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مقدمه

در عور پیوند دانش و اطالعات با دانایی و دارایی ،رقابات و چاالش بارای مانادگاری باه اماری
کامالً جدی تبدیل شده است و سانمانهای ناکام به سرعت حذش میگردند .در چناین شاراییی
بهینهسانی توویر ذهنی سانمان ،ان ضروریترین ابزار برای پیشبرد برنامههای آن به شمار میرود؛
نیرا ،قدرت رفع چالشهای خارجی را درون سانمان ایجاد میکند .منظور ان بهیناهساانی ،تغییار
جهت و یا افزایش سرعت پیشرفت خودانگاره ان حد منفی به حد مثبت است .بارای ایان منظاور،
میبایست مدیران سانمانها عالوه بر درك اهمیت و تأثیر تواویر ذهنای بار عملکارد کارکناان،
تومیمات و اقدامات النم برای کنترل و حذش عوامل منفی و گسترش عوامل مثبات را باه عمال
آورند ( .)Bahramizadeh et al., 2009توویر ذهنای ساانمانی 0درحقیقات احساا

و نگارش

افراد به شغل و بیان کننده طرن تلقی آنها ان سانمان است و ارنشهای شغلی ژرفی که در اعماا
افکار آنها وجود دارد و در عملکرد آنها ظاهر میشود را نشان مایدهاد .بناابراین ،تواویر ذهنای
سانمانی نیروی انسانی ،تأثیر مستقیم و بهسزایی بر ساانمان دارد و مایتاوان آن را برآیناد توااویر
ذهنی انسانهای درون و بیرون مرتب با سانمان دانسات .ایان مجموعاه ،کلیاه مشاتریان ،رقیباان،
مسؤوالن در خارج ان ساانمان و رهباران ،کارکناان و مادیران داخال ساانمان را شاامل مایشاود
(.)Ghafori, 2012
آلوسون ( ،)Olson,1988تعریف پیچیدهای ارایه میکند که رویکردهای سانمان و باناریابی
را با هم ترکیب میکند .توویر سانمانی ،یك توویر کلی و واضا اسات کاه در نتیجاه ادراك
افراد ایجاد شده و یا سانمان ان خودش ایجاد کرده است .در بانار رقابت جهانی در عور حاضار
توویر سانمانی ،دارای اهمیتی اساسی است .برای مثال تواویر توس سهامداران اغلب ،ان طریاق
کانالهای غیرمستقیم ،به ویژه رسانهها دریافات مایگاردد (cited in Beykzad & Rezabeygi,

).2014
بهترین استراتژی ممکن برای گسترش و ارتقای توویر سانمانی این است که اطالعات بیشتری
در مورد سانمان تهیه شاده و در و ساایت ساانمان قارار گیارد ) .)Stone et al., 2005بارادی و
همکاران ( )Braddy et al., 2005نیز اظهار داشتند که میازان عالقمنادی ،الفات و تواویر ذهنای
مثبت مباطبان ان سانمان ،مربوط به و سایت سانمان است .ساهولت در دسترسای باه اطالعاات و
1. Organizational self image
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برنامههای سانمان و همچنین ،طراحی سایت ان لحاظ رنگ ،فونت و تواویر ،نقش مهمی در ایجاد
توویر مناسب ساانمان ایفاا مای کناد .موگاان ،باارون و هاریس (Moogan, Baron & Harris,

) 1990معتقدند که داوطلباان ورود باه دانشاگاه ،عاالوه بار توجاه باه نظارات خاانواده و دوساتان،
اطالعاتی که در تبلیغات و رسانهها وجود دارند را مورد توجه قرار میدهند .داوطلباان باا توجاه باه
این اطالعات مای توانناد ان کیفیات و محتاوای رشاتههاای ارایاه شاده در دانشاگاه ،محال اساتقرار
دانشگاه ،شهرت و چگونگی مراحل پذیرش و ثبتنام آگاه شوند.
استفاده ان اینترنت در جذ و ثبتنام توسا ساانمانهاا در دهاه گذشاته رو باه افازایش باوده
است .میالعات اخیر نشان میدهد که تقریباً  31درصاد ساانمانهاای بازر  ،صافحات و بارای
ثبتنام رسامی دارناد ( .)Cappelli, 2001در ساال  ،5115دانشاگاههاای غیرانتفااعی و آناد مبلا
 5/179دالر برای جذ هر دانشجو هزینه نمودند تا بتوانند در ارتباطات و جذ و ثبتنام که جزو
اهداش اساسی دانشگاهها است ،کارآیی النم را داشته باشند .در این پاروژه  39درصاد دانشاجویان
به جمله :من قبل ان انتبا دانشگاه ،و سایت دانشاگاه را بررسای مایکانم ،جاوا مثبات دادناد
).)Schimmel et al., 2010

