیریت،  41مؤلفه است. از بین  27بعد و  41های استان گلستان دارای نشان داد که تصویر سازمانی در دانشگاه

، عملكرد آموزش، کیفیت امكانات و خدمات، محیط عملكرد بخش پژوهشی، مهارت ارتباطی و رسانه، عملكرد روابط عمومی، محیط فیزیكی و نمادهای دانشگاه

انداز مالی هستند؛ فناوری دارای باالترین اولویت در های فرهنگی و آینده و چشمکار، شهرت و پیشینه دانشگاه، شاخص روابط انسانی، نوآوری، فعالیت

 گیری مدل بود.شكل
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 مقدمه

شک، به دست آوردن و حفظ وجهه و تصوویر بیرونوی    بی

شوود.   ها محسوب موی  مثبت، یكی از اهداف مهم تمام سازمان

ها، زمان، منابع و تالش بسویاری را صورف    امروزه اکثر سازمان

از سوازمان یوا کسوب و کوار خوود       تأثیرگوذار  ایجاد تصویری

کنند؛ چرا که هرگاه سازمانی تصوویر مثبتوی داشوته باشود،      می

نفعان و مشتریان آن، عموماً رفتارها و تصمیمات  مخاطبان، ذی

های خود با آن را مثبت تلقوی خواهنود    تجربه آن سازمان و نیز

کرد.در حوالی کوه اگور در ذهون خوود تصوویری منفوی از آن        

هوا بوه    نزد آن سازمان داشته باشند، عملكرد و رفتار آن سازمان

هوای منفوی    هوا و برداشوت   شكلی غیر واقعی تحت تأثیر تلقی

هوایی مشوخص    خواهد بود. شخصیت سازمان به وسیله نشوانه 

ای متنووع از عناصوری    ها شوامل مجموعوه   گردد، این نشانه می

مانند رفتار کارکنان، خدمت به مشوتری، خودمات و تولیودات    

ایون   باشد. شعار آن می ارضاءکننده نیازها و نام سازمان، آرم و

باشوند، در ذهون افوراد     ها که در واقع هویت سازمان موی  نشانه

(. 4832کنند )مقودمی و زارع،   یک تصویر ذهنی کلی ایجاد می

 قورار  کوه سوازمان در آن   یتیبه مووقع  گاه،یجاوجهه سازمان و 

 اطوال   سازمان است، یبه آن مطلوب رقبا افتنیدارد و دست 

هوا،  تیو فعال سوازمان، عملكورد،   تیو و موفق یروزیو شود. پیم

مثبوت   یابیو ارز کورده،  دییو خودمات سوازمان را تأ   ای داتیتول

 هوجهو  کسوب  خواهود داشوت.   ینفعان از سازمان را در پو یذ

نشوان   ،یخوارج ی هوا به دست آوردن پواداش  قیاز طر یرونیب

و سوازمان را   بووده  رقبا ریبا سا سهیقوت سازمان در مقا هدهند

 خواهود داد  قورار  مناسب و موورد توجوه عمووم    یگاهیدر جا

: 4837، بووه نقوول از موووغلی و همكوواران، 7147، بوورمنیلیجو )

477.) 

، به عنووان سواختار متشوكل از عوامول عواطفی و      4تصویر

کارکردی است که بعد عاطفی آن آشكارتر اسوت. در ادبیوات،   

: 7141، 7تر اسوت )سویان و سوروای    بعد نمادی تصویر، نمایان

ای از عقایوود، باورهووا و  توووان مجموعووه (. تصووویر را مووی432

                                                           
1. Image 

2. Cian and Cervai 

(. ادبیات 7142، 8تصورات افراد نسبت به سازمان دانست )لنكا

، تصویر سوازمانی را بوه عنووان تصووراتی کوه      1رفتار سازمانی

کنود؛ زیورا    اعضای سازمان از سازمانشوان دارنود تعریوی موی    

ن را نیوز شوكل   تصورات اعضاء، تصوورات دیگوران از سوازما   

ای اسوت کوه    ، شویوه 6(. تصویر سازمانی7144، 2دهد )لوپز می

ها بر اساس آن خود را از سطح رقابتی که در آن قورار   سازمان

دهنوده شخصویت هور     سوازند و نیوز نشوان    دارند، برجسته می

سازمان است و سمت و سوی کسب و کوار آن نیوز از طریوق    

تصویر هر سوازمان  کند.  نوع رفتار و ارتباطات آن مشخص می

هوا و گفتارهوا و اعموال و     باید با قووت در محصووالت، پیوام   

، 83، 4332، 2بوونر  اقدامات آن نمود و بازتاب داشته باشد )سی

 (.  4833فر،  به نقل از عرفانی

 بیچ یها نام به شناس روان دو توسط سازمانی تصویر نظریه

3میچل و
 گیری شكل شد. مطرح میالدی 4214 دهه اواسط در 

شناسوی   روان سوازمانی،  رفتوار  فلسفه، از نظریه تصویر نضج و

 41فراتصومیم  تعهود  و 3فوردی  توسعه مانند مباحثی و اجتماعی

واقوع چنوین مبواحثی منجور بوه       در .اسوت  نمانوده  بهوره  بوی 

اسوت. مفهووم    گردیوده  « تصویر»گیری مفهومی با عنوان  شكل

هوای مختلوی موجوود دربواره آن،      به دلیل دیودگاه « 44تصویر»

های بسیاری را به دنبوال داشوته اسوت؛ ولوی بوا وجوود        بحث

توان خود کلمه تصوویر را   های گوناگون ارایه شده، می تعریی

بازنمود ذهنی از یک شیء خارجی که به جای آن »به صورت: 

تووان تعریوی    تعریی کرد. به همین ترتیب، موی « کند عمل می

  - این صورت مطرح نمود: بوازنمودی  را نیز به  یر سازمانی تصو

از یک سازمان یا مؤسسه که یوک فورد یوا      - واقعی یا احساسی

هوا،   هوا، دیودگاه   گروهی از افراد، به عنوان نتیجه نهایی تجربوه 

فور،   کننود )عرفوانی   احساسات و اطالعاتشان، با آن برقورار موی  

 نهوایی  نتیجوه  را نیسوازما  تصویر (،7113) 47(. ورکستر4833

                                                           
3. Lenka 

4. Organizational Behaviour Literature  

5. Lopez 

6. Organizational Image  

7. C.Bonner  

8. Beach & Mitchel  

9. Personal Development  

10. Post-Decisional Commitment  

11. Image  

12. Worcester 
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 ادراکوات،  اعتقوادات،  احساسوات،  تجربیوات،  بوین  تعامول 

دانود. ایون تعریوی     می سازمان درباره افراد دانش و ها برداشت

 دهد. عوامل اساسی در ایجاد تصویر سازمانی را نشان می

در دو دهووه اخیوور، نظووام آموووزش عووالی در بسوویاری از   

ربه کرده اسوت.  کشورهای جهان، تغییرات بسیار عمیقی را تج

در این راستا، آموزش عالی با رقابت بیشتری مواجه شده است 

تواند موجب تهدید بقای بعضی از مؤسسوات آمووزش    که می

رقابت شدید و فزاینوده  عالی شود و آنها را به اجبار وارد یک 

بوا   شودت یابود.  رود این رقابت در آینوده   کند. حتی انتظار می

و  4سازی درجات گوناگون علمی دانشگاهی، پویوایی  هماهنگ

شوود و در  دانشجویان، اساتید و محققان بیشتر می 7قابلیت کار

هایی کوه در عرصوه رقابوت کمتور حضوور       عین حال، دانشگاه

دارند، بخش قابل توجهی از دانشجویان و سرمایه انسانی خود 

هوا الزم   شوگاه در چنوین شورایطی دان  را از دست خواهنود داد.  

قابوت و اداموه حیوات خوود پیودا کننود       است تا راهی بورای ر 

(. همانگونووه کووه النوودروم و 28: 7141، 8)آلووویس و راپوسووو

ممكون   یدانشوگاه  ریتصوو  ( معتقد هسوتند، 4333) 1همكاران

 یعرصه رقابت نیبا ارزش در ا ییدارا کاز وجود ی است نشان

 باشد.

