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 Purpose:The aim of this study was to identify the impression 

management tactics of education staff in order to present a model in 

Mazandaran province. 

Materials and Methods: The present study was applied in terms of 
purpose and quantitative research in terms of data collection. The 

statistical population of the study included 1660 employees of 

education departments in Mazandaran province. The sample size 
was estimated based on  Krejcie and Morgan table (293 males and 

47 females). The data collection tool was a researcher-made Likert 

scale questionnaire of impression management with 95 questions 
and five options. To ensure the validity of the questionnaire, the 

initial questionnaire was presented to several professors of 

educational management and the final questionnaire was prepared 

by summarizing their opinions. The reliability of the research 
questionnaire was obtained using Cronbach's alpha coefficient α = 

0.82. The results of the questionnaire were analyzed by exploratory 

factor analysis and structural equation modeling with SPSS and 
Smart PLS softwares. 

Findings: In the present study, eight tactics (1- defensive tactic, 2- 

offensive tactic, 3- upward impact tactic, 4- verbal tactic, 5- non-

verbal tactic, 6- supervisor-focused tactic, 7- self-focused tactic and 
8- job-focused tactic ) has been identified for impression 

management. 

Conclusion: The results of the present study showed that: 1- In the 

practical priority among the tactics of illustration management  the 

highest priority was related to the variable of self-focused tactic and 

the lowest priority was related to non-verbal tactic.. 2. The fit 

indicators of the original model, such as CFI and IFI, are all 

acceptable and appropriate. 
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 کارکنان تصویرسازی مدیریت های تاکتیک شناسایی

 منظور به مازندران استان پرورش و آموزش ادارات

 مدل ارائه

 1جامخانه زارعی رقیه
 دانشگاه ساری، واحد ،مدیریت آموزشی گروهنشجوی دکتری، دا

 .ایران ساری، اسالمی، آزاد
 

 *2عنایتی ترانه
 اسالمی، آزاد دانشگاه ساری، واحد ،آموزشی مدیریت گروهنشیار، دا

 )نویسنده مسئول(. ایران ساری،
 

 3صالحی محمد
 اسالمی، آزاد دانشگاه ساری، واحد ،آموزشی مدیریت گروهنشیار، دا

 .ایران ساری،
 

 دهیچک
 مدیریت تاکتیکهای شناسایی حاضر پژوهش هدف: هدف

 مدل ارائه منظور به پرورش و آموزش ادارات کارکنان تصویرسازی
 .است بوده مازندران استان در

 از و کاربردی هدف، لحاظ از حاضر پژوهش :ها روش و مواد
 جامعه. بود کمی پژوهشهای جزء اطالعات گردآوری نحوه لحاظ
 و آموزش ادارات کارکنان از نفر 1660 شامل پژوهش آماری

 رجسیک جدول اساس بر نمونه حجم. بود مازندران استان پرورش
 گردآوری ابزار. شد براورد( زن نفر 47 و مرد نفر 293) مورگان

 سؤال 95 با تصویرسازی مدیریت ساخته محقق نامه پرسش ها، داده
 روایی از اطمینان برای. بود ای گزینه پنج و لیکرت مقیاس در

 مدیریت رشته اساتید از تن چند به اولیه پرسشنامة پرسشنامه،
 تنظیم نهایی پرسشنامة آنان نظرات بندی جمع با و ارائه آموزشی

نباخکرو آلفای ضریب از استفاده با پژوهش پرسشنامه پایایی. شد
α=0.82   افیاکتش عاملی تحلیل با پرسشنامه حاصل. آمد بدست 

 Smat و SPSS افزار نرم با و ساختاری معادالت مدلسازی و
PLS گرفت قرار تحلیلتجزیه و  مورد. 

 تدافعی، تاکتیک -1) تاکتیک هشت حاضر پژوهش در :ها یافته
 تاکتیک -4 باال، روبه تاثیر تاکتیک-3 تهاجمی، تاکتیک -2

 -7محور،رئیس تاکتیک-6 غیرکالمی، تاکتیک -5 کالمی،
 مدیریت برای( کارمحور تاکتیک-8 و خودمحور تاکتیک

 .است شده شناسایی تصویرسازی
 اولویت در -1: داد نشان حاضر پژوهش نتایج: گیری نتیجه

 اولویت بیشترین تصویرسازی مدیریت هایتاکتیک بین عملکردی
 به مربوط اولویت کمترین و خودمحور تاکتیک متغیر به مربوط

 اصلی الگو برازندگی شاخصهای-2. است بوده غیرکالمی تاکتیک
 .دارند قرار مناسب و قبول قابل حد در همگی IFI و CFIمانند

 
 تصویرسازی، مدیریت ،اداره آموزش و پرورش :کلیدی واژگان

 سازی تصویر مدیریت تاکتیکهای
 

_________________________________ 
1 Impression Management 

 21/06/1400: افتیدر خیتار
 19/09/1400:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنtenayati@yahoo.com  

 مقدمه
توسعه چشمگیر علم و فناوری و تغییرات سریع محیطی، سازمانها 
را به سمت برخورداری از کارکنانی پویا، منعطف و هماهنگ با 

 موفقیت دهد. به روز سوق میعلوم و مهارتهای شغلی جدید و 

 دارد. کارمندانی کارمندانش به زیادی بستگی امروزی سازمانهای

 خروجی و عملکرد در بسزایی تاثیر خود کار کردن نحوه با که

 به را توجه زیادی کارمندان رفتارهای از دارند. برخی سازمان

 بسیاری که 1تصویرپردازی مدیریت مانند است، کرده جلب خود

 (.1) می دانند. مفید سازمان برای را این رفتار پژوهشگران از
در حوزة تبلیغات و روابط عمومی، پژوهشگران و صاحبنظران 

 را بررسی کرده 2گذشته، مفهوم تصویر متعددی در طول سال های
 یرتصو داشتن با مقولة هایی که هنگام سر وکار اند. یکی از چالش

 وقسمت اجزاء این مفهوم ازاست که این  شویم، می مواجه آن با
تغیرها م های بسیار گوناگونی تشکیل شده است. گوناگونی و فراوانی

و عوامل مربوط به تصویر، باعث شده است تا نتوان آن را به عنوان 
توان این همه متغیر  مطالعه کرد؛ چراکه نمی مفهومی کامالً علمی

این متغیرها  توان خود درآورد؛ اما با این حال می« کنترل» را تحت
  عناصر متنوع و بسیاری از این اجزاء .(2) قرار داد.« تأثیر»  را تحت

با یکدیگر هم پوشانی دارند و از این رو، باید آنها را بشناسیم و 
صویر ت تر از چیستی مفهوم بررسی کنیم تا بتوانیم به درکی دقیق

صویر تگام در زمینة شناخت نحوة تأثیرگذاری بر  برسیم. این اولین
تصویرسازی مفهومی است  .است سازمانها نهفته در اذهان ذینفعان

کند تا تصویر خود در ذهن  ش میالکه طی آن، فرد یا سازمان ت
دیگران را پیگیری نموده و آن را مثبت جلوه دهد. تصویرسازی 

گیرد که فرد یا سازمان با استفاده از آن،  رفتارهایی را دربرمی
 وی دارند را کنترل کرده و از این طریق میتصویری که دیگران از 

