
 

 

 

 و  علمیهیئ مطالعه تصویر ذهنی سازمانی اعضای 

 های دانشگاه عالمه طباطبائیکتابداران از کتابخانه
 1حسنییحاجمهناز 

 2یالحوائجباب یمهفه

 3یرینجال حر

 شناسیمطالعات دانش

 63تا  22ص ، 69تابستان ، 11شماره ، سال سوم
 01/21/69تاريخ دريافت: 

 11/21/69تاريخ پذيرش:
 چکيده

از  و کتابداران دانشگاه عالمه طباطبائی علمیهیئتزمانی اعضای اين پژوهش با هدف مطالعه و شناخت تصوير ذهنی سا

بود.  تحلیلی – روش پیمايشی ازنظرپژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و  های دانشگاه انجام شده است.کتابخانه

بزار . اودندبنفر از کتابداران اين دانشگاه  26دانشگاه و  علمیهیئتنفر از اعضای  020جامعه آماری اين پژوهش 

ام شد. بالنگ و نگوين انجلی مدل تصوير ذهنی سازمانی بر اساسساخته  پژوهشگرگردآوری اطالعات با پرسشنامه 

درصد محاسبه گرديد.  21روايی محتوا( و پايايی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با ) یصورروايی پرسشنامه از نوع 

افزار اس. پی. اس. اس. مورد ای و با نرمتوصیفی و آزمون تی تک نمونه با استفاده از آمار شدهیگردآورهای داده

 علمییئتهاز تصوير ذهنی سازمانی اعضای  آمدهدستبهپژوهش نشان داد میانگین  هایيافته قرار گرفت. وتحلیلتجزيه

 کیفیت، شهرت، در ابعاد هويت آمدهدستبهاست. میانگین  31/3و میانگین تصوير ذهنی سازمانی کتابداران  23/3برابر با 

، 33/3، 33/3، 92/3به ترتیب برابر با  علمیهیئتمحیط فیزيکی و رفتار کارکنان در مدل تصوير ذهنی اعضای ، خدمات

است. نتايج حاصل از پژوهش نشان بوده  19/3و  11/3، 09/3، 06/3، 10/3 کتابداران برابر با یبرا و ودهب 11/3و  16/3

تابداران های دانشگاه عالمه طباطبائی بیشتر از کاز تصوير ذهنی سازمانی کتابخانه علمیهیئتای داد که میزان درک اعض

 .تاس

تابخانه ک، دانشگاه عالمه طباطبائی، تصویر ذهنی سازمانی، یعلمئتیهاعضای : های کليدیواژه

 کیفیت خدمات، کتابداران، دانشگاهی

                                                                                                                                        

1.  اه عالمه دانشگ ،سیاسی و علومکارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، کتابدار کتابخانه دانشکده حقوق
 mhnazhaji@yahoo.com .طباطبائی

 .تحقیقاتواحد علوم  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی 0.
 f.babalhavaeji@gmail.com 

 .واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،استاد گروه علم اطالعات و دانش شناسی 3.

nadjlahariri@gmail.com 
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 مقدمه

ريان وفادار و فروش مداوم محصول يا خدمت نیازمند داشتن مشت یوکارکسبتداوم هر 

ا در هبه موفقیت سازمان يیتنهابهآوردن مشتريان جديد  به دستهاست. به آن شدهارائه

، تفتد )باشهمراه  هاآنو برقراری ارتباط با  هاآنکند و بايد با حفظ کمکی نمی بلندمدت

که از نوع خدماتی هستند و به های بسیاری وجود دارند (. امروزه مؤسسات و سازمان1311

 خصوصبهدهند. مؤسسات آموزشی مشتريان خود خدمات متنوع و گوناگونی را ارائه می

 ،ها در ارائه خدمات علمیسازمان نيرگذارتریتأثترين و مؤسسات آموزش عالی يکی از مهم

وی س به اساتید و دانشجويان هستند. از خصوصبه... به عموم مردم  فرهنگی و، آموزشی

کی از اين ي، ديگر عوامل زيادی هستند که ممکن است بر وفاداری مشتريان اثرگذار باشند

ای است که از آن خدمتی را مؤسسه سازمان و دربارهمشتری  1عوامل تصوير ذهنی سازمانی

 کند.دريافت می

 نیایدر د هاآنبر سرنوشت  تأثیرگذاريکی از عوامل ، هاتصوير و شهرت عمومی سازمان

که سوء شهرت سازمان در بین مخاطبان آن يکی از عوامل مرگ  ایگونهبه، امروز است

 هاآنها با ادراک خود از سازمان بر اساسها افراد زيرا همانند ديگر پديده، ها استسازمان

های گوناگونی منفی از يک سازمان بر جنبه 0کنند. وجود يک تصوير ذهنیارتباط برقرار می

گذارد فی میمن یرتأثمشروعیت آن  درنهايتحمايت و پشتیبانی مخاطبان و ، ابعمثل جذب من

يک سازمان تنها با درک صحیح و جامع از نیازها و  ديگرعبارتبه(. 0221، 3النگ)

اين مسئله خود اهمیت ، تواند به بقای خود ادامه دهدهای مشتری و مخاطبان خود میخواسته

به  بايد نسبت تنهانهدهد. برای درک رفتار مخاطبان شان میی رفتار مخاطبان را نمطالعه

هد نیز دشود بلکه بايد نسبت به موقعیتی که در پاسخ روی میخدمتی که به آنان ارائه می

شناخت کافی داشت. تصوير ذهنی سازمانی يک بخش نامحسوس اما مهم در موفقیت يک 

ت. های سازمان اسزشمندترين سرمايهتصوير ذهنی سازمانی يکی از ار چراکهسازمان است؛ 

                                                                                                                                        

