
95بهار و تابستان، 80شماره ،مپنجوسال بیست،)بهبود و تحول(پژوهشی مطالعات مدیریت–فصلنامه علمی 
27-46صفحات

هاي وضعی و شخصی رفتارهاي مدیریت کنندهبینیپیش
تصویرپردازي ذهنی در سازمان

**محمد یزدانی زیارت-*حسین دامغانیان

)30/8/94:پذیرشتاریخ-9/12/93:تاریخ دریافت(

چکیده
هاسـت کـه   مدیریت تصویرپردازي ذهنی یکی از رفتارهاي رایج سیاسی در سازمان

هدف این تحقیق شناسایی برخی از عواملی اسـت  .تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد
موضوعماهیتبهتوجهباوکاربرديتحقیقیحاضرتحقیق. که بر آن تاثیر می گذارند

تمـامی قیـ تحقنیـ ايجامعـه آمـار  .اسـت همبسـتگی -توصـیفی نـوع ازآن،اهـداف و
یتصـادف يریـ بـا اسـتفاده از روش نمونـه گ   . هسـتند یخراسان شماليکارکنان استاندار

ابـزار جمـع   .انتخـاب شـده انـد   يبه عنوان نمونـه آمـار  از آنها نفر شصت و هشتساده 
طریق پرسش نامه با استفاده داده هاي به دست آمده از. آوري داده ها پرسش نامه است

تجزیـه  و چندگانه مـورد  ساده یخطهايرگرسیونو همبستگی پیرسوناز آزمون هاي 
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مقدمه
در محیط هاي شغلی امروزي که در آنها امکان استخدام بلند مدت براي همه وجـود نـدارد،   

خواهند مسیرهاي شغلی خود را با موفقیت طی کننـد و آن را مـدیریت نماینـد،    کارکنانی که می
شـان، از نظـر همکـاران و مـدیران     ید تالش کنند عالوه بر انجام دادن صحیح وظـایف رسـمی  با

یکی از راه هاي رسیدن بـه ایـن هـدف    ). kang et al, 2012(خود نیز افرادي شایسته به نظر برسند
است؛ که بـه فراگـردي اشـاره دارد کـه     1استفاده از استراتژي هاي مدیریت تصویرپردازي ذهنی

کوشند واکنش دیگران نسبت به افکارشان یا تصویر خـود در ذهـن دیگـران را    د میطی آن افرا
افـراد در تعـامالت اجتمـاعی خـود بـا      ). 55:1389رضـائیان، (پیگیري کننـد و مثبـت جلـوه دهنـد    

تئـوري  . دیگران سعی دارند برداشت ها و تصوراتی کـه دیگـران از آنهـا دارنـد را کنتـرل کننـد      
ازي معتقدند انگیزه اولیه بـراي تصـویرپردازي ایـن اسـت کـه افـراد       پردازان مدیریت تصویر پرد

خواهند چه در داخـل سـازمان و چـه خـارج از آن، از اینکـه منفـی ارزیـابی شـوند، اجتنـاب          می
ها، تصویر پردازي را به این خـاطر بـه کـار مـی     لذا کارکنان در سازمان. )Rosenfeld,1995(کنند

اران در مورد آنها را تحت تـاثیر قـرار دهنـد و از ایـن طریـق      برند تا برداشت هاي مدیران و همک
ادراکـات،  ). Bolino et al,2006(بتواننـد بـه مشـاغل و فرصـت هـاي شـغلی بهتـري دسـت یابنـد         

ها دارند و مدیریت آنها بخش اساسـی زنـدگی   تصورات و برداشت ها اهمیت زیادي در سازمان
سازمانی موثر اسـت؛ بـه طـوري کـه مـی تـوان       سازمانی و عاملی حیاتی براي برقراري ارتباطات

. گفت یکی از راه هاي شناخت کامل زندگی سازمانی شـناخت مـدیریت تصـویرپردازي اسـت    
اینکه متقاضیان استخدام هنگام مصاحبه می کوشند تصویر مثبتی از خـود در ذهـن مصـاحبه گـر     

خودشــان در ذهــن خواهنــد تصــویر درســتی از مــی) کارکنــان(ایجــاد کننــد و یــا اینکــه مــدیران
بوجود آورند؛ و یا شـرکتی کـه تـالش مـی کنـد تصـویر مثبتـی از کیفیـت و         ) مدیران(کارکنان

تخصص گرایی خود در ذهن مشتریان ایجاد کند، برخی از کاربردهاي مدیریت تصـویرپردازي  
مدیریت تصویرپردازي مطلوب مقامات عالی از خـود،  ). Schokker,2007:7(ها هستنددر سازمان

مدیریت اندك تصویرپردازي ذهنی و پرمشغله بـودن  . یک کارمند معمولی ضروري استبراي
مدیران دو عاملی هستند که با هم موجب مـی شـوند برخـی از کارهـاي ارزشـمند کارکنـان بـه        
ــه       ــده گرفت ــاء نادی ــه واگــذاري شــغل، پرداخــت و ارتق ــوط ب ــري هــاي مرب هنگــام تصــمیم گی

حیط هاي کاري پویا و پر فشـار امـروزي کـه نیازمنـد اخـذ      لذا در م). 1389:59رضائیان، (شوند
تصمیمات سریع می باشند مهارت داشتن در مدیریت تصویر پردازي ذهنی یکـی از ضـروریات   

ها باید از آن آگاه باشـند و افـرادي کـه از    زندگی سازمانی است؛ که کارکنان و مدیران سازمان
1. Impression management
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ت در معـرض ارزیـابی ضـعیف عملکـرد و     این بعد زندگی سازمانی آگاهی ندارند، ممکـن اسـ  
مدل ها و ادبیـاتی کـه در مـورد    ). Gardner,1992(حتی تنزل به سطوح پایین سازمانی قرار گیرند

مدیریت تصویرپردازي ذهنی وجود دارند نشان می دهند کـه پـیش بینـی کننـده هـاي ایـن نـوع        
د؛ و اینکـه رفتارهـاي   تقسـیم مـی شـون   ) شخصی(و خلقی) سازمانی(رفتار ها به دو دسته وضعیتی

مــدیریت تصــویرپردازي ذهنــی بیشــتر حاصــل ویژگــی هــاي ســازمانی هســتند تــا تفــاوت هــا و  
هـا نیـروي انسـانی بسـیاري بـا ویژگـی هـاي شخصـی         هاي شخصی؛ زیرا بیشـتر سـازمان  ویژگی

با این همه، نمود رفتارهاي سیاسی در هر سازمان تفاوت چشـمگیري نسـبت بـه    . گوناگون دارند
فهـم پـیش بینـی کننـده هـاي رفتـار مـدیریت تصـویر         ). 71: 1389رضـائیان،  (دیگر داردسازمان

لـذا . پردازي ذهنی به ما در شناسایی عواملی که موجب بروز این رفتار می شوند کمک می کند
رفتارهـاي واسـت سیاسـی سـازمان یککهاستانداري خراسان شمالیدرداردسعیتحقیقاین

تاثیر برخی از عوامـل وضـعی و شخصـی    دارند،زیاديختلف اهمیتمجهاتازآندرسیاسی
تحقیقـاتی خـالء ازمقداريبتوانداساسآنبرورا بر رفتار مدیریت تصویرپردازي بررسی کند