فعالیتهای میرح شده نیانمند بهکارگیری فنآوری اطالعات اسات .فانآوری اطالعاات ،واژهای
است که در برگیرنده دو موضوع محاسبات و ارتباطات میباشد .تعاابیر مبتلفای ان ایان واژه ارایاه
شده است .در یکی ان تعابیر ،به پردانش اطالعات اداری محدود شده است و در تعبیاری دیگار باه
کاربرد رایاناه در اماور تولیادی مانناد اساتفاده ان آدموارههاا 0و کنتارلهاای ان راه دور اشااره دارد
( .)Moemeni,1994, 191اصیالح فانآوری اطالعاات بارای توصایف فانآوریهاایی باه کاار
میرود که افراد را در ضب  ،ذخیارهساانی ،پاردانش ،بانیاابی ،انتقاال و دریافات اطالعاات یااری
میکنناد .ایان اصایالح ،فانآوری ناوین مانناد رایاناه ،انتقاال ان طریاق فااکس ،میکروگاراشهاا،
ارتباطات ان راه دور ،همچناین ،فانآوریهاای قادیمیتار بایگاانی اساناد ،ماشاینهاای محاساباتی
مکانیکی ،چاپ و حکاکی را در بر میگیرد ).(Behan & Holmez, 1998, 5
تکنولوژیهای جدید نقش به سزایی در رشاد و توساعه ابازار ارتباطاات ساانمان دارناد کاه در
تحقق اهداش سانمان بسیار مؤثرند .نرمافزارها ،نتایج جدی برای سانمانها باه ارمغاان مایآورناد و
توااویر مثبتاای ان سااانمان را ارایااه ماایدهنااد .در ایاان راسااتا ،مواااحبه میبوعاااتی ،چاااپ مقاااالت،

1. Humanoid
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پژوهشنامههای داخلی ،کنفارانس هاا و نظاایر آن ،ابازار ارنشامندی اسات کاه در تحقاق اهاداش
سانمان و ارایه توویر سانمانی نقش مهمای را ایفاا مایکناد ) .(Diaz Mendez, 2013تمایال باه
برقراری و گسترش رابیه ،ویژگای انساانی اسات .انساانهاا روح ،هیجاان ،عواطاف ،گارایشهاا و
تمایالتشان را با خود وارد شبکههای ارتباطی میکنند .شبکههاای ارتبااطی ان قبال پایشبینای و در
سانمان تعبیه شدهاند .اما ،مادامی که نیروهای انسانی کار خود را آغان نکردهاناد و رابیاهای برقارار
نشده است ،آنها ر

های بی جان و خشکی هستند ) .(Ahanchian, 2007, 222پورتر (Porter,

) 1985اظهار میدارد که رقابتی بودن سانمانها بر اسا

ایجاد ارنش برای مباطبان است .یکی ان

این استراتژیها ،توسعه فعالیتهای داخلی سانمانها ان طریق فنآوریهای نوین است کاه موجاب
هماهنگی فعالیتها ،ایجاد ارنش و کاهش هزینهها میشود .سیساتمهاای نظاارتی و امنیتای ورود و
خروج دانشجویان توس کارتهای هوشمند و نیز مدیریت فضاا و محوطاه توسا آن ،مایتوانناد
ارنش افزوده 0برای دانشگاه ایجاد کنند .این سیستمها نیان به نیروی انساانی و نیاز تشاکیالت اداری
مربوطه ،جهت کنتر ل فضا و محوطه دانشگاه و کنترل ورود و خروج دانشجویان را تقلیل داده و در
نتیجه ،برای دانشگاه ارنش افزوده ایجاد میکنند ) .(Wu et al., 2011سیستمهاای امنیتای ناه تنهاا
ورود و خروج دانشاجویان را کنتارل مایکنناد؛ بلکاه ،در کنتارل و نظاارت کاال

در

و ساالن

اجتماعات دانشگاه نیاز کااربرد دارناد .ایجااد ارنش افازوده خادمات الکترونیکای ورود و خاروج
دانشجویان ،مدیریت فضا و امنیت محوطه دانشگاه در شکل  0نشان داده شده است.

