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 چکیده

 يكشاورز يدر آموزش عال يدانشگاه نمانام گسترش يبرا يمفهوم يالگو يفيبا هدف ك قيتحق نيا
به  يفيك قيتحق نيا. گرگان بود يعيو منابع طب يدانشگاه علوم كشاورز، يابيو ارز يمورد بررس. صورت گرفت

ساختارمند صورت  مهيها با استفاده از مصاحبه ژرفانگر نداده يگردآور. انجام شد يفيتوص يدارشناسيروش پد
 يتيريو كادر مد دانش آموختگان، يلمع اتيه ياعضا، انيدانشجو دربرگيرنده قيتحق يآمار يجامعه. گرفت
 نديفرآ. انتخاب شد يجامعه مورد بررس نياز ب تن 22، يهدفمند نظر يريگبا نمونه. دانشگاه بود نيا يو ادار

 لياز تحل. افتياطالعات قابل دسترس ادامه  يو آستانه سودمند يتا سطح اشباع نظر هاداده يگردآور
 يهاافتهي، در نتيجه. شده از راه مصاحبه اقدام شد يپردازش اطالعات گردآور يبرا يمضمون يفيك يمحتوا

مجموعه نشانگر  نيا. منجر شد يدانشگاه نمانام گسترش ينشانگر برا 11۱ معرفيو  ييبه شناسا قيتحق نيا
 نمانام ژهيارزش و اي) دانشگاه نمانام پنداره يعني :اول هيال. ندشد يبندمؤلفه طبقه 1۱مشتمل بر  هيدر چهار ال

 ياحساس سخپا(، نشانگر ۵) نمانام يبرتر(، نشانگر ۱) نمانام يتداع(، نشانگر ۵) نمانام يشامل؛ آگاه (؛دانشگاه
 يبانيو پشت يوفادار، رسانش رندهيدر برگ نمانام نيو طن( نشانگر ۱) نمانامبا  يسازتيهو(، نشانگر ۱) نمانامبه 
مؤلفه شامل  ايسه طبقه  رندهيبا عنوان تجربه دانشگاه دربرگ :دوم هيال. شد ييشناسا( نشانگر ۹با ) نماناماز 

و ( نشانگر ۹) يدانشگاه يتيشخص -يتوسعه فرد يتجربه(، نشانگر ۸) يدانشگاه ياجتماع -يارتباط يتجربه
 تيفيك يسه مؤلفه رندهيدانشگاه دربرگ تيفيدرک از ك اي :سوم هيال. است( نشانگر 3) ياحساس يتجربه
اجتماع  ايدر دانشگاه  يو اجتماع يانسان يهارابطه تيفيك(، نشانگر ۸) يزندگ تيفيك(، نشانگر 12) يليتحص

را ( نشانگر 1۱) يدانشگاه يحضور اجتماع ايدانشگاه  يهايو خروج هايو اثرگذار( نگرنشا 1۱) درون دانشگاه
نشانگر  12با ( دانشگاه يمكان نمانام) دانشگاه زبانيجامعه م تيفيدرک از ك يعني :چهارم هيال. شوديشامل م

 يدانشگاه در آموزش عال نمانام پنداره گسترشو  تيرا در مورد موقع يشناخت هاافتهي نيا. شده است فيتوص
 . دادبه دست  يكشاورز
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 قدمهم
؛ از جمله هارشتهدر كشور در همه  يآموزش عال

در . را تجربه كرده است ياديگسترش ز يكشاورز
 يهانهيورود به دانشگاه گز انيمتقاض يبرا، جهينت
، هادانشگاه نياز ب تواننديآنان م. وجود دارد ياديز

 ايو ( نور اميپ، يمجاز، روزانه، شبانه) ياعم از دولت
با توجه (، يرانتفاعيغ، ياسالم آزاددانشگاه ) يخصوص

و  يدسترس، يشغل يدورنما، هاييتوانا، هابه عالقه
و  انيمنور) تخاب بزننددست به ان رشيپذامكان

شمار  شيافزا، گريد ياز سو(. 13۹۱، همكاران
 يديرقابت شد، يآموزش عال يها و مركزهادانشگاه

 يهاتيكرده است و ظرف جاديها امؤسسه نيا نيرا ب
. است يرقابت نابرابر نيچن هايامدياز جمله پ يخال

و  ديخدمات مف هيها با ارادانشگاه ط؛يشرا نيدر ا
همه امكان جذب  يو قابل دسترس برا زيمتما

 آورنديخود فراهم م يرا براتر بيش يدانشجو
، گريد ياز سو(. 13۹۵، و همكاران يمحراب)

و  امكاناتها به دوره نيورود به ا انيمتقاض
 يهاكه در هر دانشگاه نسبت به دانشگاه ييهايبرتر

و وجهه آن  نمانام، يوجود دارد و به عبارت بيرق
پالمر ) كننديتوجه م اريبس، ديآيدانشگاه به شمار م

، دوويو نا ي؛ رو2212، و تاو ي؛ تو221۱، و همكاران
 (. 221۱، ي؛ تو221۱
در  ييبسزا تأثيرمناسب  نمانامكه جا آن از
گاتمن ) دانشگاه دارد كيورود به  يبرا يريگميتصم
و  و در دوران كاهش بودجه( 2223، سياول ايو م
 يبرخوردار( 1۹۹۹، لندرام و همكاران) رقابت شيافزا
ها به منظور ماندن در دانشگاه يبرا زيمتما نماناماز 

استادان و ، انيجذب دانشجو يعرصه رقابت برا
 يخارج يهابه منبع يابيو دست يپژوهش يهامنبع
به نظر  يدر دانشگاه ضرور يگذارهيسرما يبرا ديجد

، در اين باره(. 2222، رانو همكا ويپاالس) رسديم
انگلستان  يدر آموزش عال يسازنمانام يابيارز
ارشد از  رانياز مد ياريكه بس نيبا وجود ا دهدمي

 يتيريسازوكار مد چيه، كننديم تيحما يسازنمانام
 شكل نگرفته است نماناماز  تيحما يبرا ينظام مند

، ندهيرقابت فزآ يدر فضا(. 2212، مازارول و سوتار)
شهرت  جيعامل مؤثر در ترو كي يسازنمانام

 يبراتر بيش و كسب درآمد يآموزش عال يهامؤسسه
آنان  زيها از راه شناساندن خدمات متمامؤسسه نيا

 گسترش يبرا اينما يمفهوم يالگو كي نيتدو. است
 توانديم يكشاورز يدر آموزش عال يدانشگاه نمانام

 گذارانسياستدانشگاه و  رانيمد زيو ن انيدانشگاه
 تيهدا نهيزم نيكشور را در ا يكشاورز يآموزش عال

به  يكشاورز يآموزش عال يهاكند و گذار مؤسسه
و  يسازيجاربر ت ينسل سوم و چهارم دانشگاه مبتن

و  يبا توجه به ضعف نظر. را هموار كند ييبازارگرا
 يالگو نيبا هدف تدو قيتحق نيموجود؛ ا يتجرب

در آموزش  يدانشگاه نمانام گسترش يبرا يمفهوم
 . شوديانجام م يكشاورز يعال

از  يكي يآموزش عال يهادر مؤسسه يسازنمانام
از  يارينظر بس اكنوناست كه  ييهاموضوع

 رانيمد. پژوهشگران را به خود جلب كرده است
 ديبا، يقو نمانام كيها به منظور ساخت دانشگاه

ساخت و  يرا برا يموثر يهاژرف و گام يهايبررس
، ارانو همك ينيخدادادحس) بردارند نمانامراهبرد 

به عنوان حالت  تواننديها منمانام(. 13۹۱
و نشاط  يحالت سرخوش نماناماسم آن ) كينوستالوژ

كه پس از مصرف ( كننده فراهم كندمصرف يبرا
، و تاو ي؛ تو221۱، پالمر و همكاران) شوديم جاديا

 يندهيو انتخابات آ (؛221۱، دوويو نا ي؛ رو2212
 شوند گرفتهدر نظر ، دهدميكننده را شكل مصرف

(. 2212، ؛ استوكبورگر و همكاران2212، كاپفرر)
ممكن است در  زين يآموزش عال يهاتجربه يادآوري

ممكن است به  انيدانشجو. كند رييطول زمان تغ
از  ل؛ياز دانشگاه محل تحص، گذشته خود يهاتجربه

نشان دهنده  نينگاه كنند و ا نيبمطلوب ديدگاه
در  پرشمار يهاكردن تجربهينآنان به عقال ليتما

هاسكنچت و  ؛1۹۱2، نگريفست) طول زمان است
 دانش آموختگان نيافزون بر ا(. 1۹۹۸، همكاران

دانشگاه خود را  يهاتجربه يممكن است به زود
به ها تجربه نيدرک نكنند و تنها با گذشت زمان ا

 صيتشخ ديباعث تشد جهيدر نت. شوندمنعكس آنان 
 . آنان شود نمانام تيهو

 يبه نام تجار يدهشكل، نيشيپ قاتيتحق بنابر
آن  يو معرف( 221۱، وسترهاوسيو د وسترهاوسيد)
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 شيها از جمله از جنبه افزادانشگاه يبرا ياديارزش ز
 -يهمسل) شهرت دانشگاه دارد شيثبت نام و افزا

؛ 221۱، مريو و يدي؛ كاس2222، براون و گونوآوردانا
را در  يمهم قشن نمانام ژهيارزش و(. 2211، تياسم

 يمرتبط با انتخاب دانشگاه از سو خطرهايكاهش 
(. 2211، موراد و همكاران) كنديم فايا انيدانشجو

 ينام و نمادها، يآموزش عال يمؤسسه كي يبرا
 ايو  تيفيك، شهرت، اديز ديرينگي، مرتبط با آن

 باشديآن م نمانام انگرينما گريد يهااز عامل يبرخ
به مؤسسات آموزش  يازسنمانام(. 2223، روزئنتال)

آنان را در اجتماع خود  گاهيو جا دهدمي يتيهو يعال
 ييتوانا يسازنمانام، نيفزون بر ا. كنديمشخص م

به ( لوگو) نشان كيمؤسسه را از راه  كي ييشناسا
( 2211) يالمبو، باره نيدر ادهد. ميجامعه  ياعضا

 يزندگ طيدو عامل مح (،2212) و دوارت و همكاران
را در  ياستخدام يهادانشگاه و فرصت ياجتماع

. داننديم رگذاريمثبت از دانشگاه تأث نمانام ينيبشيپ
با عنوان  يقيدر تحق (،221۱) پالمر و همكارن

 يابيبا ارز يدر آموزش عال ينام تجار ييشناسا
 نمانام يبه وفادار ينام تجار ييو شناسا نمانام يتجرب