درراسـازمانی رفتـار جدیـد موضوعاتازیکیبه عنوانتصویرپردازي ذهنیمدیریتزمینهدر
سازد و نیز از ایـن طریـق   آگاهموضوعایناهمیتازراانکارکنومدیرانونمایدپرکشورمان

هـا از برخـی پیامـدهاي منفـی ایـن گونـه رفتارهـا        بتواند با شناسایی و تاثیر این پیش بینـی کننـده  
.وري سازمان استفاده نمایدجلوگیري نموده و از پیامدهاي مثبت آن در راستاي ارتقاي بهره

مبانی نظري تحقیق
بـراي اولـین بـار تفسـیر نمـایش      ) 1959(1دازي ذهنی از زمانی که گـافمن مدیریت تصویرپر

بـر  . گونه نفوذ اجتماعی را معرفی کرد در محیط هاي سازمانی مورد توجه و مطالعه قرار گرفـت 
روانشناسـی نشـات گرفتـه    - اساس تئوري مدیریت تصویر پردازي ذهنی که از ادبیات  اجتماعی

، مـدیریت تصـویرپردازي فراینـدي اسـت کـه افـراد،       )Abhayawansa & Guthrie, 2012(اسـت 
ها و شرکت ها سعی می کنند تـا ادراکـات و تصـورات دیگـران دربـاره آنهـا را کنتـرل        سازمان

انگیـزه هـاي   . کرده و تحت تاثیر قرار دهند و تصویر مثبتی از خـود در ذهـن آنهـا ایجـاد نماینـد     
پردازنـد؛ اول اینکـه آنهـا    ي ذهنـی مـی  مختلفی وجود دارد کـه افـراد بـه مـدیریت تصـویرپرداز     

خواهند جایگاه خود را در سلسله مراتب اجتماعی معین کنند تا بر اساس آن بتوانند برداشـت  می
هاي دیگران درباره آنها را تحت تـاثیر قـرار دهنـد، دوم اینکـه مـدیریت تصـویرپردازي توسـعه        

یافـت منـابع بـا ارزش از سـوي     هویت ها و ویژگی هاي مطلوب را تسهیل می کند و منجر بـه در 
1. Goffman
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ــدن     ــون مان ــاعی و مص ــت اجتم ــزایش منزل ــراي اف ــ دیگــران ب ــاي ب ــان ه ــالی از زی القوه و احتم
از مدیریت تصویر پردازي تعاریف مختلفی ارائه شده اسـت؛ ولـی   ). Segev et al, 2013(شودمی

دازي تالشـی  تعریفی که بیشتر محققان از آن استفاده می کنند، این است که مدیریت تصویر پـر 
است براي مدیریت پنداشت ها و طـرح ریـزي یـک هویـت مطلـوب و مثبـت از خـود در نگـاه         

توانـد  مدیریت تصویرپردازي ذهنی یک رفتار هدفمند است و مـی ). Harris et al, 2007(دیگران
در یک بازه زمانی معین به منظور دستیابی به انگیزه هـا و اهـداف خاصـی از قبیـل بهتـر ارزیـابی       

اسـتراتژي  ). Wayne & Liden, 1995(، افزایش پاداش و تشـویق مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد     شدن
افـراد مـی تواننـد از دو نـوع اسـتراتژي      . هاي مختلفی براي مدیریت تصویر پردازي وجـود دارد 

برخـی از اسـتراتژي هـاي    . کالمی و غیرکالمی براي مدیریت تصویرپردازي ذهنی استفاده کنند
انداز، حاالت چهـره، وضـعیت بـدن و فاصـله بـین فـردي و اسـتراتژي هـاي         غیر کالمی عبارت 

بولینـو و همکـارانش   . کالمی که در قالب خود اظهاري و عبارات کالمی نشـان داده مـی شـوند   
را به عنوان استراتژي هاي مـدیریت  1استراتژي هاي نمایشی، تدافعی، تشریحی و تمثیلی) 2008(

استراتژي نمایشی فرد یـا سـازمان بـراي ایجـاد یـک تصـویر       در. تصویرپردازي معرفی کرده اند
در اسـتراتژي تـدافعی فـرد یـا سـازمان سـعی مـی کنـد، تصـویر          . مطلوب از خود تالش می کند

در اسـتراتژي تشـریحی فـرد یـا سـازمان حقـایق یـا        . مطلوب ایجاد شده از خـود را حفـظ نمایـد   
در اسـتراتژي  . دهـد ده اسـت را ارائـه مـی   جزئیاتی از اقدامات خاصی که  اخیرا متقبل و متعهد ش

شـود؛ مـثال اهـداف    تمثیلی از تعمیم دادن هاي بسیار وسـیع دربـاره فـرد یـا سـازمان اسـتفاده مـی       
استراتژي هاي مـدیریت تصـویرپردازي   ) 2003(2روزنفیلد و همکارانش. گسترده  فرد یا سازمان

خـود  . خودشـیرینی مـی داننـد   و 3را چهار استراتژي خود اظهـاري، خـود تطبیقـی، پاسـخ مثبـت     
اظهاري اشاره به فرایند ایجاد ویژگی هـاي ظـاهري مثبـت و مطلـوب از خـود در نگـاه دیگـران        

پاسـخ  . خود تطبیقی اشاره به توانایی براي تطبیق رفتار خود با عوامل وضعیتی بیرونـی دارد . دارد
یگـران از طریـق گفـتن    مثبت؛ یعنی تمایل به ارائه عمدي یک تصویر غیر واقعی از خود بـراي د 

. جمالت مثبت درباره خود و خودشیرینی؛ یعنی افـزایش جـذابیت هـاي خـود در نگـاه دیگـران      
استراژي هاي مدیریت تصویرپردازي را بـه سـه دسـته رئـیس محـور، کـار       ) 1990(4وانی و فریز

کـه  استراتژي هاي رئیس محور به منظور نفوذ بـر افـرادي  . تقسیم کرده اند5محور و خود محور
ــی    ــب ســازمانی هســتند اســتفاده م ــاالي سلســله مرات ــاي  در ســطوح ب شــود؛ کــه شــامل رفتاره

1. Assertive, defensive, demonstrative and illustrative
2. Rosenfield et al
3. Self-Presentation, Self-Monitoring, Desirable Responding
4. Wayne and Ferris
5. Supervisor-focused, job-focused, or self-focused
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خودشیرینانه مثل تملق، ستایش و اظهار محبت نسبت به رئـیس و موافقـت ظـاهري بـا نظـرات و      
). Bolino et al, 2006(ایـده هـاي او و نیـز انجـام کارهـاي مطلـوب شخصـی بـراي او مـی شـود          

عمـدتا شـامل رفتارهـا و عبـارات کالمـی مـرتبط بـا عملکـرد شـغلی          هاي کـار محـور  استراتژي
کارکنان هستند که به منظور حسن استفاده از اطالعات مربـوط بـه عملکـرد شـغلی بـراي تحـت       

). Vilela et al, 2007(تاثیر قرار دادن دیگران و مطلـوب بـودن از نگـاه آنـان طراحـی مـی شـوند       
کنند تـا از نظـر دیگـران افـرادي     کارکنان استفاده میاستراتژي خود محور رفتارهایی هستند که 