های خود را برای رسیدن به هدف تعیین  ها و استراتژی تواند برنامه
 (. 3)و نتایج مطلوب را افزایش دهد

تصویرسازی مناسب یک رویکرد مهم و اساسی برای هر سازمانی 
ی توان یک برنامه ارتباط تنها می است. به عبارتی، تصویرسازی را نه

توان آن را یک نظریه جهت ایجاد روابط  ظر گرفت بلکه میدر ن
 (. 4) معرفی کرد کارکنانعمومی برای 

صویر سازمانی از جمله مفاهیمی است که در سالهای اخیر به سبب ت
رد ای کارکنان، مو تأثیرات آن بر نگرشهای شغلی و رفتارهای حرفه

دان اندیشمن توجه اندیشمندان حوزه رفتار سازمانی قرار گرفته است.
 حوزه منابع انسانی از این مفهوم به عنوان فرایندی شناختی یاد می

کنند که مرتبط با برداشتهای عمیق کارکنان از ماهیت سازمان و 
صورت کلی و همچنین ادراکات  حوزه فعالیت و عملکرد آن به

در . ل، محیط شغلی و گروههای کاری استظریف کارکنان از شغ
این فرآیند ادراکی شناختی، وظایف شغلی و حرفهای کارکنان، 
گروههای همکار و هم ارز، محیط شغلی و سازمان از یک سو و 
توصیفات مشتریان، گروههای مرتبط و دیگر سازمانها و جوامع 
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 277... کارکنان تصویرسازی مدیریت های تاکتیک شناسایی        

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 همگی بر ادراکات کارکنان اثرگذار است که به خلق و توسعه 

ات آن و گروههای شغلی تصویری مثبت یا منفی از سازمان، خدم
، به عنوان یکی ادراک شده امروزه تصویر سازمانی .(5د)انجام می

، که از آن از مفاهیم بنیادی در مدیریت رفتار سازمانی مطرح شده
بعنوان توچیهی واضح برای رفتار و عملکرد کارکنان در سازمان یاد 

ادی این مفهوم با عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی، م. (6شده است)
و سیاسی سازمانی ارتباط دارد و عوامل متعددی مانند، شخصیت، 
صفات و ویژگیهای متمایزکننده سازمان، شهرت سازمان در میان 
دیگر سازمانها، کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده توسط سازمان 

ئم ملموس سازمانی، نحوه عملکرد کارکنان البه مشتریان، نمادها و ع
ت آنها با مخاطبان اللی و طرز رفتار و تعامو شیوه انجام وظایف شغ

توسعه این مفهوم بنیادی  گیری و  داخل و خارج از سازمان در شکل
 که ای رشته میان است فرآیندی تصویر . مدیریتاثرگذار است

 پیام مدیریت و برداشت مدیریت نام به تر کلی مفهومی ذیل

 به دستیابی های راه از یکی دیگر، بیان به .شود می تعریف

 مدیریت سازوکارهای از گیری بهره برداشت، مطلوب مدیریت

 در برداشت مدیریت مفهوم که ذکراست شایان (. 1است. ) تصویر

 توسط سازمانی رفتار مباحث مدیریت، رشته در و میالدی 20سده 

 و سیاست فضای به هال پیتر توسط وبعدها مطرح 1گافمن اروین
 مهم درحیات ابزاری به تصویر مدیریت شد. امروزه وارد رسانه

 سیاست مداران اکثر که طوری به است شده تبدیل 21 قرن سیاسی

 ذهن در خود افراد شاخص غیر سیاسی به اهمیت تصویر حتی و

 غیردولتی سیاسی های سازمان از بسیاری و اند شده واقف دیگران

 مبنی روند این و کنند می تصویراستفاده مدیریت های استراتژی از

 رشد حال در همچنان سیاست دنیای در تصاویر نقش افزایش بر

ی ای است که به شکل عمل مدیریت تصویرسازی تاکتیک سادهاست. 
می برد و شامل مدیریت ظاهر و  هر فردی در هر زمانی به کار

 ها تصاویر ویژه ای سبک بیرونی خود اوست. عموماً بیشتر سازمان
بودن، صداقت،  وفاداربودن، جذابرا ترجیح می دهند که شامل: 
ر دادن این تصاوی تعمدی برای نشان آراستگی و غیره است. با ظاهری

شده، فرد می تواند تصویر پردازی مثبتی براعضای  ذهنی ترجیح داده
سازمان ها از شالوده های اصلی اجتماع . بانفوذ سازمان ایجاد کند

ت، رشد و امروزی هستند و مدیریت، مهم ترین عامل در حیا
یکی از مباحثی است  یازسصویرت .بالندگی یا نابودی سازمان هاست

های اخیر مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته که در سال
 رشانیکوشند تا تصو یها م در سازمان یادیواقع، افراد ز درست. ا

واقـع انسـان  (. در2قرار دهند.) ریرا تحت تأث گرانید تیدر ذهن
دسـت بـه مـدیریت می زنند که این رفتار را ابزاری هـا زمـانی 

و شناخت این ابزار بسیار  بـرای رسـیدن بـه اهـداف خـود بداننـد
است که  یجالب یی تقاطع ادراکسازتصویر تیریمد مهم است.
. ردیگ یدر سازمان را دربر م استیاسناد و س هینظر ،یخودنظارت

 ازیسریتصو تیریمد ریخسبب باشد که در سال های ا نیبه هم دیشا
 یرا به خود معطوف داشته است. کارکنان گرانتوجه فعال پژوهش

_________________________________ 
1 Gofman 
2 Kacmar 

 یم قیتطب طیخود را با مح جهینت ردارند و د ادیز یکه خودنظارت
ند تا باش یم بندیپا گرانیی دسازتصویر تیریبه مد شتریب ،دهند
 .تندسیندارند و مراقب رفتار و کردار خود ن یکه خودنظارت یکسان

اسناد مطلوب رفتارها به  نیهمچن گرانید ازیسریتصو تیریمد
قطعا با قلمرو  ازیسریتصو تیریرا دربردارد. مد رونیب ایدرون 

 شیافزا بر ازحد شیآنکه ب لیدر سازمان سازگاری دارد بدل استیس
 تیریمد، 2بزمن و کاسمراز دیدگاه  .متمرکز است یمنافع شخص

ا ب شهیهنرپ کیاست که فرد همانند  یو تالش یسع ازیسریتصو
که در ذهن شخص  رییتصورییتغ اینگهداری و  و حفظ جاد،یهدف ا

دف، ه نیبه ا دنیبرای رس کند. یموردنظر شکل گرفته است، عمل م
 تیریهای مد کیوگسترده ای از تاکت عیوس فیافراد از ط

مطلوب و دلخواه خود را  ریکنند تا تصو یاستفاده م ازیسریتصو
آداب  به سازمانی .  بررسی ها  نشان داد، تصویرخلق کنند وی طراح

 به و خدمات تنوع شهرت، کسب وکار، نام ورسوم ایدئولوژی،

 مشتریان با که فردی هر که بستگی دارد کیفیت از برداشتی و تأثیر

 تصویرسازی مدیریت می دهد. انتقال آنان به می شود رودررو

 زمانی هر در فردی هر عملی شکل به که است ای ساده تاکتیک

اوست.  خود بیرونی سبک و ظاهر مدیریت شامل و برد کارمی به
 که دهند می ترجیح ای را ویژه تصاویر سازمان ها بیشتر عموماً

