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 چکيده
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هدف تحقيد  ااردر بررسدي نقدش ایدن دو متخيدر شخصديتي در        . ارنداند که نقش بستایي در اجراي تصویرپردازي دیگران د شخصيتي

جامعة آماري را کارکنان سدتادي باندس سدته تشدکي      . کارگيري پرسشنامه است روش تحقي  کمي با به. کارگيري تصویرپردازي است به
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 مقدمه

در زندگي اجتماعي و شغلي امروز، همواره مردم به دنبال آن هستند در روابط و تعامالت خوود بوا   

رفتار کنند تا وجهوه و ههورة    ديگران از جمله ارباب رجوع، همكاران، سرپرستان و جز آن طوري

لذا افراد همواره سوعي  . ها قضاوت مثبت داشته باشند مثبتي از خود نشان دهند و ديگران دربارة آن

هاي شخصي خوود را کنتورل کننود و هوم اداراکوات،       کنند هم رفتار، حرکات و ويژگي و تالش مي

ضواوت و طورز تلقوي مثبوت     ايون ق . احساسات و طرز تلقي ديگران را دربارة خود مديريت کننود 

سرپرستان و مديران از کارکنان در زندگي کاري و سازماني افراد سبب خواهد شد بر ارزيابي آنوان  

بوه ممموعوا ايون    . جايي شغلي کارکنان و جز آن تأثير گذارد در ارتقا، ترفيع، افزايش حقوق، جابه

بوه عبوارت ديگور،    . شود گفته مي  کند، تصويرپردازي ها و حرکات که از سوي افراد بروز مي رفتار

ها دارند، کنتورل کننود،    کنند احساساتي را که ديگران نسبت به آن فرآيندي که در آن افراد سعي مي

در اين راستا، افراد با توجه به اهداف خاصوي  (. 9750رابينز و جاج، ) شود تصويرپردازي ناميده مي

هواي مختلفوي متناسوب بوا ايون       و تاکتيو   دهند کنند، تصوير خاصي از خود نشان مي که دنبال مي

لذا فرد تصويرپرداز از هيچ کوششي در راه رسويدن بوه هودف خوود دريو       . گيرند کار مي اهداف به

در . کوار خواهود گرفوت    ها به دادن اين تاکتي  نخواهد کرد و هما توان و تالش خود را براي انمام

ت نفس را دارند، زودتور از ديگوران بوه    اين زمينه افرادي که دو ويژگي شخصيتي خودباوري و عز

برند و در ارزيابي  هاي تصويرپردازي بهره مي يابند، بهتر از ديگران از تاکتي  اهداف خود دست مي

بنوابراين، تققيوق حا ور در پوي آن     . ترخواهند بود موفق عملكرد کاري خود در مقايسه با ديگران

بررسي  بان  سپه کارکنان دري رپردازيتصو يريگ بر شكل را و عزت نفس يخودباور است تا آثار

 .کند

                                                           
1. Impression Management 
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 بيان مسئله 

 برخوي حوال   اينبا . استمديريت زيردستان کردن تر هاي مديريتي به دنبال اثربخش اغلب پژوهش

بوين   اشود، رابطو  برعكس آنچه تصور مي حقيقت،در  کردنداظهار  (9051) دراکراز جمله مقققان 

 ايون کوار  ابوزار زيردسوتان بوراي    . شوود  دسوتان اداره موي  زير اغلب توسوط  سرپرستان و زيردستان

، فرآيندي است در واقع، تصويرپردازي. است مربوط به آنهاي  تاکتي  کارگيري تصويرپردازي و به

 ,Robbins & Judge) کنترل و مديريت کنندرا بر ديگران  تأثير خودکنند  آن افراد تالش مي طيکه 

مختلف، تصوير مورد نظر از خود را در اذهوان ديگوران شوكل     هايکارگيري تاکتي  بهو با  (2007

البتوه بايود توجوه کورد     . هوا را بوه سومت منوافع خوود سووق دهنود        گيوري  تصميمدر نتيمه،  .دهند

. شوود الزامواس سواختگي اسوت     تصويرپردازي بدين معني نيست که احساساتي که به مردم منتقل مي

. گيرنود  کوار موي   ها، بوه  تأثيرگذاشتن بر درک افراد از آنطور معمول، افراد تصويرپردازي را براي  به

، مهم است که ديگوران نيوز نسوبت    مطلوب از خود در ذهن دارند ينگرش بنابراين، براي افرادي که

کننود ايون احسواس ارزشومندبودن را بوه       ها احساس مثبتي داشته باشند و همواره سوعي موي   به آن

گيوري پديودة تصوويرپردازي و رفتارهواي      زيادي در شوكل  در اين زمينه عواملي. ديگران القا کنند

توان به درجه يا ميزان عزت نفوس   ها مي ترين آن تصويرپردازانه در ميان افراد وجود دارد،که از مهم

گيوري   لذا پژوهش حا ر در راستاي بررسي عوامل موثثر بور شوكل   . و خودباوري افراد اشاره کرد

کند؛ به عبارت  ي و عزت نفس بر تصويرپردازي را بررسي ميتصويرپردازي در افراد، آثار خودباور

ديگر، مسئلا اصلي تققيق اين است که هر ي  از متغيرهاي خودباوري و عزت نفس تا هه انودازه  

 دهد؟ افراد را به سمت بروز رفتارهاي تصويرپردازي سوق مي

                                                           
1. Drucker 
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 مبانی نظري تحقيق

 تصویرپردازي

قيده داشت افراد نياز دارند در برخورد با ديگران خودشان از اولين کساني بود که ع( 9080) گافمن

( 9000)و همكوارانش   گيلموور . تر از آنچه که هسوتند، نشوان دهنود    را شخصي موجه و قابل قبول