كه از  ييرهايبه عنوان متغ ياز نام تجار يبانيو پشت
از راه تجربه  ليدر دانشگاه محل تحص ليزمان تحص

دانشگاه  نمانامبر  ميمستق تأثيرو  شونديكسب م
 و تاو يتو(. 221۱، پالمر و همكاران) پي بردنددارند 

 تن 222 با مشاركت يقيتحق جهيدر نت (،2212)
در  تيريو مد تصاداق يهامنتخب در رشته يدانشجو

 يهايژگيو تأثيربه  تناميسه دانشگاه معتبر در و
 پنداشتو طول مدت آن بر  ميتجربه مستق

 يپ يآموزش عال يهادر مؤسسه نماناماز  انيدانشجو
، در كالس هارفتار و احساس، هيپا نيبر ا. اندبرده

 ياجتماع يهامؤثر و مثبت و رابطه يعاطف يهاتجربه
 نمانام پندارهاز  انيدانشجو کدر يرو يمثبت و منف
 نااونگ و همكار هاييافته. است رگذاريدانشگاه تاث

از  يمؤثر بر سطح آگاه يهاعامل يدرباره (،221۱)
در  يمحل يهادانشگاه انيدانشجو نيدر ب نمانام

 انيدانشجو نيب نمانام يسطح آگاه، نشان داد يمالز
 نمانامدانشگاه از جمله  يامتاثر از نماده يمورد بررس

 . تأثيراست يليو سال تحص تيوضع، پوشاک دانشگاه

از تر بيش اريبس يدانشگاه نماناماز  يآگاه تياهم
دانشگاه  تيموقعچنين هم و نهيهز، يمال يهاعامل

باعث  يمنف ياجتماع گاهيشده است و جا يابيارز
كاهش شهرت و اعتماد ادراک شده از دانشگاه 

 ينشان داده كه ارتباط قو زين هاپژوهش. شوديم
 نديدانشگاه و فرآ كي نماناماز  يآگاه نيب

 انيدانشجو يانتخاب دانشگاه برا يبرا يريگميتصم
وجود (. 2212، برور و ژائو) نگر وجود دارد ندهيآ

باعث  يو مشتر نمانام تيهو نيب يقو يهرابط
ارتباط  يهمواره به دنبال برقرار يكه مشتر شوديم

تعامل  جاديا يبرا نمانام انيمشتر ريساو  نمانامبا 
خود  يهازهيها و انگفعال و به اشتراک گذاشتن عالقه

 يسازتيوجود هو نيفزون بر ا. باشد نمانامدر مورد 
 جاديممكن است ا( CBI) نمانام لهيبه وس يمشتر

افراد را با اجتماع  يسازكپارچهيو  ييشناسا نديفرا
، و همكاران ليبو) آسان كنند نمانامكننده مصرف
شهرت دانشگاه در مورد ، منظر نياز ا(. 2213

پس از  يفرصت شغلچنين هم و يدانشگاه التيتسه
 يهااز عامل يكي انيدانشجو يبرا ليتحص انيپا

 انيدانشجو يريگميتصم ندياست كه بر فرآ يمهم
 كه يابه گونه، انتخاب دانشگاه مؤثر بوده است يبرا

 يدانشگاه التيتحص تيموفق انيدانشجوتر بيش
 يمهم اريمطلوب را عامل بس ندهيآ يشغل ريمس يبرا

، برور و ژائو) انددانشگاه دانسته كي يدر شهرت علم
2212 .) 

بر  رگذاريتأث يهاعامل يهمه ييشناسا
 ژهيبه و، ستين ياكار ساده يآموزش عال يسازنمانام
متفاوت از  يازهيكه افراد مختلف به آم يهنگام

. باور دارند پنداره نيدر ساخت ا رگذاريتاث يعنصرها
و  زيو كازول( 2223) آرپان و همكاران، از جمله
هفت ، خود هياول يهايدر بررس( 2221) همكاران

 يآموزش عال يسازنمانامرا در  تيمؤلفه با اهم
از  يكل يذهن پندارهاند از: كردند كه عبارت ييشناسا

بر آموزش و  ديتأك، هااز برنامه يذهن پنداره، دانشگاه
 ليدال، يطيمح يهاعامل، آموزش تيفيك، پژوهش

 يچادهور يعل چنين،. هميورزش يهاو برنامه، يمال
دانشگاه  نمانام ياصل يهافهمؤل(، 222۹) و همكاران

 يآموزش تياند: هوكرده يمعرف ريرا به شرح ز
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امكان اشتغال ، استقرار ييايمكان جغراف، دانشگاه
ارائه شده از دانشگاه و  پنداره، دانش آموختگان

، يو اجتماع يامكانات ورزش، شهرت، آن طيمح
ارائه شده و ارتباط  يهادرس، يريادگي طيمح

باور است  نيبر ا (،2223) تيبولتا. دانشگاه با جامعه
 يبرا ياريتوان بالقوه بس يها دارادانشگاه نمانامكه 
جذب و  جهيو در نت ياحساسات قو ختنيبرانگ

 نيبه ا يابيدست دياست و كل انيدانشجو يماندگار
دانشگاه و  نيب يكتا يارتباط جاديا تيموفق

و  كلوسيپژوهش فر(. 2212، چاپلو) است انيدانشجو
ها نشان داد كه نگرش، 2221همكاران در سال 

 ژهيبر سطح ارزش و يمهم تأثير نمانام كينسبت به 
برتر و  نمانام كيدارا بودن . محصول دارد كي نمانام
مناسب در  يذهن پنداره جادينه تنها باعث ا زيمتما

 يبرا يزشيعامل انگ توانديبلكه م، شوديجامعه م
چنين هم كشور و انيدانشجو نيدر ب ليتما جاديا

 كيآنان در  ليكشورها جهت تحص ريسا انيدانشجو
، مارس و همكاران) با رقبا شود سهيدانشگاه در مقا

احساسات  يرگذاريتاث نيشيپ يهايدر بررس(. 2212
 ايمصرف كنندگان  يريگميو عواطف بر تصم

آشكار  نمانام كيبه  يدر انتخاب و وفادار انيمشتر
، همكاران؛ همبروک و 1۹۹۹، يباگز) شده است

پژوهش ، نهيزم نيدر هم(. 2212، ؛ گردن222۹
نشان داد پاسخ  (،2221) و هلبروک يچاودهار
عامل مهم در  كيبه عنوان  نمانامبه  ياحساس

 يرفتار يهاشيگرا يريگو شكل يوفادار ينيبشيپ
دانشگاه عمل  كي نمانامنسبت به  انيدانشجو

به  انيدانشجو ياحساس يهاسطح پاسخ. كنديم
 نيدانشگاه خاص ممكن است بر طن كي نمانام

به  ياحساس تعلق اجتماع، يوفادار زانيم) دانشگاه
مشاركت و تعامل فعال و ، آن دانشگاه انيدانشجو
 . مؤثر باشد( يفكر) يروان يوابستگ
 ؛يانجام شده داخلشمار هاي كمپژوهش نيب از

 يبررس اب (،13۹۱) و همكاران ينيخداداد حس
بهبود  يبرا شنهاديپ ييهو ارا نمانام جاديا يهويش

از  تن 12۱نظر  يدانشگاه بر مبنا نمانام نيطن
 تيترب، تهران، فيشر) دانشگاه معتبر انيدانشجو

 يتداع يهاكه عامل ندنشان داد (،ريركبيمدرس و ام

خود  ييو شناسا نمانام يبرتر، يپاسخ احساس، نمانام
 نمانام نيرا بر طن يمثبت و معنادار ، تأثيرنمانامبا 

 يبه بررس (،13۹2) هيصفو. گذارنديدانشگاه م
 يسازنمانام يهاراهبرد نيمؤثر در تدو يهاعامل

در مؤسسه آموزش  يكيآموزش الكترون يهادانشگاه
كه  ديرس جهينت نيمهر البرز پرداخت و به ا يعال

و ادراک  يداخل يطيمح، يخارج يطيمح يهاعامل
و  يمحراب. دارند يمثبت و معنادار تأثيردانشجو 
 يبندتيو اولو ييبه شناسا (،13۹۵) همكاران

 يآموزش مجاز يسازنماناممؤثر بر  يهاعامل
 زانيمكه گرفتند  جهيدانشگاه اصفهان پرداختند و نت

به ، دانشگاه درگاهبه  يدسترس، يافتيدر هيشهر
در  ژهيبا مهارت و تخصص و يروهاين يريكارگ

 يدارا انيبه دانشجو يمال يهادانشگاه و كمك
. است يمجاز انيدر جذب دانشجو تياهم ترينبيش

 (،13۹2) نهاد يو فرهاد ينيحس يبررس جينتا
در  نمانام ژهيمؤثر بر ارزش و يهاعامل يدرباره

نور نشان داد كه به  اميپدر دانشگاه  يآموزش عال
 يهايژگيخدمت و و يهايژگيو سويگان بيترت

 تأثير نيترو كم ترينبيش يعرضه كننده خدمت دارا
 انيمنور يبررس. دانشگاه هستند نمانام ژهيبر ارزش و
 نيمؤثر در تدو يهادرباره عامل (،13۹۱) و همكاران

بر  يمبتن يهادانشگاه يسازنمانام يهاراهبرد
است كه  نيا يايدر تهران گو يكينآموزش الكترو

، يخارج يطيمح، ي/دانشگاهيبنگاه يهاعامل
مثبت و  ، تأثيرو ادراک دانشجو يداخل يطيمح

آموزش  يسازنمانام يهاراهبرد نيبر تدو يمعنادار
 . دارند يدانشگاه يكيالكترون

  یشناسروش
 يدارشناسيپد وهيو به ش يفياز نوع ك، قيتحق نيا
از مصاحبه ژرفانگر  قيتحق نيدر ا. انجام شد يفيتوص

 يديچند پرسش كل پيرامونساختارمند  مهين
دانشگاه گرفته  نمانام گسترشبرداشت از  يدرباره

 كيتا  قهيدق 32نيها بمدت زمان مصاحبه. شد
 يهر مصاحبه با هماهنگ. انجام شد ميساعت و ن

مصاحبه شونده در زمان و مكان مناسب انجام شد و 
 ها به مصاحبه شونده يها با اجازهمصاحبه يمتن برخ
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 پايه جايگاه دانشگاهيشوندگان بر پراكنش مصاحبه -4جدول 
 درصد شمار   توصیف جایگاه ردیف

 32 ۱ ها و مقاطع تحصيلي مختلف دانشجويان دختر و پسر بومي و غيربومي از دانشكده دانشجو 1

 2۵ ۵ شاغل و يا غيرشاغل مرتبط با غير مرتبط با دانشگاه در مقاطع مختلف تحصيلي دانش آموخته 2

