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Abstract
The study at hand was carried out to identify the antecedents and consequences of
organizational impact management. This study was applied in terms of purpose and
mixed in terms of approach. In the qualitative phase, the meta-synthesis method was
used. To this end, the studies on the antecedents and consequences of organizational
impact management in valid datacenters between 1990 and 2021 were collected and
examined. Out of these, 67 sources were adopted for the final analysis. To screen
and confirm the findings of the qualitative phase, fuzzy Delphi method was used in
the quantitative phase. The statistical population of the quantitative phase was
comprised of the specialist clerks and experienced managers of Rojin Taak Agroindustries Co., from among whom 30 individuals were selected through purposive
sampling. Based on the findings of the study, the antecedents of organizational
impact management included three main categories, namely individual,
organizational, and environmental categories. On the other hand, the consequences
were classified into behavioral, professional, performance, and individual growth
and development categories. The results of this study can be used by managers to
enhance the positive aspects of organizational impact management and to avoid its
negative aspects in the organization.
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(تاریخ دریافت 1400/11/23 :ـ تاریخ پذیرش)1401/03/08 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشایندها و پسایندهای مدیریت اثر سـاممایی صـرر ررفـتا ایـح تق یـ ام یدـر هـدف
کاربردی و ام لقاظ رویکرد ام یرع تق ی ا آمیخته استا در بخش کیفی ام روش فراترکیـ اسـتفاد شـدا بـه ایـح مندـرر
مطالعا ایجامشد در ممینة پیشایندها و پسایندهای مدیریت اثر ساممایی در بایکهای اطالعاتی معتبر طی سالهـای 1990
تا  2021جمعآوری و بررسی شد که ام میان آنها  67منبع برای تجزیهوتقلیل یهایی استفاد شدیدا در بخش کمّی به مندرر
غربال و تأیید یافتههای بخش کیفی ام روش دلفی فامی بهر برد شدا جامعة آماری در بخش کمّی شامل کارشناسان خبر و
متخصص و مدیران باتجربه در شرکت کشت و صنعت روژیحتاک بردید که  30یفر ام آنهـا بـا روش یمریـهریـری هدفمنـد
ایتخاب شدیدا بر اساس یافتههای تق ی پیشایندهای مدیریت اثر ساممایی در  3م رلة اصلی فـردی ،سـاممایی ،و مقیطـی و
پسایندها در  4م رلة یتایج رفتاری ،شغلی ،عملکردی ،و رشد و ترسعة فردی شناسـایی شـدیدا یتـایج حاصـل ام ایـح تق یـ
میتراید ام سری مدیران جهت بهر برداری ام جرای مثبت مدیریت اثر ساممایی و اجتناب ام ابعاد منفی آن در سـاممان مـررد
استفاد قرار ریردا

کلیدواژگان
پسایندها ،پیشایندها ،دلفی فامی ،فراترکی  ،مدیریت اثر سامماییا

 رایانامة نویسندة مسئولm.tehrani@khu.ac.ir :
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مقدمه /بیان مسئله
مدیریت اثر پدیدهای است که از جامعهشناسی و روانشناسی نشئت میگیرد

( Chaudhry et

 .)al. 2016گافمن )1959( 1برای اولین باار مادیریت اثار را در الگایی زنادگی اجاماا ی
مفهیمسازی کرد .به گفاة گافمن ،افراد در تعامالت اجاماا ی باه مثاباة «باازیگرانی» ما
میکنند که « ملکرد» آنها به میقعیت هاا و ماابااان مایرد نبار ب ااگی دارد .باازیگران
میتیانند از بریق این تعامالت و تحت تأثیر قرار دادن میقعیت و مااباان شارای بهااری
برای رسیدن به اهداف میرد نبر خید داشاه باشند (.)Xue et al. 2015

ایجاد تصیر و ادراک مطلیب در دیگران ممکن است با ا

اتاارام یاا پاادا هاا یاا

ارتقای فرد شید .از برف دیگر ،یک اثر نامطلیب میتیاند منجر به خ ارات قاب تایجهی،
مانند اسارس یا آسیب به شهرت و ا ااار فرد ،شید .مدیریت اثر تال

یاک باازیگر بارای

کنارل چگینگی تصیر دیگران از بریق اسافاده از تاکایکهای رفااری خاص است

( Xie et

 .)al. 2019بیشار کارکنان به دناال ایجااد تصایرات مثاات از خاید در محا کاار ه ااند.
بنابراین ،مدیریت اثر سازمانی رفااری هدفمند است که در اغلب میارد در مح کار تیس
کارکنانی صیرت میگیرد که میخیاهند دیگران را تحت تأثیر قرار دهند تا بایانناد تصاییر
مطلیبی از خید در نگاه دیگران بارای دساایابی باه اهاداف شاصای و هم ناین اهاداف
سازمانی در اولییت دوم ایجاد کنند ( .)Bolino et al. 2014بهکارگیری تاکایکهای مدیریت
اثر اتاماالً با شهرت و ا ااار باالتر برای کارکنان در سازمان همراه اسات کاه هم ناین بار
رفاه ایشان و سیدآوری سازمانها تأثیر میگذارد .در نایجه ،تحقیقات لمای در خصایص
رفاارهای مدیریت اثر سازمانی کارکنان به بیر فزایندهای در بی چند دهة گذشاه افازای
یافاه است (.)Krieg et al. 2018

جامعهشناسان و روانشناسان اجاما ی بی

از  50سال است که چنین رفااری را مایرد

مطالعه قرار دادهاند .در این مدت ،مدیریت اثر سازمانی به مثابة یک پدیدة رایا در محای
کار ثات شده است و تأثیر رفاارهای مدیریت اثر در زمینههای مانای ی مایرد بحا

قارار

1. Goffman
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گرفاه است ()Langer et al. 2020؛ از جمله مصاتاه ( ،)Stevens & Kristof 1995ارزیابی
ملکرد ،)Wayne & Ferris 1990; Wayne & Green1993( 1رهااری

2

( Wayne & Green

 ،)1993شال  ،)Feldman & Klich 1991( 3باازخیرد ،)Ashford & Northcraft 1992( 4و
ج توجیی ابال ات .)Morrison & Bies 1991( 5در خصیص پیشایندها و انگیازههاای
ایجاد مدیریت اثر سازمانی نیز مطالعاتی صیرت گرفاه اسات .در ایان زمیناه مایتایان باه
مالیرهایی هم ین ویژگایهاای شاصایای (،)Roulin et al. 2016; Bourdage et al. 2015
فرهنا

( ،)Krieg et al. 2018یاما وعاعی و شاصای (فراوانای تعاامالت ،تمایات

مدیریای ،فشار شللی ،خیدارزیابی درونی) (داملانیان و همکاران  )1395اشاره کرد.
با وجید این مرور پیشینة پژوه

نشان میدهد به رغم اینکاه ساالهاا از ارا اة مفهایم

مدیریت اثر می گذرد این مفهیم در داخ کشیر در تحقیقات معدودی بررسی شده اسات.
بر اساس بررسی مطالعات داخ کشیر ،اغلب تحقیقات انجامشده باه پیامادهای مادیریت
اثر ساازمانی هم این ادالت ساازمانی (داملانیاان و همکااران  1396و  ،)1399ارزیاابی
ملکرد (فرهنگای و همکااران  ،)1388و فرسایدگی شاللی (بارساا و همکااران )1393
پرداخاهاند .در خصیص یام مؤثر بر مدیریت اثر سازمانی نیز ناای مطالعاة داملانیاان و
یزدانی ( )1395بر یام مثات و ناای مطالعة فرهنگای و همکااران

( )1388بار یاما

منفی تأکید دارند .در پژوه های خارج از کشایر یاما پیشاایندی هم این شاصایت
(

Kim et al. 2019; Roulin & Krings 2016; Wang & Chen 2015; Bourdage et al.

