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é Objective: The present study aims to investigate the mediating role of organizational image in the
relationship between organizational identity and academic optimism in Islamic schools in Tehran.

Abstract

Paper type:
Research paper

é Method: The study is applied in terms of purpose and descriptive and correlational in terms

of method. The statistical population includes all of 270 teachers of Islamic primary schools
in Tehran. The sample size was 159 using Krejcie and Morgan (1970) table. Simple random
sampling method was used to select the statistical sample. In order to collect the data and
information required in this study, the Academic Optimism Questionnaire of Beard, (and Hoy,
and Woolfolk Hoy, 2010), the Organizational Identification Questionnaire of Mael and Ashforth
(1992) and the researcher-made organizational image questionnaire were used. The reliability
of them was 0.85, 0.81 and 0.79, respectively. Pearson correlation coefficient and structural
equation modeling were used to analyze the data.
é Findings: The Findings showed that there was a relationship between organizational identity and
academic optimism, between organizational identity and organizational image, and between organizational
image and academic optimism. Furthermore, the findings showed that there was a relationship between
organizational identity by the mediating role of organizational image, and academic optimism.
é Conclusion: Academic optimism is one of the signs of success in schools, and what will improve
this important component in Islamic schools is paying attention to the organizational identity
and organizational image of Islamic schools. The beneficiaries’ improper understanding of the
organizational identity and organizational image of Islamic schools and its capacities will affect
the quality of education and the overall performance of these schools.
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چکیده
 éهدف :پژوهش حاضر با هدف بررس��ی نقش میانجی تصویر سازمانی در رابطه بین هویت
سازمانی و خوشبینی تحصیلی در مدارس اسالمی شهر تهران انجام شده است.

 éروش :پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش ،توصیفی و از نوع همبســتگی
است .جامعه آماري پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس اسالمی مقطع ابتدایی شهر تهران
به تعداد  270نفر میباشد .حجم نمونه آماری با استفاده از جدول Krejcie & Morgan
( 159 )1970نفر تعیین شــد .جهت انتخاب نمونه آماری پژوهش نیز از روش نمونهگيري
تصادفی ســاده اســتفاده گردید .بهمنظور جمعآوری دادهها و اطالعات موردنیاز در این
پژوهش از پرسشنامه خوشبینی تحصیلی ،)2010( Beard, Hoy & Woolfolk Hoy
پرسشنامه هويت ســازماني  )1992( Mael & Ashforthو پرسشنامه محقق ساخته
تصویر سازمانی استفاده شد که پایایی هر یک از آنها بهترتیب برابر با  0/81 ،0/85و 0/79
بهدســت آمد .با هدف تجزیه وتحلیل دادهها از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و
مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد.
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 éیافتهها :یافتههای پژوهش نشــان داد که هویت سازمانی با خوشبینی تحصیلی ،هویت
سازمانی با تصویر سازمانی و تصویر سازمانی با خوشبینی تحصیلی رابطه دارند .همچنین
نتایج نشان داد هویت سازمانی با میانجیگری تصویر سازمانی با خوشبینی تحصیلی رابطه
دارد.
 éنتیجهگیری:خوشبینی تحصیلی از نشــانههای موفقیت یک مدرســه است وآنچه را که
موجبات بهبود این مؤلفه مهم در مدارس اســامی خواهد شد ،توجه به هویت سازمانی و
تصویر سازمانی مدارس اسالمی است .درك نامناسب ذینفعان از هویت سازمانی و تصوير
سازمانى یک مدرسه اسالمی و ظرفيتهاى موجود در آن بر کیفیت آموزشی و عملکرد کلی
مدرسه تأثیرگذار خواهد بود.
واژگان کلیدی :تصویر سازمانی ،هویت سازمانی ،خوشبینی تحصیلی ،مدارس اسالمی.

مقدمه
آموزش و پرورش بهعنوان یک نهاد فرهنگي اجتماعي ،نقش اساسي و سرنوشتساز
در تربیت نیروي انســاني و تولید سرمايه اجتماعي و فرهنگي و در فرآيند رشد و تعالي
کشــور ايفا میکند ،بهگونهای که آينده کشــور را میتــوان در آيینه آموزش و پرورش
امروز به نظاره نشســت (ضربی ،امیر کبیــری و ربیعی مندجین .)1400 ،در بین عوامل
درونی نهاد مهم آموزش و پرورش ،مدرســه نقش تعیینکنندهای در موفقیت یا شکست
برنامههای این نهاد مهم دارد و از اینرو مدرسه بهعنوان نهاد اصلی آموزش رسمی و رکن
اصلی بقای تعلیم و تربیت محسوب میشود (بهرامیان ،نادی و کریمی.)1398 ،
تویکم ،سؤاالت
با توجه به جایگاه مهم نهاد مدرســه ،در طول دو دهه اول قرن بیس 
مربــوط به نقش مدارس در جوامع بهعنــوان موضوعات اصلی برای مقابله با چالشهای
آینده مطرح شده است .مدارس بهعنوان نهادهای مهمی در جوامع که دانش آفرینی را در
بین نسل جوان ایجاد میکنند و بهعنوان سا زوکاری برای توسعه شهروندان جوامع تعریف
میشوند ( .)Erstad, Mino & Rivera-Vargas, 2021اهمیت و تأثیرگذاری مدرسه در
توسعه اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی موجب شده است جوامع مختلف نسبت به
سیاستگذاری و برنامهریزی برای شکلدهی به مدارس اقدام کنند .از طرفی دین اسالم
سال ششم ë
شمارة ë 3
شمارة پیاپی ë 20
پاییز ë 1400

مقولۀ تعلیم و تربیت را از عوامل رسیدن فرد به تکامل میداند و وجود آیات و روایات در
این زمینه باعث شــد تا جهان اسالم به تعلیم و تربیت اسالمی نگاهی ویژه داشته باشد؛

رابطه بین هویت سازمانی و خوشبینی تحصیلی با نقش میانجی
تصویر سازمانی در مدارس اسالمی شهر تهران
 امید مهنی  منصوره مشایخی  سهیال مختاری  ایوب فیضی و103-122 ...