 عضو هيات علمي 3
دو تن ، دو تن استاديار، يك تن مربي) هاي علمي مختلفهاي گوناگون با مرتبهاز رشته

 ( يك تن استاد، دانشيار
۱ 32 

 1۵ 3 پژوهشي و آموزشي، هاي اداري مختلف فرهنگيموقعيتو شاغل در ( تنيك ) بازنشسته كادر اداري و مديريتي ۱

 122 22 - جمع -

 
 گريد موردهايضبط شد و در ( صوتي) شكل آوايي

نداشتند به ثبت  يها احساس راحتكه مصاحبه شونده
به مصاحبه . بسنده شد تيروا يكل انيجر ينوشتار

آنان تنها  هايگفتهداده شد كه  نانيشوندگان اطم
و بدون در نظر گرفتن  قيتحق يهاهدف يدر راستا

جامعه . دنشويآنان ثبت و پردازش م يفرد يژگيو
 اتيه ياعضا، دانش آموختگان، انيرا دانشجو قيتحق
و منابع  يكاركنان دانشگاه علوم كشاورز ي وعلم
 نيانتخاب ا ليدل. ندداد ليگرگان تشك يعيطب

بودن  يتخصص، يدانشگاه به عنوان مورد بررس
و منابع  يكشاورز يآن در آموزش عال تيفعال
تالش قابل مالحظه و ، ساله ۱2 نهيشيپ، يعيطب

 نيدانشگاه كارآفر يتكامل در راستا يابرنامه مند بر
مرتبط با گسترش نمانام  ياز ابتكارها تيو حما

مورد در دسترس بودن نمونه و اطالعات ، يدانشگاه
 يدانشگاه برا تيريمد يو خواست و تقاضا ازين

 يارهاياز مع. بود قيتحق يهاافتهيو كاربرد  يابيدست
و  عداشتن اطالعات درباره موضو انيانتخاب پاسخگو

اطالعات بوده  نيا هيگفتگو به منظور ارا يبرا يآمادگ
از نوع ) هدفمند يبيترك وهيبه ش يريگنمونه. است
 . انجام شد( يگلوله برف اي يارهيو زنج ينظر

تا سطح اشباع و آستانه  هاداده يگردآور نديفرآ
 نيدر ا. افتيقابل دسترس ادامه  هايداده يسودمند

 گسترش يبر مبنا) يدو نوع اشباع نظر، قيتحق
تا ) ياو داده( هاهيال، نجايدر ا اي ينظر يهاطبقه

ها بدون امكان استخراج كد شدن داده يزمان تكرار
ه شده توسط يارا هايدادهاز  ديجد يهامضمون اي

، ساندرز و همكاران) مد نظر قرار گرفت( انيپاسخگو
شمار  نيا يكه پس از برگزار بيترت نيبد(. 221۸

به شناخت  يابيدست دريافت با قيگروه تحق، مصاحبه
پس از . نيست هاي تكرارينيازي به داده، مورد نظر

بهره گرفته  يفيك يمحتوا ليحلاز ت، هاانجام مصاحبه
 . شد

نخستين مرحله در فرآيند پردازش اطالعات 
. بندي و پااليش آنان بوددسته، هابرآمده از مصاحبه

سازي متن؛ به بازخواني و كدگذاري به پس از پياده
در جريان . وسيله يك گروه سه نفره اقدام شد

برخي از كدها به طور مستقيم از متن ، كدگذاري
هاي مصاحبه شوندگان برگرفته ا و گفتههمصاحبه

هاي ها و مضمونبرخي ديگر با توجه به مفهوم، شد
هاي برگرفته شده از مرور مباني نظري و پژوهش

 پيشين در حوزه نمانام دانشگاهي شكل گرفت
، و شماري ديگر( كدهاي پيش ساخته نمايا)

شده در طي مصاحبه يا  تدوين هاي تحليليشناسه
يا كدهاي تفسيري ) بازخواني متن استدر مرحله 

به منظور بازنمايي ، اين سه دسته كد(. محقق ساخته
هايي هاي پاسخگويان در قالب مجموعه گويهديدگاه

ها در واقع بيان برداشت گويه. اندمطرح شده
هاي مختلف تحقيق به پاسخگويان در زمينه جنبه

با در نظر . هاي مختصر و نماياستصورت عبارت
هاي ارايه شده فتن شناخت حاصل از مرور پاسخگر

يك الگوي (، هاي تحليليشناسه) هادر حين مصاحبه
اي براي پردازش اطالعات در اين تحقيق سه رويه
 (. 1شكل ) ارايه شد
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 پردازش اطالعات يرويهسه  يالگو -4نگاره 

رويكردهاي از ها داده روايي و پايايي سنجش يبرا
مناسب  ييبازنما زانيم) اعتبار تيقابلچندگانه 

 زانيم) انتقال تيقابل(، دهيپد يساختار و معن
 تيقابل(، گريهاي دطيها به محافتهيپذيري ميتعم

، ها از منظر پژوهشگرافتهيبودن  قيدق) اعتماد
و ( خوانندگان گزارش پژوهش ايكنندگان  مشاركت

 يمشابه برا دهيپدپذيري درک زانيم) دييتأ تيقابل
، تشكري و تديل) استفاده شد( پژوهشگران گريد

 افرازشبه منظور (. 2222، ؛ كرسول و كالرک1۹۹۸
شوند كه  بررسي يشد افراد ياعتبار پژوهش سع

دانشگاه كم و كيف كار و تحصيل در از  يغن يهتجرب
 تيقابل. داشته باشندهاي بيروني آن و اثرگذاري
ها و افتهيكامل  شرحبا ، پژوهش دييانتقال و تأ

 يبرا. شد فراهم، پژوهش ينظر يبا مبان قيتطب
 ينياعتماد پژوهش به بازب تياز قابل نانياطم كسب

 دست بههاي و مقوله ليتحل نديرآف، ييگزارش نها
 انههمكار يبررس، هنندكمشاركتسه آمده توسط 

از  تنسه  يها و اظهارنظر جمعافتهي ارزيابي)
تبليغات و كسب وكار و آشنا به ، پژوهشگران بازاريابي

 بودن پژوهش يمشاركتتعاملي و و ( نمانام
 رطور د به هاكنندمشاركتهم زمان  گريياري)

، هيلي و پري) اتكا شد( هاداده ريو تفس ليتحل
 (. 2222، ؛ كرسول و ميلر2222

 هایافته
، كدهاي پيش ساخته وپردازش متن  يدر نتيجه

دانشگاه به  نمانام گسترشيك الگوي چهار اليه براي 
 . شرح زير تدوين شد

، نمانامدانشگاه شامل؛ آگاهي  نماناماليه اول:  -
، نمانامپاسخ احساسي به ، نمانامبرتري ، نمانامتداعي 
، رسانش) نمانامو طنين  نمانامسازي با هويت

سازه . شناسايي شد(، نماناموفاداري و پشتيباني از 
در . با چهار نشانگر تبيين شد نماناممفهومي شناخت 

نشانگر شناخت كلي از وضعيت كنوني ، اين بين
 ترين...( بيشتسهيالت، هارشته، هادانشكده) دانشگاه

ترين فراواني هم به كم(. درصد ۱2) فراواني را داشت
ها و رويكردهاي اخير هي از روند دگرگونينشانگر آگا

 شودمربوط مي...( گذار به دانشگاه كارآفرين) دانشگاه
اين چهار نشانگر مبين شناخت و آگاهي (. درصد 2۵)

و نيز آگاه ماندن فرد از وضعيت دانشگاه به عنوان 
سازه مفهومي تداعي . شونده هستندنمانامسوژه 

، در اين بين .توصيف شد، با شش نشانگر نمانام
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 ترينبيشنشانگر كيفيت علمي و آموزشي باال 
ترين فراواني هم به كم(. درصد ۹۵) فراواني را داشت

هايي دولتي و مورد قبول دو نشانگر مورد قبول ارگان
 ۵2) شودكارفرماها و بخش خصوصي مربوط مي

هايي هستند كه اين نشانگرها بازتاب پنداشت(. درصد
يدن يا تصور كردن دانشگاه به افراد هنگام انديش

اين سازه بازتاب پنداشت . شودذهنشان متبادر مي
برخورداري دانشگاه از جايگاه و اعتبار علمي مناسب 

با پنج  دانشگاه نمانامسازه مفهومي برتري . است
رتبه قابل قبول ، در اين بين. نشانگر توصيف شد

 ترين( بيشرديف هم) هايدانشگاه در بين دانشگاه
ترين فراواني هم به كم(. درصد ۹۵) فراواني را داشت

نشانگر گرايش دانشجويان مستعد به ورود به اين 
اين نشانگرها (. درصد ۱۵) شوددانشگاه مربوط مي

هاي نسبي يا برخورداري دانشگاه از بازتاب مزيت
 هم) هايهاي خاص نسبت به دانشگاهها و مزيتقوت

هاي ديگر با دانشگاه ديگر است كه در رقابت( رديف
، باورداشت اين نشانگرها. تواند مد نظر قرار گيردمي
سازه . واقع مبين برتر پنداشتن دانشگاه است به

با شش  دانشگاه نماناممفهومي واكنش عاطفي به 
حس خوشايند ، در اين بين. نشانگر؛ نمايانده شد

هنگام انديشيدن و گفتگو كردن درباره دانشگاه 
ترين كم(. درصد ۸۵) اواني را داشتفر ترينبيش

فراواني هم به نشانگر شور و شعف تازه واردان به 

( عضو هيئت علمي يا كارمند، دانشجو) دانشگاه
بازتاب ، اين نشانگرها(. درصد ۵۵) شودمربوط مي

. پاسخ احساسي سازنده و مثبت به دانشگاه است
با شش  دانشگاه نمانامسازي با سازه مفهومي هويت

دو نشانگر باليدن به ، در اين بين. توصيف شد، انگرنش
هاي دانشگاه و پنداشت يكپارچگي و عضوي موفقيت

ما بودن/ دانشگاه به مثابه ) از خانواده دانشگاه بودن
(. درصد ۹۵) فراواني را داشت ترين( بيشخانه خود

ترين فراواني هم به دو نشانگر احساس ناخوشايند كم
ها دانشگاه و كمبودها و نارساييهنگام رويارويي با 

احساس ناخوشايند هنگام رويارويي با انتقادها و 
در بين مردم و ) هاي ناسازنده اجتماعيبرداشت

اين (. درصد ۱2) شوداز دانشگاه مربوط مي( هارسانه
نشانگرها بازتاب اشتراک هويت يا خودشناسايي با 

 نمانامسازه مفهومي طنين . دانشگاه است نمانام
نشانگر ، در اين بين. با نه نشانگر معرفي شد دانشگاه

فراواني  ترينبيشمعرفي و توصيه دانشگاه به ديگران 
ترين فراواني هم به نشانگر كم(. درصد ۹۵) را داشت

هاي شبكه، هاانجمن) هاي دانشگاهعضويت در تشكل
اين (. درصد ۱۵) شودمربوط مي...( اجتماعي

، راي معرفي و رسانشنشانگرها بازتاب تالش ب
جدول ) دانشگاه است نماناموفاداري و پشتيباني از 

2 .) 

