
 

  

Public Organizations Management  Print ISSN:     2322-522X 

 Online  ISSN: 2538-600X     

Investigating the Mental Imaging Management Behaviors 

 Based on Situational and Personal Predictors 
 

Mahdieh Bagheri Qajari 

Ph.D Candidate, Department of Educational Sciences, Sari Branch, Islamic Azad University, Iran. 

E-mail: Mahdie.bagherii62@gmail.com 

 

Mohammad Salehi 

*Corresponding author: Associate Professor, Department of Educational Management, Sari 

Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran. Email: Drsalehi@iausari.ac.ir 

 

Maryam Taghavai Yazdi 

Associate Professor, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad 

University, Sari, Iran. E-mail: m_taghvaeeyazdi@yahoo.com 

 
Abstract 

Mental imaging plays a significant role in orienting the activities of individuals in the organization 

and has potential effects on the employees’ performance. The purpose of this study was to 

investigate mental imaging management behaviors based on situational and personal predictors. 

This applied study was conducted using descriptive-survey and cross-sectional approach. The 

statistical population of study included the education staff of Mazandaran province in 33 branches 

of this department in spring 2019 (39,220 persons factor analysis show that components of 

performance evaluation, job conditions and position, role ambiguity (job stressors), leader-member 

exchange, organizational culture, political skills, accountability hierarchy, situational explanators 

and components, self-control (self-appraisal), personal attraction, self-confidence, and need for 

power and conscience (conscientiousness) were the explainators of the personal conditions that 

affect the mental imaging management of the staff of the education department of Mazandaran 

Province. In explaining the relationships between research variables, the results indicate that 

situational and personal conditions have a significant and positive impact on the mental imaging 

management of staff.), among whom 380 were selected as the sample of study through the 

multistage cluster sampling method using Karajsi and Morgan. To collect data, two questionnaires 

of situation and personal predictors and Bolino and Thornley (1999) Mental Imaging Management 

Questionnaire were used. The SPSS and AMOS software were used for data analysis. The results 

of exploratory and confirmatory.  
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 چکیده
کارکنان  یبر عملکرد فرد یاافراد در سازمان دارد و آثار بالقوه یهاتیدر سوءگیری فعال یتوجهذهنی نقش قابل یرپردازیتصو

بوده  یو شخص یوضع هایکنندهینبیشیبراساس پ یذهن یرپردازیتصو تیریمد یرفتارها شیدارد. هدف از پژوهش حاضر، پا
شامل  یاست. جامعه آمار یو به صورت مقطع یشیمایپ -یفیروش، توص ثیو از ح یاست. پژوهش از نظر هدف، کاربرد

با روش  انیم نینفر که از ا 39220اداره، به تعداد  نیشعبه ا 33در  1398کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران در بهار 
ها از داده یآور. جهت جمعدین گردییتع 380مورگان و به تعداد  یبا جدول کرجس یاچندمرحله ایبه صورت خوشه یرگینمونه

( استفاده 1999) یو تورنل نگیبول یذهن یرپردازیتصو تیریو پرسشنامه مد یو شخص یوضع یهاکنندهینیبشیدو پرسشنامه پ
حاصل از  جینشان داد، با توجه به نتا هاافتهیاستفاده شد.  AMOS و SPSS  یافزارهاها از نرمداده لیو تحل هیشد. جهت تچز

(، یشغل زایابهام نقش )عوامل استرس ،یشغل گاهیو جا طیعملکرد، شرا یابیارز یهامؤلفه ،یدییو تأ یاکتشاف یعامل لیتحل
( و یتی)وضع یتیموقع طیشرا کنندهنییتب ،ییمراتب پاسخگوسلسله ،یاسیس هایمهارت ،یسازمانعضو، فرهنگ-مبادله رهبر

 طیکننده شرانیی( تبیشناسفهیبه قدرت و وجدان )وظ ازیاعتماد به نفس، ن ،یشخص تیاب(، جذیابی)خودارز یها، خودکنترلمؤلفه
 یرهایمتغ نیروابط ب نتبیی در. انددر اداره آموزش و پرورش استان مازندران، بوده یذهن یرپردازیتصو تیریمؤثر بر مد یشخص

 تیریبر مد یشخص طیو شرا یذهن یربرداریتصو تیریبر مد یتیموقع طیاز آن بوده که شرا یحاک جینتاپژوهش، 
 داشته است. یو مثبت یداریمعن ریتأث یذهن یربرداریتصو

 

اداره آموزش و پرورش استان  ،یشخص کنندهینبیشیپ ،یوضع کنندهینبیشیپ ،یذهن یرپردازیتصو تیریمد :های کلیدیواژه
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 مقدمه
 استخدام نامکا هاآن در که امروزی شغلی هایمحیط در

 خواهندمی که ندارد، کارکنانی وجود همه برای بلندمدت

 مدیریت را آن و کنند طی موفقیت با را خود شغلی مسیرهای

 وظایف صحیح دادن انجام برعالوه کنند تالش باید نمایند،

 به شایسته افرادی نیز خود مدیران و همکاران نظر از ،شانرسمی

 یابیدست یبرا هاسازمان (.1224، 1و همکارانند )کنگ برس نظر
 هاییتکنیکو  هاروشاده از فاست ازمندین تیو رضا تیو موفق

 تأمینمنافع سازمان  یرا بر مبنا ایحرفهو  یاست تا منافع شخص
 (.2424 ،2اسپورتی)کند 

به ادراکات و تصورات کارمندان خود توجه  دیبا هاسازمان
در  عیسر ینوآور در برطرف کردن آن کنند و با یکرده و سع

قدرت  رییتغ نیو همچن کار و اشتغال دیجد می، مفاهیورافن
 حلراهمقابله کنند. احساسات مثبت و تمرکز بر  یو محل یجهان

 ییرها دیکل یچهارم صنعت بمعنا در انقال جادیا یدهایکل عنوانبه
 .(2424، 4)مایر شودمیقلمداد  هاسازمان شرفتیپو 

 سازمانی رفتار ادراکی هایجنبه از یکی تصویرسازی مدیریت

 افراد آن طی که است فراگردی ،تصویرسازی مدیریت .است

 در خود تصویر یا افکارشان به نسبت دیگران واکنش تا کوشندمی
 منابع، کمبود. دهند جلوه مثبت و کنند پیگیری را دیگران ذهن

 کار محیط روزافزون شدن یرقابت کار، جویای افراد تعداد افزایش

 هاسازمان در کارمندان که است شده باعث اقتصادی ثبات عدم و

 روشی و راه هر از استفاده به بیشتر منافع آوردن دست به برای

 .دهند افزایش سازمان در را خود ارزش ترتیب بدین تا بزنند دست
 اقدامات به دست است ممکن سازمان یک کارمند هدف این برای

