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چکيده
اين پژوهش با هدف مطالعه و شناخت تصوير ذهنی سازمانی اعضای هیئتعلمی و کتابداران دانشگاه عالمه طباطبائی از
کتابخانههای دانشگاه انجام شده است .پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش پیمايشی ˚ تحلیلی بود.
جامعه آماری اين پژوهش  020نفر از اعضای هیئتعلمی دانشگاه و  26نفر از کتابداران اين دانشگاه است .ابزار
گردآوری اطالعات با پرسشنامه پژوهشگر ساخته بر اساس مدل تصوير ذهنی سازمانی لیبالنگ و نگوين انجام شد.
روايی پرسشنامه از نوع صوری (روايی محتوا) و پايايی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با  21درصد محاسبه گرديد.
دادههای گردآوریشده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تی تک نمونهای و با نرمافزار اس .پی .اس .اس .مورد
تجزيهوتحلیل قرار گرفت .يافتههای پژوهش نشان داد میانگین بهدستآمده از تصوير ذهنی سازمانی اعضای هیئتعلمی
برابر با  3/23و میانگین تصوير ذهنی سازمانی کتابداران  3/31است .میانگین بهدستآمده در ابعاد هويت ،شهرت ،کیفیت
خدمات ،محیط فیزيکی و رفتار کارکنان در مدل تصوير ذهنی اعضای هیئتعلمی به ترتیب برابر با ،3/33 ،3/33 ،3/92
 3/16و  3/11است؛ و برای کتابداران برابر با  3/11 ،3/09 ،3/06 ،3/10و  3/19است .نتايج حاصل از پژوهش نشان داد
که میزان درک اعضای هیئتعلمی از تصوير ذهنی سازمانی کتابخانههای دانشگاه عالمه طباطبائی بیشتر از کتابداران
است.
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مقدمه
تداوم هر کسبوکاری نیازمند داشتن مشتريان وفادار و فروش مداوم محصول يا خدمت
ارائهشده به آنهاست .به دست آوردن مشتريان جديد بهتنهايی به موفقیت سازمانها در
بلندمدت کمکی نمیکند و بايد با حفظ آنها و برقراری ارتباط با آنها همراه باشد (تفت،
 .)1311امروزه مؤسسات و سازمانهای بسیاری وجود دارند که از نوع خدماتی هستند و به
مشتريان خود خدمات متنوع و گوناگونی را ارائه میدهند .مؤسسات آموزشی بهخصوص
مؤسسات آموزش عالی يکی از مهمترين و تأثیرگذارترين سازمانها در ارائه خدمات علمی،
آموزشی ،فرهنگی و ...به عموم مردم بهخصوص به اساتید و دانشجويان هستند .از سوی ديگر
عوامل زيادی هستند که ممکن است بر وفاداری مشتريان اثرگذار باشند ،يکی از اين عوامل
تصوير ذهنی سازمانی 1مشتری درباره سازمان و مؤسسهای است که از آن خدمتی را دريافت
میکند.
تصوير و شهرت عمومی سازمانها ،يکی از عوامل تأثیرگذار بر سرنوشت آنها در دنیای
امروز است ،بهگونهای که سوء شهرت سازمان در بین مخاطبان آن يکی از عوامل مرگ
سازمانها است ،زيرا همانند ديگر پديدهها افراد بر اساس ادراک خود از سازمانها با آنها
ارتباط برقرار میکنند .وجود يک تصوير ذهنی 0منفی از يک سازمان بر جنبههای گوناگونی
مثل جذب منابع ،حمايت و پشتیبانی مخاطبان و درنهايت مشروعیت آن تأثیر منفی میگذارد
(النگ .)0221 ،3بهعبارتديگر يک سازمان تنها با درک صحیح و جامع از نیازها و
خواستههای مشتری و مخاطبان خود میتواند به بقای خود ادامه دهد ،اين مسئله خود اهمیت
مطالعهی رفتار مخاطبان را نشان میدهد .برای درک رفتار مخاطبان نهتنها بايد نسبت به
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خدمتی که به آنان ارائه میشود بلکه بايد نسبت به موقعیتی که در پاسخ روی میدهد نیز
شناخت کافی داشت .تصوير ذهنی سازمانی يک بخش نامحسوس اما مهم در موفقیت يک
سازمان است؛ چراکه تصوير ذهنی سازمانی يکی از ارزشمندترين سرمايههای سازمان است.
)1. organizational self image (OSI
2. self image
3. Lang
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مهمترين کارکرد و اهمیت تصوير ذهنی سازمانی اين است که موجب شناخته شدن سازمان،
توانايیهای آن ،استانداردهای خدماترسانی و ساير ويژگیهای مربوط را به ذینفعان
نمايش میدهد .آنقدر بر اهمیت تصوير ذهنی سازمان تأکید شده است که برخی از
