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مدلي جهت شناسايي عوامل مؤثر بر مديريت برداشت و پيامدهاي مرتبط با آن در اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان
عباس قائداميني هاروني 1ـ مهرداد صادقي ده چشمه* 2ـ اکبر اعتباريان خوراسگاني 3ـ رضا ابراهيم زاده دستجردي
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تاریخ پذیرش1411/10/11 :

چكيده
مديريت برداشت تالش هايي را نشان ميدهد که توسط فرد براي ايجاد،حفظ،حفاظت و يا تغييرتصوير
يک مخاطب انجام ميگيرد.با توجه به موضوع تحقيقي که بتواند عوامل مؤثر بر مديريت برداشت و
پيامدهاي مرتبط با آن را مورد ارزيابي و شناسايي قرار دهد انجام نشده است .هدف اين تحقيق ارائه الگوي
ارزيابي مديريت برداشت در سازمانهاي فرهنگي بود .روش تحقيق بر اساس هدف توصيفي و از نظر نحوه
گردآوري اطالعات از نوع تحقيقات همبستگي مبتني بر تجزيه و تحليل مدل سازي معادالت ساختاري
ميباشد .براي بررسي روايي از روايي عاملي و محتوايي استفاده گرديد ،از سوي ديگر قابليت اعتماد ابزار
باروش آلفاي کرونباخ باالتر از8/08برآورد شد و با روش نمونه گيري تصادفي ساده  890نمونه محاسبه
گرديد .دادههاي حاصل ازپرسشنامهها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي شامل معادالت ساختاري و
ازطريق نرم افزارهاي اس پي اس اس 88و ليزرل  3/60و وارپ پي ال اس 5مورد تجزيه و تحليل قرار
گرفت .يافتهها نشان ميدهد که عوامل فردي مرتبط با مدير داراي بيشترين ضريب تأثير معنادار بر تاکتيکها
و روش هاست .با توجه به اين که عامل فردي مرتبط با مدير نقش بسزايي درايجاد رفتارهاي برداشت گونه
دارد؛ لذا افرادي متخصص و مدير و از بدنه خود سازمان منصوب

شوند.

واژگان کليدي :مديريت برداشت ،سازمانهاي فرهنگي ،اداره فرهنگ و ارشاد

 1دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی ،دانشکده مدیریت  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران
 2استادیار ،دانشکده مدیریت  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)  ،اصفهان ،ایران( .نویسنده مسئول)
ag7220550@gmail.com

 3دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی،واحد خوراسگان،اصفهان،ایران
 4استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی،واحد خوراسگان،اصفهان،ایران
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 )9خود را نمونه و سمبل جلوه دادن :در اين حالت

مقدمه
مديريت برداشت تالش هايي را نشان ميدهد که

افراد تالش ميکنند تا به عنوان افرادي ايثارگر در

توسط فرد براي ايجاد ،حفظ ،حفاظت و يا تغيير

محل کار شناخته شوند آنها با انجام وظايف فراتر

تصوير يک مخاطب هدف انجام پذيرفته است (بازمن

از حيطه کاريشان چنين تصويري را ايجاد

و کاکمار .)6331 ،براي دستيابي به اين هدف ،افراد از

ميکنند.

محدوده اي از تاکتيکهاي گوناگون مديريت برداشت

 )0رفتارهاي التماس گونه(ملتمس آميز) :در اين

استفاده مينمايند -رفتارهاي ويژه (تالش براي دستيابي

حالت افراد تالش ميکنند تا به عنوان افراد

به هدف) که به نحوي طراحي شده اند که ميتوانند

نيازمند و ناتوان معرفي شوند آنها با نشان دادن

تصوير مطلوب را ايجاد کنند (جونز و پيتمن،6308 ،

ضعف هايشان با انتشار محدوديت هايشان در

تدسچي و ملبورن.)6300 ،

به طور معمول طبقه

محيط کار چنين کاري را انجام ميدهند.
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بنديهاي بسياري در جهت دسته بندي تاکتيکهاي

 )5ايجاد ترس و ارعاب :در اين حالت افراد

مديريت برداشت تا به امروز ارائه شده است به عنوان

ميکوشند تا با عنوان افراد ارعاب گر معرفي

مثال در گونه اي از اين طبقه بنديها رفتارهاي

شوند آنها اين کار را از طريق تهديد ديگران يا

مديريت برداشت را براساس نظريه اسناد مبتني بر اصل

قلدري انجام ميدهند(بولينو و ترونلي:8888 ،

علت جويي در طرف مقابل دسته بندي ميکنند در

.)609

جهت همين نوع از دسته بندي "جونز و پيتمن" اشاره

موفقيت سازمانهاي امروزي وابستگي زيادي به

ميکند که افراد هنگامي که ميخواهند تصوير

کارمندانش دارد ،کارمنداني که با نحوه کارکردن خود

خوشايندي از خود ارائه کنند دست به مديريت

تأثير بسزايي در عملکرد و خروجي سازمان دارند.