(، تصوویر کنوونی از   4332) 2بر اساس نظر کوتلر و فاکس

از  تور  یک مؤسسه آموزشوی و شوهرت آن، بسویار بوا اهمیوت     

انتخواب دانشوجویان    کیفیت آن است، زیرا آنچه کوه در واقوع  

 دهد تصویر ادراک شده است. تحت تأثیر قرار می

ها با نهادها و طبقات اجتمواعی گونواگونی سور و     دانشگاه

در اذهوان   کار دارند و جهت ترسویم تصوویر ذهنوی مطلووب    

های الزم را انجام دهنود.   گذاری عموم مردم، الزم است سرمایه

در محوویط پیچیووده و مووتالطم امووروزی و تغییوورات سووریع در 

هوای کنوونی،    فناوری اطالعات و ارتباطات و رقابوت سوازمان  

های بواال، افوزایش شوهریه،     مردم نگران کیفیت آموزش، هزینه

تووان گفوت    ، موی اشتغال و رفوت و آمود هسوتند. در مجمووع    

                                                           
1. Mobility  

2. Employability 

3. Alves & Raposo 

4. Landrum et al. 

5. Kotler & Fox  

های حول تصویر دانشگاهی، حواکی از ایون    های پژوهش یافته

ها برای اینكه بتوانند در دوره حاضور حیوات    است که دانشگاه

خود را حفظ کنند و به رونق و پیشرفت نیز نایل شووند، بایود   

نسبت به هزینه، اثربخشی داشوته و هماننود کسوب و کارهوای     

، 4337، 2هیوور ،4336 ،6دیگوور عموول کننوود )جیوووا و توموواس 

 (.4833فر،  ، به نقل از عرفانی4338، 3تئوس

 دیگوران  ذهون  در خوود  ارزیوابی  به ها سازمان شک، بدون 

 راه باشد ارزیابی مطلوب این اگر که چرا دهند می اهمیت بسیار

 نظور  نمود. به خواهد باز آنها برای موفقیت به دستیابی برای را

 در کوه  سازمانی از کارکنان ارزیابی هر سازمانی،  برای رسد می

 بوه  نسبت آنها نگرش زیرا در است، مهم بسیار کنند می کار آن

 تأثیرگوذار  هوا  آن شوغلی  های فعالیت نحوه نتیجه در و کارشان

 وضوعیت  سواالری،  شایسوته  منودی،  نظوم، قوانون  . بوود  خواهد

نظر  از سازمان اصلی فعالیت ارزشمندی میزان حتی و اقتصادی

 در سوازمان  به نسبت مثبت یا منفی نگرش تواند می کارمند هر

باشود   موؤثر  او رفتارهوای سوازمانی   در و نمایود  ایجواد  فورد 

  (.4834)غفوری، 

 این سازمانی هر ارشد مدیران یها نگرانی ترین مهم از یكی

 به باشند، می مرتبط سازمان با که مردمی عموم چگونه که است

 سازمان افراد، که است تصویر همین اساس بر کنند. می نگاه آن

 انتخاب خود یها نیاز از کدام هر کردن برطرف برای را خاصی

 تجاری مبادالت سازمان با که گیرند تصمیم می یا و کنند می

 نشان تحقیقات عالوه، باشند. به نداشته یا و باشند داشته

 که ییها به سازمان پیوستن برای کارکنان از بسیاری دهد می

 تصویر بودند. کرده ترک را خود سازمان داشتند بهتری وجهه

 کنند می درک سازمان از افراد که اطالعاتی طریق از سازمانی

زاد و  ، به نقل از بیک4833حسینی، )نقوی گیرد می شكل

 (.4838ی، گیرضاب

 

 

                                                           
6. Gioia & Thomas 

7. Phair 

8. Theus 
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 مبانی نظری

 تصویر ذهنی سازمانی

 کوه  باشود  موی  خوود  خوا   شخصویت  دارای سازمان هر

 فكوری  و رفتاری یها ویژگی از ای مجموعه عنوان به تواند می

 واقع در سازد. می متمایز دیگر سازمان از را آن که شود تعریی

 از فراتور  را پا که است عواملی مجموعه سازمانی ذهنی تصویر

 سوازمانی  ذهنی تصویر گذارد. محققان، می افراد محض ادراک

 درک قابول  دارنود  قرار آن مسیر در که افرادی طریق از تنها را

 و نبووده  منفرد موجودیت  یک سازمانی ذهنی تصویر دانند. می

 با آنها یها تماس و انتظارات نوع و افراد از گروه هر ادراک به

 ذهنوی  (. تصوویر 4832زارع،  و مقودمی (است  وابسته سازمان

 پیودا  معنا آن با ها سازمان تمامی که است ، موضوعی4سازمانی

و  کارکنوان  تفكورات  از برآینود  است عبارت واقع در و کنند می

 از خوارج  در چه و داخل در چه سازمان؛ با مرتبط افراد تمامی

 مثبتوی  ذهنوی  تصوویر  دارند سعی ها سازمان تمامی آن. امروزه

 دارای کارکنوان  بوا  یهوا  سوازمان  که دلیل باشند، به این داشته

 و مشوتریان  دارای سوازمان،  بوه  نسوبت  مناسوب  ذهنی تصاویر

نگرنود.   موی  سوازمان  مثبتی بوه  دید با که هستند رجوعی ارباب

 شود می باعث کارکنان در منفی سازمانی ذهنی تصویر همچنین

 گرفته منفی قرار رویكرد این تأثیر تحت شان فعالیت و عملكرد

 این نتیجه در که دهند؛ انجام را خود وظایی خوبی به نتوانند و

ذهنوی   تصوویر  توأثیر  تحت سازمان نفعان ذی و مخاطبان حالت

 سوازمان  از مناسبی برداشت و گرفته قرار کارکنان از دسته این

 بوه  کارکنوان  از سوازمانی  تصوویر  واقوع  در داشوت.  نخواهنود 

، به نقول  4833زاده و همكاران،  بهرامی) یابد می انتقال مخاطبان

 (.4834از غفوری، 

 کوه  داشوت  توجه سازمانی: باید تصویر های مختلی جنبه

 مرتبط جوامع بلكه کند، نمی ایجاد سازمان خود صرفاً را تصویر

 واقع در .هستند امر دخیل این در مؤثری طرز به هم سازمان با

 موفقیت عدم و موفقیت با کارکنان و مشتریان سازمانی تصویر

 یهوا  تالش وجود (. با7144، 7ارتباط است )وایت در سازمان

                                                           
1. Organizational Self Image  

2. White  

 شوده،  سوازمانی  تصوویر  تبیوین  و تعریوی  صورف  که بسیاری

 این مفهوم  جوهره و اصل تا اند کرده تالش اندکی پژوهشگران

8هربیوگ  آوازه( را کنند. شوهرت )یوا   تشریح و موشكافی را
 و 

 و انود: انسوجام   کرده توصیی صورت ( بدین4331همكاران )

 بهتور،  عبوارت  بوه  زموان.   در طوول  سازمان هر اقدامات تداوم

 ناشوی  اعتماد درخور و مطمئن دهی خدمات تضمین از شهرت

 اقدامات طریق از خدماتی شرکت هر شهرت بنابراین، .شود می

 ایون  از آیود. منظوور   موی  وجوود  به آن مدیریت اعتماد درخور

 کوه  اسوت  اتكوایی  و اطمینوان  اعتماد، قابلیت درخور اقدامات

 طریوق  از و خوود  شوده  اعوالم  مقاصود  در شورکت  مودیریت 

 ماننود سوبک   برجسوته  و چشمگیر های شاخص از ای مجموعه

 در هووایی  و حوال  و اوضواع  کوردن  مهیا و شخصیت رهبری،

 باشد، مشتریان نیازهای ساختن برآورده راستای در که سازمان

 یهوا  مشخصوه  خودمات  کوه  ایون  به نظر .آورد در می اجرا به

 و نحوه که است این بر باور دارند، فراوانی پذیرشی و اعتباری

 محیطوی  در موجوود  و عالیم نمادها نیز و ها آن عرضه کیفیت

 شوود،  موی  مصورف  و تولیود  محیط آن در خدمات که فیزیكی

 تصویر سوازمانی  از مخاطبان و مشتریان یها و ادراک برداشت

 محویط  در موجود عالیم و نمادها دهند. می قرار تأثیر تحت را

مشوتریان،   بوه  شورکت  تصویر و هدف دادن انتقال در فیزیكی،

 گذشته، این از .شوند می محسوب تأثیرگذار و کارآمد عناصری

 توأثیر  محویط  بور  حواکم  جوو  و هووا  و حوال  به مربوط عوامل

 در آنوان  مواجهوه  نحوه و شرکت کارکنان انگیزش بر شدیدی

 عملكورد،  کوه  اسوت  مشخص و گذارد می دهی هنگام خدمات

 ارایوه  یوا  دریافت زمان در که کارکنانی رفتار طرز و رفتار نوع

 از مشوتریان  یهوا  ارزیابی نتیجه و دهد، برآیند می رخ خدمات

زاد و  بوود )بیوک   خواهود  تأثیرگوذار  بسویار  شورکت  خودمات 

 عناصور  دیگور  بوه  نسوبت  کارکنوان  (. عنصور 4838ی، گیرضاب

 ذهنوی  تصویر بر بیشتری اثر دارای امكانات، خدمات، همچون

 (. 4831و همكاران،  دیواندری(است  سازمانی

و  1جنبه دارد؛ سوازمانی و فوردی )یوو   تصویر سازمانی دو 

از یک طرف تعهد برند سازمانی است )کلر  .(7144همكاران، 

                                                           
3. Herbig  

4. Yeo  
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مجموع افكاری اسوت کوه    ( و از طرف دیگر7116، 4و ریچی

، ظواهر و شوهرت   نفعوان  افراد درباره سازمان دارند. بورای ذی 

آیود؛ ادراک   سازمان از چندین منبوع تصوویری بوه دسوت موی     

و عواطی که اعتماد سازمان را تعیوین   کنندگان، نگرش مصرف

(. بنابراین، ممكن است کوه تصوویر   33: 7142، 7کنند )ترن می

کنود،   سازمانی از آنچه که سازمان بورای ایجواد آن توالش موی    

فراتر بوده و به طور متفاوتی توسط افراد و جامعه درک شوود.  