جـونز و  ).Bolino et al, 2006(بـه نظـر برسـند   ، مهربـان و صـمیمی  شـناس فـه یوظسخت کوش، 
2نیز پنج نوع استراتژي خودشیرینی) 1982(1پیتمن

3خـود ارتقـایی  ، 
6و ارعـاب 5، تضـرع 4تظـاهر ،

سـه نـوع اول را اسـتراتژي    ) 1988(و میشـل براي مدیریت تصویرپردازي ارائه داده اند؛که لیـدن  
خودشـیرینی رفتـاري اسـت    . دانندهاي مثبت و دو تاي آخر را استراتژي هاي انفعالی و منفی می

که فرد از خود بروز می دهد تا از نگاه دیگران دوست داشتنی به نظر برسد و از این طریق رفتـار  
چاپلوسـی و یـا تعریـف از دیگـران،     مثـل  تعریـف از خـود،   . دیگران را تحـت تـاثیر قـرار دهـد    

موافقت ظاهري با عقاید و نظرات دیگران و یا انجام کارهاي مورد پسـند و مطلـوب بـراي آنهـا    
)Liden & Mitchell, 1988 .(

استراتژي خود ارتقایی از طریق بیان موفقیت هاي شخصی، خصوصیات منحصر به فـرد و  
& Turnley(شـود دن در نگاه دیگران، محقق مـی ر رسیتوانایی ها خود به منظور شایسته به نظ

Bolino, 2001( .        تظاهر، رفتارهاي فرانقشـی مثـل مانـدن و کـار کـردن خـارج از وقـت اداري
,Brouer et al)(شوندهستند که به منظور سخت کوش دیده شدن در نگاه دیگران استفاده می

هـاي قبلـی را   یسـتند اسـتراتژي  استراتژي تضرع زمانی استفاده می شود که افـراد قـادر ن  . 2014
استفاده کنند و لذا درگیر بیان وابستگی ها و ناتوانی ها و نقاط ضعف خود می شوند تـا حـس   

& Soran(همدردي و مسئولیت اجتماعی دیگران را برانگیزانند و از کمک آنها استفاده کنند

Balkan, 2013.(  خطـر اسـتفاده مـی    استراتژي ارعاب عموما براي ایجاد تصویري از قـدرت و
افرادي که از این استراتژي استفاده می کنند سعی دارند لجـوج و  ). Brouer et al, 2014(شود

خیره سر، سرسخت و قوي به نظر برسند و با بیان قدرت در دسترس خود موجبات نـاراحتی و  
بـا  یا هر نوع رنجش فیزیکی را براي دیگران ایجـاد کننـد، تـا از ایـن طریـق احتمـال موافقـت       

. )Soran & Balkan, 2013(خواسته هاي آنها بیشتر شود
1. Jones and Pittman
2. Ingratiation
3.Self -promotion
4. Exemplification
5. Supplication
6. Intimidation
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. مدیریت تصویرپردازي ذهنی به عنوان یک فـن سیاسـی تحـت تـاثیر عوامـل مختلفـی قـرار دارد       
هـاي فـردي و برخـی دیگـر نتیجـه فرهنـگ سـازمانی یـا محـیط داخلـی           برخی از این عوامل ویژگـی 

و نیــــز نــــاگی و ) 2004(مکــــارانشکیگمــــار و ه). 69، ص1389رضــــائیان،(ســــازمان هســــتند 
عوامل موثر بر رفتارهاي سیاسی را به دو دسته عوامـل شخصـی و عوامـل وضـعی     ) 2011(همکارانش

در ســطح فــردي، پژوهشــگران صــفات مشخصــه، نیازهــا و عــواملی را شناســایی  ).تقســیم کــرده انــد
کنترلـی، خـود کارآمـدي،    اند که بر رفتارهاي سیاسی افراد تاثیر دارند؛ مثل خود نظارتی، خـود کرده

عزت نفس، نیاز به قدرت و ریاست طلبی، نیاز به توفیـق طلبـی، نیـاز بـه شـناخته شـدن، نیـاز بـه تعلـق،          
Kacmar et(2، و نیـز خودارزیـابی درونـی   1روان آزردگی، غرق در کار شدن، خجالت و کم رویـی 

al, 2004; Nagy et(al, 2001 .  3رهـام دووالكجـاج، خودارزیابی درونـی کـه)آن را معرفـی  ) 1997
شخصـیت اسـت کـه از چهـار صـفت      ادبیـات دربـاالتري مرتبـه ومکنونگسترده،کرده اند، صفت

. مجزاي عزت نفس، خود کارآمدي عمـومی، روان آزردگـی، و مرکـز کنتـرل تشـکیل شـده اسـت       
رد تـا  کنـد آنهـا را دا  هـایی اسـت کـه فـرد احسـاس مـی      خودارزیابی درونی تجزیـه و تحلیـل توانـایی   

وظایف مرتبط با زندگی روزمره و موفقیت شغلی بلنـد مـدت خـود را بـه انجـام برسـاند؛ و در حیطـه        
رفتارهاي مدیریت تصویرپردازي ذهنی، تفکري اسـت کـه فـرد بـه احتمـال زیـاد بـا آن بتوانـد رفتـار          

,Nagy et al(دیگران را تحت تاثیر قـرار دهـد تـا بـدان طریـق موفقیـت شـغلی خـود را تضـمین کنـد          

و اسـاس  مهـم بسـیار صـفات در روانشناسـی از صـفت چهـار تحقیقات نشان داده اند که ایـن ). 2011
دو سـال تـا کـه هـزار انتشـار علمـی   پنجـاه ازبیشدرمجموعدر.سایر خصوصیات شخصیتی هستند

خـود ارزیـابی درونـی    . اسـت شـده دادهارجـاع صـفت چهاراینبهاستگرفتهصورتهزار و یک
اهمیـت علیـرغم . ت که این چهار صفت را با هم و در ارتباط با یکدیگر در نظر می گیـرد مفهومی اس

همـدیگر بـا راهـا پژوهشـگران آن دارد،وجـود آنهـا بـین کهزیاديبسیارهايشباهتوصفاتاین
ده به همین خاطر در این تحقیق از میان پـیش بینـی کننـ   .(Judge et al, 1997)نداده اندقرارمطالعهمورد

هاي شخصیتی رفتار مدیریت تصویرپردازي ذهنی، خود ارزیابی درونـی بـه علـت جامعیـت و شـامل      
در. بودن چهار ویژگی شخصیتی مهم به عنوان تنها پیش بینـی کننـده شخصـیتی انتخـاب شـده اسـت      

یولـ گرفـت، دهیـ نادیاسیسيرفتارهابروزدررایتیشخصيهاتفاوتنقشتوانینمکهحالنیع
فرهنـگ در. زننـد یمـ دامنینیمعيهافرهنگوهاتیوضعرایاسیسرفتارکهاستیحاکشواهد

سـتم یسفراگردهـاي تصـمیم گیـري و    دارد،وجـود نقـش درابهاماست،کماعتمادآنهادرکهییها
فـراهم یاسـ یسيرفتارهـا پرورشيبراییهافرصتاست،نامشخصآنهادرعملکردیابیارزشيها

1. Shyness
2.Core self-evaluation
3. Judge, Locke & Durham
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بر اساس دیدگاه وضعیتی، تغییر در محیط کار به تغییـر در ویژگـی   ). 70، ص1389ن،ایرضائ(شودیم
بر همین اساس محققـان معتقدنـد کـه    . هاي شغل و پاسخ موثر و یا رفتار هاي انطباقی منجر خواهد شد