نويسندگان مدعی هستند تا پانزده درصد از ارزش سهام يک سازمان بهواسطه تصوير مطلوب
سازمان تعیین میشود (دعايی ،صالحنیا و احمدزادهجزی.)1361 ،
درواقع تصوير ذهنی سازمانی کاربران و کارکنان با موفقیت و عدم موفقیت سازمان در
ارتباط است .ازجمله نهادهايی که برای پیشرفت و پويايی به تصويرهای بیرونی خود
وابستهاند ،کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی بهخصوص کتابخانههای دانشگاهی که بهعنوان
نهادی در خدمت دانشآفرينی است .شايد بتوان گفت برای هر دانشگاه يا مرکز آموزش
عالی تصوير و شهرت باارزشترين دارايی محسوب میشود ،بهخصوص در محیط بیثبات
امروزی که با توجه به نقش بسیار تأثیرگذار رسانههای جمعی ،هرگونه اخالل ،وقفه ،بینظمی
يا اتفاق رسانهای میتواند شهرت سازمانهای استوار و محکم را نیز بهسرعت دچار خدشه
کند .ازاينرو پژوهش حاضر درصدد است به اين سؤال پاسخ دهد که آيا بین تصوير ذهنی
سازمانی اعضای هیئتعلمی و کتابداران دانشگاه عالمه طباطبائی از کتابخانههای دانشگاه
تفاوت معناداری وجود دارد؟
الوسون )1662( 1تصويرسازمانی را يک واقعیت خارقالعاده تعريف میکند که از يک
بافت اجتماعی خاص بیرون آمده بهعنوان يک بخش غیر بديهی از مديريت و عملکرد
سازمانی که توسط بازيگران محلی برای دريافت مفاهیم معنیدار تجربه شده است و بنابراين
يک ساختار تاريخی نیست ،بلکه مشروط به اجتماع ،فرهنگ و عوامل مادی است .دوتون و
چگونه میبینند ،تعريف میکند .آنان تصويرسازمانی را بهعنوان تصوير درک شده توسط
ديگران ،توسعهيافته بهعنوان يک نتیجه از ادراکات اعضای سازمان از ادراک ديگران تعريف
میکند .پژوهشگران سازمانی بهطور عمده بر ادراک اعضا در ارتباط با تصوير تمرکز دارند.
1. Alvesson
2. Duntton & Dukerich
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هرچند تصويرسازمانی هم به ادراکات اعضای سازمان و هم به ادراکات کارکنان توسط
تصويرسازمانی تحت تأثیر قرار گرفته است (کريستنسن و اسکوگارد.)0221 ،1
نخستین کرد و بروز اصطالح تصويرسازمانی در حوزه روابط عمومی را میتوان از مقاله
هاروارد بیزيتس ريويو 0در سال  1661رديابی کرد .در آن زمان تعريف رايج از
تصويرسازمانی صرفاً تصويری بود که سازمانی در اذهان گروهها و اجتماعات مرتبط به خود
به وجود آورده و طبعاً بیشتر به جنبههای بصری سازمان گره خورده بود .در دهه 1692
تصويرسازمانی بیشتر با رويکرد طراحی گرافیکی شناخته میشد که در آن بیشترين توجه به
نام ،ترکیب حروف و واژگان ،طراحی لوگو و قواعد بهکارگیری آن ترکیب رنگها ،تولید
نوشتافزارها و کاالهای جانبی مانند بروشورها که با هدف بازاريابی برای سازمان انجام
میگرفت اختصاص پیدا کرد (باقری و عرفانیفر.)1316 ،
نظريه تصويرسازمانی توسط دو روانشناس به نامهای بیچ و میچل 3در اواسط دهه 1612
میالدی مطرح شد .شکلگیری و نضج نظريه تصوير از فلسفه ،رفتار سازمانی ،روانشناسی
اجتماعی و مباحثی مانند توسعه فردی ،تعهد فراتصمیم و  ...بیبهره نمانده است .درواقع چنین
مباحثی منجر به شکلگیری مفهومی با عنوان تصوير گرديده است .بر اساس اين نظريه تصوير
عبارت است از «بازسازی گذشته فرد و آرمانها و آرزوهای فرد برای آينده ،بهبیانديگر هر
تصويری مشتمل بر ديدگاه فرد نسبت به خود و آينده خود است .نظريه تصوير تالشی در
جهت نشان دادن نقش چنین تصاوير و اهداف و نحوه تأثیر و تأثر آنها در تصمیمگیری فرد
و سازمانهاست»(ذاکری مظفری.)1361 ،
در بیشتر پژوهشهايی که تاکنون در حوزه تصويرسازمانی انجام شده است ،پژوهشگران
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عمدتاً مدل لیبالنگ و نگوين 2را که خاص سازمانهای خدماتی است ،اساس کار خود قرار
دادهاند .بهطوریکه مدل خود را با مبنا قرار دادن مدل مزبور و تکمیل آن با ساير مدلهای
ديگر طراحی و ايجاد نمودهاند (کوکبی آراسته .)1362 ،اين مدل دارای پنج مؤلفه اصلی از
1. Christensen & Askegaard
2. Harvard Business Review
3. Beach & Mitchel