1. Value added
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سيستم کنترل
ورود و خروج

مديريت محوطه و فضای
دانشگاه؛ کالسها؛ سالن
اجتماعات

مديريت هوشمند کالسها؛
امنيت محوطه و فضای دانشگاه

شكل  .ايجاد ارزش افزوده خدمات الكترونيكي از طريق سيستم کنترل ورود و خروج ،مديريت فضا
جهت امنيت محوطه و فضای دانشگاه )(Wu et al., 2011

کااارتهااای هوشاامند 0در نناادگی رونانااه بااه طااور گسااتردهای بااه کااار ماایرونااد ،ان قبیاال
پرداختهای الکترونیکی ،حمل و نقل ،مراقبتهای پزشکی ان راه دور ،اوقات فراغات و بااالخص
آمونش و یادگیری ( .)Lee et al., 2003کارتهای هوشمند و الکترونیکی که در دانشگاههاا باه
کار می روناد ،فرصات مناسابی را بارای تارویج و باه کاارگیری فانآوری کاارت هوشامند ایجااد
میکنند .برنامههای کاربردی کاارت هوشامند را مایتاوان باه چناد دساته تقسایم کارد .0 :کاارت
دانشااجویی بااه عنااوان هویااتیااابی .5 ،5کااارت ورودی باارای کتاببانااههااا ،ورود بااه ساااختمانهااا،
پارکینگ و سلفسرویس و  .9کیف الکترونیکای 9بارای پرداخات پاول (.)Lee & Yang, 2000
اوایل دهه قرن بیست و یکم با تغییرات سریع در وابستگی متقابل باانار جهاانی ،بیاداری و وحادت
اجتماعی و پا باه عرصاه گذاشاتن نسال جاوان ،باه عناوان عامال کلیادی ایان تغییارات در سایوح
اجتماعی ،اقتوادی و سیاسی همراه باود .در ایان دوره ،اینترنات و فانآوریهاای ناوین باه عناوان
سوخت وکاتالیزور 9این وقایع محسو می شادند و تاا حاد نیاادی باه ایجااد تغییارات بنیاادین در
رویکرد سنتی علوم و آمونش کمك کردند (.)Greenberg & Zanetis, 2012

دانشگاهها برای مقابله با چالشهای امرونی النم است که بانار محور باشند .عاالوه بار ایان باه
منظور ایجاد ارتباط مؤثر با دانشجویان آتی ،باید نیانهاا و مناابع اطالعااتی ترجیحای دانشاجویان را
شناسااایی کننااد .باارخالش گذشااته ،در دنیااای اماارون ،انتبااا دانشااگاه و رشااته مااورد نظاار باارای
1. Smart cards
2. Identification
3. E-purse
4. Fuel and catalyst
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دانشجویان بسیار پیچیده و حیاتی است .دانشجویان به عنوان مشاتریان بارای توامیمگیاری بایاد ان
چند ین منباع اطالعااتی اساتفاده نمایناد تاا بتوانناد توامیم درساتی اتبااذ نمایناد .دو منباع بازر
اطالعاااتی ،منااابع اطالعاااتی داخلاای و خااارجی هسااتند .منااابع داخلاای ،منااابع اطالعاااتی در ذهاان
دانشجویان است که ان تجربیات شبوی 0و منابع میالعاتی کسب شده است .منابع خارجی ان منابع
محییی و خارج ان تجربیات شبوی دانشجو کسب می شود که شامل دوستان ،خاانواده ،مشااوران
بنظران و گروهها است .در این بین ،دانشگاهها باه طاور فزاینادهای ان
کسب و کار ،معلمان و صاح 
تبلیغات ،رسانهها ،اینترنت و همچنین ،ان ابزار تبلیغاتی دیگر مانند و سایت برای معرفی دانشگاه و
رشتههای خود استفاده میکنند (.)de Jager & du Plooy, 2010
توسیارونه ( )Tucciarone, 2009در تحقیق خود دریافت که دانشجویان در ارنیابی دانشاگاه،
به اطالعاتی که در و سایت دانشگاه وجود دارد ،اعتماد میکنند.
ترن و همکاران ) (Tran et al., 2015در پژوهش خود با عنوان کشف فرآیند تشکیل تواویر
سانمانی ،ارتبااط پیچیاده باین تواویر ساانمانی ،شاهرت ساانمانی ،ارتبااط ساانمانی 5و شبوایت
سانمانی 9را مورد بررسی قرار دادند .این تحقیاق هفات بعاد مبتلاف توویرساانی مانناد عواطاف
مثبت ،نگارش هاای محییای ،نگارش دیاداری ،وضاعیت کارکناان و کارمنادان ،رفتاار و نگارش،
ارتباطات بیرونی( 9آنالین و افالین و اثارات آن )5را ماورد بررسای قارار دادناد .یافتاههاا نشاان داد
ارتباطات آنالین دانشگاه بیشترین تأثیر را در ایجاد توویر ماندگار دارد.
شیمل و همکاران ) )Schimmel et al., 2010در پژوهش خاود باا عناوان «اهمیات صافحات
و سایت دانشگاه در انتبا محل تحویل» به بررسی نقش اینترنات و صافحات و در انتباا
محل تحویل دانشجویان پرداختند .یافتهها نشان داد که صفحات و باید جذا و قابل فهام باوده
و اطالعات سیال مانند برنامههای دانشگاه ،رشتههای موجود ،نقشه و موقعیت جغرافیایی دانشاگاه را
ارایه دهد .یافتههای پژوهش دیجاگر و دو پلوی ( )de Jager & du Plooy, 2010عنوان «مناابع
اطالعاتی مورد نیان برای انتبا محل تحویل :میالعه موردی دانشجویان آفریقای جناوبی  ،نشاان