ویژگی هاي وضعیتی مانند ابهـام در نقـش، تعـارض نقـش، اعتمـاد کـم، فرهنـگ سـازمانی، سـاختار          
عضـو و فراوانـی   - ، عـدم حمایـت مـدیریتی، مبادلـه رهبـر     1حجـم کـار، فشـار شـغلی    سلسله مراتبـی، 

تعامالت بین مدیران و کارکنـان مـی تواننـد در تعیـین و پـیش بینـی رفتـار مـدیریت تصـویر پـردازي           
در این تحقیق بـا مطالعـه مبـانی نظـري و     . Kacmar (et al, 2004; Nagy et al, 2001(عوامل مهمی باشند

کـه  ) 2011(، و نـاگی )2007(، کـالگر )2004(هاي تحقیقـاتی کیگمـار  ر دادن و مقایسه مدلبا الگو قرا
هاي وضعی رفتارهـاي مـدیریت تصـویرپردازي ذهنـی در سـازمان را نشـان       همه آنها پیش بینی کننده

و حمایت مدیریتی کـه نـاگی آنهـا را معرفـی     می دهند؛ عوامل وضعی فشار شغلی، فراوانی تعامالت،
توسط محقق به عنوان مهمترین پیش بینی کننده هاي وضعی انتخـاب شـده انـد؛ چـرا کـه      کرده است 

اي اسـت کـه خـود تمـام عوامـل وضـعی مـدل        مفهوم فشارهاي شغلی در مدل ناگی مفهـوم گسـترده  
گیـرد و مفهـوم فراوانـی    کیگمار و کالگر که در قسمت پیشینه بـه آن اشـاره شـده اسـت را در بـر مـی      

. عضـو در مـدل کیگمـار همپوشـانی معنـایی دارد     - ناگی بـا مفهـوم مبادلـه رهبـر    تعامالت نیز در مدل
بـا  همچنین از آنجا که در این تحقیق، رفتارهاي مدیریت تصویر پـردازي بـه عنـوان شـکلی از انطبـاق     

هـاي وضـعی   شوند ما براي شناسایی و انتخـاب پـیش بینـی کننـده    شرایط وضعی مختلف نگریسته می
، و تئـوري نقـش بـه عنـوان راهنماهـاي      3، تئوري حفاظت از منابع2نفوذ اجتماعیآن به سه تئوري مهم

تئوریکی که منطقی را براي چگونگی ارتباط این پیش بینی کننده ها بـا رفتـار هـاي مـدیریت تصـویر      
بـر اسـاس تئـوري نفـوذ اجتمـاعی و نیـز تئـوري حفاظـت از         . پردازي ارائه می دهند ارجاع کرده ایـم 

تصویرپردازي ذهنی رفتاري است که در جهت نفوذ بر افراد و دسـتیابی یـا حفاظـت از    منابع، مدیریت 
. گیردمنافع خود صورت می

تواننـد  بر اساس تئوري نفوذ اجتمـاعی افـراد در تعـامالت اجتمـاعی بـا دیگـران اسـت کـه مـی         
تعـامالت  ادراکات آنها را در جهت دستیابی و یا حفاظت از منافع خود تغییـر دهنـد و هـر چـه ایـن      

فراوانی تعامالت بـین سرپرسـتان و کارکنـان    . زیادتر باشند تالش بیشتري در این زمینه خواهند کرد
هـاي مختلفـی در شـغل خـود ایفـا      بر اساس این تئوري زیردستان نقـش . ریشه در تئوري نقش دارد

,Liden et al)هایی که آنهـا ایفـا مـی کننـد دارنـد     کنند؛ و سرپرستان آنها تاثیر مستقیمی بر نقشمی

یردسـتان و سرپرسـتان وجـود دارد    نـوع روابـط کـاري کـه بـین ز     ،بر اسـاس تئـوري نقـش   . (1997
,Dienesch & Liden)تواند بر نوع رفتارهاي مـدیریت تصـویرپردازي ذهنـی تـاثیر گـذار باشـد      می

1. Job strain
2. Social influence theory
3. Conservation of resources(COR) theory
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افع خـود  کنند براي حفاظت از منـابع و منـ  افراد تالش می،بر اساس تئوري حفاظت از منابع. (1986
تحقیقـات مختلـف نشـان داده    . در سازمان فشارهاي شغلی را کاهش داده و نتایج را افـزایش دهنـد  

اند که استفاده از فنون مدیریت تصویرپردازي ذهنی می تواند نقش مهمـی در کـاهش فشـار هـاي     
ابـ انطبـاق سـاز و کـار هـاي   نکـه یاایـ وکنـد محافظـت اسـترس ازراکارکنانشغلی داشته باشد و 

فشـار شـغلی یـک واکـنش روانشـناختی بـه عوامـل        . نمایـد لیتسـه آنهـا يبرارازااسترسطیشرا
استرس زا در محیط کار است که به طرق مختلفی مفهوم سازي می شود، مثل تنش شـغلی، حالـت   

؛ کـه مـی توانـد    )Gallagher,2007(افسردگی در کار، شکایت هاي جسـمانی، شـناختی، و رفتـاري   
ناکـافی منـابع زیاد، ابهام در نقش، تعارض نقـش، کاريحجماضطراب،پرکاريشرایطناشی از

نداشتن اختیار الزم براي انجام کـار، عـدم   مورد انتظار،کارانجامبرايناکافیکاريهايمهارتیا
حمایـت  ،بر اساس تئوري حفاظت از منـابع . )Wagner, 2006, p. 83(حمایت مدیر و همکاران باشد

مدیریتی یکی از مهمترین منابعی است کـه مـی توانـد بـه کارکنـان در رسـیدن بـه اهـداف و منـابع          
تواند به عنـوان ضـربه گیـر در    و یکی از عواملی است که می؛)Gallagher,2007(دیگر یاري رساند

یک کارمنـد بـراي موفقیـت در مسـیر شـغلی اش      ). 73:1387رضائیان، (برابر فشار شغلی عمل کند
اگـر یـک   . همواره به حمایت و توجه همکاران و بویژه حمایـت و توجـه مـدیر خـود احتیـاج دارد     

ي رسیدن به اهداف شغلی یا تـامین نیازهـاي روانـی    کارمند احساس کند که حمایت کافی از او برا
اش نمی شود، به احتمال زیاد به این وضعیت واکنش نشان خواهد داد؛ و یک راه واکـنش بـه ایـن    
وضعیت، اسـتفاده از فنـون مـدیریت تصـویرپردازي ذهنـی اسـت کـه او مـی توانـد از آن بـه طـور            

بـر اسـاس مـدل    ).Nagy et al, 2011(کنـد هدفمند براي جلب توجه مدیر و همکاران خود اسـتفاده  
کــهآنجــاازو تئــوري نقــش و نیــز،حفاظــت از منــابع،نــاگی و ســه تئــوري مهــم نفــوذ اجتمــاعی

یاسـ یسارتباطـات وتعـامالت ازياختـه یآمی و از جمله اسـتانداري هـا  اسیسویدولتيهاسازمان
ه پاسخگویی به انتظـارات و خواسـته   ا به علت نیاز بهآندرنقشتعارضونقشدرابهاموهستند،