4. LeBlanc & Nguyen
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قرار هويتسازمانی ،شهرت و اعتبار سازمانی ،محیط فیزيکی سازمان ،کیفیت خدمات
ارائهشده و رفتار و برخورد کارکنان است .اولین مؤلفه يعنی هويتسازمانی به شخصیت،
صفات و خصوصیات متمايزکننده هر شرکت اشاره دارد .شهرت عبارت از انسجام و تداوم
اقدامات هر سازمان در طول زمان است ،به عبارت بهتر شهرت از تضمین خدماتدهی مطمئن
و درخور اعتماد ناشی میشود؛ بنابراين شهرت هر شرکت خدماتی از طريق اقدامات درخور
اعتماد مديريت آن به وجود میآيد .نظر به اينکه خدمات مشخصههای اعتباری و پذيرشی
فراوانی دارند ،باور بر اين است که نحوه و کیفیت عرضه آنها و نیز عالئم و نمادهای موجود
در محیط فیزيکی که خدمات در آن محیط تولید و مصرف میشود برداشت و ادراک
مشتريان و مخاطبان از تصويرسازمانی را تحت تأثیر قرار میدهند .نمادها و عالئم موجود در
محیط فیزيکی در انتقال دادن هدف و تصوير شرکت به مشتريان عناصری کارآمد و
تأثیرگذار محسوب میشوند .از اين گذشته عوامل مربوط به حال و هوا و جو حاکم بر محیط
تأثیر شديدی بر انگیزش کارکنان شرکت و نحوه مواجه آنان در هنگام خدماتدهی
میگذارد و مشخص است که عملکرد ،نوع رفتار و طرز رفتار کارکنان که در زمان دريافت
يا ارائه خدمات رخ میدهد بر برآيند و نتیجه ارزيابیهای مشتريان از خدمات شرکت بسیار
تأثیرگذار خواهد بود (لیبالنگ و نگوين.)1669 ،
پژوهش حاضر به دنبال آن است که میزان درک اعضای هیئتعلمی و کتابداران از
تصوير ذهنی سازمانی کتابخانه دانشگاه عالمه طباطبائی را در پنج مؤلفه هويت ،شهرت و
اعتبار ،محیط فیزيکی ،کیفیت خدمات ارائهشده و رفتار کارکنان را بر اساس مدل لیبالنگ
و نگوين مطالعه کرده و به آزمون اين فرضیه که بین تصوير ذهنی سازمانی اعضای
وجود دارد ،پاسخ دهد.
به دلیل اهمیت فراوان مفهوم تصوير ذهنی سازمانی و نقش آن در پیشرفت و موفقیت هر
سازمان پژوهشگران زيادی به بررسی اين مفهوم پرداختهاند .در ادامه به برخی از آنها اشاره
میشود .قلی پور و همکارانش ( )1362در پژوهشی به شناسايی عوامل مؤثر بر تصويرسازمانی
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پلیس پرداختند .نتايج پژوهش آنان نشان داد که عوامل ملی و فرا منطقهای ،محیط نهادی،
عوامل سازمانی و عوامل فردی میتواند در شکلگیری تصويرسازمانی مؤثر باشد.
حسینی و فرهادی نهاد ( )1361در پژوهشی با عنوان «شناسايی مقیاسهای سنجش تصوير
ذهنی از برند در دانشگاه پیام نور» تصوير ذهنی مثبت از برند دانشگاه و مقیاسهای سنجش
تصوير ذهنی از برند در دانشگاه پیام نور را موردبررسی قرار دادند .در اين پژوهش جهت
استخراج تداعیهای تصوير برند دانشگاه پیام نور از ادراک خود تفسیری دانشجويان،
تکنیک تداعی آزاد مورداستفاده قرار گرفته است .نتايج حاکی از آن است که  13ويژگی
جهت سنجش برند دانشگاه پیام نور شناسايی شد .مقیاسهای شناسايیشده در اين پژوهش
به مديران دانشگاه امکان میدهد که با کمی کردن اين مقیاسها در آينده جهت تدوين
راهبرد رقابتی ،تصوير ذهنی خود را با ساير دانشگاهها مقايسه کرده و نقاط قوت و ضعف
خود را شناسايی کنند.
حیدرزاده و ترابی ( )1360در مطالعه خود با عنوان «بررسی تأثیر تصوير ذهنی از نام و
نشان تجاری و فعالیتهای روابط عمومی ادراکشده با وفاداری مشتريان» نشان دادند که
فعالیتهای روابط عمومی ادراکشده با وفاداری مشتری رابطه مستقیم دارد و اين رابطه
تحت تأثیر تصوير ذهنی از نام و نشان تجاری قرار میگیرد و زمانی که تصوير ذهنی از نام
و نشان تجاری مطلوب است ،اثر فعالیتهای روابط عمومی ادراکشده بر روی وفاداری
مشتری قویتر و مشخصتر است .درحالیکه تصوير ذهنی نامطلوب از نام و نشان تجاری
اثر کاهش بر روی وفاداری مشتری دارد و منجر به کاهش وفاداری میشود .همچنین آنها
چنین بیان میکنند که روابط و ايجاد شهرت در میان عموم بهطور مثبتی بر روی مشتريان
سال سوم ،شماره  ،11تابستان 69

