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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.

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.

 Keywords:  organizational image, organizational identity, academic optimism, 
Islamic schools.
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چکیده
é هدف: پژوهش حاضر با هدف بررســی نقش ميانجی تصویر سازمانی در رابطه بين هویت 

سازمانی و خوش  بينی تحصيلی در مدارس اسالمی شهر تهران انجام شده است. 
é روش: پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش، توصيفی و از نوع همبســتگی 
است. جامعه آماري پژوهش شامل كليه معلمان مدارس اسالمی مقطع ابتدایی شهر تهران 
 Krejcie & Morgan به تعداد 270 نفر می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول
(1970) 159 نفر تعيين شــد. جهت انتخاب نمونه آماری پژوهش نيز از روش نمونه  گيري 
تصادفی ســاده اســتفاده گردید. به منظور جمع  آوری داده ها و اطالعات موردنياز در این 
 ،(2010) Beard, Hoy & Woolfolk Hoy پژوهش از پرسشنامه خوش  بينی تحصيلی
پرسشنامه هویت ســازماني Mael & Ashforth (1992) و پرسشنامه محقق ساخته 
تصویر سازمانی استفاده شد كه پایایی هر یک از آن ها به ترتيب برابر با 0/85، 0/81 و 0/79 
به دســت آمد. با هدف تجزیه وتحليل داده ها از آزمون  های ضریب همبستگی پيرسون و 

مدل  سازی معادالت ساختاری استفاده شد.
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é یافته ها: یافته های پژوهش نشــان داد كه هویت سازمانی با خوش  بينی تحصيلی، هویت 
سازمانی با تصویر سازمانی و تصویر سازمانی با خوش  بينی تحصيلی رابطه دارند. همچنين 
نتایج نشان داد هویت سازمانی با ميانجي گری تصویر سازمانی با خوش  بينی تحصيلی رابطه 

دارد. 
é نتيجه گيری:خوش  بينی تحصيلی از نشــانه  های موفقيت یک مدرســه است وآنچه را كه 
موجبات بهبود این مؤلفه مهم در مدارس اســالمی خواهد شد، توجه به هویت سازمانی و 
تصویر سازمانی مدارس اسالمی است. درک نامناسب ذینفعان از هویت سازمانی و تصویر 
سازمانی یک مدرسه اسالمی و ظرفيت  های موجود در آن بر كيفيت آموزشی و عملکرد كلی 

مدرسه تأثيرگذار خواهد بود.

واژگان کلیدی:  تصویر سازمانی، هویت سازمانی، خوش  بينی تحصيلی، مدارس اسالمی.

مقدمه
آموزش و پرورش به عنوان يک نهاد فرهنگي اجتماعي، نقش اساسي و سرنوشت  ساز 
در تربيت نيروي انســاني و توليد سرمايه اجتماعي و فرهنگي و در فرآيند رشد و تعالي 
كشــور ايفا می كند، به گونه ای كه آينده كشــور را می تــوان در آيينه آموزش و پرورش 
امروز به نظاره نشســت )ضربی، امير كبيــری و ربيعی مندجين، 1400(. در بين عوامل 
درونی نهاد مهم آموزش و پرورش، مدرســه نقش تعيين كننده  ای در موفقيت يا شکست 
برنامه های اين نهاد مهم دارد و از اين رو مدرسه به عنوان نهاد اصلی آموزش رسمی و ركن 

اصلی بقای تعليم و تربيت محسوب می شود )بهراميان، نادی و كريمی، 1398(.
با توجه به جايگاه مهم نهاد مدرســه، در طول دو دهه اول قرن بيست و يکم، سؤاالت 
مربــوط به نقش مدارس در جوامع به عنــوان موضوعات اصلی برای مقابله با چالش های 
آينده مطرح شده است. مدارس به عنوان نهادهای مهمی در جوامع كه دانش آفرينی را در 
بين نسل جوان ايجاد می كنند و به عنوان ساز و كاری برای توسعه شهروندان جوامع تعريف 
می  شوند (Erstad, Mino & Rivera-Vargas, 2021). اهميت و تأثيرگذاری مدرسه در 
توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی موجب شده است جوامع مختلف نسبت به 
سياست  گذاری و برنامه  ريزی برای شکل دهی به مدارس اقدام كنند. از طرفی دين اسالم 
مقولۀ تعليم و تربيت را از عوامل رسيدن فرد به تکامل می داند و وجود آيات و روايات در 
اين زمينه باعث شــد تا جهان اسالم به تعليم و تربيت اسالمی نگاهی ويژه داشته باشد؛ 
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به گونه ای كه اصل تعليم و تربيت مورد توجه حکومت های مختلف اســالمی قرار گرفت 
و اين حکومت ها تالش نمودند تا با نهادينه كردن تعليم و تربيت اســالمی در آموزش و 
پرورش، به نتايج مهمی در اين حوزه دست يابنـــد )طيبی، مهنی و ميرشاهی، 1398(. 
از اين رو می توان گفت در ميان انواع مختلف ساختارهای موجود در نظام مدارس كشور، 