بـدون وزیاد اسـت هاي افراد در بیرون از محیط کارهاي افراد در محیط کار و انتظارات و خواسته
آنهـا تیـ حماجلـب ورانیمـد افراد بیرونـی و درون سـازمانی، بـویژه    بامناسبارتباطاتيبرقرار

هـاي وضـعی   بینـی کننـده  از میان پیشاست؛ در این پژوهشدشواریشغلهايشرفتیپبهیابیدست
رفتار مدیریت تصویرپردازي ذهنی فراوانی تعامالت، حمایـت مـدیریتی، و فشـار شـغلی بـه عنـوان       

.عوامل وضعی انتخاب شده اند

پیشینه تحقیق
هـاي فـردي و   همان طور کـه گفتـه شـد مـدیریت تصـویرپردازي ذهنـی تحـت تـاثیر ویژگـی         
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ین امر موجب شده محققـان بـه شناسـایی و بررسـی تـاثیر ایـن عوامـل        ا. سازمانی مختلفی قرار دارد
در تحقیق خود عوامل وضـعیتی و تفـاوت هـاي فـردي را پـیش      ) 1997(براي مثال بوزمن. بپردازند

گیلمــور و . بینــی کننــده هــاي رفتــار مــدیریت تصــویرپردازي ذهنــی در ســازمان مــی دانــد         
ابهام در نقـش را از عوامـل وضـعیتی    ) 1985(ن؛ و رالستو)1988(؛ لیدن و میشل)1999(همکارانش

در تحقیق خود به ایـن نتیجـه   ) 2007(گالگر. دانندپیش بینی کننده رفتار مدیریت تصویرپردازي می
رسید که ویژگی هاي فردي همچون نیاز به موفقیت، تعلق، اقتدار، سلطه، شـناخت، و تاثیرگـذاري   

ام در نقش، حجم کـار زیـاد، فرهنـگ مـدیریتی     و نیز ویژگی هاي وضعیتی مانند تعارض نقش، ابه
. تصویرپردازي، و سلسله مراتب سازمانی بر بروز رفتارهـاي مـدیریت تصـویرپردازي مـوثر هسـتند     

اند که عـواملی هـم چـون ابهـام در نقـش،      در تحقیق خود نشان داده) 2004(کیگمار و همکارانش
هـاي  ر کـار، کـم رویـی بـر رفتـار     عضو، نیاز به قدرت، عـزت نفـس، درگیـر شـدن د    - مبادله رهبر

مبادلـه  ) 1986(و دایـنش و لیـدن  ) 1997(لیـدن و همکـارانش  . خودشیرینانه کارکنـان مـوثر هسـتند   
نتـایج تحقیقـات نـاگی و    . عضو را عامل موثر بـر رفتـار مـدیریت تصـویرپردزاي مـی داننـد      - رهبر

ت، و فشـارهاي شـغلی بـر    هاي مدیریتی، فراوانی تعامالنیز نشان داد که حمایت) 2011(همکارانش
.رفتار مدیریت تصویرپردازي موثر هستند

تحقیقمفهومیمدل
دوازمـذبور مـدل . شـده اسـت  ترسـیم 1شـکل هماننـد مفهومیمدلمبانی نظري تحقیقمروربا
خودارزیـابی درونـی،   (هـاي وضـعی و شخصـی   پـیش بینـی کننـده   - الـف :شـده  تشـکیل متغیـر دسته

ــی   ــدیریتی، فراوان ــت م ــغلی حمای ــار ش ــامالت، فش ــه)تع ــوان؛ ب ــرعن ــايمتغی ــتقله ــدیریت . مس م
عنـوان بـه ) خودارتقایی، خودشیرینی، تظاهر، ارعاب، و تضـرع (تصویرپردازي ذهنی و مولفه هاي آن 

.گرددبررسیوابستهبر متغیرمستقلمتغیرهايتاثیرشده استسعیمدلایناساسبر. متغیر وابسته

می تحقیقمدل مفهو: 1شکل 

درونیخود ارزیابی

فراوانی تعامالت

حمایت مدیریتی

رفتــار هــاي مــدیریت 
تصــویرپردازي ذهنــی 

شـیرینی، خودارتقایی،خود(
)تضرعب،ارعاتظاهر،

H1

H2

شغلیفشار

H3

H4

شخصیی و عوامل وضع
H
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.با توجه به مدل مفهومی تحقیق فرضیه ها به صورت زیر تعریف شده اند
:فرضیه هاي اصلی

.وضعی در بروز رفتارهاي مدیریت تصویرپردازي ذهنی موثر هستندعوامل
.شخصی در بروز رفتارهاي مدیریت تصویرپردازي ذهنی موثر هستندعوامل

:فرضیه هاي فرعی
.بروز رفتارهاي مدیریت تصویرپردازي ذهنی موثر استخود ارزیابی درونی در - 
.حمایت مدیریتی در بروز رفتارهاي مدیریت تصویرپردازي ذهنی موثر است- 
.فراوانی تعامالت در بروز رفتارهاي مدیریت تصویرپردازي ذهنی موثر است- 
.فشار شغلی در بروز رفتارهاي مدیریت تصویرپردازي ذهنی موثر است- 
بینی بروز رفتارهاي مدیریت تصویرپردازي از عوامل وضعی و شخصی قادر به پیشترکیبی - 

.ذهنی هستند

شناسی تحقیقروش
تحقیقیاطالعاتگردآوريشیوهنظرازوکاربرديتحقیقیهدفنظرازحاضرتحقیق

بامرتبطهايدادهبررسیبهآنکهلحاظبهپژوهشاین. استهمبستگینوعازوتوصیفی
نظري،مبانیزمینهدراطالعاتگردآوريجهت. استمقطعیپردازد،میزمانازايهدور

کتابخانهمطالعهروشازآنهابهمربوطتعاریفوشاخص هاشناساییتحقیق،ادبیاتتدوین
براي. استپرسشنامهپژوهشایندراطالعاتگردآوريابزار. استشدهاستفادهمیدانیواي

بولینو و تورنلیپرسشنامهاده از رفتارهاي مدیریت تصویرپردازي ذهنی ازمیزان استفسنجش
منظوربه. استشدهتشکیلگزارهبیست و دوازنامهپرسشاین. استشدهاستفاده) 1999(

که دوازده گزاره دارد، ) 2003(جاج و همکارانشپرسشنامهازخود ارزیابی درونیسنجش
گرینهاس و نامهسنجش حمایت مدیریتی از پنج گزاره پرسشبراي. استشدهاستفاده

مک نامهپرسشازفراوانی تعامالتسنجشبراي. استشدهاستفاده) 1990(همکارانش 
هوسنامهپرسشازشغلیفشارسنجشبراي. استشدهاستفادهگزارهچهاربا) 1975(الیستر

باهانامهپرسشفراوانی. استشدهاستفادهشدهتشکیلگزارههفتازکه) 1972(ریزوو
روایی بررسیجهت. استشدهسنجیده) موافقخیلی(5تا) مخالفخیلی(یکازنمراتی

قرارمدیریترشتهاساتیدازبرخیاختیاردرتحقیقهايپرسشنامهها،پرسشنامهمحتوایی
سؤاالتازیکهربودنمربوطوگویاییوضوح،میزانمورددرشدخواستهآنهاازوگرفت