است.  غیره و آراستگی صداقت، جذاب بودن، وفاداربودن، شامل:
داده  ترجیح ذهنی تصاویر این نشان دادن برای ظاهری تعمدی با

 سازمان بانفوذ براعضای مثبتی پردازی تصویر تواند می فرد شده،

 تیریمد دهیوا یشینما کردیرو انگذاریبن گافمن نگیاورکند.  ایجاد
 تیریمعتقد بود که افراد آگاهانه احساساتشان را مد رپردازییتصو

را  تشانیاحساسات، هو تیریکنند به واسطه مد یم یکرده و سع
 میخود دار رامونیپ طیکه با مح ییها براساس واکنش .شکل دهند

اهداف و  میتوان یم م،یکن یم افتیدر طیو بازخوری که از مح
طلوب م جیکرده ونتا نییتع تیبه موفق دنیرا برای رس مانیبرنامه ها

 اهداف از نیاز ا ی. بخشمینامطلوب را حداقل کن جیرا حداکثر و نتا
 قیآن از طر یشده و بخش اساس نیتام ازیسریتصو تیریمد قیطر

شود.  یم صلو ادراک خود شخص حا تیهو ،یشخص نیروابط ب
 رییتالش فرد برای تحت کنترل درآوردن تصو ازیسریتصو تیریمد

به  3وزلی باشد. یمطرح م یاز خود است که در تعامالت اجتماع
داخت پر یبر خودکنترل یهای اجتماع طیمح ریدر تاث تیشخصنقش 

 دیتاک رپردازییتصو تیریمد اءیو بر ارتباط روان رنجوری و اح
 تیریمد اءیکرد و نشان داد که تفاوت های فردی در اح

است که  ندییفرا ازیسریتصو تیریمد .نقش دارند رپردازییتصو
بگذارند.  ریتاث گرانید نشیکنند تا بر ب یبه واسطه آن افراد تالش م

 جادیشود که افراد خواستار ا یاستفاده م یزمان ازیسریتصو تیریمد
خود داشته باشند.  یقبل تیدر حفظ هو یسع ایخاص باشند  یتیوه
رفتارهای عمدی خاص اعم از رفتارهای  شیهدف به واسطه نما نیا

که در سازمان  یکارکنانبنابراین  .شود یمحقق م یرکالمیغ ای یکالم
 نیا کنند. یرا دنبال م یها مشغول به کار هستند، اهداف خاص

3Uziel  
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باشد. افراد متناسب با نوع  یاجتماع ای قتصادیتواند ا یاهداف م
ند، کن یمنافع خود انتخاب م شبردیپ ایرا برای حفظ  یاهداف، روش

 انندگیتعداد جو شیسازمان با کمبود منابع، افزا یاگر زمان ژهیبو
مواجه  یانسازم استهاییرقابت و س شیکار، عدم ثبات اقتصادی و افزا

اده از به استف شتریمنافع ب آوردنشود، آنها ممکن است برای بدست 
ارزش خود را در سازمان  قیطر نیمتوسل شوند تا از ا یهر راه و روش

های  کیروش ها استفاده از تاکت نیاز ا یکی (.2)دهند. شیافزا
 . عواملاست چن و فانگ در قرن چهاردهم  ازیسریتصو تیریمد

 تصویرسازی)الف. شرایط مدیریت های تاکتیک دهنده تشکیل

 مدیریت همکاران و الیس شخصی( است. موقعیتی، ب. ویژگی های

 :کردند تقسیم اصلی طبقه دو به نیت و قصد براساس را تصویرسازی
 وین )قاطعانه(. تهاجمی های تاکتیک -2، تدافعی های تاکتیک -1

 در که تصویرپردازی مدیریت تاکتیک سه 90در دهه  فریس و

 :نمودند بندی طبقه چنین دارد را بیشترین کاربرد سازمان ها
خود،  بر متمرکز های سرپرست، تاکتیک بر متمرکز های اکتیکت

 و جونز توسط بندی که طبقه شغل.  بر متمرکز تاکتیک های
 که تاکتیک است پنج است. صورت گرفته 80در دهه   1پیتمن

 :از عبارتند ها تاکتیک دهند، می قرار استفاده مورد بیشتر افراد
 مورد کارهای انجام و چاپلوسی با : فرد2شیرینی خود تاکتیک-1

 نظر به داشتنی دوست تا می کند موردنظرش سعی شخص عالقه

 به را کماالتش و توانائیها فرد : 3ارتقائی خود تاکتیک -2.برسد

 نمونه تاکتیک-3 .برسد نظر الیق به و شایسته تا گذارد می نمایش

 گذاشته اش عهده به که وظایفی از فراتر فرد  4:خود دادن جلوه

 کرده کار وقف را خودش که کسی عنوان به تا عمل می کند شده

 و ها کاستی فرد :5سازی حامی تاکتیک-4 .برسد نظر به است
 به فردی نیازمند عنوان به تا می کند اعالم را خود ضعف نقاط

 خود تهدیدآمیزاز رفتارهای : فرد6ارعاب تاکتیک-5 .برسد نظر

برسد. فیضی در پژوهش تاثیر  نظر به خطرناک تا دهد می نشان
وزنی تاکتیک های مدیریت برداشت برنفوذ سازمانی ومهارت های 
سیاسی انجام داد که در این پژوهش تاکتیک های مدیریت برداشت 
را )خود ترویجی و خود شیرینی و ارعاب و استمداد و تظاهر به 

تاکتیک های تاثیر رو به باال  70دهه  7بودن( نام برد. مودینمونه 
را تاکتیک های تهدید، اختیار مشروع، استدالل های متقاعد کننده، 

 (7)پاداش و محبت به دیگران، و کنترل مخفیانه افراد برشمرد.
طبقه بندی که از تاکتیک های  80و همکارانش در دهه  8کیپنیس

ده اند عبارتند از: قاطعیت، مدیریت تصویر سازی انجام دا
خودشیرینی، عقالنیت، تصدیق و تایید، مبادله، التماس، خواهش از 
مقامات باال، ایجاد سد کردن، و ائتالف را ارایه دادند. بنابراین از 
یک منظر تاکتیک های مدیریت تصویر سازی می تواند سه شکل 

به  کارمحور) حسن استفاده از اطالعات مربوط-1داشته باشد: 
رییس محور)ستایش و اظهار لطف و محبت  -2عملکرد شغلی(، 

خود محور)جلوه دادن خود به عنوان یک -3نسبت به رییس(، 

_________________________________ 
1 Jones and Pittman 
2 Ingratiation 
3 Self- promotion 
4 Exemplification 

شخص باصفا. از طرفی دیگر افراد می توانند از دو نوع تاکتیک 
)کالمی و غیر کالمی( برای مدیریت تصویر سازی دیگران استفاده 

بارتند از: حالت های چهره، کنند. برخی تاکتیک های غیر کالمی ع
زبان بدن و تاکتیک های کالمی که در غالب خود اظهاری و عبارات 

در یک تقسیم بندی دیگر مدیریت  (.8المی نشان داده می شود )ک
سازگاری: توافق با عقیده شخص دیگر  -1تصویر سازی عبارتند از: 
ره عذر و بهانه: ارایه توضیحاتی دربا -2به منظور جلب تایید، 