مدارس اسالمی يکی از مهم ترين مدارس آموزش و پرورش كشور ما می باشند. 
ظـــهور مـدارس اســـالمی در دوره ايـران معـاصر به دهـــه 1920 باز می گـردد 
)خادمی فرد، عباس  پور و حســين  زاده، 1394(. از آغاز تأســيس و در دوره های مختلف 
تاريخی، اين مدارس با وجود مقررات خاص جهت ثبت نام و قوانين سخت گيرانه در اين 
زمينه، به علت باال بودن سطح آموزش آنها، با استقبال زيادی از طرف مردم روبه رو شده 
اســت و طبقات مختلف مردم تالش دارند فرزندان خود را در اين مدارس ثبت نام كنند 
)كرمی پور، 1383(. استقبال خانواده  ها از اين نوع از مدارس مختص كشور ما نيست زيرا 
در ســاير كشورها نيز مدارس اســالمی داير بوده و به دليل كيفيت آموزشی خود به طور 
فزاينده ای مورد تقاضا هستند، زيرا اين مدارس توقعات والدين برای تحصيالت دينی و 
 .(Misbah & Sulaeman, Bakhri, 2019) آموزش عمومی فرزندان را پاســخ می دهند
عالوه بر رضايت خانواده  ها، برنامه های دينی و آموزشــی اين مدارس بر دانش آموزان نيز 
تأثـــيرات مهم تربيتی داشتـه و خروجی ايـــن مـدارس جـوانانی با بنيه قـوی ايمـان، 
تـــقوا، هـوش، استـقالل، خالقـــيت و توانـايی در بـرقـــراری ارتـباط تـربيت كـنند 
 (Susylowati, Sumarlam, Abdullah & Marmanto, 2019(. از ايــن رو و بــا توجه

به موقعيت و جايگاه اجتماعی و آموزشــی مدارس اســالمی، بررســی عوامل زمينه  ساز 
موفقيت اين مدارس بسيار مهم خواهد بود.

در راستای اهميت جايگاه مدارس، پژوهش های متعددی در زمينه عوامل زمينه  ساز 
موفقيت اين نهاد مهم صورت گرفته اســت. در اين خصوص و در سال های اخير مفاهيم 
روان شناســی مثبت مانند خودكارآمدی، بهزيستی روان شــناختی، استرس، فرسودگی 
شغلی، افسردگی، اضطراب و خوش  بينی تحـــصيلی1 مـورد توجـه اصلی پـژوهـش گران 
 Moghtadaie & Hoveida, 2015, Sezgin & Erdogan, 2015,) قرار گرفتــه اســت
Makvandi, Naderi, Makvandi, Pasha & Ehteshamzadeh, 2018). دليــل مطرح 

1. Academic Optimism
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شــدن اين مفاهيم، نقش و جايگاه كادر آموزشــی و در رأس ايشان معلمان در موفقيت 
مدرســه می باشد. در نظام آموزشــی به طور كل، و مدرسه به طور خاص، معلمان هسته 
اصلی به شــمار می  روند و ويژگی های شخصيتی و تخصصی آنها بر اثربخشی كل مدرسه 
اثر می  گذارد. از اين رو است كه معلمان به دليل درگيری مستقيم در فعاليت های آموزشی، 

 .(Utami & Vioreza, 2021) نقشی اساسی در تحقق اهداف مدارس دارند
باورهای معلمان از مهم ترين ويژگی های آنان اســت كه تفکرات و رفتارهايشــان را 
پااليش می كند )عبداهلل  زاده، عباســيان و علی  نژاد، 1396(. تأكيد و تداوم پژوهش  ها در 
حوزه باورهای معلم موجب شــد تا هوی، تارتر و وولفولک هوی1 )2006( برای نخستين 
بار مفهوم جديدی را با عنوان خوش بينی تحصيلی به عرصه روان شناسی تربيتی معرفی 
كنند )حجازی و امينی  پور، 1393(. خوش  بينی تحصيلی معلم، اعتقاد مثبت معلم است 
كــه می تواند با تأكيد بر موضوعات علمی و يادگيری، با اعتماد به والدين و دانش آموزان 
به همکاری در فرايند و با اعتقاد به توانايی خود در عملکرد علمی دانش آموزان تغييری 
ايجاد كند، بر مشکالت غلبه كرده و با مقاومت و پشتکار در برابر شکست واكنش نشان 

 .(Eren, 2012) دهد
تعريف مفهومی خوش  بينی تحصيلی نشان دهنده آن است كه خوش  بينی تحصيلی 
هم سازه ای جمعی است و هم فردی. اين مفهوم شامل ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری 
اســت كه از تعامل بين حس كارآمدی جمعی2، اعتماد دانش آموزان و والدين3 و تأكيد 
تحصيلی4 به عنوان بخشی از سالمت ســازمانی مدارس ايجاد شده است. اين سه مؤلفه 
به صورت پايه  ای به هم وابســته  اند. اين مفهوم از ســه مؤلفه تأكيــد تحصيلی، اعتماد 
دانش آموزان به معلمان و احســاس هويت دانش آموزان نســبت به مدرسه تشکيل شده 