1. organizational self image (OSI) 

2. self image 

3. Lang 
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 ،ترين کارکرد و اهمیت تصوير ذهنی سازمانی اين است که موجب شناخته شدن سازمانمهم

نفعان مربوط را به ذی هایويژگیرسانی و ساير استانداردهای خدمات، های آنتوانايی

رخی از شده است که ب تأکیدبر اهمیت تصوير ذهنی سازمان  قدرآندهد. می نمايش

مطلوب  تصوير واسطهبهنويسندگان مدعی هستند تا پانزده درصد از ارزش سهام يک سازمان 

 (.1361، جزینیا و احمدزادهصالح، دعايیشود )سازمان تعیین می

ذهنی سازمانی کاربران و کارکنان با موفقیت و عدم موفقیت سازمان در  ريتصو درواقع

رای پیشرفت و پويايی به تصويرهای بیرونی خود نهادهايی که ب ازجملهارتباط است. 

 عنوانهبهای دانشگاهی که کتابخانه خصوصبهرسانی ها و مراکز اطالعکتابخانه، اندوابسته

آفرينی است. شايد بتوان گفت برای هر دانشگاه يا مرکز آموزش نهادی در خدمت دانش

بات ثدر محیط بی خصوصبه، شوددارايی محسوب می ينترباارزشعالی تصوير و شهرت 

نظمی بی، هوقف، هرگونه اخالل، های جمعیرسانه تأثیرگذارامروزی که با توجه به نقش بسیار 

ه دچار خدش سرعتبههای استوار و محکم را نیز تواند شهرت سازمانای میيا اتفاق رسانه

هنی ن تصوير ذآيا بی دهد کهپاسخ  سؤالبه اين  درصدد استپژوهش حاضر  رونيازا. کند

دانشگاه  یهاکتابخانهو کتابداران دانشگاه عالمه طباطبائی از  علمیهیئتسازمانی اعضای 

 وجود دارد؟ یمعنادارتفاوت 

 کند که از يکالعاده تعريف میرا يک واقعیت خارق یرسازمانيتصو( 1662) 1الوسون

يريت و عملکرد يک بخش غیر بديهی از مد عنوانبهبافت اجتماعی خاص بیرون آمده 

نابراين دار تجربه شده است و بسازمانی که توسط بازيگران محلی برای دريافت مفاهیم معنی

 فرهنگ و عوامل مادی است. دوتون و، بلکه مشروط به اجتماع، يک ساختار تاريخی نیست

ديگران سازمان را  کهاينرا تصور اعضای سازمان از  تصويرسازمانی( 1661) 0دوکريچ

توسط  تصوير درک شده عنوانبهرا  تصويرسازمانیکند. آنان تعريف می، بینندمی چگونه

يک نتیجه از ادراکات اعضای سازمان از ادراک ديگران تعريف  عنوانبه يافتهتوسعه، ديگران

عمده بر ادراک اعضا در ارتباط با تصوير تمرکز دارند.  طوربهکند. پژوهشگران سازمانی می

                                                                                                                                        

1. Alvesson 

2. Duntton & Dukerich 
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هم به ادراکات اعضای سازمان و هم به ادراکات کارکنان توسط  انیتصويرسازم هرچند

 (.0221، 1کريستنسن و اسکوگارداست )قرار گرفته  یرتأثتحت  تصويرسازمانی

قاله توان از مدر حوزه روابط عمومی را می تصويرسازمانیو بروز اصطالح  کردنخستین 

ن زمان تعريف رايج از رديابی کرد. در آ 1661در سال  0هاروارد بیزيتس ريويو

خود  ها و اجتماعات مرتبط بهتصويری بود که سازمانی در اذهان گروه صرفاً تصويرسازمانی

 1692های بصری سازمان گره خورده بود. در دهه بیشتر به جنبه طبعاًبه وجود آورده و 

وجه به شترين تشد که در آن بیبیشتر با رويکرد طراحی گرافیکی شناخته می تصويرسازمانی

تولید ، اهکارگیری آن ترکیب رنگطراحی لوگو و قواعد به، ترکیب حروف و واژگان، نام

افزارها و کاالهای جانبی مانند بروشورها که با هدف بازاريابی برای سازمان انجام نوشت

 (.1316، فرباقری و عرفانیکرد )گرفت اختصاص پیدا می

 1612در اواسط دهه  3های بیچ و میچلبه نامشناس توسط دو روان تصويرسازمانینظريه 

 شناسیروان ،رفتار سازمانی، گیری و نضج نظريه تصوير از فلسفهمیالدی مطرح شد. شکل

چنین  رواقعدبهره نمانده است. تعهد فراتصمیم و ... بی، اجتماعی و مباحثی مانند توسعه فردی

ن نظريه تصوير اي بر اساسيده است. گیری مفهومی با عنوان تصوير گردمباحثی منجر به شکل

هر  گرديبیانبه، ها و آرزوهای فرد برای آيندهبازسازی گذشته فرد و آرمان»از عبارت است 

تصويری مشتمل بر ديدگاه فرد نسبت به خود و آينده خود است. نظريه تصوير تالشی در 

یری فرد گتصمیم در هاآن تأثرو  یرتأثجهت نشان دادن نقش چنین تصاوير و اهداف و نحوه 

 (.1361، ذاکری مظفری)«هاستو سازمان

پژوهشگران ، سته اشدام نجانی امازتصويرسزه حون در کنواکه ت يیهاپژوهشبیشتر در 

ار قرد خوار کاس سا، ستاتی اخدم یهاسازماناص که خا ر 2نگوينبالنگ و ل لیمد عمدتاً

 یهامدلير اسا بآن تکمیل ل مزبور و مددادن  ارقرا مبنا بد را خول مد کهیطوربهند. اداده