 
 بر پايه طبقه دانشگاه نمانامنشانگرهاي شناخت  پراكنش -2جدول 

 کل الیه مؤلفه درصد فراوانی نشانگر طبقه 

 نمانامشناخت 

 ۹2/2 ۵2/2 33/33 ۱2 12  ...(تسهيالت، هارشته، هادانشكده) شناخت كلي از وضعيت فعلي دانشگاه

 ۱۹/2 ۸۹/1 2۵ ۱۵ ۹ آگاهي كلي از پيشينه دانشگاه

 22/2 12/2 2۸/22 ۵2 12  ...(تصوير سردر و، آرم) هاي دانشگاهتشخيص عنصرها و نشانه

 3۸/2 2۵/1 ۸۹/13 2۵ ۵  ...(گذار به دانشگاه كارآفرين) ها و رويكردهاي اخير دانشگاهآگاهي از روند دگرگوني

 1323 ۱22 3۱ - - جمع

 دانشگاه نمانامتداعي 

 32/1 ۵۱/3 22 ۸۵ 12 گزينه خوب براي ادامه تحصيل

 ۱۱/1 ۹۸/3 3۵/22 ۹۵ 1۹ كيفيت علمي و آموزشي باال

 32/1 ۵۱/3 22 ۸۵ 12 ( اعتبار و منزلت اجتماعي) شناخته شده و مورد قبول در سطح جامعه

 ۹2/2 ۵2/2 12/1۱ ۱2 12 هاي آموزش عالي معتبرمورد قبول ديگر مؤسسهدانشگاه 

 22/2 12/2 2۱/11 ۵2 12 هاي دولتيدانشگاه مورد قبول ارگان
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 کل الیه مؤلفه درصد فراوانی نشانگر طبقه 

 22/2 12/2 2۱/11 ۵2 12 دانشگاه مورد قبول كارفرماها و بخش خصوصي

 1323 ۱22 ۸۵ - - جمع

 دانشگاه نمانامبرتري 

 ۱۱/1 ۹۸/3 2۹/2۸ ۹۵ 1۹ ديگر( رديف هم) هايبين دانشگاهرتبه قابل قبول دانشگاه در 

 ۸۱/2 31/2 ۱2/1۱ ۵۵ 11 كسب افتخارهاي ممتاز از سوي دانشگاه در طول عمر خود

 ۹2/2 ۵2/2 1۸/1۸ ۱2 12 تخصصي بودن در حوزه كشاورزي و منابع طبيعي

 ۱۹/2 ۸۹/1 ۱۱/13 ۱۵ ۹ گرايش دانشجويان مستعد به ورود به اين دانشگاه

 1۵/1 1۱/3 23/22 2۵ 1۵ ( مرجعيت علمي) هاي دانش و فناوريپيشتازي و سرآمدي دانشگاه در برخي زمينه

 1323 ۱22 ۱۱ - - جمع

 نمانامواكنش عاطفي به 

 دانشگاه

 22/1 ۹۱/2 2۸/12 22 1۱ داشتن حس غرور وافتخار هنگام تصور ذهني يا عيني دانشگاه

 32/1 ۵۱/3 ۹۹/22 ۸۵ 12 انديشيدن و گفتگو كردن درباره دانشگاهحس خوشايند هنگام 

 ۱1/2 ۱۸/1 ۸۸/۹ ۱2 ۸ ( عضو هيات علمي يا كارمند، دانشجو) شور و شعف تازه واردان به دانشگاه

حس ) هاي دانشگاه در بين دانش آموختگاناحساس دلتنگي هنگام يادآوري خاطره

 ( نوستالوژيك
1۱ ۸2 2۵/1۹ 3۵/3 23/1 

 1۵/1 1۱/3 ۵2/1۸ 2۵ 1۵ ( تحصيل و كار در دانشگاه) حس آرامش از بودن و زيستن در اين دانشگاه

 ۸۱/2 31/2 ۵۸/13 ۵۵ 11 انتخاب همين دانشگاه در صورت بازگشت به نقطه انتخاب

 1323 ۱22 ۸1 - - جمع

 نمانامسازي با هويت

 دانشگاه

 ۱۱/1 ۹۸/3 ۵۹/1۹ ۹۵ 1۹ هاي دانشگاه باليدن به موفقيت

 ۱۱/1 ۹۸/3 ۵۹/1۹ ۹۵ 1۹ ( ما بودن/ دانشگاه به مثابه خانه خود) پنداشت يكپارچگي و عضوي از خانواده دانشگاه بودن

 ۹2/2 ۵2/2 32/12 ۱2 12 هاي دانشگاه احساس ناخوشايند هنگام رويارويي با كمبودها و نارسايي

در بين ) هاي ناسازنده اجتماعيبرداشت احساس ناخوشايند هنگام رويارويي با انتقادهاي و

 از دانشگاه( مردم و رسانه ها
12 ۱2 32/12 ۵2/2 ۹2/2 

 32/1 ۵۱/3 ۵3/12 ۸۵ 12 پيگيري منظم اخبار و رويدادهاي دانشگاه 

پنداشت گره خوردن ) ايتاثيرگذاري تحصيل در اين دانشگاه در موفقيت علمي و حرفه

 ( دانشگاهسرنوشت خود در كار و زندگي با 
1۸ ۹2 ۵۱/1۸ 22/3 3۸/1 

 1323 ۱22 ۹2 - - جمع

 دانشگاه نمانامطنين 

 1۵/1 1۱/3 3۹/13 2۵ 1۵ حفظ ارتباط با دانشگاه پس از پايان دوره تحصيل و كار 

 1 23/2 ۱1/11 ۱۵ 13 رجوع به دانشگاه در مباحث علمي و آموزشي

 ۱۱/1 ۹۸/3 ۹۱/1۱ ۹۵ 1۹ معرفي و توصيه دانشگاه به ديگران

 ۸۱/2 31/2 ۸2/۹ ۵۵ 11 استفاده از كاال و خدمات دانشگاه 

 3۸/2 2۵/1 ۱۱/۱ 2۵ ۵  ...(هاي اجتماعيشبكه، هاانجمن) هاي دانشگاهعضويت در تشكل

 22/1 ۹۱/2 ۵2/12 22 1۱  ...(هاي سالگشت تاسيس ومانند جشن) هاي اجتماعي دانشگاهشركت در مجامع و نشست

 ۸۱/2 31/2 ۸2/۹ ۵۵ 11  ...(اداري و، از نوع مالي) مقتضي به دانشگاهكمك 

 1۵/1 1۱/3 3۹/13 2۵ 1۵ ( در مقاطع باالتر) گرايش به انتخاب دانشگاه براي ادامه تحصيل

 ۱۹/2 ۸۹/1 2۱/۸ ۱۵ ۹  ...(عكس، لوح، كتاب) هاي دوران دانشگاهكوشش در حفظ يادگاري

 1323 ۱22 112 - - جمع
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 ي پاسخگويانتجربه دانشگاه يهيسه گانه ال يهامؤلفه ينشانگرها پراكنش -3جدول 
 کل الیه مؤلفه  درصد فراوانی نشانگر مؤلفه

 اجتماعي دانشگاهي -تجربه ارتباطي

 ۸۱/2 ۸2/2 ۱۱/1۸ ۵۵ 11 پذيري احترام و تكريم متقابل توام با پاسخگويي و مسئوليت

 ۱۹/2 3۸/۱ 2۵/1۵ ۱۵ ۹ ( دوست يابي و صميمت مناسب) سازندهتعامل اجتماعي و ارتباط 

 ۵۱/2 ۹۱/۱ ۸۱/11 3۵ 2 مشاركت و كارگروهي 

 3۸/2 ۵۵/3 ۱2/۸ 2۵ ۵ ( ساخت سرمايه اجتماعي) اعتماد متقابل بجا

 31/2 ۸۱/2 2۸/۱ 22 ۱ مندي از خدمات رعايت عدالت در دسترسي و بهره

 ۹2/2 ۵1/۸ 3۱/22 ۱2 12 ،..( محل سكونت، گرايي مبتني بر رشتهفرقهبه جاي ) يكپارچگي اجتماعي

 ۱۱/2 2۱/۱ 12/12 32 ۱ نظم و انضباط و قاعده مندي امور با رعايت مقررات و قوانين 

 3۸/2 ۵۵/3 ۱2/۸ 2۵ ۵ كسب آگاهي و شفافيت در امور ، اطالع يابي

 1323 1۱1 ۵۹ - - جمع

 شخصيتي دانشگاهي -تجربه توسعه فردي

 ۹2/2 ۵1/۸ 2۵/21 ۱2 12 استقالل و خوداتكايي

 ۱1/2 ۱2/۵ 2۱/1۱ ۱2 ۸ هاي خوداعتماد به نفس مبتني بر خودشناسي و درک توانمندي

 ۵۱/2 ۹۱/۱ 2۸/12 3۵ 2 خالقيت و نوآوري براي پويايي و تغيير در زندگي

 ۱۱/2 2۱/۱ ۵3/12 32 ۱ ( پيش داوريبدور از ) ارزيابي درست و منطقي مبتني بر شايستگي

 ۱۱/2 2۱/۱ ۵3/12 32 ۱ سازگاري و انطباق پذيري، رواداري

 ۱۱/2 2۱/۱ ۵3/12 32 ۱ يادگيري پيوسته براي رشد و پيشرفت فكري

 23/2 13/2 2۱/۵ 1۵ 3 ( اميدواري به چشم اندازي روشن) پيداكردن مسير زندگي

 31/2 ۸۱/2 22/2 22 ۱ اثرگذاري و سودمندي با تالش و كوشش 

 3۸/2 ۵۵/3 22/۸ 2۵ ۵ تحرک فيزيكي و سالمت جسمي

 1323 1۱1 ۵2 - - جمع

 تجربه احساسي

 3۸/2 ۵۵/3 22 2۵ ۵ حس پشتيباني متقابل جمعي در اجتماع دانشگاه 

 ۸۱/2 ۸2/2 ۱۱ ۵۵ 11 رضامندي و قدرشناسي مبتني بر حس آرامش و اميد 

 ۱۹/2 3۸/۱ 3۱ ۱۵ ۹ شور و هيجان و سرزندگي

 1323 1۱1 2۵ - - جمع

 
تواند از نوع ي دانشگاهي ميي دوم: تجربهاليه -
، توي و تائو) شناختي و رفتاري باشد، ايرابطه، حسي
تري از ي مثبتبه هر ميزان تجربه، ترديدبي(. 2212