 ،)2015دم امنیت شللی ( ،)Kang et al. 2012و یام اساارسزا ( )Gallagher 2007نیاز
بررسی شده است .با این تال شیاهد تاکی از یافاههای پراکناده و مانااقد در خصایص
ناای مدیریت اثر در سازمان است؛ درتالیکه مطالعة مادیریت اثار باه منزلاة یاک پدیادة
فرهنگی میتیاند به درک رواب و تعامالت در محای هاای ساازمانی چنادفرهنگی اماروز
1. performance appraisal
2. leadership
3. career
4. feedback
5. information seeking
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کمک کند ( .)Zaidman & Drory 2001فرهن

یکی از یاما محیطای فراگیار اسات کاه

میتیاند نیع اساراتژی مادیریت اثار را تعیاین کناد ( .)Krieg et al. 2018باه بیاان دیگار
ارز های فرهنگی می تیانند بر روشی که افراد خیدشان را نشان میدهناد تاأثیر بگذارناد
( )Montagliani 1998و نحیة اسافاده از تاکایکهای مدیریت اثر در فرهنا هاای ماالا
مافاااوت اساات ( .)Arseneault & Roulin 2021بااهرغاام ابهااام و پراکناادگی در ناااای
بهدستآمده از تحقیقات خارجی ،ناای این تحقیقات به لت تفاوتهای بینفرهنگی هام
بهراتای قاب تعمیم به جامعة کارکنان داخ کشیر نی ت .با تیجه به مرور پیشینه ،تحقیقی
که به صیرت جامع و یکپارچه به شناسایی پیشایندها و پ ایندهای مدیریت اثار ساازمانی
پرداخاه باشد در پیشینة میعیع به چشم نمیخیرد .بنابراین ،با تیجه به شکاف تحقیقااتی
میجید ،در تحقیق تاعر از بریق یاک بررسای میاق در پیشاینة میعایع باه شناساایی
پیشایندها و پ ایندهای مدیریت اثر ساازمانی پرداخااه شاد .ساپ

در فااز کمای یاما

بهدستآمده از پیشینة نبری بین خارگان شرکت کشت و صنعت روژینتاک تیزیع و میزان
میافقت آنها با یام بهدستآمده در فرایند دلفی فازی محاساه شد .در دنیای ک بوکاار
رقابت و چال

برای ماندگاری به امری کاامالً جادی تاادی شاده و ساازمانهاای ناکاام

بهسر ت تذف میشیند .در چنین شرایطی مدیریت و بهینهسازی تصاییر ذهنای کارکناان
یکی از ابزارهای مهم برای بهاید ملکرد آنهاا و پیشاارد برناماههاای ساازمان باه شامار
میرود .زیرا قدرت رفع چال های خارجی را از درون خید سازمان ایجاد مایکناد .بارای
این منبیر ،باید مدیران سازمانها ،الوه بر درک اهمیات و تاأثیر مادیریت اثار ساازمانی
کارکنان بر ملکرد آنها ،تصمیمات و اقدامات الزم را برای کنارل و تذف یام منفی و
گ ار

یام مثات به م

آورند.

پیشینة نظری پژوهش
پیدايش مفهوم مديريت اثر

مطالعة رفاارهای بینفردی که برداشتهای دیگران را تحت تأثیر قرار میدهد و به آنها شاک
میدهد از سالها پی

میرد تیجه قرار گرفاه است .افالبین همیاره زندگی را صحنة نماای
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بشری میدان ت و ان انها را بازیگران این صحنه میانگاشت (تایای و ساکی  .)1391ویلیاام
شک پیر در نمایشنامة معروف خید نیشت« :همة دنیا صحنه و همة ان انها صرفاً باازیگران آن
ه اند و یک ان ان در زمان خید
تقریااً  400سال پی

در ب یاری از ق متها بازی میکند ».این گفاه مربیط به

بید .بعدها دانشمندان شروع به نبریهپاردازی کردناد کاه اسااعارة تئااتر

ممکن است در درک چهرهها و تصاویر ماالفی که افراد میخیاهند به دیگران مناق کنند مفید
باشد ( .)Goffman 1955چندین دهه بعد ،م یر تحقیاق باه سامت تاکایاکهاای نفایذی کاه
کارمندان در تال

خید برای تلییر یا مدیریت اثرگذاری روی دیگران  ،به منبایر باه دسات

آوردن ناای شللی میرد نبر ،اسافاده می کردند ،هدایت شد (.)Probst et al. 2020

ب یاری از نیی ندگان و فالسفه مشاهده کردهاند که مردم برای کنارل برداشاتهاایی کاه
مااباانشااان شااک ماایدهنااد رفاارهااای اساااراتژیک انجااام ماایدهنااد .اروینا

گیفنااان،1

جامعهشناس ،این باور را بیشار رای کرد و اسادالل کرد که مردم اادی در زنادگی روزماره
تال

میکنند تا برداشتهای دلایاه را به دیگران در ابراف خید مناق کنند؛ درسات مانناد

بازیگران یک صحنه که شاصیتهای خید را به مااباان ارا ه میدهند (.)Schlenker 1980

گافمن ( )1959ب ار اولیه را برای تعری

مدیریت اثار ایجااد کارد و زمیناه را جهات

تیسعة این مفهیم در تیزة جامعهشناخای و روانشناسی فراهم کرد .در سال  1988گاردنر

2

و مارتینکی 3مقالهای مناشر کردند و در آن پیشینة مربیط به مدیریت اثار را مارور کردناد و
یک چارچیب مفهیمی از مدیریت اثر در سازمانها ارا ه دادناد و ایان اساادالل را مطار
کردند که «مدیریت اثر در رابطه با رفاارهایی است کاه افاراد باه سامت دیگاران هادایت
میکنند تا تصییر مطلیب از خیدشان ایجاد یا آن را تفظ کنند» (.)Bolino et al. 2006
مفهوم مديريت اثر

مدیریت اثر از روانشناسی اجاما ی نشئت میگیرد که مدتاً بر رفاار افراد مامرکز اسات.
گافمن ( )1959ابادا مفهیم مدیریت اثر را به نیان «ارا ة خید در زندگی روزماره» معرفای
1. Erving Goffnan
2. Gardner
3. Martinko
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کرد و پیشنهاد داد که افراد تال

کنند جهت دسایابی باه هامساییی باین تصاییر خاید و

تصییری که برای اهداف میرد نبر الزم است داشاه باشاند ( .)Weng et al. 2015تعااری
اولیااه از ماادیریت اثاار اااارتانااد از «تااال

آگاهانااه یااا ناخیدآگاااه باارای کنااارل تااأثیر

پی بینیشده در تعامالت اجاما ی واقعی یا تصیرشده.)Schlenker 1980: 80( ».
مدیریت اثر یک فرایند آگاهانه یا ناخیدآگاه است که در آن افراد سعی میکنند با تنبیم
و کنارل ابال ات در تعام اجاما ی درک دیگران را دربارة شاص یا شیء یا واقعه تحت
تأثیر قرار دهند ( .)Wang et al. 2016مدیریت اثر به فعالیت کنارل ابال ات بارای هادایت
قاید دیگران در خدمت اهداف شاصی یا اجاما ی ابالق میشید .اگرچاه افاراد تقریاااً
میتیانند برداشت های هر چیزی را مدیریت کنند (ماثالً یاک برناد لاااس ،یاک میقعیات
سیاسی) ،مردم معمیالً برداشتهایی را که دیگران از آنها دارند را نیز مادیریت مایکنناد.
این یکی از انیاع مدیریت اثر اسات کاه غالاااً «ارا اة خاید» نامیاده مایشاید
 .)Bourdage 2017در جدول  1تعاری

مدیریت اثر از نبر محققان ماال

( & Roulin

آمده است:

جدول  .1تعاریف مدیریت اثر از نظر محققان مختلف

محقق (سال)
)Schlenker (1980
)Ellis et al. (2002
)Chadhury et al. (2016
)Klotz et al. (2018
Keiser & Payne
)(2019
)Probst et al. (2020

با مرور تعاری

تعریف
تال

آگاهانه یا ناخیدآگاه برای کنارل تصاویر پی بینیشده در تعامالت اجاما ی واقعی یا
تصیرشده.