اثرگذار است که میتواند از طريق فعالیتهای روابط عمومی باعث شود آنها به سمت
سازمانی که تصوير ذهنی مطلوبی از آن دريافت کردهاند کشیده شوند.
نوايی حصار ( )1363در پژوهش خود با عنوان «بررسی تصويرسازمانی کتابخانه مرکزی
و کتابخانههای وابسته درونشهری آستان قدس رضوی از ديدگاه کتابداران و مراجعان» به
بررسی تصويرسازمانی کتابخانه مرکزی و کتابخانههای وابسته درونشهری آستان قدس
رضوی از ديدگاه کتابداران و مراجعان پرداخته است .يافتههای پژوهش نشان داد که
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تصويرسازمانی کتابخانه مرکزی و کتابخانههای وابسته درونشهری آستان قدس رضوی از
ابعاد شهرت ،هويتسازمانی ،پويايی ،دسترسی به خدمات ،ارائه خدمات ،استعداد و
توانمندی کارکنان ،توجه به مخاطبان ،امنیت و محیط فیزيکی از ديدگاه کتابداران و مراجعان
در سطح مطلوب است.
پژوهش کوکبی آراسته مطلق ( )1362نیز بر روی میزان درک کتابداران و کاربران از
تصوير ذهنی کتابخانههای عمومی شهر تهران تمرکز دارد .نتايج حاصل از اين پژوهش در
رابطه با درک کتابداران و کاربران از تصوير ذهنی کتابخانههای عمومی شهر تهران نشان
داد که میان تصوير ذهنی کتابداران و کاربران تفاوت معناداری وجود دارد.
شاهین ،کريمیان و آبرود ( )1361در پژوهشی با عنوان «تصوير ذهنی دانشجويان از
دانشگاه محل تحصیلشان نمونه موردی :دانشگاه شیراز» به بررسی محیط فیزيکی دانشگاه و
تصوير ذهنی دانشجويان از آن پرداختند .آنها معتقدند که تصوير ذهنی افراد از محیط
دانشگاه بر اثر مدتزمانهای مختلف که در دانشگاه با هم حضور دارند و همچنین سطوح
و تعامالت مختلفی که با محیط دارند با يکديگر متفاوت است و به تناسبات اين قضیه که با
هم در حال تغییر است ،میزان شناخت آنها از فضا با هم تفاوت پیدا میکند .درنتیجه هويت
و دلبستگی نیز با هم متفاوت است .نتايج اين پژوهش حاکی از آن است که تصوير ذهنی
بین شهرهای کوچکتر و بزرگتر از شیراز در جنسیتهای مختلف و ازنظر مقیاس جابجايی
با يکديگر متفاوت است.
الوز و راپوسو )0212( 1در مطالعهای به «بررسی تأثیر تصوير ذهنی سازمانی دانشگاه بر
روی رفتار دانشجويان ،باهدف توسعه دانش» پرداختند .نتايج پژوهش آنان نشان داد که
ترن )0211( 0در پژوهش خود ارتباط پیچیده بین تصويرسازمانی ،شهرت سازمانی،
ارتباط سازمانی و هويتسازمانی را موردبررسی قرار داده است .اين پژوهش هفت بعد
مختلف و کلیدی تصويرسازمانی را نشان میدهد؛ ابعادی مانند عواطف مثبت ،تأثیرات
1. Alves & Rapos
2. Tran
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تصوير ذهنی بیشترين تأثیر را بر روی رضايتمندی و وفاداری دانشجويان دارد.
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محیطی ،تأثیرات ديداری ،ظاهر آنالين ،وضعیت ظاهری کارکنان ،رفتار و نگرش و
ارتباطات بیرونی .يافتههای پژوهش وی نشان داد که زمان و تجربه برای تصويرسازمانی
شهرتی ماندگار را به وجود میآورد که شامل پنج سطح آگاهی ،آشنايی ،مطلوبیت ،اعتماد
و حمايت عمومی است.
پرز و تُرس )0212( 1در پژوهش خود به «اهمیت تصويرسازمانی بهعنوان يکی از
مهمترين عوامل در محیط رقابتی آموزش عالی و خدمات آموزشی» موردمطالعه قرار دادند.
نتايج پژوهش نشان داد که مقیاس تصويرسازمانی توسط مردم مکزيک پذيرفته شده است و
ويژگیهای روانسنجی ذکرشده در اين مقیاس نیز موردقبول جامعه است .عالوه بر اين رابطه