بهگونهای که اصل تعلیم و تربیت مورد توجه حکومتهای مختلف اســامی قرار گرفت
و این حکومتها تالش نمودند تا با نهادینه کردن تعلیم و تربیت اســامی در آموزش و
پرورش ،به نتایج مهمی در این حوزه دست یابنـــد (طیبی ،مهنی و میرشاهی.)1398 ،
از اینرو میتوان گفت در میان انواع مختلف ساختارهای موجود در نظام مدارس کشور،
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مدارس اسالمی یکی از مهمترین مدارس آموزش و پرورش کشور ما میباشند.
ظـــهور مـدارس اســـامی در دوره ایـران معـاصر به دهـــه  1920باز میگـردد
(خادمی فرد ،عباسپور و حســینزاده .)1394 ،از آغاز تأســیس و در دورههای مختلف
تاریخی ،این مدارس با وجود مقررات خاص جهت ثبت نام و قوانین سخت گیرانه در این
زمینه ،به علت باال بودن سطح آموزش آنها ،با استقبال زیادی از طرف مردم روبه رو شده
اســت و طبقات مختلف مردم تالش دارند فرزندان خود را در این مدارس ثبت نام کنند
(کرمیپور .)1383 ،استقبال خانوادهها از این نوع از مدارس مختص کشور ما نیست زیرا
در ســایر کشورها نیز مدارس اســامی دایر بوده و بهدلیل کیفیت آموزشی خود بهطور
فزایندهای مورد تقاضا هستند ،زیرا این مدارس توقعات والدین برای تحصیالت دینی و
آموزش عمومی فرزندان را پاســخ میدهند (.)Misbah & Sulaeman, Bakhri, 2019

عالوه بر رضایت خانوادهها ،برنامههای دینی و آموزشــی این مدارس بر دانشآموزان نیز
تأثـــیرات مهم تربیتی داشتـه و خروجی ایـــن مـدارس جـوانانی با بنیه قـوی ایمـان،
تـــقوا ،هـوش ،استـقالل ،خالقـــیت و توانـایی در بـرقـــراری ارتـباط تـربیت کـنند
( .)Susylowati, Sumarlam, Abdullah & Marmanto, 2019از ایــنرو و بــا توجه
به موقعیت و جایگاه اجتماعی و آموزشــی مدارس اســامی ،بررســی عوامل زمینهساز
موفقیت این مدارس بسیار مهم خواهد بود.
در راستای اهمیت جایگاه مدارس ،پژوهشهای متعددی در زمینه عوامل زمینهساز
موفقیت این نهاد مهم صورت گرفته اســت .در این خصوص و در سالهای اخیر مفاهیم
روانشناســی مثبت مانند خودکارآمدی ،بهزیستی روانشــناختی ،استرس ،فرسودگی
شغلی ،افسردگی ،اضطراب و خوشبینی تحـــصیلی 1مـورد توجـه اصلی پـژوهـشگران
قرار گرفتــه اســت (Moghtadaie & Hoveida, 2015, Sezgin & Erdogan, 2015,

 .)Makvandi, Naderi, Makvandi, Pasha & Ehteshamzadeh, 2018دلیــل مطرح
1. Academic Optimism

ë
ë
ë
ë

سال ششم
شمارة 3
شمارة پیاپی 20
پاییز 1400
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سال ششم ë
شمارة ë 3
شمارة پیاپی ë 20
پاییز ë 1400

شــدن این مفاهیم ،نقش و جایگاه کادر آموزشــی و در رأس ایشان معلمان در موفقیت
مدرســه میباشد .در نظام آموزشــی بهطور کل ،و مدرسه بهطور خاص ،معلمان هسته
اصلی بهشــمار میروند و ویژگیهای شخصیتی و تخصصی آنها بر اثربخشی کل مدرسه
اثر میگذارد .از اینرو است که معلمان بهدلیل درگیری مستقیم در فعالیتهای آموزشی،
نقشی اساسی در تحقق اهداف مدارس دارند (.)Utami & Vioreza, 2021
باورهای معلمان از مهمترین ویژگیهای آنان اســت که تفکرات و رفتارهایشــان را
پاالیش میکند (عبداهللزاده ،عباســیان و علینژاد .)1396 ،تأکيد و تداوم پژوهشها در
حوزه باورهای معلم موجب شــد تا هوی ،تارتر و وولفولک هوی )۲٠٠۶( 1برای نخستين
بار مفهوم جديدی را با عنوان خوشبينی تحصیلی به عرصه روانشناسی تربيتی معرفی
کنند (حجازی و امینیپور .)1393 ،خوشبینی تحصیلی معلم ،اعتقاد مثبت معلم است
کــه میتواند با تأکید بر موضوعات علمی و یادگیری ،با اعتماد به والدین و دانشآموزان
به همکاری در فرایند و با اعتقاد به توانایی خود در عملکرد علمی دانشآموزان تغییری
ایجاد کند ،بر مشکالت غلبه کرده و با مقاومت و پشتکار در برابر شکست واکنش نشان
دهد (.)Eren, 2012
تعریف مفهومی خوشبینی تحصیلی نشاندهنده آن است که خوشبینی تحصیلی
هم سازهای جمعی است و هم فردی .این مفهوم شامل ابعاد شناختی ،عاطفی و رفتاری
اســت که از تعامل بین حس کارآمدی جمعی ،2اعتماد دانشآموزان و والدین 3و تأکید
تحصیلی 4بهعنوان بخشی از سالمت ســازمانی مدارس ایجاد شده است .این سه مؤلفه
به صورت پایهای به هم وابســتهاند .این مفهوم از ســه مؤلفه تأکیــد تحصیلی ،اعتماد
دانشآموزان به معلمان و احســاس هویت دانشآموزان نســبت به مدرسه تشکیل شده
است (مهریان ،جنابادی و پورقاز.)1398 ،
خوشبینی تحصیلی تأثیر نیرومندی بر اهداف و فعالیتهای آموزشی معلمان مدارس
میگذارد ()Sezgin & Erdogan, 2015؛ و از اینرو  )2014( Hsieh, Yen & Kuanبیان
میدارند که از خوشبینی تحصیلی میتوان برای توصیف موفقیت یک مدرسه استفاده
کرد .لذا با توجه به اهمیت بســیار زیاد خوشبینی تحصیلی ،ضروری اســت که عوامل
1. Hoy, Tarter & Woolfolk Hoy
2. Social Self-Efficacy
3. Faculty Trust in Students and Parents
4. Academic Emphasis