تال

آگاهانه یا ناخیدآگاه برای کنارل تصاویری که در تعامالت اجاما ی پی بینی میشیند.

یک رفاار فردی که به دناال کنارل یا دساکاری صفاتی است که میتیاند تیس دیگران میرد قضاوت
یا ارزیابی قرار گیرد.
رفااری که افراد از آن برای دسایابی به تصاویر دلایاه در نگاه دیگران اسافاده میکنند.
چگینگی تال

افراد برای شروع ،کنارل ،و تفظ دیدگاهی که دیگران دربارة آنها دارند.

رفاارهای هدفمند کارمندان برای کنارل و افزای

دید دیگران از خید.

فیق میتیان دریافت که مدیریت اثر تیجهات ب یاری به دسات آورده

و ب یاری از محققان درک خید را در میرد مدیریت اثر ارا ه کردهاند .به بیر کلی ،میتیان
گفت مدیریت اثر یک فرایند یا ابزار است که به افراد و سازمانها کمک میکند تاا شاکاف
بین وععیت واقعی و وععیت مطلیب را پر کنند.
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تاکتیکهای مديريت اثر

محققان ماال

تاکایکهای مافااوتی را بارای مادیریت اثار معرفای کاردهاناد .جادول 2

دساهبندی تاکایکهای مدیریت اثر را از منبر محققان ماال

نشان میدهد:

جدول  .2دستهبندی تاکتیکهای مدیریت اثر

محقق (سال)

تاکتیک

Jones & Pittman
)(1982

خیدشیرینی ،خیدارتقایی ،تباهر (نمینه جلیه دادن خید) ،تضرع (تامیسازی) ،ار اب

)Kialdidni (1989

الف زدن ،تار شدن ،وعی و دفن کردن

Wayne & Ferris
)(1990
)Ellis et al. (2002

تاکایکهای مدیریت بر خید ،تاکایکهای مدیریت بر سرپرست ،تاکایکهای مامرکز بر شل
تهاجمی {خیدارتقایی (اساحقاق ،پیشرفت ،غلاه بر میانع) ،خیدشیرینی (اساحقاق دیگران ،انطااق
نبر)} ،تدافعی (بهانه ،تیجیهات ،معذرتخیاهی)

)Harris et al. (2007

فریب ،تدافعی ،تباهر ،خیدشیرینی ،الگیی رفاار و ارتقای خید

)Crawford et al. (2018

تمرکز بر دیگران (خیدشیرینی) ،تمرکز بر خید (خیدارتقایی ،تباهر)

رعاییان و همکاران

سازگاری ،ذر و بهانه ،پیز  ،اد ا ،چاپلیسی ،لط

()1383
داملانیان و همکاران

خیدشیرینی ،خیدارتقایی ،تباهر ،تضرع ،ار اب ،واکن

()1397

و محات ،معاشرت

در میقعیتهای چالشی ،رفاارهای

محافبهکارانه ،ا اراضهای خامی

روش پژوهش
تحقیق تاعر از نبر هدف کاربردی و از نبر رو
(کیفیا کمی) انجام شده است .در باا

تیسعهای است که به صایرت آمیاااه

کیفای از رو

فراترکیاب باه منبایر شناساایی

پیشایندها و پ ایندهای مدیریت اثر سازمانی اسافاده شد .در با

کیفی جامعة پژوه

را

پایگاههای داده ،مجالت معاار بینالمللی ،و همة پژوه های انجاامگرفااه در ایان تایزه
تشکی داده است که با اسافاده از رو

نمینهگیاری هدفمناد ماالکمادار 1از میاان آنهاا

نمینهگیری به م آمد .بر این اساس ،محققان با اناااب میارد غنی از ابال ات که بیان
کاملی دربارة میعیع پژوه
پژوه

فراهم میآورند به این مهم دست مییابند .به این ترتیب ،در

تاعر ،نمینهها بر اساس معیارهای مربیط به ساؤال پاژوه

انااااب شادند .در
1. criterion sampling

620

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،20شمارة  ،3پايیز 1401

نهایت ،به منبیر تعیین قابلیت ا اماد دادههای پژوه
کدگذار اسافاده شد .در با

کمی از رو

خصیص مؤلفههای م اارج از با

از راهارد تیافق درونمیعای ی دو

دلفی فازی به منبایر دساایابی باه اجمااع در

کیفی (فراترکیب) اسافاده شد .در رو

دلفی بارای

غربال و تأیید یافاههای فراترکیب از تکنیک دلفی فاازی چندمرتلاهای اساافاده شاد .پنا
خارگان در با

دلفی فازی را  30نفر از مدیران و کارشناسان شارکت کشات و صانعت

روژینتاک تشکی دادند که دارای تداق مدرک کارشناسیارشد در رشاة مدیریت ،آشنا با
مفاهیم مدیریت اثر سازمانی و رفاارهای سیاسی ،و تداق  5ساال ساابقة کاار در شارکت
بیدند و به رو

غیراتامالی قضاوتی اناااب شدند.

يافتههای فراترکیب
1

هفاتمرتلاهای سندلیساکی و

به منبیر انجاام دادن فراترکیاب در ایان تحقیاق از رو
باروسی ( )2003اسافاده شد.

گام اول .تنظیم سؤال تحقیق .در این مرتله سؤاالت تحقیق مطر شادند .پاسااگییی
به این سؤاالت در جدول  3ارا ه شده است.
جدول  .3سؤاالت پژوهش

شاخص

سؤال

چه چیزی

پیشایندهای مدیریت اثر سازمانی کداماند؟

)(What

پ ایندهای مدیریت اثر سازمانی کداماند؟

چه ک ی
)(Who

چه زمانی
)(When

چگینگی
)(How

جامعة میرد نبر کدام است؟

پاسخ
اسااراج مؤلفهها از پیشینة میعیع
همة پایگاههای لمی معاار داخلی و خارجی
همة مقاالت از سال  1990تا  .2020چین از دهة 1990

بازة زمانی ج توجی به چه صیرت است؟

مدیریت اثر در روانشناسی اجاما ی و رفاار سازمانی مطر
شد.