هوا   ثير بر ديگوران در طوول تعامول خوود بوا آن     أتصويرپردازي را تالشي آگاهانه يا ناآگاهانه براي ت

 کند تصويرپردازي رفتارهايي است که افراد بوراي ايمواد،   ان ميبي( 9059)  شلنكر. کنند تعريف مي

وي تصوويرپردازي  . گيرد کار مي اي مطلوب در برخورد با ديگران به کنترل، نگهداري و حفظ ههره

در واقع، افوراد  . گيرند کار مي شدن از ديد ديگران به داند که افراد به منظور مهم تلقي را راهكاري مي

ند ههرة خودشان را در مقابول ديگوران مطلووب و قابول قبوول نشوان دهنود،        خواه هنگامي که مي

هاي اجتماعي و  هاي تصويرپردازي ارتباط بين انگيزه البته انتظار است انگيزه. کنند تصويرپردازي مي

دهد تصوويرپردازي بوا    تققيقات نشان مي (.grant, 2009)هاي شهروندي را کمتر تقويت کند  انگيزه

بيننود،   افراد در فرهنگ فردگرايوي خوود را مسوتقل از ديگوران موي     . يز ارتباط داردفرهنگ جامعه ن

 اموا فردي دارند و تمايل دارند تصوير مستقلي از خود نزد ديگران نشان دهند،  هاي منقصربه ارزش

بيننود و تمايول دارنود تصويرشوان در      گرايي خودشان را وابسته به ديگران مي افراد با فرهنگ جمع

گرايان  همچنين، تققيقات نشان داده است که جمع(. Lalwani & Shavitt, 2009)ان شود جمع نماي

نسبت به فردگرايان تمايل بيشوتري بوه تصوويرپردازي دارنود و گورايش بيشوتري بوه هنمارهواي         

 (.& Shavitt, 2011) Riemerاجتماعي دارند و خودشان را با اين هنمارها بيشتر مطابقت مي دهند 

سوونميدة و عواموول فووردي باعوو  بووروز فرآينوودهاي آگاهانووه و    موووقعيتيموول دو دسووته عوا

 ميوزان  ماننود کارکنوان، بوه موواردي     از عوامل فردي (.Ferris et al., 1989) شوند تصويرپردازي مي

ميوزان  گرايوي،   ماکيواول  ماننود شخصويتي  هاي  ويژگي، و دروني يا بيرونيکنترل  حيطاخودکنترلي، 
                                                           

1. Goffman 

2. Gilmore 

3. Schlenker 
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موفقيوت،   بوه  نيازبه تعلق و مقبت،  نيازبه استقالل،  نيازبه قدرت،  نياز پذيري، اري و اطاعتگساز

 تققيقوات و مووارد ديگور در    منفوي مثبوت و   اشدن، عاطفو  به شناخته نيازبه تسلط بر ديگران،  نياز

ند ا عبارت سازماني نيزترين عوامل موقعيتي و  عمده .(Bolino & Turnley, 2003)شده است  بررسي

 & Cable)مراتوب   سلسوله ، (Kacmar et al., 2004)عضوو   –ا رهبرعملكرد باال، مبادلاز فشار براي 

Judge, 2003) ، شرايط پاسخگويي در سازمان(Ferris et al., 1997.)  ميزان اعتماد، سازمانيفرهنگ ،

 گيووري مشووارکتي و غيووره تصووميم هوواي ارتقووا، عملكوورد، فرصووت معيارهووايبووودن  وا وو  ميووزان

(Christiansen et al., 1997). 

 هاي تصویرپردازي  تاکتيک

هواي تصوويرپردازي بيوان     هواي مختلفوي از تاکتيو     بنودي  هاي مختلف و نيز دسته مقققان تاکتي 

هاي تصويرپردازي را در قالب مواردي خالصه کورده اسوت کوه     تاکتي ( 7997)لوال هن . اند کرده

،  سوازي  پنهوان ،  کوردن  فخرفروشوي ،  دکسب اعتبار براي خوو ،  گزينيدوري،  اند از توجيه عبارت

؛ کوه مهمتورين ايون      و ارعاب  خودشيريني ،  سازي ، نمايان ، التماس خودارتقايي،  ، اغراق ادعا

 : شوند موارد تو ي  داده مي

. کند تا بهتر ديده شوود  بيشتر از حد معمول تالش ميپرداز ريتصودر اين تاکتي   :سازي نمايان

کنود   دهد تصويرپردازي در رفتارهاي بخصوصي نموود پيودا موي    ن مينشا( 9059)پژوهش اشنايدر 

                                                           
1. Account 

2. Bkaring 

3. Blurring 

4. Boasting 

5. Burying 

6. Basking 

7. Enhancement 

8. Self-promotion 

9. Supplication 

10. Exemplification 

11. Ingratiation 

12. Intimidation 



040                                           2313 پایيز ،3 مارة، ش21دورة ، مدیریت فرهنگ سازمانی 
 

هاي کالمي، رفتارهاي معنادار و غيرکالموي، ادغوام الگوهواي رفتواري و اصوالر ظواهر        مانند بيانيه

 .فيزيكي خود شخص

کوار   شودن بوه   هاپلوسي و مساعدت به منظور بهتر ديوده  پردازريتصودر اين زمينه  :خودشيريني

دهد خودشيريني بر بهبود ارزيابي عملكورد   نشان مي( 9750)فرهنگي و همكاران  پژوهش. گيرد مي

کننود، نمورة ارزيوابي     به عبارت ديگر، کارکناني که خودشيريني مي. توسط سرپرست اثر مثبت دارد

کنند، يا کارکنان براي کسب نمرة ارزيوابي عملكورد    عملكرد باالتري از سرپرستان خود دريافت مي