رابطه بین هویت سازمانی و خوشبینی تحصیلی با نقش میانجی
تصویر سازمانی در مدارس اسالمی شهر تهران
 امید مهنی  منصوره مشایخی  سهیال مختاری  ایوب فیضی و103-122 ...

مؤثر بر آن مورد توجه قرار گیرد .در این راســتا  )2015( Wu & Sheuبیان میدارند که
بیش��تر عوامل شناسایی شده مؤثر بر خوشبینی تحصیلی مؤلفههای مربوط به مفاهیم
روانشناختی سازمانی هستند.
در میان مفاهیم مهم روانشناختی سازمانی و یکی از مهمترین موضوعات در سالهای
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اخیر مدیریت مدارس که پیشبینی میشود بر خوشبینی تحصیلی تأثیرگذار است ،بحث
هویت ســازمانی است .چرا که مدارس روابط پویایی با محیط خود دارند .امروزه والدین
بیش از هر زمان دیگری به اتفاقاتی که در مدرسه رخ میدهد عالقهمند هستند زیرا هر
آنچه در مرز مدرسه رخ میدهد به نوعی بر رشد روانی ،فرهنگی و شناختی فرزندان آنها
تأثیر میگذارد (.)Boz & Saylik, 2021
در ســالهاي اخير هویت مزیتی رقابتی براي ســازمانها محسوب میشود .هویت
براي ســازمان كيفيتی اســت كه آن را از ســازمانهاي دیگر متمایز میكند (داودی،
 .)1396در بسیاری از سازمانهای دولتی ،نوعی تمایل به افزایش نرخ جابهجایی ،کاهش
رضایت شــغلی ،افزایش میزان غیبت از کار ،گســترش بیگانگی از کار و فقدان احساس
مســئولیتپذیری کارکنان و بهطورکلی عدم هویتیابی اعضا با ســازمان خود ،مشاهده
میشــود .لزوم افزایش آگاهــی مدیران و اداره کنندگان این ســازمانها از عوامل مؤثر
بر شــکلگیری هویت ســازمانی و منافع بالقوه حاصل از وجود هویت ســازمانی قوی و
مستحکم ،بیش از پیش آشکار میشود (قلیپور ،پورعزت و محمدی.)1390 ،
هویت ســازمانی با آنچه افراد ادراک میکنند ،آنچه که احساس میکنند و آنچه در
مورد سازمانهای خود فکر میکنند ارتباط دارد ( .)Yilmaz & Turgut, 2016در واقع،
مفهوم هویت ســازمانی ریشه در روانشناســی اجتماعی و علم سازمان دارد (زبردست،
کهریزی ،خالقپناه)1396 ،؛ و بهعنوان اعتقادات مشــترک بین اعضای سازمان در مورد
ویژگیهای اصلی ،متمایز و ماندگار که «ما بهعنوان یک ســازمان چه کســی هستیم»
تعریف میشود ( .)Domurath, Patzelt & Liebl, 2020اعضای سازمان ،هویت سازمان
خود را از طریق توضیح دادن درباره اهداف ســازمان ،معانی رفتارها و اقدامات سازمان،
نقشهای اجتماعی و آموزشی سازمان و بهطورکلی فعالیتهای پایدار ،اصلی و هسته اصلی
ســازمان خود بیان میکنند (.)Levin, Lopez Damian, Martin & Vazquez, 2018
در مدارس اســامی هویت ســازمانی رنگ و بوی متفاوتی به خــود میگیرد و مبانی و