بررسی رو های گردآوری دادههای
پژوه

چگینه است؟

با اسافاده از دادههای ثانییه ،شام همة مقاالت مرتا با سؤال
پژوه

1. Sandelowski
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گام دوم .مرور پیشینه به شکل نظاممند .در این مرتلاه ج ااتوجایی نباااممناادی
روی مقااالت و مااین مناشارشاده در مجاالت ماالا
کلیدواژگان پژوه

و سایتهای اینارنای بار اسااس

شام مدیریت اثر سازمانی ،1پیشاایندهای مادیریت اثار ساازمانی ،2و

پیامدهای مدیریت اثر سازمانی 3انجام گرفت .در نایجة ج توجی و بررسی باا اساافاده از
کلیدواژگان میرد نبر  709میرد به صیرت فارسی و انگلی ی از سالهای  1990تاا 2021
یافت شد.
گام سوم .جستوجو و انتخاب متون مناسب .در این مرتلاه از  709مقالاه ،باا تاذف
ناوین تکراری ( ،)408تذف ناوین نامرتا ( ،)108تذف چکیدة نامرتا ( ،)75تاذف
محایای نامرتا ( ،)31و تذف رو

نامرتا ( )20در نهایت  67مناع اناااب شدند .ایان

منابع شام  4پایاننامه 2 ،مقالة فراتحلی  2 ،مقالة کیفی ،و  59مقاله کمی بید.
گام چهارم .استخراج اطالعات متون .در این گام بایاد ابال اات مااین بااقیماناده در
فرایند به صایرت خالصاه جماعآوری میشد .بنابراین محایای مقاالت چندین بار بررسی
و پیشایندها و پ ایندهای مادیریت اثار ساازمانی اساااراج شاد و  119کاد اولیاه بارای
پیشایندها و  52کد برای پ ایندها شناسایی شد.
گام پنجم .تجزیهوتحلیل و ترکیب یافتههای کیفی .در این مرتلاه یاما پیشاایندی و
پ ایندی اتصاشده از پیشینة پژوه

به لحاظ مفهیمی دساهبندی شدند .نایجة این باا

در جدولهای  4و  5ارا ه شاده اسات .بار ایان اسااس پیشاایندها شاام  70مفهایم11 ،
مضمین ،و  3مقیله و پ ایندها شام  26مفهیم 9 ،مضمین ،و  4مقیله بید.

1. organizational impression management
2. antecedents of organizational impression management
3. organizational impression management consequences
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جدول  .4پیشایندهای مدیریت اثر سازمانی

مقوله

مضمون

مفهوم

محقق و سال
)Barsness et al. (2005

تیسعة رواب اجاما ی در
سازمان
تیسعة رواب با مدیران

شکاری و نایای ()1396
)Kim et al. (2019
)Wu et al. (2012

داملانیان و یزدانیزیارت ()1395
)Valerius & Parr (1997

شکاری و نایای ()1396
انگیزههای

بهاید وجهة اجاما ی خید

ارتاابی

در سازمان

شکاری و نایای ()1396

ایجاد ادراک مطلیب از خید

)Mehta & Sharma (2014
)Wang & Highhouse (2016
)Valerius & Parr (1997

در مدیران

)Valerius & Parr (1997

جن یت

یام فردی

)Mehta & Sharma (2014
)An (2015
)Valerius & Parr (1997
)Chng et al. (2015
)An (2015

) ،Bilbow (1997بیرجندی و شجا ی باغینی (،)1398
تایای و ساکی ()1391
) ،Bilbow (1997بیرجندی و شجا ی باغینی ()1398

ویژگیهای

تحصیالت

جمعیتشناخای

سن

) ،Bilbow (1997بیرجندی و شجا ی باغینی ()1398

ویژگیهای قیمیای

)Bilbow (1997

سنیات خدمت

بیرجندی و شجا ی باغینی ()1398

رقابتجییی زیاد

)Roulin & Bourdage (2017

نیعدوسای زیاد

)Iddekinge et al. (2007
Brown et al. (2002), Weng & Chang (2015),
)Bourdage et al. (2015
Bourdage et al. (2015), Brown et al. (2002),
Roulin & Bourdage (2017), Weng & Chang
)(2015), Kim et al. (2019
)Kim et al. (2019

تیافقجییی زیاد
برونگرایی
گشیدگی به تجربه
ماکیاولی م باال
ویژگیهای
شاصیای

خیدشیفاگی زیاد

)Hart et al. (2019), Roulin & Bourdage (2017
)Roulin & Bourdage (2017
)Hart et al. (2019

تیپهای شاصیای ادراکی

محمدینژاد پاشاکی و همکاران ()1396

باال و قضاوتی پایین

محمدینژاد پاشاکی و همکاران ()1396

تیفیقبلای باال

)Bye et al. (2011

انطااقپذیری باال

شکاری و نایای ()1396

قدرتبلای باال

شکاری و نایای ()1396

تیاعع کم

)Roulin & Bourdage (2017

صداقت کم

شکاری و نایای ()1396
)Roulin & Bourdage (2017
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ادامۀ جدول  .4پیشایندهای مدیریت اثر سازمانی

مقوله

مضمون
ویژگیهای
شاصیای

مهارتهای

مفهوم

محقق و سال

خیدارزیابی زیاد

بهماسای و همکاران ()1393

ا امادبهنف

پایین

ات اس بیکفایای
صمیمیت ظاهری در رفاار

یزدانیزیارت و رساگار ()1395

تیانایی شاکهسازی

ابفی

یام فردی

زیاد

تأثیرگذاری زیاد

)Mehta & Sharma (2014
)Brouer et al. (2014

یزدانیزیارت و رساگار ( ،)1395شکاری و نایای ()1396

قیة هیجانی باال

)Yigit & Ay (2019

خیدکنارلی زیاد

شکاری و نایای ()1396

ات اسات زیاد

)Bourdage et al. (2015

فرهنگی باال

)Olay & Öğrencileri (2017

انعطافپذیری باال

)Montagliani & Giacalone (1998

جامعهپذیری باال

)Montagliani & Giacalone (1998

قیمیت

)Bilbow (1997

دم امنیت شناخای شل

)Zhao (2012

دم امنیت ابفی شل

)Zhao (2012

تعارض نق

باال

تضاد شللی
ابهام نق
یام شللی

اهمیت وظیفه

) ،Gallagher (2007فرهنگی و همکاران ()1388
شکاری و نایای ()1396
فرهنگی و همکاران ( ،)1388شکاری و نایای (،)1396
)Gallagher (2007

شکاری و نایای ()1396

پی یدگی وظیفه

شکاری و نایای ()1396

دم تناسب فرد با شل

شکاری و نایای ()1396

افزای

دورکاری

تجم کاری زیاد
یام سازمانی

یزدانیزیارت و رساگار ()1395

نفیذ بینشاصی

هی
فرهن

) ،Brouer et al. (2014شکاری و نایای (،)1396
یزدانیزیارت و رساگار ( ،)1395شکاری و نایای ()1396

هیشیاری اجاما ی زیاد

فردی

شکاری و نایای ()1396
)An (2015

سیاسی باال

هی

)Xie et al. (2019

فرهن

)Barsness (2005

) ،Gallagher (2007فرهنگی و همکاران ()1388
داملانیان و یزدانیزیارت ()1395

ار اب در سازمان

)Harris et al. (2013), Gallagher (2007

ب ار فرهنگی

فرهن

خیدشیرینی

)Gallagher (2007

سازمان

فرهن

تامیسازی

)Gallagher (2007

فرهن

سل لهمراتای

)Krieg et al. (2018); Gallagher (2007
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ادامۀ جدول  .4پیشایندهای مدیریت اثر سازمانی

مقوله

مضمون

مفهوم
فرهن

سازمانی

ب ار فرهنگی

یام سازمانی

سازمان

فرهن

تدافعی

فرهن

تهاجمی

تنیع فرهنگی در سازمان

)Topp (2001
Ward & Ravlin (2017), Arseneault & Roulin
)(2021

تمایتهای زیاد مدیریت

داملانیان و یزدانیزیارت ()1395

رقابت بین کارکنان

افزای

تنیع جن یای در سازمان
ساخاار سازمانی مکانیکی

)Drory & Zaidman (2007

سل لهمراتب
پاساگییی

یام ساخااری

سیاستهای سازمانی
دم تناسب ملکرد
کارکنان با اهداف سازمان
مردگرایی

یام
محیطی

) ،Gallagher (2007شکاری و نایای ()1396
)Zivnuska et al. (2004
)Jeffrey et al. (2007

فاصلة قدرت

)Sanaria (2016
Arseneault & Roulin (2021), Riemer & Shavitt
(2011), Khilji et al. (2010), Zaidman & Drory
)(2001
Arseneault & Roulin (2021), Zaidman & Drory
)(2001), Khilji et al. (2010), Krieg et al. (2018