 . گيرند کار مي ي  خودشيريني را بهباالتر، تاکت

براي اينكه خود را قوي و خطرناک نشوان دهود، ديگوران را     پردازريتصودر اين مورد  :ارعاب

 .آورد ها را به ستوه مي کند و آن تهديد مي

هاي تصويرپردازي، اهداف خاصي را دنبال  کارگيري تاکتي  براساس مطالب يادشده، افراد با به  

هواي   داشتني نشان دهنود، بيشوتر تاکتيو     خواهند خود را دوست مثال، افرادي که مي براي. کنند مي

گيرند و افرادي کوه   کار مي را به هاي فيزيكي و فروتني سازي، جذابيت خودشيريني، هاپلوسي، شبيه

کننود خوود را شايسوته نشوان دهنود، تاکتيو         هاي شوغلي شورکت کورده و سوعي موي      در مصاحبه

خواهند در تعامول بوا ديگوران فوردي      همچنين، افرادي که مي. گيرند کار مي بهخودشيريني را کمتر 

کار  بيني، ارائا عملكرد خوب و بيان موانع موفقيت را به هاي خودبزرگ شايسته به نظر آيند، تاکتي 

 من اينكه ممكن است افراد نظرهواي خوود را بوا نموايش مصونوعي قودرت از طريوق        . گيرند مي

 و ع ظاهري خود يا ارتباط با افراد داراي قودرت بوه ديگوران منتقول کننود      پوشش و زيورآالت و

(Guadagno & Cialdini, 2007.) 

گيرنود توا خوود را نوزد      کوار موي   دهود کارکنوان تصوويرپردازي را بوه     مطالعات اخير نشان موي 

ني نشان دهند و سط  باالتري را در رفتار شهروندي سوازما  9سرپرستانشان به عنوان سربازان خوب

به عبارت ديگر، کارکنان تصويرپردازي را براي (. Bolino, 1999; Hui et al., 2000) به دست آورند

                                                           
1. Good soldiers 
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رفتارهواي  )ها تمايل دارند کارهايي خوارج از وظيفوه    متقاعدکردن سرپرستان خود مبني بر اينكه آن

عملكورد  هاي کار و تشويق کارکنان هنگامي کوه روحيوه و    مانند تقمل سختي( شهروندي سازماني

هواي   کوارگيري تاکتيو    دهود بوه   اگرهوه مطالعوات قبلوي نشوان موي     . گيرند کار مي پاييني دارند، به

کنندة ايون   هاي اخير بيان گذارد، يافته تصويرپردازي بر ارزيابي سرپرستان از عملكرد کارکنان اثر مي

دي کارکنانشوان در  اي که سرپرستان در رفتار شهرون تواند در تعيين رتبه است که تصويرپردازي مي

نشوان  ( 7999)نتايج پژوهش دراري و زيدمن . (Bolino et al., 2006) گيرند، تأثيرگذار باشد نظر مي

شوند که بتوانند از طريق آن مزيتي را به دسوت   دهد احتماالس افراد زماني درگير تصويرپردازي مي مي

سه تاکتي  را براي افزايش وجهوه و   کارکنان معموالس. آورند يا وجهه و اعتبار خود را افزايش دهند

 :اند از گيرند که عبارت کار مي اعتبار خود نزد سرپرستانشان به

ها به رفتارهايي مانند هاپلوسي و همنووايي عقيوده    اين تاکتي :  مقور هاي سرپرست تاکتي . 9

 & Jones )شوود   کوار گرفتوه موي    اشاره دارد که توسط افراد براي خودشيريني نزد سرپرستانشان به

Pittman, 1982 .) گيرنود، معمووالس سرپرستانشوان را     کوار موي   ها را به بنابراين، افرادي که اين تاکتي

بنوابراين، کارکنواني   . کنند ها موافقت مي کنند و با عقايد و نظرهاي آن ها تعريف مي تقسين، و از آن

بيشوتر امكوان دارد توسوط     کننود،  ها تعريف و تمميد مي که به سرپرستان خود کم  کرده و از آن

سرپرستانشان به عنوان شهروندان سازماني خوب تلقي شوند و سط  باالتري از رفتوار شوهروندي   

 (.Bolino et al., 2006)سازماني را به دست آورند 

کننود خوود را کارکنواني     هوا، افوراد سوعي موي     در اين نووع تاکتيو   :  هاي خودمقور تاکتي  . 

گيرنود، تمايول دارنود     کوار موي   هوا را بوه   افرادي که اين تاکتي . دهندکوش و باکيفيت نشان  سخت

 من اينكه اين افراد هنگامي کوه ديگوران   . اي دوستانه و صميمانه از خود به نمايش بگذارند ههره

  «مودل »کنند و تمايل دارند در برابر سرپرستانشان مانند ي   کنند، به سختي کار مي ها را نگاه مي آن

                                                           
1. Supervisor-focused tactics 

2. Self-focused  tactics 

3. Model 
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گيرنود، تصووير شوهروندي خووبي از      کار مي هاي خودمقور را به ا افرادي که تاکتي لذ. عمل کنند

 آورند خود نشان داده و نزد سرپرستانشان سط  باالتري از رفتار شهروندي سازماني را به دست مي

(Bolino et al., 2006). 

ي اشواره دارد  هاي کالمو  مقور به رفتارها و عبارت هاي شغل تاکتي :  مقور هاي شغل تاکتي .  

