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 : دهیچک

رسد تحقق این موفقیت   یکی از تقاضاهای رو به رشد سازمان از کارکنان تبدیل شده است. به نظر میموفقیت شغلی به 

پیرو بر آن  -ی تنظیم رابطه رهبرشود و هم نحوه هم به قدرت کارکنان در ارائه تصویر مثبت از خود به مدیران مربوط می

 تأثیر بررسی با وپرورش آموزش کارکنان شغلی وفقیتم جهت کارهایی راه اثرگذار است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه

است.  وپرورش آموزش کارکنان در پیرو-رهبر یرابطه واسط نقش با شغلی موفقیت بر( تصویرپردازی )تأثیرگذاری مدیریت

پژوهش،   یآمار  یجامعه قیاسی است.  –ایهای فرضیه جزء پژوهش ماهیت روش پژوهش از نظر هدف، كاربردی و ازنظر

. بودنفر   190به تعداد  1398- 99 تحصیلی سال در سردرود منطقه پرورش آموزش اداره معلمان و شامل کلیه کارکنان

 125 درنهایت و شد انتخاب نفر 130 آزمودنی افت خاطر آمد، به دست به نفر 123 حجم نمونه بر اساس جدول دمورگان،

برگرفته از  های استانداردنامهگرفت. ابزار پژوهش پرسش قرار تصادفی مورد تحلیل گیری نمونه پرسشنامه به روش

  (1998) ماسلین و پیرو لیدن -تصویرپردازی؛ پرسشنامه راهبر سؤال مدیریت 22( شامل 1999) ترنلی و های بولینو پژوهش

 پرسشنامه موفقیت شغلی ای؛ ومقیاس عالقه و دوست داشتن، وفاداری، مشارکت و احترام حرفه  4 در سؤال 12شامل 

انجام شد.  Smart PLS و SPSS22 آماری افزارهای ها با استفاده از نرم بود. تجزیه و تحلیل داده سؤال  30با  (1984) پیرادس

 کارکنان شغلی تأثیرگذاری بر موفقیت مثبت مدیریت تأثیر در واسط نقش پیرو -رهبر ها نشان داد که رابطه یافته

 یمنطقه وپرورش آموزش کارکنان شغلی موفقیت بر تأثیرگذاری مدیریت دارد؛ همچنین سردرود یمنطقه وپرورش آموزش

سردرود تأثیر مثبت   یمنطقه وپرورش آموزش کارکنان پیرو -رهبر یرابطه بر تأثیرگذاری سردرود تأثیر مثبت دارد، مدیریت

گیری نهایی  سردرود تأثیر مثبت دارد. نتیجه یمنطقه وپرورش آموزش کارکنان شغلی موفقیت بر پیرو -رهبر یرابطه دارد و

 سازمان در پیرو -رهبر یرابطه تنظیم درست و مثبت تصویرپردازی مدیریت هایمهارت افزایش پژوهش نشان داد که با

 فرآهم خواهد شد. شغلی موفقیت ارتقای و افزایش های وپرورش، زمینه آموزش
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Abstract: 

The main purpose of this study is to provide solutions for career success of education staff by examining the 

impact of impact management (imagery) on job success with the mediating role of the leader-follower 

relationship in education staff in Sardrood region. The research method is applied in terms of purpose and in 

terms of nature is part of hypothetical-deductive research. Its statistical population included all staff and 

teachers of Sardrood Education Department in the academic year 1398-99. The sample size was 120 based on 

Tapaching and Fidel (2007) sampling, 130 people were selected due to dropout, and finally 125 questionnaires 

were analyzed by non-random sampling method. The research tool was standard questionnaires. Data 

analysis was performed using SPSS22 and Smart PLS statistical software. The results showed that the leader-

follower relationship has an intermediary role in the impact of impact management (illustration) on the job 

success of education staff in Sardrood region. Also, effective management (imaging) affects the career 

success of education staff in Sardrood region, effective management (imaging) affects the leader-follower 

relationship of education staff in Sardrood region and the leader-follower relationship affects the career 

success of education staff Sardrood region is affected. Therefore, it is suggested that by increasing the 

positive imaging management skills and the correct relationship between the leader and the follower in the 

education organization, it will increase and promote the job success of the employees. 
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 مقدمه

موفقیت و ترفیعات شغلی ازجمله متغیرهایی هستند  

 شده ها فراهم توجهی بـراي آن قابل  های پژوهشکـه 

کـه موفقیـت    معتقد استBaruch (2004 )است. 

اي پیامـدهاي مطلـوب و  مشتمل بر مجموعه شـغلی،

ها را در  توان آن افراد است کـه می مـورد دلخـواه بـراي

پیشرفت )بر مبناي   اصـلی، شـامل یچندطبقه

ینی،  هـایی نظیـر قـدرت، خودمختـاري، کارآفر شاخص

ها و   ها، تواناییکنترل خود(، یادگیري )کسب مهارت

هاي جدید(، بقاء )کسب پول و ثروت براي  شایستگی

به قدرت، امنیت و تضمین اشتغال(،   یابیدسـت

دستاوردهاي شناختی )خشنودي، حرمت خود و 

 زندگی -خودشکوفایی( و کیفیت زندگی و توازن کار

. روند توجهات (Baruch, 2004) کرد بندي  طبقه

ای است   تأثیرگذاری شدت   پژوهشـی به این متغیرها به

خشـی و  که موفقیت و پیشرفت شغلی در ایجاد اثرب

 . ازنظر(Rogelberg, 2007) دارد فردي و سازمانی   کارایی

واژه   با موفقیت شغلی(، معنا و مفهوم  2004) بـاروش

 متناسب است که  ذهنی و عینی یشغل، دو جنبه

فرد در    یسطح حقوق و مزایا، پایه جنبـه عینـی را

ذهنی  یجنبه ،سـازمان و میـزان ترفیعـات و در مقابل

رضایت شغلی، رضایت از امور و کارهایی که  سطح را  

 ها را انجـام آنفرد در طول زمان حضور در کارش 

شده و رضایت از زندگی دهد، موفقیت شغلی ادراك می

 .(Rasdi, Ismail, Uli, & Noah, 2009) شود  را شامل می

پایگـاه و   موارد مانندآن است   گویای ها پژوهش

وقت و زمان براي خود،  موقعیـت، داشـتن

معناي  ،  انگیزی، امنیت و مالحظات اجتماعی چالش

را در سازمان شکل   موفقیت شغلی نـزد افـراد

به نظر  . (Friedman & Greenhaus, 2000)  دهد می

ی تصویر مثبت از خود  رسد توانایی کارکنان در ارائه می

نوعی در معنای موفقیت شغلی  در سازمان نیز به

کار    یکارمندانی که با نحوهکارکنان تأثیرگذار است.  

کردن خود تأثیر بسزایی در عملکرد و خروجی سازمان  

نجاد چنین ادراکی را در دیگران از خود  و یا قدرت ای دارند

تر هستند. شکل دادن به چنین  دارند، در این امر موفق

مدیریت   هایی از قبیل ادراکی در گروه مهارت

مدیریت تصویرپردازي توسط اغلب   است. تصویرپردازي

پژوهشگران رفتاري در جهت منافع خود فرد معرفی  

 بار توسط نخستینشده است. این ایده براي  

Goffman   (1978)  .مدیریت تصویرپردازي  مطرح شد

و از آن  تعریف عنوان نوعی سازوکار نامطلوببهاغلب 

باید   اماشود؛  برده می اي براي فریب دیگران ناموسیله

که مدیریت تصویرپردازي   کردتوجه  نیز به این نکته  

توان   و فریب دیگران نیست، بلکه می ییگو دروغ الزاما  

مناسب مدیریت تصویرپردازي    یها روش یر یکارگ با به

به  و رعایت استاندارهاي اخالقی  خاصهاي در موقعیت

یکی از   از طرف دیگر. افتی نتایج قابل قبولی دست

جلوه  بد یا خوب  افرادنقاطی که تجربه شغلی را براي 

باور  . پژوهشگران مافوق استبا   رابطه، نوع دینما یم

تنها  ، نهپیرو -ر رهبر داراي کیفیت باالت  افراد دارند که

بیرونی به خاطر امتیازات عملکردي بهتر و   یها پاداش

کنند، بلکه رضایت درونی  ت شغلی دریافت میپیشرف

بیشتري نیز ازلحاظ استقالل و وظایف چالشی دارند. 