1. Personal experience
2. Corporate communication
3. Corporate personality
4. External communication
5. Online, offline and effectiveness
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داد که دانشجویان مایل هستند که اطالعات مورد نیان خود را ان طریق و سایت دانشگاه دریافات
نمایند.
لیونز و مارلر ) )Lyons & Marler, 2011در پژوهش خود با عنوان «بررسی تواویر ساانمانی
در استبدام ان طریق و سایت» ،به بررسای ایان موضاوع پرداختناد کاه آیاا تواویر ساانمانی در
ارتباط بین ویژگیهای و سایت و واحد جذ سانمان 0نقشی دارد؟ یافتهها نشان داد کاه ارتبااط
کاملی بین جلوه های ویژه و سایت و واحد جذ سانمان وجود دارد .عالوه بر ایان ،ساانمانهاا
باید عکسالعمل داوطلبان را نسبت به صفحه و  ،مورد ارنیابی قرار دهند ،چون صافحات و در
نگرش و ادراك مثبت داوطلبان باه کاار تاأثیر باهسازایی دارد .عرفاانیفار ) (Erfanifar, 2009در
پژوهش خود تحت عنوان «طراحی مدل مؤلفههای مؤثر بر توویر سانمانی دانشگاه امام صاد (ع)»
مؤلفههای تأثیرگذار ،همچون محی فیزیکی و نمادها و پوشش رسانههای اخبار و مراسم باه عناوان
مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر توویر دانشگاه شناسایی کرد .یافتاههاای پاژوهش وی نشاان داد کاه
محاای فیزیکاای ،کارکنااان و پوشااش رسااانهای ،بااه عنااوان مؤلفااههااای درجااه دوم دارای نقااش و
تأثیرگذاری در حد متوس بر توویر سانمانی محسو میشود.
با توجه به اهمیت توویر سانمانی؛ النم است ،مراکز آمونش عالی و به خووص دانشگاهها در
نمینه ایجاد توویر دانشگاهی میلو تر سرمایهگذاری کنند تا به مزیتهای رقاابتی دسات یافتاه و
بدین وسیله خود را ان سایر رقیبانشان متمایز نموده و بتوانند با اتباذ استراتژیها و انجام تحقیقات و
پژوهش هایی در نمینه توویر سانمانی ،ابعاد تأثیرگذار آن را شناخته ،وضاعیت موجاود خاود را ان
نظر مباطبان داخلی و خارجی دانشگاه سنجیده و با آگاهی ان داراییهای مشهود و نامشاهود خاود
و مدیریت توویر ساانمانی ،بتوانناد تواویر دانشاگاهی مسااعدتر و مثباتتاری در اذهاان ماردم و
مباطبین ،به خووص دانشجویان به وجود آورند.
ان این رو ،هدش اصلی این پژوهش عبارت است ان بررسی عوامل فنآوری اطالعات ماؤثر بار
ایجاد توویر دانشگاه در دانشگاههای آناد اسالمی استان گلستان ان دیدگاه دانشجویان و در هماین
راستا ،تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به ایان ساؤال پژوهشای اسات کاه چاه ابعاادی ان فانآوری
اطالعات بر ایجاد توویر دانشگاهی مناسب مؤثرند؟

1. Organizational attraction
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روش

این تحقیق ان نظر هدش کاربردی و توصیفی ان نوع پیمایشی است .جامعه آماری پاژوهش حاضار،
شامل کلیه دانشجویان دانشگاههای استان گلستان به تعاداد  59601نفار باه تفکیاك گرگاان 0111
نفاار ،علاایآباااد  6530نفاار ،آنادشااهر  9503نفاار ،بناادرگز  5711نفاار ،گنبااد کاااوو