رخداد ایجاد کننده ی وضع نا مساعد به منظور به حداقل رساندن 
رخدادی نا مطلوب و  مسئولیتپوزش: پذیرش  -3شدت ظاهری، 

ادعا: توصیف رخدادهای  -4همزمان پوزش خواستن برای آن، 
مطلوب برای به حداکثر رساندن پیامدها و آثار مطلوب آن برای 

دیگران برای سبب محاسن چاپلوسی: تعریف و تمجید از  -5خود، 
آنها و تالش برای کسب محبوبیت و جلوه دادن خود به عنوان فردی 

لطف و محبت: برای کسب تایید  -6فهمیده و دارای قوه ی تمییز، 
معاشرت: کسب یا حمایت  -7کسی، کار خوبی برای وی انجام دادن، 

از تصویر مطلوب خود در ذهن دیگران از طریق مدیریت اطالعات 
اره ی افراد یا چیزهایی که انسان با آن در معاشرت است. شریفی درب
تأثیر تاکتیک های مدیریت تصویر ( پژوهشی تحت عنوان 2فر)

انجام داده است.  سازمان های ورزشیدر پردازی برعملکرد کارکنان 
 مدیریت داد که بین تاکتیکهای نشان های پژوهش حاضر یافته

 رابطه معنی سازمان دیدگاه از کارکنان عملکرد با تصویرپردازی
 و سرپرست بر متمرکز ندارد. همچنین، بین تاکتیک داری وجود

خود با عملکرد کارکنان از دیدگاه سازمان رابطه  متمرکز تاکتیک
با  شغل بر متمرکز اما بین تاکتیکی معناداری مشاهده نشد. 

 داری مشاهده رابطه منفی معنیعملکرد کارکنان از دیدگاه سازمان 
ی مدیریت تصویرسازی  کیتاکتهمچنین، مشاهده شد که بین  .شد

 مولفة آن یعنی تاکتیک سه وهربا عملکرد شغلی 

 متمرکز کیتاکت، برخود متمرکز تاکتیک متمرکزبرسرپرست،

 و رویسداری وجود ندارد.  رابطه معنی شغلی عملکرد با شغلبر
 مدیریت بین که دادند نشان خود پژوهش در (9) زاده حسن

شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.  رفتار و تصویرسازی
کنندگی عزت نفس در رابطه بین  همچنین، تأیید نقش تعدیل

 .مدیریت تصویرسازی و رفتار شهروندی سازمانی حکایت دارد
 ابعاد شناساییتحت عنوان  پژوهشیدر  (10) عنایتی و همکاران

مدل انجام داده اند،  ارایه منظور به دانشگاهها در سازمانی تصویر
 گلستان استان دانشگاههای در سازمانی یافته ها نشان داد: تصویر

 که سازمانی تصویر بعد 41 بین از. است مؤلفه 27و بعد 41 دارای
 مهارت پژوهشی، بخش مدیریت، عملکرد دانشگاه، فناوری شامل

 اینماده و فیزیکی محیط عمومی، روابط عملکرد رسانه، و ارتباطی
 محیط کار، خدمات، و امکانات کیفیت آموزش، عملکرد دانشگاه،

 هایفعالیت نوآوری، انسانی، روابط شاخص دانشگاه، پیشینه و شهرت
 دارای باالترین فناوری  هستند؛ مالی چشم انداز و آینده و فرهنگی

5 Supplication 
6 Intimidation  
7 Mowday 
8 Kipnis 
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 279... کارکنان تصویرسازی مدیریت های تاکتیک شناسایی        

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

پژوهشی در زمینه  (11) بود. بذرافشان مدل در شکل گیری اولویت
مت سازمانی و التاکتیک های مدیریت تصویرسازی بر س تاثیری 

 داد. نتایج پژوهش نشان داده است که انجام استرس شغلی کارکنان
 مت سازمانی، رابطهالبین تاکتیک های مدیریت تصویرسازی با س

معکوس و معنادار، و بین تاکتیک های مدیریت تصویرسازی با 
دارد، همچنین بین  استرس شغلی، رابطه مستقیم و معنادار، وجود

مت سازمانی با استرس شغلی رابطه معکوس و معنادار المتغیر های س
مشاهده گردید. نتایج پیش بینی ها حاکی از قدرت پیش بینی 

انی مت سازمالتاکتیک های مدیریت تصویرسازی برای متغیر های س
با عنوان  خود پژوهش ( در12) 1ترن .و استرس شغلی می باشد

ی م مفهومی مدل اساس بر سازمانی، تصویر تشکیلکشف فرایند 
 وسعهت را سازمانی تصویر تشکیل فرایند کشف به تا نیاز کوشد

 وی ارتباط پژوهش در را ارایه دهد. جامعی تعریف بخشد، بتواند
 سازمانی، و ارتباط سازمانی، شهرت سازمانی، تصویر بین پیچیده
 هفت پژوهش، این .است گرفته قرار بررسی سازمانی مورد هویت

: ندمان را نشان می دهد، ابعادی سازمانی تصویر کلیدی و مختلف بعد
انالین،  دیداری، ظاهر محیطی، تأثیرات تأثیرات مثبت، عواطف
ته بیرونی. یاف نگرش، ارتباطات کارکنان، رفتار و ظاهری وضعیت

 تصویرسازمانی، برای تجربه و زمان که داد نشان وی پژوهش های
 آگاهی،: پنج سطح شامل که می آورد وجود به را ماندگار شهرتی

 ظاهر همچنین،. عمومی است حمایت و اعتماد مطلوبیت، آشنایی،
 2هول. اردد ماندگار تصویر در ایجاد را تأثیر بیشترین دانشگاه آنالین

و همکاران مقاله ای در زمینه مدیریت تصویرسازی انجام داده است. 
به اعتقاد هول مدیریت تصویر سازی بخشی از زندگی اجتماعی افراد 
است. بکارگیری استراتژی های مختلف تصویرسازی به شرایط 
خاصی بستگی دارد که در آن قرار گرفته است و فرد باید انتخاب 

ارایه کنند و چگونه این کار را انجام  کند که چه تصویری از خود 
 و نفوذ بیشتری در فرد مقابلش داشته باشند. سیان دهند تا

 عنوان )زیر چتر قدرت( مروری با خود پژوهش ( در13)3سروای
 سازمانی، فرهنگ هویت سازمانی، سازمانی، تصویر بر یکپارچه

یافته  .کردند بررسی را متغیرها بیناین ارتباط شده، طراحی تصویر
 ارتباط سازمانی فرهنگ و سازمانی بین هویت که داد نشان ها

با  شود کسب و شوده طراحی تصویر همچنین و وجود دارد درونی
 همانند نهایت، شهرت در. هستند مستقیم ارتباط در سازمانی هویت
نیز  4وهمکاران ویلال باندا بلین .بردارد در را مفاهیم این همه چتری
باال را بررسی کردند،  به رو تاکتیکهای تصویرسازی از استفاده رابطة

 ی از تاکتیکها استفاده میان معنی دار مثبت رابطه پژوهش این در
 رابطه و سرپرست نزد بودن-دوست داشتنی با سرپرست بر متمرکز

 با وظیفه و شغل بر متمرکز ی از تاکتیکها استفاده میان منفی

 واقع مورد لطف و فیزیکی ظاهر همچنین است. دوست داشتن بودن

 زیر متخصص بودن وجودآمدن ادراک به موجب می تواند شدن

 مثبت تأثیر وی ارزیابی در درنهایت و سرپرست بشود توسط دست

 انذینفع و افراد ادراکات تغییر برای سازمانها ک،ش بدون بگذارد.