(. اين مدل دارای پنج مؤلفه اصلی از 1362، کوکبی آراسته) ندادهنمواد يجو احی ايگر طرد

                                                                                                                                        

1. Christensen & Askegaard 

2. Harvard Business Review 

3. Beach & Mitchel 

4. LeBlanc & Nguyen 
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 کیفیت خدمات، محیط فیزيکی سازمان، شهرت و اعتبار سازمانی، یسازمانتيهوقرار 

، صیتبه شخ یسازمانتيهو و رفتار و برخورد کارکنان است. اولین مؤلفه يعنی شدهارائه

صفات و خصوصیات متمايزکننده هر شرکت اشاره دارد. شهرت عبارت از انسجام و تداوم 

 دهی مطمئنخدمات به عبارت بهتر شهرت از تضمین، اقدامات هر سازمان در طول زمان است

 ربنابراين شهرت هر شرکت خدماتی از طريق اقدامات درخو؛ شودو درخور اعتماد ناشی می

 های اعتباری و پذيرشیآيد. نظر به اينکه خدمات مشخصهاعتماد مديريت آن به وجود می

ود و نیز عالئم و نمادهای موج هاآنباور بر اين است که نحوه و کیفیت عرضه ، فراوانی دارند

شود برداشت و ادراک در محیط فیزيکی که خدمات در آن محیط تولید و مصرف می

ر دهند. نمادها و عالئم موجود دقرار می یرتأثرا تحت  تصويرسازمانیز مشتريان و مخاطبان ا

محیط فیزيکی در انتقال دادن هدف و تصوير شرکت به مشتريان عناصری کارآمد و 

شوند. از اين گذشته عوامل مربوط به حال و هوا و جو حاکم بر محیط محسوب می تأثیرگذار

 دهیحوه مواجه آنان در هنگام خدماتشديدی بر انگیزش کارکنان شرکت و ن یرتأث

نوع رفتار و طرز رفتار کارکنان که در زمان دريافت ، گذارد و مشخص است که عملکردمی

های مشتريان از خدمات شرکت بسیار دهد بر برآيند و نتیجه ارزيابیيا ارائه خدمات رخ می

 (.1669، بالنگ و نگوينلیبود )خواهد  تأثیرگذار

و کتابداران از  علمیهیئتدنبال آن است که میزان درک اعضای پژوهش حاضر به 

شهرت و  ،تصوير ذهنی سازمانی کتابخانه دانشگاه عالمه طباطبائی را در پنج مؤلفه هويت

بالنگ دل لیم بر اساسو رفتار کارکنان را  شدهارائهکیفیت خدمات ، محیط فیزيکی، اعتبار

رضیه که بین تصوير ذهنی سازمانی اعضای مطالعه کرده و به آزمون اين ف و نگوين

عناداری های دانشگاه تفاوت مو کتابداران دانشگاه عالمه طباطبائی از کتابخانه علمیهیئت

 پاسخ دهد.، وجود دارد

به دلیل اهمیت فراوان مفهوم تصوير ذهنی سازمانی و نقش آن در پیشرفت و موفقیت هر 

اشاره  هاآناند. در ادامه به برخی از فهوم پرداختهسازمان پژوهشگران زيادی به بررسی اين م

 نیتصويرسازمادر پژوهشی به شناسايی عوامل مؤثر بر  (1362). قلی پور و همکارانش شودیم
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، هادیمحیط ن، ایپلیس پرداختند. نتايج پژوهش آنان نشان داد که عوامل ملی و فرا منطقه

 مؤثر باشد. تصويرسازمانیگیری تواند در شکلعوامل سازمانی و عوامل فردی می

 يرتصو سنجش هاییاسمق شناسايی»عنوان  با پژوهشی در( 1361) فرهادی نهاد و حسینی

سنجش  هاییاسمقدانشگاه و  برند از مثبت ذهنی تصوير «دانشگاه پیام نور در برند از ذهنی

 هتج پژوهش اين در. دادند قرار موردبررسی تصوير ذهنی از برند در دانشگاه پیام نور را

، ياندانشجو تفسیری خود ادراک از نور پیام دانشگاه برند تصوير هاییتداع استخراج

 ويژگی 13 که است آن از حاکی نتايج. است گرفته قرار مورداستفاده آزاد تداعی تکنیک

 پژوهش اين در شدهيیشناسا هاییاسمق. شد شناسايی نور پیام دانشگاه برند سنجش جهت

 تدوين جهت آينده در هایاسمق اين کردن کمی با که دهدیم امکان دانشگاه مديران به

 ضعف و قوت نقاط و کرده مقايسه هادانشگاه ساير با را خود ذهنی تصوير، رقابتی راهبرد

 .کنند شناسايی را خود

 و نام از ذهنی تصوير یرتأث بررسی»عنوان  با خود مطالعه در( 1360) یتراب و حیدرزاده

 هک دادند نشان «مشتريان وفاداری با شدهادراک عمومی روابط هاییتفعال و تجاری نشان

 ابطهر اين و دارد مستقیم رابطه مشتری وفاداری با شدهادراک عمومی روابط هاییتفعال

 نام از هنیذ تصوير که زمانی و گیردیم قرار تجاری نشان و نام از ذهنی تصوير یرتأث تحت