ها اغلب شامل عر ا اطالعات مرتبط با  اين تاکتي . که با عملكرد کارکنان در شغلشان ارتباط دارد

لوذا  . (Turnley & Bolino, 2001)عملكرد است که از طريق آن بتووان بور ديگوران توأثير گذاشوت      

ار شوهروندي سوازماني   تري از رفت گيرند، سط  پايين کار مي مقور را به هاي شغل افرادي که تاکتي 

 .(Bolino et al., 2006) آورند را نزد سرپرستانشان به دست مي

 تصویرپردازيهاي  پيامدهاي تاکتيک

آن بور   آثوار شناخت پيامودها و   تصويرپردازي، اترين داليل مطالع از مهمتققيقات نشان داده است 

تققيقوات   کوه در  يرپردازيتصوو ترين پيامدهاي  ماز مه. استهاي کاري  در مقيطشغلي متغيرهاي 

ارزيوابي   ماننود ها بر متغيرهاي مهم سوازماني   تاکتي  اين آثار، مي توان به در نظر گرفته شده است

شوهروندي سوازماني،    هواي اسوتخدامي، رفتارهواي    شغلي، مصاحبه يعملكرد، ر ايت شغلي، ارتقا

 اازماني، موفقيت درکارراهاثربخشي س بهبود عزت نفس فردي، بهبود نياز به احترام فرد، مشارکت،

 ,.Bolino et al) اخراج يا کاهش حقوق و غيره اشواره کورد   مانندشغلي، اجتناب از موارد نامطلوب 

2006; Ferris et al., 2002) .  کوه   رسويدند بوه ا يون نتيموه    ( 9009)  ويون و فوريس   ،بوراي مثوال

زهاي باالي ارزيوابي عملكورد از   امتيا مثبتي باا کارکنان رابط توسطتاکتي  خودشيريني  کارگيري به

بوه   تاکتيو  خودشويريني   کوارگيري  کردند بهنيز اظهار  (9001)  جاج و برتز. سوي سرپرست دارد

تاکتي  تعريوف از   کارگيري بهر حاليكه شود، د منمر ميفرد  اسطور باالتري از موفقيت در کارراه

 .انمامد موفقيت در کارراهه مي تري از ينيخود به سطور پا
                                                           

1. Job-focused tactics 

2. Wayneand Ferris 

3. Judge and Bretz 
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  خودباوريویرپردازي و تص

بدون باور بوه ايمواد   . شناخت انسان است سازوکارترين  مهم خودباوري براي اثرگذاري در مقيط،

فعاليوت دارنود؛ يعنوي     دادن کمي براي انمام ةافراد انگيز ،نامطلوب آثارمطلوب و جلوگيري از  آثار

بنواي تغييور،    مطلووب، سونگ   ارآثو ايمواد  و باور به قدرت . تر است از خود عمل مهم باور به عمل،

 بوارة عبارت است از قضاوت افراد در يخودباور(. Bandura, 1997) تقول و حرکت در افراد است

بور   ياعتقاد بوه خودبواور  . کار  ي دادن مراحل انمام زيآم تيموفق ةو ادار يدر سازمانده شانييتوانا

تقمول در   زانيو تظوار دارد، م که از خوود ان  يکه شخص انتخاب خواهد کرد، حدود تالش ييکارها

خودبواوري   .گوذارد  آورد، اثور موي   دست موي ه که ب يتيبرابر مشكالت، سط  استرس و سط  موفق

آلبورت  . (Iskender, 2009) توانايي خوودش بوه انموام رفتوار خواد دارد      ةاشاره به باور فرد دربار

کار خاد را   ي زيآم تيفقمو دادن انمام ييتوانا يو نكهيرا اعتقاد شخص به ا يخودباور  باندورا

، مربوط استکار خاد   ي زيآم تيموفقدادن  انمام به ياز آنما که خودباور. کند مي فيدارد، تعر

 يبرخ بارةباشد و در داشتهکارها  يبرخ دادن انمام يبرا ييباال يشخص ممكن است خودباور  ي

ممكون اسوت    يبخش حسابدار ريمد  ي براي مثال. داشته باشد ينييپا ياز کارها، خودباور گريد

اموا   داشته باشود،  يحسابدار تيريخود مانند مد يليتكم يکارها دادن انمامدر  بيشتري يخودباور

 . (Hesline & Klehe, 2006) باشد ينييدر حل مسائل عملكرد کارکنان در سط  پا يو يخودباور

 مواجوه بينوي   و غيرقابل پيشتازه با کارهاي ها  آنشود که  ارزيابي ميباورهاي افراد اغلب وقتي 

منبع کليودي ايون اطالعوات شوامل     . اي است ، خودباوري مقصول منابع هندگانهبراينابن. شوند مي

 از جمله و عوامل فيزيولوژي  ،همكاري و بازخور اصالحي مربوط به عملكردمانند ترغيب کالمي 

 & Bates)اسوت  ( بين وشخ)هاي مثبت  بيني ا طراب، ترس و پيش مانندتغيير در بيان احساسات 

Khasavneh, 2004 .) 

                                                           
1. Self- Efficacy 

2. Bandura 
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از تصويرپردازي که بيان ( 9059)با توجه به مطالب يادشده دربارة خودباوري و تعريف شلنكر 

اي  کند تصويرپردازي رفتارهايي است که افراد بوراي ايمواد، کنتورل، نگهوداري و حفوظ ههوره       مي

ن گفت که افراد بايود بوراي کنتورل ديگوران و     توا گيرند، مي کار مي مطلوب در برخورد با ديگران به

به عبارت ديگر، افراد بايود  . اي مطلوب از خود در نظر ديگران توانايي داشته باشند کردن ههره ارائه

کننود   بيوان موي  ( 9750)همچنين، رابينز و جاج . براي تصويرپردازي خودباوري زيادي داشته باشند

بر اين اساس، تصوويرپرداز هموواره سوعي    . است« قاييخودارت»هاي تصويرپردازي  يكي از تاکتي 