 جلوه پرنفوذ یا قدرت با فردی را خود مثال برای تا بزند سیاسی

 .(2414، 3)زیونوسکا و همکاران دهد
 به خاطر این به را تصویرپردازی ،هاسازمان در کارکنان ،لذا 

 را هاآن مورد در همکاران و مدیران هایبرداشت تا برندمی کار

 و مشاغل به بتوانند طریق این از و دهند قرار تأثیرتحت

 ،و همکارانشکاری ) یابند دست بهتری شغلی هایفرصت
 چگونگی در فعالی نقش تأثیرگذار، افراد رسدمی نظر به (.1496

. کنندمی بازی دارند، هاآن از دیگران که تصویری تشکیل
 مفهوم گیریشکل در ابتدایی ییهاگام گافمن اولیه هایپژوهش

                                                
1. Kang & et al 

2. Sportie 
3. Mayer 
2. Zivnuska   & et al 

 مدیریت وی(. 1971، 5گافمن) است تصویرسازی مدیریت

 تأثیرتتح هدف با که کندیم تعریف رفتاری ا ر تصویرسازی

 و وین. است شخصی منافع جهت در و دیگران ادراك قراردادن
: کنندمی تعریف گونهاین را تصویرسازی مدیریت نیز لیدن

 وجهة از نگهداری و حفاظت جهت کارمندان فردی رفتارهای

 )مانند دیگر مهم افراد ادراك نحوة بر تأثیرگذاری یا خود شخصی
 مدیریت طریق از کارمندان. هاآن ازو مدیران(  هاسرپرست

 و همکاران دیگر احترام و اعتماد ،کنندمی سعی تصویرسازی

. (2444، 6)وین و لیدن آورند دست به را خود سرپرستان ژهیوبه
 و دارند هاسازمان در زیادی اهمیت هابرداشت و تصوراتادراکات، 
 برای حیاتی عاملی و سازمانی زندگی اساسی بخش هاآن مدیریت

 گفت توانیم که یطوربه است؛ مؤثر سازمانی ارتباطات برقراری

 مدیریت شناخت ،سازمانی زندگی کامل شناخت یهاراه از یکی

 مصاحبه هنگام استخدام متقاضیان اینکه. است تصویرپردازی

 و کنند ایجاد گرمصاحبه ذهن در خود از مثبتی تصویر کوشندیم
 خودشان از درستی تصویر خواهندیم( کارکنان) مدیران نکهای یا

 تالش که شرکتی یا و آورند؛ به وجودکارکنان )مدیران(  ذهن در

 ذهن در خود گرایی تخصص و کیفیت از مثبتی تصویر کندیم

 تصویرپردازی مدیریت کاربردهای از برخی کند، ایجاد مشتریان
 (.2447، 7شوکر) هستند هاسازمان در

 کنترل تحت برای فرد تالش را تصویرسازی مدیریت کرشلن

 تعامالت در که کندت تعریف میخود از تصویری درآوردن

 شفاهی، بیان یهافن شامل تالش این .شود می مطرح اجتماعی

 یا و مصنوعی یهاشینما ،(بدن حرکات )مانند غیرکالمی ارتباط

 فهم .(1914، 1)شلنکر است خاص رفتارهای مجموعة

 در ما به ذهنی تصویرپردازی مدیریت رفتار یهاکنندهبینیپیش

 کمک شوندیم رفتار این بروز موجب که عواملی شناسایی

ذهنی نقش  تصویرپردازیذکر شد  . با توجه به آنچهکندیم
افراد در سازمان دارد اما  هایفعالیتسوگیری  در توجهیقابل

 هاسازمانن آنچه اهمیت این موضوع را برای مدیران و مسئوال
که در  استبر عملکرد فردی کارکنان  آثار، سازدیم توجه قابل

صورت نامناسب بودن آن منجر به نتایج ناگوار برای عملکرد کلی 
 ترینمهمسازمان خواهد شد. آموزش و پرورش یکی از 

ی آموزشی کشور بوده و اثر حیاتی بر آینده نوجوانان و هاسازمان

                                                
5. Goffman 

6. Wayne & Liden 
7. Schokker 
8. Schlenker 
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کشور دارد، اما آنچه که در این  سازانهآیند عنوانبهجوانان 
مدیریت »جدی به مقوله  چنداننه، توجه گرددمیسازمان مشاهده 

مختلف  هایتاکتیک هایکنندهبینیپیشو « تصویرپردازی ذهنی
در « مدیریت تصویرپردازی ذهنی». با توجه به اهمیت استآن 

صحیح بر  کارگیریبهمثبتی که در صورت کنترل و  آثارسازمان و 
مدیریت منابع انسانی در سازمان و عملکرد فردی کارکنان 

ی هاسازماندر  ساالریشایستهو همچنین، لزوم  گذاردمی
مناسب،  هایجایگاهامروزی و ضرورت قرار دادن افراد شایسته در 

آموزش، ضرورت انجام پژوهش در  هایسیستمخصوص در ه ب
 براساسی رفتارهای مدیریت تصویرپردازی ذهنخصوص 

 تیریمد. کندیمنمود پیدا  وضعی و شخصی هایکنندهبینیپیش
 یدوعامل رانیو پرمشغله بودن مد یذهن رپردازییاندك تصو

از کارهای ارزشمند  یبرخ شوندیمموجب  هم باهستند که 
های مربوط به واگذاری شغل،  رییگ میکارکنان به هنگام تصم

 (. 1419 ان،یی)رضا گرفته شوند دهیپرداخت و ارتقاء ناد
اخذ  ازمندیامروزی که ن پرفشارو  ایکاری پو یهاطیمحدر  ،لذا

 تیریمهارت داشتن در مد باشندیم عیسر ماتیتصم
است؛ که  یسازمان یزندگ اتیاز ضرور یکی یذهن تصویرپردازی
از آن آگاه باشند و افرادی که از  دیبا هاسازمان رانیکارکنان و مد

ندارند، ممکن است در معرض  یآگاه یانسازم یبعد زندگ نیا
قرار  یسازمان نییتنزل به سطوح پا یو حت لکردعم فیضع یابیارز

 مؤثر شخصی و وضعی عوامل دارد سعی پژوهش این ،لذا .رندیگ
با ارائه یک  و کند را شناسایی تصویرپردازی مدیریت رفتاربر 

 ةنیدرزم هاپژوهش خأل از مقداری بتواندبومی  کامالًالگوی 

 رفتار جدید موضوعات از یکی عنوانبه ذهنی تصویرپردازی مدیریت

 اهمیت از را کارکنان و مدیران کند و پر کشورمان در را سازمانی
 تأثیر و شناسایی با بتواند طریق این از نیز و سازد آگاه موضوع این