 وفاداری روی بر شدهادراک عمومی روابط هاییتفعال اثر، است مطلوب تجاری نشان و

 جاریت نشان و نام از نامطلوب ذهنی تصوير کهیدرحال. است ترمشخص و تریقو مشتری

 هاآن همچنین. شودیم وفاداری کاهش به منجر و دارد مشتری وفاداری روی بر کاهش اثر

 شتريانم روی بر مثبتی طوربه عموم میان در شهرت ايجاد و روابط که کنندیم بیان چنین

 تسم به هاآن شود باعث عمومی روابط هاییتفعال طريق از تواندیم که است اثرگذار

 .شوند کشیده اندکرده دريافت آن از مطلوبی ذهنی تصوير که سازمانی

 کزیمر کتابخانه تصويرسازمانی بررسی»عنوان  با خود پژوهش در( 1363حصار ) نوايی

 به «انمراجع و کتابداران ديدگاه از رضوی قدس آستان یشهردرون وابسته یهاکتابخانهو 

 قدس تانآس یشهردرون وابسته هایکتابخانه و مرکزی کتابخانه تصويرسازمانی بررسی

 که داد نشان پژوهش هایيافته .است پرداخته مراجعان و کتابداران ديدگاه از رضوی
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 از رضوی قدس آستان یشهردرون وابسته هایکتابخانه و زیمرک کتابخانه تصويرسازمانی

 و استعداد، خدمات ارائه، خدمات به دسترسی، پويايی، یسازمانتيهو، شهرت ابعاد

 مراجعان و ارانکتابد ديدگاه از فیزيکی محیط و امنیت، مخاطبان به توجه، کارکنان توانمندی

 .است مطلوب سطح در

( نیز بر روی میزان درک کتابداران و کاربران از 1362مطلق )آراسته  و پژوهش کوکبی

های عمومی شهر تهران تمرکز دارد. نتايج حاصل از اين پژوهش در تصوير ذهنی کتابخانه

شان ن عمومی شهر تهران یهاکتابخانهرابطه با درک کتابداران و کاربران از تصوير ذهنی 

 ت معناداری وجود دارد.داد که میان تصوير ذهنی کتابداران و کاربران تفاو

 از دانشجويان ذهنی تصوير»عنوان  با پژوهشی در( 1361) آبرود و کريمیان، شاهین

 و دانشگاه یفیزيک محیط بررسی به «شیراز دانشگاه: موردی نمونه تحصیلشان محل دانشگاه

 یطمح از افراد ذهنی تصوير که معتقدند هاآن. پرداختند آن از دانشجويان ذهنی تصوير

 وحسط همچنین و دارند حضور هم با دانشگاه در که مختلف یهازمانمدت اثر بر انشگاهد

 با که قضیه ينا تناسبات به و است متفاوت يکديگر با دارند محیط با که مختلفی تعامالت و

 هويت هدرنتیج. کندیم پیدا تفاوت هم با فضا از هاآن شناخت میزان، است تغییر حال در هم

 ذهنی ويرتص که است آن از حاکی پژوهش اين نتايج. است متفاوت هم با نیز یبستگدل و

 ابجايیج مقیاس ازنظر و مختلف هاییتجنس در شیراز از تربزرگ و ترکوچک شهرهای بین

 است. متفاوت يکديگر با

 بر اهدانشگ سازمانی ذهنی تصوير یرتأث بررسی»به  یامطالعه در( 0212) 1راپوسو و الوز

 که داد نشان آنانپژوهش  نتايج. ختندداپر «نشدا توسعه فباهد، ننشجويادا اررفت روی

 دارد. دانشجويان وفاداری و رضايتمندی روی بر را یرتأث بیشترين ذهنی تصوير

 ،شهرت سازمانی، تصويرسازمانی( در پژوهش خود ارتباط پیچیده بین 0211) 0ترن

 بعد هفت پژوهش قرار داده است. اين موردبررسیرا  یسازمانتيهوارتباط سازمانی و 

 راتیتأث، مثبت عواطف مانند ابعادی ؛دهدیم نشان را تصويرسازمانی کلیدی و مختلف

                                                                                                                                        

1. Alves & Rapos 

2. Tran 
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 و نگرش و رفتار، کارکنان ظاهری وضعیت، آنالين ظاهر، ديداری راتیتأث، محیطی

 انیازمتصويرسهای پژوهش وی نشان داد که زمان و تجربه برای بیرونی. يافته ارتباطات

اعتماد  ،مطلوبیت، آشنايی، آورد که شامل پنج سطح آگاهیشهرتی ماندگار را به وجود می

 و حمايت عمومی است.

 از يکی عنوانبه تصويرسازمانی اهمیت» به خود پژوهش در( 0212) 1تُرس و پرز 

قرار دادند.  موردمطالعه «آموزشی خدمات و عالی آموزش رقابتی محیط در عوامل نيترمهم

 و است دهش پذيرفته مکزيک مردم توسط تصويرسازمانی مقیاس که داد نشان پژوهش تايجن

 رابطه ناي بر عالوه. است جامعه موردقبول نیز مقیاس اين در ذکرشده یسنجروان هایويژگی

 مزبور ايالت در موجود عالی آموزش مؤسسات از يک هر تصويرسازمانی بین معناداری

 شد. مشاهده

ناگونی دارای ابعاد گو تصويرسازمانیهای پژوهش بیانگر آن است که هبررسی پیشین 

ها بوده و از ارزش و اهمیت سازمان موردتوجهدور  چنداننههای است که امروزه و در سال

ت. برخوردار اس، هايی که دارای اهداف مشترک هستندای در عرصه رقابت بین سازمانويژه

 ره موفقیت و پیشرفت در آن نقش و سازمان ذهنی رتصوي مفهوم فراوان اهمیت وجود با

 انشگاهید مباحث در و کشور در پويا سازمانی عنوانبه دانشگاهی یهاکتابخانه مانند سازمان

 اين گفت توانب شايد و است نشده پرداخته بايد کهچنان موضوع اين به شده منتشر متون نیز و

 .است مانده مغفول نحوی به موضوع

 در اهیدانشگ هر هدف چراکه است؛ آن تپنده قلب یادانشکده و دانشگاه هر یکتابخانه

 مرکز همثاببه کتابخانه و است نو دانش خلق و علمی سطح و علم ارتقاء و تولید اول مرحله