است )مهريان، جنابادی و پورقاز، 1398(.
خوش  بينی تحصيلی تأثير نيرومندی بر اهداف و فعاليت های آموزشی معلمان مدارس 
می  گذارد (Sezgin & Erdogan, 2015)؛ و از اين رو Hsieh, Yen & Kuan (2014) بيان 
می  دارند كه از خوش  بينی تحصيلی می توان برای توصيف موفقيت يک مدرسه استفاده 
كرد. لذا با توجه به اهميت بســيار زياد خوش  بينی تحصيلی، ضروری اســت كه عوامل 

1. Hoy, Tarter & Woolfolk Hoy
2. Social Self-Efficacy
3. Faculty Trust in Students and Parents
4. Academic Emphasis
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مؤثر بر آن مورد توجه قرار گيرد. در اين راســتا Wu & Sheu (2015) بيان می  دارند كه 
بيشــتر عوامل شناسايی شده مؤثر بر خوش  بينی تحصيلی مؤلفه های مربوط به مفاهيم 

روان شناختی سازمانی هستند. 
در ميان مفاهيم مهم روان شناختی سازمانی و يکی از مهم ترين موضوعات در سال های 
اخير مديريت مدارس كه پيش بينی می شود بر خوش  بينی تحصيلی تأثيرگذار است، بحث 
هويت ســازمانی است. چرا كه مدارس روابط پويايی با محيط خود دارند. امروزه والدين 
بيش از هر زمان ديگری به اتفاقاتی كه در مدرسه رخ می دهد عالقه  مند هستند زيرا هر 
آنچه در مرز مدرسه رخ می دهد به نوعی بر رشد روانی، فرهنگی و شناختی فرزندان آنها 

.(Boz & Saylik, 2021) تأثير می  گذارد
در ســال  هاي اخير هويت مزيتی رقابتی براي ســازمان  ها محسوب می شود. هويت 
براي ســازمان كيفيتی اســت كه آن را از ســازمان  هاي ديگر متمايز می  كند )داودی، 
1396(. در بسياری از سازمان های دولتی، نوعی تمايل به افزايش نرخ جابه جايی، كاهش 
رضايت شــغلی، افزايش ميزان غيبت از كار، گســترش بيگانگی از كار و فقدان احساس 
مســئوليت پذيری كاركنان و به طوركلی عدم هويت يابی اعضا با ســازمان خود، مشاهده 
می شــود. لزوم افزايش آگاهــی مديران و اداره كنندگان اين ســازمان ها از عوامل مؤثر 
بر شــکل گيری هويت ســازمانی و منافع بالقوه حاصل از وجود هويت ســازمانی قوی و 

مستحکم، بيش از پيش آشکار می شود )قلی  پور، پورعزت و محمدی، 1390(. 
هويت ســازمانی با آنچه افراد ادراك می كنند، آنچه كه احساس می كنند و آنچه در 
مورد سازمان  های خود فکر می كنند ارتباط دارد (Yilmaz & Turgut, 2016). در واقع، 
مفهوم هويت ســازمانی ريشه در روان شناســی اجتماعی و علم سازمان دارد )زبردست، 
كهريزی، خالق  پناه، 1396(؛ و به عنوان اعتقادات مشــترك بين اعضای سازمان در مورد 
ويژگی های اصلی، متمايز و ماندگار كه »ما به عنوان يک ســازمان چه كســی هستيم« 
تعريف می شود (Domurath, Patzelt & Liebl, 2020). اعضای سازمان، هويت سازمان 
خود را از طريق توضيح دادن درباره اهداف ســازمان، معانی رفتارها و اقدامات سازمان، 
نقش های اجتماعی و آموزشی سازمان و به طور كلی فعاليت های پايدار، اصلی و هسته اصلی 
 .(Levin, Lopez Damian, Martin & Vazquez, 2018) ســازمان خود بيان می كنند
در مدارس اســالمی هويت ســازمانی رنگ و بوی متفاوتی به خــود می گيرد و مبانی و 
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اعتقادات اسالمی شــکل دهنده ی اصلی هويت افراد در سازمان است. اين امر موجبات 
موفقيت ســازمانی را ايجاد خواهد كرد، زيرا كاركنانی كه ارزش ها و اهداف سازمان  های 
خود را در پيش می گيرند، خود را بخشــی از سازمان می دانند و تالش بيشتری را برای 
موفقيت سازمانی انجام می دهند. از اين رو است كه هر سازمانی نياز به داشتن هويت قوی 
منحصر به خود دارد (Eksi, Ozgenel & Demirci, 2020). پژوهش های انجام گرفته در 
زمينه هويت سازمانی، عالوه بر اينکه اهميت آن را نشان می دهد، گويای اين مطلب نيز 
اســت هويت يابی قوی به سطح بيشتری از رضايت شغلی، رفتارهای فرانقش و رفتارهای 
مشاركتی افراد در سازمان منجر می شود كه در نتيجه به كاهش احساس قصد ترك شغل 
و غيبت سازمانی و افزايش اشتياق و رضايت از كار منجر می شود كه به تبع آن رفتارهای 
مثبت نسبت به مراجعين سازمانی افزايش می  يابد كه اين خود بر محيط خارجی سازمان 

نيز تأثيرگذار است )امين بيدختی، جعفری و مرادی مقدم، 1395(.
از طرفی تصوير و شــهرت مدرســه اثری قابل توجه بــر خوش  بينی تحصيلی می-