جهت .بودهاپرسشنامهروایی محتواییمؤیدآناننظرنهایتدرکهدهندنظرهاپرسشنامه
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بررسی روایی سازه متغیرهاي پژوهش از الگوي معادالت ساختاري با بهره گیري از نرم افزار 
ییپایاسنجشبراي. آمده است1لیزرل استفاده شده است؛ که نتایج آن در جدول شماره 

برايکرونباخآلفايضریب. استشدهاستفادهکرونباخآلفايروشازنیزهاپرسشنامه
خودارزیابی پرسشنامه، براي٪82رفتارهاي مدیریت تصویرپردازي ذهنی پرسشنامه

٪87شغلیتنش، و براي٪82، براي فراوانی تعامالت٪95حمایت مدیریتیبراي،٪90درونی
آماريجامعه. دارندبرخوردارقبولیقابلپایاییهاپرسشنامهکهگفتتوانمیلذاآمد،بدست

افرادکلدر حال حاضر تعداد. هستندشمالیخراساناستانداريکارکنانتمامیپژوهشاین
بهآنهابینازنفر68سادهتصادفیگیرينمونهازاستفادهباکههستندنفر240آماريجامعه
پژوهشایندرهاداده. گردیدتوزیعآنهامیاندرتحقیقهايامهپرسشنوانتخابنمونهعنوان

وچندگانهوسادهخطیرگرسیونتحلیلپیرسون،همبستگیآماريهايآزمونازاستفادهبا
.اندشدهتحلیلوتجزیهSPSSافزارنرماستفادهباآماريجامعهیکمیانگینمقایسه

پژوهشغیرهايمت)سازهروایی(تاییديعاملیتحلیل
در تحلیل عاملی تاییدي، پژوهشگر به دنبال دریافت این مطلب است کـه آیـا سـوال هـاي     

متغیرهـاي اینکـه بـه توجـه بـا سوییاز.هستنددارارانظرپژوهش قابلیت سنجش متغیر مورد
اسـت الزمشـده، طراحـی سـوال هـایی  ابعادازیکهربرايکهابعادي هستنددارايحاضر
در این پژوهش بـا توجـه بـه ایـن     . پذیردصورتدومواولمرتبهدر دوتاییديملیعاتحلیل

که متغیر مدیریت تصویرپردازي ذهنی و عوامل وضعی داراي بعد هستند، بـراي روایـی سـازه    
بار عـاملی مقـدار   1در جدول . آن از تحلیل عاملی تاییدي مرتبه اول و دوم استفاده شده است

ت رابطه میان یک متغیر پنهان و متغیر آشکار مربوطه را طی فراینـد  عددي است که میزان شد
هر چه مقدار بار عاملی یـک شـاخص در رابطـه بـا یـک سـازه       . کندتحلیل مسیر مشخص می

همچنین اگر بـار  . کندمشخص بیشتر باشد، آن شاخص سهم بیشتري در تبیین آن سازه ایفا می
. یر منفی آن در تبیین سازه مربوطه استعاملی یک شاخص منفی باشد، نشان دهنده تاث
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تحلیل عاملی تاییدي مرتبه اول و دوم متغیرهاي پژوهش. 1جدول

ضریب ابعادمتغیر
استاندارد

عدد
ضریبهاسوالمعناداري

استاندارد
عدد

معناداري

مدیریت
تصویرپردازي

60/047/2ارتقایی- خود

- 180/0سوال 
284/036/7سوال
373/025/6سوال
485/038/7سوال

71/043/2شیرینی- خود

- 171/0سوال
290/000/6سوال
379/088/5سوال
466/022/7سوال

54/009/2تظاهر
- 176/0سوال
289/042/6سوال
363/096/4سوال
464/005/5سوال

60/028/2ارعاب

- 155/0سوال
255/042/2سوال
362/012/6سوال
451/035/2سوال
559/047/2سوال

66/086/2تضرع

- 176/0سوال
268/003/2سوال
354/026/3سوال
487/030/2سوال
566/095/4سوال

عوامل 
شخصی

خودارزیابی(
)درونی

بیخود ارزیا
- - درونی

170/012/6سوال
283/027/4سوال
371/085/5سوال
476/044/4سوال
558/028/4سوال
660/055/4سوال
775/012/5سوال
883/056/4سوال
966/033/4سوال
1062/055/5سوال
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1159/045/4سوال
1280/054/5سوال

عوامل وضعی

حمایت
96/093/2مدیریتی

- 173/0سوال
262/088/2سوال
358/075/3سوال
471/018/4سوال
580/041/5سوال

فراوانی
93/002/2تعامالت

- 166/0سوال
287/077/5سوال
361/002/2سوال
496/010/2سوال

97/063/3ار شغلیفش

- 159/0سوال
288/000/4سوال
350/008/3سوال
469/069/5سوال
550/012/2سوال
662/072/2سوال
765/036/2سوال

آزمون فرضیات
هـاي دادهبـودن نرمـال بررسیبراياسمیرنوف،–کولموگوروفآزمونازحاصلنتایج

بـه تصویرپردازي ذهنی و عوامل وضعی و شخصـی مـوثر بـر آن   فتارهاي مدیریتربهمربوط
:باشدمی2صورت جدول شماره

تحقیقمتغیرهاياسمیرنوف–نتایج آزمون کولموگوروف. 2جدول

اسمیرنوف–آزمون کولموگوروفشاخص هامتغیرها
سطح معناداريZمقدار حجم نمونه

رفتارهاي مدیریت تصویر 
هنیپردازي ذ

68024/2128/0خودارتقایی
68036/1233/0خود شیرینی

68363/1249/0تظاهر
68087/1188/0ارعاب

68636/1119/0خود ارزیابی درونیعوامل شخصی

عوامل وضعی
68585/1113/0فراوانی تعامالت
68754/1124/0حمایت مدیریت

68868/0238/0فشار شغلی
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-کولموگـوروف آزمـون درآمـده دسـت بـه معنـاداري سطح،2شمارهجدولبههتوجبا
) 05/0(قبــولقابــلمعنــاداريســطحازبررســی،مــوردنمونــهدرعوامــلتمــامیاســمیرنوف

. شودمیپذیرفتهمتغیرهانمراتکلیهتوزیعبودننرمالفرضنتیجهدربزرگترند،
نمـرات نرمـال اسـت،    هیـ کلعیـ داد کـه توز نشان رنوفیاسم-آزمون کولوموگرفجینتا

از آنجـایی  . اسـتفاده کـرد  کیناپارامتريها از آزمون هاهیآزمون فرضيتوان برایمنیبنابرا
، دربـاره فرضـیات تحقیـق بـا اسـتفاده از آزمـون ضـریب        که مقیاس متغیرهـا کمـی مـی باشـد    

شخصی و رفتارهـاي  همبستگی پیرسون، وجود رابطه معنا دار بین هر یک از عوامل وضعی و
بـه دسـت آیـد، فـرض     ) >05/0p(چنانچـه  . ي ذهنی بررسـی شـده اسـت   رپردازیتصوتیریمد

صفر مبنی بر عدم وجود رابطه معنا دار بین متغیرها رد شده و می توان چنین ادعا نمود که بین 
ر نتایج آزمون همیستگی پیرسون در مورد هـ .متغیرهاي مورد نظر رابطه معنا داري وجود دارد