Tanner, Mark &Lawrence (1993)   و   کاررضایت از

اي  مبادله  یرا دو پیامد مهم کیفیت رابطه سرپرست

 تیفیباک یدانسته و معتقدند فردي که از ابعاد رابطه

ي داشته و در مقابل،  برد، رضایتمندي بیشتر لذت می

 برد، حداقلشخصی که از رابطه کم کیفیت رنج می

 ,Tanner Jr)  مندي را از شغل و مدیر خود داردرضایت

Dunn, & Chonko, 1993). 

 نیتر  مهم  ازوری هارتقای سطح بهربه اینکه  با توجه

آشنایی با عوامل مؤثر  ،است سازمانی هر اهداف

هر نوع سازمانی    یوری، برای توسعهبهره شیبرافزا

  وجویجستها در  سازمانبنابراین  ضروری است؛ 

و کارکنان  هستندوری و عملکرد بیشتر  کارکنانی با بهره

گردند که اگر در این میان  به دنبال محیط کار بهتر می

شرایط مناسبی هم برای سازمان و هم برای کارکنان  
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مهیا شود، هر دو از مزایای آن سود خواهند برد. بهبود 

سزایی در هروابط میان رهبر و پیروانش نیز نقش ب

 ,S. Kim, O’Neill, & Cho)  وری سازمان داردرهارتقای به

کاری بین    یرهبر ـ پیرو، کیفیت رابطه . رابط(2010

شود. رویکرد   کارمند و سرپرست فعلی وی تعریف می

که کمابیش ماهیت   LMXپیرو یا  -ررهب یمبادله

رهبر با هر یک از زیردستان خود  یاقتضایی دارد، رابطه

و آن را بر مبادالت و  کندمیفرد تلقی  صربهرا منح

تعامالت میان یک رهبر و یک زیردست که زوج نامیده  

 & ,Volmer, Spurk)   سازد یشود، استوار م می

Niessen, 2012)زیردستانمدیران با هر یک از  ،نی؛ بنابرا 

خود بر اساس سطح متفاوتی از مبادالت اجتماعی 

ای از افراد  کنند؛ این مدیران حلقه رفتار می

را دور خود ایجاد کرده و دیگران را به   نانیمورداطم

 کارکنانآنان با همه   عبارتیهب دهند،درون آن راه نمی

روابط رهبر ـ پیرو  بنابراین کنند؛ خود یکسان رفتار نمی

آن  باشد و مدیریت صحیح  مانند شمشیر دو لبه می

 ها تواند محیط کاری سالمی را فراهم آورد تا سازمانمی

با اتکا به مجموعه قدرتمندی از نیروی کار  بتوانند 

مأموریت و   متخصص و وفادار، در راستای تحقق

 (.Golipour et al. 2017)انداز خویش گام بردارد چشم

مثبت آن   یطور سنتی، پژوهشگران این نظریه، جنبهبه

که رابطه رهبر ـ پیرو  طوری اند؛ بهتر کردهرا برجسته

باکیفیت بهتر، با رضایت شغلی بیشتر، عملکرد کاری 

بهتر و قصد ترک شغل کمتری در سازمان همراه است؛  

تر به نتایج   رهبر ـ پیرو باکیفیت پایین یکه رابطه رحالید

ناکارآمدی همچون رفتار شهروندی کمتر و قصد ترک  

های تواند هزینه شود و خود می شغل بیشتر منجر می

 ,.S. Kim et al)  بسیار زیادی را برای سازمان به بار آورد

رهبر ـ پیرو  ی. گرائن بر این باور است که رابطه(2010

کند تا بتوانند   خوب، برای رهبران کانال قوی فراهم می

عملکردی و حمایت روانی را   یایمنابع سازمانی، مزا

 ,Gu, Tang, & Jiang) درستی توزیع کنند  میان پیروان به

-شده طی چهار دهه های انجام پژوهش ی. نتیجه(2015

میان کارمند با   یدهد که رابطه گذشته نشان می  ی

 مندان،رهبر فعلی، کلید محرک نگرش شغلی کار 

-درواقع رابطه،  ها در سازمان است اثربخشی و بقای آن

 یمبادله  یتر، نوع باکیفیت پایین پیرو -رهبر ی

اقتصادی است که با مبادالت قراردادی بر اساس 

های رسمی و با توجه به پرداخت درازای توافقنامه

تر،   روابط باکیفیت پایین. شود عملکرد توصیف می

های رسمی،  و تحت تأثیر نقش طبیعتی قراردادی دارند

نفوذ از باال به پایین، مبادالت اقتصادی و فاصله بیشتر 

گیرند. پیروان در روابط   بین سرپرست و کارمند قرار می

های رسمی سازمان پایبند  تر به سیاست باکیفیت پایین

طور انحصاری به  پذیرند و بههستند، اقتدار رهبر را می

ایی هستند که سازمان برای دنبال جبران خدمات و مزای

 .(Erdil & Müceldili, 2014) آورد ها فراهم می آن

 عرصه در هم شغلی، موفقیت با توجه به اینکه

تأثیرگذار است، با  اجتماعی پذیرش در هم و اجتماعی

 و کارایی وریبهره ایجاد حس مثبت در کارکنان، باعث

در ایجاد  (.Saffar et al. 2015) شود می هم ها آن بیشتر

 هایجنبه و روحیات چنین حس مثبتی، شناخت

 فراهم و کارکنان شخصیت و روانی و روحی مختلف

 هایدغدغه و فشارها از کاستن و ها آن کردن نیازمندی

-بهره و کارایی افزایش به مؤثری کمک تواندمی روزمره

 و موفقیت شغلی کارکنان شغلی سازگاری و وری

 موفق افراد و (Ahmadnejad et al. 2012) باشد 

 کمتری راهنماییبه و دهندمی انجام بهتر را کارشان

 کنند. افراد می غیبت کمتر کار محیط از و دارند نیاز

 ساعات و گیرند فرامی بهتر زودتر و را ها مهارت موفق

 اهداف به دررسیدن و شوند می مشغول کار را بیشتری

 جهت همین به کنند؛ می مشارکت بیشتری سازمان

 و بیشتر پیشرفت و موفقیت به فرد نیاز هرچقدر

 قرار باالتری در سطح کار کیفیت و کمیت باشد ترقوی

 کنونی، شرایط به با توجه (.Shafiabadi, 2019)گیرد  می

 و است تحول ایجاد از وپرورش ناگزیر سازمان آموزش

 به بتوانند که بود خواهند موفق و هایی زندهسازمان
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 هر در یابند. تحول دست مثبت خودانگاره هایقله