معناداری بین تصويرسازمانی هر يک از مؤسسات آموزش عالی موجود در ايالت مزبور
مشاهده شد.
بررسی پیشینههای پژوهش بیانگر آن است که تصويرسازمانی دارای ابعاد گوناگونی
است که امروزه و در سالهای نهچندان دور موردتوجه سازمانها بوده و از ارزش و اهمیت
ويژهای در عرصه رقابت بین سازمانهايی که دارای اهداف مشترک هستند ،برخوردار است.
با وجود اهمیت فراوان مفهوم تصوير ذهنی سازمان و نقش آن در پیشرفت و موفقیت هر
سازمان مانند کتابخانههای دانشگاهی بهعنوان سازمانی پويا در کشور و در مباحث دانشگاهی
و نیز متون منتشر شده به اين موضوع چنانکه بايد پرداخته نشده است و شايد بتوان گفت اين
موضوع به نحوی مغفول مانده است.
کتابخانهی هر دانشگاه و دانشکدهای قلب تپنده آن است؛ چراکه هدف هر دانشگاهی در
مرحله اول تولید و ارتقاء علم و سطح علمی و خلق دانش نو است و کتابخانه بهمثابه مرکز
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گردآوری ،سازماندهی ،اشاعه و دسترسپذير ساختن دانش و اطالعات عمل میکند.
کتابخانهها در گام نخست بايد جامعه استفادهکننده خود را بشناسند تا بتوانند به بهترين وجه
به نیازهای اطالعاتی آنان پاسخ گويند و با آنها بتوانند ارتباطی مؤثر و دوسويه برقرار کنند.
يکی از مواردی که به شناسايی مخاطبان و مراجعان کتابخانه کمک میکند ،آگاهی از
1. Perez & Torres
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تصوير ذهنی آنها نسبت به کتابخانه ،کتابداران و محیط آن است؛ بنابراين مطالعه و بررسی
تصوير ذهنی مخاطبان کتابخانههای دانشگاهی میتواند به اين مرکز در شناسايی مخاطبان و
نیازهای اطالعاتیشان کمک کند .هدف اصلی پژوهش حاضر شناسايی تصوير ذهنی
سازمانی اعضای هیئتعلمی و کتابداران دانشگاه عالمه طباطبائی از کتابخانههای دانشگاه
است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی  -پیمايشی است .جامعه پژوهش
حاضر اعضای هیئتعلمی و کتابداران دانشگاه عالمه طباطبائی هستند .بهمنظور نمونهگیری
از اعضا هیئتعلمی در پژوهش حاضر در وهله اول جامعه هیئتعلمی بهصورت تصادفی
ساده و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند و در مرحله دوم از روش نمونهگیری
تصادفی -طبقهای استفاده شد .جامعه آماری پژوهش حاضر  111نفر است لذا تعداد نمونه در
اين پژوهش مطابق با جدول مورگان  002نفر محاسبه شد و با احتساب  12درصد افزايش،
تعداد نمونه جامعه پژوهش  020نفر است .نمونهگیری در جامعه کتابداران از روش
سرشماری استفاده شد و همه کتابداران جامعه پژوهش موردپژوهش قرار گرفتند.
در پژوهش حاضر برای نگارش مبانی نظری و پیشینههای پژوهش از روش اسنادی
استفاده شده است .پس از بررسی مبانی نظری و پیشینههای مرتبط با موضوع پژوهش و با
الگوبرداری از مدلهای معتبر و مبنا قرار دادن پرسشنامه پژوهش کوکبی آراسته ()1362
پرسشنامهای پژوهشگر ساخته طراحی شد .اين پرسشنامه بر اساس مدل مفهومی تصوير ذهنی
که عبارت از هويت سازمان ،شهرت و اعتبار ،کیفیت خدمات ارائهشده ،محیط فیزيکی و
برخورد کارکنان است .پرسشنامه مزبور دارای  0بخش و  32گويه است که بر اساس مقیاس
 1درجهای طیف لیکرت با گزينههای خیلی کم ،کم ،متوسط ،زياد و خیلی زياد اندازهگیری
شده است .پرسشنامهها بهصورت حضوری توزيع شد .هر دو گروه اعضای هیئتعلمی و
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سازمانی لی بالنگ و نگوين طراحی شده است .اين مدل دارای پنج بعد و مؤلفه کلی است