 رفتارها گونهنیا منفی پیامدهای برخی از هاکنندهبینیپیش این
 یوربهره ارتقای راستای در آن مثبت پیامدهای از و کرده جلوگیری

 یرپردازیتصو تیریمد» تیبا توجه به اهم. نماید استفاده سازمان
 کارگیریبهکه در صورت کنترل و  یمثبت آثاردر سازمان و  «یذهن
 یدر سازمان و عملکرد فرد یمنابع انسان تیریبر مد حیصح

 یهاسازماندر  ساالریایستهشلزوم  ن،یو همچن گذاردمیکارکنان 
مناسب،  هایجایگاهدر  ستهیو ضرورت قرار دادن افراد شا یامروز

آموزش، ضرورت انجام پژوهش در  هایسیستمخصوص در ه ب
 براساس یذهن یرپردازیتصو تیریمد یخصوص رفتارها

 ،درواقع. کندیم داینمود پ یو شخص یوضع هایکنندهبینیپیش
مدیریت تصویرپردازی ذهنی رفتار بررسی  اصلی این پژوهش سؤال

های وضعی و شخصی است و اینکه دارای کنندهبینیپیش براساس
 است؟ ییهامؤلفهچه 

 

 مبانی نظری

 1مدیریت تصویرپردازی ذهنی
میان در  هانیبهترارائه  هاسازمانی در منابع انسان یهدف اصل

به  یستگیاست. شا سازمان تیکمک به موفق جهیدرنتکارمندان و 
فرد گفته  یتیشخص یهایژگیو ای هاییتوانا، هامهارتدانش، 

و هرچه  گذاردمی تأثیر یو یبر عملکرد شغل ماً یکه مستق شودمی
در جهت حمایت کارکنان و پشتیبانی از  هامهارتو  هاییتوانااین 

سازمان  تیدرنهایکدیگر به کار رود، در وهله اول کارکنان و 
 میالدی، 1974 دهة از. (2424 ،)آروندیکومار ع خواهد بودفنذی

 نفوذ، قدرت، نظیر موضوعاتی به مدیریتی و سازمانی رفتار محققان

 پی در که حد آن تا شدند مندعالقه سازمان در و سیاست تعارض

 شکل سیاست قدرت و نظریة زمینه، نیدر ا بسیاری هایپژوهش

 و افراد از اییچیدهپ سیستم عنوانبه سازمان نظریه، این در گرفت.
-ارزش باورها، منافع، دارای یک هر که شود،پنداشته می هاائتالف

 این .است خود خاص هایپنداشت و انتظارات ها،سلیقه ها،

 با سازمانی کمیاب منابع کسب برای دائمی صورت به هاائتالف

 تلقی ناپذیریاجتناب امر و تعارض تضاد کنند.می رقابت یکدیگر

شود، می نمایان سیاسی رفتار در که قدرت و نفوذاعمال و شودمی
 خواهد استفاده تعارض و رقابت این در که است ایاسلحه نخستین

-اجتناب هایجنبه از رفتار سیاسی که است آشکار ،بنابراین شد.

 فعالیتی را سیاسی رفتار افراد اغلب اما است. سازمانی زندگی ناپذیر

 معنای در سیاست که حالی در رند،گیمی نظر در و منفی زشت

 به ایجامعه در هر که است ایده این از ناشی خود اصلی و اولیه

 افراد هایاختالف رفع برای ابزارهایی باید منافع، تکثر وجود علت

 رفتارهای از باشد. یکی داشته وجود وگوگفتو  مذاکره طریق از

ازی )مدیریت تصویرپرد مدیریت یریکارگبه ،هاسازمان در سیاسی
 تا کوشندمی هاسازمان زیادی در است. افراد افراد توسط (تأثیر

 نتایج دهند. قرار تأثیرتحت را دیگران ذهنیت در تصویرشان

 در بسیاری افراد که دهندمی نشان هاسازماندر  هایپژوهش

                                                
1. Mental Impression Management 



 یو شخص یوضع یهاکنندهینیبشیبراساس پ یذهن یرپردازیتصو تیریمد یرفتارهاپایش و همکاران:  یقاجار یباقر           05

 به ایده شوند. اینمی تصویرپردازی درگیر مدیریت رفتارهای

 که را تصویری آن، از استفاده با افراد که ددار رفتارهایی اشاره
(. 1492)شریفی و نرگسیان،  کنندمی کنترل دارند، هاآن از دیگران

نمود ذهنی اشیاء  عنوانبهکلی  طوربه( تصویر را 1999) 1کاپریوتی
نماید. کند، تعریف میواقعی که در ظرف مکان شیء عمل می

 عنوانبهه تصویر را گفتنی است بسیاری از تعاریف پیشنهاد شد
ها که به رویکرد شناختی صرف ای از عقاید یا نگرشمجموعه

 ذهنی ( تصویر1913) 2کاتلر اند.تمایل دارند مورد بررسی قرار داده

  شی یک یا فرد یک کلی به خصوصیات راجع نظری و ایده را
به عقیده  (.1491جزی، نیا، کاظمی و احمدزادهداند )صالحمی

( مدیریت تصویرپردازی یکی از خصوصیات عمومی 1911) 4اشنایدر
در زندگی اجتماعی است. به عقیده او مدیریت تصویرپردازی تالشی 

های دیگران از قرار دادن تصورات و برداشت تأثیردر جهت تحت
( مدیریت تصویرپردازی تالشی 1992ماست. به عقیده گافمن )

تماعی که اقدامات ما است برای ایجاد معنی یا هدف از تعامالت اج
بینی چیزی که از دیگران انتظار کند و به ما در پیشرا هدایت می

 نماید.داریم کمک می
 درآوردن کنترل برای تحت فرد تالش رپردازییتصو تیریمد

ن یا .است مطرح یاجتماع تعامالت در که است خود از رییتصو
 ،یرکالمیغ ارتباط ،یشفاه انیب هایکیتکن شامل تالش

 دوار(یخاص )تقل مجموعه رفتارهای ای و یمصنوع هایشیمان

 پیامدهای ترینمهم از(. 1494کربکندی، )طبرسا و معینی است

-می شده، توجه آن به هایپژوهش تصویرپردازی که در مدیریت

ارزیابی  نظیر سازمانی مهم متغیرهای بر هاتاکتیک این اثر به توان
 استخدامی، هایمصاحبه ،شغلی ارتقای شغلی، رضایت عملکرد،

 مشارکت، فردی، نفسعزتبهبود  سازمانی، شهروندی رفتارهای

نامطلوبی  موارد از اجتناب شغلی، در موفقیت سازمانی، اثربخشی
 کرد اشاره شهروندی ضد رفتارهای و حقوق کاهش اخراج، مانند