. کندیم عمل اطالعات و دانش ساختن ريپذدسترس و اشاعه، دهیسازمان، گردآوری

 وجه بهترين به بتوانند تا بشناسند را خود کنندهاستفاده عهجام بايد نخست گام در هاکتابخانه

. کنند رقرارب دوسويه و مؤثر ارتباطی بتوانند هاآن با و گويند پاسخ آنان اطالعاتی نیازهای به

 از آگاهی، کندیم کمک کتابخانه مراجعان و مخاطبان شناسايی به که مواردی از يکی

                                                                                                                                        

1. Perez & Torres 
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 بررسی و طالعهم بنابراين؛ است آن محیط و کتابداران، کتابخانه به نسبت هاآن ذهنی تصوير

 و خاطبانم شناسايی در مرکز اين به تواندیم دانشگاهی یهاکتابخانه مخاطبان ذهنی تصوير

 ذهنی تصوير شناسايی حاضر پژوهش اصلی هدف. کند کمک شانیاطالعات نیازهای

 دانشگاه یهاکتابخانه از طبائیطبا عالمه دانشگاه کتابداران و علمیهیئت اعضای سازمانی

 .است

 پژوهش روش

وهش ست. جامعه پژا پیمايشی -روش توصیفی  ازنظرپژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و 

 گیریمونهن منظوربهو کتابداران دانشگاه عالمه طباطبائی هستند.  علمیهیئتحاضر اعضای 

تصادفی  صورتبه علمیتهیئدر پژوهش حاضر در وهله اول جامعه  علمیهیئتاز اعضا 

 گیرینمونهساده و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند و در مرحله دوم از روش 

نفر است لذا تعداد نمونه در  111جامعه آماری پژوهش حاضر . استفاده شد یاطبقه -تصادفی

، شدرصد افزاي 12نفر محاسبه شد و با احتساب  002 اين پژوهش مطابق با جدول مورگان

در جامعه کتابداران از روش  گیرینمونه نفر است. 020تعداد نمونه جامعه پژوهش 

 قرار گرفتند. موردپژوهشاستفاده شد و همه کتابداران جامعه پژوهش  یسرشمار

پژوهش از روش اسنادی  هاییشینهپدر پژوهش حاضر برای نگارش مبانی نظری و 

با  های مرتبط با موضوع پژوهش وو پیشینهاستفاده شده است. پس از بررسی مبانی نظری 

( 1362آراسته )های معتبر و مبنا قرار دادن پرسشنامه پژوهش کوکبی الگوبرداری از مدل

ير ذهنی مدل مفهومی تصو بر اساسساخته طراحی شد. اين پرسشنامه  پژوهشگرای پرسشنامه

ت بعد و مؤلفه کلی اسلی بالنگ و نگوين طراحی شده است. اين مدل دارای پنج  سازمانی

ی و محیط فیزيک، شدهارائهکیفیت خدمات ، شهرت و اعتبار، که عبارت از هويت سازمان

 مقیاس بر اساسگويه است که  32بخش و  0برخورد کارکنان است. پرسشنامه مزبور دارای 

 گیریدازهان زياد و خیلی زياد، متوسط، کم، های خیلی کمطیف لیکرت با گزينه یادرجه 1

 و علمیهیئتهر دو گروه اعضای  حضوری توزيع شد. صورتبه هاپرسشنامهشده است. 

توا( و روايی مح) یصورروايی پرسشنامه از نوع کتابداران به يک پرسشنامه پاسخ دادند. 
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های درصد محاسبه گرديد. داده 21پايايی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 

پی. اس.  افزار اس.ای و با نرماز آمار توصیفی و آزمون تی تک نمونهبا استفاده  آمدهدستبه

 قرار گرفت. وتحلیلتجزيهاس. مورد 

 ی پژوهشهایافته

، شهرت، های هويتمؤلفه و کتابداران از علمیهیئتپرسش پژوهش میزان درک اعضای 

عالمه  های دانشگاهمحیط فیزيکی و رفتار کارکنان سازمان کتابخانه، کیفیت خدمات

 طباطبائی چقدر است؟
 های تصویر ذهنی سازمانیمیانگین و انحراف معیار مؤلفه. 1جدول 

 انحراف معیار میانگین 
 مؤلفه هویت

 74/6 66/3 علمیهیئت
 52/6 52/3 کتابدار

 761/6 51/3 کل
 مؤلفه شهرت و اعتبار

 67/6 33/3 علمیهیئت
 55/6 21/3 کتابدار

 65/6 32/3 کل
 شدهارائهخدمات  مؤلفه

 74/6 33/3 علمیهیئت
 71/6 26/3 کتابدار

 75/6 32/3 کل
 مؤلفه محیط فیزیکی

 11/1 51/3 علمیهیئت
 86/6 11/3 کتابدار

 61/1 56/3 کل
 مؤلفه رفتار کارکنان

 83/6 55/3 علمیهیئت
 16/6 86/3 کتابدار

 85/6 66/3 کل
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در مؤلفه هويت  92/3بیشترين میانگین با مقدار شود مشاهده می 1که در جدول  طورهمان

دانشگاه اختصاص دارد. مقدار میانگین مؤلفه هويت در میان کتابداران  علمیهیئتبه اعضای 

رابر با ب علمیهیئتمیانگین مؤلفه شهرت و اعتبار سازمان در میان اعضای است.  10/3برابر با 

است. میزان میانگین مؤلفه کیفیت خدمات در  06/3درصد و در میان کتابداران برابر با  33/3

مقدار میانگین است.  09/3و در میان کتابداران برابر با  33/3برابر با  علمیهیئتمیان اعضای 