اسوت کوه در اذهوان     8تصویر سازمانی، ساختار ارزیابی ذهنوی 

سوازمان محسووب    1شوود و بنوابراین دارایوی    حفوظ موی  افراد 

( 4338) 6(. داولینوگ 7113و همكواران،   2شوود )بوروکس   نمی

دارد که تصویر سازمانی نتیجه همتراز شودن سوازمان    اظهار می

افتود   است که از طریق ارتباطات اتفا  می نفعان با ادراکات ذی

کوه   (. محققان عقیوده دارنود  7114، 2گارد سن و اسه )کریستین

افراد تصور و درک یكسانی از برند سازمانی ندارنود و در پوی   

شواهدی هستند که نشان دهند سازمان تنها یک تصویر ندارد، 

(، 4332) 3ای دارد. بووراون و داسووین بلكووه تصوواویر چندگانووه 

داننود کوه    می ، «41چتر اطالعاتی»را به عنوان « 3افكار سازمانی»

ل شناخت، قضاوت و افكوار  افراد درباره سازمان دارند که شام

آنان از سازمان است. در این دنیای پر رقابت موقعیوت شوفاف   

بوورای « 44کلیوود»بووازار و تصووویر سووازمانی خووا ، بووه مثابووه 

 (.  7117، 47هاست )یانگ و ساالمون سازمان

 شوند: در ادامه، پیشینه تحقیقات مشابه بررسی می

( در پوژوهش خوود بوا عنووان کشوی فراینود       7142ترن )

کوشود توا    تشكیل تصویر سازمانی، بر اساس مدل مفهومی می

نیاز به کشی فرایند تشكیل تصویر سازمانی را توسعه بخشود  

و بتواند تعریی جوامعی از آن را ارایوه دهود. در تحقیوق وی     

                                                           
1. Keller & Richey 

2. Tran  

3. Subjective Evaluation Construct  

4. Possession  

5. Brooks  

6. Dowling  

7. Christensen & Askegarrd  

8. Brown & Dacin  

9. Corporate Association  

10. Umbrella  

11. Key  

12. Young & Salamon  

ارتباط پیچیده بین تصویر سازمانی، شهرت سوازمانی، ارتبواط   

ته است. ، مورد بررسی قرار گرف41و هویت سازمانی 48سازمانی

این تحقیق، هفت بعد مختلی و کلیودی تصوویر سوازمانی را    

دهد؛ ابعادی مانند: عواطی مثبت، توأثیرات محیطوی،    نشان می

تأثیرات دیداری، ظاهر آنالین، وضعیت ظاهری کارکنان، رفتار 

(. 46)آنالین و آفالین و اثرات آن 42و نگرش، ارتباطات بیرونی

زمان و تجربه برای تصویر های پژوهش وی نشان داد که  یافته

آورد کوه شوامل پونج    سازمانی، شهرتی ماندگار را به وجود می

سطح: آگاهی، آشنایی، مطلوبیوت، اعتمواد و حمایوت عموومی     

است. همچنین، ظواهر آنالیون دانشوگاه بیشوترین توأثیر را در      

ایجاد تصویر ماندگار دارد. دانشگاه بایود توالش کنود توا ایون      

 باقی بماند.تصویر در اذهان مردم 

(، در پژوهش خود با عنوان، توأثیر  7147) 42من و استاکس

و توانمندسوازی کارکنوان در کسوب شوهرت      43سبک رهبوری 

سووازمانی، بووا ارایووه موودلی بووه بررسووی سووبک رهبووری و      

 211توانمندسازی کارکنان پرداختند. جامعوه آمواری پوژوهش    

شورکت در ایواالت متحوده امریكوا در سوال       211نفر از بوین  

هوا نشوان داد    ، به طوور تصوادفی انتخواب شودند. یافتوه     7144

رهبری تحولی، به طوور مثبتوی تصوورات کارکنوان و شوهرت      

سوووازمانی را بوووه طوووور مسوووتقیم و غیرمسوووتقیم از طریوووق  

دهد. اما رهبری سووداگرانه،   توانمندسازی، تحت تأثیر قرار می

به طور غیرمستقیم در ایجاد تصویر سازمانی منفوی توأثیر دارد.   

گیوری و کسوب    ارکنانی کوه از طریوق مشوارکت در تصومیم    ک

کننود، ارزیوابی مطلووبی از     شایستگی، احساس توانمنودی موی  

 شهرت سازمانی خواهند داشت.

زیور  »ر پژوهش خود با عنوان د( 7141) 43و سروایسیان 

؛ مروری یكپارچه بور تصوویر سوازمانی، هویوت     71چتر شهرت

، ارتبواط بوین   «سازمانی، فرهنگ سازمانی، تصویر طراحی شده

                                                           
13. Corporate Communication  

14. Corporate Personality 

15. External Communication  

16. Online, Offline & Effectiveness  

17. Men & Stacks  

18. Leadership Styles  

19. Cian & Servai  

20. Reputation Umbrella  
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ها نشوان داد کوه بوین     ین متغیرها را بررسی کردند. یافتها

هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی ارتباط درونوی وجوود   

دارد و همچنین تصویر طراحوی شوده و کسوب شوده بوا      

ط مسوتقیم هسوتند. در نهایوت،    هویت سوازمانی در ارتبوا  

 شهرت همانند چتری همه این مفاهیم را در بردارد.

( بووا عنوووان عواموول  7141) 4مینووگ در پووژوهش کووی

سووازمانی مووؤثر در انتخوواب دانشووگاه جهووت تحصوویل    

دانشجویان در مالزی، از چارچوب مفهومی برای انتخاب 

دانشووجویان در ایوون کووه کوودام دانشووگاه را جهووت ادامووه 

نود، اسوتفاده کورده اسوت. متغیرهوایی کوه در       تحصیل ده

انتخاب دانشجویان تأثیرگذار بودند شامل محول اسوتقرار   

های دانشگاهی، شهرت دانشگاه، امكانات  دانشگاه، برنامه

های  تحصیلی، هزینه سهولت در ارایه کمک هزینه، فرصت

استخدامی و رسانه بودند. نتوایج پوژوهش نشوان داد کوه     

ی بین این عوامل و انتخاب دانشگاه رابطه مثبت و مستقیم

 توسط دانشجویان وجود دارد.

در پوژوهش خوود بوا عنووان      (7144) 7لیونز و موارلر 

سوایت،   تصویر سازمانی در استخدام از طریق وب بررسی

به کشی این موضوع پرداخت که آیا تصویر سوازمانی در  

 8های وب سایت و واحد جذب سازمان ارتباط بین ویژگی

و واحود   و آیا ارتباط بین تخصص شغلی فرد نقشی دارد

هوا نشوان داد کوه ارتبواط      کند؟ یافتوه  جذب را تعدیل می

هوای ویوژه وب سوایت و واحود جوذب       کاملی بین جلوه

سازمان وجود دارد و همچنین رابطه بین تخصص شوغلی  

ها همچنین  بخشد. یافته فرد و جذب سازمانی را تعدیل می

یر سوازمانی و جوذب   به اهمیت روابوط مثبوت بوین تصوو    

هوا بایود    سازمان تأکیود دارنود. عوالوه بور ایون، سوازمان      

العمول داوطلبوان را نسوبت بوه صوفحه وب، موورد        عكس

ارزیابی قرار دهند، چون صفحات وب در نگرش و ادراک 

 مثبت داوطلبان به کار تأثیر به سزایی دارد.

                                                           
1. Kee Ming  

2. Lyons and Marler 

3. Organizational Attraction  

( در پژوهش خود با عنووان  7118و همكاران ) 1آرپان

رویكرد شناختی در درک تصویر دانشوگاهی، بوا رویكورد    

روانشناسی شناختی، در بین دو گروه انجام دادند تا ادراک 

هوا در موورد تصوویر دانشوگاهی موورد       و تصورات گروه

های عوامل دانشگاهی، ورزشی و  ارزیابی قرار گیرد. مؤلفه

های ترکیبی  اول )دانشجویان(، و مؤلفهای در گروه  رسانه

ای، قهرمانی ورزشی  های دانشگاهی، پوشش رسانه ویژگی

و سووطح تحصوویالت در گووروه دوم )بزرگسوواالن غیوور     

هوا نشوان داد    دانشجو(، مورد بررسی قورار گرفوت. یافتوه   

های مؤثر در درک و ایجاد تصویر سازمانی، در بین  مؤلفه

شجو توا حودی متفواوت    دانشجویان و بزرگساالن غیر دان

ها دانشگاهی و قهرمانی ورزشی،  های ویژگی است. مؤلفه

بیشترین تأثیر را در بین دانشجویان و عوامل دانشگاهی و 

ای و بیشووترین تأثیرگووذاری را در بووین    پوشووش رسووانه 

 بزرگساالن غیر دانشجو داشت.

( در پوژوهش خوود تحوت عنووان     4833فور )  عرفانی 

مؤثر بر تصویر سازمانی دانشوگاه  های  طراحی مدل مؤلفه

های تأثیرگوذار، همچوون هویوت و     امام صاد )ع(، مؤلفه

فرهنگ دانشگاه، دانش آموختگان، گزینش و سایر عوامل 

هوا و عملكورد    بدو ورود، شهرت و پیشینه خا ، ویژگی

های مختلی، محیط فیزیكی و نمادهوا، کارکنوان در    بخش

هوای اخبوار، و    تماس با مخاطبان بیرونی، پوشوش رسوانه  

تورین عوامول تأثیرگوذار بور تصوویر       مراسم به عنوان مهم

های پژوهش وی نشان داد که  دانشگاه شناسایی کرد. یافته

آموختگان و عوامل بودو ورود بوه    هویت و فرهنگ، دانش

های درجوه اول در زمینوه تصویرسوازی     ها، مؤلفه دانشگاه

گذاری بور  برای آن دانشگاه هستند و دارای بیشترین تأثیر

هووا و عملكوورد  تصووویر سووازمانی را دارا هسووتند. ویژگووی

هووای مختلووی دانشووگاه، شووهرت و یشووینه خووا   بخووش

ای، بوه   دانشگاه، محیط فیزیكی، کارکنان و پوشش رسوانه 

های درجه دوم دارای نقش و تأثیرگذاری در  عنوان مؤلفه

 شوند. حد متوسط بر تصویر سازمانی محسوب می

                                                           
4. Arpan  
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رایه شده، هدف اصلی این پژوهش با توجه به مطالب ا

عبارت است از شناسایی ابعاد تصویر سازمانی از دیودگاه  

های استان گلستان به منظوور   اعضای هیئت علمی دانشگاه

ارایه مدل. لذا، به همین منظور تحقیق حاضر در پی یافتن 

 پاسخ به این سؤاالت پژوهشی است:

 یلمع تیئه یاعضا دگاهیاز دابعاد تصویر سازمانی  .4

 های استان گلستان چه هستند؟ دانشگاه

ی علم تیئه یاعضا دگاهیاز دمدل تصویر سازمانی  .7

 های استان گلستان چگونه است؟ دانشگاه

 پژوهش شناسی روش

ین تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر میزان کنترل 

هوا توصویفی از     آوری داده متغیرها میدانی و از نظر جموع 

نوع پیمایشی است. تحقیق پیمایشی، روشی برای بررسوی  

ها، باورهوا و   های مردم )نگرش ها و ادراک ماهیت ویژگی

هوایی   عقاید( از طریق تجزیه و تحلیل پاسوخ بوه پرسوش   

(. از 4832انود )حسون زاده،    دقت تدوین شدهاست که به 

تووان نووعی پوژوهش     سوی دیگر پژوهش حاضور را موی  

ای تلقی کرد زیرا به تودوین یوک مودل     اکتشافی و توسعه

 معطوف است. 