_________________________________ 
1 Tran 
2 Howle 

اما باید به این نکته نیز توجه  می گیرند بهره تصویرسازی از خود،
 هتکه تصویر برای مخاطبان به نمایش گذاشآن محض به که تداش
د؛ کنن شود، این مخاطبان هستند که آن را تعبیر و تفسیر می می

زم به کار برده ال بنابراین، برای ارائه تصویر سازمان باید دقت
 کیتاکت ییشناسابا توجه به هدف پژوهش )همچنین  (.14)شود

به  ادارات آموزش و پرورشکارکنان  یرسازیتصو تیریمد یها
می باشد، پژوهشگر به دنبال  استان مازندران( در منظور ارائه مدل

 پاسخگویی سوال ذیل می باشد:
ادارات کارکنان  یرسازیتصو تیریمد یها کیتاکت ی مدل ارائه

 چگونه است؟استان مازندران  آموزش و پرورش
 

 مواد و روش ها
با  یکاربرد قاتیجز تحق یقاتیپژوهش حاضر از نظر هدف تحق

نجام ا یشیمایو با روش پ یفیتوص تیو بر اساس ماهرویکرد کمی 
جامعه آماری در پژوهش کمی، کارکنان ادارات آموزش  شده است.

با استفاده  می باشد.نفر   1660و پرورش استان مازندران به تعداد
نفراز کارکنان ادارات  340 از جدول کرجسی مورگان حجم نمونه

 47نفر مرد و  293آموزش و پرورش استان مازندران به تفکیک  
  نفر زن به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است.

ی داده ها از دو طریق کتابخانه ای و میدانی استفاده شد.  در گردآور
روش کمی براساس طراحی پرسشنامه محقق ساخته برای متغیر 

وری داده های مورد نیاز استفاده مدیریت  تصویرسازی جهت جمع ا
شد. در جمع آوری اطالعات پیشینه نظری مانند تعاریف، نظریه ها 
و پبشینه تجربی و شناسایی عوامل موثر از روش کتابخانه ایی با 
استفاده از مقاالت فارسی و التین و کتب مرتبط انجام می شود. از 

ه داری اولیطریق مطالعه مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش فیش بر
ابعاد و شاخصهای آنها شناسایی  ،انجام و با دسته بندی آنها در جدول

 8سوال برای  95شدند. پرسشنامه تهیه شده مدیریت تصویرسازی با 
-3تهاجمی،  تاکتیک -2 تدافعی، تاکتیک -1) شده تاکتیک تعیین

 تاکتیک -5کالمی،  تاکتیک -4باال،  روبه تاثیر تاکتیک
-8 و خودمحور تاکتیک -7محور،رئیس کتیکتا -6غیرکالمی، 

است. پرسشنامه از طریق  شده گرفته نظر در کارمحور( تاکتیک
طیف لیکرت)خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم( امتیازدهی 

  شده است.
به منظور تعیین روایی محتوایی از روش پیشنهادی چادویک 

استفاده شد. برای بررسی روایی  1975و الوشی  1982وهمکاران 
محتوایی به شکل کمی از دو ضریب نسبت روایی محتوایی 

Content Validity Ratio  و شاخص روایی محتوا
Content Validity Index   .عالوه بر استفاده شده است

 فت،گروایی پرسشنامه بصورت محتوایی مورد بررسی قرار اینکه ر
، بصورت روایی همگرا PLSبا استفاده از مدل معادالت ساختاری 
 .شدو واگرا نیز مورد بررسی قرار گرفته 

3 Cian & Servai 
4 Blin Banda villla 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             5 / 12

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1222-en.html


  و همکاران                 جامخانه  زارعی رقیه  280

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 3, Autumn 2021 

گردد که شاخص های هر سازه با  روایی همگرا به این اصل بر می
ای داشته باشند. طبق نظر مگنر و  یکدیگر همبستگی میانه

ا بودن روایی این است که  میانگین واریانس ر، معیار همگ1همکاران
باشد.  4/0( بیشتر از  AVEهای استخراجی)

 

 های مدیریت تصویرسازیابعاد تاکتیکبرازش ترکیبی در  روایی همگرا و پایایی: 1جدول 
 (AVEمیانگین واریانس استخراجی ) (CRضریب پایایی ترکیبی ) ضریب پایایی آلفای کرونباخ 

 605/0 914/0 891/0 تاکتیک تاثیر روبه باال
 577/0 932/0 922/0 تدافعیتاکتیک 

 514/0 953/0 948/0 تاکتیک تهاجمی
 557/0 862/0 801/0 تاکتیک خودمحور

 628/0 910/0 881/0 محورتاکتیک رئیس
 665/0 888/0 832/0 تاکتیک غیرکالمی
 561/0 927/0 913/0 تاکتیک کارمحور
 655/0 884/0 825/0 تاکتیک کالمی

مدل از لحاظ هر سه معیار فوق الذکر  ،شودهمانطور که مشاهده می
 در سطح بسیار خوبی قرار دارد.

 

 به روش فورنل و الرکرهای مدیریت تصویرسازی ابعاد تاکتیکماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا  :2جدول 
تاکتیک تاثیر  

 روبه باال

تاکتیک 
 تدافعی

تاکتیک 
 تهاجمی

تاکتیک 
 خودمحور

تاکتیک 
 محوررئیس

تاکتیک 
 غیرکالمی

تاکتیک 
 کارمحور

تاکتیک 
 کالمی

تاکتیک تاثیر 
        778/0 روبه باال

تاکتیک 
       691/0 426/0 تدافعی

تاکتیک 
      644/0 653/0 623/0 تهاجمی

تاکتیک 
     746/0 523/0 545/0 394/0 خودمحور

تاکتیک 
    792/0 371/0 460/0 439/0 364/0 محوررئیس

تاکتیک 
   815/0 254/0 391/0 365/0 453/0 294/0 غیرکالمی

تاکتیک 
 کارمحور

351/0 553/0 529/0 425/0 339/0 321/0 749/0  

تاکتیک 
 کالمی

398/0 457/0 507/0 348/0 398/0 199/0 367/0 810/0 

های مدیریت بخش تاکتیکهای این امر در مورد تمام سازه
 صدق می کند و این امر نشان از تایید روایی واگرا دارد. تصویرسازی

 Smartمطالب عنوان شده و نتایج حاصل از خروجی نرم افزار 

PLS نشان دهنده این است که مدل های اندازه گیری  ،2ل ودر جد
از روایی )همگرا و واگرا( و پایایی )بار عاملی، ضریب پایایی ترکیبی 

 و ضریب آلفای کرونباخ( مناسب برخوردار می باشد.
_________________________________ 

1 Magner  

 یافته ها
 دامک کارکنان تصویرسازی مدیریت های سوال ویژه اول: تاکتیک

 است؟
 تصویرسازیهای مدیریت تاکتیکی بررسی سازه
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 های مدیریت تصویرسازیو آزمون بارتلت برای سازه تاکتیک KMO: نتایج شاخص 3جدول
 عدد آزمون تناسب کایزر مایر و آزمون بارتلت سازه

 
 های مدیریت تصویرسازیتاکتیک

KMO 926/0 

Barttlett 636/14880 
Df 4465 

P-Value 0009/0 

)کفایت نمونه برداری( برابر KMO مقدار  ،نشان می دهد 3جدول 
 0009/0سطح معناداری آزمون کرویت بارتلت برابر  و 926/0

 اجرای تحلیل عاملی ،است. بنابراین، عالوه بر کفایت نمونه برداری
بر پایه ماتریس همبستگی مورد مطالعه نیز قابل توجیه خواهد بود. 