 گذارد، اما اين اثر غير مستقيم است و از طريق تغيير ساختار درونی مدرسه، فرآيندها و 
مأموريت های مدرســه كه به صورت مستقيم به عملکرد معلمان ارتباط دارد، رخ می دهد 
و از اين رو امروزه تصوير ســازمانی يک عامل كليدی برای موفقيت سازمان  های آموزشی 
در نظر گرفته می شــود (Valitov, 2014(؛ به همين دليل سازمان  های آموزشی بر روی 
تصويــر خود برای جذب اعضای جديد تکيه می كنند، چرا كه برای محيط رقابتی امروز، 
 تصوير ســازمانی و داشــتن برند مناســب در محيط رقابتی آموزش بســيار مهم است

(Erdogmuş & Ergun, 2016)؛ زيرا اين امر می تواند سازمان را رهبری كند تا موقعيت و 

 ،(Hemsley-Brown, 2016 & Nguyen, Melewar) مزيت پايدار را برای آن ايجاد كند
و از اين رو است كه بسياری از سازمان  های آموزشی توانايی ايجاد تصوير سازمانی مناسب 

 .(Rauschnabel, Krey, Babin & Ivens, 2016) را در بازار رقابتی مفيد می دانند
تصوير و شهرت يک سازمان آموزشی در نزد ذي نفعان خود، عامل بسيار مهمی برای 
موفقيت آن سازمان خواهد بود (Heinberg, Ozkaya & Taube, 2018). بنابراين، ايجاد 
اين تصوير برای ســازمان  های آموزشی بســيار مهم است، چرا كه مدارسی كه جهت بقا 
و فعاليت به شدت وابســته به محيط اطراف خود هستند، تصوير خارجی كه مخاطبان 
آنها از آن مدرســه دارند، به عنوان يکی از عناصر مهم ارتباط با محيط خارج از مدرسه، 
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.(Hilman & Siam, 2014) می تواند اســتراتژی خاصی را از سوی آن مدرسه ايجاد كند 
تصوير ســازمانی مجموع افکار، احساســات و ادراكات ناشــی از نتيجه  گيری روشن از 
اطالعاتی اســت كه در ذهن ذينفعان در نتيجه ارتباط با سازمان و عناصر آن ايجاد شده 
است (Kucuksuleymanoglu, 2015). در واقع، می توان گفت تصوير سازمان، از ارزيابی 
لحظه  ای عملکرد ســازمان حاصل می شــود (Syed Alwi & Kitchen, 2014). با مرور 
ادبيات و مبانی نظری موجود در اين حيطه در مجموع می توان گفت، تصوير شــيوه  اي 
است كه سازمان  های آموزشی بر اساس آن خود را از سطحی رقابتی كه در آن قرار دارند، 
برجسته می  سازند و نيز نشان دهنده شخصيت هر سازمان آموزشی است و سمت و سوي 
فعاليت آن را نيز از طريق نوع رفتار و ارتباطات آن مشخص می كند )مازندراني، عنايتی 

و نيازآذری، 1396(.
ايجاد تصويری تأثيرگذار و مثبت، برای سازمان  ها از اهميت بسياری برخوردار است، 
به گونه ای كه آنها زمان، منابع و تالش فراوانی را صرف تبليغ كاالها و خدمات می كنند تا 
تصويری مثبت از خود ارائه كنند )باقري و عرفاني  فر، 1389(. با توجه به اهداف آموزشی 
و تربيتی كه مدارس اســالمی دارند، ارائه تصويری از مدرسه كه نشان دهندۀ اين اهداف 
باشد دارای اهميت فراوانی است. به عبارتی بيان اهداف روش، راهبردها، بيان ويژگی های 
مديريت، محصوالت ارائه شــده، خدمات آموزشــی، هويت اسالمی، ارتباطات و شهرت، 
می توانند مهم ترين مؤلفه های تصوير ســازمانی اين گونه مدارس باشــد )تجلی و عزتی، 
1395(. در واقع، با توجه به اهميت تصوير سازمانی؛ الزم است مراكز آموزشی در زمينه 
ايجاد تصوير سازمانی مطلوب  تر سرمايه  گذاری كنند تا به مزيت  های رقابتی دست يافته و 
بدين وسيله خود را از ساير رقيبانشان متمايز نموده و بتوانند با اتخاذ استراتژی ها و انجام 
تحقيقات و پژوهش هايی در زمينه تصوير سازمانی، ابعاد تأثيرگذار آن را شناخته، وضعيت 
موجود خود را از نظر مخاطبان داخلی و خارجی سنجيده و با آگاهی از دارايی های مشهود 
و نامشهود خود و مديريت تصوير سازمانی، بتوانند تصوير سازمانی مساعدتر و مثبت  تری 