 آن روزافزون و مستمر پیشرفت سازمانی متضمن

 ینقطه و آن موفقیت و پویایی ساز زمینه و سازمان

 در سازی بهینه و تحول سازمانی، تحول آغازین هر

 ذهنی نقش تصویرپردازی باشد. می آن ذهنی تصویر

 تحت و سازمان دارد هایفعالیت سوگیری در مهمی

 و محیطی سازمانی شغلی، مختلف عوامل تأثیر

 از جزئی به و گرفته شکل منفی یا مثبت صورت به

از  و شود می سازمان تبدیل کلی ذهنی تصویر یپیکره

 ذهنی تصویر تغییر یا تثبیت بر فرد، نفوذ و جایگاه

 سازمان ذهنی تصویر برعکس پذیرد ومی تأثیر سازمان

 یا برافزایش تأثیر طریق از سازمانی عامل یک عنوان به

 تضعیف یا بهبود بر کارکنان موفقیت شغلی کاهش

با توجه به نقش   نیهمچن  .گذارد می تأثیر ها آن عملکرد

 وقتی فراگیران، ها بر آن تأثیرگذاری و معلمان کلیدی

 نسبت دیگران واکنش بتوانند مدرسه محیط در ها آن

 دیگران ذهن در را خود یا تصویر و کنند کنترل را خود به

 نزد بهتری عملکرد ارزیابی از تنها دهند نه جلوه مثبت

 سخنانشان نفوذ میزان بلکه شود برخوردار می مافوق

 کارکنان، یابد. ازآنجاکه می افزایش فراگیران نیز بر

 آموزش و پروش سرمایه سازمان مدیران و معلمان

 ضمن توان می شود، می محسوب سازمان آن اصلی

 کارکنان بین در تصویرپردازي وضعیت مدیریت بررسی

 را آن اثرگذاري میزان وپرورش منطقه سردرود آموزش

با عنایت به طرح اصلی   کرد. بر موفقیت شغلی تعیین

پژوهش، در ادامه متغیرهای اصلی پژوهش تشریح  

 شود. شده و سپس پیشینه و مدل مفهومی ارائه می

 : مديريت(تصویرپردازی) تأثیرگذاری مدیریت

 سازماني رفتار ادراكي هايجنبه از يكي تصويرپردازی

 افراد آن طي كه است فراگردي به عبارتی است،

 يا افكارشان به نسبت ديگران واكنش تا کوشند می

 مثبت و كنند پيگيري را ديگران در ذهن خود تصوير

 & ,Zivnuska, Kacmar, Witt, Carlson) دهند  جلوه

Bratton, 2004). بیشتر افراد که مهمی تاکتیک پنج 

 & Jones) از  اند عبارت دهند یم قرار مورداستفاده

Pittman, 1982) :1- یا  یرینیتاکتیک خودش

خشنودسازی به معنای انجام کارهایی برای خوب جلوه  

های خود در نگاه   جذابیت کردن و افزایش محبوبیت و 

 هاست دادن رفتار آن دیگران برای تحت تأثیر قرار

Damghanian et al. 2016،)2-  تاکتیک خود ارتقایی: فرد

ها و کماالتش   های شخصی، توانایی به بیان موفقیت

 & Jones) نظر برسد  تا شایسته و الیق به پردازدمی

Pittman, 1982). 3-   تاکتیک تظاهر: انجام رفتارهایی

منظور   مانند ماندن و کار کردن خارج از وقت اداری به

 ,Brouer) ر نگاه دیگران دیده شدن د کوش سخت

Badaway, Gallagher, & Haber, 2015). 4- تاکتیک 

 اعالم را خود ضعف نقاط و هاکاستی فرد تضرع:

 را دیگران مسئولیت اجتماعی و همدردی حد تا کند می

 انکمکش به ها آن که شود استنباط چنین و برانگیزاند

 تا کنند می توصیف را درمانده خود افراد این دارند. نیاز

. (Soran & Balkan, 2013) کنند  استفاده دیگران کمک از

 نشان خود از تهدیدآمیز رفتارهای فرد عاب:ار  تاکتیک -5

 ,Soran & Balkan) برسد  نظر به خطرناک تا دهد می

2013). 

 که است فهومیم شغلی، موفقیت شغلی: موفقیت

 هایش ایده آل و کنونی وضعیت از فرد ارزیابی حاصل

 نبودن یا بودن موفق  .باشد می اشتغال زمینه در

 ,Ramaswami)  دارد ها آل ایده از نسبی برآورد به بستگی

Carter, & Dreher, 2016) يک به عبارتی موفقیت 

 بیروني، افراد قضاوت است. و ارزيابي از نسبي مفهوم

 قضاوت عیني و مشاهده قابل معیارهاي طبق بر را آن

 موفقیت، از دروني افراد که ادراک درحالی کنند. می

 دارد و ميزان گرايش ذهني معیارهاي به بیشتر

 موفقیت را هدف اين نسبي برآوردن در فرد موفقيت

 .((Shafiabadi, 2019نامند می شغلي

مبادله رهبر پیرو، کیفیت رابطه کاری پیرو:   -رهبر رابطه

شود.   بین کارمند و سرپرست فعلی وی تعریف می

اعتقاد دارد که این فرایند دوطرفه شامل   (1995گرائن )
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شود.  سطوح مختلف رابطه با هر یک از کارمندان می

دهد یک سرپرست با کارکنان   این فرایند نشان می

های گوناگونی دارد. در  مختلف در یک گروه کاری، تعامل

صورت یک فرایند کمابیش  مبادله رهبر ـ پیرو، رهبری به

شود  واحد کاری دیده می ناهمگن بین کارمندان در یک

های  که نظریه درصورتی  (مانند ارتباط دوطرفه عمودی)

سنتی، رهبری این فرایند را در واحد کاری تا حدی همگن 

. مبادله رهبر ـ (S. Kim et al., 2010) کنند  ارزیابی می

پیرو سیستمی است که از اجزا و روابط به هم مرتبطی  

 & ,Schriesheim, Castro) است که  شده لیتشک

Cogliser, 1999) :و عضو از یک رابطه  شامل هر د

؛  شامل الگوهای وابسته رفتاری است؛  شود دونفره می

؛ و شود شامل به اشتراک گذاشتن نتایج مشترک می

 .ها و مفاهیم را دربر دارد تولید ارزش

شود و یا  آن چیزی که در روابط رهبر و پیرو مبادله می

به   دهند یرهبر و پیرو را تشکیل م یابعادی که مبادله

:  (عالقه )عاطفهمهر و   -1 شود: زیر تقسیم می چهار بعد

عنوان عاطفه و محبت دوطرفه بر مبنای  که به

که البته احساس   شده فیجذابیت میان فردی تعر 

کمک: این  -2 .ردیگ یای را در برنم احترام و ارزش حرفه

های صورت گرفته در مورد کار که بعد میزان تالش

کنند، تعریف   یرهبران و پیروان از طرف دیگر درک م

ها برای رسیدن به  شود. منظور کمکی است که آن می

وفاداری:  -3 .دهند یاهداف صریح و ضمنی رابطه م

چگونگی نمایش حمایت عمومی ابرازشده از رهبر و 

ای: درکی که هر احترام حرفه -4 شود. پیرو تعریف می

اش در درون یا زوجی از درجه و وجهه یعضو رابطه

 ,Hanse, Harlin, Jarebrant) ساخته است بیرون از خود 

Ulin, & Winkel, 2014) . پژوهش جهت ارزیابی این در

 شده  رابطه رهبر و پیرو از چهار بعد ذکرشده استفاده

 است.

های اولیه که با برخی کارمندان،  همچنین، با صحبت

 وپرورش منطقه سردرود علمان آموزشمدیران و م

شد، روشن شد که برخی کارمندان و معلمان در 

و مدارس  ادارهتعامالت خود در محیط 

هایی دارند که در روابطشان با سایرین  تصویرپردازی

مندی سایر همکاران را در پی  تأثیرگذار است و گاهی گله

تواند در برخی مواقع موجب چرخش  دارد؛ همچنین می

یا به نفع آنان شود. همچنین موفقیت شغلی در مزا

ترین تقاضاهای   آموزش و پرورش به یکی از مهم

سازمان از کارکنان تبدیل شده است که قدرت باال در 

تواند در برآوردن این تقاضا نقش   تصویرپردازی می

مهمی داشته باشد. کیفیت رابطه بین کارکنان آموزش 

تواند نقش   می  و پرورش و مدیران این سازمان نیز

شغلی   موفقیت  میانجی در این مورد ایفا کند؛ بنابراین،

ای است که بین کننده و رابطه مفهومی ارزیابی

اش در زمینه  های آینده آل پیشرفت کنونی فرد و ایده

توان گفت که موفقیت   اشتغال وجود دارد؛ بنابراین، می

مسیر شغلی یكی از عوامل مهم و تأثیرگذار برای 

سوی ساختن پیشرفت و  های بلند بهتن گامبرداش

این پژوهش    کاربردی بعد دروری معلمان است.   بهره

 مربوط مفاهیم کاربرد برای را هایی زمینه تواند پیشمی

 در پیرو-رهبر یرابطه و تصویرپردازی مدیریت به

 را وپرورش کارکنان آموزش در شغلی موفقیت افزایش

 شغلی موفقیت به مربوط مداخالت در و فراهم آورده

 قرار گیرد.    مورداستفاده

 بدون که گفت باید پژوهش ضرورت و اهمیت مورد در

 هایاز سرمایه سازمانی هر در انسانی نیروی شک

 به سازمانی هیچ و است سازمان آن و اساسی زیربنایی

 کارگیریی بهسایه در مگر رسدنمی خود اهداف

 و دلهم افرادی از استفاده و فعال و خالق نیروهای

 شناخت همین خاطر به سازمان، اهداف با همراه

 شخصیت و روانی و روحی مختلف هایجنبه و روحیات

 از کاستن و آنها نمودن نیازمندی فراهم و کارکنان

 به مؤثری کمک تواندمی روزمره هایدغدغه و فشارها

و   شغلی سازگاری و وریبهره و کارایی افزایش

 .Ahmadnejad et al)کارکنان باشدموفقیت شغلی  

 به و دهندمی انجام بهتر را کارشان موفق و افراد(2012
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 غیبت کمتر کار محیط از و دارند نیاز کمتری راهنمایی