و مقدار میانگین برای  16/3در مؤلفه محیط فیزيکی برابر با  علمیهیئتبرای اعضای 

میانگین مؤلفه رفتار کارکنان سازمان  است. 11/3کتابداران در مؤلفه محیط فیزيکی برابر با 

 است. 19/3درصد و در میان کتابداران برابر با  11/3برابر با  علمیهیئتدر میان اعضای 

المه و کتابداران دانشگاه ع علمیهیئتبین تصوير ذهنی سازمانی اعضای فرضیه پژوهش: 

 ری وجود دارد.های دانشگاه عالمه طباطبائی تفاوت معناداطباطبائی از کتابخانه

  علمیهیئت. نتایج آزمون تی برای تصویر ذهنی سازمانی اعضای 2جدول 

 و کتابداران دانشگاه عالمه طباطبائی

 هامؤلفه

 3نمره مقايسه آزمون=

 میانگین
 نمره تی

درجه 

 آزادی

 تفاوت 

 اهمیانگین

سطح 

 کتابداران علمیهیئت معناداری

 221/2 209/2 062 12/11 31/3 23/3 تصوير ذهنی سازمانی

 221/2 161/2 062 03/12 10/3 92/3 هويت

 221/2 306/2 062 12/1 06/3 33/3 شهرت

 221/2 301/2 062 32/2 09/3 33/3 کیفیت خدمات

 221/2 126/2 062 62/2 11/3 16/3 محیط فیزيکی

 221/2 929/2 062 13/10 19/3 11/3 رفتار کارکنان

و کتابداران در میزان تصوير ذهنی از  علمیهیئتگاه اعضای ديد 0با توجه به جدول 

درصد اطمینان  66و در سطح  221/2های دانشگاه عالمه طباطبائی با سطح معناداری کتابخانه

گاه نزد های دانشاز تصوير ذهنی کتابخانه آمدهدستبهتفاوت معناداری وجود دارد. میانگین 

است که نتیجه  31/3ابداران در متغیر تصوير ذهنی و میانگین کت 23/3 علمیهیئتاعضای 
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اه عالمه های دانشگاز تصوير ذهنی کتابخانه علمیهیئتشود میزان درک اعضای گرفته می

 طباطبائی بیشتر از کتابداران است.

 66و در سطح  221/2با سطح معناداری  یسازمانتيهوبعد تصوير ذهنی در بعد  1از بین 

وت تفا یسازمانتيهوو کتابداران از بعد  علمیهیئتک اعضای درصد اطمینان بین در

و  92/3 علمیهیئتاز تصوير ذهنی نزد اعضای  آمدهدستبهمعناداری وجود دارد. میانگین 

توان نتیجه گرفت میزان درک بنابراين می؛ است 10/3میانگین تصوير ذهنی کتابداران 

های دانشگاه عالمه ازمانی کتابخانهاز مؤلفه هويت تصوير ذهنی س علمیهیئتاعضای 

 طباطبائی بیش از کتابداران است.

از تصوير ذهنی نزد اعضای  آمدهدستبهدر بعد شهرت و اعتبار سازمان میانگین 

است. در اين بعد با سطح معناداری  06/3و میانگین تصوير ذهنی کتابداران  33/3 علمیهیئت

ت و کتابداران تفاوت مثب علمیهیئترک اعضای درصد اطمینان بین د 66و در سطح  221/2

توان گفت درک اعضای و معناداری وجود دارد و با توجه به میانگین حد متوسط می

مه های دانشگاه عالاز مؤلفه شهرت و اعتبار تصوير ذهنی سازمانی کتابخانه علمیهیئت

 طباطبائی بیش از کتابداران است.

های دانشگاه عالمه طباطبائی با سطح کتابخانه در شدهارائهدر بعد کیفیت خدمات 

و کتابداران از  علمیهیئتدرصد اطمینان بین درک اعضای  66و در سطح  221/2معناداری 

 از تصوير ذهنی نزد آمدهدستبهاين بعد تفاوت مثبت و معناداری وجود دارد. میانگین 

توان ادعا بنابراين می؛ است 09/3و میانگین تصوير ذهنی کتابداران  33/3 علمیهیئتاعضای 

های توسط کتابخانه شدهارائهاز مؤلفه کیفیت خدمات  علمیهیئتکرد که درک اعضای 

 دانشگاه عالمه طباطبائی بیش از درک کتابداران از اين مؤلفه است.

ای دانشگاه هو کتابداران در بعد شناخت محیط فیزيکی کتابخانه علمیهیئتبین اعضای 

درصد اطمینان تفاوت معناداری  66و در سطح  221/2بائی با سطح معناداری عالمه طباط

گاه نزد های دانشاز بعد شناخت محیط فیزيکی کتابخانه آمدهدستبهوجود دارد. میانگین 

است  11/3و میانگین کتابداران در متغیر شناخت محیط فیزيکی  16/3 علمیهیئتاعضای 
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ی از مؤلفه شناخت محیط فیزيک علمیهیئتاعضای  شود میزان درککه نتیجه گرفته می

 های دانشگاه عالمه طباطبائی بیشتر از کتابداران است.تصوير ذهنی سازمانی کتابخانه

گاه عالمه های دانشو کتابداران در بعد رفتار کارکنان کتابخانه علمیهیئتبین اعضای 

ان تفاوت معناداری وجود درصد اطمین 66و در سطح  221/2طباطبائی با سطح معناداری 

دانشگاه نزد اعضای  یهاکتابخانه از بعد رفتار کارکنان آمدهدستبهدارد. میانگین 

است که نتیجه گرفته  19/3و میانگین کتابداران در متغیر رفتار کارکنان  11/3 علمیهیئت