اجاناب از دم قطعیت

)Arseneault & Roulin (2021

جمعگرایی
جامعه

)Boiral et al. (2020
)Barsness (2005), Guadagno & Cialdini (2007

افزای

ب ار فرهنگی

غفاری و همکاران (Jaiswal (2017) ،)1397
)Topp (2001

سازمان

ب ار ارتاابی

ماکیاولی ت

محقق و سال

قابعیت
فرهن

تباهر

)Arseneault & Roulin (2021
)Harris et al. (2013

جدول  .5پسایندهای مدیریت اثر سازمانی

مقوله

مضمون
افزای

ناای رفااری

رفاارهای

مفهوم

) ،Adame & Bisel (2019گییا و ییسفی ()1396
رفاار شهروندی سازمانی

)Liu et al. (2019
)Delgado-Rodríguez et al. (2018
)Bolino et al. (2006

رفاارهای آوایی

)Xue et al. (2015

ماادالت رهارا ضی

Deluga & Perry (1994), Weng & Chang (2015),
)Kim et al. (2019

افزای

شااهت فرد به سرپرساان

)Wayne & Liden (1995), Brown et al. (2002

افزای

صمیمیت با سرپرست و

افزای

فرانق
بهاید رواب
اجاما ی
فرد در
سازمان

محقق و سال

افزای
افزای

همکاران

)Amaral et al. (2019), Hietanen (2019
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ادامۀ جدول  .5پسایندهای مدیریت اثر سازمانی

ناای شللی

ناای

رفااری

مقوله

مضمون
بهاید جی
سازمان

مفهوم

محقق و سال

بهاید جی اجاما ی سازمان

)Keiser & Payne (2019

افزای

افزای

تقیق

)Higgins et al. (2002

مزایای

ارتقای شللی

)Higgins et al. (2002

شللی

امنیت شللی بیشار

)Probs t et al. (2020
)Keiser & Payne (2019

کاه

کاه
فرسیدگی

فشارهای شللی

کاه

)Wu et al. (2012

فرسیدگی شللی

بارسا و معینی کرکاندی ()1393

ملکرد فرد

ناای

ملکردی

در سازمان

بهاید ملکرد شللی
تناسب بیشار فرد با شل
افزای

مشارکت فرد در سازمان

سازگاری بیشار فرد با سازمان

Gallagher (2007), Brouer et al. (2014), Kim et
)al. (2019
)Brown et al. (2002
)Keiser & Payne (2019
)Keiser & Payne (2019
Wayne & Kacmar (1991), Higgins et al. (2002),

بهاید
ارزیابی

بهاید ارزیابی ملکرد فرد در
سازمان

ملکرد فرد
در سازمان

مثات سرپرساان به فرد

بهاید بهروزی روانشناخای
بهاید
نگر های
فردی

افزای

زتنف

بهاید هییت فردی
افزای

خیدکارآمدی

خیدکنارلی باال
تیسعة فردی

فرهنگی و همکاران ( ،)1388داملانیان و همکاران ()1396
Wayne & Liden (1995), Bolino et al. (2006),
)Bolino et al. (2006
)Zivnuska et al. (2004

داملانیان و همکاران ()1396
نگر

رشد و تیسعة فردی

)Wu et al. (2012

خ اگی ابفی در کار

کاه
بهاید

فرهنگی و همکاران ()1388

افزای

شای اگی فردی

Wayne & Liden (1995), Bolino et al. (2006),
)Kim et al. (2019
)González et al. (2018
)González et al. (2018
)González et al. (2018
)Delgado-Rodríguez et al. (2018
)Klotz et al. (2018
Amaral et al. (2019), Kim et al. (2019),
)Hietanen (2019

رشد و تیسعة فرد در سازمان

)Cvb et al. (2019

تیازن بیشار کار و زندگی

)Cvb et al. (2019

گام ششم .کنترل کیفیت .در این گام به منبیر ابمینان از تفظ کیفیت در مطالعه و باه
منبیر کنارل مفاهیم اسااراجی از مقای ة نبرات دو خاره اسافاده شد و ناای باا شااخص
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کاپا کیهن )1960( 1میرد سنج

قرار گرفت .مقدار بهدستآمده در تحقیق تاعر  0/78و

تیافق دو ارزشیاب در تد ایدهآل است.
گام هفتم .ارائة نتایج .در این مرتله از رو

فراترکیب ،یافااههاای تاصا از مراتا

قاا ارا اه و محایای پژوه ها به بیر نباممند و کمی تیصی
برای غربال و تأیید یافاههای فراترکیب از رو

میشیند .به ایان منبایر

دلفی فازی اسافاده شد.

يافتههای دلفي فازی

در پژوه

تاعر از تکنیک دلفی فازی چندمرتلهای اسافاده شد؛ به این صیرت که در مرتلة

اول دلفی فازی پرسشنامه بر مانای مؤلفههای م اارج از رو
پاسخدهندگان درخیاست شد بر اساس یک بی

فراترکیب آماده شد و سپ

از

پن تایی اهمیت شاخصها را مشاص کنند.

نظرسنجي مرحلة نخست

از جمعآوری نبرات خارگان ارز

پ

محاساة ارز
ارز

فازی هر یک از سؤاالت محاساه میشاید .بارای

فازی هر یک از سؤاالت به این صیرت م میشید کاه باا فارض اینکاه

فازی هر یک از سؤاالت به صیرت 



Aj  mj . j . j

نمای

داده شید ،بیری که

 m jتد پایین  j ،تد وس  ،و   jتد باالی این دد فازی باشد ،خیاهیم داشت:
()1
برای محاساة تد آساانهای نیز رو های ماالفی معرفی شده است .در تحقیق تاعار
میانگین ارز

دیفازی هر سؤال محاساه و به نیان تد آساانهای در نبر گرفاه شد .بر این

اساس دد  0/674به نیان تد آساانه تعیین شد و مقادیر باالتر از آن به نیان معیارهاای
بااهمیت و مقادیر پایینتر بیاهمیت تلقی و از پرسشنامه تذف شدند.
با اسافاده از پرسشنامة مرتلة اول ،میانگین فازی هر یک از پیشاایندها و پ اایندها باه
دست آمد (جدول .)6
1. cohen's kappa coefficient
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جدول  .6میانگین فازی و فازیزدایی هر معیار مرحلۀ اول

مفهوم

ارزش فازی هر یک از سؤاالت
الفا

بتا

مقدار دیفازی هر
m

سؤال

پیشایندها
تیسعة رواب اجاما ی در سازمان
تیسعة رواب با مدیران
بهاید وجهة اجاما ی خید در سازمان
ایجاد ادراک مطلیب از خید در
مدیران
جن یت
تحصیالت
سن
ویژگیهای قیمیای
سنیات خدمت
رقابتجییی زیاد
نیعدوسای زیاد
تیافقجییی زیاد
برونگرایی
گشیدگی به تجربه
ماکیاولی م باال
خیدشیفاگی زیاد
تیپهای شاصیای ادراکی باال و
قضاوتی پایین
تیفیقبلای باال
انطااقپذیری باال
قدرتبلای باال
تیاعع کم
صداقت کم
خیدارزیابی زیاد
ا امادبهنف پایین
ات اس بیکفایای
صمیمیت ظاهری در رفاار
تیانایی شاکهسازی
نفیذ بینشاصی
تأثیرگذاری زیاد
هیشیاری اجاما ی زیاد
قیة هیجانی باال
خیدکنارلی زیاد