در اذهان مردم و مخاطبين به وجود آورند )دازداري، عنايتی و ضامنی، 1396(. 
همان گونه كه در خصوص مؤلفه های مدنظر پژوهش حاضر بيان گرديد؛ می توان گفت 
كه هويت ســازمانی، خوش  بينی تحصيلی و تصوير سازمانی از عوامل زمينه  ساز موفقيت 
مدارس اســالمی هستند. از طرفی عليرغم اهميت جايگاه مدارس اسالمی، پژوهشگران 
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كشور ما كمتر به عوامل زمينه  ساز موفقيت اين مدارس پرداخته اند و پرسش  هاي زيادي 
در اين زمينه بدون پاســخ مانده است. لذا انجام اين پژوهش از اين لحاظ داراي اهميت 
دارد كه مديران مدارس اســالمی و مديران رده  هاي باالتر در سازمان آموزش و پرورش 
را از راهکارهای موفقيت آموزشــی اين مدارس آگاه نمايد تا با به كارگيری نکات مدنظر، 
بهبود فرايندهاي ياددهي و يادگيري و موفقيت هر چه بيشتر اين مدارس تسهيل شود. 
لذا بر اساس آنچه كه بيان گرديد، با توجه به اهميت نقش خوش  بينی تحصيلی در تحقق 
اهداف سازماني و از طرفی ضرورت شناسايی عوامل مؤثر بر اين مؤلفه مهم و آنچه را كه 
در خصوص هويت ســازمانی و تصوير تصوير بيان گرديد، پژوهش حاضر با هدف بررسی 
نقش ميانجی تصوير ســازمانی در رابطه بين هويت سازمانی و خوش  بينی تحصيلی در 

مدارس اسالمی شهر تهران انجام می گيرد.

هویت سازمانی

هویت سازمانیخوش  بينی تحصيلی

شکل 1.  مدل مفهومی پژوهش

روش  شناسی پژوهش
 پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش، توصيفی و از نوع پيمايشی ـ  تحليلی

است. جامعه آماري پژوهش شــامل 25 مدرسه دخترانه و پسرانه مقطع ابتدايی جامع 
تعليمات اســالمی بود. حجم جامعه آماری شــامل 270 نفر بود كه با استفاده از جدول 
Krejcie & Morgan (1970) حجم نمونه آماری 159 نفر تعيين شــد. با توجه به وجود 

دو گــروه زن و مرد در جامعه آماری، جهت انتخاب نمونــه آماری از روش نمونه  گيري 
تصادفی طبقه ای استفاده گرديد. به منظور جمع آوری داده ها و اطالعات مورد نياز در اين 
پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد و يک پرسشنامه محقق ساخته به شرح ذيل استفاده 

شد:
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1. پرسشنامه خوش  بينی تحصيلی: جهت بررسی خوش بينی تحصيلی معلم از 
پرسشــنامه 11 گويه  ای Beard, Hoy & Woolfolk Hoy (2010) استفاده شد. 
اين پرسشنامه شامل سه خرده مقياس كارآمدی جمعی معلم )4 گويه(، اعتماد 
به والدين و دانش آموزان )4 گويه( و تأكيد تحصيلی )3 گويه( می باشــد. طيف 
پاسخگويی پرسشنامه نيز 5 گزينه  ای ليکرت از خيلی كم )1( تا خيلی زياد )5( 
تنظيم شده است. در ايران اين پرسشنامه را برای نخستين بار مزارعی )1389( 
ترجمه و مورد اســتفاده قرار داده اســت. مزارعی اين پرسشــنامه را به صورت 
آزمايشــی روی 24 نفر از معلمان شهر تهران، اجرا كرده و ضرايب پايايی را در 
خرده مقياس اعتماد معلم بــه دانش آموز و والدين 0/72، تأكيد تحصيلی 0/65 
و احســاس كارآمدی 0/90 به دست آورده است. عباسيان و حيدرزاده )1393( 
پايايی پرسشنامه را 0/87 برآورد كرده اند. در اين پژوهش نيز برای بررسی روايی 
پرسشنامه از روش تحليل عاملی تأييدی كه نشان دهنده برازش مناسب مدل و 
برای بررســی ميزان پايايی پرسشنامه از ضريب آلفای كرونباخ استفاده شد كه 

پايايی كل پرسشنامه 0/85 به دست آمد. 

 (1992) Mael & Ashforth 2. پرسشنامه هویت سازماني: اين پرسشنامه توسط
 ساخته شده است. پرسشنامه فوق دارای 6 گويه با طيف پاسخگويی 5 درجه  ای

ليکرت از بسيار مخالفم )1( تا بسيار موافقم )5( می باشد. اين پرسشنامه مؤلفه 
 Mael .ندارد و با يک عامل كه همان هويت ســازمانی است اندازه  گيری می شود
Ashforth & (1992) پايايــی ايــن مقياس را در پژوهش خــود 0/81 گزارش 

كرده اند. پايايي اين پرسشنامه در پژوهش نادی و مشايخی )1396( با استفاده 
از روش آلفاي كرونباخ 0/85 به دســت آمد. روايي آن نيز توســط ايشــان و با 
استفاده از تحليل عاملی اكتشافی )با چرخش از نوع واريماكس( براساس مقادير 
ضريب كفايت نمونه 0/80، ضريب تقريبی خي دو 553/347، درجه آزادی 15 و 
سطح معناداری 0/001 تأييد شد. در اين پژوهش نيز برای بررسی ميزان پايايی 
پرسشــنامه از ضريب آلفای كرونباخ استفاده شــد كه پايايی آن 0/81 به دست 