مه طباطبائی های دانشگاه عالشود میزان درک کتابداران از مؤلفه رفتار کارکنان کتابخانهمی

 است. علمیهیئتبیشتر از اعضای 

 گيرینتيجهبحث و 

های خانهتوسط کتاب شدهارائهو کتابداران از خدمات  علمیهیئتمطالعه تصوير ذهنی اعضای 

با استفاده از آزمون تی تک  شدهیآورجمعهای دانشگاه عالمه طباطبائی و تحلیل داده

 و کتابداران از تصوير ذهنی علمیهیئتزان درک اعضای ی باال بودن میدهندهای نشاننمونه

وسط ت شدهارائههای پژوهش شواهد های دانشگاه عالمه طباطبائی بود.سازمانی کتابخانه

از عوامل  يکی تصويرسازمانیحاکی از اين است که  یطورکلبهپژوهشگران پیشین نیز 

ابعاد و  یدربرگیرنده صويرسازمانیتها در دنیای امروز است. بر سرنوشت سازمان تأثیرگذار

رفته و بررسی قرار گ موردبحثهای گوناگونی است که توسط پژوهشگران متعددی مؤلفه

 ،ها که در پژوهش حاضر به بررسی آنان پرداخته شداين مؤلفه نيترمهم ازجملهاست. 

سازمان  ونیمحیط درونی و بیر، کارکنان سازمان، شهرت سازمانی، یسازمانتيهوتوان به می

 توسط سازمان اشاره کرد. شدهارائهو خدمات 

عوامل  عنوانبهسازمانی و نهادی ، عوامل فردی یرتأث( به 1362همکارانش )قلی پور و 

ل در پژوهش حاضر نیز به بررسی اين عوام، در تصوير ذهنی سازمانی اشاره کردند تأثیرگذار

مؤلفه با پژوهش قلی پور و همکارانش  پرداخته شد و پژوهش حاضر از منظر بررسی اين سه

 همسو است.
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خدمات ( در پژوهش خود به ابعادی از قبیل کیفیت ارائه 1361نهاد )حسینی و فرهادی

ط محی، بودن منابع و ...( روزبه، های گروهیبرگزاری کالس، امکان تحصیل حین کار)

رد و رفتار برخو، شگاه(ارائه تسهیالت کافی از قبیل کتابخانه و آزمايسازمان )فیزيکی 

شهرت و اعتبار ، مناسب بودن روش برخورد و احترام با دانشجويان(سازمان )کارکنان 

وهش در اين پژ، اندسهولت ورود به دانشگاه در مقاطع تحصیلی بعدی( اشاره کردهسازمان )

 به بعد هويتی سازمان توجهی نشده است.

و شهرت و اعتبار سازمان در  یسازمانتيهو یرتأث( به بررسی 1360) یترابحیدرزاده و 

ن دو پژوهشگر ايايجاد تصوير ذهنی مثبت در کارکنان و مشتريان نسبت به سازمان پرداختند. 

 شدهرائهارفتار کارکنان و خدمات ، هايی نیز محیط سازمانبه مؤلفه تصويرسازمانیدر بررسی 

 اند.توسط سازمان اشاره نکرده

( نشان داد که تصوير ذهنی سازمانی 1363حصار )نوايی پژوهش حاضر مانند پژوهش

 های دانشگاه عالمه نیز در سطح مطلوبی قرار دارد.و کتابداران کتابخانه علمیهیئتاعضای 

همسو است و به نتايج  کامالً( با اين پژوهش 1362مطلق )پژوهش کوکبی آراسته 

 اند.يکسانی رسیده

 موردتوجهخود تنها محیط فیزيکی دانشگاه را ( در پژوهش 1361همکاران )شاهین و  

رفتار کارکنان و کیفیت ، شهرت، های ديگری مانند هويتقرار داده و به عوامل و مؤلفه

 نداشتند. یتوجه، قرار گرفته است موردبررسیخدمات که در پژوهش حاضر 

 تاررف روی بر دانشگاه سازمانی ذهنی تصوير یرتأث بررسی به( 0212راپوسو ) و الوز

 ذهنی تصوير که داد نشان آنانپژوهش  نتايج. پرداختند دانش توسعه هدف با دانشجويان

 تصوير اهجايگ و اهمیت. دارد دانشجويان وفاداری و رضايتمندی روی بر را یرتأث بیشترين

 ینهکتابخا از سازمانی ذهنی تصوير اهمیت با پژوهش اين در هادانشگاه در سازمانی ذهنی

 .است همسو حاضر پژوهش در دانشگاه از بخشی عنوانبه دانشکده

نان و رفتار کارک، ( در پژوهش خود به بررسی ابعادی نظیر محیط فیزيکی0211ترن ). 

 شهرت سازمانی پرداخته است و با پژوهش حاضر همسو است.
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 از سازمانی ذهنی تصوير ويژه جايگاه و اهمیت از نشان( 0212) تُرس و پرز پژوهش

 پژوهش اين در که طورهمان. دارد مؤسسات اين به دانشجو جذب و عالی وزشآم مؤسسات

 لیعا آموزش مراکز به دانشجو جذب در سازمانی ذهنی تصوير است شده اشاره آن به نیز

 .دارد بسزايی یرتأث

 پيشنهادها
ی های روانشناسايی نیاز منظوربههای دانشگاه در کتابخانه شناسیروانکارگیری متخصصان به -

 کتابداران و مراجعان کتابخانه.

 ای با مفهوم تصوير ذهنی.های دانشکدهن مديران و کتابداران کتابخانهکردآشنا  -

های آموزشی جهت تشريح و تفهیم مفهوم سازمانی برای کارکنان ها و کارگاهبرگزاری نشست -

 کتابخانه.