برداشت ميزنند اين پژوهشگران پيشنهاد ميکنند

بعضي از رفتارهاي کارمندان توجه زيادي را به خود

اسنادهاي متفاوتي توسط فرد به کار برده ميشود مانند

جلب کرده است مانند رفتارهايي که برداشت ديگر

ميزان دوست داشتني بودن يا صالح به نظر آمدن،

افراد را تحت تأثير قرار ميدهد .در نهايت ،پژوهشها

ترسناک و دلهره آور بودن ،ارزشهاي اخالقي داشتن،

به دنبال توسعه مباحث نظري مديريت برداشت در

اظهار درماندگي و بيچارگي داشتن و غيره .بر طبق

سازمانها بودند و معموالً براي بررسي شفاف مديريت

ديدگاه جونز و پيتمن  6308افراد عموماً از پنج تاکتيک

برداشت طراحي نشده اند (گاردنر و مارتينکو.)6300 ،

مديريت برداشت استفاده ميکنند که به شرح زير است:

در حالي که در پژوهشهاي پيشين بر تاکتيکها و

 )6خودشيريني  :در اين حالت افراد تالش ميکنند

روشهاي مديريت برداشت در سازمان تأکيد داشته اند

تا به عنوان افرادي مقبول نگريسته شوند و اين

شناسايي عوامل پيش بيني کننده چنين پديده اي مغفول

کار از طريق تملق ديگران يا انجام دادن کارهايي

مانده است.

که مورد عالقه ديگران است انجام بدهند.
 )8خود را شايسته نشان دادن :در اين روش افراد
تالش ميکنند تا به عنوان افرادي که داراي
صالحيت ،شايستگي و خبرگي هستند نگريسته
شوند .آنها براي رسيدن به اين هدف تواناييها و
دستاوردها و موفقيتهايشان را جار ميزنند.

در جدول شماره 6تحقيقات صورت پذيرفته در
خصوص مديريت برداشت و نتايجشان و مقايسه آنها
با يافتههاي پژوهش حاضر آورده شده است .
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سبکها و روشهاي
مديريت برداشت مانند
ارتباط مديريت خودشيريني ،جلب
حمايت ،تملق و
برداشت با
چاپلوسي ارتباط
عملکرد
معناداري با ارزيابي
عملکرد افراد دارند

يافتههاي اين تحقيق نشان داد که
خودشيريني ،جلب حمايت ،تملق و
چاپلوسي از روشها و تاکتيکهاي IM
است و جزتاکتيکهاي رفتاري فردي
و عملکردي محسوب شده و بر
پيامدهاي عملکردي و رفتاري تاثير
ميگذارند .تاثير اين روشها برعملکرد
نشان دهنده ي همسويي تحقيق حاضر
با تحقيق اين محققان ميباشد

آنها به اين نتيجه
رسيدند که ويژگيهاي
شخصيتي مانند روان
رنجوري ،عزت نفس
و پنج ويژگي
شخصيتي نئو ارتباط
معناداري با بکارگيري
سبکهاي مختلف
مديريت برداشت دارد

متغير شخصيت يکي از عوامل فردي
مرتبط با نيازهاي کارکنان درتحقيق
حاضرشناسايي شده که تاثير مستقيمي
بر روشها و تاکتيکها ميگذارد ومي
توان گفت تحقيق حاضربا تحقيقات
محققان اين گروه نيز همسويي دارد

بررسي روابط
بين مديريت
برداشت ،روشها
و تاکتيکهاي
آن با ويژگيهاي
شخصيتي

عوامل فردي مرتبط با مديرکه از دو
بکارگيري
رفتارهاي مديران
بعد تقويت کننده و الزام آور تشکيل
مديريت
ارتباط معناداري با
شده از مؤلفهها يا علتهاي رخداد
برداشت
ميزان و نحوه ي
مديريت برداشت است که با تحقيقات
درکارکنان با
مديريت برداشت در
پالچ و کرپلر و دانايي فرد همخواني
رفتارهاي
کارکنان دارد
دارد
مديريت
رفتارهاي سياسي تحقيق حاضر نيز مانند تحقيق هريس،
رفتار سياسي
چن و فنگ نشان داد که رفتارهاي
نامطلوب ،مديريت
مديران با
برداشت را توسعه سياسي نامطلوب ،رفتارهاي برداشت
مديريت
گونه را ترويج ميدهد
ميدهند
برداشت
در تحقيق حاضر اشاره اي به
ساختارهاي مکانيکي و ارگانيکي نشده
در ساختارهاي
است اما ميتوان گفت که به سبک
رابطه بين
مکانيکي احتمال
مديريتي در اين تحقيق پرداخته شده
ساختار سازماني
مديريت برداشت به
است و در سازمان هايي که مديريت
و مديريت
مراتب باالتر از
مديران آنها نزديک به ساختارمکانيکي
برداشت
ارگانيک است
است رفتارهاي برداشت گونه بيشتر به
چشم ميخورد

رابطه مديريت
ابعاد رفتار شهروند سازماني نشان
برداشت با هوش فرهنگي و رفتار
دهنده تاکتيکهاي مثبت مديريت
شهروند سازماني با
متغيرهاي
برداشت ميباشد که درتحقيق حاضر
مديريت برداشت
رفتارشهروند
اين مؤلفهها به عنوان تاکتيکهاي
ارتباط دارد
سازماني و
مثبت شناسايي شده اند
هوش فرهنگي
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محقق

رديف

بولينو و ترونلي

1
مورفي

گاوال
پيرس و ويتاک
0
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کارام و همکاران