ë
ë
ë
ë

سال ششم
شمارة 3
شمارة پیاپی 20
پاییز 1400

فصلنامه (علمي ـ پژوهشي)
مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

اعتقادات اسالمی شــکل دهندهی اصلی هویت افراد در سازمان است .این امر موجبات
موفقیت ســازمانی را ایجاد خواهد کرد ،زیرا کارکنانی که ارزشها و اهداف سازمانهای
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خود را در پیش میگیرند ،خود را بخشــی از سازمان میدانند و تالش بیشتری را برای
موفقیت سازمانی انجام میدهند .از اینرو است که هر سازمانی نیاز به داشتن هویت قوی
منحصر به خود دارد ( .)Eksi, Ozgenel & Demirci, 2020پژوهشهای انجام گرفته در
زمینه هویت سازمانی ،عالوه بر اینکه اهمیت آن را نشان میدهد ،گویای این مطلب نیز
اســت هویتیابی قوی به سطح بیشتری از رضایت شغلی ،رفتارهای فرانقش و رفتارهای
مشارکتی افراد در سازمان منجر میشود که در نتیجه به کاهش احساس قصد ترک شغل
و غیبت سازمانی و افزایش اشتیاق و رضایت از کار منجر میشود که به تبع آن رفتارهای
مثبت نسبت به مراجعین سازمانی افزایش مییابد که این خود بر محیط خارجی سازمان
نیز تأثیرگذار است (امین بیدختی ،جعفری و مرادی مقدم.)1395 ،
از طرفی تصویر و شــهرت مدرســه اثری قابل توجه بــر خوشبینی تحصیلی می
گذارد ،اما این اثر غیر مستقیم است و از طریق تغییر ساختار درونی مدرسه ،فرآیندها و
مأموریتهای مدرســه که به صورت مستقیم به عملکرد معلمان ارتباط دارد ،رخ میدهد
و از اینرو امروزه تصویر ســازمانی یک عامل کلیدی برای موفقیت سازمانهای آموزشی
در نظر گرفته میشــود ()Valitov, 2014؛ به همین دلیل سازمانهای آموزشی بر روی
تصوی��ر خود برای جذب اعضای جدید تکیه میکنند ،چرا که برای محیط رقابتی امروز،
تصویر ســازمانی و داشــتن برند مناســب در محیط رقابتی آموزش بســیار مهم است
()Erdogmuş & Ergun, 2016؛ زیرا این امر میتواند سازمان را رهبری کند تا موقعیت و
مزیت پایدار را برای آن ایجاد کند (،)Hemsley-Brown, 2016 & Nguyen, Melewar
و از اینرو است که بسیاری از سازمانهای آموزشی توانایی ایجاد تصویر سازمانی مناسب
را در بازار رقابتی مفید میدانند (.)Rauschnabel, Krey, Babin & Ivens, 2016
تصویر و شهرت یک سازمان آموزشی در نزد ذینفعان خود ،عامل بسیار مهمی برای
موفقیت آن سازمان خواهد بود ( .)Heinberg, Ozkaya & Taube, 2018بنابراین ،ایجاد

نهای آموزشی بســیار مهم است ،چرا که مدارسی که جهت بقا
این تصویر برای ســازما 
سال ششم ë
شمارة ë 3
شمارة پیاپی ë 20
پاییز ë 1400

و فعالیت به شدت وابســته به محیط اطراف خود هستند ،تصویر خارجی که مخاطبان
آنها از آن مدرســه دارند ،بهعنوان یکی از عناصر مهم ارتباط با محیط خارج از مدرسه،

رابطه بین هویت سازمانی و خوشبینی تحصیلی با نقش میانجی
تصویر سازمانی در مدارس اسالمی شهر تهران
 امید مهنی  منصوره مشایخی  سهیال مختاری  ایوب فیضی و103-122 ...

میتواند اســتراتژی خاصی را از سوی آن مدرسه ایجاد کند (.)Hilman & Siam, 2014
تصویر ســازمانی مجموع افکار ،احساســات و ادراکات ناشــی از نتیجهگیری روشن از
اطالعاتی اســت که در ذهن ذینفعان در نتیجه ارتباط با سازمان و عناصر آن ایجاد شده
است ( .)Kucuksuleymanoglu, 2015در واقع ،میتوان گفت تصویر سازمان ،از ارزیابی
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لحظهای عملکرد ســازمان حاصل میشــود ( .)Syed Alwi & Kitchen, 2014با مرور
ادبیات و مبانی نظری موجود در این حیطه در مجموع میتوان گفت ،تصویر شــیوهاي
است که سازمانهای آموزشی بر اساس آن خود را از سطحی رقابتی که در آن قرار دارند،
برجسته میسازند و نیز نشاندهنده شخصیت هر سازمان آموزشی است و سمت و سوي
فعالیت آن را نیز از طریق نوع رفتار و ارتباطات آن مشخص میکند (مازندراني ،عنایتی
و نیازآذری.)1396 ،
ایجاد تصویری تأثیرگذار و مثبت ،برای سازمانها از اهمیت بسیاری برخوردار است،
بهگونهای که آنها زمان ،منابع و تالش فراوانی را صرف تبلیغ کاالها و خدمات میکنند تا
تصویری مثبت از خود ارائه کنند (باقري و عرفانيفر .)1389 ،با توجه به اهداف آموزشی
و تربیتی که مدارس اســامی دارند ،ارائه تصویری از مدرسه که نشاندهندة این اهداف
باشد دارای اهمیت فراوانی است .به عبارتی بیان اهداف روش ،راهبردها ،بیان ویژگیهای
مدیریت ،محصوالت ارائه شــده ،خدمات آموزشــی ،هویت اسالمی ،ارتباطات و شهرت،
میتوانند مهمترین مؤلفههای تصویر ســازمانی اینگونه مدارس باشــد (تجلی و عزتی،
 .)1395در واقع ،با توجه به اهمیت تصویر سازمانی؛ الزم است مراکز آموزشی در زمینه
ایجاد تصویر سازمانی مطلوبتر سرمایهگذاری کنند تا به مزیتهای رقابتی دست یافته و
بدینوسیله خود را از سایر رقیبانشان متمایز نموده و بتوانند با اتخاذ استراتژیها و انجام
تحقیقات و پژوهشهایی در زمینه تصویر سازمانی ،ابعاد تأثیرگذار آن را شناخته ،وضعیت
موجود خود را از نظر مخاطبان داخلی و خارجی سنجیده و با آگاهی از داراییهای مشهود
و نامشهود خود و مدیریت تصویر سازمانی ،بتوانند تصویر سازمانی مساعدتر و مثبتتری
در اذهان مردم و مخاطبین به وجود آورند (دازداري ،عنایتی و ضامنی.)1396 ،
همانگونه که در خصوص مؤلفههای مدنظر پژوهش حاضر بیان گردید؛ میتوان گفت
که هویت ســازمانی ،خوشبینی تحصیلی و تصویر سازمانی از عوامل زمینهساز موفقیت
مدارس اســامی هستند .از طرفی عليرغم اهميت جایگاه مدارس اسالمی ،پژوهشگران
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كشور ما كمتر به عوامل زمینهساز موفقیت این مدارس پرداختهاند و پرسشهاي زيادي
در اين زمينه بدون پاســخ مانده است .لذا انجام اين پژوهش از این لحاظ داراي اهميت
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دارد که مديران مدارس اســامی و مديران ردههاي باالتر در سازمان آموزش و پرورش
را از راهکارهای موفقیت آموزشــی این مدارس آگاه نمايد تا با بهكارگیری نکات مدنظر،
بهبود فرايندهاي ياددهي و يادگيري و موفقیت هر چه بیشتر این مدارس تسهيل شود.
لذا بر اساس آنچه که بیان گردید ،با توجه به اهمیت نقش خوشبینی تحصیلی در تحقق
اهداف سازماني و از طرفی ضرورت شناسایی عوامل مؤثر بر این مؤلفه مهم و آنچه را که
در خصوص هویت ســازمانی و تصویر تصویر بیان گردید ،پژوهش حاضر با هدف بررسی
نقش میانجی تصویر ســازمانی در رابطه بین هویت سازمانی و خوشبینی تحصیلی در
مدارس اسالمی شهر تهران انجام میگیرد.
هویت سازمانی