برای های اصلی های آماری اولیه که در اجرای تحلیل مولفهمشخصه
به دست آمده در جدول های مدیریت تصویرسازی سازه تاکتیک

 پایین نمایش داده شده است. 
 

 

 های مدیریت تصویرسازیتاکتیکعوامل استخراج شده و درصد واریانس تبیین شده توسط  : 4جدول

 مقادیر ویژه اولیه تاکتیک
مجموع توان دوم بارهای عاملی استخراج 

 شده

مجموع توان دوم بارهای عاملی بعد از 
 چرخش واریماکس

 کل 
در صد از 
 واریانس

درصد از 
واریانس 
 تجمعی

 کل
در صد از 
 واریانس

درصد از 
واریانس 
 تجمعی

 کل
در صد از 
 واریانس

درصد از 
واریانس 
 تجمعی

1 15/22 32/23 32/23 15/22 32/23 32/23 19/12 83/12 83/12 
2 03/4 25/4 56/27 03/4 25/4 56/27 34/7 73/7 56/20 
3 51/3 70/3 26/31 51/3 70/3 26/31 73/5 03/6 59/26 
4 07/3 24/3 50/34 07/3 24/3 50/34 36/4 59/4 19/31 
5 73/2 87/2 37/37 73/2 87/2 37/37 07/4 29/4 47/35 
6 22/2 33/2 71/39 22/2 33/2 71/39 85/2 00/3 48/38 
7 95/1 05/2 76/41 95/1 05/2 76/41 53/2 66/2 14/41 
8 79/1 89/1 65/43 79/1 89/1 65/43 38/2 51/2 65/43 

مورد عامل  8های ویژه شود ارزشمالحظه می 4چنانچه در جدول 
یرات کل یدرصد از تغ 44که مجموعا تقریبا  1بزرگتر از پژوهش: 

برابر با ها ارزش ویژه عامل اول عهده دارند، در میان آنه را ب
، عامل 70/3، عامل سوم 25/4ارزش ویژه عامل دوم برابر با ، 32/23

 05/2، عامل هفتم 33/2، عامل ششم 87/2، عامل پنجم 24/3چهارم 
 .استبوده  89/1و عامل هشتم 

 برازش مدل
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 استاندارد ضرایبدر حالت  های مدیریت تصویرسازیمدل تاکتیک :1شکل

 
 داری ضرایبمعنیدر حالت  صویرسازیهای مدیریت ت: مدل تاییدی تاکتیک2شکل

 های مدیریت تصویرسازیآنها مدل تاییدی تاکتیکمعنی داری  ضریبو  اصلی ضریب عاملی تاییدی :5جدول 

 مسیر میان متغیرها
ضرایب 

 نتیجه t p-valueآماره  مسیر

 دار است.معنی 0009/0 218/16 617/0 االتاکتیک تاثیر روبه ب  <های مدیریت تصویرسازیتاکتیک
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 283... کارکنان تصویرسازی مدیریت های تاکتیک شناسایی        

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 دار است.معنی 0009/0 406/53 848/0 تاکتیک تدافعی <های مدیریت تصویرسازی تاکتیک
 دار است.معنی 0009/0 364/87 911/0 تاکتیک تهاجمی <های مدیریت تصویرسازی تاکتیک
 دار است.معنی 0009/0 386/19 662/0 خودمحورتاکتیک  <های مدیریت تصویرسازی تاکتیک
 دار است.معنی 0009/0 579/15 594/0 ورمحتاکتیک رئیس <های مدیریت تصویرسازی تاکتیک
 دار است.معنی 0009/0 907/11 504/0 تاکتیک غیرکالمی <های مدیریت تصویرسازی تاکتیک
 دار است.معنی 0009/0 179/23 711/0 تاکتیک کارمحور <های مدیریت تصویرسازی تاکتیک

 دار است.معنی 0009/0 828/15 601/0 تاکتیک کالمی <های مدیریت تصویرسازی تاکتیک

ه ها بکیتاکتضریب عاملی تاییدی  نشان می دهد که 5نتایج جدول
 روبه باال ریاثتترتیب بر تاکتیکهای مدیریت تصویرسازی )تاکتیک 

 برابر تدافعی و تاکتیک 218/16برابر با  tو آماره  617/0برابر با 
 با برابر تهاجمی و تاکتیک 406/53 با برابر t آماره و 848/0 با

 با برابر خودمحور و تاکتیک 364/87 با برابر t آماره و 911/0
 با برابر محوررئیس و تاکتیک 386/19 با برابر t و آماره 662/0

برابر با  یرکالمیغ کیتاکتو  579/15 با برابر t آماره و 594/0
 با برابر کارمحور و تاکتیک 907/11برابر با  tو آماره  504/0
 601/0 با برابر کالمی و تاکتیک  179/23 با برابر t آماره و 711/0

این تاکتیکها کمتر   p-valueو مقدار   828/15 با برابر t آماره و
های در تبیین تاکتیک ها کیتاکتبوده در نتیجه، این  05/0از 

 دار دارند.مدیریت تصویرسازی تاثیر معنی
 

 های توصیفی نظیر میانگین، میانه، مد، انحراف از معیارشاخص: 6جدول
 انحراف از معیار مد میانه میانگین تعداد متغیرهای پژ وهش

 55/0 80/2 00/3 01/3 340 تاکتیک تدافعی
 56/0 14/3 07/3 04/3 340 تاکتیک تهاجمی

 60/0 20/3 10/3 02/3 340 تاکتیک تاثیر روبه باال
 70/0 60/2 00/3 99/2 340 تاکتیک کالمی

 75/0 80/2 80/2 86/2 340 تاکتیک غیرکالمی
 72/0 86/2 00/3 99/2 340 محورتاکتیک رئیس

 60/0 14/3 00/3 04/3 340 تاکتیک خودمحور
 66/0 67/2 00/3 97/2 340 تاکتیک کارمحور

 43/0 17/3 07/3 01/3 340 های مدیریت تصویرسازیتاکتیک

پس از بررسی مدل و سواالت پژوهش به بررسی اهمیت هریک از 
 پردازیم:تاکتیکهای مدل می

ی رسازیتصو تیریمد یهاکیتاکتسوال ویژه دوم: میزان اهمیت 
 چگونه است؟

                            
 یرسازیتصو تیریمد یهاکیتاکت: اولویت بندی  7جدول
 اولویت میانگین رتبه تاکتیکهای مدیریت تصویرسازی