جامعه آماری این پژوهش کلیه اعضای هیئوت علموی   

تمام وقوت بوا مرتبوه علموی مربوی، اسوتادیار و دانشویار        

 122های استان گلستان است که تعداد کول آنهوا     دانشگاه

با توجه به حجم جامعه آماری، حجم نمونه  باشد.  نفر می

بر اساس فرموول حجوم نمونوه بور اسواس حجوم معلووم        

 741بر این اساس، حجوم نمونوه    جامعه، محاسبه گردید.

انتخوواب نمونووه از روش   یبوورانفوور تعیووین گردیوود و   

 .استفاده شد یا طبقه یتصادف یریگ نمونه

هوای موورد    در این پژوهش، به منظور گوردآوری داده 

نامه محقق ساخته استفاده شد. نحوه تدوین  پرسشنیاز، از 

 نامه به این صورت بود که ابتدا بر اسواس مطالعوه   پرسش

هووای تصووویر سووازمانی  ادبیوات و پیشووینه تحقیووق، مؤلفوه  

استخراج شد و سپس به منظور بررسی روایی و پایایی آن 

نامه توسط صاحبنظران موضوعی بررسی  اقدام شد. پرسش

ها به علوت همپوشوی حوذف گردیود.      و تعدادی از مؤلفه

پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونبواخ محاسوبه و در   

هوای فوردی    شوده اسوت. بررسوی ویژگوی     ارایه 1جدول 

 23درصود از آنهوا مورد و     17دهندگان نشان داد که پاسخ

درصد کمتر  34درصد زن بودند. از لحاظ سابقه خدمت، 

خودمت   سال سوابقه  71تا  44درصد بین  3سال و  41از 

درصود   11درصود مربوی،    24اند و از لحاظ رتبه علمی، داشته

 اند. بودهدرصد دانشیار  2استادیار و 

تجزیه و تحلیل آماری با اسوتفاده  ها،  پس از گردآوری داده

گیوری از تكنیوک    و بهوره  LISRELو   SPSSهای  افزار از نرم

آمار توصیفی و اسوتنباطی شوامل تحلیول عواملی بوا رویكورد       

اکتشافی و تأییدی و مدل معادالت سواختاری صوورت گرفتوه    

 است.

 ی پژوهشها یافته

 دگاهیوواز دبعوواد تصووویر سووازمانی سووؤال اول پووژوهش: ا

 های استان گلستان چه هستند؟ دانشگاه یعلم تیئه یاعضا

به منظور بررسی ایون سوؤال پژوهشوی از تحلیول عواملی      

اکتشافی استفاده شده است. ابتدا، بوه منظوور تشوخیص اینكوه     

ها شورایط الزم بورای اجورای تحلیول عواملی اکتشوافی را        داده

 7مووایر اولكووین -و کووایزر 4بارتلووتدارنوود، از آزمووون تناسووب 

و بارتلت در  KMOتبط با آزمون های مر استفاده گردید. یافته

نیووز جوودول  7نشووان داده شووده اسووت. در جوودول  4جوودول 

 اشتراکات ارایه شده است.

 

 

 

                                                           
1. Bartlett 

2. Kaiser-Meyer-Olkin  
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 و بارتلت در مرحله اول KMO. آزمون 4جدول 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 214/1  

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square  138/43823  

Df 3223 

Sig. 111/1  

 

 واریانس تبیین شده . 7جدول 

 ابعاد

 مقدار ویژه
 مجموع مجذور بارهای عاملی

 )قبل از چرخش(

 مجموع مجذور بارهای عاملی

 )بعد از چرخش(

 جمع
 نسبت از واریانس

)به درصد(   

درصد 

 تجمعی
 جمع

 نسبت از واریانس

 )به درصد(

درصد 

 تجمعی
 جمع

 نسبت از واریانس

)به درصد(   
 درصد تجمعی

4 638/3  167/48  167/48  638/3  167/48  167/48  312/6  124/3  124/3  

7 231/2  173/3  131/74  231/2  173/3  131/74  212/1  282/6  333/42  

8 818/2  174/2  344/73  818/2  174/2  344/73  433/1  387/2  371/74  

1 663/1  131/6  832/82  663/1  131/6  832/82  432/1  342/2  682/72  

2 112/1  262/2  361/11  112/1  262/2  361/11  181/1  232/2  787/88  

6 342/8  733/2  723/16  342/8  733/2  723/16  344/8  188/2  662/83  

2 213/8  373/1  432/24  213/8  373/1  432/24  322/8  822/2  171/11  

3 712/8  212/1  638/22  712/8  212/1  638/22  233/8  764/2  731/13  

3 471/8  888/1  172/61  471/8  888/1  172/61  222/8  363/1  713/21  

41 224/7  221/8  232/68  224/7  221/8  232/68  813/8  236/1  312/23  

44 872/7  773/8  376/66  872/7  773/8  376/66  132/8  817/1  412/68  

47 138/7  338/7  243/63  138/7  338/7  243/63  333/7  421/1  732/62  

48 331/4  672/7  811/27  331/4  672/7  811/27  214/7  224/8  113/24  

41 222/4  114/7  231/21  222/4  114/7  231/21  631/7  286/8  231/21  

 

. دهود نشوان موی   را کول واریوانس تبیوین شوده     ،7 جدول

 نامه در های پرسش های جدول حاکی از آن است که گویه یافته

درصد واریانس را  231/21 هاعامل و این اند بار شدهعامل  41

و عاموول  124/3عاموول اول بوا مقودار ویوژه     نمایود. تبیوین موی  

به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را  286/8چهاردهم با مقدار 

 هماتریس چرخش یافت ،در ادامهدر واریانس کل متغیرها دارند. 

(. ایون مواتریس همبسوتگی،    8ارایه شده است )جودول  عاملی 

کنود کوه بور اسواس میوزان      را مشوخص موی  هوا   گویه و عامل

همبستگی این ارتباط روشون خواهود شود. در ایون مواتریس،      

باشوند و   موی  2/1بارهای عاملی هر یک از متغیرها بزرگتور از  

گیرند که هر چقدر مقدار این زیر چتر عامل مورد نظر قرار می

ضریب بیشتر باشد عامل مربوطه نقش بیشتری در کل تغییرات 
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متغیر مورد نظر دارد. نموودار اسوكری مربووط بوه     )واریانس( 

 به تصویر کشیده شده است. 4های تحقیق نیز در شكل عامل

 

 

 

 
 های تحقیق. نمودار اسكری عامل4شكل 

 

 دیدگاه اعضای هیئت علمیابعاد تصویر سازمانی از  نتایج حاصل از آمار توصیفی و تحلیل عاملی . 8جدول 

درصد 

واریانس 

 تببین شده

 مقدار ویژه
Eigenvalue 

لفای آ

 کرونباخ

(α) 

پایایی 

 ترکیبی

(C.R) 

میانگین واریانس 

 استخراجی

(AVE) لی
عام
ار 
ب

 

(
F

L
ار (
معی
ف 
حرا
ان

 

ین
نگ
میا

 

 ابعاد متغیرهای آشكار

173/3  231/2  348/1  312/1  612/1  

316/1  18/4  33/8  یستگیمهارت و شا یدارا 

 ادراك از مدیریت 

271/1  73/4  48/1  نگر( ندهی)آ چشم انداز روشن یدارا 

223/1  83/4  42/1  یتوان رهبر 

331/1  82/4  37/8  آور نانیاقدامات اطم 

232/1  81/4  31/8  یریپذ انعطاف 

323/1  18/4  22/8  یاخال  مدار 

274/1  82/4  12/1  ممتد و برجسته خدمات 

262/2  112/1  373/1  371/1  211/1  

343/1  22/4  14/8    نارهایها، سم ها، کنفرانس جشن یبرگزار 

ادراك از عملکرد 

 روابط عمومی

333/1  24/4  28/8  
 یدانشوگاه  یها تیفعال ها و برنامه جیارایه نتا

 جلساتلیتشك و یجمعیها رسانه قیاز طر

221/1  62/4  44/8  ها ل دانشگاه از رسانهیکسب اطالعات مسا 

343/1  62/4  87/8  
مختلووی در  یبروشووورها و هیووارایووه اعالم

 جامعه   ل دانشگاه ویرابطه با مسا

317/1  28/4  14/8  یغاتیو تبل یانتشارات یها ارایه برنامه 

373/1  213/8  362/1  337/1  266/1  

342/1  12/4  42/1   دیجد یآموزش یها ها و گروه رشته جادیا 

 

 

ادراك از عملکرد 

 آموزش

312/1  83/4  11/1  

سسووات ؤهووا و م دانشووگاه ریارتبوواط بووا سووا

در داخوول و خووارج از کشووور بووه  یآموزشوو

  یو آموزش ییمنظور انجام مبادالت دانشجو

312/1  18/4  13/1  ازیمتناسب با ن یآموزش یها کارگاه یبرگزار 
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 انیو دانشجو دیاسات