کتابداران به يک پرسشنامه پاسخ دادند .روايی پرسشنامه از نوع صوری (روايی محتوا) و
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پايايی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با  21درصد محاسبه گرديد .دادههای
بهدستآمده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تی تک نمونهای و با نرمافزار اس .پی .اس.
اس .مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفت.

یافتههای پژوهش
پرسش پژوهش میزان درک اعضای هیئتعلمی و کتابداران از مؤلفههای هويت ،شهرت،
کیفیت خدمات ،محیط فیزيکی و رفتار کارکنان سازمان کتابخانههای دانشگاه عالمه
طباطبائی چقدر است؟
جدول  .1میانگین و انحراف معیار مؤلفههای تصویر ذهنی سازمانی
میانگین

انحراف معیار

مؤلفه هویت
هیئتعلمی

3/66

6/74

کتابدار

3/52

6/52

کل

3/51

6/761

مؤلفه شهرت و اعتبار
هیئتعلمی

3/33

6/67

کتابدار

3/21

6/55

کل

3/32

6/65

مؤلفه خدمات ارائهشده
هیئتعلمی

3/33

6/74

کتابدار

3/26

6/71

کل

3/32

6/75

مؤلفه محیط فیزیکی
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هیئتعلمی

3/51

1/11

کتابدار

3/11

6/86

کل

3/56

1/61

مؤلفه رفتار کارکنان
هیئتعلمی

3/55

6/83

کتابدار

3/86

6/16

کل

3/66

6/85
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همانطور که در جدول  1مشاهده میشود بیشترين میانگین با مقدار  3/92در مؤلفه هويت
به اعضای هیئتعلمی دانشگاه اختصاص دارد .مقدار میانگین مؤلفه هويت در میان کتابداران
برابر با  3/10است .میانگین مؤلفه شهرت و اعتبار سازمان در میان اعضای هیئتعلمی برابر با
 3/33درصد و در میان کتابداران برابر با  3/06است .میزان میانگین مؤلفه کیفیت خدمات در
میان اعضای هیئتعلمی برابر با  3/33و در میان کتابداران برابر با  3/09است .مقدار میانگین
برای اعضای هیئتعلمی در مؤلفه محیط فیزيکی برابر با  3/16و مقدار میانگین برای
کتابداران در مؤلفه محیط فیزيکی برابر با  3/11است .میانگین مؤلفه رفتار کارکنان سازمان
در میان اعضای هیئتعلمی برابر با  3/11درصد و در میان کتابداران برابر با  3/19است.
فرضیه پژوهش :بین تصوير ذهنی سازمانی اعضای هیئتعلمی و کتابداران دانشگاه عالمه
طباطبائی از کتابخانههای دانشگاه عالمه طباطبائی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  .2نتایج آزمون تی برای تصویر ذهنی سازمانی اعضای هیئتعلمی
و کتابداران دانشگاه عالمه طباطبائی
نمره مقايسه آزمون=3
میانگین