سال مؤلفه مورد بررسي
8889

رابطه متغيرهاي
دموگرافيک با
مديريت
8865
برداشت

8865
استخراج
 8865مؤلفههاي مرتبط
با تاکتيکهاي
مديريت
برداشت
8861

نتيجه

مقايسه با يافته ها

زنان و مردان
سبکهاي متفاوتي را
در مديريت برداشت
بکار ميگيرند .زنان
نوع برداشت زنان و مردان متفاوت
بيشتر از خودشيريني،
است اما در تحقيق حاضر زنان و
تملق ،چاپلوسي و
مردان به عنوان عوامل تعديل گر
جلب حمايت و مردان
شناخته شدند که در مدل معنادار
بيشتر از ارعاب .عامل
نشدند
هوش نيز بعنوان يک
متغير مهم در
رفتارهاي برداشت
گونه موثر است
مؤلفه هايي مانند
خوشيريني ،رفتارهاي
تمامي مؤلفه هايي که در تحقيق گاوال،
التماس آميز ،خود
پيرس و ويتاک ،کارام و همکاران
ارتقايي ،تمثيل ،ترس
شناسايي شدند با روشها و
و ارعاب ،تملق و
تاکتيکهاي تحقيق حاضر همخواني
چاپلوسي و جلب
دارند
حمايت ديگران
شناسايي شدند

بنابراين در پژوهش حاضر سعي بر پرکردن خأل

پژوهشها نشان ميدهند که احتماال افراد زماني درگير

نظري در اين حوزه شده است در اين رابطه هرچند

مديريت برداشت ميشوند که بتوانند به واسطه استفاده

مطالعات گسترده اي در مورد عوامل پيش بيني کننده و

از آن ،مزيتي را به دست آورند .به عنوان مثال ،افراد

پيامدهاي مديريت برداشت انجام و توجه نشده و در

زماني تمايل به درگير شدن در مديريت برداشت را

پژوهشهاي گذشته کم رنگ بوده است .هدف نهايي

دارند که با مقامات باالتر و يا افرادي قدرتمندتر از

اين پژوهش حاضر پاسخ به اين سوال که عوامل

خودشان تعامل داشته و شانس گرفتن نتايج و منابع

مؤثربر شکل گيري پديده مديريت برداشت کدام اند؟

ارزشمند از چنين افرادي را داشته باشند .افراد زماني که

بنابراين پس از تشريح مباحث نظري به بررسي مدل

قدرت بيشتري براي توزيع نتايج ارزشمند دارند يا

مفهومي پرداخته ميشود.

زماني که منابع مطلوب کمياب باشد به خودشيريني
پرداخته تا بتوانند اختيارات و قدرت خود را نزد ديگران

مديريت برداشت

به نمايش گذارند(دراري و زيدمن.)8881،9

مديريت برداشت را ميتوان هر تالشي توسط يک
فرد يا يک بازيگر در صحنه روابط اجتماعي دانست که
هدف آن ايجاد ،حفظ ،مراقبت و يا به شکلي تغيير

استراتژيها و تاکتيکهاي مديريت برداشت
جونز و پيتمن  0در سال  1982طبقه بندي گسترده

تصويري از خود نزد فردي ناظر يا تماشگر

اي را با هدف جمع آوري انواع مختلفي از رفتارهاي

است(کوکس .)8868 ،6براي رسيدن به اين هدف که در

مديريت برداشت که توسط محققين قبلي شناسايي شده

تعريف مديريت برداشت بيان شد ،افراد تاکتيکها و

بود ،انجام دادند .براي اين کار ،آنها پنج گروه بندي

راهبردهاي مختلفي را استفاده ميکنند( بولينو.)6333، 8

نظري از استراتژيهاي مديريت برداشت را که افراد به
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طور معمول استفاده ميکنند ،شناسايي نمودند (بولينو و

کسب خواهند کرد ،هستند .بنابراين در حالتي جامع از

طبقه بندي آنها شامل:

نظر محتوايي ،تاکتيکهاي مديريت برداشت را ميتوان

تورنلي )6333،

پنج مولفه را براي مديريت برداشت به نامهاي ارتقاء

مبتني بر نياز به کنترل محيط پيرامون نگريست .از نظر

خود ، 5خودشيريني ، 1تظاهر به نمونه بودن ، 1تهديد و

عوامل مرتبط با مديريت برداشت و تاکتيکهاي تحت

ارعاب  0و تظاهر به ناتواني  ( 3دو دسته اخير درصورت

پوشش اين پديده مطالعات نشان ميدهند که مجموعه

بند يهاي جديد به عنوان دو مولفه دفاعي مديريت

عوامل فردي ،موقعيتي و سازماني تعيين ميکنند که

برداشت معرفي شده اند ( معرفي نموده اند ) گرنت و

افراد در موقعيتهاي مختلف از چه تاکتيک و با چه

ماير.)8883 ،68در ارتقاء خود فرد تالش ميکند تا با

شدتي استفاده خواهند کرد .مهمترين عوامل همبسته

نشان دادن و سخن گفتن درباره تحصيالت ،تواناييها و

فردي شناسايي شده براي تاکتيکهاي مديريت برداشت

نقاط قوت خود تصويري که ديگران از وي دارند را

نظارت بر خود ،تمايالت ماکياوليستي ،جلب اعتماد

درخود شيريني به عنوان دومين مولفه از مولفههاي

زمينه اي و سازماني مرتبط با تاکتيکهاي مديريت

مديريت برداشت تمرکز اصلي در تالشهاي فرد به

برداشت در محيطهاي کار ،فرهنگ سازماني )مانند

ارائه تصويري از خود به عنوان فردي مهربان ،دوستدار

فرهنگهاي سازماني مبتني بر چالش قدرت(،

ارتقاء بخشيده و نشان دهد فردي ارزشمند است

ديگران و دوست داشتني بودن متمرکز

است)