 (.1419، همکاران و )فرهنگی
 

 شرایط شخصی
 ان یم بالقوه رابطه به یادیز توجه ر،یاخ یهاسال در
 و یکار یامدهایپ با هاسازمان کارکنان یتیشخص یهایژگیو

 خصوص پژوهشگران در است. گرفته صورت یسازمان

 چون یجیح نتایدر تشر یتیشخص یهایژگیو تیمطلوب

                                                
1. Kaperiutti 
2. Kotler 
3. Scheinder 

 ،یرهبر ،یتیریمد ی، اثربخشیشغل عملکرد ،یشغل تیرضا

 یقبول قابل جینتا به یروان فشار استرس و و یاجتماع رفتار
 نقش به (2412) 3وزلی(. 1492، و همکاران )حسنی انددهیرس

 یخودکنترل بر یاجتماع هایطیمح تأثیر در تیشخص

 تیریمد یایاح و رنجوریروان بر ارتباط و پرداخت

 در فردی هایتفاوت که داد نشان و کرد دیتأک رپردازییتصو

 (.2412)یوزیل،  دارند نقش رپردازییتصو تیریمد یایاح
 

 0یتیموقع طیشرا

 تیریمد هایکیتاکت است ممکن یتیموقع طیشرا

 برای دهند. قرار تأثیرتحت را استفاده مورد رپردازییتصو

 سطوح عضو،-رهبر مبادله نقش، ابهام مله از یعوامل مثال،

مورد  هایپژوهش در ابهام و ییپاسخگو یمراتبسلسله
 انیم رابطه زین هایپژوهش از یبعض اند.گرفته قرار یبررس

 رپردازییت تصویریخاص مد هایکیتاکت با سازمانیفرهنگ

کربکندی، )طبرسا و معینی اندداده قرار یبررس مورد را
1494.) 

 

 پیشینه پژوهش
با عنوان  و همکاران در پژوهشی که توسط دامغانیان

با هدف بررسی  رانیدب یرپردازیتصو تیریمد هایتاکتیک»
دوم  ةمدارس متوسطذهنی دبیران  یرپردازیتصومدیریت 
انجام شد  «سرخه ،شهریمهدسمنان،  یهاشهرستان

اصلی که همان  مفهومفرعی در قالب هشت  یهاموضوع
، قرار گرفت بودههای مدیریت تصویرپردازی دبیران تاکتیک

؛ تظاهر؛ تضرع؛ ییخود ارتقااند از: خودشیرینی؛ که عبارت
های خاموش؛ واکنش اعتراض کارانه؛ارعاب؛ رفتارهای محافظه

مهدوی . (1497 )دامغانیان و همکاران، های چالشیدر موقعیت
های مدیریت تاکتیک تأثیر»ی تحت عنوان پژوهشدر 
 نشان داد که، «بر عملکرد کارکنان وزارت دفاع یرپردازیتصو

بین تاکتیک متمرکز بر شغل با عملکرد کارکنان از دیدگاه 
داری مشاهده شد. همچنین، مشاهده رابطه منفی معنی سازمان

با عملکرد  یرپردازیتصومدیریت  هایتاکتیکشد که بین 
، آن یعنی تاکتیک متمرکز بر سرپرست مؤلفههر سه و  شغلی

تاکتیک متمرکز بر شغل با عملکرد  و تاکتیک متمرکز بر خود

                                                
4. Uziel 
5. Situation Conditions 
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و  دیهیم. (1496)مهدوی،  داری وجود نداردرابطه معنی شغلی،
 در تصویرسازی مدیریت نقش»با عنوان  وهشیپژدر همکاران 

 عنوانبه «رسازییتصو تیریمد یو معرف یبررس به هاسازمان

 و یآموزش یهاسازمان در شتریب هرچه استفاده برای ابزاری

 .(1495)دیهیم و همکاران،  پرداختند آن نییو تب حیتوض

با عنوان  ارتیز یزدانیدامغانیان و ی که توسط پژوهشدر 
مدیریت  رفتارهای شخصی و وضعی یهاکنندهینیبشیپ»

 ه شدداد نشان انجام گرفت، «سازمان در ذهنی تصویرپردازی

 تیحما تعامالت، ی)فراوانی شخص و یوضع عوامل که

رفتار  بروز در (یدرون یابیخودارز و یشغل فشار و یتیریمد
 یدرون یابیخودارز هستند. مؤثر یذهن رپردازییتصو تیریمد
 تأثیر یذهن تصویرپردازی تیریبر مد یتیریدم تیحما و

 مثبت تأثیر آن بر یشغل فشار و تعامالت یفراوان و یمنف

 به قادر یشخص و یوضع عوامل از یبیترک نیهمچن دارند؛

 در یذهن رپردازییتصو تیریمد بروز رفتارهای بینیپیش

 یزدانی .(1495)دامغانیان و یزدانی زیارت،  هستند سازمان
های مهارت تأثیر در پژوهشی به بررسی تگارو رس ارتیز

سیاسی و مدیریت تصویرپردازی ذهنی دیگران بر یکدیگر 
های سیاسی )هوشیاری ها نشان داد که مهارت. یافتهپرداختند

 صداقتای و اجتماعی، نفوذ بین شخصی، توانایی شبکه
ظاهری( بر توانایی استفاده از فنون مدیریت تصویرپردازی 

هستند و میزان استفاده کارکنان از  مؤثرن ذهنی دیگرا
های سیاسی و نیز استفاده از فنون مدیریت مهارت

)یزدانی زیارت و  بود باالرپردازی در حد متوسط به تصوی
با  خود پژوهشدر  کربکندیطبرسا و معینی (1494رستگار، 
 یو فرسودگ رپردازییتصو تیریرابطه مد یبررس»عنوان 

 ،ارتقاییخود یهامؤلفه میان که رسیدند جهینتبه این  «یشغل
 شغلی فرسودگی و سازیحامی و خود دادن جلوه نمونه

 سایر بین اما .دارد وجود داریمعنی و معکوس دودوبه ارتباط

 کلی نمره بین همچنین .نشد پیدا یدارمعنیرابطه  هالفهؤم

 دارمعنیارتباط  شغلی فرسودگی و تصویرپردازی مدیریت

در پژوهشی که  .(1494کربکندی، طبرسا و معینی) دارد وجود
آیا بررسی کارمندان »و تحت عنوان  1کیسر و پینتوسط 

یک  عنوانبهمدیریت تصویرپردازی  انجام شد «مغرضانه است

                                                
1. Keiser & Payne 

شد، بیان های ایمنی در محل کارگرایش واکنشی در سازه
نشان داد که مدیریت تصویرپردازی ذهنی در  پژوهشنتایج 