آمد. 
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3. پرسشنامه تصویر سازمانی: برای بررسی تصوير سازمانی از پرسشنامه محقق 
ساخته استفاده شد. مبنای ساخت اين پرسشنامه مدل مفهومی تصوير سازمانی 
LeBlanc & Nguyen (2001) بود. پرسشنامه ساخته شده شامل 15 سؤال بود 

كه پنج خرده مقياس رفتار كاركنان )3 گويه(، محيط فيزيکی )3 گويه(، كيفيت 
خدمات )3 گويه( ، شــهرت )3 گويه( و هويت )3 گويه( را می  ســنجيد. طيف 
پاسخگويی پرسشنامه نيز 5 گزينه  ای ليکرت از خيلی كم )1( تا خيلی زياد )5( 
تنظيم شــده بود. روايی اين پرسشنامه با استفاده از روش روايی محتوايی تأييد 
شــد. برای بررسی پايايی پرسشنامه نيز از ضريب آلفای كرونباخ استفاده شد و 

ميزان آلفای كرونباخ 0/79 محاسبه گرديد.

الزم به ذكر اســت پرسشــنامه  های فوق با توجه به زيســت بوم متفاوت مدارس 
اسالمی مورد بازبينی پژوهش گران قرار گرفت و گويه  هـای اين پرسشنـامه  هـا متناسب 
بــا مختصات فرهنگــی، اجتماعی و ســاختاری اين مدارس تغييرات الزم داده شــد. 
پرسشــنامه  های فوق بعد از تغييرات اعمال شده به تأييد متخصصين امر رسيد و بعد 
از آن در ميــان نمونه آماری توزيع گرديــد. به منظورتجزيه و تحليل داده های پژوهش 
از آماره  های توصيفی شــامل فراوانــی، درصد، ميانگين و انحــراف معيار و آماره  های 
استنباطی شامل آزمون همبستگی پيرسون و مدل  سـازی معـادالت ساختاری استفاده 
شد. تجـزيه و تحـليل داده ها از طريق نرم  افزارهای SPSS نسخه 21 و AMOS نسخه 

18 انجام گرفت. 

یافته  ها
يافته های مربوط به بخش جمعيت  شناختی نمونه آماری پژوهش نشان داد كه 14/5 
درصد )23 نفر( در گروه سنی 34-25 سال، 43/4 درصد )69 نفر( در گروه سنی 35-44 
سال و 42/1 درصد )67 نفر( باالتر از 45 سال قرار داشتند. به لحاظ جنسيت نيز، 45/3 
درصــد )72 نفر( مرد و 54/7 درصــد )87 نفر( زن بودند. همچنين از لحاظ تحصيالت، 
7/5 درصد )12 نفر( كاردانی، 62/9 درصد )100 نفر( كارشناسی، 28/3 درصد )45 نفر( 

كارشناسی ارشد و 1/3 درصد )2 نفر( دكتری بودند. 
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قبل از اينکه به بررسی نقش ميانجی تصوير سازمانی در رابطه بين هويت سازمانی و 
خوش  بينی تحصيلی پرداخته شود به بررسی رابطۀ بين اين متغيرها می  پردازيم، 

در جدول 1 آماره های توصيفی متغيرهای پژوهش شامل ميانگين و انحراف معيار و 
همبستگی آن ها به منظور پاسخ گويی به اين سؤاالت ارائه شده است.

جدول 1.  ميانگين، انحراف معيار، ضریب همبستگی پيرسون و ضریب پایایی متغيرهای پژوهش

123انحراف معيارميانگينمتغيرها

)0/81(4/190/61  هویت سازمانی1

)0/79(**4/090/630/49تصویر سازمانی2

)0/85(**0/51*3/890/460/19خوش  بينی تحصيلی3

*P>0/ 05       ** P>0/01 

همان طور كه در جدول 1 مشــاهده می شــود، ميانگين و انحراف معيار متغيرهای 
هويت سازمانی،  خوش  بينی تحصيلی و تصوير سازمانی نشان داده شده است. هم چنين، 
همبستگی محاسبه شــده بين متغيرهای هويت سازمانی با تصوير سازمانی )P>0/01؛ 
r =0/49(، هويت سازمانی با خوش  بينی تحصيلی )P>0/05؛ r =0/19( و تصوير سازمانی 
با خوش  بينی تحصيلی )P>0/01؛ r =0/51( به دســت آمده است كه نشان دهنده وجود 
رابطه بين اين متغيرها است. همچنين در قطر ماتريس ضرايب آلفای كرونباخ هر يک از 
متغيرهای پژوهش نيز ارائه شده است، به طوری كه ميزان آلفا برای متغير هويت سازمانی 
برابر با 0/81، تصوير سازمانی 0/79 و خوش  بينی تحصيلی 0/85 به دست آمده است كه 
نشان دهنده مناسب بودن ميزان آلفای هر يک از پرسشنامه  ها می باشد. به منظور بررسی 
نقش ميانجی تصوير ســازمانی در رابطه بين هويت سازمانی و خوش  بينی تحصيلی در 
مدارس اسالمی، و برازش مدل مفهومی پژوهش و ارائه يک مدل علّی، از مدل معادالت 

ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos استفاده گرديد. 
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جدول2. شاخص های برازش مدل ساختاری نقش ميانجی تصویر سازمانی در رابطه بين هویت 
سازمانی و خوش  بينی تحصيلی در مدارس اسالمی

دامنه قابل قبولمقدارمعادل فارسیعالمت اختصاری

CFI1-0/930/90شاخص برازش تطبيقي

TLI1-0/900/90شاخص توكر- لویس

NFI1-0/910/90شاخص برازش هنجار شده

GFI1-0/940/90شاخص نيکویي برازش

RMSEA0/08-0/060ریشه ميانگين مربعات خطاي برآورد

CMIN/DFپايين  تر از 2/423كای اسکوئر بهنجار شده

همان طور كه در جدول 2 مشاهده می شود، نتايج شاخص های برازش مدل ساختاری 
پژوهش ارائه شــده است. طبق نتايج به دســت آمده در اين جدول شاخص های برازش 
 ،)NFI=0/91( برازش هنجار شده ،)TLI=0/90( توكرـ لويس ،)CFI=0/93( تطبيقی
نيکويی برازش )GFI=0/94( باالتر و يا مســاوی با 0/90 به دســت آمده اند. همچنين 
شاخص ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد برابر با 0/06 به دست آمده است كه كوچک-

تر از 0/08 می باشــد. در نهايت، شاخص كای اسکوئر بهنجار شده برابر با 2/42 به دست 
آمده كه كوچک تر از 3 می باشــد. با توجه به اين نتايج می توان گفت كه مدل ساختاری  
پژوهش، برازش مطلوبی با داده های تجربی دارد. در نهايت در شــکل 2، مدل ساختاری 
)نهايی( نقش ميانجی تصوير سازمانی در رابطه بين هويت سازمانی و خوش  بينی تحصيلی 

در مدارس اسالمی نشان داده شده است.
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 شکل 2. مدل نهایی نقش ميانجی تصویر سازمانی در رابطه بين
    هویت سازمانی و خوش  بينی تحصيلی در مدارس اسالمی
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همان گونه كه در شکل 2 و جدول 3 مشاهده می شود، نتايج تحليل مسير حاكی از اين 
است كه بين هويت سازمانی با خوش  بينی تحصيلی )β =0/21(، هويت سازمانی با تصوير 
ســازمانی )β =0/48( و تصوير سازمانی با خوش  بينی تحصيلی )β =0/54( رابطه وجود 
دارد )P>0/05(. هم چنين، هويت سازمانی با ميانجي گری تصوير سازمانی با خوش  بينی 
تحصيلی )β =0/26( رابطه دارد )P>0/01(. اين بدان معنی اســت كه هويت سازمانی با 
ميانجي گری تصوير سازمانی و به صورت غيرمستقيم رابطه باالتری با خوش  بينی تحصيلی 
در مدارس اسالمی دارد تا به صورت مستقيم. در جدول 3، ضرايب ومعناداری متغيرهای 

پژوهش در مدل ساختاری ارائه شده است.  

 جدول 3.  ضرایب مربوط به نقش ميانجی تصویر سازمانی در رابطه بين
هویت سازمانی و خوش  بينی تحصيلی در مدارس اسالمی