 5011نفاار و

مینودشت  0911نفر میباشند .حجم نمونه با استفاده ان فرمول کوکران 973 ،نفار تعیاین شاد .بارای
انتبا نمونه ،ان روش نمونهگیری توادفی طبقهای بر حسب دانشگاه اساتفاده شاده اسات .جهات
تحقق هدش پژوهش و ارایه مدل مناسب ،در گاام اول پژوهشاگران باا میالعاه مناابع معتبار و قابال
استناد کتاببانهای و اینترنتی در خووص تواویر ساانمانی و بهارهگیاری ان مباانی نظاری و پیشاینه
پژوهش در ایران و جهان ،فهرست اولیهای ان مؤلفههای فنآوری اطالعات مؤثر بر توویر سانمانی
را تدوین نموند .سپس ،ان روش تحلیل عااملی اکتشاافی بارای مناساب باودن گویاههاا ،بارآورد و
تحلیل مدل استفاده گردید .به منظور تعیین پایایی آنمون ان روش آلفای کرونباخ اساتفاده گردیاد.
آلفای کرونباخ معیاری کالسیك برای سنجش پایایی و سانجهای مناساب بارای ارنیاابی پایاداری
درونی( 0سانگاری درونی) محسو میگردد .پایایی آنمون با  00گویه 1/06 ،محاسبه گردید.
بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان به پرسشنامه نشاان داد کاه در متغیار سان65 ،
درصد کمتر ان  55سال 99 ،درصد بین  55تا  95سال و 5درصد  95سال و به باال بودهاناد .در متغیار
رشته تحویلی 96 ،درصد فنی و مهندسی 93 ،درصد علوم انسانی 3 ،درصد پزشکی و  6درصاد در
سااایر رشااتههااا تحواایل ماایکردنااد .در متغیاار مقیااع تحواایلی 06 ،درصااد کاااردانی 70 ،درصااد
کارشناسی و  7درصد کارشناسی ارشد بودند.
یافتهها

به منظور بررسی سؤال پژوهش ان تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .در فرآیناد تحلیال عااملی بار
اسا

آنمون  KMOو بارتلت انجام شاد ،ساؤاالتی کاه عادد اشاتراکات آنهاا ان  1/5کمتار باود،

حذش گردیدند .یافتههای حاصل ان آنمون مذکور در جدول  0نشان داده شاده اسات .هامچناین،
نمودار صبرهای در شکل  5نشان داده شده است.

1. Internal consistency
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جدول  .آزمون  KMOو بارتلت

آزمون

مقدار

شاخص اندانهگیری کفایت نمونهبرداری ()KMO

1/615

آنمون بارتلت

مقدار کای دو تقریبی

615/090

درجه آنادی

059

سی معنیداری

1/111

همانگونه که در جدول  0مالحظه میشود با توجه به ایانکاه سای معنااداری در آنماون KMO

کمتر ان  1/15است ،پسآنمون معنادار است و میتوان تحلیل عاملی را انجام داد .هامچناین ،عادد
 ،1/615اندانه کفایت نمونهگیاری ) (KMOرا نشاان مایدهاد کاه آنماون مقادار واریاانس درون
دادهها است که توس عوامل تبیین میشود و قابل پذیرش است.

شكل  .7نمودار صخرهای ابعاد تحقيق
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جدول  .7واريانس تبيين شده

مجموع مجذور بارهای عاملي

مجموع مجذور بارهای عاملي

(قبل از چرخش)

(بعد از چرخش)

ابعاد

نسبت از واريانس

درصد

(به درصد)

تجمعي

0

5/953

05/397

05/397

0/009

5

0/600

3/996

55/579

0/671

3/576

9

0/956

0/131

91/969

0/591

0/515

50/597

9

0/906

7/909

97/676

0/990

7/935

95/695

5

0/501

6/750

99/930

0/535

7/039

95/056

6

0/133

6/015

51/519

0/593

6/390

93/767

7

0/177

5/309

56/906

0/513

6/703

56/906

جمع

جمع

نسبت از واريانس

درصد

(به درصد)

تجمعي

01/953

01/953
03/795

در جدول  ،5کل واریانس تبیین شده ،نشان میدهد که این سؤاالت  7عامل را تشکیل مایدهناد و
این عاملها در حدود  56/906درصد واریانس را تبیین و پوشش میدهد.
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که هر  7بعد تأثیرگذار اسات و مشابص شاد کاه عامال اول
بیشترین مقدار واریانس ( )01/953و عامل هفتم کمترین واریانس ( )6/703را تبیین میکند.
به منظور آگاهی ان نحوه تونیع مؤلفههای تشکیل دهنده عوامل و نامگاذاری آنهاا ،مااتریس نحاوه
تونیع مؤلفهها بین عوامل مبتلف محاسبه و در جدول  9نشان داده شده است.
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جدول  .9نتايج حاصل از آمار توصيفي و تحليل عاملي ابعاد تصوير سازماني