روابط ایجاد بینی ، توانایی پیشپژوهشه مورد هر سه گرو
در . (2419 )کیزر و پاین، ایمنی در محل کار را داشته است
مهارت و اراده » با عنوان 2پژوهشی که توسط ماهر و همکاران

 تأثیر «تیریکننده تعدد و سبک مدبینیپیش عنوانبه یاسیس
یاسی که اراده سیاسی و مهارت سنشان داد نتایج انجام شد، 

 هایتاکتیکدهنده فرآیندهای شناختی است که انتخاب نشان
ممکن  همچنین،سازند. را ممکن میتصویرپردازی مدیریت 

های های اندکی در کاربرد برخی از تاکتیکاست تفاوت
و افراد در شرایط مختلف، وجود داشته  تصویرپردازیمدیریت 
 در 4و دوبوشهابر های گوناگونی استفاده کنند. گیگناز شیوه
به بررسی  ساخت یک تصویر از بازبودن»با عنوان  یپژوهش

پرداختند و  «مدیریت تصویرپردازی انکاررقابلیغنقش مهم و 
های مدیریت تصویرپردازی که استفاده از تکنیک ندنشان داد

 ی دارددارمعنی تأثیرگذار در حفظ مشتری و جذب سرمایه
با  یپژوهشدر  3چانگ ونگ و .(2417)گیگن هابر و دوبوش، 

 دادندنشان  «؟کندیمکمک  تصویر تیریواقعاً مد ایآ»عنوان 
 عضو-تبادل رهبربر  یمثبت تأثیر یتیشخص یهایژگیکه و

در  ینقش مهم زین هاآن تصویرپردازی تیریدارند و رفتار مد
که انسجام  نتایج نشان داد نیکند. همچنیم فایا هاآن انیم

 عضو-تبادل رهبرتصورات و  تیریر مدرفتا نیرابطه ب یگروه
در پژوهشی که  (.2415)ونگ و چانگ،  دهدیرا کاهش م

 سازمان دگیزسیاست میزان»تحت عنوان  5توسط چن و فنگ

، انجام گرفت، «تصویرسازی مدیریت هایتاکتیک استفاده از و
در  زدگیتسیاس میزان اندازه هر به نتایج نشان داد که

 و بر شغل تمرکز تاکتیک از استفاده ،باشد کمتر هاسازمان

 برعکس دارد و مثبت نتیجه بیشتر سازمان آن در وظیفه

 داشته را سازمان زده بودنسیاست احساس کارمندان هرچقدر

 و سرپرست بر ی تمرکزهاتاکتیک از استفاده باشند؛

 تریمثبت نتیجه هاتاکتیک و این شودمی بیشتر خودشیرینی

عنوان  ی باپژوهش در 6یوزل (.2414 )چن و فنگ، دهندمی

                                                
2. Maher   & et al 

3. Gegenhuber & Dobusch 
4. Weng& Chang 
5. Chen Y, Fang 
6. Uziel, L 
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تا  تصویر تیریاز مد یاجتماع تیمطلوب یهااسیمق یشیبازاند»
 تأثیر در شخصیت نقش به بررسیی فرد نیب ییگرایخودکنترل

 روان ارتباط بر و پرداخت «خودکنترلی بر اجتماعی یهاطیمح

 داد نشان و کرد دیتأک تصویرپردازی مدیریتی احیا و رنجوری

 نقش تصویرپردازی مدیریت یاحیا در فردی یهافاوتت که

 .)2412)یوزیل،  دارند
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 پژوهش پیشنهادیمدل  .1شکل  
 

 .1 (:یتی)وضع یتیالف( عوامل موقع عوامل مدل پیشنهادی از
و  طی. شرا2(، 2447و همکاران،  سی)هر عملکرد یابیارز
)عوامل  ابهام نقش. 4(،2412بروئر و همکاران، ) یشغل گاهیجا

 -. مبادله رهبر3(، 2419کیزر و همکاران، ()یشغل یزااسترس
چن و ) سازمانیفرهنگ. 5(، 2419کیزر و همکاران، ) عضو

و همکاران،  کلیل)ب یاسیس هایمهارت. 6، (2414فنگ، 
و رستگار،  ارتیز یزدانیو  2447و همکاران،  سیهر -2411
 (2412بروئر و همکاران، ) ییپاسخگو مراتبسلسله. 7(، 1494

 (یابی)خودارز ی. خودکنترل1 (:یتی)شخص یب( عوامل شخص و
. 14(، 2412یوزل، ) یشخص تی. جذاب9(، 2412 وزل،ی) 

 به قدرت ازی. ن11(، 2412بروئر و همکاران، ) نفساعتماد به 
کیزر ) (شناسیوظیفه) . وجدان12و  (2412)بروئر و همکاران، 

 .خاب شدندانت(، 2419و همکاران، 

 

 

 

 

 پژوهش یشناسروش
و از نظر روش،  1ی کاربردیپژوهشاین پژوهش از نظر هدف، 

 به صورت( از گروه پیمایشی و یشیرآزمایغ) یلیتحل -توصیفی
کارکنان آموزش و شامل جامعه آماری پژوهش  .است مقطعی

شعبه این اداره،  44در  1491بهار پرورش استان مازندران در 
 نفر مرد( 11924نفر زن و  24297نفر )شامل  49224به تعداد 

جدول با  ایای چندمرحلهخوشه به صورتیری گروش نمونه و
در پژوهش . تعیین گردید 414و به تعداد کرجسی و مورگان 

ارائه مدل رفتارهای مدیریت تصویرپردازی ذهنی حاضر در پی 
بوده و بدین  وضعی و شخصی هایکنندهبینیپیش براساس
مدیریت »در خصوص  شده انجامپیشین  یهاپژوهشمنظور 

آن در  یریگشکلبر  مؤثرو عوامل « تصویرپردازی ذهنی
های امروزی؛ بررسی و مطالعه گردید. با توجه به جدید سازمان

محققان به  یراًاخ، «مدیریت تصویرپردازی ذهنی»بودن مبحث 
نظری مختلف  یهاچارچوباین مقوله توجه کرده و با ارائه 

مدیریت  یریگشکلبر  مؤثر یهامؤلفهسعی در معرفی 

                                                
1. Applied Research 
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آن از سوی کارکنان  هایتاکتیکو انواع  تصویرپردازی ذهنی
انجام گرفته در مورد  هایپژوهش. تاکنون عمده اندبوده

بر  مدیریت تصویرپردازی ذهنی گیریشکلبر  یرگذارتأث عوامل
این  ریگیشکلبر  مؤثر عواملکه  اندداشتهاین نکته اذعان 

 یتیموقع. عوامل 1 به شرحکلی  دودستهدر  توانمیرفتار را 
خلقی( جای داد. ) یشخص. عوامل 2وضعیتی()سازمانی( و )