پروس66

فرصتهاي محدود اقتصادي و سياسي براي برخي

و همکاران.)8866 ،در مقابل در تظاهر به نمونه بودن

گروههاي جمعي شناختي) مانند اقليتهاي خاص در

فرد تالش ميکند تا نشان دهد که فردي متمايز و

سازمان ها( ،موقعيت شغلي پايين در سازمان ،روابط

متفاوت از ديگران است .در تهديد و ارعاب به عنوان

مبتني بر قدرت رسمي در افرادي محدود در سازمان

چهارمين مولفه ،فرد به رفتارهايي نظير تهديد و

معرفي شده اند )نايار و رجا.)8868 ،68

زورگويي روي ميآورد تا به اجبار به ديگران نشان دهد
هر کاري اراده کند و بخواهد ميتواند از ديگران

سوال پژوهش

بخواهد تا انجام دهند .باالخره در آخرين مولفه يعني در

با توجه به اهداف پژوهش ،سوال اين پژوهش به شرح

تظاهر به ناتواني فرد با ارائه اين تصوير از خود که وي

زير

فردي است که نياز به کمک و مساعدت ديگران دارد و

 -مدل مديريت برداشت درسازمانهاي فرهنگي چگونه

در صورت عدم کمک به وي با مشکالت متعدي مواجه

است:

است؟

خواهد شد سعي ميکند تا ديگران را با خود همراه
نموده و در معرض توجه و حمايت آنها قرار

روش تحقيق

گيرد)بولينو و همکاران .)8860توجه به محتواي هر يک

پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع تحقيقات

از اين مولفهها نشان ميدهد که به ظاهر انگيز ههاي

کاربردي است و از آنجايي که به تبيين روابط علي

زيربنايي متفاوتي براي هر يک از تاکتيکهاي پنج گانه

ميان متغيرها ميپردازد براساس نحوه گردآوري داده

مديريت برداشت وجود دارد .اما از نگاه نظريه پردازان

ها ،روش تحقيق پژوهش حاضر توصيفي از نوع

مطرح در حوزه مديريت برداشت ،تمامي اين راهبردها

همبستگي است .اطالعات مورد نياز با استفاده از

داراي زيربناي انگيزشي موسوم به تمايل به کنترل

پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري شده است .جامعه

برداشت و تصويري که ديگران از انسان دارند و يا

آماري اين پژوهش دربرگيرنده مديران و کارمندان
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ديگران ،برون گرايي و خوش بيني و مهمترين عوامل
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است .به منظور نمونه گيري از ميان  986نفر شاغل در

نرم افزار  SPSSمحاسبه شد همانطور که در جدول

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان در

شماره  9مشاهده ميشود با توجه به اينکه براي

سال ،35روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شد.

پژوهشهاي علوم انساني ضريب آلفاي باالتر از

0/1

حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گيري جامعه

قابل قبول است .ميتوان پايايي پرسشنامه ي مذکور را

محدود 890 ،نفر انتخاب شد .به منظور حصول از

مناسب ارزيابي کرد .روايي پرسشنامه عالوه بر روش

تکميل پرسشنامه به دست تمامي نفرات نمونه آماري،

صوري – محتوايي(نظر متخصصان و اساتيد) از طريق

 988پرسشنامه پخش و  890پرسشنامه گردآوري شد.

تحليل عاملي تأييدي نيز صورت گرفت با توجه به

براي سنجش ابعاد مورد بررسي از پرسشنامه محقق

معيار فورنل و الرکر )6306( 69بارهاي عاملي گويهها

ساخته  651گويه اي استفاد شد .محقق به منظور

بايد بزرگتر از  8/5و معنادار باشند .اما قبل از انجام

بررسي توافق با رويکرد دلفي از ضريب توافق آلفاي

"بارتلت"60

تحليل عامل تأييدي با استفاده از آزمون
او"65
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کريپندورف استفاده کرده است .که پس از  9مرحله

و"کا ام-

نظرخواهي از ارزيابان ،گويه هايي که مورد توافق نبود

سنجش متغير ميبايست مورد ارزيابي قرار گرفت.

حذف و  669گويه باقي ماند .سپس به منظور بررسي

بنابراين با توجه به اينکه معيار اخير براي متغيرهاي

روايي محتوايي از نسبت روايي محتوايي الوشه استفاده

مورد مطالعه باالتر از  8/1بود جواز استفاده از تحليل

شد که با جدول الوشه که حداقل مقدار نسبت روايي

عاملي تأييدي کسب شد .جدول شماره  9نتايج حاصله

محتوايي را نشان ميدهد مقايسه گرديد .با توجه به

را نشان ميدهد.

جدول شماره  8مقدار نسبت روايي محتوايي  6است

جدول  :9ضرايب آلفاي کرونباخ

که حداقل اين مقدار براي  61نفر است .لذا نسبت
روايي محتوايي باالتر از حداقل مقدار بوده و گويهها و

توانايي ارزيابي تحليل عاملي براي

ابعاد مورد بررسي

آلفاي کرونباخ

عوامل فردي مرتبط با نيازهاي کارکنان

8/088

عوامل فردي مرتبط با مدير

8/181

عوامل سازماني

8/180

عوامل فرهنگي

8/180

عوامل تعديل گر

8/188

مقدار

روشها و تاکتيک ها

8/388

متخصصين

CVR

متخصصين

CVR

پيامدها

8/180

5

8/33

66

8/53

1

8/33

68

8/51

1

8/33

69

8/50

0

8/15

60

8/56

3

8/10

65

8/03

68

8/18

61

./08

آزمونهاي تناسب نمونه باالتر از  8/1و نتايج آزمون

61

./91

بارتلت با معناداري کمتر از  8/85داشتند نتايج اين

پرسشنامه از روايي محتوايي برخوردار است.
جدول  :8حداقل مقدار و تعداد متخصصان
در روايي محتوايي
تعداد