ارزش ، به همان ميزان، به دست آمده باشددانشگاه 
در واقع . تصور خواهد شدتر بيش نمانام دانشگاه نيز

اندركاران و دانشجويان و ساير دست دانش آموختگان
دانشگاه از لنز و صافي تجربه كسب شده و 

هاي مرتبط است كه ارزش نمانام دانشگاه را خاطره
گيري اي نماياي شكلچنين تجربه. كننددرک مي

ي اجتماعي و عاطفي و رشد سرمايه، ي فكريسرمايه
 راه با تكامل روند اجتماعيو بلوغ شخصيت فرد هم

در . شدن او در دوران تحصيل در دانشگاه است
گيري از پردازش متن صورت گرفته و با الهام، نتيجه

، ؛ اسميت2212، توي و تاو) كدهاي پيش ساخته

ي دانشگاهي ربهي تجسه طبقه براي اليه(، 1۹۹۹
ي تجربه، اجتماعي دانشگاهي -شامل تجربه ارتباطي

شخصيتي دانشگاهي و تجربه  -توسعه فردي
 (. 3جدول ) احساسي شكل گرفت

اجتماعي با  -ارتباطي يسازه مفهومي تجربه
پارچگي يك، در اين بين. هشت نشانگر توصيف شد

محل ، گرايي مبتني بر رشتهبه جاي فرقه) اجتماعي
(. درصد ۱2) فراواني را داشت ترين،..( بيشنتسكو

كمترين فراواني هم به نشانگر رعايت عدالت در 
 22) شودمندي از خدمات مربوط ميدسترسي و بهره

اي هستند كه اين نشانگرها بازتاب تجربه(. درصد
افراد در نتيجه تعامل اجتماعي در دانشگاه به دست 

در ساحت  آورده و ساخت سرمايه اجتماعي افراد
 (. 13۹3، زاده و صادقي مصطفي) دانشگاه است
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 در دانشگاه يليتحص تيفيك ينشانگرها پراكنش -1جدول 
 کل الیه مؤلفه درصد فراوانی نشانگر ردیف

 1۵/1 ۱۹/2 22/11 2۵ 1۵  ...(كالس درس و) وضعيت فضاهاي آموزشي 1

 32/1 2۵/3 2۸/13 ۸۵ 12 ..( و فناوري آموزشيروش ) كيفيت آموزش و تدريس 2

 ۸۱/2 ۹2/1 ۵۹/۸ ۵۵ 11  ...(مجله، انتشارات) هاي اطالعاتيكتابخانه و منبع 3

 ۹2/2 1۵/2 3۸/۹ ۱2 12 بانداينترنت و پهناي، كيفيت زيرساخت شبكه ۱

 1 33/2 1۱/12 ۱۵ 13 ... تحصيلي مقاطعها و گرايش، هارشته، فضاي آموزشي، استاد، شمار دانشجو) اندازه دانشگاه ۵

 1۵/2 3۱/2 ۵۱/1 12 2 فرصت ادامه تحصيل دانشجويان در مقاطع باالتر  ۱

 ۱۱/1 ۱1/3 ۸۱/1۱ ۹۵ 1۹ شهرت و سرآمدي اعضاي هيئت علمي 2

 22/1 ۵1/2 ۹۱/12 22 1۱  ...(كنفرانس، همايش) برگزاري رويدادهاي معتبر علمي در دانشگاه ۸

 ۵۱/2 2۱/1 ۱2/۵ 3۵ 2 دانشجويان و استادان تعامل بين ۹

 3۸/1 23/3 2۱/1۱ ۹2 1۸ ( هاي دانش بنيان و فناوري پيشرفتهشركت) سرآمدگي دانشگاه در دانش و فناوري 12

 1323 ۵۵2 12۸ - - جمع -

 
يعني تجربه ، دومين سازه مفهومي اين اليه

. نشانگر توصيف شد با نه، شخصيتي -توسعه فردي
فراواني  ترينبيشاستقالل و خوداتكايي ، در اين بين

ترين فراواني هم به نشانگر كم(. درصد ۱2) را داشت
اميدواري به چشم اندازي ) پيداكردن مسير زندگي

اين نشانگرها (. درصد 1۵) شودمربوط مي( روشن
ي افراد در جريان رشد شناختي و ديگر بازتاب تجربه

بخشي از اين . اي تكامل شخصيت افراد استهجنبه
درس و در چارچوب هاي نه در قالب كالس، تجربه

بلكه در جريان تعامل روزمره ، برنامه رسمي تحصيلي
شخصي دانشجويان يا آنچه كه برنامه هاي و تجربه

(، 13۹3، زادهشريف) شوددرسي پنهان ناميده مي
ي تجربهسومين مؤلفه اليه دوم يعني . گيردشكل مي

در . احساسي در دانشگاه با سه نشانگر توصيف شد
رضامندي و قدرشناسي مبتني بر حس ، اين بين

 ۵۵) فراواني را داشت ترينبيشآرامش و اميد 
ترين فراواني هم به نشانگر حس كم(. درصد

پشتيباني متقابل جمعي در اجتماع دانشگاه مربوط 
هاي جنبهاين نشانگرها بازتاب (. درصد 2۵) شودمي

 . حسي و عاطفي حضور افراد در دانشگاه است
اليه سوم: درک از كيفيت دانشگاه نسبت به  -
برداشت و ارزيابي (، ي دانشگاهتجربه) ي دوماليه

، عيني و مبتني بر شواهد افراد از كيفيت تحصيلي
 كيفيت روابط انساني و اجتماعي در دانشگاه، زندگي

هاي دها و خروجيو نمو( اجتماع درون دانشگاه)

را شامل ( حضور اجتماعي دانشگاهي) دانشگاه
شامل؛ كيفيت ، چهار مؤلفه اين اليه. شودمي

اجتماع ، كيفيت زندگي دانشگاهي، تحصيلي دانشگاه
و حضور ( هاي انسانيكيفيت رابطه) درون دانشگاه

( هاي بيروني دانشگاهاثرگذاري) اجتماعي دانشگاه
نشانگر  12با ، تحصيليسازه مفهومي كيفيت . است

اين نشانگرها بازتاب كيفيت . توصيف شد
كيفيت يا تجربه ، هاي آموزشي و پژوهشيزيرساخت

ها و عملكرد آموزشي و پژوهشي و نيز كيفيت منبع
، در اين بين. هاي علمي در دانشگاه استفعاليت

نشانگر شهرت و سرآمدي اعضاي هيئت علمي 
ترين كم(. درصد ۹۵) فراواني را داشت ترينبيش

فراواني هم به نشانگر فرصت ادامه تحصيل 
 12) شوددانشجويان در مقاطع باالتر مربوط مي

پذيري در شامل انعطاف، برخي نشانگرها(. درصد
به لحاظ حضور ) استادانگيري سخت، انتخاب درس

پيشينه علمي (، و ارزيابي تكاليفدهي نمره، غياب
و دانشجو محوري به ، حضور دانشجويان برتر، دانشگاه

دليل تك گويه بودن يا مطرح شدن توسط يك 
 . گو در اين فهرست ارايه نشدپاسخ

نشانگر  11با “كيفيت زندگي“سازه مفهومي 
اين نشانگرها بازتاب كيفيت شرايط . توصيف شد

زيستن در دانشگاه از ابعاد مختلف دسترسي به 
محيط زيست و هر آن چيزي ، تتسهيالت و امكانا

فراتر از مكان ، شود دانشگاهاست كه موجب مي
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 نشانگرهاي كيفيت زندگي در دانشگاه پراكنش -1جدول 
 کل الیه مؤلفه درصد فراوانی نشانگر ردیف

 ۹2/2 1۵/2 ۵2/۹ ۱2 12 ..( مهمان سرا، خوابگاه) تسهيالت اقامتگاهي دانشگاه 1

 ۹2/2 1۵/2 ۵2/۹ ۱2 12 نقلامكانات دسترسي و حمل و  2

 22/2 ۸2/1 ۹۱/2 ۵2 12  ...(پارک و، باشگاه) امكانات ورزشي و تفريحي دانشگاه 3

 22/2 ۸2/1 ۹۱/2 ۵2 12 ( ارتقاي ظرفيت اشتغال پذيري) امكان درآمدزايي و تجربه كسب و كارآفريني در طول دوره تحصيل در دانشگاه ۱

 ۸۱/2 ۹2/1 23/۸ ۵۵ 11 ..( چينش و استقرار واحدهاي مختلف دانشگاه، معماري) كيفيت فضاي فيزيكي ۵

۱ 
نظافت ، عناصر زيباشناسانه مناظر و چشم انداز، فضاي سبز، پوشش گياهي) كيفيت محيط زيست درون دانشگاه

 ( و بهداشت محيط
1۵ 2۵ ۹2/11 ۱۹/2 1۵/1 

 ۹2/2 1۵/2 ۵2/۹ ۱2 12 هزينه تحصيل در دانشگاه 2

 ۸۱/2 ۹2/1 23/۸ ۵۵ 11  ...(خدمات پزشكي، مشاوره، وام، بيمه) حمايتيپوشش  ۸

 22/1 ۵1/2 11/11 22 1۱  ...(فروشگاه مواد غذايي، رستوران، كافه، بوفه) ايامكانات تغذيه ۹

 22/2 ۸2/1 ۹۱/2 ۵2 12 آرامش و امنيت و ايمني در دانشگاه 12

 ۱۹/2 ۱2/1 1۱/2 ۱۵ ۹  ...(يادمان، المان، ساختمان) پيشينه و شناخته شده در دانشگاهها نمادين با وجود عنصرهاي هويتي و سرمايه 11

 1323 ۵۵2 12۱ - - جمع -

 
تحصيل كه به طور عمده در فضاهاي كالسي و 

شود؛ يك زيست آزمايشگاهي و كارگاهي پنداشته مي
 ديگرانبوم يا سپهر اجتماعي براي زيستن در كنار 

نشانگر كيفيت ، در اين بين. باشد( هم زيستي)
فضاي ، پوشش گياهي) محيط زيست درون دانشگاه

، عنصرهاي زيباشناسانه مناظر و چشم انداز، سبز
 فراواني را داشت ترين( بيشنظافت و بهداشت محيط

ترين فراواني هم به وجود عناصر كم(. درصد 2۵)
پيشينه و شناخته شده ها نمادين با هويتي و سرمايه