بومی و منطبق بر شرایط  کامالًبرای ارائه یک الگوی جامع، 
های کنندهبینیهای ایرانی برای شناسایی پیشسازمان

، مدیریت تصویرپردازی ذهنی« شخصی»و « وضعی»
این با الهام از  مطالعه گردید ومختلفی بررسی و  هایپژوهش
 دودستهعامل در  12د. شارائه  پژوهشمدل  هایپژوهش
بر مدیریت تصویرپردازی  مؤثر« شخصی»و « وضعی»عوامل 

 :به شرحعامل  12تعیین گردیدند. این  ذهنی
. 2، عملکرد یابیارز .1 وضعیتی(:) یتیموقععوامل  .الف 

 زایاسترس)عوامل  ابهام نقش. 4،ایگاه شغلیشرایط و ج
. 6، سازمانیفرهنگ. 5، عضو -مبادله رهبر. 3، شغلی(
  ییپاسخگو مراتبسلسله. 7، های سیاسیمهارت

 یخودکنترل. 1 شخصیتی(:) یشخصعوامل . ب( 
. 11، اعتماد به نفس. 14جذابیت شخصی، . 9 (،خودارزیابی)

 تعیین شدند. ،(شناسیوظیفه) وجدان. 12و  نیاز به قدرت
پیشنهادی، با  مدل هایمؤلفه متغیرها وبعد از تعیین 

های استاندارد و پرسشنامههای معرفی شده و پژوهشرجوع به 
مورد  متغیرهایهمچنین مطالعه ادبیات نظری مربوط به 

و شرایط  32گویه )شرایط موقعیتی  72ای با پرسشنامهبحث، 
این پرسشنامه شامل دو  .دیدگویه( طراحی گر 44شخصی 

تعیین روایی تخصصی بوده؛  سؤاالتعمومی و  سؤاالتبخش 
و روایی حاضر به روش روایی صوری  پژوهشپرسشنامه 

 لهیوس بهپرسشنامه  تأییدکه در روش صوری، بوده محتوایی 
با محاسبه  هممحتوایی  تأییدگروهی از خبرگان بوده و برای 

1CVR  وCVI2 مورد بررسی قرار گرفت که  روایینوع  نیا
 CVRو  1تا  17/4بین  CVIدارای  پژوهشهای تمام گویه

 بوده است. 1تا  64/4بین 
برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده 

 .1 به شرحمدل  هایمؤلفهشد که میزان پایایی هریک از 

                                                
1. Content Validity Ratio 
2. Content Validity Index 

. 4(، 11/4) یشغلشرایط و جایگاه . 2، (12/4عملکرد )ارزیابی 
مبادله . 3، (79/4) (زای شغلیعوامل استرسنقش )ابهام 

-مهارت. 6، (14/4) یسازمانفرهنگ. 5، (14/4عضو ) -رهبر

. 1(، 14/4) ییگوپاسخ مراتبسلسله. 7، (11/4) یاسیسهای 
(، 71/4) یشخصجذابیت . 9 (،13/4) (خودارزیابی) یخودکنترل

 .12( و 14/4درت )قنیاز به . 11، (12/4) اعتماد به نفس. 14
در حد مناسب و مطلوبی ، (11/4) (شناسیوظیفه)وجدان 

محاسبه  11/4پرسشنامه نیز  گزارش گردید. آلفای کرونباخ کل
ها ی آمار توصیفی به توصیف دادههاروشبا استفاده از گردید. 

برای ها پرداخته شد و های دموگرافیک آزمودنیشامل ویژگی
 تأییدیتحلیل عاملی اکتشافی و  از پژوهش هایسؤالبررسی 

 AMOSو  SPSs افزارهاینرم ازو آزمون فریدمن با استفاده 
 بهره گرفته شد.

 

 پژوهش یهاافتهی
عنوان شد برای  پژوهشکه در بخش روش  طورهمان
دو پرسشنامه استفاده شد و برای تجزیه  ها ازداده آوریجمع

و  SPSS یافزارهانرماز  یسازمدلو  هادادهتحلیل 
AMOS با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی شد. استفاده ،

مدیریت رفتار تبیین الگوی  پژوهشکه در این  موردنظرمتغیر 
های وضعی و کنندهبینیپیش براساستصویرپردازی ذهنی 

، است شخصی، در اداره آموزش و پرورش استان مازندران
 4مایر زر. از شاخص آزمون تناسب کایقرار گرفت موردسنجش

)کفایت  KMO مقدار استفاده گردید. 3و آزمون بارتلت
 محاسبه شده برای شرایط موقعیتی و شخصی (یبردارنمونه
آزمون کرویت بارتلت برابر  داریمعنیو سطح  111/4برابر 
، اجرای یبردارنمونهبر کفایت است. بنابراین، عالوه 4449/4

د مطالعه نیز قابل تحلیل عاملی بر پایه ماتریس همبستگی مور
 توجیه خواهد بود.

                                                
3. KMO(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling 
Adequacy) 
4. Bartlets Test of sphericity 
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 ذهنی تصویرپردازی مدیریت هایمؤلفهبه وسیله عوامل استخراج شده و درصد واریانس تبیین شده . 1جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

؛ پژوهشعامل مورد  5های ویژه ارزش مطابق محاسبات از میان
درصاد از تغییارات کال  27/66 بااًیتقر مجموعاًکه  6از  تربزرگ

دارند، ارزش ویژه عامل  به عهدهدیریت تصویرپردازی ذهنی را م
، عامال 94/14، ارزش ویژه عامل دوم برابر با 13/44اول برابر با 
 اسات. 47/6، عامل پنجم 52/7، عامل چهارم 43/1سوم برابر با 

براسااس دوران  هامؤلفاهاساتخراج  نتایج به دست آماده از طبق

. 1: به شارحل تعیین شده عام 5شود که یماکس مشخص میروا
در ، . تضارع5. ارعاب و 3. تظاهر، 4. خودشیرینی، 2، ییخودارتقا

شارایط  هایمؤلفاهرواباط میاان  2 شکل نظر گرفته شده است.
را نشان  بر مدیریت تصویرپردازی ذهنی مؤثرموقعیتی و شخصی 

 .دهدیم

 
 بر مدیریت تصویرپردازی ذهنی رمؤثشرایط موقعیتی و شخصی  هایمؤلفهمدل روابط میان  .5شکل 

 
 متغیرهای مدل روابطبندی رتبه شناسایی بهتر عوامل و منظوربه

مدیریت بر رفتار  مؤثر و شخصی وضعی هایمؤلفهمیان 
 ،استان مازندران در اداره آموزش و پرورش تصویرپردازی ذهنی