دادن ي  کوار خواد را برجسوته نشوان      کند بهترين خصوصيات و توانايي فردي خود در انمام مي

دادن اين کار خاد داشوته   دهد که اين امر مستلزم آن است که شخص خودباوري زيادي در انمام

 :شود ر ميبنابراين، فر يا اول تققيق به شرر زير مطر. باشد

 .خودباوري رابطا مثبت و معناداري با تصويرپردازي دارد: فر يا اول

  تصویرپردازي و عزت نفس

اي دارد و  گسوترده  اريکاربرد بس يشناس و روان يهاي عموم اي است که در مقاوره عزت نفس واژه

 (.Sassoon, 2007) نسوبت بوه خوودش مربووط اسوت     او  دأييارزشمندي و ت دربارةاحساس فرد  به

 بوودن،  موفوق  ياسوت، اعتمواد بوه حوق خوود بورا       دنيشياند خود در ييعزت نفس اعتماد بر توانا

عوزت  ( 9018) روزنبرگ .(9757براندن، ) ها است خواسته و ازهاين شادبودن، ارزشمندبودن و ابراز

عزت نفوس عبوارت اسوت از     .کند تعريف مي« نگرش مطلوب و نامطلوب نسبت به خود»نفس را 

يا قضواوتي کوه فورد     کند و تأييد و ارزشي که شخص نسبت به خود احساس مي صويب وت ادرج

 بوودن  داشوتن احسواس خووب    عزت نفوس،  االزم .(Smithet al., 2002) نسبت به ارزش خود دارد

 اسوت دارنود،   زيادي بوه وي معطووف موي    نيز احترام و توجه ديگرانخود و اعتقاد به اينكه بارة در

(Leddy & Pepper, 2001).  توسعا عزت نفس ارتباط زيادي با عوامل اجتماعي دارد که شخص در

                                                           
1. Self-steem 

2. Rosenberg.A. 
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کنندة عقايود،   عوامل اجتماعي از بدو تولد همراه فرد و تعيين. کند اش تمربه مي طول دوران زندگي

شوود،   عوامل اجتماعي که باع  سورافرازي فورد موي   . اند ها و اعتقادات دربارة خود شخص نگرش

هواي تمواري بوه     هاي برجستا ورزشي و فعاليوت  وفقيت، شايستگي، فعاليتغالباس از طريق کسب م

. 9: نود از  متغيرهاي مختلفي در عزت نفس تأثيرگذارنود کوه عبوارت   . (Spade, 2007)آيد  دست مي

وقووايع زنوودگي  . 1؛ هوواي سووالم  تمربووه. 7؛ متغيرهوواي خويشوواوندي . 7؛ متغيرهوواي جنسوويتي 

(Trzesniewski et al., 2010). 

. کننود  ر که بيان شد، افرادي که عزت نفس بااليي دارنود، احسواس ارزشومندبودن موي    طو همان

، مهم است که ديگوران نيوز نسوبت    مطلوب از خود در ذهن دارند ينگرشبنابراين، براي افرادي که 

کننود ايون احسواس ارزشومندبودن را بوه       ها احساس مثبتي داشته باشند و همواره سوعي موي   به آن

طور که افراد با عزت نفوس بواال خودقضواوتي مطلووب در      به عبارت ديگر، همان. ديگران القا کنند

اي مطلووب از خوود بوه     هاي مختلف در ذهن ديگران نيز ههوره  کنند به روش ذهن دارند، سعي مي

توان گفت افرادي که عزت نفس بااليي دارند، تصويرپردازي بيشوتري   بنابراين، مي. نمايش بگذارند

 :شود بنابراين، فر يا دوم تققيق به شرر زير مطرر مي. ندگير کار مي را به

 .عزت نفس با تصويرپردازي رابطا مثبت و معنادار دارد: فر يا دوم

هاي تققيق، مدل مفهومي تققيوق بوه شوكل زيور طراحوي       با توجه به مطالب يادشده و فر يه

 :شود مي

 

 

 

 
 

 

 

 

 مدل مفهومي تحقيق. 1شکل

 متغير وابسته متغير مستقل

 :تصويرپردازي

 جلب حمايت -

 ارعاب -

 خودشيريني -

 خودباوري

 عزت نفس
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ان داده شوده اسوت، مودل مفهوومي تققيوق از دو متغيور مسوتقل        نشو  9طور که در شكل  همان

خودباوري و عزت نفس، و از ي  متغير وابستا تصويرپردازي که سه بعد جلب حمايت، ارعاب و 

 . خودشيريني دارد، تشكيل شده است

 روش تحقيق

في هوا از نووع تققيقوات توصوي     تققيق حا ر از نظر هدف کاربردي، و از نظر نقوة گردآوري داده

در ايون تققيوق، خودبواوري و    . شوود  و از شواخا مطالعوات ميوداني مقسووب موي     ( غيرآزمايشي)

. انود  نفس به عنوان متغير مستقل و تصويرپردازي به عنوان متغير وابسته در نظور گرفتوه شوده    عزت

و   به منظور سونمش خودبواوري، مقيواس هون    . ها پرسشنامه بوده است ابزار اصلي گردآوري داده

هواي   و بوراي سونمش تاکتيو    ( 9008)  ، عزت نفس، مقياس تافارودي و سووان (7999) همكاران

 ريب آلفواي کرونبوا    . کار گرفته شده است به( 9000)  تصويرپردازي، پرسشناما بولينو و ترنلي

همچنوين،  وريب آلفواي کرونبوا      . درصود اسوت   95درصد و عزت نفس  51مقياس خودباوري 

درصد و  59درصد، تهديد  50و ابعاد آن به ترتيب، حامي سازي، درصد، 55مقياس تصويرپردازي 