 3 75/4 تاکتیک تدافعی
 2 77/4 تاکتیک تهاجمی

 4 59/4 تاکتیک تاثیر روبه باال
 6 36/4 کالمیتاکتیک 

 8 89/3 غیرکالمی تاکتیک
 5 37/4 محوررئیس تاکتیک

 1 90/4 تاکتیک خودمحور
 7 36/4 تاکتیک کارمحور

 تیریمد یهاکیتاکتگردد، در بین همانطور که مالحظه می
بیشترین اولویت از لحاظ عملکردی مربوط به متغیر ی رسازیتصو

و کمترین اولویت مربوط  90/4خودمحور با میانگین رتبه تاکتیک 
 است.بوده  89/3به تاکتیک غیرکالمی با میانگین رتبه 
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برابر با  SRMR، مقدار شدمالحظه  7همانطور که در جدول 
که مقدار قابل  085/0نیز برابر با  rms theta، مقدار 075/0

نیز برابر  NFIبرازندگی الگو  قبولی است. از طرفی دیگر شاخص
 باشد.می 856/0با 
 

 نتیجه گیری
نظر خود بر دیگران را مدیریت  کنند تا تاثیرات مورد افراد سعی می

ازی شامل رفتارهایی می شود که بخشی از سمدیریت تصویر . کنند
باید به این نکته توجه داشت که مدیریت . شرح شغلی فرد نیستند

وان ت نیست، بلکه می گراندیزی الزاما دروغگویی و فریب ساتصویر
ازی در سبا به کارگیری تاکتیکهای مناسب مدیریت تصویر

به نتایج قابل  خالقیموقعیتهای مقتضی و رعایت استانداردهای ا
 که است ای ساده تاکتیک تصویرسازی مدیریتتوجهی دست یافت 

 مدیریت شامل و برد کارمی به زمانی هر در فردی هر عملی شکل به
 تصاویر ها سازمان بیشتر عموماً. اوست خود بیرونی سبک و ظاهر
 بودن، جذاب وفاداربودن،: شامل که دهند می ترجیح را ای ویژه

 دادن نشان برای تعمدی ظاهری با. است غیره و آراستگی صداقت،
 بتیمث تصویرسازی تواند می فرد شده، داده ترجیح ذهنی تصاویر این

تصویرسازی که مقدمه نفوذ  کند ایجاد سازمان بانفوذ براعضای
سازمانی است و طی آن افراد می کوشند تا واکنش دیگران نسبت به 

لوه ج افکار یا تصویر خود در ذهن دیگران را پیگیری نموده و مثبت
دهند. مثبت جلوه دادن خود در پیش دیگران مزایایی چون استخدام، 

رمغان به ا ارتقای سریع تر، حقوق بیشتر و ارزیابی عملکرد بهتر را
مفید  سازمان آورد. که بسیاری از پژوهشگران این رفتار را برای می

نهایتا باید گفت سازمان ها باید تالش کنند تا مدیریت  می دانند
 .سازی به عنوان یک فرهنگ در کارکنان نهادینه شودتصویر

با توجه به نتیجه سوال ویژه اول تاکتیکهای مدیریت تصویرسازی 
کارکنان کدامند؟ تاکتیکهای شناسی شده پژوهش حاضر عبارتند از:  

به جهت حفظ جایگاه فعلی به  تاکتیک دفاعی که کارکنان ازآن
ی کارکنان موثر است. هنگاممی برند. این تاکتیک بر عملکرد کار 

 مینیرو و منابع خود را به کار  که کارمند احساس خظر کرد تمام
از خطر افتادن جایگاهش در سازمان جلوگیری کند. که نتیجه تا برد 

 حسن زادهسروی و ( و 15) شیری و همکاراناین پژوهش با نتایج 
انی ( همخو2فی فر )ی( همخوانی دارد. اما با نتیحه پژوهش شر9)

ندارد.. تاکتیک بعدی که در تحقیق حاضر شناسایی شده است 
زمانی کارکنان از مدیریت تصویر سازی  تاکتیک تهاجمی می باشد،

تهاجمی استفاده می کنند که موقعیت خود را در سازمان بخواهند 
( 15)و همکاران ارتقا دهند. نتیجه پژوهش حاضر با نتایج شیری

 همخوانی دارد.  
تیکهای مدیریت تصویرسازی شناسایی شده، استفاده از یکی از تاک

ی های ارتباططور کلی کسب مهارتتاکتیک کالمی می باشد. به 
دارد. در این بین هوش  ارتباط کارکنان سازمانها اثر شگرفی در 

کالمی و قدرت برقراری ارتباطات موفق و آگاهانه، بسیار تعیین 
سروی و نتیجه پژوهش حاضر با نتایج تحقیق  .کننده خواهد بود

( همخوانی دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که کارکنان 9حسن زاده )
دهند با استفاده از تقویت دایره لغات و  ارتقاخود را  هوش کالمی

مدیریت در پاسخگویی و ارتباط کالمی در ادارات می باشد. 
ه استفاده از تاکتیکهای مدیریت تصویرسازی که شناسایی شد

روی س تاکتیک غیر کالمی می باشد. این نتیجه هم با نتایج پژوهش
ارتباط  ( همخوانی دارد.1) ناصری و همکاران( و 9حسن زاده) و

غیرکالمی که همیشه مورد توجه و عالقه مذاکره کنندگان قرار 
از تاکتیکهایی است که به کارکنان در برقراری ارتباط  داشته است

کند. بنابراین پیشنهاد می شود: سازمانها کالسهای  موثر کمک می
آموزشی برا استفاده کارکنان از روشهای غیر کالمی بر گزار کنند. 

دادند که تاکتیکهای مدیریت  ( نشان16) لیدنوین و همچنین 
 ارتباط مثبتی بر ارزیابی عملکرد تأثیرگذار محوررئیس سازیتصویر

 باشد. حاضر همسو میهستند. این یافته با نتایج پژوهش 
یکی دیگر از تاکتیکهای شناسایی شده در پژوهش تاکتیک خود 

 ش میالوقتی کارکنان ت محور می باشد. یعنی بر اساس این تاکتیک 
کنند تا خودشان را به عنوان فردی نمونه جلوه دهند و فردی 
سختکوش و مهربان به نظر بیایند، در واقع از تاکتیکهای متمرکز بر 

کنند. به تبع سازمان از مزایای داشتن ایـن رفتـار  استفاده میخود 
بـرد. از خصوصـیات ایـن رفتـار انجـام کارهای مختلف  سـود مـی

در جهت منافع سازمان بدون داشتن چشم داشـت اسـت؛ زیـرا ایـن 
رفتـار مطابق تعریف در سیستم پاداش رسمی سازمان تعریف نشده 

 د، میکن ه از این تاکتیکها استفاده میبنابراین کارمندی ک. است
لند که فردی مهربان، مودب، با الخواهد به سرپرست خود بقبو

مهارت و دارای ارزشهای کیفی مثبت است و کارمندی است که 
 .خود را وقف کارش کرده است

ن آن این یافته مبیدیگر شناسایی شده کار محور می باشد.  تاکتیک
این باشند که رفتارهایی را نشان  است که وقتی کارکنان درصدد

برای  قالیدهند که حاکی از خود ارتقائی و برای آنکه فرد شایسته و 
ت. اس کارمحورشغلش به نظر بیایددر واقع به دنبال تاکتیکهای 

واهد خ بنابراین کارمندی که از این تاکتیکها استفاده می کند، می
 تمایل دارد وقایع همچنین ،مسئولیت وقایع مثبت را به عهده بگیرد

کند تنها  منفی را کم تر از آنچه مضر است نشان دهد و سعی می
نیز  (16) لیدنموفقیتهای خود را نشان دهد. در این راستا، وین و 

 نشان دادند که تاکتیکهای مدیریت تصویرپردازی متمرکز بر شغل 
های پژوهش حاضر با نتایج  لذا یافتهدر سازمان تاثیر مثبت دارد. 