مربوط ...( يادمان، المان، ساختمان) در دانشگاه
شامل قهرماني و ، چند نشانگر(. درصد ۱۵) شودمي

وجود (، در امور ورزشي) هاي دانشگاهافتخارآفريني
هاي تجميع و گردهم آيي دانشجويان در محل مكان

به دليل تك گويه ( در پارک و بوستان) استراحت
شدن توسط يك پاسخگو در اين  بودن يا مطرح

 . فهرست توصيف نشده است
نشانگر  1۱با  سازه مفهومي اجتماع درون دانشگاه

هاي اين نشانگرها بازتاب كيفيت رابطه. توصيف شد
پارچگي اعضاي اجتماعي و تعامل انساني و يك

، در اين بين. دانشگاه به عنوان يك اجتماع است
فرهنگي و مذهبي در مراسم ) نشانگر امور فوق برنامه

 ترين...( بيشهاها و جشنوارهمسابقه، قالب بازديد
ترين فراواني هم به كم(. درصد ۸2) فراواني را داشت

آگاهي و مشاركت در ) فضاي سياسي دانشگاه
شعار ، و داشتن سرود( هاي سياستي و مدنيفعاليت

 (. درصد 12) شوديا منشور معين مربوط مي
نشانگر  1۱سازه مفهومي حضور اجتماعي با 

اين نشانگرها بازتاب كيفيت حضور و . توصيف شد
هاي بيروني دانشگاه در جامعه ميزبان اثرگذاري

اثرهاي علمي شناخته شده و پر ، در اين بين. هستند
فراواني را  ترين...( بيشمقاله، كتاب) استناد دانشگاه

ترين فراواني هم به فراهم كم(. درصد ۹2) داشت
مندي آحاد جامعه از بودن زمينه حضور و بهره

 ۱۵) شودخدمات مقتضي در دانشگاه مربوط مي
هاي شامل؛ داشتن طرح، چند نشانگر(. درصد

گذاري مشترک براي عرضه كاال و خدمات سرمايه
هاي ادواري برگزاري كنكور و آزمون، معين به جامعه

برگزاري نمايشگاه هفته پژوهش در ، نشگاهدر دا
، برگزاري تورهاي مجازي و واقعي از دانشگاه، دانشگاه

هاي افراد دانشگاهي صاحب منصب در مسئوليت
رياست يا مديريت، نماينده مجلس) سياسي اداري
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 نشانگرهاي كيفيت اجتماع درون دانشگاه پراكنش -1جدول 
 کل الیه مؤلفه درصد فراوانی نشانگر ردیف

 ۸۱/2 ۹2/1 ۱2/۹ ۵۵ 11 ( سهولت امور و پاسخگويي كادر اداري) امور اداري 1

 ۱۹/2 ۱2/1 ۱۹/2 ۱۵ ۹ ( 1آشنايي و برداشت اوليه) هاي پذيرششرايط و مرحله 2

 23/1 ۸2/2 ۱۸/13 ۸2 1۱  ...(هاجشنوارهها و مسابقه، مراسم فرهنگي و مذهبي در قالب بازديد) امور فوق برنامه 3

 22/2 ۸2/1 ۵۵/۸ ۵2 12  ...(صنفي، علمي.. انجمن، كانون) هاي دانشگاهكيفيت مجامع و تشكل ۱

 ۸۱/2 ۹2/1 ۱2/۹ ۵۵ 11  ...(كارآفرين، گذارسرمايه، هاي علميچهره، مسئولهاي حضور مقام) حضور افراد شناخته شده در دانشگاه ۵

 23/2 ۵۱/2 ۵۱/2 1۵ 3 مؤسسات و صنايع در دانشگاه، هادفترهاي نمايندگي سازمان استقرار ۱

 ۱1/2 ۱۱/1 ۸۱/۱ ۱2 ۸  ...(سامانه و پورتابل) رساني در دانشگاهكيفيت اطالع 2

 22/2 ۸2/1 ۵۵/۸ ۵2 12 فرهنگي در دانشگاه ، زباني، تنوع قومي ۸

 ۸۱/2 ۹2/1 ۱2/۹ ۵۵ 11 ( قالب انجمن يا شبكه اجتماعي منسجمدر ) ارتباط مؤثر و پويا با دانش آموختگان ۹

 1۵/2 3۱/2 21/1 12 2 ( هاي سياستي و مدنيآگاهي و مشاركت در فعاليت) فضاي سياسي دانشگاه 12

 1۵/2 3۱/2 21/1 12 2 شعار يا منشور معين، داشتن سرود 11

 ۹2/2 1۵/2 2۱/12 ۱2 12  ...(مركز رشد، مركز نوآوري) استقرار واحدهاي تشكيالتي و سازماني جديد 12

 ۱۹/2 ۱2/1 ۱۹/2 ۱۵ ۹ هاي اجتماعي دانشگاهعملكرد شبكه 13

 23/2 ۵۱/2 ۵۱/2 1۵ 3 پذيري و تعامل رياست و مديريت ارشد دانشگاهدسترس 1۱

 1323 ۵۵2 112 - - جمع -

 
 نشانگرهاي كيفيت حضور اجتماعي در دانشگاه پراكنش -1جدول 

 کل الیه مؤلفه درصد فراوانی نشانگر ردیف

 3۸/1 23/3 ۱۸/۹ ۹2 1۸ پذيري و عملكرد دانش آموختگان در بازار كارنرخ اشتغال 1

 1 33/2 ۹۹/۱ ۱۵ 13 دانش آموختگان موفق و شناخته شده دانشگاه در سطح جامعه 2

 22/2 ۸2/1 3۸/۵ ۵2 12 ( سازي و كارآفريني فناورانهتجاري) موفق دانشگاههاي و اختراعها ابداع 3

 ۱۱/1 ۱1/3 22/12 ۹۵ 1۹  ...(مقاله، كتاب) آثار علمي شناخته شده و پر استناد دانشگاه ۱

۵ 
آمايش ، طرح آبخيزداري) الملليملي و يا بين، هاي توسعه استانيها و طرحمشاركت دانشگاه در برنامه

  ...(سرزمين
11 ۵۵ ۹1/۵ ۹2/1 ۸۱/2 

۱ 
كارهاي خيريه و ، هاي مذهبيمراسم و آيين) در رويدادهاي اجتماعي و فرهنگي جامعهمشاركت دانشگاه 

  ...(ورزشي مانند تيم داري، محيط زيستي، كارآفريني اجتماعي
12 ۵2 3۸/۵ ۸2/1 22/2 

 22/1 ۵1/2 ۵3/2 22 1۱ ها و تبليغات محيطي و مجازي دانشگاهحضور رسانه 2

 1۵/1 ۱۹/2 2۱/۸ 2۵ 1۵ دانشگاه نمانامعرضه محصوالت و خدمات متنوع با كيفيت به جامعه با  ۸

 ۱۹/2 ۱2/1 ۸۱/۱ ۱۵ ۹ مندي آحاد جامعه از خدمات مقتضي در دانشگاه فراهم بودن زمينه حضور و بهره ۹

 1۵/1 ۱۹/2 2۱/۸ 2۵ 1۵ بندي معبر دانشگاهيهاي رتبهجايگاه دانشگاه در نظام 12

 22/1 ۵1/2 ۵3/2 22 1۱  ...(جامعيت و بهنگامي، اي بودنچندزبانه، دسترسي، طراحي) كيفيت وب سايت دانشگاه 11

 ۸۱/2 ۹2/1 ۹1/۵ ۵۵ 11 .( ....هاي آموزشي جديددوره، تعريف قوانين و مقررات) پيش رو بودن دانشگاه در امور دانشگاهي و تحصيلي 12

13 
، طرح تحقيقاتي، تبادل دانشجو استاد در قالب فرصت مطالعاتي) الملليملي و بينارتباطات دانشگاهي در سطح 

  ...(تحصيالت تكميلي
1۱ ۸2 ۱2/۸ ۸2/2 23/1 

 ۸۱/2 ۹2/1 ۹1/۵ ۵۵ 11  ...(خوارزمي، شيخ بهايي) الملليهاي علمي معتبر ملي و بينها و مسابقهبرگزيده شدن در جشنواره 1۱

 1323 ۵۵2 1۸۱ - - جمع -

 



 ... گسترش یمفهوم یالگو 
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 مكاني دانشگاه نمانامنشانگرهاي  پراكنش -4جدول 

 کل مؤلفه و الیه درصد فراوانی نشانگر ردیف

 22/1 ۹۱/12 22 1۱  ...(آزادي عرفي، هامهمان نوازي و پذيرش غريبه) پذيرش اجتماعي جامعه ميزبان دانشگاه 1

 ۸۱/2 ۵۹/۸ ۵۵ 11 شرايط اقليمي و آب و هواي جامعه ميزبان دانشگاه  2

 23/1 ۵2/12 ۸2 1۱ ( به لحاظ دوري و نزديكي و موقعيت منطقه اي) موقعيت جغرافيايي جامعه ميزبان دانشگاه 3

 22/2 ۸1/2 ۵2 12 زيرساخت حمل و نقل و ارتباط درون/ بين شهري جامعه ميزبان دانشگاه ۱

 ۸۱/2 ۵۹/۸ ۵۵ 11 هزينه زندگي در جامعه ميزبان ۵

 1۵/1 22/11 2۵ 1۵  ...(محصوالت محلي، ميراث فرهنگي و تاريخي) شناخته شده بودن جامعه ميزبان دانشگاه  ۱

 ۹2/2 3۸/۹ ۱2 12  ...(بهداشت و نظافت، هاي محيطيآلودگي) كيفيت محيط زيست جامعه ميزبان دانشگاه 2

 22/1 ۹۱/12 22 1۱  ...(خدمات پزشكي و درماني، امكانات خريد و تفريح) هاي رفاهي جامعه ميزبان دانشگاهزيرساخت ۸

 1۵/1 22/11 2۵ 1۵  ...(رفتار مدني، تعارض اجتماعي، ترافيك) ايمني و امنيت اجتماعي در جامعه ميزبان دانشگاه ۹

 22/2 ۸1/2 ۵2 12 تنوع فرهنگي و قومي جامعه ميزبان دانشگاه 12

 1323 12۸ - - جمع -

 
و واحدهاي وابسته ها تاسيس شركت،...(، هاسازمان

هاي انتشار مجله(، spin off / out) به دانشگاهيان
هاي دو يا و عضويت فعال دانشگاه در همكاري، معتبر

هاي دانشگاهي ملي و مجامع و شبكه، چندجانبه
المللي به دليل مصداقي بودن براي ديگر بين