هواي يادشوده در تعودادي از     اگرهوه روايوي هور يو  از پرسشونامه     . درصد است 09خودشيريني 

ها را هند نفر از خبرگان حووزة رفتوار    هاي تاييد شده است، براي اطمينان بيشتر، پرسشنامه پژوهش

 . بوده است 9709ققيق نيما دوم سال زمان انمام ت. سازماني تأييد کردند

گيوري   نمونه. دهند نفر از کارکنان ستادي بان  سپه تشكيل مي 199جامعا آماري اين تققيق را 

 :حمم نمونه براساس فرمول زير مقاسبه شده است. است به روش تصادفي ساده انمام گرفته 

  

  
7
 7   9    

 
7
   9   

7
 7   9    

 

                                                           
1. Chen 

2. Tafarodi & Swann 

3. Bvlynu & Trnly 
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 :که در آن

Z :  درصود  08مقدار متغير نرمال واحد متناظر با سط  اطمينوان (7=01/9Za/)؛ ε :   مقودار اشوتباه

در نظر  8/9برابر با  Pنفر است؛ مقدار  199اندازه جامعا مقدود که در حدود : N؛ ( ε=91/9)مماز 

شوود   اين امر سبب موي . کند صورت، حداکثر مقدار ممكن را پيدا مي زيرا در اين . گرفته شده است

 919بنابراين، انودازة نمونوه   (. 97، د7، ج9759آذر و مثمني، )که نمونه به حد کافي بزرگ باشد 

افوزار   کوارگيري نورم   اي اسوپيرمن بوا بوه    ها، آزمون همبستگي رتبه به منظور آزمون فر يه. نفر است

همچنوين،  . تاري انمام گرفوت براي طراحي معادالت ساخ lisrelافزار  و نرم 91نسخا  SPSSآماري 

به منظور بررسي رابطه علّي ميان متغيرهاي تققيق مدلسازي معادالت سواختاري و بوا کمو  نورم     

در اجوراي مدلسوازي معوادالت سواختاري، مودل در دو      . کار گرفته شد به 57/5افزار ليزرل نسخا 

و در حالوت   Rد مقودار  در حالت اسوتاندار . شود حالت معناداري و حالت استاندارد تخمين زده مي

بزرگتور يوا از    7از  در صورتي که آمارة،  ريب استاندارد. شود معناداري مقدار آمارة تي برآورد مي

 .معني دار خواهد بود درصد 00، در سط  اطمينان دکوهكتر باش -7

، GFIهاي ديگري ماننود   همچنين، براي آزمون برازش مدل عالوه بر شاخص کاي دو، شاخص

RMSEA و AGFI مهمترين شاخص تناسب مدل آزمون کواي دو اسوت ولوي    . شود نيز مقاسبه مي

شوود،   کنود و هميشوه ايون شورايط مققوق نموي       دليل اين که آزمون در شرايط خاصي عمل موي  به

GFI نود از  هوا عبوارت   ترين اين شاخص  مهم. شود اي نيز مقاسبه مي هاي ثانويه شاخص
9 ،AGFI

و  7

RMSEA
7. 

 : ها به شرر زير است اي اين آزمونهاي بهينه بر حالت

آزمون کاي دو هر هه کمتر باشد، بهتر است، زيرا اين آزمون اختالف بين داده و مدل را نشوان  

مدل حالت  ،باشد 7کوهكتر از ( df)درجا آزادي  به کاي دوکم، نسبت کاي دو مقدار  اگر. دهد مي

                                                           
1. Goodness of Fit Index  

2. Adjusted Goodness of Fit Index  

3. Root Mean Square Error of Approximation 
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باشوند،   0/9بزرگتور از   AGFAو  GFIنيوز   و 98/9کووهكتر از   RMSEAاگور  . بسيار مطلوبي دارد

 .مناسبي دارد بسيار توان نتيمه گرفت مدل برازش مي

 هاي تحقيق  ها و یافته تجزیه و تحليل داده

درصود نيوز بوه ايون گزينوه      7درصد مرد هستند و  18گويان زن و  درصد پاسخ 87از نظر جنسيت، 

سال تمربا کواري   70/99طور متوسط  سال است و به 71دهندگان  ميانگين سني پاسخ. پاسخ ندادند

درصوود از  9/87دهنوودگان موودرک ديووپلم و کمتوور از ديووپلم دارنوود،  درصوود از پاسووخ71/99. دارنوود

درصد نيوز مودرک کارشناسوي ارشود      7/79دهندگان نيز مدرک کارداني يا کارشناسي دارند و  پاسخ

ان در مشواغل موديريتي و   دهنودگ  درصد از پاسخ 1/97. دارند، يا دانشموي کارشناسي ارشد هستند

 .دهندگان در مشاغل غيرمديريتي فعاليت دارند درصد پاسخ 1/51

و « خودبواوري »شوود،  وريب همبسوتگي بوين متغيور       مشواهده موي   9طور که در جدول  همان

است اما اين رابطه معنادار نيست، زيرا  وريب معنواداري    -917/9منفي و برابر با « تصويرپردازي»

لذا بين خودبواوري و  . شود بنابراين، فر يا اول تققيق رد مي. است 98/9بيش از  و 117/9برابر با 

دهد  ريب همبسوتگي بوين    همچنين، جدول نشان مي. تصويرپردازي رابطا معناداري وجود ندارد

است و سط  معناداري بين اين دو برابور بوا    109/9« تصويرپردازي»و « عزت نفس»بعد شخصيتي 

است، يعني افوزايش عوزت نفوس باعو  افوزايش تصوويرپردازي در فورد         98/9و کمتر از  979/9

لذا بين متغير عزت نفس و تصويرپردازي رابطا . شود بنابراين، فر يا دوم تققيق تاييد مي. شود مي