خوشبینی تحصیلی

هویت سازمانی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش ،توصیفی و از نوع پیمایشی ـ تحلیلی
است .جامعه آماري پژوهش شــامل  25مدرسه دخترانه و پسرانه مقطع ابتدایی جامع
تعلیمات اســامی بود .حجم جامعه آماری شــامل  270نفر بود که با استفاده از جدول
 )1970( Krejcie & Morganحجم نمونه آماری  159نفر تعیین شــد .با توجه به وجود
دو گــروه زن و مرد در جامعه آماری ،جهت انتخاب نمونــه آماری از روش نمون هگيري
تصادفی طبقهای استفاده گردید .بهمنظور جمعآوری دادهها و اطالعات مورد نیاز در این
سال ششم ë
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پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد و یک پرسشنامه محقق ساخته به شرح ذیل استفاده
شد:

رابطه بین هویت سازمانی و خوشبینی تحصیلی با نقش میانجی
تصویر سازمانی در مدارس اسالمی شهر تهران
 امید مهنی  منصوره مشایخی  سهیال مختاری  ایوب فیضی و103-122 ...

 .1پرسشنامه خوشبینی تحصیلی :جهت بررسی خوشبینی تحصیلی معلم از
پرسشــنامه  11گویهای  )2010( Beard, Hoy & Woolfolk Hoyاستفاده شد.
این پرسشنامه شامل سه خردهمقیاس کارآمدی جمعی معلم ( 4گویه) ،اعتماد
به والدین و دانشآموزان ( 4گویه) و تأکید تحصیلی ( 3گویه) میباشــد .طیف
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پاسخگویی پرسشنامه نیز  5گزینهای لیکرت از خیلی کم ( )1تا خیلی زیاد ()5
تنظیم شده است .در ایران این پرسشنامه را برای نخستین بار مزارعی ()1389
ترجمه و مورد اســتفاده قرار داده اســت .مزارعی این پرسشــنامه را به صورت
آزمایشــی روی  24نفر از معلمان شهر تهران ،اجرا کرده و ضرایب پایایی را در
خردهمقیاس اعتماد معلم بــه دانشآموز و والدین  ،0/72تأکید تحصیلی 0/65
و احســاس کارآمدی  0/90بهدست آورده است .عباسیان و حیدرزاده ()1393
پایایی پرسشنامه را  0/87برآورد کردهاند .در این پژوهش نیز برای بررسی روایی
پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی که نشاندهنده برازش مناسب مدل و
برای بررســی میزان پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که
پایایی کل پرسشنامه  0/85بهدست آمد.
 .2پرسشنامه هويت سازماني :اين پرسشنامه توسط )1992( Mael & Ashforth

ساخته شده است .پرسشنامه فوق دارای  6گویه با طیف پاسخگویی  5درجهای
لیکرت از بسیار مخالفم ( )1تا بسیار موافقم ( )5میباشد .این پرسشنامه مؤلفه
ندارد و با یک عامل که همان هویت ســازمانی است اندازهگیری میشودMael .