نشانگرها يا هم پوشاني در فهرست نشانگرهاي اين 
 . سازه توصيف نشد

اليه چهارم: درک از كيفيت جامعه ميزبان 
ها به طور دانشگاه(. نمانام مكاني دانشگاه) دانشگاه

اي از نظام جامعه پيرامون معمول به عنوان مؤلفه
سطح توسعه ، بنابراين. يابندمستقر و تكامل مي

تاريخ و ، هاي مكانيجاذبه، دگيكيفيت زن، يافتگي
هاي جامعه ميزبان دانشگاه فرهنگ و ديگر ويژگي

تواند در شناساندن و جذب به دانشگاه مستقر مي
 . بگذارند تأثير

در . نشانگر توصيف شد 12اين اليه مفهومي با 
 موقعيت جغرافيايي جامعه ميزبان دانشگاه، اين بين

( ايمنطقهبه لحاظ دوري و نزديكي و موقعيت )
ترين كم(. درصد ۸2) فراواني را داشت ترينبيش

 فراواني هم به زيرساخت حمل و نقل و ارتباط درون/
بين شهري جامعه ميزبان دانشگاه و تنوع فرهنگي و 

 ۵2) شودقومي جامعه ميزبان دانشگاه مربوط مي
نظم و انضباط و  :شامل، چند نشانگر(. درصد
دسترسي به ، تداي شهراستقرار در اب، مداريقانون

، هاي اداري مرتبط در منطقه و خارج از آنسازمان
، ها و مراسم فرهنگيبرگزاري جشن) پويايي اجتماعي

هاي كار مركزهاي خدمات ساعت، زندگي شبانه
مدرن بودن بودن جامعه ، شلوغي و ازدحام...(، شهري

شاخص عقب ماندگي فقر و ، ميزبان يا سنتي بودن
شگرپذير بودن جامعه ميزبان محروميت و گرد

دانشگاه به دليل مصداقي بودن براي ديگر نشانگرها 
پوشاني در فهرست نشانگرهاي اين سازه يا هم

 . توصيف نشد

تواند از منظر تعلق مكاني هم مورد مي، اين مؤلفه
، حس تعلق مكاني به نوعي تجربه. توجه قرار گيرد

اين . كشش و عاطفه نسبت به يك مكان اشاره دارد
مفهوم پيوندهاي پيچيده مردم با محيط اطراف خود 

و بيانگر دلبستگي و رابطه عاطفي  كندرا توصيف مي
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، و احساسي افراد به يك مكان با پيامدهاي اجتماعي
زاده  شريف) اقتصادي و رفتاري معين است، فرهنگي

بنابراين برداشت افراد از (. 13۹۱، 13۹۵، و همكاران
تواند در ارتباط با تعلق اه ميكيفيت مكاني دانشگ

مكاني آنان به دانشگاه كه نوعي وفاداري احساسي 
تعلق مكاني به . تحليل شود، مكاني به دانشگاه است

سكونت و ، دانشگاه به عنوان مكاني براي زيست
شود آن مكان به نوعي اشتغال و تحصيل موجب مي

تبديل شود  2عاطفي يا عاطفه بوم -زيست بوم رواني 
جوشي احساس و روان با كه تجلي پيوستگي يا هم

عاطفي فرصت  -زيست بوم رواني . مكان و فضا است
گيري روابط عاطفي و تبادل براي شكل پناهگاهيو 

عاطفي و احساس  -و رفع نيازهاي رواني هااحساس
اين ويژگي دهد. ميحمايت و امنيت رواني را به افراد 

عاطفي براي فضا است  يبازتاب نوعي كاركرد سرمايه
اقتصادي و ، هاي ديگر اجتماعيكه در كنار سرمايه

تواند به شناختي داراي اهميت است و ميبوم
برداري و باززايي اين انباشت و بهره، گيريشكل

فردي كه دانشگاه ، براي نمونه. ها كمك كندسرمايه
وعي تعلق خاطر محل تحصيل خود را دوست دارد و ن

به آن دارد براي عمران و آبادي آن به تالش و 
و بدين ( اقتصاديي سرمايه) پردازدگذاري ميسرمايه

و  ، دانش آموختگاندانشجويان) منظور با ديگر افراد
به منظور بهتر شدن دانشگاه ( يا همكاران دانشگاهي

 يسرمايه) كندخود همكاري و مشاركت مي
ها و يا ها و زيرساختمنبعو در حفظ ( اجتماعي

هاي سرمايه) كوشدتر از آنان ميبرداري بلندمدتبهره
 (. طبيعي

، دانشگاه نمانامبراي دستيابي به الگوي مفهومي 
اي برآمده از تالش شد تا در آغاز ساختار چهار اليه

بعدها يا ، گاهآن. ها ترسيم شودپردازش يافته
يي مشخص شد و هاهاي هر اليه به صورت خانهطبقه

داراي فراواني باالي ) هاي پرشمارترگويه، سرانجام
هاي كليدي نشان دهنده به صورت عبارت( درصد ۵2

شكل ) مضمون مشترک هر گويه زير هر بعد درج شد
دانشگاه را  نمانامبا حركت از اليه اول كه ارزش (. 2

 نمانامبه سمت اليه بيروني يعني  دهدمينشان 
موضوع از حالت ، مكاني جامعه ميزبان دانشگاه

پويا/ سيال و ، نامشهود/ ذهني، شخصي، دروني
مشهود/ ، جمعي يا اجتماعي، تغييرپذير به بيروني

. كندايستا و كمترتغييرپذير سوق پيدا مي، عيني
گيري و چنداليه بودن روند شكل، نكته شايسته توجه

 گسترش، براينبنا. دانشگاه است نمانامافزايي ارزش
دانشگاه تنها محدود به قلمرو و فرآيندهاي  نمانام

مكاني  نمانامدروني خود دانشگاه نيست بلكه از 
جامعه ميزبان و نيز ذهنيت و تجربه افراد در تعامل با 

 . پذيردمي تأثيردانشگاه نيز 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

 11۱ه شناسايي و تعريف اين تحقيق بهاي يافته
اين . نشانگر براي گسترش نمانام دانشگاهي منجر شد

مؤلفه  1۱ي دربرگيرنده مجموعه نشانگر در چهار اليه
ي اول يعني نمانام دانشگاه اليه. بندي شدطبقه

 ۵) دربرگيرنده شش مؤلفه شامل: آگاهي نمانام
 ۵) برتري نمانام(، نشانگر ۱) تداعي نمانام(، نشانگر

(، نشانگر ۱) پاسخ احساسي به نمانام(، شانگرن
و طنين نمانام در ( نشانگر ۱) سازي با نمانامهويت

 ۹با ) وفاداري و پشتيباني از نمانام، برگيرنده رسانش
ي ي دوم با عنوان تجربهاليه. شناسايي شد( نشانگر

دانشگاهي دربرگيرنده سه طبقه يا مؤلفه شامل: 
(، نشانگر ۸) دانشگاهي اجتماعي -ي ارتباطيتجربه
 ۹) شخصيتي دانشگاهي -ي توسعه فرديتجربه
ي اليه. است( نشانگر 3) ي احساسيو تجربه( نشانگر

سوم يا درک از كيفيت دانشگاه در برگيرنده سه 
كيفيت (، نشانگر 12) ي كيفيت تحصيليمؤلفه

كيفيت روابط انساني و اجتماعي (، نشانگر ۸) زندگي
و ( نشانگر 1۱) ماع درون دانشگاهدر دانشگاه يا اجت

هاي دانشگاه يا حضور ها و خروجياثرگذاري
. شودرا شامل مي( نشانگر 1۱) اجتماعي دانشگاهي

يعني درک از كيفيت جامعه ميزبان ، ي چهارماليه
نشانگر توصيف  12با ( نمانام مكاني دانشگاه) دانشگاه

اي نشان داد از بين نشانگرهها يافتهسازي كمي. شد
فراواني به  ترينبيش، مختلفهاي و اليهها مؤلفه

كيفيت علمي و ( 1) شود:موارد زير مربوط مي
( 2) ي تداعي نمانام دانشگاه؛آموزشي باال از مؤلفه

 هم) هايي قابل قبول دانشگاه در بين دانشگاهرتبه
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  الگوي مفهومي برند دانشگاه -2نگاره 

( 3) ي برتري نمانام دانشگاه؛ديگر از مؤلفه( رديف
هاي دانشگاه و پنداشت يكپارچگي باليدن به موفقيت

ما بودن/ دانشگاه ) و عضوي از خانواده دانشگاه بودن
سازي با نمانام ي هويتاز مؤلفه( به مثابه خانه خود

به ديگران از معرفي و توصيه دانشگاه ( ۱) دانشگاه؛
شهرت و سرآمدي ( ۵) ي طنين نمانام دانشگاه؛مؤلفه

ي كيفيت تحصيلي در اعضاي هيئت علمي از مؤلفه
آثار علمي شناخته شده و پر استناد ( ۱) دانشگاه؛ و

ي كيفيت حضور از مؤلفه...( مقاله، كتاب) دانشگاه
 با توجه به اهميت موضوع كه. اجتماعي در دانشگاه

 پيشين نيز مورد توجه قرار گرفته استدر تحقيقات 
و  سلطان حسيني؛ 13۹2، حسيني و فرهادي نهاد)



 4314 ، بهار14شماره  

نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 441   

، ؛ صفويه13۹۵، ؛ محرابي و همكاران13۸۹، همكاران
الزم است گسترش نمانام دانشگاه به عنوان (، 13۹2

آفريني و كارآفريني در  بخشي از فرآيند نوارزش
اهبرد دانشگاه پذيرفته شود و مديريت ارشد دانشگاه ر

 و راهكارهاي مرتبط نظير تبليغات و بازاريابي خدمات
با ، بدين منظور. دانشگاه را در دستور كار قرار دهد

، هاي مفهومي شناسايي شدهتوجه به مؤلفه
 شود:پيشنهادهاي زير ارايه مي

در راستاي تقويت شناخت و تداعي برتري  -
 معرفي مناسب دانشگاه، يدانشگاه نمانام

 يپيشينه...(، تسهيالت، هارشته، اهدانشكده)
، آرم) هاي دانشگاهمعرفي عنصرها و نشانه، دانشگاه

ها و رويكردهاي اخير و دگرگوني...( تصوير سردر و
كيفيت علمي ...(، گذار به دانشگاه كارآفرين) دانشگاه

هاي زمينه، افتخارهاي ممتاز دانشگاه، و آموزشي
دانشگاه جايگاه پيشتازي و سرآمدي علمي و فناوري 

، دانشگاهي در قالب بروشورهابندي در نظام رتبه
و نيز در ها تيزرهاي تبليغاتي پخش شده در رسانه