همچنين، رابطا خودباوري و عزت نفس با ابعاد تصويرپردازي بررسوي  . مثبت و معنادار وجود دارد

يب همبستگي بوين خودبواوري و جلوب حمايوت منفوي بوا  وريب        شد که بر اساس جدول،  ر

 ريب همبستگي بين خودباوري و خودشيريني مثبت بوا سوط  معنواداري    . است 909/9معناداري 

ازآنموا  . است 051/9، و  ريب همبستگي بين خودباوري و ارعاب منفي با سط  معناداري 919/9

است، رابطوا معنواداري بوين     98/9بيشتر از  که سط  معناداري خودباوري با سه بعد تصويرپردازي

جلوب   وعوزت نفوس    نيب يهمبستگ بي ر. خودباوري و اين سه بعد تصويرپردازي وجود ندارد

بوا   مثبت ينيريو خودش عزت نفس نيب يهمبستگ بي ر ،997/9ثبت با سط  معناداري م تيحما
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ا سوط  معنواداري   ثبوت بو  ارعواب م  و عزت نفس نيب يهمبستگ بي ر و، 787/9سط  معناداري 

 98/9از  شوتر يبا سوه بعود تصوويرپردازي ب    ي عزت نفس نيزآنما که سط  معنادار از .است 918/9

 .ندارد وجود دسه بع نيا وعزت نفس  نيب يمعنادار ارابط است،
 

 ضريب همبستگي اسپيرمن ميان متغيرهاي تحقيق .1جدول 

  نفسعزت  خودباوري تصويرپردازي جلب حمايت ارعاب خودشيريني

 عزت نفس 9 85/9 109/9 910/9 910/9 998/9

 خودباوري  9 -917/9 -990/9 -997/9 978/9

 تصويرپردازي   9 175/9 191/9 819/9

 جلب حمايت    9 -987/9 977/9

 ارعاب    9 990/9

 خودشيريني     9

ود نداشوت،  بر اساس نتايج، هون رابطا معنادار بين متغيرهاي خودباوري و تصويرپردازي وجو 

دليل اينكه رابطا معناداري  ولي به. مدلسازي معادالت ساختاري براي اين فر يه انمام نگرفته است

ها با روش مدلسوازي   بين متغيرهاي عزت نفس و تصويرپردازي وجود دارد، لذا رابطا علّي ميان آن

 :دهد نتيما آزمون را نشان مي 7و 7هاي  شود، شكل معادالت ساختاري آزمون مي
 

 
 سازي معادالت ساختاري در حالت استاندارد نتايج مدل. 2شکل 
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 داري سازي معادالت ساختاري در حالت معني نتايج مدل. 3شکل 

 

 نتايج اجراي مدل ساختاري. 2جدول 

 :برازش مدل به شرر زير است هاي شاخص
Chi-Square=7.63, df=4, P-value=0.10596, RMSEA=0.075 GFI=0.98 AGFI=0.93 

فر ويا دوم در  ، آموارة توي  داربوودن   با توجه به معنوي نخست، ، شود طور که مشاهده مي همان

 زيورا د، شوو  مدل تأييد موي  اعتبار و برازندگي مناسب دوم،. تأييد مي شود درصد 00سط  اطمينان 

 نيوز  AGFIو  GFIو مقودار   آزادي کوم  او نسبت کاي دو به درجو  RMSEA مقدارمقدار کاي دو، 

توان بيان کرد عزت نفوس   لذا مي. از اين رو، مدل نيز برازش مناسبي دارد. درصد است 09 بيش از

 .هاي تصويرپردازي توسط افراد مي شود کارگيري تاکتي  درصد موجب به 00در سط  اطمينان 

 گيري بحث و نتيجه

. هدف از مطالعا حا ر بررسي آثار متغيرهاي خودباوري و عزت نفس بر تصويرپردازي بوده است

به عبارت ديگر، افراد خودباور . نتايج تققيق نشان داد خودباوري رابطا منفي با تصويرپردازي دارد

 نتيجه آمارة تي R متغير وابسته متغير مستقل فرضيه

 تاييد 79/8 98/9 تصويرپردازي عزت نفس فر يا دوم
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هواي   ي پكمتور، تاکتيو   گيرنود و افوراد بوا خودبواور     کار موي  هاي تصويرپردازي را به کمتر تاکتي 

طور معمول، عملكرد قابول   از آنما که کارکنان خودباورتر به. گيرند کار مي تصويرپردازي را بيشتر به

کنند،  قبولي داشته و با اين عملكرد بهتر، نمرة ارزيابي عملكرد بااليي از سرپرستان خود دريافت مي

ز جمله خودشيريني، التماس، توجيه، اغوراق  هاي تصويرپردازي ا کمتر از ديگران نياز دارند تاکتي 

از تصويرپردازي که ( 9059)و تعريف شلنكر  با توجه به مطالب بيان شده. کار گيرند و جز آن را به

اي  کند تصويرپردازي رفتارهايي است که افراد براي ايماد، کنترل، نگهداري و حفوظ ههوره   بيان مي

اي  کردن ههره افراد بايد توانايي کنترل ديگران و ارائه. ندگير کار مي مطلوب در برخورد با ديگران به

مطلوب از خود در نظر ديگران را داشته باشند که الزما آن، اين است که افراد بايود از خودبواوري   

 . براي براي تصويرپردازي داشته باشند

« دارتقوايي خو»هاي تصوويرپردازي   کنند يكي از تاکتي  بيان مي( 9750)همچنين، رابينز و جاج 

کند بهترين خصوصيات و توانايي فردي خود در  بر اين اساس، تصويرپرداز همواره سعي مي. است