 مرتکب را کمتری خطای کارشان در عده این .کنند می

 موفق افراد گردند. می سانحه دچار کمتر و شوندمی

 ساعات و گیرند می یاد بهتر زودتر و را ها مهارت

 هایهدف به رسیدن در و کنند می کار روز در را بیشتری

 همین به دارند.  مشارکت بیشتری موسسه یا کارگاه

 بیشتر پیشرفت و موفقیت به فرد نیاز هرچقدر جهت

 باالتری در سطح کار کیفیت و کمیت باشد ترقوی و

 توان می دیگر، سوی از.(Shafiabadi, 2019)گیرد می قرار

 در که نمود اشاره پژوهش نظری و کاربردی اهمیت به

 کاربرد برای را هاییتواند پیش زمینه می کاربردی بعد

 رابطه و پردازی تصویر مدیریت به مربوط مفاهیم

کارکنان  در شغلی موفقیت افزایش در پیرو -رهبر

 در و فراهم آورده سردرود را منطقه پرورش و آموزش

 قرار مورداستفاده شغلی موفقیت به مربوط مداخالت

 شدن نقش روشن به تواندمی نیز نظری بعد در  .گیرد

و  پردازی تصویر مدیریت همچون مهمی متغیرهایی

کارمنان    شغلی موفقیت پیرو  در -رهبر رابطه

-حاضر می پژوهش نظری هایجنبه دیگر از بیانجامد.

و  پردازی تصویر مدیریت متغیرهای اهمیت به توان

کارکنان  و دبیران    شغلی موفقیت پیرو در -رهبر رابطه

 در مهم است، متغیرهایی معتقد نگارنده که کرد اشاره

 سویی هستند. از کارکنان شغلی موفقیت و پیشرفت

 به تواندپیش گفته، می هایسازه جانبههمه بررسی

 کارکرد چگونگی متغیرها، این اهمیت و بهتر شناخت

 بردن دانش باال همچنین و یشغل موفقیت در ها آن

 با است امید کند. توجهی شایان کمک فوق در نظری

چرخه   توسعه بهبود جهت در گامی پژوهش این انجام

 مشکالت کاهش موفقیت رضایت شغلی کارکنان و

-می انتظار کاربردی برداشته شود. از لحاظ آنان گامی 

 یک هر سهم ساختن آشکار با حاضر پژوهش نتایج رود

 و مدیریان اختیار در مفیدی را اطالعات هامؤلفه این از

 شرایط تا دهد قرار آموزشی نظام اندرکاراندست سایر

 کارمندان آن در که ببینند تدارک طوری را هاو موقعیت

 نکات به توجه شوند. با نائل بهتری شغلی موفقیت به

 اثرگذار عوامل شناسایی و تشخیص شده، داده توضیح

 مهم های موضوع از یکی بر موفقیت شغلی کارکنان 

مدارس،   مخصوصا   آموزشی، هایمکان در پژوهشی

 .باشدمی هاآموزش و پرورش و دانشگاه  سازمان

بنابراین با توجه به اهمیت این متغیرها در نظام 

 آموزش و پرورش و اینکه تاکنون تحقیقی که به  بررسی

( پردازی تصویر) تاثیرگذاری  مدیریت تاثیر بررسی تاثیر

 پیرو در-رهبر رابطه واسط نقش با شغلی موفقیت بر

بپردازد انجام نگرفته است  پرورش و سازمان آموزش

 بررسی لذا انجام  تحقیقی در این زمینه یعنی بررسی

 موفقیت بر( پردازی تصویر) تاثیرگذاری  مدیریت تاثیر

 پیرو سازمان -رهبر رابطه واسط نقش با شغلی

در آموزش الزم و ضرور ی به نظر می  پرورش و آموزش

 که است آن پژوهش این در رسد؛ بنابراین سؤال اصلی

 با شغلی موفقیت بر تا چه میزان تأثیرگذاری مدیریت

 وپرورش آموزش پیرو در -رهبر یرابطه واسط نقش

 دارد؟ سردرود تأثیر یمنطقه

Mahdai Nasab et al. 2019 داد   نشان در پژوهش خود

 از کارکنان عملکرد با شغل بر متمرکز تاکتیک که بین

وجود دارد  داری معنی منفی یرابطه سازمان دیدگاه

 مدیران ورزش، سازمان در کند که وی پیشنهاد می

 شغلی رفتارهای بهبود جهت آموزشی های کارگاه

 پژوهش های یافته . کنند برگزار کارکنان برای صحیح

Damghanian et al. 2017   نشان داد که افراد باهدف

های تصویرپردازی  دستیابی به منافع خود از تاکتیک

یابی معلمان به منافعشان در  کنند و دست استفاده می

ل محیط مدرسه منوط به مدیران است. و   3هو

، در پژوهش خود، به این موضوع اشاره  (2016) همکاران 

کنند که مدیریت تصویرپردازی یک بخش اساسی از  می

های   کارگیری استراتژی زندگی اجتماعی افراد است و به

مختلف تصویرپردازی به شرایط خاصی بستگی دارد که  

و فرد باید انتخاب کند که چه فرد در آن قرارگرفته است 

                                                                 
3
. Howle 
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تصویری از خود ارائه دهد و چگونه این کار را انجام دهد 