مقدار

تعداد

(منبع اونوگ بوزي و همکاران)8868،

سپس پرسشنامه با استفاده از تکنيک تحليل عاملي
اکتشافي و تحليل عاملي تأييدي مورد بررسي قرار
گرفتند نتايج نشان داد که کليه گويههاي پرسشنامه ،

مرحله در جدول شماره  0نشان داده شده است .گفتني
است بعضي از سواالت پژوهش به علت پايين بودن

به منظور محاسبه ي قابليت پايايي ابزار سنجش
سازگاري دروني محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ توسط

نسبت اشتراک و عدم تناسب در ساختار عاملي حذف
شده اند.

مدلي جهت شناسايي عوامل مؤثر بر مديريت برداشت و پيامدهاي مرتبط با آن 44 / ...
جدول  :0نتايج تحليل عاملي اکتشافي و تاييدي
نام حوزه اصلي وتعداد سوال

نام عاملها به ترتيب اهميت در واريانس

واريانس

تبيين شده

تبيين شده

عوامل فردي مرتبط با نيازهاي

نياز به حفظ موقعيت( ،)81/105نگرشها

کارکنان(61سوال)

و باورها( ،)0/183شخصيت ()1/861

عوامل فردي مرتبط با

تقويت کنندهها ( ،)99/303الزام آورها

مدير(سوال)3

()65/888

عوامل سازماني( 0سوال)

قدرت سازماني( ، )86/800ارتباطات
سازماني( ،)88/585سياست سازماني()61/819

عوامل فرهنگي و تعديل
گر(68سوال)

فرهنگي( ،)88/081تعديل گر()86/938

سوال)

عملکردي()1/008

پيامدها( 68سوال)

رفتاري( ،)81/199عملکردي()63/030

 2 /df =./0300, GFI= 8/35,
AGFI = 8/30 , RMSEA= 8/88

 /df =./0389, GFI= 8/30,
2

03/656
50/098
09/061
00/811
00/181

AGFI = 8/31 , RMSEA= 8/881

 2 /df = 6/881, GFI= 8/30,
AGFI = 8/31 , RMSEA=8/885

 2 /df = 6/088, GFI= 8/31,
AGFI = 8/30 , RMSEA= 8/806

 2 /df = 8/315, GFI= 8/39,
AGFI = 8/38 , RMSEA= 8/888

 2 /df = 8/01, GFI= 8/31, AGFI
= 8/39 , RMSEA= 8/806

در نهايت براي بررسي مشخصات جمعيت شناسي

 91/31درصد افراد داراي سابقه کار بين 1تا  68سال

پاسخ دهندگان از آمار توصيفي و براي تحليل دادهها و

هستند و افراد با اين مقدار سابقه بيشترين تعداد را به

آزمون فرض از آمار استنباطي ،مدل سازي معادالت

خود اختصاص داده اند و اين در حالي است که پس از

ساختاري و تحليل مسير استفاده شد .نرم افزارهاي

اين گروه  91/55 ،درصد افراد داراي سابقه کار بين 66

موجود استفاده به منظور تجزيه و تحليل دادهها

تا  65سال ميباشند .همچنين  69/01درصد افراد

 Warp PLS ، LISREL ، SPPSSبود .از نرم افزار

داراي سابقه کار بيش از  65سال و مابقي افراد که

ليزرل براي تحليل عاملي تأييدي و اکتشافي و از نرم

معادل  68/16درصد هستند سابقه کار بيش از  65سال

افزار وارپ پي ال اس براي بررسي مدل ارائه شده به

دارند.

دليل وجود متغيرهاي تعديل گر استفاده شد.

يافتههاي استنباطي
يافتهها

توصيف جمعيت شناختي نمونه
 16/90درصد از نمونه را مردان و  90/11درصد را

در اين بخش محقق به بررسي سوال مبني بر اينکه
مدل مديريت برداشت در سازمانهاي فرهنگي چگونه
است؟ پرداخته که به منظور بررسي اين سوال از نرم
اس61

استفاده شده است که خروجي

زنان تشکيل دادند 9/10 .درصد از پاسخ دهندگان

افزار وارپ پي ال

داراي تحصيالتي کمتر از ديپلم 1/60 ،درصد داراي

آن در شکل( )6نشان داده شده است.

تحصيالت ديپلم 66/11 ،درصد داراي تحصيالت

با توجه به شکل  6اثرات تعديل کننده معنادار

کارداني 80/00 ،درصد داراي تحصيالت کارشناسي

نبوده و اثر عوامل سازماني بر پيامدهاي مديريت

 99/16،درصد داراي تحصيالت فوق ليسانس و 6/81

برداشت نيز معنادار نمي باشد.بنابر اين اساس  0عامل

درصد باقي مانده داراي تحصيالت دکتري بوده اند.