0.992
0.992
1.000

0.933
0.925
0.925

0.683
0.675
0.675

0.698
0.692
0.694

0.983

0.917

0.667

0.683

1.000
0.983
0.992
0.850
0.992
0.992
0.817
0.992
1.000
0.992
0.992

0.917
0.917
0.908
0.675
0.908
0.925
0.633
0.917
0.925
0.908
0.925
0.917

0.658
0.667
0.658
0.425
0.658
0.675
0.383
0.667
0.675
0.658
0.675
0.667

0.679
0.683
0.679
0.469
0.679
0.692
0.429
0.685
0.694
0.679
0.692
0.683

0.992

0.933

0.683

0.698

0.983
0.983
1.000
0.983
0.992
0.825
0.992
0.983
0.992
0.992
1.000
1.000
0.983
1.000
0.992

0.925
0.917
0.942
0.917
0.933
0.658
0.925
0.908
0.908
0.925
0.917
0.908
0.925
0.900
0.908

0.675
0.667
0.692
0.667
0.683
0.408
0.675
0.658
0.658
0.675
0.658
0.658
0.675
0.650
0.658

0.690
0.683
0.706
0.683
0.698
0.450
0.692
0.677
0.679
0.692
0.679
0.681
0.690
0.675
0.679
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ادامۀ جدول  .6میانگین فازی و فازیزدایی هر معیار مرحلۀ اول

مفهیم

ارزش فازی هر یک از سؤاالت
الفا

بتا

مقدار دیفازی هر
m

سؤال

پیشایندها
ات اسات زیاد
هی فرهنگی باال
انعطافپذیری باال
جامعهپذیری باال
قیمیت
دم امنیت شناخای شل
دم امنیت ابفی شل
تعارض نق باال
تضاد شللی
ابهام نق
اهمیت وظیفه
پی یدگی وظیفه
دم تناسب فرد با شل
افزای دورکاری
تجم کاری زیاد
فرهن ار اب در سازمان
فرهن خیدشیرینی
فرهن تامیسازی
فرهن سل لهمراتای
فرهن ماکیاولی ت سازمانی
فرهن تدافعی
فرهن تهاجمی
تنیع فرهنگی در سازمان
تمایتهای زیاد مدیریت
افزای رقابت بین کارکنان
تنیع جن یای در سازمان
ساخاار سازمانی مکانیکی
افزای سل لهمراتب پاساگییی
سیاستهای سازمانی
دم تناسب ملکرد کارکنان با اهداف
سازمان
مردگرایی
جمعگرایی
فاصلة قدرت

0.958
0.713
0.688
0.700
0.670
0.975
0.983
0.983
0.992
0.992
1.000
1.000
0.992
0.825
0.992
0.688
0.725
0.700
0.738
0.738
0.688
0.363
0.700
1.000
0.992
1.000
0.992
0.983
0.992

0.867
0.963
0.938
0.950
0.900
0.925
0.933
0.925
0.933
0.917
0.917
0.917
0.933
0.650
0.908
0.938
0.975
0.950
0.988
0.988
0.938
0.613
0.950
0.925
0.942
0.925
0.933
0.917
0.933

0.617
1.000
1.000
0.975
0.950
0.675
0.683
0.675
0.683
0.667
0.667
0.658
0.683
0.400
0.658
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.800
0.975
0.675
0.692
0.675
0.683
0.667
0.683

0.640
0.892
0.875
0.875
0.833
0.688
0.696
0.690
0.698
0.685
0.688
0.679
0.698
0.444
0.679
0875
0.900
0.833
0.908
0.908
0.875
0.592
0.875
0.694
0.704
0.694
0.698
0.683
0.698

0.992

0.925

0.675

0.692

0.713
0.738
0.700

0.963
0.988
0.950

0.975
1.000
1.000

0.883
0.908
0.883
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ادامۀ جدول  .6میانگین فازی و فازیزدایی هر معیار مرحلۀ اول

مفهیم

ارزش فازی هر یک از سؤاالت
الفا

بتا

مقدار دیفازی هر
m

سؤال

پیشایندها
0.988
0.513
0.963

1.000
0.725
1.000

0.908
0.525
0.892

اجاناب از دم قطعیت
قابعیت
فرهن تباهر

0.738
0.338
0.713

0.667
0.683
0.683
0.692

0.683
0.698
0.696
0.706

افزای رفاار شهروندی سازمانی
افزای رفاارهای آوایی
افزای ماادالت رهارا ضی
افزای شااهت فرد به سرپرساان
افزای صمیمیت با سرپرست و
همکاران
بهاید جی اجاما ی سازمان
افزای تقیق
ارتقای شللی
امنیت شللی بیشار
کاه فشارهای شللی
کاه خ اگی ابفی در کار
کاه فرسیدگی شللی
بهاید ملکرد شللی
نااسب بیشار فرد با شل
افزای مشارکت فرد در سازمان
سازگاری بیشار فرد با سازمان
بهاید ارزیابی ملکرد فرد در سازمان
نگر مثات سرپرساان به فرد
بهاید بهروزی روانشناخای
زتنف
افزای
بهاید هییت فردی
افزای خیدکارآمدی
خیدکنارلی باال
افزای شای اگی فردی
رشد و تیسعة فرد در سازمان
تیازن بیشار کار و زندگی

0.983
0.992
0.983
1.000

0.917
0.933
0.933
0.942

0.713

1.000

0.950

0.700

0.663
0.688
0.683
0.706
0.696
0.683
0.698
0.679
0.679
0.698
0.702
0.690
0.713
0.690
0.696
0.681
0.690
0.435
0.665
0.683
0.698

0.975
1.000
0.983
1.000
0.983
0.983
0.992
0.992
1.000
0.992
0.983
0.983
1.000
0.983
0.983
0.975
0.983
0.817
0.992
0.983
0.992

0.892
0.917
0.917
0.942
0.933
0.917
0.933
0.908
0.917
0.933
0.942
0.925
0.950
0.925
0.933
0.917
0.925
0.642
0.900
0.917
0.933

0.642
0.667
0.667
0.692
0.683
0.667
0.683
0.658
0.658
0.683
0.692
0.675
0.700
0.675
0.683
0.667
0.675
0.392
0.642
0.667
0.683

پ ایندها
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با بررسی ناای مرتلة اول نبرسنجی ،میانگینهای فازیزداییشاده ( ،)0/674مشااهده
میشید مفاهیم ویژگیهای قیمیای ،نیعدوسای زیاد ،خیدارزیاابی زیااد ،ات اساات زیااد،
افزای

دورکاری ،قابعیت ،و فرهن

سازمان ،خیدکنارلی باال ،و افزای

تهاجمی در پیشایندها و مفاهیم بهاید جای اجاماا ی
شای اگی فردی در پ ایندها دارای مقادیر دیفازیشده

کمار از  0/674ه اند و بنابراین بیاهمیت تلقی شدند و در دور دوم دلفای فاازی تاذف
شدند .بقیة معیارها دارای میانگین فازیزدایی باالی  0/674و بااهمیت تلقی شدند.
نظرسنجي مرحلة دوم

در این مرتله پرسشنامة دوم با یام تأییدشدة مرتلة اول تهیه و بار دیگر بارای ا ضاای
گروه خاره ارسال شد .با تیجه به دیدگاههای ارا هشده در مرتلة اول و مقای ة آن باا ایان
مرتله ،در صیرتی که اخاالف میانگین کمار از تد آساانه خیلی کام ( )0.1باشاد ،فرایناد
میشید ( .)Cheng & Lin 2002میازان اخااالف باین مرتلاة اول و دوم

نبرسنجی مایق

محاساه شد که ناای آن در جدول  7مشاص شده است.
جدول  .7اختالف میانگین فازی و فازیزدایی هر معیار در مرحلۀ اول و دوم