ابعاد

0

5

9

9

5
6
7

گويهها

بار عاملي

کسب اطالعات مربوط به مسایل دانشگاه ان رسانهها

1/505

استفاده ان ویدیو کنفرانس در کال های دانشگاه

1/500

ارایه نتایج برنامهها و فعالیتهای دانشگاه ان طریق رسانههای جمعی و تشکیل جلسات

1/575

میزان پوشش رسانهای ان اخبار و مراسم دانشگاه در میبوعات و صدا و سیما

1/910

استفاده ان کارت الکترونیك برای دریافت غذا ان سلف سرویس

1/000

استفاده ان کارت اعتباری در هنگام ورود و خروج ان دانشگاه

1/666

تکنولوژی پیشرفته

1/550

وجود اطالعات تبووی در و سایت دانشگاه

1/615

دریافت اخبار ،اطالعیهها ان و سایت دانشگاه

1/615

ثبت نام ،انتبا واحد و حذش و اضافه ان طریق و سایت

1/557

جستوجو و دریافت کتا ان طریق نرمافزار

1/900

استفاده ان نرمافزار ارایه میالب مانند پاورپوینت

1/000

سایت دانشگاه به منزله ویترینی برای مباطبان

1/999

رنرو غذا ان طریق اتوماسیون دانشگاه

1/755

استفاده ان نرمافزارهای کاربردی در دانشگاه

1/556

استفاده ان سیستم اینترنت رایگان در محی دانشگاه

1/950

بودن کامپیوتر در کافینت دانشگاه

در دستر

استفاده ان دوربینهای نظارتی

1/039
1/751

بااا توجااه بااه مؤلفااههااای تشااکیل دهنااده عواماال هفااتگانااه کااه در جاادول  9ارایااه شااده اساات،
ابعاد به این شرح نامگذاری شدند:
عامل اول ،اینترنت و رسانهها نامگذاری شد که شامل مؤلفههای کسب اطالعات مرباوط باه مساایل
دانشگاه ان رسانهها؛ استفاده ان ویادیو کنفارانس در کاال هاای دانشاگاه؛ ارایاه نتاایج برناماههاا و
فعالیتهای دانشگاه ان طریق رسانههای جمعی و تشکیل جلسات؛ میزان پوشش رسانهای ان اخبار و
مراسم دانشگاه در میبوعات و صدا و سیما میباشد.
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عامل دوم ،مؤلفه سیستم هوشمند شامل استفاده ان کارت الکترونیك بارای دریافات غاذا ان سالف
سرویس؛ استفاده ان کارت اعتباری در هنگام ورود و خروج ان دانشگاه؛ تکنولوژی پیشرفته است.
عامل سوم ،شامل مؤلفههای و سایت دانشگاه شاامل وجاود اطالعاات تبووای در و ساایت
دانشگاه؛ دریافت اخبار ،اطالعیاه هاا ان و ساایت دانشاگاه؛ ثبات ناام ،انتباا واحاد و حاذش و
اضافه ان طریق و سایت است.
عامل چهارم ،تشکیل شده ان نرمافزارهای آمونشی شاامل جساتوجاو و دریافات کتاا ان طریاق
نرمافزار؛ استفاده ان نرمافزار ارایه میالب مانند پاورپوینت؛ سایت دانشاگاه باه منزلاه ویترینای بارای
مباطبان.
عامل پنجم ،اتوماسیون شامل رنرو غاذا ان طریاق اتوماسایون دانشاگاه؛ و اساتفاده ان نارمافزارهاای
کاربردی در دانشگاه میباشد.
عامل ششم محی فیزیکی نامگذاری شد که شاامل اساتفاده ان سیساتم اینترنات رایگاان در محای
دانشگاه؛ در دستر

بودن کامپیوتر در کافی نت دانشگاه است.

عامل هفتم سیستمهای نظارتی است که شامل استفاده ان دوربینهای نظارتی میباشد.
بحث و نتیجهگیري