برگزاري تورهاي مجازي آشنايي ، هاي عمومينشريه
معرفي دانشگاه در خارج از . با دانشگاه ضرورت دارد

سياسي و رايزنان هاي كشور از طريق نمايندگي
ارتباط با ، المللروابط بينفرهنگي و تقويت 

ها ويزا و انتقال دانشجو در كشورهاي هدف مؤسسه
 . دانشگاه منجر شود نمانام گسترشتواند به مي

 نمانامسازي با هويت يدر راستاي تقويت مؤلفه -
و ديگر  دانش آموختگانتعامل مستمر با  دانشگاه

افراد همكار با دانشگاه براي تبادل اخبار و اطالعات 
رويدادهاي علمي و ، هادانشگاه شامل موفقيت

عرضه كاال و خدمات دانشگاهي به ، دستاوردهاي مهم
انتشار ، دانشگاه دانش آموختگانآنان در قالب انجمن 

 . خبرنامه دانشگاه و مانند آن مورد تاكيد است
، به منظور رسانش يدانشگاه نمانامطنين  -

با تسهيل و دانشگاه  نماناموفاداري و پشتيباني از 
ترغيب حفظ ارتباط با دانشگاه پس از پايان دوره 

رجوع به دانشگاه در مباحث علمي و ، تحصيل و كار
استفاده ، معرفي و توصيه دانشگاه به ديگران، آموزشي

هاي عضويت در تشكل، از كاال و خدمات دانشگاه
برگزاري ...(، هاي اجتماعيشبكه، هاانجمن) دانشگاه

مانند ) هاي اجتماعي دانشگاهنشستمجامع و 
هاي سالگشت تاسيس در دانشگاه مورد جشن

تشكيل موزه و يادمان دانشگاه براي حفظ (، بررسي
، لوح، كتاب) هاي دوران مختلف دانشگاهيادگاري

 . تقويت خواهد شد...( عكس
هاي توجه به جنبه، تحقيقهاي با توجه به يافته -

، اجتماعي دانشگاهي -ارتباطي يمختلف تجربه
 يشخصيتي دانشگاهي و تجربه -توسعه فردي

احساسي در دانشگاه براي نمونه از راه هموارسازي 
جمعي و هاي مشاركت و كارگروهي در فعاليت

فضاي سازي فراهم، گروهي توام با خالقيت و نوآوري
اميدواري و نشاط در دانشگاه با تاكيد بر ، تحرک

برنامه درسي پنهان و توجه به ، الگوهاي موفق
رواني در تعامالت علمي در فضاي  -هاي روحيمسئله

 . شوددانشگاه تاكيد مي نمانام گسترشدانشگاه براي 
هاي آموزشي و تقويت مستمر كيفيت زيرساخت -

بويژه جذب و حفظ اعضاي هيئت علمي ، پژوهشي
در كنار كيفيت محيط زيست درون ، نامدار و سرآمد

عنصرهاي ، فضاي سبز، ياهيپوشش گ) دانشگاه
نظافت و بهداشت ، زيباشناسانه مناظر و چشم انداز

مراسم فرهنگي و ) توسعه امور فوق برنامه( محيط
و ...( هاها و جشنوارهمسابقه، مذهبي در قالب بازديد

نيز تقويت حضور اجتماعي دانشگاه به ويژه با انتشار 
، كتاب) آثار علمي شناخته شده و پر استناد دانشگاه

دانشگاه بايد  نمانامو تقويت گيري براي شكل...( مقاله
 . بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد

 هانوشتپی
1- Consumer Brand Identification 
2- Saturation and usefulness threshold of 
available information  
3- Theoretical and data saturation 
4- Directly emerged codes 

 ( 13۹۱) و همكاران ينيمطالعه خداداد حس رينظ -2

5- Representative pre-existent codes 
6- Analytic memos 
7- Sensory, affective, cognitive, relational and 
behavioral experiences  

 First) هيبرداشت اول " شناسيروانبه لحاظ  -۸

Impression )" اي پنداره، نشان دهنده تصور 
 كيبا  هياول ييارويرو جهياست كه ما در نت يتيذهن
وجود او در ذهن ما شكل  اي تي/ فرد از شخص دهيپد
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كه در  يتياهم ليبدل نيبرداشت نخست. رديگيم
به ارتباطات  يدهشكل، گرانيد از سويجذب شدن 

و  يبر ادارک اجتماع يجلب اعتماد و ماندگار، يآت
 ياژهيو تيآن از اهم رييتغ يو دشوار يرفتار اجتماع

توان يبه تجربه م، مفهوم نيعالوه بر ا. برخوردار است
به تصور  يگري/ ددهيدر تعامل با پد يكه برخ افتيدر
تعامل و  يرسند و آن را مبناياز او م يبرداشت اي
 رييدهند و حاضر به تغيقرار م يگريخود با د ضاوتق

نخست  ييارويلزوماً در رو يبرداشت نيچن. ستنديآن ن

پس از گذشت ممكن است بلكه ، رديگيشكل نم
شود و با  جاديتعامل ابرقراري از بعد  يمدت زمان

در مورد . متفاوت باشد ايهمساز  هيبرداشت اول
 يتواند در زمان برقراريم هيبرداشت اول، دانشگاه

حضور در دانشگاه كه معموالَ در  ايو  نيتعامل نخست
خاب و اقدام به ثبت نام در دانشگاه شكل زمان انت

 . رديگ

9- University as Pchycosystem or emotion 
/emosystem 

 
 

 هابعمن
مورد ) يبرند در آموزش عال ژهيارزش و جاديعوامل مؤثر بر ا يبررس(. 13۹2. )ر، نهاد يفرهاد .؛ح. م، ينيحس

 . ۱۱-۸2 (:3۵) 12، فردا تيريمد(. نور اميمطالعه دانشگاه پ
 نيبرند بر طن ژهيارزش و يهامحرک تأثير يبررس(. 13۹۱. )ا، يمشبك .؛م، انيميكر .؛ح. س، ينيحس خداداد

 -يعلم نامه(. فصلفيتهران و شر، مدرس تيترب، ريركبيام يهامورد مطالعه: دانشگاه) برند دانشگاه
 . 1۱۹-1۸2 (:1) ۵، نينو يابيبازار قاتيتحق يپژوهش

به برند از  يوفادار يسهم نسب نييتع(. 13۸۹. )م، يميو سل، يجوان.، د، ينصر اصفهان.، م، ينيحس سلطان
 . 2۸-122 (:۹) 3، يورزش تيريمجله مد، رانيبرتر فوتبال ا گيهواداران ل نيبرند ب يتداع

 تيريپژوهش مد. يكشاورز يپنهان در آموزش عال يبرنامه درس يرفتار يامدهايپ(. 13۹3. )ا، زاده فيشر
 . ۱۸-33(:2۹) ۱؛يآموزش كشاورز

از  انييبرداشت روستا يدارشناسيپد(. 13۹۵. )م، يفيشر.، ع، اژدرپور.، غ، عبداهلل زاده.، ش. م، زاده فيشر
، 1۱ ياپيشماره پ - 1شماره ، ۸دوره ( يشهر-يروستائ) يتوسعه محل. در شهرستان زابل يتعلق مكان

113-13۸ . 
تعلق  يدر ارتقا ياجتماع يۀسرما گاهيجا(. 13۹۱. )م، يفيشر.، ع، اژدرپور.، غ، عبداهلل زاده.، ش. م، زاده فيشر

 . 32۵-۱23 (:3) ۱؛ياجتماع هيسرما تيريمد(. شهرستان زابل ييمورد مطالعه: مناطق روستا) يمكان
 يكيآموزش الكترون يهادانشگاه يبرندساز يهاياستراتژ نيعوامل مؤثر در تدو يبررس(. 13۹2. )ج، هيصفو
مهر  يدانشگاه آموزش عال، ارشديكارشناس نامهانيپا(، مهر البرز يمؤسسه آموزش عال يمطالعه مورد)

 . البرز
 يعوامل مؤثر بر برندساز يبندتيو اولو ييشناسا(. 13۹۵.. )ب. س، ديرش .؛ع. ب. ب، يزمان .؛س، يمحراب

 . ۱1-۱۱(:3) ۱، يتياطالعات و ارتباطات در علوم ترب يفنآور نامه. فصلدانشگاه اصفهان يآموزش مجاز
ها و مراكز آموزش در دانشگاه ياجتماع هيمدل توسعه سرما يطراح(. 13۹3. )ر. م، يو صادق. م، زاده يمصطف
 . 1۸2-1۱1 (:2) 1؛ياجتماع هيسرما تيريمد. يعال

 يهاياستراتژ نيعوامل مؤثر در تدو يبررس(. 13۹۱. )ج، نور ييرضا .؛ن، يآقاخان .؛ج، هيصفو .؛ع، انيمنور
 . 221-23۱ (:3) 11، آموزش يفناور. يكيبر آموزش الكترون يمبتن يهادانشگاه يبرندساز
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Abstract 

This research was conducted with the aim of qualitative explanation of a conceptual model 

for academic brand development in higher agriculture education. Gorgan University of 

Agricultural Sciences and Natural Resources was studied as a case. This qualitative research 

was done by the descriptive phenomenological method. Data collection was conducted using 

semi-structured deep interview. The statistical population of the study consisted of the 

university community, including students, faculty members, graduates, administrative and 

managerial staff. Through purposeful theoretical sampling, 20 respondents were selected from 

the university community. The information gathering process continued to the level of 

theoretical saturation and the usefulness of the available information. Data collection process 

was continued until reaching theoretical saturation and usefulness threshold of available 

information. The qualitative thematic content analysis was carried out to analyze the collected 

data. The findings of this research resulted in identifying and defining 116 indicators for the 

development of the university brand. The four-layer indicator set consists of 14 components. 

The first layer is the brand image of the university (brand equity) ; six components include 

brand awareness (5 indicators), brand association (6 indicators), brand superiority (5 indicators), 

brand emotional response or brand effect (6 indicators), brand identification (6 indicators), and 

brand resonance, including brand communication, loyalty, and support (with 9 indicators). The 

second layer, entitled University Experience, consists of three categories or components 

including relational-social Experience (8 indicators), personal development experience (9 

indicators), and emotional experience (3 indicators). The third layer, or perceived service 

quality of the university, includes three components of educational quality (10 indicators), 

quality of life (8 indicators), and the quality of human and social relationships in the university 

or academic community (14 indicators) and the effects and outcomes of the university or the 

social presence of the university (14 indicators). The fourth layer, the perception of the quality 

of the host community of the university (university place brand), is described with 10 indicators. 

These findings inform knowledge about the positioning and developing university brand image 

in the higher agricultural education.  

Index Terms: university brand image, higher agricultural education, entrepreneurial 

university, conceptual modeling.  
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