.  تا نفوذ بیشتری بر فرد مقابلش داشته باشد

س در پژوهشی اثر  (2017)  و همکاران 4دمیرات

کننده رهبری اخالقی، از طریق معناداری شغلی  تعدیل

سازمانی و حسادت را بررسی کرد  ن، هویتبر تعهد پیروا

و نشان داد رهبری اخالقی بر تعهد شغلی و  

. گذارد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری می هویت

کنند که دانش و   بیان می (2014) همکاران و   5ایسپس

های اجتماعی افراد در اثربخشی مدیریت مهارت

بنابراین افرادی که ؛ تصویرپردازی آنان تأثیرگذار است

شان استفاده کنند  بتوانند از مدیریت تصویرپردازی

کسانی هستند که شایستگی اجتماعی دارند. این  

به سمت عملکرد کاری شایستگی ممکن است آنان را 

در  (2014)  همکارانو   6اثربخش هدایت کند. کازیمیر

 مثبتی نگرشکارکنان    اند کهخود گزارش کرده پژوهش

گیری   از نفوذ بیشتری در فرايند تصمیمکار و  و رهبر به

دارای سطح باالتری از خودکارآمدی هستند.  دارند و  

درنتیجه استرس و فرسودگی ناشی از کار در آنان  

در پژوهشی   (2014)  7و موسلدیلی لیدر ا .یابد کاهش می

تأثیر « مفاهیم فاصله و حسادت در سازمان»با عنوان 

رهبر ـ پیرو را  یحسادت سازمانی بر کیفیت مبادله

یافت که هر دو  بررسی کرد و به این نتیجه دست

صورت منفی و معنادار حسادت سازمانی و عمومی به

 های یافته گذارد. بر کیفیت رابطه رهبر و پیرو تأثیر می

Sharifi Mehr et al. 2017 های تاکتیک بين که داد نشان 

 ديدگاه از کارکنان عملکرد با تصویرپردازی مديريت

 بين همچنین، ندارد؛ وجود داری معنی رابطه سازمان

 خود بر متمرکز تاکتيک و سرپرست بر متمرکز تاکتيک

 داری معنی رابطه سازمان ديدگاه از کارکنان عملکرد با

 با شغل بر متمرکز تاکتيک بين اما نشد؛ مشاهده

 منفي یرابطه سازمان ديدگاه از کارکنان عملکرد

                                                                 
4
. Demirates 

5
. Ispas 

6
. Casimir 

7
. Erdil, Müceldili 

 که شد مشاهده همچنین،. شد مشاهده داری معنی

 عملکرد با تصویرپردازی مديريت های تاکتیک بين

 بر متمرکز تاکتيک يعني آن، یمؤلفه سه هر و شغلي

 بر متمرکز تاکتيک و خود بر متمرکز سرپرست، تاکتيک

 ندارد؛ وجود داری معنی یرابطه شغلي عملکرد با شغل

 مديران دفاع، صنايع ورزش سازمان در بنابراين،

 شغلي رفتارهاي بهبود جهت آموزشي های کارگاه

 Tabarsa et al. 2014 .کنند برگزار کارکنان براي صحيح

میان    خود به این نتیجه رسیدند که در پژوهش

خود ارتقایی، نمونه جلوه دادن خود و  هایمقیاس

دو   سازی و فرسودگی شغلی ارتباط دوبه حامی

  رپردازیبین تصویو  معکوس و معناداری وجود دارد

معنادار وجود دارد.    یرابطهو فرسودگی شغلی  کلی

در پژوهشی با عنوان   (2013)  8کیم، جونگ و لی

رفتارهای انحرافی کارکنان و مبادله رهبر ـ پیرو در »

، رابطه منفی بین مبادله رهبرـ «زمینه حسادت مزمن

پیرو و رفتارهای انحرافی کارکنان را نشان دادند و تأکید  

-های مزمن به رفتارهای انحرافی می کردند که حسادت

خود   در پژوهش  (2013) ش و همکاران 9انجامد. لیو

یابی سازمانی  یتپیرو بر هو -رهبر یکه مبادله  دریافتند

تأثیرگذار است. درواقع ارتباطات خوب و مناسب میان 

شود که هويت رهبر در   رهبر و زيردستان باعث می

  یتواند رابطه کارکنان پرورش يابد که اين موضوع می

و   10. چنگیابی سازمانی داشته باشد مثبتی با هویت

، مدیریت تصویرپردازی اشاره دارد به  (2013) همکاران 

شده چه   ریزی کنترل اثر متقابل اجتماعی تصورات طرح

صورت خیالی. افرادی که   صورت واقعی چه به به

د  توان های اجتماعی فراوانی دارند بهتر می مهارت

دیگران را درک کنند و از این دانش برای مؤثر بودن در  

های مختلف استفاده نمایند و به اهداف   موقعیت

مطلوبشان دست یابند. این افراد نسبت به کسانی که  

نتایج  .ترند های اجتماعی کمتری دارند موفق مهارت

                                                                 
8
. Kim, Jung, & Lee 

9
. Liu 

10
. Cheng 
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 های تفاوت دهد که می نشان (2010)  11یوزل پژوهش

ولمر دارند.  نقش تصویرپردازي مدیریت احیای در فردي

مبادله رهبر »در پژوهشی با عنوان   (2012)  و همکارانش

« پیرو، استقالل شغلی و عجین شدن خالقانه با شغل

رهبرـ پیرو  یمثبت میان مبادله  یند که رابطهبیان کرد 

و عجین شدن با شغل هنگامی بیشتر است که فرد در  

پژوهش  نتایجشغل خود حس استقالل داشته باشد.  

Gol Parvar and Gazavi, 2010  موفقیت که داد نشان 

 ايشبکه حمایت همکاران، -شخصی حمایت شغلی با

 یرابطه داراي سازمانی هايو سیاست اقدامات و

هستند؛ همچنین نتایج پژوهش  معنادار و مثبت

Rasouli and Shahani, 2008  یرابطه که داد نشان 

 تأثیر کارمند بيروني رضايت بر صرفا   ضعيف ای مبادله

 دارد. معناداري

ی تجربی  بر اساس مروری که از مبانی نظری و پیشینه

ی  ئهپژوهش صورت گرفت خردمایه نظری الزم برای ارا

 1 شکل های پژوهش به صورت مدل مفهومی و فرضیه

 فرآهم شد. 

 
 پژوهش مفهومیمدل  -1شکل 

 بر( تصویرپردازی) تأثیرگذاری : مدیریت1فرضیه 

 یمنطقه وپرورش آموزش کارکنان شغلی موفقیت

 سردرود تأثیر دارد.

-رابطه بر( تصویرپردازی) تأثیرگذاری : مدیریت2فرضیه 

 یمنطقه وپرورش آموزش کارکنان پیرو-رهبر ی

 سردرود تأثیر دارد.

 شغلی موفقیت بر پیرو-رهبر ی: رابطه3فرضیه 

 سردرود تأثیر دارد. یمنطقه وپرورش آموزش کارکنان

                                                                 
11

. Uziel 

 پیرو نقش واسط در تأثیر-رهبر ی: رابطه4فرضیه 

 شغلی موفقیت بر( تصویرپردازی) تأثیرگذاری مدیریت

 سردرود دارد. یمنطقه وپرورش آموزش کارکنان

 

 روش تحقیق

 جزء ماهیت و ازنظر كاربردی هدف، از نظر پژوهش این

-و ازلحاظ نوع دادهقیاسی  – ای فرضیه های پژوهش

شده از نوع كمی و با اسـتفاده از  های گردآوری

 یکلیه پژوهش این آماری ی. جامعهپرسشـنامه اسـت

 یمنطقه پرورش آموزش یاداره معلمان و کارکنان

نفر   190به تعداد  1398- 99 تحصیلی سال در سردرود

  123حجم نمونه با استفاده از جدول دمورگان،  .بودند

نفر   130خاطر افت آزمودنی  به .آمدبه دست  نفر

پرسشنامه مورد تحلیل  125انتخاب گردید و در نهایت 

گیری هم در این پژوهش  قرار گرفت. روش نمونه

به این صورت که با  ت تصادفی ساده بود؛صور  به

استفاده از کد پرسنلی کارمندان، معلمان، مدیران  

طور   نفر را به  125صورت تصادفی  ی سردرود بهمنطقه

تصادفی انتخاب شدند و بعد از مشخص شدن کد 

شده بر اساس   ها به افراد مشخصپرسنلی، پرسشنامه

ها، پرسشنامهکد پرسنلی داده شد و بعد از پر کردن 

آوری  جهت جمع آوری گردید. توسط پژوهشگر جمع

اطالعات فردی از  عالوه بر اطالعات این پژوهش،

 های استاندارد به شرح ذیل استفاده شد. پرسشنامه

ضریب   یاستنباط یهامطالعه از آزمون  نیدر ا

 همبستگی، رگرسیون و معادالت ساختاری  با استفاده 

  22نسخه    SPSS و  PLSنظیر  های آماری  افزار از نرم

. شد  خواهد استفادهها  جهت تجزیه و تحلیل داده

پژوهش در دو   نیدر ا  زیاطالعات ن یآور روش جمع

 ی.دانیم  -2 یاکتابخانه -1شود: انجام میمرحله 

 یآور جمعمعمول  یهاوهیاز شای کتابخانه  در روش

-لها، مقاالت، فصنامه،  پایانهاکتابشامل    اطالعات

 شود.... استفاده می و ها، مجالتنامه
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با استفاده از  ها آوری داده ی، جمعدانیمدر روش  

 مدیریت پرسشنامه سه پرسشنامه استاندارد

 -، تبادل رهبر(1999) ترنلی و بولینو تصویرپردازی

( و موفقیت شغلی 1998پیرولیدن و ماسلین)

 خواهد شد.انجام (1984رادسیپ)

 ترنلی و بولینو تصویرپردازی ی مدیریتپرسشنامه

 و توسط بولینو سؤالی 22 یاین پرسشنامه (:1999)

در  مقیاس  5 دارای که شده است ( ساخته1999) یترنل

 گیریاندازه برای است که تصویرپردازی ی مدیریتزمینه

 قاطعانه مدیریت زیرمقیاس یا تاکتیک پنج

 برای و یافته توسعه سازمانی ی زمینه در تصویرپردازی

 در تصویرپردازی مدیریت از استفاده میزان سنجش

 استفاده آموزش و پرورش یو دبیران اداره کارمندان

 پایایی بررسی برای کرونباخ آلفای ضریب. خواهد شد

 تصویرپردازی، مدیریت های زیرمقیاس/ هاتاکتیک

 خودارتقایی (،83/0) خودشیرینی بود، 7/0 میزان از باالتر

 (86/0) ارعاب و (88/0) تضرع (،75/0) تظاهر (،78/0)