با توجه به این که مدت نیادی ان ورود به عور ارتباطات و فانآوری نگذشاته ،تحقیاق خاصای در
خووص بررسی تأثیر این متغیر در ابعاد توویر سانمانی در داخل کشور انجام نگرفته اسات .ولای،
تحقیقات انگشت شماری در خارج ان کشور در رابیه با تأثیر فنآوری در ایجاد توویر دانشاگاهی
انجام شده است.
در بعد اینترنات و رساانههاا ،دیجااگر و دو پلاوی ( )de Jager & du Plooy, 2010باه ایان
نتیجه دست یافتند که یکی ان منابع خارجی برای کسب اطالعات دانشاجویان بارای انتباا محال
تحویل خود و اطالع ان رشتههای موجاود در دانشاگاه ،اساتفاده ان تبلیغاات و رساانههاا مایباشاد.
عرفانیفر ) (Erfanifar, 2009نیاز پوشاش رساانهای و ارتباطاات درون و بارون ساانمانی را جازو
مؤلفههای تأثیرگاذار در ادراك و ایجااد تواویر ساانمانی مثبات در دانشاجویان و غیردانشاجویان
معرفی کارد .هامچناین ،موگاان ،باارون و هاریس ( )Moogan, Baron & Harris, 1999اظهاار
نمودند که دانشجویان برای کسب اطالعات در مورد دانشگاه تا حد نیادی باه تبلیغاات و رساانههاا
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اعتماد میکنند و در ایجاد نگرش مثبت آنان به دانشگاه مؤثراسات .پاژوهش حاضار نشاان داد کاه
فنآوری اینترنت و رسانهها ان نظر دانشجویان ،به عنوان مهمترین بعاد ،بیشاترین تأثیرگاذاری را در
ایجاد توویر ذهنی مثبت در اذهان دانشجویان دانشگاههای استان گلستان دارا بودند.
نتایج تحلیل عاملی حاکی ان تأثیر عامل سیستمهاای هوشامند و نظاارتی بار تواویر دانشاگاهی
مناسب بود .وو و همکاران ) (Wu et al., 2011در تحقیق خود دریافتند که کارتهای هوشامند،
برای دانشگاه با کنترل ورود و خروج دانشجویان و کال ها و محوطه ،ارنش افازوده ایجااد کارده
و همچنین ،دانشجویان میتوانند با کارتهای هوشمند ،پرداختهای الکترونیکای شاهریه را انجاام
داده و ان سلف سرویس ،خدمات کتاببانهای و پارکینگ استفاده نمایند .یافته مذکور با یافتاههاای
این تحقیق ،در خووص استفاده ان کارت اعتباری در هنگام ورود و خاروج ان دانشاگاه و اساتفاده
ان کاارت الکترونیااك باارای دریافات غااذا ان ساالف ساارویس و اساتفاده ان دوربااینهااای نظااارتی،
همخوانی دارد.
عامل سوم تأثیرگذار ،در این پژوهش و

سایت دانشگاه بود .دیجاگر و دو پلوی (de Jager

) & du Plooy 2010در تحقیق خود نشان دادند که دانشجویان ترجی میدهند ،اطالعاات ماورد
نیان خود را ان طریق و سایت دانشگاه دریافت نمایند این یافته مؤثر یافته به دست آمده ان تحقیاق
حاضر در خووص عالقه دانشجویان به دریافت اخبار و اطالعیهها ان و سایت دانشگاه ،میباشاد.
پژوهش شیمل و همکاران ) (Schimmel et al., 2010نیز نشان داد که صفحات و باید جاذا
و قابل فهم بوده و اطالعات سیال و مورد نیان دانشاجویان ان قبیال رشاتههاای موجاود در دانشاگاه،
مراحل پذیرش و ثبتنام و محل استقرار و اعتبار دانشگاه را نشاان دهاد کاه باا یافتاههاای پاژوهش
حاضر در خووص وجود اطالعات تبووی در و سایت دانشگاه و ثبات ناام ،انتباا واحاد و
حذش و اضافه ان طریق و سایت ،همخوانی دارد.
نرمافزارهای آمونشی عامل چهارم شناسایی شده مؤثر بر توویر ساانمانی باود .گارین بار

و

نانتیز ( ،)Greenberg & Zanetis, 2012دانشجویان ،مدیران ،مساؤوالن و متبوواین فانآوری
اطالعات و ارتباطات را ترغیب نمودند ،تا ان فنآوریهای نوین ویدیو و نرمافزارهای ارایه میالب،
به عنوان یکی ان ماؤثرترین ابازار و روشهاای ناوین تادریس کاه بار فرآیناد یااددهی -یاادگیری
تأثیرگذارند ،استفاده نمایند که با یافتههای پژوهش حاضر مبنی بر استفاده ان نرمافزار ارایاه میالاب
مانند پاورپوینت و جستوجو و دریافت کتا ان طریق نرم افزار ،همخوانی دارد.
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در رابیه با عامل پنجم که اتوماسیون و نرمافزارهای کاربردی بود ،میتوان به یافتاههاای گارین
بر

و نانتیز ) (Greenberg & Zanetis, 2012اشاره کرد که به اهمیت نرمافزارهای کاربردی و

ویدیوها در تسهیل یادگیری اشاره داشتند و معتقد بودند که این موارد باعث افزایش شااخصهاای
آمونشی ،افزایش توان حل مسأله با کار گروهی و تیمی ،همکاری و تعاون و آگاهیهای میان باین
فرهنگی و همچنین ،انگیزش دانشجویان کاه احساا