مؤلفهها

نمره تی

درجه

تفاوت

سطح

آزادی

میانگینها

معناداری

062

2/209

2/221

2/161

2/221
2/221

هیئتعلمی

کتابداران

تصوير ذهنی سازمانی

3/23

3/31

11/12

هويت

3/92

3/10

12/03

062

شهرت

3/33

3/06

1/12

062

2/306

کیفیت خدمات

3/33

3/09

2/32

062

2/301

2/221

محیط فیزيکی

3/16

3/11

2/62

062

2/126

2/221

رفتار کارکنان

3/11

3/19

10/13

062

2/929

2/221

کتابخانههای دانشگاه عالمه طباطبائی با سطح معناداری  2/221و در سطح  66درصد اطمینان
تفاوت معناداری وجود دارد .میانگین بهدستآمده از تصوير ذهنی کتابخانههای دانشگاه نزد
اعضای هیئتعلمی  3/23و میانگین کتابداران در متغیر تصوير ذهنی  3/31است که نتیجه
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گرفته میشود میزان درک اعضای هیئتعلمی از تصوير ذهنی کتابخانههای دانشگاه عالمه
طباطبائی بیشتر از کتابداران است.
از بین  1بعد تصوير ذهنی در بعد هويتسازمانی با سطح معناداری  2/221و در سطح 66
درصد اطمینان بین درک اعضای هیئتعلمی و کتابداران از بعد هويتسازمانی تفاوت
معناداری وجود دارد .میانگین بهدستآمده از تصوير ذهنی نزد اعضای هیئتعلمی  3/92و
میانگین تصوير ذهنی کتابداران  3/10است؛ بنابراين میتوان نتیجه گرفت میزان درک
اعضای هیئتعلمی از مؤلفه هويت تصوير ذهنی سازمانی کتابخانههای دانشگاه عالمه
طباطبائی بیش از کتابداران است.
در بعد شهرت و اعتبار سازمان میانگین بهدستآمده از تصوير ذهنی نزد اعضای
هیئتعلمی  3/33و میانگین تصوير ذهنی کتابداران  3/06است .در اين بعد با سطح معناداری
 2/221و در سطح  66درصد اطمینان بین درک اعضای هیئتعلمی و کتابداران تفاوت مثبت
و معناداری وجود دارد و با توجه به میانگین حد متوسط میتوان گفت درک اعضای
هیئتعلمی از مؤلفه شهرت و اعتبار تصوير ذهنی سازمانی کتابخانههای دانشگاه عالمه
طباطبائی بیش از کتابداران است.
در بعد کیفیت خدمات ارائهشده در کتابخانههای دانشگاه عالمه طباطبائی با سطح
معناداری  2/221و در سطح  66درصد اطمینان بین درک اعضای هیئتعلمی و کتابداران از
اين بعد تفاوت مثبت و معناداری وجود دارد .میانگین بهدستآمده از تصوير ذهنی نزد
اعضای هیئتعلمی  3/33و میانگین تصوير ذهنی کتابداران  3/09است؛ بنابراين میتوان ادعا
کرد که درک اعضای هیئتعلمی از مؤلفه کیفیت خدمات ارائهشده توسط کتابخانههای
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دانشگاه عالمه طباطبائی بیش از درک کتابداران از اين مؤلفه است.
بین اعضای هیئتعلمی و کتابداران در بعد شناخت محیط فیزيکی کتابخانههای دانشگاه
عالمه طباطبائی با سطح معناداری  2/221و در سطح  66درصد اطمینان تفاوت معناداری
وجود دارد .میانگین بهدستآمده از بعد شناخت محیط فیزيکی کتابخانههای دانشگاه نزد
اعضای هیئتعلمی  3/16و میانگین کتابداران در متغیر شناخت محیط فیزيکی  3/11است
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که نتیجه گرفته میشود میزان درک اعضای هیئتعلمی از مؤلفه شناخت محیط فیزيکی
تصوير ذهنی سازمانی کتابخانههای دانشگاه عالمه طباطبائی بیشتر از کتابداران است.
بین اعضای هیئتعلمی و کتابداران در بعد رفتار کارکنان کتابخانههای دانشگاه عالمه
طباطبائی با سطح معناداری  2/221و در سطح  66درصد اطمینان تفاوت معناداری وجود
دارد .میانگین بهدستآمده از بعد رفتار کارکنان کتابخانههای دانشگاه نزد اعضای
هیئتعلمی  3/11و میانگین کتابداران در متغیر رفتار کارکنان  3/19است که نتیجه گرفته
میشود میزان درک کتابداران از مؤلفه رفتار کارکنان کتابخانههای دانشگاه عالمه طباطبائی
بیشتر از اعضای هیئتعلمی است.