 )1992( & Ashforthپایایــی ایــن مقیاس را در پژوهش خــود  0/81گزارش
کردهاند .پايايي این پرسشنامه در پژوهش نادی و مشایخی ( )1396با استفاده
از روش آلفاي كرونباخ  0/85بهدســت آمد .روايي آن نیز توســط ایشــان و با
استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی (با چرخش از نوع واریماکس) براساس مقادیر
ضریب کفایت نمونه  ،0/80ضریب تقریبی خیدو  ،553/347درجه آزادی  15و
سطح معناداری  0/001تأیید شد .در این پژوهش نیز برای بررسی میزان پایایی
پرسشــنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شــد که پایایی آن  0/81بهدست
آمد.
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 .3پرسشنامه تصویر سازمانی :برای بررسی تصویر سازمانی از پرسشنامه محقق
ساخته استفاده شد .مبنای ساخت این پرسشنامه مدل مفهومی تصوير سازمانی
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 )2001( LeBlanc & Nguyenبود .پرسشنامه ساخته شده شامل  15سؤال بود
که پنج خردهمقیاس رفتار کارکنان ( 3گویه) ،محیط فیزیکی ( 3گویه) ،کیفیت
خدمات ( 3گویه)  ،شــهرت ( 3گویه) و هویت ( 3گویه) را میســنجید .طیف
پاسخگویی پرسشنامه نیز  5گزینهای لیکرت از خیلی کم ( )1تا خیلی زیاد ()5
تنظیم شــده بود .روایی این پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوایی تأیید
شــد .برای بررسی پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و
میزان آلفای کرونباخ  0/79محاسبه گردید.
الزم به ذکر اســت پرسشــنامههای فوق با توجه به زیســت بوم متفاوت مدارس
اسالمی مورد بازبینی پژوهشگران قرار گرفت و گویههـای این پرسشنـامههـا متناسب
بــا مختصات فرهنگــی ،اجتماعی و ســاختاری این مدارس تغییرات الزم داده شــد.
پرسشــنامههای فوق بعد از تغییرات اعمال شده به تأیید متخصصین امر رسید و بعد
از آن در میــان نمونه آماری توزیع گردیــد .بهمنظورتجزیه و تحلیل دادههای پژوهش
از آمارههای توصیفی شــامل فراوانــی ،درصد ،میانگین و انحــراف معیار و آمارههای
استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون و مدلسـازی معـادالت ساختاری استفاده
شد .تجـزیه و تحـلیل دادهها از طریق نرمافزارهای  SPSSنسخه  21و  AMOSنسخه
 18انجام گرفت.

یافتهها
یافتههای مربوط به بخش جمعیتشناختی نمونه آماری پژوهش نشان داد که 14/5
درصد ( 23نفر) در گروه سنی  25-34سال 43/4 ،درصد ( 69نفر) در گروه سنی 35-44
سال و  42/1درصد ( 67نفر) باالتر از  45سال قرار داشتند .به لحاظ جنسیت نیز45/3 ،
درصــد ( 72نفر) مرد و  54/7درصــد ( 87نفر) زن بودند .همچنین از لحاظ تحصیالت،
سال ششم ë
شمارة ë 3
شمارة پیاپی ë 20
پاییز ë 1400

 7/5درصد ( 12نفر) کاردانی 62/9 ،درصد ( 100نفر) کارشناسی 28/3 ،درصد ( 45نفر)
کارشناسی ارشد و  1/3درصد ( 2نفر) دکتری بودند.

رابطه بین هویت سازمانی و خوشبینی تحصیلی با نقش میانجی
تصویر سازمانی در مدارس اسالمی شهر تهران
 امید مهنی  منصوره مشایخی  سهیال مختاری  ایوب فیضی و103-122 ...

قبل از اینکه به بررسی نقش میانجی تصویر سازمانی در رابطه بین هویت سازمانی و
خوشبینی تحصیلی پرداخته شود به بررسی رابطة بین این متغیرها میپردازیم،
در جدول  1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین و انحراف معیار و
همبستگی آنها بهمنظور پاسخگویی به این سؤاالت ارائه شده است.
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جدول  .1میانگین ،انحراف معیار ،ضریب همبستگی پیرسون و ضریب پایایی متغیرهای پژوهش
متغیرها

2

میانگین

انحراف معیار

1

1

 هویت سازمانی

4/19

0/61

()0/81

2

تصویر سازمانی

4/09

0/63

**0/49

()0/79

3

خوشبینی تحصیلی

3/89

0/46

*0/19

**)0/85( 0/51

** P>0/01

3

*P>0/ 05

همانطور که در جدول  1مشــاهده میشــود ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای
هویت سازمانی ،خوشبینی تحصیلی و تصویر سازمانی نشان داده شده است .همچنین،
همبستگی محاسبه شــده بین متغیرهای هویت سازمانی با تصویر سازمانی (P>0/01؛
 ،)r =0/49هویت سازمانی با خوشبینی تحصیلی (P>0/05؛  )r =0/19و تصویر سازمانی
با خوشبینی تحصیلی (P>0/01؛  )r =0/51بهدســت آمده است که نشاندهنده وجود
رابطه بین این متغیرها است .همچنین در قطر ماتریس ضرایب آلفای کرونباخ هر یک از
متغیرهای پژوهش نیز ارائه شده است ،بهطوری که میزان آلفا برای متغیر هویت سازمانی
برابر با  ،0/81تصویر سازمانی  0/79و خوشبینی تحصیلی  0/85بهدست آمده است که
نشاندهنده مناسب بودن میزان آلفای هر یک از پرسشنامهها میباشد .بهمنظور بررسی
نقش میانجی تصویر ســازمانی در رابطه بین هویت سازمانی و خوشبینی تحصیلی در
مدارس اسالمی ،و برازش مدل مفهومی پژوهش و ارائه یک مدل ع ّلی ،از مدل معادالت
ساختاری با استفاده از نرمافزار  Amosاستفاده گردید.