تعلاق ،خالقیات ،رهباری ،تعامال اجتمااعی،

مدیریت پروژه و در نهایت ،تفکر انتقادی را در آنان به وجود میآورند.
عرفانیفر ) ،(Erfanifar, 2009نیز به نقش کارگاههای اینترنت ،اخبار و رسانهها ،سایت دانشگاه و

همچنین ،محی فیزیکی دانشگاه ،به عنوان مؤلفههای درجه دوم (در حد متوس ) ،در ایجاد توویر

دانشگاهی میلو اشاره داشت که با عامل ششم باه دسات آماده ان ایان پاژوهش؛ یعنای ،اینترنات
رایگان و در دستر

بودن اینترنت در محی دانشگاه ،همخوانی دارد.

وو و همکاران ) ،(Wu et al., 2011در پاژوهش خاود بار اساتفاده ان کاارتهاای هوشامند و
آوریهای نوین جهت نظاارت بار مکاانهاای خااص در دانشاگاههاا ،مانناد کتابباناههاا ،ساالن


فن
ژیمناستیك ،کال ها و ساختمانهای اداری و همچنین ورود و خروج دانشاجویان ،اشااره داشاتند
که با عامل هفتم این پژوهش؛ یعنی ،سیستمهای نظارتی ،همخوانی دارد.
یافتههای پژوهش حاضر ،نشان داد کاه در نمیناه اینترنات و رساانههاا کاه مهامتارین بعاد ان نظار
دانشجویان در ایجاد توویر دانشگاهی میلو است ،برنامهها و مسایل مبتلف دانشگاه باید به نحو
میلو و شایسته ان طریق رسانهها و هم چناین ،و ساایت دانشاگاه باه اطاالع دانشاجویان برساد.
کارگاههای آمونشی با استفاده ان فنآوریهای نوین و ویدیوها جهت ارتقاء دانش و مهارت ویاژه
دانشااجویان بااا توجااه بااه نیااان آنااان در رشااتههااای مبتلااف برگاازار شااود .تجهیااز و بااه رونرسااانی
کتاببانهها ،کارگاههای تبووی رشتههای مبتلف ،آنمایشگاهها با فانآوریهاای ناوین در ر
امااور قرارگیاارد .توجااه بااه و سااایت دانشااگاه و بااه رونرسااانی آن ،هوشاامندسااانی دانشااگاه در
نمینااههااای مبتلااف ،ساالف ساارویس ،ایااا و ذهااا  ،ورود و خااروج دانشااجویان و اسااتفاده ان
نرمافزارهای کاربردی ،نرمافزار ارایه میالب مانند پاورپوینات و تجهیاز کلیاه کاال هاا باه ویادیو
کنفرانسها و وسایل کمك آمونشی در ایجاد توویر دانشگاهی میلو بسیار مؤثر است.
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،در ادامه پیشنهاداتی در این خووص ارایه میگردد:
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 و سایت دانشگاه بهطور پیوسته باه رون رساانی شاود و اطالعاات ماورد نیاان دانشاجویان در
خووص دانشگاه و رشتههای موجود و مراحل پذیرش و ادامه تحویل ،در آن گنجانده شود.
 کارگااههاای تبووای روشهاای ناوین تاادریس باا اساتفاده ان اینترنات ،چنادرساانهایهااا،
نرمافزارهای آمونشی و ویدیوها ،برای دانشجویان و استادان فراهم شود.
 کارتهای هوشمند برای خدماتدهی دانشاجویان ان قبیال دسترسای باه کتابباناه دیجیتاالی،
آنمایشگاهها ،ایا و ذها  ،سلف سرویس ،بانك و پارکینگ فراهم شود.
 بااا گسااترش شاابکههااای رشااد و اینترناات و اینتراناات و فاانآوریهااای نااوین ،امکااان تعاماال
دانشجویان هم رشته در دانشگاههای داخلی و خارجی فراهم آید.
 مقاااالت و پااژوهشنامااههااای دانشااجویان در مجااالت و نشااریات دانشااگاه چاااپ شااوند و
دستاوردهای علمی و پژوهشی آنان با استفاده ان فنآوریهای اطالعااتی و ارتبااطی مانعکس
شود.
 با توجه به اهمیت توویر دانشگاهی ،تحقیقات گستردهای در رابیه باا عوامال ماؤثر در ایجااد
توویر دانشگاهی مناسب و باالخص نقش فنآوریهای نوین انجام شود ،تا دانشگاه بتواند باه
مزیتهای رقابتی در جذ و نگهداری دانشجویان دست یابد.
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