شود  پیشنهاد می. بنابراین. همسو است (16) لیدنوین و  ژوهشپ
های آموزشی،  از طریق برگزاری دوره آموزش و پرورش ادارات

کارگاهها، سمینارها و همایشها در رابطه با رفتارهای صحیح 
 . سازمانی را به کارکنان آموزش دهند

 راستای در در سازمانها با توجه به نتیجه پژوهش پیشنهاد می شود:
 نگیزها ایجاد به سمت آن دادن سوق رفتارهای کارکنان و بهتر کنترل

 تصویرسازی نتایج پژوهش تاکتیکهای مدیریت کارکنان، بین
 بر بتمث شود، زیرا مدیریت تصویرسازی  نظرگرفته در را کارکنان

 .تأثیر دارد پیشرفت عملکرد سازمان
 یهاکیتاکتبا توجه به نتیجه سوال ویژه دوم )میزان اهمیت 

 تاکتیک داد، نشان ی چگونه است؟( نتایجرسازیتصو تیریمد
خودمحور مدیریت تصویر سازی بیشترین رتبه از لحاظ عملکردی 

( و 17را دارد که نتیجه این پژوهش با نتایج دیهیم و همکاران)
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 285... کارکنان تصویرسازی مدیریت های تاکتیک شناسایی        

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

دارد. بنابراین پیشنهاد  ( همخوانی21( و ترن)9حسن زاده)سروی و 
 هترینب تصویرسازی مدیریت تاکتیکهای الویت با توجه به می شود:
 طتوس آن به کارگیری راستای در و کرده انتخاب را تاکتیکها
باید کارکنان، مدیر یا  اداراتدر   .نمایند بیشتر تالش کارکنان

با  فرادیهمچنین اسیاست ارتباطات گسترده و باز را حفظ کنید. 
پس در استخدام  ند.استخدام کن دارند، مهارت و تجربه خود مدیریتی

های الزم و مناسب، برای برای یافتن افردی با مهارت افراد دقت شود.
تند عبار شود. باید در استخدام افراد به آنها توجه دارندخود مدیریتی 

 :از

مهارت تعیین اهداف: افرادی که ذاتا دارای مهارت تعیین اهداف  
توانند مسائل مربوط به خود را حل کنند، بلکه تند، نه تنها میهس

 دیگر را ها ای قوی برای انجام این کار در گروهاشتیاق و انگیزه
هستند. برای  ماهرطور معمول در مدیریت خود دارند. این افراد به

کنند و قادر حل موضوعاتی که اهمیت بیشتری دارند، راهی پیدا می
 .ورد نیاز را با حداقل نظارت الزم ارائه دهندخدمات م ،هستند

مهارت مدیریت زمان: افرادی که مهارت مدیریت زمان را در 
سطوح باالیی دارند، اغلب در مدیریت خود بسیار خوب عمل 

ریزی کنند. این افراد برای حداکثر استفاده از هر روز برنامهمی
رده و برای ها تمرکز کترین اولویتکنند و ابتدا روی مهممی

 .کنندکارهایی که ارزش باالتری دارند، تالش می
در مرحله  دارند:  تجربه خود مدیریتیافرادی استخدام شوند که 

در  شودهای آنها توجه افراد باید به تجربه بعدی، برای استخدام
سازمان خود به افرادی نیاز دارید که بتوانند خودشان را مدیریت 

 کنند. 

الزم است  تضویرسازی مدیریتمحوری پرورش خودبرای تقویت و 
 :دو گام زیر را به ترتیب طی کنید

محوری استفاده خود باید به کارکنان آموزش داد تا از تاکتیک 
الش تمام ت  سازمانی، فعالیتهای و سازمان به اینکه عنایت کنند، با

 باشد.  می سازمانی اهداف به نیل جهت در
 کارکنان ادارات آموزش و پرورش میتاکتیکهای غیر کال زمینه در

می، صمی نشستهای و و پاسخ پرسش پیشنهاد می شود: ادارات جلسات
مدیریت تصویرسازی  کالمی غیر برای ایجاد مدیریت تاکتیکهای

 برگزار کنند. مطلوب کارکنان،
 تاکتیکهای مدیریت تصویرسازی از می شود مدیریت، پیشنهاد بعد در
 استفاده شود. کارکنان توانمندسازی در

سازمانها براساس تاکتیکهای شناسایی شده در این  شود می پیشنهاد
 در آنها غیرمستقیم و اثرات مستقیم و اهمیت میزان پژوهش، از

با مدیریت تصویرسازی مطلوب،  بتوانند تا یابند آگاهی خود سازمان
 سازمان خود را به شیوه کارامدی مدیریت و رهبری نمایند.

تواند با آموزش مکرر نیروهای خود  می ش و پرورشادارات آموز
 میزان بر مواره، هاستفاده از تاکتیکهای تصویر سازیدرخصوص 

 کیفیت اموزشی و آن، موجب به که بیفزایند مخاطبین خود اعتماد
 عملکرد سازمان ارتقا پیدا کند.

در این راستا برگزاری جلسات توجیهی ویژه کارکنان با موضوعیت 
ش در جهت ارتقاء آن در میان کارکنان، الو ت یتصویرسازمدیریت 

 تواند ارزشمند باشد؛ همچنین صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، می به

توجه بیشتر به نیازهای روانی و عاطفی کارکنان به عنوان عضوی از 
تواند در این را ستا اثرگذار با شد. شاید تمرکز بیشتر بر  سازمان می

و فوق برنامه کارکنان، ایجاد و یا افزایش های رفاهی  برنامه
پاداشهای شغلی و همچنین ایجاد تنوع در آن بتواند در این ارتباط 
ارزشمند با شد. از طرف دیگر، برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه 

به منظور ارتقاء آگاهی و شناخت آنها از مفاهیم مرتبط  کارکنان
ارتقاء آن در میان  یو آموزش راه کارها یتصویرسازمدیریت  با 

در جهت ارتقاء این مهم در کارکنان  موثرتواند گامی  کارکنان می
 .سازمان هدف این پژوهش و شاید دیگر سازمانهای کشور باشد

 پیشنهادات کاربردی
برحسب پژوهش صورت گرفته موضوعات ذیل به دیگر محققینی 
که قصد دارند در عرصه ی مدیریت تصویرسازی پژوهش نمایند 

 پیشنهاد می گردد:
در سازمان های دیگر انجام  سازیرتصوی بررسی متغیرهای مدیریت

 دهند.
 نهاسازما دیگر مشابه دربررسی تطبیقی پژوهش حاضر با پژوهش 

 انجام دهند.
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