دانشجويان  و علمیهیئتاعضای به کاربران کتابخانه از قبیل  فردمنحصربهارائه خدمات ويژه و  -

ند به معرفی تواديگر که می هایدانشگاهو دانشجويان  علمیهیئتدانشگاه عالمه طباطبائی و اعضای 

 و شهرت کتابخانه کمک کند.

ارتباط مستقیم و چهره به چهره مديران کتابخانه با کتابداران با هدف شناسايی نیازها و آگاهی  -

 آنان. از نظرات

 های مديريتی مشارکتی و تحولی در توانمندسازی کتابداران کتابخانه.ی سبککارگیربه -

رائه سرعت و سهولت ا، های نوين که زمانتر با استفاده از فناوریارائه خدمات بیشتر و متنوع -

 بخشد.می ارتقاءخدمات را 

ظارات انت ،های صمیمی با هدف شناسايی جامعه کاربرانبرپايی جلسات پرسش و پاسخ و نشست -

 آنان و سهولت ارتباط میان کاربران با مديران کتابخانه.

 خانه.قوی و مثبت در میان کارکنان کتاب یسازمانفرهنگن بستری مناسب برای ايجاد کردفراهم  -

 منابع

 بر مؤثر یهامؤلفه مدل طراحی(. 1316اکبر )، عرفانی فر و مصباح الهدی، باقری

 .23-21، (0) 1، راهبردی مديريت انديشه(. ع) صادق امام دانشگاه تصويرسازمانی
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 بازار در وفاداری بر برند ذهنی تصوير و شرکت شهرت یرتأث بررسی(. 1311) اسرا، تفت

 و صاداقت دانشکده، (س) الزهرا دانشگاه، ارشد کارشناسی نامهپايان. کاغذ صنعتی

 .مديريت گروه، حسابداری

 تصوير سنجش هاییاسمق شناسايی(. 1361) رومینا، فرهادی نهاد و حسن میرزا، حسینی

 .126-130، (3) 1، تربیتی گیریاندازه فصلنامه، دانشگاه در برند از ذهنی

 و تجاری نشان و نام از ذهنی تصوير یرتأث بررسی(. 1360) فاطمه، ترابی و کامبیز، حیدرزاده

 1، ابیبازاري مديريت. مشتريان وفاداری بر شدهادراک عمومی روابط هاییتفعال

(01) ،20-02. 

زهرا ال دانشگاه تصويرسازمانی بر مؤثر یهامؤلفه شناسايی(. 1361فاطمه )، مظفری ذاکری
 علوم و شناسیروان دانشکده، الزهرا دانشگاه، ارشد کارشناسی نامهپايان (.س)

 .آموزشی یزيربرنامه و مديريت گروه، تربیتی

(. تصوير ذهنی دانشجويان از 1361علی ) ،سید حامد و آبرود، فرزاد؛ کريمیان، شاهین

ن در دومی شدهارائهمقاله دانشگاه محل تحصیلشان نمونه موردی: دانشگاه شیراز. 

 تهران.، شهرسازی و مديريت شهری، های معماریکنفرانس ملی پژوهش

از  مشتريان ادراک اثر(. 1361) یهسم، جزی احمدزاده و منیره، نیا صالح ؛اهللبیحب، دعايی

 اتاطالع مديريت. بیمارستان از ذهنی تصوير یریگشکل بر انسانی یهيرماس
 .622-611، (2)6، سالمت

(. شناسايی عوامل مؤثر 1362علیرضا )، و نقوی حسینی اصغریعل، آرين؛ پورعزت، پورقلی

 .123-121، (2) 1، فصلنامه دانش انتظامیپلیس.  تصويرسازمانیبر 

ز ا کتابداران و کاربران سازمانی ذهنی تصوير بررسی(. 1362) پريسا، مطلق آراسته کوکبی

 امهنپايان. عمومی یهاکتابخانه نهاد به وابسته تهران شهر عمومی یهاکتابخانه

، تربیتی معلو و شناسیروان دانشکده، (ره) یطباطبائ عالمه دانشگاه، ارشد کارشناسی

 .شناسی دانش و اطالعات علم گروه

 رهادوست ترجمه، رسانیاطالع و کتابداری در پژوهش هایروش .(1666) .کريشان، کومار

 .ملی کتابخانه: تهران .(1322) .خسروی و
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 وابسته یهاکتابخانه و مرکزی کتابخانه تصويرسازمانی بررسی(. 1363) یعل، حصار نوايی

 ارض امام دانشگاه مراجعان و کتابداران ديدگاه از رضوی قدس آستان یشهردرون
 علوم و اتادبی دانشکده، (عرضا ) امام دانشگاه، ارشد کارشناسی نامهپايان. لسالماهیعل

 .شناسی دانش و اطالعات علم گروه، انسانی
Alvesson, M. (1990), organization: from substance to image?, organization 

studies, 11(3), 373-394. 

Christensen, L. T. & Askegaard, S. (2001), Corporate Identity and Corporate 

Image Revisited: A Semiotic Perspective, European Journal of 

Marketing, 35(3/4), 292 315. 

Duntton, J. E. & Dukerich, J.M. (1991), keeping and eye on the mirror: image 

and identity in organizational adaptation, Academy of management 

review, 14(34), 517-554. 

Lang, D. (2008). A multidimensional conceptualization of organizational 

corruption, Academy of management review, 33(3), 710-729. 

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

corporate image in service firms, an empirical study in financial 

institution, international Journal of service Industry Management. 7(2). 

44-56. 

Perez, J. & Torres, E. (2017). Evaluation of the organizational image of a 

university in a higher education institution. Contaduría y 

Administración. 62 (1), 123-140. 

Tran, M. A. (2015). Exploring the corporate image formatin process. 

Qualitative market research: an international journal, 18 (1), 86-114. 