بحث و نتيجهگيری
مطالعه تصوير ذهنی اعضای هیئتعلمی و کتابداران از خدمات ارائهشده توسط کتابخانههای
دانشگاه عالمه طباطبائی و تحلیل دادههای جمعآوریشده با استفاده از آزمون تی تک
نمونهای نشاندهندهی باال بودن میزان درک اعضای هیئتعلمی و کتابداران از تصوير ذهنی
سازمانی کتابخانههای دانشگاه عالمه طباطبائی بود .شواهد پژوهشهای ارائهشده توسط
پژوهشگران پیشین نیز بهطورکلی حاکی از اين است که تصويرسازمانی يکی از عوامل
تأثیرگذار بر سرنوشت سازمانها در دنیای امروز است .تصويرسازمانی دربرگیرندهی ابعاد و
مؤلفههای گوناگونی است که توسط پژوهشگران متعددی موردبحث و بررسی قرار گرفته
است .ازجمله مهمترين اين مؤلفهها که در پژوهش حاضر به بررسی آنان پرداخته شد،
میتوان به هويتسازمانی ،شهرت سازمانی ،کارکنان سازمان ،محیط درونی و بیرونی سازمان
قلی پور و همکارانش ( )1362به تأثیر عوامل فردی ،سازمانی و نهادی بهعنوان عوامل
تأثیرگذار در تصوير ذهنی سازمانی اشاره کردند ،در پژوهش حاضر نیز به بررسی اين عوامل
پرداخته شد و پژوهش حاضر از منظر بررسی اين سه مؤلفه با پژوهش قلی پور و همکارانش
همسو است.
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حسینی و فرهادینهاد ( ) 1361در پژوهش خود به ابعادی از قبیل کیفیت ارائه خدمات
(امکان تحصیل حین کار ،برگزاری کالسهای گروهی ،بهروز بودن منابع و  ،)...محیط
فیزيکی سازمان (ارائه تسهیالت کافی از قبیل کتابخانه و آزمايشگاه) ،برخورد و رفتار
کارکنان سازمان (مناسب بودن روش برخورد و احترام با دانشجويان) ،شهرت و اعتبار
سازمان (سهولت ورود به دانشگاه در مقاطع تحصیلی بعدی) اشاره کردهاند ،در اين پژوهش
به بعد هويتی سازمان توجهی نشده است.
حیدرزاده و ترابی ( )1360به بررسی تأثیر هويتسازمانی و شهرت و اعتبار سازمان در
ايجاد تصوير ذهنی مثبت در کارکنان و مشتريان نسبت به سازمان پرداختند .اين دو پژوهشگر
در بررسی تصويرسازمانی به مؤلفههايی نیز محیط سازمان ،رفتار کارکنان و خدمات ارائهشده
توسط سازمان اشاره نکردهاند.
پژوهش حاضر مانند پژوهش نوايیحصار ( )1363نشان داد که تصوير ذهنی سازمانی
اعضای هیئتعلمی و کتابداران کتابخانههای دانشگاه عالمه نیز در سطح مطلوبی قرار دارد.
پژوهش کوکبی آراسته مطلق ( )1362با اين پژوهش کامالً همسو است و به نتايج
يکسانی رسیدهاند.
شاهین و همکاران ( )1361در پژوهش خود تنها محیط فیزيکی دانشگاه را موردتوجه
قرار داده و به عوامل و مؤلفههای ديگری مانند هويت ،شهرت ،رفتار کارکنان و کیفیت
خدمات که در پژوهش حاضر موردبررسی قرار گرفته است ،توجهای نداشتند.
الوز و راپوسو ( )0212به بررسی تأثیر تصوير ذهنی سازمانی دانشگاه بر روی رفتار
دانشجويان با هدف توسعه دانش پرداختند .نتايج پژوهش آنان نشان داد که تصوير ذهنی
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بیشترين تأثیر را بر روی رضايتمندی و وفاداری دانشجويان دارد .اهمیت و جايگاه تصوير
ذهنی سازمانی در دانشگاهها در اين پژوهش با اهمیت تصوير ذهنی سازمانی از کتابخانهی
دانشکده بهعنوان بخشی از دانشگاه در پژوهش حاضر همسو است.
 .ترن ( )0211در پژوهش خود به بررسی ابعادی نظیر محیط فیزيکی ،رفتار کارکنان و
شهرت سازمانی پرداخته است و با پژوهش حاضر همسو است.

مطالعه تصویر ذهنی سازمانی اعضای هیئتعلمی و کتابداران از ...

پژوهش پرز و تُرس ( )0212نشان از اهمیت و جايگاه ويژه تصوير ذهنی سازمانی از
مؤسسات آموزش عالی و جذب دانشجو به اين مؤسسات دارد .همانطور که در اين پژوهش
نیز به آن اشاره شده است تصوير ذهنی سازمانی در جذب دانشجو به مراکز آموزش عالی
تأثیر بسزايی دارد.

پيشنهادها
 بهکارگیری متخصصان روانشناسی در کتابخانههای دانشگاه بهمنظور شناسايی نیازهای روانیکتابداران و مراجعان کتابخانه.
 آشنا کردن مديران و کتابداران کتابخانههای دانشکدهای با مفهوم تصوير ذهنی. برگزاری نشستها و کارگاههای آموزشی جهت تشريح و تفهیم مفهوم سازمانی برای کارکنانکتابخانه.
 ارائه خدمات ويژه و منحصربهفرد به کاربران کتابخانه از قبیل اعضای هیئتعلمی و دانشجوياندانشگاه عالمه طباطبائی و اعضای هیئتعلمی و دانشجويان دانشگاههای ديگر که میتواند به معرفی
و شهرت کتابخانه کمک کند.
 ارتباط مستقیم و چهره به چهره مديران کتابخانه با کتابداران با هدف شناسايی نیازها و آگاهیاز نظرات آنان.
 بهکارگیری سبکهای مديريتی مشارکتی و تحولی در توانمندسازی کتابداران کتابخانه. ارائه خدمات بیشتر و متنوعتر با استفاده از فناوریهای نوين که زمان ،سرعت و سهولت ارائهخدمات را ارتقاء میبخشد.
 برپايی جلسات پرسش و پاسخ و نشستهای صمیمی با هدف شناسايی جامعه کاربران ،انتظارات -فراهم کردن بستری مناسب برای ايجاد فرهنگسازمانی قوی و مثبت در میان کارکنان کتابخانه.
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