267/1  11/4  12/1  قیبر تحق یگسترش آموزش مبتن 

218/1  12/4  17/1  
 شورفته یو پ دیو جد یافزارهوا  نورم  اسوتفاده از 

 یآموزش یها ندیدر فرا یا انهیرا

174/2  818/2  331/1  371/1  283/1  

212/1  13/4  36/8  
در مراکوز   یو فنواور  یقوات یتحق یها تیفعال

   دیاسات ،یآموزش یها تحقبقات، گروه

ادراك از عملکرد 

 وهشی بخش پژ

233/1  12/4  12/1  

 یو پژوهشوو یسسووات آموزشو ؤارتبواط بوا م  

داخل و خارج کشور جهت تبوادل تجوارب   

 مشترک

344/1  17/4  36/8  های منتشر شده از انتشارات دانشگاه کتاب 

228/1  73/4  22/8  
تحقیقووات هووا و محصوووالت مرکووز  فعالیووت

 دانشگاه

236/1  84/4  22/8  رسانی دانشگاه   فعالیت مراکز اطالع هنحو 

238/1  88/4  21/8  فعالیت کارگاه اینترنت دانشگاه هنحو 

614/1  14/4  16/1  های مصوب در دانشگاه نامه پایان 

672/7  331/4  311/1  311/1  233/1  

218/1  11/4  13/1  

موذهبی مختلفوی کوه در     هوا و مراسوم   برنامه

شوود )جشون سوالگرد     دانشگاه برگوزار موی  

 تأسیس دانشگاه(
 

ادراك از 

 های فرهنگیفعالیت

233/1  82/4  12/1  ییمناظره دانشجو یفضا تیتوسعه و تقو 

231/1  11/4  73/1  
 یهووا و ارزش ینوویهنوور د جیتوسووعه و توورو

 یفرهنگ یها تیو فعال یمتعال

263/1  14/4  46/1  
 یهووا تیوومشووارکت فعووال اسووتادان در فعال 

 یفرهنگ

212/1  712/8  318/1  372/1  214/1  

332/1  76/4  31/8  اقامتگاه و خوابگاه 

ادراك از کیفیت 

 امکانات و خدمات

333/1  78/4  33/8  سیسلی سرو 

312/1  76/4  33/8  
هوای بهداشوتی و درموانی     امكانات و برناموه 

 دانشگاه

287/1  72/4  22/8  کتابخانه 

216/1  88/4  88/1  ها کالس 

773/8  872/7  331/1  337/1  242/1  

382/1  76/4  72/1  های تلفنی   دهی کارکنان به تماس پاسخ هنحو 

ادراك از شاخص 

 روابط انسانی

326/1  72/4  47/1  کنندگان ها با مراجعه برخورد نگهبان هنحو 

317/1  87/4  12/1  
و  دیتوجوووه بوووه کراموووت و ارزش اسوووات  

 انیدانشجو

328/1  88/4  42/1  رفتار عادالنه با کارکنان 

114/7  222/4  333/1  343/1  212/1  

337/1  43/4  13/1  مناسب دانشگاه یعملكرد مال 
ادراك از آینده و 

 انداز مالی چشم
321/1  77/4  38/8  یروشن مال یو دور نما ندهیآ 

361/1  71/4  44/1  یمال نهیها در زم استفاده از فرصت 

167/48  638/3  321/1  327/1  638/1  
236/1  71/4  22/8  

نووت  در دسووترس بووودن کووامپیوتر در کووافی 

 دانشگاه
ادراك از فناوری 

 دانشگاه
324/1  47/4  16/8 سووایت  وجووود اطالعووات تخصصووی در وب 
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 دانشگاه

343/1  44/4  83/8  های نظارتی در دانشگاه دوربیناستفاده از  

388/1  42/4  17/8  
هوای   استفاده از ویودوو کنفوراس در کوالس   

 دانشگاه

323/1  71/4  27/8  
اسووتفاده از نوورم افووزار ارایووه مطالووب ماننوود  

 پاورپوینت  

321/1  71/4  22/8  افزارهای کاربردی در دانشگاه استفاده از نرم 

386/1  18/4  82/8  
استفاده از کارت اعتباری در هنگوام ورود و  

 خروج از دانشگاه

343/1  77/4  21/8  
استفاده از کارت الكترونیوک بورای دریافوت    

 غذا  

317/1  71/4  24/8  رزرو غذا از طریق اتوماسیون دانشگاه 

221/8  224/7  327/1  333/1  238/1  

622/1  86/4  62/1   یعلم ئتیه یو اعضا استیر یرتبه علم 

ادراك از شهرت و 

 پیشینه دانشگاه

383/1  13/4  21/1  برخورد مناسب با مراجعان 

226/1  12/4  31/1  یارتباط یبرقرار یرسان توان اطالع 

223/1  14/4  18/2  ها ها، قوت و ضعی استفاده از فرصت 

224/1  71/4  28/1  
و  یملو ها، مسابقات  کسب مقام در جشنواره

 یالملل نیب

733/2  342/8  321/1  377/1  332/1  

388/1  34/1  44/2  اندازه و بزرگی دانشگاه 
ادراك از محیط 

فیزیکی و نمادهای 

 دانشگاه

321/1  33/1  48/2  وجود فضای سبز وسیع و محیط باغی  

317/1  34/1  44/2  وجود مسجد در دانشگاه و نوع معماری آن 

361/1  33/1  42/2  دانشگاه هها و محوط ساختمان 

773/1  872/7  323/1  363/1  337/1  

383/1  82/4  12/1  رقابت 

324/1 ادراك از نوآوری  73/4  14/1  نو یها دهیا رشیپذ 

312/1  88/4  12/1  شرفتهیپ یتكنولوژ 

131/6  663/1  333/1  383/1  227/1  

223/1  76/4  22/8  
و  شیسووالن همووا ایووتئوواتر و  یوجووود آمفوو

 یسخنران

ادراك از مهارت 

 ارتباطی و رسانه

371/1  74/4  23/8  
 نیدانشووگاه و ارایووه آخوور اتینشوور تیووفیک

 ها پژوهش و قاتیتحق

321/1  43/4  24/8  انیو دانشجو دیارتباط متقابل اسات 

227/1  41/4  32/8    نیلوبا مسؤ انیسهولت ارتباط دانشجو 

661/1  43/4  74/1   دانشگاه استیسهولت ارتباط با ر 

661/1  42/4  13/1    تیها در وب سا هیاطالع و اخبار افتیدر 

643/1  41/4  13/1  
در  گووانیرا نترنووتیبووه ا دیاسووات یدسترسوو

 دانشگاه

888/1  471/8  332/1  366/1  621/1  

373/1  46/4  12/1  بودن استاندارد 

 ادراك از محیط کار
318/1  43/4  32/8  ییبایز 

317/1  43/4  11/1  یبانشاط 

218/1  43/4  32/8  یتجذاب 
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حاکی از وجوود   ، 8نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در جدول 

عامل بود کوه بوه ایون ترتیوب      41متغیر آشكار )گویه( در  27

فنواوری دانشوگاه، مودیریت، عملكورد     نامگذاری شدند: عامل 

بخش پوژوهش، مهوارت ارتبواطی و رسوانه، عملكورد روابوط       

عمومی، محیط فیزیكی و نمادهای دانشگاه، عملكرد آمووزش،  

کیفیت امكانات و خودمات، محویط کوار، ادراک از شوهرت و     

هوای   پیشینه دانشگاه، شاخص روابط انسانی، نوآوری، فعالیوت 

 نداز مالی است.ا فرهنگی، و آینده و چشم

 323/1تا  311/1بعد در دامنه  41آلفای کرونباخ برای این 

دهود.   قرار داشت کوه سوازگاری داخلوی بواالیی را نشوان موی      

همچنین، برای روایی بعد از روایوی همگرایوی بوا بوار عواملی      

( در AVEاستفاده شد که میانگین واریوانس اسوتخراج شوده )   

دهد که را نشان می 332/1ا ت 283/1گیری یعنی از دامنه اندازه

( 2/1باالتر یا مساوی مقدار مورد پوذیرش )مقودار بزرگتور از    

 327/1تا  343/1( در دامنه CRهستند و مقدار پایایی مرکب )

و کول   4باشد و برای کلیه متغیرها، مقدار ویوژه بزرگتور از   می

باشود و  موی  231/21واریانس تبیین شده توسط ایون معیارهوا   

تحلیل عاملی تأییدی ایون تحقیوق هموه شواخص     همچنین در 

 برازش در حد مطلوب قرار داشتند.

 دگاهیوواز دسووؤال دوم پووژوهش: موودل تصووویر سووازمانی  

 های استان گلستان چگونه است؟ دانشگاه یعلم تیئه یاعضا

جهت پاسخگویی به این سؤال پژوهش، پیش از ارایه مدل 

گیری برازنوده و   معادالت ساختاری به منظور ایجاد مدل اندازه

قابل قبول و تعیین این موضوع که آیا نشانگرها به خوبی سازه 

کنند، تحلیل عاملی تأییودی   نظری زیربنایی را اندازه گیری می

در مووورد کلیووه ابعوواد انجووام شوود. بارهووای عوواملی متغیرهووای 

توا   323/1گیری ابعاد از نظر اعضای هیئوت علموی بوین     اندازه

انگر معنواداری بارهوای عواملی و    گسترده است کوه بیو   337/1

 هستند. 12/1نشانگرها در سطح خطای 

برای برآورد مدل از روش حوداکثر احتموال و بوه منظوور     

بررسی برازش مدل از شواخص نسوبت مجوذور خوی دو بور      

درجوووه آزادی )
2

df

( شووواخص تطبیقوووی ،)CFI شووواخص ،)

(، AGFIتعوودیل برازنوودگی ) (، شوواخص GFIبرازنوودگی )

نشووده  (، شوواخص نوورمNFIشووده برازنوودگی ) شوواخص نوورم

( و خطای ریشه میانگین مجذورات تقریب NNFIبرازندگی )

(RMSEA   استفاده شد که تأییدی دیگر برای بورازش مودل )

 است.