فردي مرتبط با نيازهاي کارکنان ،عوامل فردي مرتبط با
مدير ،عوامل سازماني و عوامل فرهنگي بر روشها و
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روشها و تاکتيک ها(86

رفتاري( ،)80/858ارتباطي(،)3/600

09/568

نتايج تحليل عاملي تاييدي
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جدول  :5شاخصهاي برازش مدل
شاخص برازش
مؤلفه ها

ضریب تعیین

ضریب تعیین
تعدیل شده

پایایی مرکب آلفای کرونباخ

میانگین واریانس
استخراج شده

شاخص هم خطی شاخص Q

≥0/7

≥0/7

≥0/5

≤5

موقعیت

0/794

0/766

0/436

2/224

نگرش ها

0/801

0/876

0/668

2/839

شخصیت

0/818

0/752

0/22

1/709

تقویت کننده

0/781

0/873

0/347

1/786

الزام آورها

0/785

0/783

0/347

1/786

قدرت

0/769

0/755

0/526

2/099

ارتباطات

0/801

0/842

0/668

2/651

سیاست

0/78

0/877

0/542

1/651

0/816

0/716

0/479

2/799

فردی

0/977

0/977

0/871

0/812

0/579

2/09

فردی مرتبط با مدیر

0/932

0/932

0/806

0/778

0/51

1/631

0/932

سازمانی

1

1

0/857

0/778

0/6

2/228

1

رفتاری

0/943

0/935

0/509

1/326

ارتباطی

0/891

0/816

0/731

1/872

0/891

0/756

0/804

1/94

0/954

0/94

0/687

1/52

0/904

0/859

0/703

1/883

0/825

0/745

0/444

1/054

0/839

0/824

0/743

0/44

1/449

تعدیل گر

0/782

0/651

0/418

2/413

تعدیل گر فرهنگ

0/864

0/837

0/209

2/44

تعدیل گر سازمانی

0/876

0/837

0/261

2/104

تعدیل گر مدیر

0/849

0/814

0/221

2/331

تعدیل گر فردی

0/849

0/877

0/255

1/762

مقدار استاندارد

فرهنگ

عملکردی
تاکتیک

0/992

0/992

عملکردی
رفتاری
پیامدها

0/84

0/992

تاکتيکهاي برداشت از سوي کارکنان تأثير ميگذارند

تاکتيکها و روش هاست(ضريب تأثير  )8/800پس از

نتايج حاصل از مدل نشان ميدهد که عوامل فردي

آن عوامل فردي مرتبط با نيازهاي کارکنان با ()8/816

مرتبط با مدير داراي بيشترين ضريب تأثير معنادار بر

و عوامل فرهنگي با ( )8/860تأثيرگذار خواهد بود و

مدلي جهت شناسايي عوامل مؤثر بر مديريت برداشت و پيامدهاي مرتبط با آن 44 / ...

در انتها عوامل سازماني با ضريب تأثير ( )8/605بر

اسـت لذا مدل فرضيه اصلـي تحقيق از روايــي

روشها و تاکتيکهاي مديريت برداشت تأثيرگذار

واگراي مناسـب برخوردار ميباشد.

است.حال يک سوال اساسي مطرح ميشود و آن اين
است که آيا شاخصهاي برازش مدل معنادار است؟

بحث و نتيجه گيري

بدين منظور شاخصهاي مناسب بودن برازش مدل را

نتايج مدل مفهومي تحقيق شکل( )6نشان ميدهد

مورد بررسي قرار ميدهيم که در جدول( )5خالصه

که ازبين  9مجموعه تاکتيک رفتاري ،ارتباطي و

شده است .کليه شاخصهاي مذکور معنادار بوده و

عملکردي تاکتيکهاي رفتاري با ضريب تأثير ()8/118

نشان دهنده برازش مناسب مدل است .اما متغيرهاي

بيشترين تأثير را در بين تاکتيکها دارند .در بخش

تعديل کننده که معنادار نيز شده است شاخص برازش

انتهايي اين مدل پيامدهاي مديريت برداشت وجود

مناسبي ندارد .عالوه بر اين بايستي روايي واگراي مدل

دارد که تأثير زياد ناشي از از عوامل فردي مرتبط با

مذکور نيز مورد بررسي قرار گيرد که اين موضوع در

مدير با ضريب تأثير ( )8/061و پس از آن عوامل

جدول ( )1نشان داده شده است.

فردي مرتبط با نيازهاي کارکنان با ضريب

در پرانتز و برروي قطر اصلي ماتريس است ،بزرگتر از

( )8/606است در اين تأثير عوامل سازماني معنادار

بارهاي عاملـي هريک از متغيرهاي مکنون در هر ستون

نشده اند علت اين مسأله آنست که پيامدهاي مديريت

جدول  :1روايي واگرا مربوط به مدل
موقعیت نگرش شخصیت تقویت کننده الزام آور قدرت ارتباط سیاست فرهنگ فردی
موقعیت