 .شد. قابل ذکر است استفادهاز آزمون فریدمن 

مجموع توان دوم بارهای عاملی  مقادیر ویژه اولیه مؤلفه

 استخراج شده

مجموع توان دوم بارهای عاملی بعد از 

 چرخش واریماکس

در صد از  کل 
 واریانس

درصد از واریانس 
 تجمعی

در صد از  کل
 واریانس

درصد از واریانس 
 تجمعی

در صد از  کل
 واریانس

درصد از واریانس 
 تجمعی

1 29/7 13/44 13/44 29/7 13/44 13/44 27/4 15/13 15/13 

2 34/2 94/14 43/33 34/2 94/14 43/33 23/4 71/13 57/29 

4 13/1 43/1 49/52 13/1 43/1 49/52 11/2 49/14 66/32 

3 65/1 52/7 94/59 65/1 52/7 94/59 71/2 63/12 44/55 

5 34/1 47/6 27/66 34/1 47/6 27/66 31/2 97/14 27/66 
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 استفاده از آزمون فریدمنبا عوامل موقعیتی و شخصی  یبندرتبه .5 جدول

 اولویت میانگین رتبه پزوهشمتغیرهای 

 هفتم 49/6 ارزیابی عملکرد

 سوم 55/7 شرایط و جایگاه شغلی

 یازدهم 42/5 ابهام نقش

 چهارم 47/7 عضو -مبادله رهبر

 پنجم 44/7 سازمانیفرهنگ

 ششم 94/6 سیاسی هایمهارت

 دوازدهم 41/3 ییاسخگوپ مراتبسلسله
 اول 17/1 خودکنترلی

 نهم 19/5 جذابیت شخصی

 دوم 15/7 اعتماد به نفس

 دهم 17/5 نیاز به قدرت

 هشتم 44/6 وجدان

 
 وضعی و شخصی هایکنندهبینیپیش براساسمدل بومی رفتار مدیریت تصویرپردازی ذهنی  .5 شکل

 

نظر افراد از  شودمالحظه می 2و شکل   2 که در جدول طورهمان

حاضر در این پژوهش برای متغیر شرایط موقعیتی و شخصی، 

، 17/1خودکنترلی با میانگین رتبه  مؤلفهاولویت اول مربوط به 

 ،15/7اعتماد به نفس با میانگین رتبه  مؤلفهاولویت دوم مربوط به 

شرایط و جایگاه شغلی با میانگین  مؤلفهاولویت سوم مربوط به 

عضو با  –مبادله رهبر  مؤلفهچهارم مربوط به ، اولویت 55/7رتبه 
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 مؤلفه، اولویت پنجم مربوط به 47/7میانگین رتبه 

، اولویت ششم مربوط به 44/7با میانگین رتبه  سازمانیفرهنگ

، اولویت هفتم 94/6های سیاسی با میانگین رتبه مهارت مؤلفه

یت ، اولو49/6ارزیابی عملکرد با میانگین رتبه  مؤلفهمربوط به 

، اولویت نهم 44/6وجدان با میانگین رتبه  مؤلفههشتم مربوط به 

، اولویت 19/5جذابیت شخصی با میانگین رتبه  مؤلفهمربوط به 

، اولویت 17/5نیاز به قدرت با میانگین رتبه  مؤلفهدهم مربوط به 

و  42/5ابهام نقش با میانگین رتبه  مؤلفهیازدهم مربوط به 

 ییپاسخگو مراتبسلسله مؤلفهمربوط به  اولویت نهائی )دوازدهم(

 بوده است. 41/3با میانگین رتبه 

 

 یریگجهینتو بحث 

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی  ها نشان داد،یافته

)ضریب استاندارد « ارزیابی عملکرد». 1 مؤلفه، اکتشافی و تائیدی

کننده ینتبی هایمؤلفهیکی از  عنوانبه ،(t 111/6و مقادیر  35/4

تعیین شده که  شرایط وضعی )موقعیتی( اداره آموزش و پرورش،

( 2447همکاران )هریس و  هایپژوهشآمده از  به دستبا نتایج 

همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد.  (1995) دنیلوین و  و

و  61/4)ضریب استاندارد « شرایط و جایگاه شغلی». 2 مؤلفه

کننده شرایط تبیین هایمؤلفهیکی از  وانعنبه(، t 219/14مقادیر 

وضعی )موقعیتی( اداره آموزش و پرورش، تعیین شده که با نتایج 

همخوانی ( 2412بروئر و همکاران ) هایپژوهشآمده از  به دست

)ضریب « ابهام نقش». 4 مؤلفهداشته و در یک راستا قرار دارد. 

 هایمؤلفهکی از ی عنوانبه(، t 492/14و مقادیر  61/4استاندارد 

کننده شرایط وضعی )موقعیتی( اداره آموزش و پرورش، تبیین

کیزر و  هایپژوهشآمده از  به دستتعیین شده که با نتایج 

 مؤلفههمخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد. ( 2419) همکاران

 tو مقادیر  54/4)ضریب استاندارد « عضو-مبادله رهبر». 3

کننده شرایط وضعی تبیین هایمؤلفهی از یک عنوانبه ،(432/7

 به دست)موقعیتی( اداره آموزش و پرورش، تعیین شده که با نتایج 

همخوانی داشته و ( 2419کیزر و همکاران ) هایپژوهشآمده از 

)ضریب « سازمانیفرهنگ». 5 مؤلفهدر یک راستا قرار دارد. 

 هایمؤلفهز یکی ا عنوانبه، (t 197/1و مقادیر  51/4استاندارد 

کننده شرایط وضعی )موقعیتی( اداره آموزش و پرورش، تبیین

چن و فنگ  پژوهشآمده از  به دستتعیین شده که با نتایج 

. 6 مؤلفههمخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد. ( 2414)

 tو مقادیر  57/4)ضریب استاندارد « های سیاسیمهارت»

کننده شرایط وضعی تبیین هایمؤلفهیکی از  عنوانبه ،(465/9

 به دست)موقعیتی( اداره آموزش و پرورش، تعیین شده که با نتایج 

همکاران (، هریس و 2411همکاران )بیکل و  هایپژوهشآمده از 

( همخوانی داشته و در 1494( و یزدانی زیارت و رستگار )2447)

)ضریب « گوییپاسخ مراتبسلسله». 7 مؤلفهیک راستا قرار دارد. 

 هایمؤلفهیکی از  عنوانبه(، t 491/1و مقادیر  53/4ستاندارد ا

کننده شرایط وضعی )موقعیتی( اداره آموزش و پرورش، تبیین

بروئر و  هایپژوهشآمده از  به دستتعیین شده که با نتایج 

 مؤلفههمخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد.  (2412همکاران )

 (،t 667/9و مقادیر  66/4رد )ضریب استاندا« یخودکنترل». 1

کننده شرایط شخصی )خلقی( تبیین هایمؤلفهیکی از  عنوانبه

آمده از  به دستاداره آموزش و پرورش، تعیین شده که با نتایج 

همخوانی ( 2446)همکاران بولینو و و  (2412) وزلی هایپژوهش

« جذابیت شخصی». 9 مؤلفهداشته و در یک راستا قرار دارد. 