دادن ي  کار خاد را برجسته نشان دهد که اين امر مستلزم آن است که شخص خودبواوري   انمام

ول باتوجه بوه مطالوب يادشوده و نتيموا آزموون فر ويا ا      . زيادي در اين کار خاد را داشته باشد

هواي   رسد کوه اکثور کارکنوان بانو  سوپه خودبواوري زيوادي دارنود و تاکتيو           تققيق، به نظر مي

توانود در ايون رابطوه     در اين ميان، متغيرهاي جنسيتي موي . گيرند کار مي تصويرپردازي کمتري را به

مقايسوه بوا   توان بيان کرد که معموالس کارکنان مرد در  در اين زمينه مي. کننده داشته باشد نقش تعديل

همچنين، کارکنان مسن، با سوط  تقصويالت   . گيرند کار مي کارکنان زن تصويرپردازي کمتري را به

تمربه و با سط  تقصيالت پوايين، تصوويرپردازي    باالتر و باتمربه در مقايسه با کارکنان جوان، کم

 .   گيرند کار مي کمتري را در ارزيابي عملكرد خود نزد سرپرستانشان به

. دهود  تققيق حا ر نيز رابطا معنادار و مثبتي بين عزت نفس و تصويرپردازي را نشان مي نتايج

 .گيرند کار مي به عبارت ديگر، افرادي که عزت نفس زيادي دارند، تصويرپردازي بيشتري به

عوزت نفوس عبوارت    ( 7997)طور که اشاره شد، براساس تعريف اسميت و همكوارانش   همان

ا قضاوتي که ، يکند و ارزشي که شخص نسبت به خود احساس مي ،أييدت تصويب و ااست از درج
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احسواس  را عوزت نفوس    االزمو ( 7999)از آنما که ليودي و پيپور   . فرد نسبت به ارزش خود دارد

کننود،   موي معطوف  اوزيادي به  نيز احترام و توجه ديگرانخود و اعتقاد به اينكه  بارةدر بودن خوب

اش  فس نيز با عوامل اجتمواعي کوه شوخص در طوول دوران زنودگي     کنند و توسعا عزت ن بيان مي

هوا و اعتقادهوا دربوارة     کنندة عقايد، نگرش عوامل اجتماعي تعيين. کند، رابطا زيادي دارد تمربه مي

لذا افراد با عزت نفس باال در روابط اجتماعي خود با ديگران توانوايي بيشوتري   . خود شخص است

آموده از   دسوت  براساس مطالب يادشده و نتايج به. يرپردازي را دارندهاي تصو کارگيري تكني  در به

توان گفت اکثر کارکنان بان  سپه عزت نفس زيادي دارند و قدرت و تووان   آزمون اين فر يه، مي

هاي تصويرپردازي در مقابل همكواران، موديران و مشوتريان بانو       کارگيري تاکتي  زيادي براي به

 .دارند

 پيشنهادها

شوود   طور کلي، به سيستم بانكداري پيشونهاد موي   به نتايج، به نهادها و مثسسات مالي و به با توجه

هاي مواجهه و برخورد سازنده با پديدة تصويرپردازي را از طريق راهكارهواي زيور تودوين     راهبرد

 :کنند

ي هاي موال  از آنما که نظام. مديريت تصويرپردازي نيز مانند مديريت تعارض قابل اجرا است -

دليل مقتواي حساس پولي و مالي خود، بستر و فرصوت مناسوبي بوراي     ويژه سيستم بانكداري به به

. شوود، توجوه بوه ايون پديوده اهميوت دارد       گيري و رشد پديدة تصويرپردازي مقسوب موي  شكل

هواي آموزشوي بوراي     هوا و برناموه   شود سمينارها، همايش بنابراين، به مسئوالن و مديران توصيه مي

افراد با تصويرپردازي در سيستم يادشده را طراحي و اجرا کنند تا افراد با انوواع و جوانوب    آشنايي

 . هاي کنترل آن آشنا شوند مثبت و منفي اين مفهوم و شيوه

هاي شخصيتي خود از جمله  مديران و مسئوالن از طريق خودآگاهي افراد از صفات و ويژگي -

هواي   ات از خود و مقيط پيرامون خوود از طريوق کوالس   ها و ادراک شناخت عقايد، باورها، نگرش

هوا   هاي خودگردان در سوازمان  ها و تيم هاي فردي و گروهي، و تشكيل گروه شناسي و مشاوره روان

 . افراد را در حرکت به سمت الگوهاي رفتاري صقي  و تصويرپردازي درست کم  کنند
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اد، از جملوه سونوات مثبوت در بانو ،     هاي مثبت تصويرپردازي افور  بازرسان و ارزيابان جنبه -

هاي أموزشي، داشتن مدرک، شفافيت در امور مالي و جوز آن را موالک    ها و دوره شرکت در کارگاه

هواي منفوي آن را از جملوه     ها را بهبود بخشند و همچنوين، جنبوه   هاي خود قرار دهند و آن ارزيابي

هاي نمايشي و جوز آن را در نظور     تدادن فعالي هاپلوسي، خودشيريني، جلب حمايت رييس، انمام

 . ها شوند گيرند و مانع گسترش آن

هاي مشابه از طريوق شناسوايي افورادي کوه از خوود تصوويرپردازي        سيستم بانكداري و اداره -

هاي فرهنگ سازماني از جمله تأکيود و اشواعا    دهند از طريق راهبرد تأکيد بر مثلفه زيادي نشان مي

دادن کووار و جووز آن  تموواد و اطمينووان، تعهوود کوواري، درسووت انمووامابعوواد صووداقت، شووفافيت، اع

 .  وري و عملكرد آنان کم  کنند ها را تعديل کرده و به افزايش بهره تصويرپردازي افراطي آن
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