ë
ë
ë
ë

سال ششم
شمارة 3
شمارة پیاپی 20
پاییز 1400

فصلنامه (علمي ـ پژوهشي)
مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

جدول .2شاخصهای برازش مدل ساختاری نقش میانجی تصویر سازمانی در رابطه بین هویت
سازمانی و خوشبینی تحصیلی در مدارس اسالمی
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مقدار

دامنه قابل قبول

عالمت اختصاری
CFI

شاخص برازش تطبيقي

0/93

0/90-1

TLI

شاخص توکر -لويس

0/90

0/90-1

NFI

شاخص برازش هنجار شده

0/91

0/90-1

GFI

شاخص نيکويي برازش

0/94

0/90-1

ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد

0/06

0-0/08

کای اسکوئر بهنجار شده

2/42

پایینتر از 3

RMSEA

CMIN/DF

معادل فارسی

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،نتایج شاخصهای برازش مدل ساختاری
پژوهش ارائه شــده است .طبق نتایج بهدســت آمده در این جدول شاخصهای برازش
تطبیقی ( ،)CFI=0/93توکرـ لویس ( ،)TLI=0/90برازش هنجار شده (،)NFI=0/91
نیکویی برازش ( )GFI=0/94باالتر و یا مســاوی با  0/90بهدســت آمده اند .همچنین
شاخص ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد برابر با  0/06بهدست آمده است که کوچک
تر از  0/08میباشــد .در نهایت ،شاخص کایاسکوئر بهنجار شده برابر با  2/42بهدست
آمده که کوچکتر از  3میباشــد .با توجه به این نتایج میتوان گفت که مدل ساختاری
پژوهش ،برازش مطلوبی با دادههای تجربی دارد .در نهایت در شــکل  ،2مدل ساختاری
سال ششم ë
شمارة ë 3
شمارة پیاپی ë 20
پاییز ë 1400

(نهایی) نقش میانجی تصویر سازمانی در رابطه بین هویت سازمانی و خوشبینی تحصیلی
در مدارس اسالمی نشان داده شده است.

رابطه بین هویت سازمانی و خوشبینی تحصیلی با نقش میانجی
تصویر سازمانی در مدارس اسالمی شهر تهران
 امید مهنی  منصوره مشایخی  سهیال مختاری  ایوب فیضی و103-122 ...
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شکل  .2مدل نهایی نقش میانجی تصویر سازمانی در رابطه بین
هویت سازمانی و خوشبینی تحصیلی در مدارس اسالمی

ë
ë
ë
ë

سال ششم
شمارة 3
شمارة پیاپی 20
پاییز 1400

فصلنامه (علمي ـ پژوهشي)
مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

همانگونه که در شکل  2و جدول  3مشاهده میشود ،نتایج تحلیل مسیر حاکی از این
است که بین هویت سازمانی با خوشبینی تحصیلی ( ،)β =0/21هویت سازمانی با تصویر
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ســازمانی ( )β =0/48و تصویر سازمانی با خوشبینی تحصیلی ( )β =0/54رابطه وجود
دارد ( .)P>0/05همچنین ،هویت سازمانی با میانجیگری تصویر سازمانی با خوشبینی
تحصیلی ( )β =0/26رابطه دارد ( .)P>0/01این بدان معنی اســت که هویت سازمانی با
میانجیگری تصویر سازمانی و به صورت غیرمستقیم رابطه باالتری با خوشبینی تحصیلی
در مدارس اسالمی دارد تا به صورت مستقیم .در جدول  ،3ضرایب ومعناداری متغیرهای
پژوهش در مدل ساختاری ارائه شده است.
جدول  .3ضرایب مربوط به نقش میانجی تصویر سازمانی در رابطه بین
هویت سازمانی و خوشبینی تحصیلی در مدارس اسالمی
ضرایب استاندارد

مقدار Z

معناداری

متغیرها
هویت سازمانی

خوشبینی تحصیلی

0/206

2/03

0/032

هویت سازمانی

تصویر سازمانی

0/484

6/186

0/001

تصویر سازمانی

خوشبینی تحصیلی

0/536

8/923

0/001

هویت سازمانی

خوشبینی تحصیلی

(با میانجی تصویر سازمانی)

0/259

3/35

0/007

بحثو نتیجهگیری......................................................................................................
پژوهش حاضر با هدف نقش میانجی تصویر سازمانی در رابطه بین هویت سازمانی و
خوشبینی تحصیلی در مدارس اسالمی شهر تهران انجام شده است .یافتههای پژوهش
نشــان داد که بین هویت ســازمانی با خوشبینی تحصیلی ،هویت ســازمانی با تصویر
سازمانی و تصویر سازمانی با خوشبینی تحصیلی رابطه وجود دارد .همچنین نتایج نشان
سال ششم ë
شمارة ë 3
شمارة پیاپی ë 20
پاییز ë 1400

داد هویت ســازمانی با میانجیگری تصویر سازمانی با خوشبینی تحصیلی رابطه دارد .با
توجه به نتایج پژوهش میتوان به نقش و اهمیت هویت ســازمانی بر مؤلفههای کلیدی

رابطه بین هویت سازمانی و خوشبینی تحصیلی با نقش میانجی
تصویر سازمانی در مدارس اسالمی شهر تهران
 امید مهنی  منصوره مشایخی  سهیال مختاری  ایوب فیضی و103-122 ...