  (. 1999، ترنلی و )بولینو

 :(1998) ماسلین و لیدن پیرو-ی تبادل رهبرپرسشنامه

این پرسشنامه برای نخستین بار توسط گرین، نوراک و  

شده و سپس توسط لیدن و   ساخته  (1982)  سامرکمپ

 12ی آن را اصالح شد. این پرسشنامه (1998) ماسلین 

مقیاس عالقه و دوست داشتن، وفاداری،    4 در سؤالی

لیدن و ماسلین، باشد ) ای میمشارکت و احترام حرفه

( ضریب الفای کرونباخ 2010(. نعامی و افشاری )1998

محاسبه اعتبار آن،  و برای   88/0برای این پرسشنامه را 

ضریب همبستگی پرسشنامه نقش انتظارات رهبری را  

  01/0در سطح معنی داری   69/0محاسبه و برابر با 

 اند.گزارش کرده

این  (:1984) پیرادس موفقیت شغلی  یپرسشنامه 

و طیف   سؤال  30، با (1984) پیرادس پرسشنامه توسط

ش  در پژوهای لیکرت طراحی و تدوین شد.   پنج گزینه

 یروایی صوری آن به شیوه (1392) همکاران شعبانی و  

 79/0 کرونباخ آلفای ریبو ض تأییدهمسانی درونی 

پایایی پرسشنامه موفقیت  همچنین  گردید؛ گزارش

 (1397)  کلهر زاده قالی و نژاد عزیزیشغلی در پژوهش 

 .شده است گزارش 91/0

 

 های تحقیق یافته

ها از نرمال  در این پژوهش با توجه به تخطی توزیع داده

دار شدن آزمون   و معنی 2بودن با توجه به نتایج جدول 

و   PLSاستفاده از  یاسمیرونوف، زمینه-کلوموگروف

معادالت ساختاری واریانس محور   یساز  نسل دوم مدل

 پژوهش را فراهم کرده است. های اینرا در تحلیل داده

 پژوهش یرهاینرمال بودن متغ  یبررس رنوفیآزمون کولموگروف اسم -1جدول 

 متغیر
Z 

 داریسطح معنی

 823/0 630/0 یرپرداز یتصو تیر یمد

 689/0 713/0 رویپ-رابطه رهبر

 732/0 688/0 یشغل  تیموفق

 

جهت تحلیل عاملی تأییدی  تأییدی:  عاملی تحلیل

توسط میزان اس الپیمتغیرهای پژوهش، در مدل 

مشخص    : سؤال(گویه)بارهای عاملی هر نشانگر 

های متغیر   شود. ارزش هریک از بارهای عاملی گویه می

  1مودار . نباشد 0.4تر یا مساوی  بزرگ باید ،مربوط

 (tمقدار )داری  ضرایب معنی  2ضرایب مسیر و نمودار 

ایج حاصل از تحلیل مدل مفهومی پژوهش را  و نت

با توجه به نمودارهای ذیل تحلیل . دهند ینشان م

  دأییتی پرسشنامه مورد ها هیگوی همه  دییتأعاملی 

 .ردیگ یمقرار  

 
 استاندارد نیبرازش شده در حالت تخم یمدل مفهوم -2شکل 
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 پارامترها یبرازش شده در حالت معنادار  یمفهوممدل  -3شکل 

برای بررسی برازش بخش  : برازش مدل تحلیلی پژوهش

گیری الگوی تحلیلی در این پژوهش از  های اندازهمدل

روایی همگرا استفاده شد. در پژوهش  و معیار پایایی

شده است، نتایج   بیان 3طور که در جدول  حاضر همان

ترکیبی و روایی همگرا و  ییایضریب آلفای کرونباخ، پا

شده  واگرا آورده شده است که با توجه به حدود گفته

، نتیجه  3برای هر سه معیار موجود در جدول 

، آلفای کرونباخ، پایایی  AVEگیریم که مقدار ضرایب  می

 پژوهش هایسازه  ترکیبی و روایی واگرا برای تمامی

های یکی دیگر از آزموناست؛ همچنین  موردقبول

گیری و ساختاری، آزمون بررسی   ارزیابی مدل اندازه

گیری توسط   ها است. کیفیت مدل اندازه کیفیت آن

و کیفیت   (CV-Comشاخص اشتراک یا روایی متقاطع )

 یمدل ساختاری توسط شاخص اعتبار حشو یا افزونگ

(CV-Red)  با توجه به مقادیر  شود که محاسبه می

های نشان از کیفیت مطلوب مدلجدول ذیل  

گیری و مدل ساختاری این پژوهش دارد. مدل  اندازه

گیری و   تحلیلی پژوهش شامل هر دو بخش مدل اندازه

ید برازش آن، بررسی أیشود و با ت مدل ساختاری می

شود. برای بررسی برازش   برازش در یک مدل کامل می

مدل کلی تنها یک معیار به نام شاخص نیکویی برازش 

(GOFوجود دارد. مقد )  ار معیار شاخص نیکویی برازش

به دست آمد که   0.57در مدل نهایی پژوهش معادل 

 برازش قوی مدل تحلیلی پژوهش است. یدهنده نشان

 

و شاخص اشتراک و   یهمگرا ییروا ،یبیترک ییایکرونباخ و پا  یآلفا بیضر   -2جدول 

 رهایشاخص حشو متغ

آلفای   نام متغیر کدمتغیر

 کرونباخ

پایایی  

 ترکیبی

AVE CV-

Com 

CV-

Red 

Mt مدیریت 

 تصویرپردازی

0.9423 0.9485 0.4603 0.3981 0.3981 

Rp رابطه رهبر-

 پیرو

0.8818 0.9023 0.4434 0.3336 0.3336 

Msh موفقیت 

 شغلی

0.9541 0.9579 0.4353 0.3734 0.3790 

 

 های موردید کفایت، پایایی و رواییأیاز ت بعد بنابراین

متغیرها   مستقیمغیرمستقیم و   نیاز به بررسی اثرات

-رهبر تصویرپردازی، رابطه بر یکدیگر یعنی اثر مدیریت

ها   در قالب آزمون فرضیه شغلی برهم پیرو و موفقیت

 .شود در بخش بعدی پرداخته می

 تأثیرگذاری یرمستقیم مدیریتغبراي بررسی اثر 

 موفقیتبر   پیرو-رهبر از طریق رابطه (تصویرپردازی)

که  است و ازآنجایی شده  عمل 3جدول  بر طبقشغلی 

قادر به محاسبه اثرات غیرمستقیم و   S-PLSافزار  نرم

یست به االجبار محاسبات مربوط به  نها   معناداری آن

  انجامدستی   صورت بهیرمستقیم غمعناداری اثرات 

گیرد. برای آزمون معناداری اثرات غیرمستقیمی که می

آید  یمواسط( به وجود  ) یانجیمیک متغیر   واسطه به

توسط   هاییدو مسیر وجود دارد( از فرمول)

 (1960)  و گودمن (1986)  کنی و بارون (1982)  سوبل

 باشد. می  شده ارائه

 

 PLSها بر اساس مدل ساختاری  خالصه نتایج آزمون فرضیه -2جدول 

 نتیجه سطح معناداری tآماره  انحراف استاندارد ضریب مسیر نوع روش فرضیه

مدیریت  ریتأثپیرو نقش واسط در -رهبر رابطه

 شغلی موفقیت بر( تصویرپردازی) تأثیرگذاری مدیریت

 سردرود دارد. منطقه وپرورش آموزش کارکنان

 تائید 0.00001621 4.31156135 0.1538595 0.663375 سوبل

 تائید 0.00001718 4.29865426 0.1543215 0.663375 آرون و کنی
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 تائید 0.00001528 4.32458541 0.1533962 0.663375 گودمن