معناداریمقدار  Zضرایب استانداردمتغيرها

0/2062/030/032هویت سازمانی  خوش  بينی تحصيلی

0/4846/1860/001هویت سازمانی  تصویر سازمانی

0/5368/9230/001تصویر سازمانی  خوش  بينی تحصيلی

هویت سازمانی  خوش  بينی تحصيلی
0/2593/350/007

)با ميانجی تصویر سازمانی(

بحث و  نتیجه گیری ......................................................................................................
پژوهش حاضر با هدف نقش ميانجی تصوير سازمانی در رابطه بين هويت سازمانی و 
خوش  بينی تحصيلی در مدارس اسالمی شهر تهران انجام شده است. يافته های پژوهش 
نشــان داد كه بين هويت ســازمانی با خوش  بينی تحصيلی، هويت ســازمانی با تصوير 
سازمانی و تصوير سازمانی با خوش  بينی تحصيلی رابطه وجود دارد. همچنين نتايج نشان 
داد هويت ســازمانی با ميانجي گری تصوير سازمانی با خوش  بينی تحصيلی رابطه دارد. با 
توجه به نتايج پژوهش می توان به نقش و اهميت هويت ســازمانی بر مؤلفه های كليدی 
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خوش  بينی تحصيلی و تصوير ســازمانی پی برد. در اين خصوص نتايج پژوهش يلماز و 
تارگات )Yilmaz & Turgut, 2016( نيز نشــان داد كه بين هويت ســازمانی و كيفيت 
مدارس رابطه معنی  داری وجود دارد. اين بدان معنی است كه هويت سازمانی بر كيفيت 
و عملکرد آموزشــی مدارس تأثيرگذار اســت. لذا در اين خصوص می توان بيان كرد كه 
مدارس و در حالت خاص آن مدارس اســالمی بايست به نقش و اهميت هويت سازمانی 
بر كيفيت عملکردی مدرســه آگاه و در جهت اثربخشی بيشتر مدرسه نيز به اين مؤلفه 
مهم بپردازند. از اين رو پاسخی كه ذينفعان مدارس اسالمی به سؤال ما به عنوان سازمان 
»كه« هســتيم؟، هويت سازمانی و به تبع آن كيفيت كلی اين مدارس را تعيين می كند؛ 
چرا كه از طريق هويت يابي، ذينفعان ويژگي  هاي مهم اين مدارس را به عنوان ويژگي  هاي 
خود جذب مي  كنند )اردالن، قنبری و كريمی، 1395(. مدارس اســالمی بايست هويتی 
مطابق با ويژگی  ها، ارزش ها و به طور كلی مطابق با فرهنگ سازمانی خود شکل دهند. اما 
بنا به بيان خزائی و چيت ســاز )1399( امروزه دو ويژگی اصلی مدارس اسالمی، اسالمی 
بودن و غيرانتفاعی بودن آنهاست. در واقع، هرچند دليل اصلی پايه گذاری اين مدارس در 
ابتدا احســاس نگرانی از چگونگی جامعه  پذيری دينی فرزندان و انطباق آن با ارزش های 
دينی بوده اســت، اما غيرانتفاعی بودن اين مدارس آنها را به بستری برای شکل گيری يا 
تداوم حيات مرفهانه تبديل كرده است. از اين رو اهميت توجه به هويت سازمانی »مدرسه 
اسالمی« بودن و شکل دهی به آن بايد بيش از پيش مورد توجه مسئوالن اين مدارس قرار 
گيرد. با وجود اين مشکل اما شکل دهی هويت سازمانی به صورت خاص مدارس اسالمی 
امکان  پذير است، زيرا اين مدارس در اهداف خود، تعليم و تربيت دينی و علمی را در كنار 
هم نشانده و مقصود آنان تربيت انسان  هايی برخوردار از سطح علمی باال و باورهای عميق 
دينی اســت )رئوف ماليری، بهشتی، اســکندری و عباس  پور، 1398(. بنابراين پيشنهاد 
می شــود عناصر مؤثر بر هويت سازمانی يک مدرسه اسالمی همواره مورد توجه مديران 
اين مدارس قرار گيرد و در جهت افزايش هويت اعضا بکوشــند. چرا كه درك نامناسب 
از تصوير سازمانی يک مدرسه اسالمی و ظرفيت  های موجود در آن، مديران و مسئولين 
مدارس به برنامه  ريزی و اجرای برنامه هايی می  پردازند كه مطابق با اهداف و راهبردهای 

صحيح نخواهد بود و اين برنامه  ها نيز در نهايت امر منجر به شکست خواهند شد.
در كنار هويت ســازمانی كه بر خوش  بينی تحصيلی تأثيرگذار است، همان گونه كه 
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نتايج پژوهش نشان داد تصوير سازمانی نيز عاملی اثرگذار بر خوش  بينی تحصيلی است 
و از اين رو اســت كه بايد »تصوير سازمانی مدارس اسالمی« مورد توجه و تأكيد مديران 
و مســئوالن اين مدارس قرار گيرد. ايجاد اين تصوير برای مدارس اســالمی بسيار مهم 
است، چرا كه سازمان هايی كه جهت بقا و فعاليت به شدت وابسته به محيط اطراف خود 
هســتند، تصوير خارجی كه مخاطبان آنها از آن ســازمان دارند، به عنوان يکی از عناصر 
مهم ارتباط با محيط خارج از ســازمان، می تواند استراتژی خاصی را از سوی آن سازمان 
ايجاد كند )Hilman & Siam, 2014(. بنابراين الزم است مدارس اسالمی در زمينه ايجاد 
تصوير سازمانی مطلوب سرمايه گذاری كنند و با اتخاذ استراتژی ها و انجام پژوهش هايی 
در زمينه تصوير ســازمانی، ابعاد تأثيرگذار آن را شناخته، وضعيت موجود خود را از نظر 
مخاطبان داخلی و خارجی مدرسه سنجيده و با آگاهی از دارايی  های مشهود و نامشهود 
خود و مديريت تصوير ســازمانی، بتوانند تصوير ســازمانی مناسبی را در اذهان مردم و 
مخاطبين وجود آورند. از طرفی نيز با توجه به نقش مدارس اسالمی در توسعه فرهنگ 
اسالمی و تعالی جامعه، مديريت تصوير مدارس اسالمی نقش بسزايی در پيشبرد اهداف 
و كيفيت و اثربخشی اين مدارس نيز خواهد داشت. از اين رو برنامه های مديران مدارس 
اســالمی در راستاي هويت سازمانی ادراك شــده توسط اعضا مي تواند عالوه بر تأثيرات 

مستقيم بر خوش  بينی تحصيلی، ارتقاي تصوير سازماني آنان نيز مي شود.

تشّکر و قدردانی
از كليه مديران، معلمان و كاركنان مدارس اسالمی شهر تهران جهت همکاری 
برای انجام اين پژوهش تشکر و قدردانی می  كنيم. بی شک بدون همکاری ايشان 

انجام اين پژوهش ميسر نبود..
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