)0/57 (./660

0/62

فردی مرتبط
با مدیر

سازمانی رفتاری ارتباطی عملکردی تاکتیک عملکردی رفتاری پیامد تعدیل گر

تعدیل گر تعدیل گر تعدیل گر تعدیل گر
فرهنگ

سازمانی فردی مدیر فردی

0/395

0/588 0/509 0/308 0/282 0/295 0/298

0/431

0/289 0/571 0/384 0/551 0/585 0/519 0/545 0/573 0/359

0/027

0/02

0/019

0/033

نگرش

0/517 (./817) 0/57

0/329

0/731 0/415 0/269 0/248 0/251 0/246

0/358

0/45 0/481 0/311

0/246 0/482 0/33 0/467 0/487 0/448

0/011

0/019

0/012

0/03

شخصیت

(./557) 0/517 0/62

0/546

0/461 0/515 0/385 0/328 0/38 0/352

0/497

0/361 0/417 0/502 0/488 0/529 0/463 0/386 0/522 0/449

0/023

0/023

0/057

0/043

تقویت کننده

0/546 0/329 0/395

)(./589

0/515 0/576 0/4 0/379 0/405 0/373

0/488

0/316 0/518 0/482 0/426 0/47 0/503 0/389 0/461 0/48

0/038

0/026

0/058

0/034

الزام آور

0/352 0/246 0/298

0/373

)0/35 0/48 0/51 0/447 0/496 (./804

0/682

0/246 0/369 0/342 0/462 0/49 0/428 0/453 0/464 0/591

0/047

0/048

0/022

0/033

قدرت

0/38 0/251 0/295

0/405

0/36 0/527 0/554 0/514 (./725) 0/496

0/543

0/259 0/411 0/388 0/509 0/544 0/486 0/494 0/571 0/584

0/034

0/065

0/042

0/021

ارتباط

0/338 0/248 0/282

0/379

0/334 0/488 0/741 (./817) 0/514 0/447

0/495

0/206 0/354 0/339 0/45 0/495 0/419 0/438 0/471 0/765

0/031

0/05

0/012

-0/003

سیاست

0/385 0/269 0/308

0/4

0/337 0/517 (./736) 0/471 0/554 0/51

0/544

0/47 0/512 0/481

0/244 0/397 0/357 0/489 0/535 0/459

0/037

0/03

0/018

0/043

فرهنگ

0/515 0/415 0/509

0/576

0/599 (./692) 0/517 0/488 0/527 0/48

0/618

0/349 0/606 0/516 0/426 0/593 0/576 0/509 0/617 0/621

0/029

0/042

0/04

0/024

فردی

0/461 0/737 0/588

0/515

(./761) 0/599 0/337 0/334 0/36 0/35

0/55

0/355 0/592 0/472 0/665 0/703 0/629 0/658 0/693 0/435

0/025

0/027

0/037

0/039

فردی مرتبط با مدیر 0/497 0/358 0/431

0/488

0/55 0/618 0/544 0/495 0/543 0/682

)(./714

0/348 0/64 0/521 0/687 0/637 0/639 0/674 0/684 0/643

0/04

0/03

0/05

0/037

0/449 0/311 0/359

0/48

0/435 0/621 0/481 0/765 0/584 0/591

0/643

)0/57 0/61 (./775

0/29 0/473 0/44 0/589 0/639 0/555

0/043

0/059

0/031

0/028

رفتاری

0/522 0/481 0/573

0/461

0/693 0/617 0/512 0/471 0/518 0/464

0/684

0/417 0/567 0/617 0/581 0/689 0/668 0/528 (./714) 0/61

0/046

0/039

0/053

0/043

ارتباطی

0/386 0/45 0/545

0/389

0/658 0/509 0/47 0/438 0/494 0/453

0/674

0/398 0/608 0/588 0/826 0/755 0/795 (./855) 0/528 0/57

0/058

0/041

0/048

0/028

عملکردی

0/463 0/448 0/519

0/503

0/629 0/576 0/459 0/419 0/486 0/428

0/639

0/359 0/64 0/565 0/81 0/801 (./897) 0/795 0/668 0/555

0/042

0/042

0/049

0/031

تاکتیک

0/529 0/487 0/585

0/47

0/703 0/593 0/535 0/495 0/544 0/49

0/637

0/421 0/619 0/623 0/79 (./829) 0/801 0/755 0/689 0/639

0/044

0/039

0/052

0/041

عملکردی

0/488 0/467 0/551

0/426

0/665 0/426 0/489 0/45 0/509 0/462

0/687

0/826 0/581 0/589

0/408 0/608 0/614 (./838) 0/79

0/026

0/029

0/046

0/043

رفتاری

0/502 0/331 0/384

0/482

0/472 0/516 0/357 0/339 0/338 0/432

0/521

0/64 0/624 (./666) 0/614 0/623 0/565 0/588 0/617 0/44

0/037

0/006

0/019

0/019

پیامد

0/417 0/482 0/571

0/518

0/592 0/606 0/397 0/354 0/411 0/369

0/64

0/608 0/567 0/473

0/614 (./663) 0/624 0/608 0/619 0/64

0/037

0/025

0/039

0/034

تعدیل گر

0/361 0/246 0/289

0/316

0/355 0/349 0/244 0/206 0/259 0/246

0/348

(./646) 0/614 0/64 0/408 0/421 0/359 0/398 0/417 0/29

0/032

0/005

0/006

0/033

سازمانی

0/81

تعدیل گر فرهنگ 0/023 0/011 0/027

0/038

0/025 0/029 0/037 0/031 0/034 0/047

0/04

0/032 0/037 0/037 0/026 0/044 0/042 0/058 0/046 0/043

)(./457

0/407

0/372

0/61

0/023 0/019 0/02

0/026

0/027 0/042 0/03 0/05 0/065 0/048

0/03

0/005 0/025 0/006 0/029 0/039 0/024 0/041 0/039 0/059

0/407

)(./511

0/66

0/485

تعدیل گر فردی مدیر 0/057 0/012 0/019

0/058

0/037 0/04 0/018 0/012 0/042 0/022

0/5

0/006 0/039 0/019 0/046 0/052 0/049 0/048 0/053 0/031

0/372

0/66

)(./470

0/58

0/043 0/03 0/033

0/034

0/039 0/024 0/043 -0/003 0/021 0/033

0/037

0/033 0/034 0/019 0/043 0/041 0/031 0/028 0/043 0/028

0/61

./485

0/58

)(./505

تعدیل گر سازمان
تعدیل گر فردی
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با توجه به آن که جذر واريانس استخراج شده که