مفهوم

اختالف میانگین

مفهوم

اختالف میانگین
0.008

تیانایی شاکهسازی

0.012

تیسعة رواب با مدیران

0.033

نفیذ بینشاصی

0.019

بهاید وجهة اجاما ی خید در سازمان

0.019

تأثیرگذاری زیاد

0.019

ایجاد ادراک مطلیب از خید در مدیران

0.034

هیشیاری اجاما ی زیاد

0.014

جن یت

0.006

قیة هیجانی باال

0.013

خیدکنارلی زیاد

پیشایندها
تیسعة رواب اجاما ی در سازمان

0.021

تحصیالت

0.021

سن

0.027

هی

فرهنگی باال

0.008

سنیات خدمت

0.008

انعطافپذیری باال

0.008

رقابتجییی زیاد

0.008

جامعهپذیری باال

0.008

تیافقجییی زیاد

0.015

قیمیت

0.008

برونگرایی

0.019

دم امنیت شناخای شل

0.014

گشیدگی به تجربه

0.015

دم امنیت ابفی شل

0.017

ماکیاولی م باال

0.014

خیدشیفاگی زیاد

0.009

تعارض نق

باال

تضاد شللی

0.016
0.012
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ادامۀ جدول  .7اختالف میانگین فازی و فازیزدایی هر معیار در مرحلۀ اول و دوم

مفهوم

مفهوم

اختالف میانگین

اختالف میانگین

پیشایندها
تیپهای شاصیای ادراکی باال و قضاوتی
پایین

ابهام نق

0.000

0.019

تیفیقبلای باال

0.014

اهمیت وظیفه

0.012

انطااقپذیری باال

0.015

پی یدگی وظیفه

0.019

قدرتبلای باال

0.013

دم تناسب فرد با شل

0.015

تیاعع کم

0.021

تجم کاری زیاد

0.021

سل لهمراتب پاساگییی

0.021

صداقت کم
ا امادبهنف

0.012

پایین

0.012

ات اس بیکفایای

0.013

افزای

سیاستهای سازمانی
دم تناسب ملکرد کارکنان با
اهداف سازمان

0.000
0.014

صمیمیت ظاهری در رفاار

0.013

مردگرایی

0.033

ار اب در سازمان

0.008

جمعگرایی

0.033

فرهن

خیدشیرینی

0.008

فاصلة قدرت

0.008

فرهن

تامیسازی

0.008

اجاناب از دم قطعیت

0.008

فرهن

فرهن

فرهن

سل لهمراتای

0.000

ماکیاولی ت سازمانی

0.008

تمایتهای زیاد مدیریت

0.012

0.008

رقابت بین کارکنان

0.015

فرهن

تدافعی

تنیع فرهنگی در سازمان

0.033

ساخاار سازمانی مکانیکی

0.015

فرهن
افزای

تباهر

تنیع جن یای در سازمان

0.017

0.006

پ ایندها
رفاار شهروندی سازمانی

0.009

رفاارهای آوایی

0.012

افزای

ماادالت رهارا ضی

0.008

شااهت فرد به سرپرساان

0.013

صمیمیت با سرپرست و همکاران

0.012

افزای
افزای
افزای
افزای

افزای

کاه
کاه

افزای

سازگاری بیشار فرد با سازمان
بهاید ارزیابی ملکرد فرد در
سازمان
نگر

مثات سرپرساان به فرد

تقیق

0.012

ارتقای شللی

0.029

افزای

0.013

بهاید هییت فردی

امنیت شللی بیشار
کاه

نااسب بیشار فرد با شل
مشارکت فرد در سازمان

فشارهای شللی

0.029

بهاید بهروزی روانشناخای

افزای

زتنف
خیدکارآمدی

0.019
0.015
0.017
0.016
0.018
0.029
0.014
0.023
0.016

خ اگی ابفی در کار

0.015

رشد و تیسعة فرد در سازمان

0.015

فرسیدگی شللی

0.015

تیازن بیشار کار و زندگی

0.006

بهاید ملکرد شللی

0.015
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با تیجه به اینکه اخاالف میانگین بین مقادیر دو مرتلاه کماار از  0.1اسات ،مایتایان
گفت بین خارگان اجماع وجید دارد .بنابراین ،دلفی فازی به اتمام میرسد.
نتیجه و پیشنهاد
بر اساس ناای پاژوه

تاعار یاما فاردی (شاام انگیازههاای ارتااابی ،ویژگایهاای

جمعیتشناخای و شاصیای ،مهارتهای سیاسی ،هی

اابفی ،فرهنا

فاردی ،و یاما

شللی) ،یام سازمانی (شام ب اار فرهنگای و ارتااابی ساازمان و یاما سااخااری) ،و
یام محیطی (شام ب ار فرهنگی جامعه) بر تمایا کارکناان باه اساافاده از تاکایاکهاای
مدیریت اثر سازمانی تأثیرگذار ه اند .یافاههای پژوه

واین و لیدن ( )1995نیاز نشاان داد

کارکنان در سازمان برای تیسعة روابا اجاماا ی خاید ساعی مایکنناد از بریاق اقادامات
مدیریت اثر سازمانی بر همکاران خید تأثیر بگذارند ،رواب خید را تقییت کنند ،و باا جلاب
نبر و رعایت مدیران از بریق این اقدامات رواب خید را با ایشان نیز تیسعه دهند .هم نین
افراد در سنین ،جن یت ،وععیت تحصیلی ،و سنیات خدمت ماال

درجه و میزان مافااوتی

برای بروز این رفاارها خیاهند داشت .اسافاده از مدیریت اثر ساازمانی باه شارای روتای و
روانی و فردی ب اگی دارد و از آنجا که زنان و مردان از نبر روتیات با هم مافاوت ه ااند،
به نبر میرسد این امر باید در بین زنان و مردان مافاوت باشاد .سان ،وعاعیت تحصایلی ،و
سنیات کاری نیز با میزان پااگی و جاافاادگی فرد در سازمان ارتاااط دارد کاه مایتیاناد بار
تمای فرد به اسافاده از مدیریت اثر سازمانی تأثیرگذار باشد (.)Bilbow 1997
در این پژوه

ویژگیهای شاصیای نیز یک پای بینایکننادة مهام بارای مادیریت اثار

سازمانی شناسایی شد که در تحقیقات ماعدد پیشین هم میرد اشاره قرار گرفاه اسات (

Brown

2002؛ Roulin & Bourdage 2017؛ Hart et al. 2019؛ محمدینژاد پاشاکی و همکااران .)1396
اسافاده از مدیریت اثر سازمانی به خلقوخیی و من

فرد ب اگی دارد و ویژگیها و روتیاات

درونفردی تعیین میکند که افراد تا چه تد به سمت کنارل تصییری که دیگران از آنها دارناد
پی

میروند ( .)Bilbow 1997مدیریت اثر سازمانی یک فان سیاسای شناخاه شده اسات و از

این رو افرادی که دارای مهارتهای سیاسی باالتری باشند به صایرت خیدآگااه و ناخیدآگااه
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تمای بیشاری به رفاارهای مدیریت اثر سازمانی خیاهند داشات ( .)Brouer 2014هم ناین از
آنجا که اقدامات مدیریت اثر ساازمانی باا هادف بهااید جایگااه و وعاعیت فارد در ساازمان
صیرت میپذیرد یام و شرای شللی نیز نق

چشمگیری در بروز ایان اقادامات خیاهناد

داشت .در شرای شللی نامطلیب ،به لت نیاز شدیدی که جهت پاساگییی به انابااارات و
خیاسااههای افراد در محی کار وجید دارد و از سییی بادون برقراری ارتااباات مناساب باا
افراد مهم سازمانی باهویژه مادیران و جلاب تمایت آنهاا دسایابی باه پیشارفتهاای شاللی
دشیار است ،افراد دست به اقدامات مدیریت اثر سازمانی میزنند .از بارف دیگار ،رفاارهاای
کارکنان منعک کنندة ارز های فرهنگی و زمینة کاری آنهاست و فرهن