 ابعاد تصویردانشگاه بر تصویر ذهنی اعضای هیئت علمیهای برازندگی مدل تحلیل عاملی . شاخص1جدول 

 های برازششاخص
2

df

  CFI GFI AGFI NFI NFIN RMSEA 

 121/1 34/1 38/1 34/1 32/1 37/1 71/7 مقدار

 

هوای نیكوویی بورازش مودل سواختاری      نتایج بررسی شاخص

دهنده بورازش مودل    آمده است، نشان 1پژوهش که در جدول 

نشوانگر بورازش    13/1کمتر از  RMSEAاست، چرا که میزان 

 ،CFI، GFI قابل قبول مدل ساختاری است. همچنین، مقوادیر 

AGFI، NFI، NNFI   هسوتند. مودل در    3/1همگی بواالتر از

 نشان داده شده است. 7شكل 
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 مدل ساختاری تصویر سازمانی در دانشگاه از نظر اعضای هیئت علمی )در حالت تخمین استاندارد( . 7شكل 
 

 گیری بحث و نتیجه

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی ابعاد تصوویر سوازمانی   

های استان گلسوتان بوه    دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاهاز 

هوای حاصول از تحلیول عواملی      منظور ارایه مدل اسوت. یافتوه  

حاکی از وجود چهارده عامل تشكیل دهنده تصوویر سوازمانی   

پژوهش مون  بود.  ادراک از مدیریتعامل اول بود.   در دانشگاه

 و بخصوو  سوبک   یسبک رهبر ریتأث نیز (7147و استاکس )

تصورات مثبت کارکنوان و شوهرت    جادیرا در ا یتحول یرهبر

پژوهش حاضر مطابقت  یها افتهیکه با  دهند ینشان م یسازمان

های تصویر سوازمانی بوه    که تمام مؤلفهاند  آنها بیان کردهدارد. 

یک تفكر وابسته است و آن رهبری سازمانی اسوت. داولینوگ   

کیفیوت مودیریت   های رهبری و  ( نیز معتقد است سبک7111)

در ایجاد شهرت سازمانی و ارتباطوات عموومی مؤثرنود. طبوق     

(، رهبوری اسوتراتژیک بوه طوور مسوتقیم و      7116) 4نظر یوکل

فرهنگ، جو سازمانی و ارتباطات را تحت  غیرمستقیم ساختار، 

دهد. انواع مختلی رهبری برای تحت تأثیر قورار   تأثیر قرار می

سیسوتم ارتباطوات درونوی    دادن افراد سازمان و اجوزای مهوم   

، 7طلبود )وایوت ور    های ارتباطی را موی  سازمان، انواع سبک

 (.427: 7147، به نقل از من و استاکس، 7144

 نوه یدر زمبود.  ط عمومیبادراک از عملكرد روادوم،  عامل

بووه کووار در  ناکووه باعووث جووذب داوطلبوو یعوووامل ییشناسووا

فهرسووت مشوواغل انجووام  ایووروزنامووه و  قیووهووا از طر سووازمان

شودن   نیگزیاست. با جوا  افتهیانجام  یادیز قاتیتحق شود، یم

و  یارتبواط جمعو   لیوسوا  ریروزناموه و سوا   یبه جوا  نترنتیا

جوذب   ابعمن نیگزیاستخدام جا تیسا ها، استفاده از وب رسانه

، بوه نقول از   7111 ،8لگوسی)ا ه استشد تر یمیو استخدام قد

(، درک 4333) 1طبووق نظوور بوواربر (.22: 7144 و مووارلر، ونزیوول

ها، افكوار   تواند به عنوان تأثیر کلی واقعیت تصویر سازمانی می

و احساسات سوازمان باشود. بهتورین اسوتراتژی ممكون بورای       

                                                           
1. Yukl  

2. Whitworth  

3. Ilogos  

4. Barber  

گسترش و ارتقای تصویر سوازمانی ایون اسوت کوه اطالعوات      

سوایت سوازمان    بیشتری در مورد سازمان تهیه شوده و در وب 

سوایت بتوانود اطالعوات اسوتخدامی      بقرار گیرد. زمانی که و

های خا  و طراحی زیبوا و جوذاب ارایوه     با جلوه مناسبی را 

درک بسیار خوبی از سازمان خواهنود داشوت،    2دهد، داوطلبان

بخووش وب، عالیمووی بووه  چوورا کووه ظوواهر جووذاب و رضووایت

کند که این سازمان، یک محیط آرمانی بورای   داوطلبان القاء می

(. بسیاری از صاحبنظران 7112مكاران، و ه 6کار است )استون

، 7116، 3، نووی7117وهمكوواران،  2روابووط عمووومی )گرونیووگ

های عمومی  (، معتقدند در مكان7141، 41، وایت 7111، 3رهی

ها در تعامل با افراد هستند، بدون شوک   استراتژیک که سازمان

کارکنان در تماس بیشتر با افراد هستند و سوخنگویان سوازمان   

، مون و اسوتاکس  ، بوه نقول از   7117آیند )رهی،  یبه حساب م

(. کارکنووان در درون و بیوورون سووازمان بووا کمووک  427: 7147

کننود و   های جمعی در مورد سازمان خوود صوحبت موی    رسانه

، 44گذارنود )گوریتس   تصویر سازمان خوود را بوه نموایش موی    

7141.) 

ای  بوود. در مطالعوه   ادراک از عملكرد آمووزش  عامل سوم،

، 48( در کواالالمپووور7113و همكوواران ) 47کووه توسووط یوسووی

هوای دانشوگاهی انجوام     در مورد برناموه  42و مالزی 41سالنگور

هوای آموزشوی   ها نشان داد که دسترسی بوه برناموه   یافت، یافته

بورای  « 46نشان و افتخار بسیار مهوم »درخواست شده به عنوان 

ای کوه   شود به گونه وب میدانشجویان سال اول دانشگاه محس

شود تا یک مرکز آموزش عالی خا  را برای ادامه  موجب می

( دریافتند کوه  4333و همكاران ) 42تحصیل انتخاب کنند. فورد

                                                           
5. Applicants  

6. Stone  

7. Grunig  

8. Ni  

9. Rhee  

10. White  

11. Grates  

12. Yusof  

13. Kuala Lumpur  

14. Selangor  

15. Malaysia  

16. The Very Importance Attributes  

17. Ford  
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هوای   پوذیری برناموه  های مطالعاتی، انعطاف یک سری از برنامه

مدارج علمی و حق انتخواب بیشوتر در کسوب مودارج علموی      

شوود دانشوجویان   کوه باعوث موی   ترین عواملی است جزو مهم

تصمیم بگیرند کدام دانشگاه را بورای اداموه تحصویل انتخواب     

 کنند.

ی بوود.  وهشو  ادراک از عملكورد بخوش پوژ    عامل چهارم، 

های جدید نقش بسوزایی در رشود و توسوعه ابوزار     تكنولوژی

ارتباطات سازمان دارند که در تحقوق اهوداف سوازمان بسویار     

هوا بوه ارمغوان     یج جودی بورای سوازمان   افزارها، نتا مؤثرند. نرم

دهنود. در ایون   آورند و تصویر مثبتی از سازمان را ارایه می می

هوای   راستا، مصواحبه مطبوعواتی، چواق مقواالت، پژوهشونامه     

ها و نظایر آن، ابزار ارزشمندی اسوت کوه در   داخلی، کنفرانس

تحقق اهداف سازمان و ارایه تصویر سازمانی و جامعه پوذیری  

 (.481: 7148، 4کند )دیاز مندزنقش مهمی را ایفا می کارکنان

فرهنگی بوود. کوازولیس    های ادراک از فعالیت عامل پنجم،

هوای تصوویر توسوط    ( دریافتند کوه مؤلفوه  7114) 7و همكاران

های خوا ، کیفیوت   شود مانند وجود برنامه دانشگاه کنترل می

و  هوا  هوای ورزشوی، کتابخانوه   هوای دانشوگاهی، برناموه   برنامه

هوای   هوا حتوی بیشوتر از ویژگوی    تسهیالت تكنیكی. این مؤلفه

دموگرافیكی و یا عوامل محیطوی در ایجواد تصوویر سوازمانی     

 (.33: 7118مؤثرند )آرپان و همكاران، 

بود. آبشر  ادراک از کیفیت امكانات و خدمات عامل ششم،

(، اظهار داشتند که تسهیالت دانشگاهی از 4336) 8و کراوفورد

هوا در انتخواب محول     ها و کتابخانوه  ها، آزمایشگاه السقبیل: ک

نظر به این کوه خودمات   تحصیل دانشجویان بسیار تأثیر دارند. 

های اعتباری و پذیرشی فراوانی دارند، بواور بور ایون     مشخصه

م یو عال هوا و نیوز نمادهوا و    است که نحوه و کیفیت عرضه آن

د و موجود در محیطی فیزیكی که خدمات در آن محویط تولیو  

های مشتریان و مخاطبوان از   ادراک شود، برداشت و مصرف می

م یو دهند. نمادهوا و عال  ثیر قرار میأسازمانی را تحت ت تصویر

موجود در محویط فیزیكوی، در انتقوال دادن هودف و تصوویر      
                                                           

1. Diaz Mendez  

2. Kazoleas  

3. Abshor & Crawford  

ثیرگوذار محسووب   أعناصوری کارآمود و ت   شرکت به مشتریان،

وا و جوو  عوامل مربوط به حوال و هو   ،از این گذشته شوند. می

ثیر شدیدی بور انگیوزش کارکنوان شورکت و     أحاکم بر محیط ت

گذارد و مشخص  دهی می خدمات نحوه مواجهه آنان در هنگام

است که عملكرد، نوع رفتار و طرز رفتار کارکنانی که در زمان 

برآینوود و نتیجووه  ه خوودمات رخ مووی دهوود،یوودریافووت یووا ارا

ثیرگوذار  أهوای مشوتریان از خودمات شورکت بسویار ت      ارزیابی

ی، گیرضواب ، به نقل از بیک زاد و 4833فر، )عرفانی خواهد بود

4838.) 