یکی از  عنوانبه(، t 511/7و مقادیر  54/4استاندارد  )ضریب

کننده شرایط شخصی )خلقی( اداره آموزش و تبیین هایمؤلفه

 هایپژوهشآمده از  به دستپرورش، تعیین شده که با نتایج 

 مؤلفههمخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد. ( 2412) وزلی

 tو مقادیر  74/4)ضریب استاندارد « اعتماد به نفس». 14

کننده شرایط شخصی تبیین هایمؤلفهیکی از  عنوانبه ،(634/12

 به دست)خلقی( اداره آموزش و پرورش، تعیین شده که با نتایج 

همخوانی داشته و ( 2419کیزر و همکاران ) هایپژوهشآمده از 

)ضریب « نیاز به قدرت». 11 مؤلفهدر یک راستا قرار دارد. 

 هایمؤلفهیکی از  عنوانبه(، t 941/14ادیر و مق 77/4استاندارد 

کننده شرایط شخصی )خلقی( اداره آموزش و پرورش، تبیین 

کیزر و  هایپژوهشآمده از  به دستتایج تعیین شده که با ن

 مؤلفههمخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد. ( 2419همکاران )

(، t 645/13و مقادیر  94/4)ضریب استاندارد « وجدان». 12

کننده شرایط شخصی )خلقی( تبیین هایمؤلفهیکی از  عنوانبه
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آمده از  به دستاداره آموزش و پرورش، تعیین شده که با نتایج 

همخوانی داشته و دریک راستا قرار  (2414چن و فنگ ) پژوهش

 دارد.

کننده تبیین هایمؤلفهیکی از  عنوانبه« ییخودارتقا» مؤلفه

هنی اداره آموزش و پرورش، تعیین شده که مدیریت تصویرپردازی ذ

دامغانیان، ابراهیمی و نیکویی  هایپژوهشآمده از  به دستبا نتایج 

-طبرسا و معینی( و 1495زیارت ) (، دامغانیان و یزدانی1497)

 مؤلفه( همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد. 1494کربکندی )

کننده مدیریت تبیین هایمؤلفهیکی از  عنوانبه« خودشیرینی»

تصویرپردازی ذهنی اداره آموزش و پرورش، تعیین شده که با نتایج 

دامغانیان، ابراهیمی و نیکویی  هایپژوهشآمده از  به دست

-طبرسا و معینی ( و1495) یزدانی زیارت(، دامغانیان و 1497)

 مؤلفه( همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد. 1494کربکندی )

کننده مدیریت تبیین هایمؤلفهیکی از  عنوانبه «تظاهر»

تصویرپردازی ذهنی اداره آموزش و پرورش، تعیین شده که با نتایج 

دامغانیان، ابراهیمی و نیکویی  هایپژوهشآمده از  به دست

-طبرسا و معینی ( و1495) یزدانی زیارت(، دامغانیان و 1497)

 مؤلفهتا قرار دارد. ( همخوانی داشته و در یک راس1494کربکندی )

کننده مدیریت تبیین هایمؤلفهیکی از  عنوانبه« ارعاب»

تصویرپردازی ذهنی اداره آموزش و پرورش، تعیین شده که با نتایج 

دامغانیان، ابراهیمی و نیکویی  هایپژوهشآمده از  به دست

-طبرسا و معینی ( و1495) یزدانی زیارت(، دامغانیان و 1497)

 مؤلفه( همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد. 1494کربکندی )

کننده مدیریت تبیین هایمؤلفهیکی از  عنوانبه« تضرع»

تصویرپردازی ذهنی اداره آموزش و پرورش، تعیین شده که با نتایج 

دامغانیان، ابراهیمی و نیکویی  هایپژوهشآمده از  به دست

 برسا و ط ( و1495) یزدانی زیارت(، دامغانیان و 1497)

همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد. ( 1494کربکندی )معینی

، نتایج حاکی از آن بوده که پژوهشدر تبیین روابط بین متغیرهای 

شرایط موقعیتی بر مدیریت تصویربرداری ذهنی )ضریب استاندارد 

شخصی بر مدیریت  ( و شرایطt 141/6و مقادیر  13/4

( t 321/4و مقادیر  26/4تاندارد تصویربرداری ذهنی )ضریب اس

آمده از  به دست جینتا .استو مثبتی داشته دارمعنی تأثیر

 یزدانیو  انی(، دامغان1497همکاران )و  انیدامغان هایپژوهش

داشته  همخوانی (1494) کربکندی ینی(، طبرسا و مع1495) ارتزی

 راستا قرار دارد. کیو در 

 

 پیشنهادها
 تیریمد یارائه مدل رفتارهادر  پژوهشبا توجه به هدف 

 یو شخص یوضع هایکنندهبینیپیش براساس یذهن یرپردازیتصو
حاصل از  جیآمده و با استناد به نتا به دست یهاداده براساس

 :گرددمیارائه  ریبه شرح ز ییهاشنهادیپپژوهش،  یهاسؤال
در اداره آموزش و  یمشارکت تیریبه مد رانیمد یعمل اعتقاد

که مقامات مافوق  یشغل راتییبا تغ ماتیتصم که یطوره، بپرورش
 با اطالع و مشورت کارکنان باشد. رندیگیمدر مورد کار 

کارکنان با پست  ایحرفهتخصص  نیتناسب ب وجود
 ست یمهم اریدر اداره آموزش و پرورش از نکات بس ،شانیسازمان
 به آن توجه کنند. رانیمد دیکه با

را در  یانکاررقابلیغمثبت و  تأثیردر شغل  یریپذانعطاف وجود
 یذهن یرپردازیتصو تیریمناسب مد هایتاکتیک کارگیریبه

 خواهد گذاشت.
کارکنان در اداره آموزش و پرورش  تیفعال زانیم رصدکردن

اداره به اهداف بلند و دخالت دادن آن در نظام  نیا دنیرس یبرا
 جبران خدمات.

لف اداره آموزش و پرورش از مخت یکارکنان واحدها اجتناب
 یمنف تأثیرو امور محوله  فیکه بر روند انجام وظا ییزهایچ

 .گذاردمی
مختلف  یکارکنان واحدها یبودن ظاهر آراسته و مرتب برا دارا

مهام اسات، چارا کاه هار روز باا  یاداره آموزش و پرورش، امار
از  هجادشدیا یذهن ریمسئله بر تصو نیدارند و ا سروکار رجوعارباب
 است. مؤثرمردم 
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