:آمده است3یک از متغیرها در جدول 

نتایج آزمون همیستگی پیرسون. 3جدول

رفتارهاي مدیریت تصویرپردازي ذهنیمتغیرشماره فرضیه
سطح معنا داريضریب همبستگی

0,000- 524/0**خود ارزیابی درونیفرضیه فرعی اول
565/00,000**فراوانی تعامالتفرضیه فرعی دوم

0,000- 495/0**حمایت مدیریتفرعی سومفرضیه 
599/00,000**فشار شغلیچهارمیفرعهیفرض

مشـاهده مـی شـود، رابطـه بـین خودارزیـابی درونـی،        3شـماره  همان طور که در جـدول 
رفتارهاي مدیریت تصـویر پـردازي ذهنـی    بافراوانی تعامالت، حمایت مدیریت و فشار شغلی

ه به عالمت ضریب همبستگی بین این متغیرها، نتیجه می گیـریم کـه بـین    با توج. معنادار است
خودارزیابی درونی و حمایت مدیریتی با بروز رفتارهاي مدیریت تصویرپردازي رابطـه منفـی   

. و بین فراوانی تعامالت و فشار شغلی با آن رابطه مثبتی وجود دارد
از وابسـته  ریـ مسـتقل و متغ يرهـا یمتغنیبـ یخطـ ۀوجـود رابطـ  تیـ قطعبه منظـور بررسـی   

.استفاده شده است4رگرسیون خطی ساده به صورت جدول 
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نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده. 4جدول

نوع
متغیر

شماره 
ابعادفرضیه

ي ذهنیرپردازیتصوتیریمدرفتارهاي
ضریب 

تعیین
ANOV
A (Sig.)

سطح
معناداري 
قابل قبول

ضرایب
مقدار 
ثابت

ر ضریب متغی
مستقل

خود ارزیابی اولشخصی
- 000/0005/0545/89524/0/.263درونی

وضعی

فراوانی دوم
319/0000/0005/0246/47893/1تعامالت

حمایت سوم
- 264/0000/0005/0986/88312/1مدیریت

358/0000/0005/0598/31672/1فشار شغلیچهارم

محاسـبه شـده، در   يشود سطح معنـادار یمشاهده م4رهشماطور که در جدولهمان
نیبـ یخطـ ۀوجـود رابطـ  تیـ قطعیبررسـ يکـه بـرا  خطـی سـاده  ونیرگرسـ انسیوارلیتحل
يهـا از سـطح معنـادار   هیتمام فرضـ يدست آمده است، براوابسته بهریمستقل و متغيرهایمتغ

تمـام  نیبـ یخطـ ۀرابطـ وجـود ةنشـان دهنـد  امـر کمتر می باشد کـه ایـن   ) 005/0(قابل قبول 
مقادیر ضریب تعیین در این جدول بدین . استدر این تحقیق وابستهریمستقل و متغيرهایمتغ

ــی بوســیله   3/26معنــی اســت کــه   ــرات رفتارهــاي مــدیریت تصــویرپردازي ذهن درصــد تغیی
درصـد آن بوسـیله حمایـت    4/26درصد بوسیله فراوانی تعامالت، 9/31خودارزیابی درونی، 

.فشار شغلی قابل تبیین و پیش بینی می باشدلهیبوسدرصد 8/35ت و مدیری
چندگانه به روش گام به گامیخطنتایج تحلیل رگرسیون. 5جدول

شاخص
متغیر ها

ضریب همبستگی 
چندگانه

مجذور ضریب 
همبستگی

ضریب همبستگی 
تعدیل شده

خطاي استاندارد 
برآورد شده

عوامل 
0,5240,2740,2636,163شخصی

0,6130,3750,3565,762عوامل وضعی

نتایج تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره به روش گام به گام بـراي پـیش   5جدول شماره 
همـان طـور کـه در ایـن     . فنون مدیریت تصویرپردازي ذهنی را نشان می دهـد استفاده از بینی 

وش گـام بـه گـام، طـی دو گـام،      جدول دیده می شود، در تحلیل رگرسیون چند متغیـره بـه ر  
متغیرهاي شخصـی و وضـعی بـا رفتارهـاي مـدیریت تصـویرپردازي ذهنـی داراي همبسـتگی         
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بر اساس اهمیت متغیرهاي پـیش بـین در تحلیـل رگرسـیون گـام بـه گـام در        . چندگانه هستند
اولین گام، متغیر شخصی با رفتارهاي مدیریت تصویرپردازي ذهنی داراي ضـریب همبسـتگی   

0,613بوده است و در گام دوم، بـا افـزوده شـدن متغیرهـاي وضـعی ایـن ضـریب بـه         0,524
. رسیده است

ضــرایب رگرســیون اســتاندارد و غیــر اســتاندارد بــراي پــیش بینــی بــروز رفتــار مــدیریت   
.باشدمی6تصویرپردازي ذهنی به صورت جدول شماره 

ضرایب رگرسیون استاندارد و غیر استاندارد. 6جدول 

متغیر
ضریب ضرایب غیر استاندارد

استاندارد 
بتا

t
سطح 
معنا 
داري خطاي بتا

استاندارد
496/4000/0- 570/47581/10عدد ثابت

001/0-842/0-148/0124/0-125/0خود ارزیابی درونی
846/0417/0253/0028/2002/0فراوانی تعامالت
000/0-000/1-366/0138/0-366/0حمایت مدیریت

910/0335/0326/0713/2000/0فشار شغلی

ضرایب رگرسیون استاندارد و غیر استاندارد را براي پیش بینی رفتار 6جدول شماره 
همان طور که در  این جدول دیده می شود در . مدیریت تصویرپردازي ذهنی نشان می دهد

به ترتیب . انده رگرسیون شدهتحلیل رگرسیون چندگانه، عوامل وضعی و شخصی وارد معادل
همانطور که در جدول مشاهده می شود، خودارزیابی درونی با ضریب بتاي استاندارد 

، - 366/0، حمایت مدیریت با ضریب بتاي 846/0، فراوانی تعامالت با ضریب بتاي -125/0
ردازي تاثیر معنا داري بر بروز رفتار مدیریت تصویرپ910/0و فشار شغلی با ضریب بتاي 

رفتاربروزبنابراین بر اساس جدول باال معادله رگرسیون نهایی براي پیش بینی. ذهنی دارند
:ي ذهنی به شرح زیر استپردازریتصوتیریمد

فراوانی تعامالت +) - 125/0(خودارزیابی درونی=بروز رفتار مدیریت تصویرپردازي ذهنی
)570/47(عدد ثابت +) 910/0(فشار شغلی +) - 366/0(حمایت مدیریت +) 846/0(

گیري نتیجه
هاي رفتار مدیریت تصـویرپردازي ذهنـی   هدف اصلی این تحقیق فهمیدن پیش بینی کننده
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سـه عامـل پـیش بینـی کننـده وضـعی شـامل فراوانـی تعـامالت، حمایـت           . در محیط کار بـود 
دارزیـابی  مدیریتی، و فشار کاري و نیز یک عامل پیش بینی کننـده شخصـی کلـی بـه نـام خو     