 شغلی موفقیت بر( تصویرپردازی) تأثیرگذاری مدیریت

 .دارد تأثیر سردرود منطقه وپرورش آموزش کارکنان

 تائید 0.0000 3.274 0.0812 0.266 مستقیم

 پیرو-رهبر رابطه بر( تصویرپردازی) تأثیرگذاری مدیریت

 سردرود تأثیر دارد. منطقه وپرورش آموزش کارکنان

 تائید 0.0000 58.4348 0.0157 0.915 مستقیم

 کارکنان شغلی موفقیت بر پیرو-رهبر رابطه

 سردرود تأثیر دارد. منطقه وپرورش آموزش

 تائید 0.0000 9.559 0.0760 0.726 مستقیم

 

 بحث و نتیجه گیری

های  ی آزمونوسیله آمده به دست با توجه به نتایج به

با  (1960) و گودمن  (1986) بارون و کنی  (1982) سوبل 

برای بررسی اثر  PLSاستفاده از معادالت ساختاری 

غیرمستقیم مدیریت تأثیرگذاری )تصویرپردازی( بر  

-ی رهبرموفقیت شغلی کارکنان با نقش واسط رابطه

ی سردرود بیانگر آن بود  وپرورش منطقه پیرو در آموزش

و مقدار آماره   0.663375مقدار ضریب مسیر برابر با 

و   298/4؛ آرون و کنی: 311/4سوبل: ) tمعناداری 

درصد معنادار    95داری  ( در سطح معنی324/4گودمن: 

توان گفت که اثر غیرمستقیم مدیریت   بود؛ لذا می

مدیریت تأثیرگذاری )تصویرپردازی( بر موفقیت شغلی  

پیرو در -ی رهبرکارکنان با نقش واسط رابطه

این   ی سردرود تأثیرگذار است ووپرورش منطقه آموزش

-عبارتی رابطه رهبرگیرد و به فرضیه مورد تأیید قرار می

عنوان نقش واسط در تأثیر مدیریت تأثیرگذاری  پیرو به

)تصویرپردازی( بر موفقیت شغلی کارکنان 

ی سردرود دارد. با توجه به وپرورش منطقه آموزش

های پیشین، پژوهشی که در این زمینه  پژوهش

شد؛ ولی تأثیر یک متغیر  موردپژوهش قرار گیرد یافت ن

شده است   های فرعی بررسی فرضیه عنوان بر متغیر به

 که در ادامه شرح داده خواهد شد.

 

 

مدیریت تأثیرگذاری )تصویرپردازی(    ی فرعی اول:فرضیه

ی  وپرورش منطقه بر موفقیت شغلی کارکنان آموزش

آمده  دست با توجه به نتایج بهسردرود تأثیر دارد. 

ی ضریب مسیر بین دو متغیر مدیریت وسیله به

( و  266/0تأثیرگذاری )تصویرپردازی( و موفقیت شغلی )

داری  ( در سطح معنی274/3) tمقدار آماره معناداری 

توان گفت که مدیریت  درصد معنادار است؛ پس می  95

پیرو کارکنان -ی رهبرتأثیرگذاری )تصویرپردازی( بر رابطه

أثیر مثبت و معناداری  وپرورش منطقه سردرود ت آموزش

توان گفت که با باال بردن   داشته است؛ بنابراین می

توان   مدیریت تأثیرگذاری )تصویرپردازی( کارکنان، می

موفقیت شغلی کارکنان را نیز افزایش داد. نتایج 

هول و   های با نتایج پژوهش پژوهش حاضر

مطابقت   (2013) و چنگ و همکاران  (2016) همکاران 

، در پژوهش خود، به این  (2016) هول و همکاران دارد؛ 

کنند که مدیریت تصویرپردازی یک  موضوع اشاره می

کارگیری  بخش اساسی از زندگی اجتماعی افراد است و به

های مختلف تصویرپردازی به شرایط خاصی  استراتژی

بستگی دارد که فرد در آن قرارگرفته است و فرد باید 

انتخاب کند که چه تصویری از خود ارائه دهد و چگونه 

این کار را انجام دهد تا نفوذ بیشتری بر فرد مقابلش  

 اگرچه که گفت توان می فرضیه این تأیید داشته باشد. در

و مسیر   موفقیت مدیریت های سیستم ها سازمان

 دارای كه كاركنانی برای را ترفیع های و استراتژی شغلی

 طراحی و هستند، مطلوب عملكرد و باال وری بهره سطح

 و فرایندها تأثیر از عمده مطالعات اما کنند؛ می اجرا

 كاركنان خبر ای حرفه موفقیت بر سیاسی رفتارهای

 که گفت توان می آمده ستد  به نتایج به توجه دهد. با می

 ی سردرود تالشکارکنان، مدیران و معلمان منطقه

 معرفی و نمایاندن برای هاتاکتیک این از که کنند می

 بر فرایندهای بتوانند تا کنند استفاده سازمان در خود

 باشند. نتایج مؤثر بیشتر سازمان گیری تصمیم

 زمانیافراد  احتماال   که دهد می نشان قبلی های پژوهش

 بتوانند که شوند می تأثیر مدیریت های تاکتیک درگیر

دست آورند؛  به را مزیتی آن از استفاده یواسطه به
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 شدن درگیر به تمایل زمانی افراد که زمانی مثال عنوان به

 افرادی مقامات باالتر، با که دارند را تأثیر مدیریت در

 منابع و نتایج گرفتن شانس و داشته تعامل قدرتمندتر

 که زمانی داشته باشند. افراد را افرادی چنین از ارزشمند

 زمانی یا دارند ارزشمند نتایج توزیع برای بیشتری قدرت

 های تاکتیک به دست کمیاب باشند مطلوب منابع که

 اختیارات بتوانند تا زده خودشیرینی مانند تأثیر مدیریت

 & Drory) بگذارند  نمایش به نزد دیگران را خود قدرت و

Zaidman, 2007). 

مدیریت تأثیرگذاری )تصویرپردازی(   ی فرعی دوم:فرضیه

ی  وپرورش منطقه پیرو کارکنان آموزش -ی رهبربر رابطه

آمده  دست با توجه به نتایج بهسردرود تأثیر دارد. 

ضریب مسیر بین دو متغیر مدیریت   یوسیله به

( 915/0پیرو ) -ی رهبرتأثیرگذاری )تصویرپردازی( و رابطه

( در سطح  4348/58) tو مقدار آماره معناداری 

توان گفت   درصد معنادار است؛ پس می  95داری  معنی

-ی رهبرکه مدیریت تأثیرگذاری )تصویرپردازی( بر رابطه

ی سردرود تأثیر  وپرورش منطقه پیرو کارکنان آموزش

توان گفت   مثبت و معناداری داشته است؛ بنابراین می

که با باال بردن مدیریت تأثیرگذاری )تصویرپردازی(  

پیرو کارکنان را نیز -ی رهبرتوان رابطه کارکنان، می

های   تایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشافزایش داد. ن

، چنگ و  (2013) ، لیو و همکارانش (2016) هول و همکاران 

مطابقت   (2012) و ولمر و همکارانش  (2013) همکاران 

، مدیریت (2013) مثال چنگ و همکاران  عنوان دارد؛ به

تصویرپردازی اشاره دارد به کنترل اثر متقابل اجتماعی 

صورت واقعی چه  شده چه به ریزی تصورات طرح

های اجتماعی فراوانی   صورت خیالی. افرادی که مهارت به

تواند دیگران را درک کنند و از این دانش  دارند بهتر می

های مختلف استفاده   برای مؤثر بودن در موقعیت

به اهداف مطلوبشان دست یابند. این افراد  نمایند و 

اجتماعی کمتری دارند   های نسبت به کسانی که مهارت

 ترند؛ موفق

پیرو بر موفقیت   -ی رهبررابطه ی فرعی سوم:فرضیه

ی سردرود تأثیر  وپرورش منطقه شغلی کارکنان آموزش

ی ضریب  وسیله آمده به دست با توجه به نتایج بهدارد. 