خوشبینی تحصیلی و تصویر س��ازمانی پی برد .در این خصوص نتایج پژوهش یلماز و
تارگات ( )Yilmaz & Turgut, 2016نیز نشــان داد که بین هویت ســازمانی و کیفیت
مدارس رابطه معنیداری وجود دارد .این بدان معنی است که هویت سازمانی بر کیفیت
و عملکرد آموزشــی مدارس تأثیرگذار اســت .لذا در این خصوص میتوان بیان کرد که
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مدارس و در حالت خاص آن مدارس اســامی بایست به نقش و اهمیت هویت سازمانی
بر کیفیت عملکردی مدرســه آگاه و در جهت اثربخشی بیشتر مدرسه نیز به این مؤلفه
مهم بپردازند .از اینرو پاسخی که ذینفعان مدارس اسالمی به سؤال ما بهعنوان سازمان
«كه» هســتيم؟ ،هویت سازمانی و به تبع آن کیفیت کلی این مدارس را تعیین میکند؛
چرا که از طريق هويتيابي ،ذینفعان ويژگيهاي مهم این مدارس را بهعنوان ويژگيهاي
خود جذب ميكنند (اردالن ،قنبری و کریمی .)1395 ،مدارس اســامی بایست هویتی
مطابق با ویژگیها ،ارزشها و بهطورکلی مطابق با فرهنگ سازمانی خود شکل دهند .اما
بنا به بیان خزائی و چیتســاز ( )1399امروزه دو ویژگی اصلی مدارس اسالمی ،اسالمی
بودن و غیرانتفاعی بودن آنهاست .در واقع ،هرچند دلیل اصلی پایهگذاری این مدارس در
ابتدا احســاس نگرانی از چگونگی جامعهپذیری دینی فرزندان و انطباق آن با ارزشهای
دینی بوده اســت ،اما غیرانتفاعی بودن این مدارس آنها را به بستری برای شکلگیری یا
تداوم حیات مرفهانه تبدیل کرده است .از اینرو اهمیت توجه به هویت سازمانی «مدرسه
اسالمی» بودن و شکلدهی به آن باید بیش از پیش مورد توجه مسئوالن این مدارس قرار
گیرد .با وجود این مشکل اما شکلدهی هویت سازمانی به صورت خاص مدارس اسالمی
امکانپذیر است ،زیرا این مدارس در اهداف خود ،تعلیم و تربیت دینی و علمی را در کنار
هم نشانده و مقصود آنان تربیت انسانهایی برخوردار از سطح علمی باال و باورهای عمیق
دینی اســت (رئوف مالیری ،بهشتی ،اســکندری و عباسپور .)1398 ،بنابراین پیشنهاد
میشــود عناصر مؤثر بر هویت سازمانی یک مدرسه اسالمی همواره مورد توجه مدیران
این مدارس قرار گیرد و در جهت افزایش هویت اعضا بکوشــند .چرا که درك نامناسب
از تصوير سازمانى یک مدرسه اسالمی و ظرفيتهاى موجود در آن ،مديران و مسئولین
مدارس به برنامهريزى و اجراى برنامههایی میپردازند که مطابق با اهداف و راهبردهای
صحیح نخواهد بود و این برنامهها نیز در نهایت امر منجر به شکست خواهند شد.
در کنار هویت ســازمانی که بر خوشبینی تحصیلی تأثیرگذار است ،همانگونه که

ë
ë
ë
ë

سال ششم
شمارة 3
شمارة پیاپی 20
پاییز 1400

فصلنامه (علمي ـ پژوهشي)
مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

نتایج پژوهش نشان داد تصویر سازمانی نیز عاملی اثرگذار بر خوشبینی تحصیلی است
و از اینرو اســت که باید «تصویر سازمانی مدارس اسالمی» مورد توجه و تأکید مدیران
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و مســئوالن این مدارس قرار گیرد .ایجاد این تصویر برای مدارس اســامی بسیار مهم
است ،چرا که سازمانهایی که جهت بقا و فعالیت به شدت وابسته به محیط اطراف خود
هســتند ،تصویر خارجی که مخاطبان آنها از آن ســازمان دارند ،بهعنوان یکی از عناصر
مهم ارتباط با محیط خارج از ســازمان ،میتواند استراتژی خاصی را از سوی آن سازمان
ایجاد کند ( .)Hilman & Siam, 2014بنابراین الزم است مدارس اسالمی در زمینه ایجاد
تصویر سازمانی مطلوب سرمایهگذاری کنند و با اتخاذ استراتژیها و انجام پژوهشهایی
در زمینه تصویر ســازمانی ،ابعاد تأثیرگذار آن را شناخته ،وضعیت موجود خود را از نظر
مخاطبان داخلی و خارجی مدرسه سنجیده و با آگاهی از داراییهای مشهود و نامشهود
خود و مدیریت تصویر ســازمانی ،بتوانند تصویر ســازمانی مناسبی را در اذهان مردم و
مخاطبین وجود آورند .از طرفی نیز با توجه به نقش مدارس اسالمی در توسعه فرهنگ
اسالمی و تعالی جامعه ،مدیریت تصویر مدارس اسالمی نقش بسزایی در پیشبرد اهداف
و کیفیت و اثربخشی این مدارس نیز خواهد داشت .از اين رو برنامههای مدیران مدارس
اســامی در راستاي هویت سازمانی ادراك شــده توسط اعضا ميتواند عالوه بر تأثيرات
مستقيم بر خوشبینی تحصیلی ،ارتقاي تصوير سازماني آنان نیز ميشود.

تش ّکر و قدردانی
از کلیه مدیران ،معلمان و کارکنان مدارس اسالمی شهر تهران جهت همکاری
برای انجام این پژوهش تشکر و قدردانی میکنیم .بی شک بدون همکاری ایشان
سال ششم ë
شمارة ë 3
شمارة پیاپی ë 20
پاییز ë 1400

انجام این پژوهش میسر نبود..
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