نتایج این تحقیق نشان داد که عوامل وضعیتی و شخصی در . درونی مورد بررسی قرار گرفتند
هـاي  بروز رفتار مدیریت تصویر پردازي ذهنی موثر هستند و اینکه هـر چنـد افـراد بـا ویژگـی     

شخصیتی متفـاوت تمایـل بـه اسـتفاده از نـوع خاصـی از رفتارهـاي سیاسـی دارنـد، ولـی ایـن            
تواننـد نـوع ایـن رفتارهـا را     تنها عامل تعیین کننده نیستند و عوامل وضعیتی نیـز مـی  ها ویژگی

؛ )1999(، گیلمور و همکـارانش )1997(نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات بوزمن. تعیین کنند
، لیدن )2004(، کیگمار و همکارانش)2007(، گالگر)1985(؛ و رالستون)1988(لیدن و میشل
همسـو  ) 2011(، تحقیقـات نـاگی و همکـارانش   )1986(و داینش و لیدن) 1997(و همکارانش

نتایج این تحقیق نشان داد که کارکنانی که خودارزیابی درونی باالیی دارند نیـاز کمـی   . است
گیري می تـوان گفـت کـه افـراد     در توضیح این نتیجه. به مدیریت تصویرپردازي ذهنی دارند

ه علت داشتن احساس خوداتکایی، اعتماد بـه نفـس و   داراي خودارزیابی درونی مثبت و باال ب
مرکز کنترل درونی و باور به این که توانایی انجام کارهایی کـه از آنهـا خواسـته مـی شـود را      
دارند کمتر به مدیریت تصویرپردازي ذهنی کـه یـک رفتـار ظـاهري و غیرواقعـی اسـت مـی        

ا پـایینی دارنـد بـه علـت اینکـه      در مقابل افرادي کـه خودارزیـابی درونـی منفـی و یـ     . پردازند
هـاي کاریشـان پیشـرفتی داشـته باشـند؛ لـذا       دهند نمی توانند تنها بر اساس تـالش تشخیص می

درگیر رفتار مدیریت تصویرپردازي ذهنی می شـوند، بـه عنـوان مثـال ممکـن اسـت بـا اینکـه         
ز ایـن طریـق   کننـد، تـا ا  مخالف نظرات همکاران یا مدیر خود هستند، ظاهرا با آن موافقت می

همچنین نتایج این تحقیق نشان داد افرادي . هایی را براي موفقیت خود به دست آورندفرصت
که تعامالت فراوانی با مدیران و همکـاران خـود دارنـد بیشـتر از دیگـران درگیـر رفتـار هـاي         

علـت ایـن مـورد مـی توانـد آن باشـد کـه        . مدیریت تصـویرپردازي حسـاب شـده مـی شـوند     
می کنند از این طریق می توانند براي حفظ یـک تصـویر مطلـوب، صـمیمی، و     کارکنان فکر 

قابل اعتماد و ارزشمند از خود در نگاه دیگران به منظور تداوم ارتباط اثربخش با آنها استفاده 
همان طور که گفته شد همه کارکنان در هر سطح سازمانی که هستند بـراي موفقیـت و   . کنند

نیاز به تایید و حمایت همکاران و مدیران خود دارنـد، لـذا افـرادي    تامین نیازهاي روانی خود 
هایی برخوردار نیستند ممکن است که براي تـامین نیازهـاي روانـی خـود     که از چنین حمایت

مانند نیاز به تعلق، قـدرت طلبـی، موفقیـت، احتـرام و سـایر نیازهـاي روانـی و نیـز اجتنـاب از          
ــا  ارزیــابی عملکــرد ضــعیف درگیــر رفتارهــا  ي مــدیریت تصــویرپردازي شــوند و بخواهنــد ب

رفتارهایی مثل موافقت ظاهري با عقاید دیگران، خودشیرینی، خودارتقایی، تضرع، و ارعـاب  
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یکی دیگـر از عوامـل وضـعی فشـار     . موجب برانگیختن حس حمایت اجتماعی دیگران شوند
شـغلی ناشـی از   فشـار . شغلی بود که موجب بروز رفتار مدیریت تصویرپردازي ذهنی می شـد 

عواملی هم چون احساس عدم کنترل بر کار و محیط کاري، حجم کاري زیاد، عـدم توانـایی   
کافی براي انجام کار، ابهام در نقش و سایر عوامل اسـت و کارکنـانی کـه بـا چنـین شـرایطی       
روبرو هستند ممکن است به منظور کسب قدرت و تسلط بر محیط، اجتنـاب از حجـم کـاري    

. کاهش استرس و فشار شغلی به رفتارهاي مدیریت تصویرپردازي بپردازندزیاد، و نیز
این تحقیق دانش ما را در حوزه مدیریت تصویرپردازي ذهنی و پیش بینی کننده هـاي آن  

سازد که محققان سازمانی، مـدیران و کارکنـان   دهد و این نکته را خاطر نشان میگسترش می
از طرفـی  . ا در محـیط هـاي پویـا و پیچیـده سـازمانی دریابنـد      نیاز دارند پویایی رفتار انسانی ر

مدیران و کارکنان را به این نکته متذکر می سازد که در ارزیابی رفتار همکـاران و زیردسـتان   
هـاي مـدیریت تصـویرپردازي    خود باید رفتارهاي بلند مدت آنها را در نظر بگیرند و نه انگیزه

کـرده  یابیهستند که عملکرد کارکنان را ارزرانیه مداز آنجا ک. ذهنی کوتاه مدت آن ها را
یکـاف یاسـ یسيکنند، الزم است کـه آنهـا مهـارت هـا    یميریگمیآنها تصميو درباره ارتقا

کارکنـان را متوجـه شـوند و بـه آنهـا      مدیریت تصـویرپردازي ذهنـی  يداشته باشند تا رفتارها
یاز نردبـان سـازمان  این گونه رفتـار هـا   قیخود از طریعملکرد واقعياجازه ندهند که به جا

نکته پایانی اینکه همانطور که گفته شد فشـارهاي شـغلی و حمایـت کـم مـدیران از      .باال روند
ابهـام در  . کارکنان دو مورد از عوامل بروز رفتارهـاي مـدیریت تصـویرپردازي ذهنـی هسـتند     

فشـار  . ر هـا هسـتند  نقش، تعارض، و حجم کاري که برخی از عوامـل ایجـاد کننـده ایـن فشـا     
نیسـت و مـدیران و رهبـران سـازمانی مـی تواننـد بـه        الینحـل ولیاستناپذیراجتنابشغلی

منظور حداقل کردن پیامدهاي منفی استفاده از رفتارهـاي سیاسـی در چنـین شـرایطی آنهـا را      
ماننـد  هاییبراي مثال مدیران می توانند این کار را از طریق فراهم آوردن فرصت. کنترل کنند

سازي کارها و وظایف براي کارکنان، درك اهداف شغلی کارکنـان،  دادن بازخورد و شفاف
هاي درباره بهبود هاي شغلی مختلف در سازمان، دادن توصیهمطلع نمودن کارکنان از فرصت

عملکرد به آنها، دادن آموزش دادن هاي کافی براي انجام کارها، اهمیت دادن بـه کارکنـان،   
گیري ها، کاهش پیچیدگی سـاختاري و یکپارچـه سـازي کارهـا     ن آنها در تصمیمدخالت داد

. که موجب احساس تعلق و همبستگی کارکنان می شود، انجام دهند
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