پیرو و موفقیت   -ی رهبرغیر رابطهمسیر بین دو مت

( در  559/9) t( و مقدار آماره معناداری 726/0شغلی )

توان   درصد معنادار است؛ پس می  95داری  سطح معنی

پیرو بر موفقیت شغلی کارکنان  -ی رهبرگفت که رابطه

وپرورش منطقه سردرود تأثیر مثبت و معناداری   آموزش

که با باال بردن توان گفت   داشته است؛ بنابراین می

توان موفقیت شغلی   پیرو کارکنان، می-ی رهبررابطه

تایج پژوهش حاضر با نتایج کارکنان را نیز افزایش داد. ن

، کازیمیر و  (2016) هول و همکاران های   پژوهش

، لیو و  (2013) ، کیم و همکاران (2014) همکاران 

مطابقت   (2012) و ولمر و همکارانش  (2013) همکارانش 

ی رهبر ـ  مثال در پژوهشی با عنوان مبادله عنوان دارد؛ به

پیرو، تعهد شغلی و عملکرد شغلی بیان کردند که  

تری با سرپرست ی باکیفیتکارمندانی که رابطه

خوددارند، از منابع سازمانی بیشتری برخوردارند و این  

محیط پر منبع، تعهد شغلی و عملکرد شغلی باال را 

در پژوهش   (2014) یمیر و همکاران کند؛ کاز  تضمین می

اند که کارکنان نگرش مثبتی به رهبر و  خود گزارش کرده

گیری دارند و   کار و از نفوذ بیشتری در فرايند تصمیم

دارای سطح باالتری از خودکارآمدی هستند. درنتیجه 

 یابد. استرس و فرسودگی ناشی از کار در آنان کاهش می

ی بود که رابطه ها حاکی از آنهای آزمون فرضیهیافته

پیرو نقش واسط مثبت در تأثیر مدیریت  -رهبر

تأثیرگذاری )تصویرپردازی( بر موفقیت شغلی کارکنان 

ی سردرود دارد؛ همچنین  وپرورش منطقه آموزش

مدیریت تأثیرگذاری )تصویرپردازی( بر موفقیت شغلی،  

پیرو  -ی رهبرمدیریت تأثیرگذاری )تصویرپردازی( بر رابطه

پیرو بر موفقیت شغلی کارکنان  -رهبرو رابطه 

 ی سردرود تأثیر مستقیم دارد؛وپرورش منطقه آموزش

دهد كه   که نتايج تحليل مسير در مدل نشان می طوری به

ترین ضريب مسير مربوط به تأثیر مدیریت  بزرگ

پیرو و   -ی رهبرتأثیرگذاری )تصویرپردازی( و رابطه

مدیریت ترین ضريب مسير مربوط به تأثیر   کوچک

تأثیرگذاری )تصویرپردازی( بر موفقیت شغلی است كه 

اين ضرايب از نظر آماري معنادار هستند و بر اساس 

های پیشین، پژوهشی که بررسی تأثیر مدیریت  پژوهش

ی تصویرپردازی بر موفقیت شغلی با نقش واسط نظریه

ها پیرو بپردازد، یافت نگردید؛ ولی بیشتر پژوهش -رهبر
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ثیر یک متغیر برمتغیر دیگر بود که ضرورت و  صورت تأ به

ها ازجمله  نتایج پژوهش حاضر در برخی پژوهش

، کازیمیر و  (2016) هول و همکاران های   پژوهش

، لیو و  (2013) کیم و همکاران  ،(2014) همکاران 

و ولمر و   (2013) ، چنگ و همکاران (2013) همکارانش 

 تائید شده است. (2012) همکارانش 

خصوص   ها به با توجه به اینکه سرنوشت سازمان

وپرورش بستگی به کارکنان، مدیران و   سازمان آموزش

تأثیر   معلمان آن دارد و اینکه موفقیت شغلی هر فرد

مستقیم بر موفقیت سازمان دارد و با توجه به اینکه در 

های پیشین مشخص گردید بین   این پژوهش و پژوهش

موفقیت شغلی افراد با مدیریت تصویرپردازی و رابطه 

دار وجود و مدیریت ی معنیپیرو رابطه -رهبر

پیرو بر موفقیت شغلی  -ی رهبرتصویرپردازی و رابطه

دارد، سازمان آموزش و پروش جهت  افراد تأثیر مثبت  

موفقیت شغلی افراد و در نتیجه برای موفقیت شغلی  

تواند مدیریت تصویرپردازی بهتری از خود و با  خود می

پیرو مثبت از خود در جهت باال بردن   -ی رهبررابطه

قدم شود. با  موفقیت شغلی افراد در سازمان پیش

شنهادهایی آمده در ادامه، پی دست توجه به نتایج به

وپرورش  جهت موفقیت شغلی افراد در سازمان آموزش

 گردد.پیشنهاد می

   با توجه به تأثیر مدیریت تصویرپردازی بر موفقیت

شغلی کارکنان، مدیران و معلمان 

ی سردرود، پیشنهاد  وپرورش منطقه آموزش

وپرورش با استفاده از  شود کارکنان آموزش می

همچون   های مدیریت تصویرپردازی تاکتیک

خودشیرینی، خود ارتقایی و تظاهر در حد متعادل،  

سعی نمایند تا کارها و عملکرد خود را توضیح و 

تبیین کنند و متوجه سرپرستان خود نموده و 

اعتماد مدیران و مسئوالن سازمان را جلب نمایند 

صورت   تا در نظر آنان بهتر دیده شوند و بدین

ی را های ارتقای شغلی و موفقیت شغل فرصت

برای خود خلق کنند. از طرفی به مدیران و  

گردد  وپرورش نیز پیشنهاد می مسئوالن آموزش

تیزبینی و هوشیاری کامل در این زمینه داشته 

کارگیری   باشند؛ چراکه ممکن است افرادی با به

های مدیریت  نامتعادل و نامناسب استراتژی

تصویرپردازی )خودشیرینی و چاپلوسی و...( بدون 

یت استانداردهای اخالقی سعی کنند عملکرد و  رعا

کار خود را بیش از واقع نشان دهند و اعتماد  

کاذب سرپرستان خود را به دست آورند و عالوه بر 

تسخیر ناحق جایگاه و موفقیت شغلی، مسئوالن 

ها دچار اشتباه   گیری را در ارزیابی عملکرد و تصمیم

نان و  ی کاری دیگر کارکسازند و رغبت و انگیزه

معلمان را کاهش دهند که این امر مغایر با 

 اهداف سازمان است.

 پیرو نقش واسط در -ی رهبربا توجه به اینکه رابطه

تأثیر مدیریت تصویرپردازی بر موفقیت شغلی  

ی سردرود دارد، وپرورش منطقه کارکنان آموزش

گردد معلمان و کارکنان این اداره،  پیشنهاد می

خود را با مدیران و  رابطه و کیفیت کاری 

تر سازند و بهبود بخشند؛  سرپرستان خود قوی

چراکه در این صورت بیشتر موردتوجه مدیران خود  

قرارگرفته و کارها و عملکردشان بیشتر و بهتر به 

صورت موجبات ارتقای شغلی   آید و بدین چشم می

نوعی رضایت و موفقیت شغلی  فراهم آمده و به

 گردد. آنان حاصل می

 پیرو بر موفقیت   –ی رهبر وجه به تأثیر رابطهبا ت

شغلی کارکنان، مدیران و معلمان، به مدیران و  

گردد برای  وپرورش پیشنهاد می مسئوالن آموزش

 ها دوره برگزاری طريق از کارکنان ارتباطات تقويت

 استادان مجرب از استفاده و آموزشی های کالس و

ها  توانایی مديران، براي الزم های ارتباطات، آموزش

 ارتباط برقراري جهت را ها آن ارتباطي های مهارت و

ارتقا دهند؛   کارکنان با تر مناسب و بهتر چه هر

 های جنبه بر تمرکز با همچنین سرپرستان

 در را کارکنان توانند ادراک خود می روابط مختلف

بهبود موفقیت   دهند و باعث بهبود زمينه اين

 ها شوند. شغلی آن

 ی اینکه مدیریت تصویرپردازی بر رابطه با توجه به

ی  وپرورش منطقه پیرو کارکنان آموزش-رهبر

گردد کارکنان و   سردرود تأثیر دارد، پیشنهاد می

کارگیری  وپرورش، با به معلمان آموزش

های مدیریت تصویرپردازی متعادل و   تاکتیک

مناسب، رابطه و کیفیت کاری خود با سرپرستان و  

موده و درراه دستیابی به  مدیران را تقویت ن

 موفقیت شغلی را هموار کنند.
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