تأثير( )8/991و در انتها عوامل فرهنگي با ضريب تأثير

 / 00عباس قائداميني هاروني ـ مهرداد صادقي ده چشمه ـ اکبر اعتباريان خوراسگاني ـ رضا ابراهيم زاده دستجردي

برداشت ارتباط معنادارمستقيمي با مديران دارند و

رفتارهاي برداشت گونه ميزنند .پيشنهاد ديگر آن است

همانطور که مشخص است اقدامات مديريتي که پيش

که در اين سازمان نظام جانشين پروري توسعه و بهبود

از آن مطرح شد بيشترين علت تمايل کارکنان براي

يابد چرا که چنين نظامي ارتقاء توسعه فردي افراد را

دست زدن به اقدامات برداشت گونه است بنابراين

ناشي از عملکرد آنها ميبيند بنابراين کارکنان به جاي

بديهي است که فعاليتها و اقدامات مديران پيامدهاي

آن که دست به تاکتيکهاي برداشت گونه بزنند تالش

برداشت را نيز منجر شود

ميکنند تا براساس شاخصهاي واقعي به توسعه

با بررسي اين ادبيات ميتوان جمع بندي کرد که

عملکرد کاري خود بپردازد .از نظر عملکردي بهتر

کليه موارد تحقيقات تاکنون نتوانسته اند الگوي

است به همان مکانيسمهاي مطرح شده در بخش

يکپارچه از مديريت برداشت را برداشت کنند که در آن

نظامنامههاي سازماني از جمله نظامنامه ارزيابي عملکرد

عوامل فرآيندها  ،تاکتيکها و روشها و پيامدها هم

مبتني برشايستگي ،جانشين پروري و پاداش اشاره کرد

طبقه بندي و چارچوب بندي شود و هم آن که روابط

که در صورت پياده سازي موفق آنها احتماالً

علت و معلولي اين متغيرها استخراج گردد .اين تحقيق

رفتارهاي عملکردي برداشت گونه کاهش مييابد.
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تالش ميکند تا عالوه بر آن که مؤلفهها و متغيرهاي

و به منظور کاهش پيامدهاي رفتاري بهتر است

مرتبط با آن خالصه و جمع بندي مينمايد آنها را

فرهنگ سازماني در طول زمان اصالح شده کدها و

دريک چارچوب علي به صورت روابط علت و

استانداردهاي اخالقي تنظيم شود اين کدها و

معلولي ارائه کند .از اين جهت اين مقاله توانسته است

استانداردها به اجراء گذاشته شوند و به کارکنان

يک چارچوب کلي ارائه دهد .لذا به دنبال پيشنهاداتي

آموزشهاي رفتاري مناسب داده شود.

نيز ميباشد.پيشنهادات نتايج تحقيق در روشها و

 -از آن جايي که تمايل به مديريت برداشت در

تاکتيکهاي مديريت برداشت نشان داد که کارکنان و

سازمان تابع اقدامات مديريتي است لذا توصيه ميگردد

مديران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي بيشتر از

به منظور عدم استقبال کارکنان به اين گونه رفتارها در

روشها و تاکتيکهاي منفي استفاده ميکنند لذا براي

حوزه مديريت اقدامات زير صورت پذيرد:

آنکه اين روشها و تاکتيکها را ترک کنند پيشنهاد
ميشود اقدامات زير صورت گيرد :
به جاي آن که افراد به تاکتيکهاي عملکردي به
برداشت روي آورند سازمان نظام ارزيابي عملکرد
مبتني بر شاخصهاي واقعي تنظيم کند و نتايج آن را به
کارکنان گزارش نمايد به طوري که آنها دست به
اقدامات برداشت گونه بزنند بدنبال بهبود شاخصهاي

 )6به مديران آموزش داده شود که کارکنان چگونه و در
چه شرايطي دست به اقدامات برداشت گونه ميزنند ،
سپس به آنها آموزش داده شود که چگونه ميتوانند به
جاي تحت تأثير قرار دادن توسط رفتارهاي برداشت
گونه به عملکرد واقعي افراد توجه کنند.
 )8تالش شود که مديران به گونه اي انتخاب شوند که
داراي مهارت دانش و شايستگيهاي الزم براي اداره
کردن مجموعه تحت امر خودباشند و انتخاب مديران

عملکردي واقعي خود باشند .عالوه بر اين بهتر است

کمتر مبتني بر سليقه ،روابط و رفتارهاي گروهي و

در نظام ارتقاء افرادبه شاخصهاي عملکردي افراد که

سياسي باشند چرا که رفتارهاي گروهي و سياسي

ناشي از تالش آنها است در طول زمان توجه شود به

اغلب باعث ميشود تا مديران فاقد دانش ،توانايي و

نظر ميرسد زماني که کارکنان اين احساس را داشته

تخصص براي پستهاي کليدي به کار گمارده شوند

باشند که به جاي شاخصهاي عملکردي ميتواند از

و اين مسأله باعث ميشود تا آنها در اداره امور از

روشهاي برداشت براي ارتقاء استفاده کند دست به

توانايي الزم برخوردار نباشند لذا براي حفظ و بقاي
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