بوود. افوراد    ادراک از شاخص روابوط انسوانی  هفتم،  عامل

دهند در محیطی کار کنند که بتوانند رقابت کننود و   ترجیح می

نتایج شغلی خووبی را کسوب نماینود. از آنجوایی کوه تصوویر       

ج شوغلی ارتبواط دارد، جوذب    سازمانی به طور مثبتوی بوا نتوای   

و جذب سوازمانی را   1سازمانی ارتباط بین تخصص شغلی فرد

 کارکنووان (.7118، 2تعوودیل خواهوود کوورد )توربووان و کیبوول 

 عملكورد  و آیند می شمار سازمان به هر سرمایه ارزشمندترین

است )مهمانفر،  تأثیرگذار سازمان کل عملكرد در آنان فرد فرد

 های سال طی در ها سازمان در انسانی نیروی به (. توجه4831

 به را پیشرو های سازمان سرمایه و زمان از بخش عظیمی اخیر

(. مون  4831 کلموری،  و عرب است )فانی داده اختصا  خود

( معتقد است اهمیت کارکنان به عنوان دارایوی و منوابع   7147)

های نووین، نیوازی بوه    انداز رسانه ارتباطی بخصو  در چشم

 .تأکید ندارد

بووود.  انووداز مووالی ادراک از آینووده و چشوومهشووتم،  عاموول

(، معتقد بوود هزینوه و شوهریه زیواد، اثورات      4336) 6جكسون

های موالی و پواداش    منفی در انتخاب دانشگاه دارد. البته کمک

هوا، توأثیرات مثبتوی در انتخواب      برای پرداخت شهریه و هزینه

در (. 26: 7141مینووگ، محوول تحصوویل دانشووجویان دارد )کووی 

های  ( انجام داد، دریافت که کمک7113) 2ای که یوسی مطالعه

شود، یكی از افتخاراتی است  مالی که توسط دانشگاه انجام می

                                                           
4. Person Job Fit  

5. Turban & Cable  

6. Jakson  

7. Yusof  
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رود. بنابراین، دانشوجویانی   که از یک دانشگاه خا  انتظار می

کنند، تمایل بیشتری دارنود کوه    های مالی دریافت می که کمک

 (.21: 7141مینگ،  هند )کیها ادامه تحصیل د در این دانشگاه

بوود. در رابطوه بوا     ادراک از فنواوری دانشوگاه  عامل نهوم،  

ارتباط ایون عامول، بایسوتی خاطرنشوان کورد کوه تحقیقوی در        

راستای این عامل در داخل کشور انجام نگرفته اسوت. از بوین   

شماری که در خوارج از کشوور انجوام شوده      تحقیقات انگشت

( اشواره کورد.   7144) و موارلر  ونزیو لتوان به پژوهش  است می

هوای ویوژه    های وی نشان داد که ارتباط کاملی بین جلووه  یافته

وب سایت و واحد جذب سازمان وجود دارد. نتایج همچنوین  

به اهمیت روابط مثبت بین تصویر سازمانی و جذب سوازمانی  

تأکید داشت و حاکی از تأثیرگذاری عامل فناوری بور تصوویر   

هوای پوژوهش حاضور کوه      یافته، بوا یافتوه   ذهنی افراد بود. این

افزار ارایه مطالب مانند پاورپوینت در کالس )از  استفاده از نرم

نظر اعضای هیئت علمی(، بیشوترین تأثیرگوذاری را در ایجواد    

را داراست، همخووانی دارد.    تصویر سازمانی مثبت در دانشگاه

ور طو  به 7سایت و فرم اطالعات استخدامی وب 4های ویژه جلوه

(. 7118، 8سوان  مثبتی با جذب سازمانی در ارتباط است )ویلیام

هوای کلوی ماننود:     های خالقانوه و سوبک   های ویژه، جنبه جلوه

هوای تفریحوی را شوامل     و بوازی  1ها، تصواویر، انیمیشون   رنگ

سایت بایود اطالعوات اسوتخدامی سوازمان را در      شود. وب می

تقواء و  هوای ار  های شغلی، فرصوت  دسترس قرار دهد؛ فرصت

پیشرفت، اطالعاتی در مورد فرهنگ سوازمان بورای داوطلبوان    

 (.23: 7144، و مارلر ونزیلبالقوه )

 شهرتبود.  ادراک از شهرت و پیشینه دانشگاهعامل دهم، 

 رفتواری  هایویژگی بر ثرؤم عوامل از یكی عنوان به سازمانی

 فقودان  .شوود  موی  نگریسوته  مختلوی  های سازمان در کارکنان

 دار خدشوه  را سازمان به اعضا تعلق احساس سازمانی، شهرت

 از و کاسوته  اهوداف  تحقق به نسبت ها آن حساسیت ، ازکرده

 و سازمان رقابتی های مزیت رفتن دست از موجب طریق، این

 کوه  رقوابتی  و پویوا  محویط  در آن موجودیوت  افتادن خطر به

                                                           
1. Aesthetic Features  

2. Employment Content Information 

3. Williamson  

4. Animation  

 هسوتند،  آن در فعالیوت  بوه  نواگزیر  حاضور  عصر های سازمان

 و مودیران  بیشوتر  هرچوه  آگواهی  بنوابراین  د.شو  خواهود 

 گیری شكل بر موثر عوامل از مختلی های سازمان نندگانک اداره

 سوازمانی  شوهرت  وجوود  ثیرأتو  همچنوین  و سازمانی شهرت

 شدن عجین میزان همچنین و کارکنان تعهد میزان بر مستحكم

 شكل جهت الزم زمینه و بوده ضروری سازمان، اعضای کار با

 مزایوای  بوه  یوافتن  دسوت  و منسجم سازمانی شهرت به دادن

ت )امیرخوانی،  داشو  خواهود  پوی  در را آن از حاصول  رقوابتی 

(. شهرت سازمانی نمایش کامل عملكرد گذشته سوازمان  4838

گیری قرار  تواند در طول زمان مورد بررسی و اندازه است و می

هوا بورای    گیرد. شهرت، توانایی سازمان را بورای انتقوال ارزش  

(. شوهرت  7111، 2برون و رین دوا کند )فوم ه اعضا بیان میهم

همچنین، به عنوان دوربینی است که تصواویر متعوددی را کوه    

توسط اعضوای سوازمان درک شوده را در یوک تصوویر ارایوه       

دهد. تصویر سازمانی، تصویر ذهنی آنی در موورد سوازمان    می

هوای سوازمان   است و شهرت سازمانی نتیجوه قضواوت ارزش  

، 6تواند در طول زمان انجوام شوود )گوری و بوالمر     و میاست 

4333 .) 

 ادراک از محیط فیزیكی و نمادهای دانشگاهیازدهم،  عامل

بووود. محوویط فیزیكووی دانشووگاه جووزو بهتوورین ابووزار جووذب   

دانشووجویان اسووت. محوویط فیزیكووی و فضووای سووبز یكووی از  

مهمترین عوامل در جریان انتخاب محل تحصویل دانشوجویان   

( 4331و همكواران )  3(. هاسلر4337، 2رود )سویر می به شمار

دریافتند که محیط فیزیكوی و فضوای سوبز و شوكل دانشوگاه،      

عامل مهمی در ثبت نام دانشجویان برای ادامه تحصویل در آن  

 (.22: 7141مینگ،  دانشگاه است )کی

بود. با توجه به مصوبات  ادراک از نوآوریعامل دوازدهم، 

سازی مدارج علمی دانشوگاهی در   اهنگو هم 3همایش بولوکنا

رود که سوناریوی رقابوت،    اتحادیه اروپایی، در آینده انتظار می

اندازی سیستم سرانه دانشوجویی   شدت بیشتری پیدا کند. با راه

                                                           
5. Formbrun & Rindoua  

6. Gray & Balmer 

7. Sevier 

8. Hossler  

9. Bologna  
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ها از رده خارج خواهنود شود. در    و علمی، بسیاری از دانشگاه

این حالت، مراکز آموزش عالی نیواز دارنود توا در جسوتجوی     

هایی برای ایجاد رقابت و پویوایی باشوند. بور ایون اسواس،       راه

ها، تحقیقاتی به منظور شناسایی و متمایز ساختن خود  دانشگاه

(. 4333، 4اند )موک فرسوون و شواپیرو    از رقیبانشان انجام داده

(، 4333) 8(، لنوودروم و همكوواران4336) 7یوواواس و شووموول

دریافتنود کوه    ( در مطالعاتشوان 4332) 1پارامسواران و گلواکوا 

مراکز آموزش عالی نیازمند دستیابی و توسعه تصویر سوازمانی  

واضح و مشخصی هستند تا بتوانند در بوازار رقوابتی فزاینوده،    

های رقابتی برای سازمان خود ایجواد کننود )آلوویس و     فرصت

 (.21: 7141راپوسو، 

بوود. در   ادراک از مهارت ارتباطی و رسانهسیزدهم،  عامل

ی پوورعزت و محمود   پوور،  یقلو (، 4833فور )  نیپژوهش عرفا

ای و ارتباطوات درون   (، پوشش رسانه7118( و آرپان )4831)

های تأثیرگوذار در ادراک و ایجواد    و برون سازمانی جزو مؤلفه

تصووویر سووازمانی مثبووت در دانشووجویان و غیردانشووجویان    

هوای پوژوهش حاضور مطابقوت دارد.      محسوب شد که با یافته

هوا   های ارتبواطی و رسوانه   نشان داد که مهارتپژوهش حاضر 

هوای درجوه اول بعود از     اعضای هیئت علمی، به عنوان مؤلفوه 

فنوواوری، موودیریت و کیفیووت خوودمات و امكانووات، بیشووترین 

تأثیرگذاری را در ایجاد تصویر ذهنی مثبت در اذهوان اعضوای   

 ها را داراست. هیئت علمی دانشگاه

بود. محیط فیزیكی و  کارادراک از محیط چهاردهم،  عامل

نمادهای دانشگاه، مهارت ارتباطی و رسوانه، بواالخص ارتبواط    

متقابوول اعضووای هیئووت علمووی و دانشووجویان نیووز، بیشووترین  

تأثیرگذاری را در ایجاد تصویر سازمانی مطلوب را دارا بودند. 

بنابراین توجه بیشوتر بوه نقوش مسواجد و توجوه و گسوترش       

های اداری و فضوای   به ساختمان های مذهبی و رسیدگی برنامه

سبز و همچنین توجه بیشتر به ارتبواط متقابول اعضوای هیئوت     

هوای خوا ، در بهبوود و     علمی و دانشجویان با ایجاد برناموه 

                                                           
1. Mc pherson & Shapiro  

2. Yavas & Shemuell  

3. Landrum et al.  

4. Parameswaran & Glowacka  

ارتقاء هر چه بیشتر تصویر سوازمانی در اذهوان دانشوجویان و    

 اعضای هیئت علمی مؤثر خواهد بود.

یگور دارای  هوای د  این پژوهش نیوز ماننود تموام پوژوهش    

شوووند: از  هووایی بووود کووه در ادامووه، بررسووی مووی  محوودودیت

تووان بوه محودودیت     های در قلمورو پوژوهش موی    محدودیت

گیری که فقط از  اجرای زمان پژوهش و محدودیت ابزار اندازه

هوای   نامه اسوتفاده شوده بوود، اشواره کورد. محودودیت       پرسش

ی انجوام  بور بورا   های اداری زمان اجرایی نیز شامل بوروکراسی

پژوهش و عدم تمایل به همكاری در امر پژوهش و تخصیص 

بخشی از اوقات کاری برخی از پاسخگویان به منظور تكمیول  

نامه بود که شاید بتوان به علل مختلفی از جمله نداشتن  پرسش

حوصلگی، کمبود وقت و کوم اهمیوت دانسوتن امور      انگیزه، بی

دانست. همچنین، پژوهش در رابطه با تحقیقات میدانی مرتبط 

منابع در خصوو  ادبیوات و پیشوینه پوژوهش بسویار انودکی       

هوا   وجود داشت که موضووع تصوویر سوازمانی را در دانشوگاه    

 بررسی کرده باشند.

 پیشنهادها

های پژوهش حاضر، پیشنهادهای زیر ارایه  با توجه به یافته

 شوند: می

 هوای مودیریتی   شود از سبک در بعد مدیریت، پیشنهاد می

مشارکتی و تحولی در توانمندسوازی کارکنوان و اعضوای    

هیئت علمی استفاده شود تا باعث برانگیختگوی احسواس   

رهبر تحوول آفورین در وظوایی رهبوری     . تعلق آنان شود

ها بر پیامدهای اخالقی تصومیمات خوود   خود در دانشگاه

توجه نماید و از استانداردهای اخالقی و معنووی بواالیی   

بتواند کارکنوان را در راسوتای بیونش و     برخوردار باشد تا

رسووالت سووازمان هوودایت نموووده و اسوواتید را در ارایووه  

. هووای جدیوود بوورای انجووام کووار تشووویق نمایوود دیوودگاه

آور مدیر، پذیری و اقدامات اطمینانمداری، انعطافاخال 

پوذیری،  پذیری، مسؤلیت همچنین تالش در جهت مهارت

ضوای هیئوت علموی بوا     تقویت روابط انسانی بیشتر بوا اع 

های صومیمی و مشوارکت دادن آنوان در     برگزاری نشست
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هوا و همچنوین ارایوه خودمات برجسوته در      گیریتصمیم

های علمی، فرهنگی و اجتمواعی، تصوویر سوازمانی    زمینه

مثبت و مطلوبی را در اذهان اعضای هیئت علموی ایجواد   

 .خواهد کرد

 انی از نظر ترین بعد تصویر سازم در زمینه فناوری که مهم

اعضای هیئت علمی در ایجاد تصوویر سوازمانی مطلووب    

روز رسوانی آن،    سایت دانشوگاه و بوه   است، توجه به وب

هووای مختلوی؛ سوولی  هوشمندسوازی دانشووگاه در زمینوه  

سرویس، ایاب و ذهاب، ورود و خوروج اعضوای هیئوت    

افوزار ارایوه    افزارهای کاربردی، نرم علمی و استفاده از نرم

هوا بووه   نود پاورپوینوت و تجهیووز کلیوه کوالس    مطالوب مان 

پروژکتووور دیتووا و وسووایل کمووک آموزشووی و توجووه بووه 

زیربناهای الكترونیكی در ایجاد تصویر سازمانی مطلووب  

 بسیار مؤثر خواهد بود.

 نگور  انداز مالی، از آنجوا کوه آینوده   در زمینه آینده و چشم

بودن مدیریت ارشد در امور مالی و عملكرد مالی مناسب 

جویانه، ارایه کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان و صرفه

پژوهشووی  -و حمایووت مووالی از دسووتاوردهای علمووی   

دانشجویان و اعضای هیئت علمی، رفوع نیازهوای ایمنوی    

دانشووجویان و اعضووای هیئووت علمووی سووازمان در ایجوواد 

گوردد توا ایون    تصویر سازمانی مؤثر اسوت، پیشونهاد موی   

ها قرار گیورد   رشد دانشگاهموضوع در دستور کار مدیران ا

پژوهوی بورای   های آموزشی آینوده و در صورت نیاز دوره

 آنان برگزار گردد.

 تورین بعود    های ارتباطی و رسانه که مهوم  در زمینه مهارت

و دانشجویان  ارتباطی، ارتباط متقابل اعضای هیئت علمی

اسووت؛ نوووع انتظووارات اسوواتید از دانشووجویان، عوودالت   

به دانشجویان، همچنین، سوهولت   محوری و نگاه یكسان

ارتباط اعضای هیئت علمی و دانشجویان با یكدیگر و بوا  

ریاست دانشگاه، از طریوق برگوزاری جلسوات پرسوش و     

های صمیمی، در ایجاد تصوویر سوازمانی    پاسخ و نشست

 .مطلوب، بسیار تأثیرگذار است

  هوا بور اسواس ابعواد      شوود مودیران دانشوگاه    پیشنهاد موی

، از میزان اهمیوت و اثورات   در این پژوهش شناسایی شده

مستقیم و غیرمستقیم آنها در سازمان خود آگاهی یابند توا  

بتواننوود تصووویر سووازمانی دانشووگاه خووود را بووه شوویوه   

 نمایند. کارآمدتری مدیریت و رهبری

 منابع 

 شهرت "(. 4838) .امیرخانی، امیرحسین؛ احمدی، آزاده
رفتار کارکنان )مطالعه های سازمانی و تأثیر آن بر ویژگی

سومین همایش علوم مدیریت . "موردی: بانک سینا(

 نوین.

 تصویر "(. 4838) .زاد، جعفر؛ رضا بیگی، سعید بیک
ذهنی سازمانی؛ راهگشای سازمان در مسیر حرکت به 

  . سومین همایش علوم مدیریت نوین."سوی پیشرفت

 های تحقیق در علوم  روش" (.4832زاده، رمضان ) حسن
 . تهران: ساواالن."رفتاری

 (. 4831) .ی، اشكان؛ براری، مجتبیدیواندری، علی؛ الهیار

شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر تصویر سازمانی با "

انداز مدیریت . مجله چشم"رویكرد تحقیق آمیخته

 .27-88((، 83)6)41بازرگانی، 

 های  طراحی مدل مفهومی مؤلفه" (.4833فر، اکبر )عرفانی
بر تصویر سازمانی )مطالعه موردی: دانشگاه امام  مؤثر

ارشد معارف اسالمی و  نامه کارشناسی پایان ."صاد (

 )ع(. مدیریت )گرایش بازرگانی(، دانشگاه امام صاد 

 طراحی "(. 4833) .فر، اکبر؛ باقری، مصباح الهدی عرفانی
های مؤثر بر تصویر سازمانی دانشگاه  مدل مفهومی مؤلفه

 .22-18(، 7)1. مجله مدیریت راهبردی، "صاد )ع(امام 

 ینگرش ؛یربرداریتصو تیریمد" .(4834) .زهرا ،یغفور 
 نیسازما رفتار یمل شی. هما"یدر علم رفتارسازمان نینو

 .یدر پرستار

 (. 4831) .رضا؛ عرب کلمری، فهیمه فانی، علی

های شناختی و مدیریت مسیر شغلی: بررسی  مهارت"

رابطه بین مهارت خودآگاهی، شناخت روابط بین فردی، 
شناخت محیطی و مدیریت مسیر شغلی مدیران در 

((، 18)8)7 ،. منابع انسانی وزارت نفت"وزارت بهداشت

44-73. 

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=41031
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=41031
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=41031
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=41031
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=41031


      

 

 

 29 بهار، 6شماره  سال دوم، ؛فصلناهم مدرییت سازمانهای دولتی 

 

881 

 
 بررسی "(. 4832) .محسن دیس زارع؛ ی،مهدی، مقدم

های بهبود آن  تصویر ذهنی مشتریان از سازمان و روش
. سومین کنفرانس "()مطالعه موردی شرکت ایران خودرو

 المللی مدیریت بازرگانی. بین

 خانی، امیر حسین؛ موغلی، علیرضا؛ فیضی، طاهره؛ امیر

تبیین طراحی و "(. 4837). آبادی، مصطفیلطفی جالل
 ."مدل هویت سازمانی )مطالعه موردی دانشگاه پیام نور(

 .443-488(، 2)7های دولتی، فصلنامه سازمان

 

 

 بررسی تأثیر استرس و "(.4831) .مهمانفر، محمد حسین 

های تابعه و وابسته  تعوارض در عملكورد کارکنان شرکت
وزارت نیرو در بخوش آب و فاضالب استان گیالن و 

گر در ایون زمینوه بورای شرکت  تبییناراوه مدل 
های آبیاری و زهكشی استان  برداری از شبكه بهره

ارشد روانشناسی، دانشگاه  نامه کارشناسی . پایان"گیالن

 گیالن.
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