میتیاند از بریاق

دیکاه کردن الگیهای رفااری مناسب (هنجارها) به منبیر دساایابی باه اهاداف باینفاردی بار
رواب در مح کار تأثیر بگذارد ( .)Krieg et al. 2018کارمندان در فرهن های ماال

فاردی،

سازمانی ،و اجاما ی از نبر اساراتژیهای مدیریت اثر سازمانی میرد اسافاده مافاوتاند .چاین
تمای دارند اساراتژیای را اناااب کنند که باا هنجارهاا و اناباارات رایا در فرهنا

معاین

مطابقت داشاه باشد ( .)Khilji 2010در این زمینه جمعگرایاان بیشاار از فردگرایاان تمایا باه
مدیریت اثر سازمانی دارند و ممکن است در انجاام دادن ایان کاار ات ااس راتاای بیشااری
داشاه باشند ( .)Riemer & Shavitt 2011الوه بار ایان ،باه نبار مایرساد جماعگرایاان باه
هنجارهای اجاما ی تیجه بیشاری نشان میدهند و تمای بیشاری به ابراز نگار هاایی دارناد
که واکن

مثات دیگران را باه هماراه دارد .فاصالة قادرت نیاز یکای از ویژگایهاای اصالی

سی امهای سازمانی است که بر اناااب اساراتژیهای مدیریت اثر تأثیر میگاذارد (

Zaidman

 .)& Drory 2001از سییی ،در فرهن های سل لهمراتای افارادی کاه در مناصاب قادرت بااال
ه اند انابار دارند تیس افرادی که در میقعیتهاای فر ای ه ااند دنااال شایند .بناابراین،
مدیریت اثر در این فرهن ها باالتر است ( .)Krieg et al. 2018فرهن های ار اب نیز اتامااالً
در معرض مدیریت اثر ه اند ( .)Harris et al. 2013مثالً در فرهنگای مملای از افارادی کاه باا
دیگران رفاار تهدیدآمیز دارند افراد از زمان و انرژی خید برای بقا در جایی اسافاده میکنند کاه
سایر منابع ارزشمند در معرض تهدید ه اند .هم نین زمانی که فرهن

تباهر در سازمان یک
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هنجار است اتاماالً رفاارهای مدیریت اثر سازمانی افزای

مییاباد .هم ناین وقاای فرهنا

سازمانی بهشدت سیاسی است پادا ها به ملکرد افراد مربیط نمیشید و فرد از تاکایکهاای
مدیریت اثر سازمانی بیشاری برای پاسخ به یک میقعیت اسافاده مایکناد ( .)Jaiswal 2017بار
اساس ناای بهدستآمده در پژوه

تاعر ،تمایتهای زیاد مدیریت نیز فرصات و زمیناه را

برای کارکنان فراهم میکند تا در جهت جلب تمایت بیشار از مدیران تال

کنند و دست باه

تکنیکهای مدیریت اثر سازمانی زنند .هم نین کارکنان سی امهای مکانیکی بیشار از کارکناان
سی امهای ارگانیک رفاار مدیریت اثر سازمانی را ن ات به مافیق خید انجام میدهناد .چاین
به نبر میرسد در سی امهای مکانیکی ،جایی که بر قادرت ماافیق تأکیاد زیاادی مایشاید،
تاکایکهای مدیریت اثر سازمانی برای نشان دادن پذیر

و ت لیم بیدن در برابر قادرت برتار

بیشار اسافاده میشید (.)Drory & Zaidman 2007
در با

پ ایندهای مدیریت اثر سازمانی نیز یافاههای پژوه

تاعر نشان داد کاربرد

تاکایکهای مدیریت اثر تیس کارکنان مایتیاناد بارای آنهاا پیامادهای رفاااری (شاام
افزای

رفاارهای فرانق  ،بهاید رواب اجاما ی و جی سازمانی) ،شللی (افازای

شللی و کاه

مزایاای

فرسیدگی) ،ملکردی (شام بهاید ملکارد و ارزیاابی ملکارد فارد در

سازمان) ،رشد و تیسعة فردی (شام بهاید نگر های فردی و تیسعة فردی) را به هماراه
داشاه باشد .بر این اساس میتایان اذ اان داشات ممکان اسات کارکناان از مادیریت اثار
سازمانی اسافاده کنند تا مافیقشان آنها را «سربازان خیبی» در نبار بگیارد (

Bolino et al.

 .)2014به اارت دیگر ،برخی از زیردساان ممکن است از اساراتژیهای مدیریت اثر برای
ماقا د کردن سرپرساان خید اسافاده کنند .آنها مای اند برای ایجاد تصییر مثات از خید با
کمک به همکاران ،تحم ناراتایهای شاللی ،تشاییق همکااران ،تضایر در ساازمان در
میاقع غیرعروری ،ارا ة ایده و نبرات ،و باه بایر کلای رفاارهاای غیراجاااری مایا باه
پیشرفت در سازمان خید باشاند .در ایان زمیناه ادام 1و بی ا ( )2019و گییاا و ییسافی
( )1396تأثیر مدیریت اثر بر رفاار شهروندی سازمانی را تأییاد کردناد .هم ناین پاژوه
1. Adame
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تاعر همسی با تحقیقات قالی ( )Jaiswal 2017; Hietanen 2019نشان داد کارکناان ساعی
میکنند با اسافاده از اساراتژیهای مدیریت اثر برای سرپرساان شاناخاه شایند و در آنهاا
نبرات مثاای ایجاد کنند .الااه رابطة بین مدیریت اثر و خروجیهای رابطهای (ماادله رهاارا
ضی و القهمندی) در فرهن های جمعگرا قییتر است ( .)Kim et al. 2019با تیجاه باه
اینکه سرپرساان اغلب دارای کنارل قاب تیجه یا کنارل م اقیم بر آیندة کارکنان در محای
سازمانی ه اند ،مدیریت اثر سازمانی میتیاند شام تأثیر بر پیشرفت شللی آیندة کارمناد،
افزای

تقیق ،تعیین وظای

یا فرصتهای مطلیب ،و امنیت شللی نیز باشد (

Probest et

 .)al. 2020; Higgins et al. 2003از آثار بح برانگیز اسافاده از تاکایاکهاای مادیریت اثار
نق

آن در ملکرد و ارزیابی است (فرهنگی و همکااران  .)1388یکای از دالیا ظهایر

رفاارهای سیاسی ارزیابی ملکرد است .زیرا قضاوت در آن نق

مهمی ایفا میکند .نااای

مطالعات ماعدد نشان میدهد افراد اغلب از مدیریت اثر سازمانی بارای دساایابی باه نااای
شاللی و میفقیات شاللی اساافاده مایکنناد (Bolino et al. 2006؛ Higgins et al. 2002؛
داملانیان و همکاران  .)1396الااه رابطة بین مدیریت اثر سازمانی و خروجیهای وظیفاهای
و ملکرد شللی در فرهن های جمعگارا قاییتار اسات ( .)Kim et al. 2019اساافاده از
مدیریت اثر سازمانی اغلب تعیینکنندة مهمای در رتااهبنادی ملکاردی کاه یاک کارمناد
دریافت میکند و درجهای که ناظران زیردساان خید را دوست دارند ایفا میکناد (

Bolino

 .)et al. 2006کارکنان در سازمان به منبیر بهااید ارزیاابی مادیران از انایاع تاکایاکهاای
مدیریت اثر اسافاده میکنند ( )Van Iddekinge et al. 2007; Stevens & Kristof 1995و این
تاکایکها ارزیابیهای مثات سرپرست را پی بینی میکناد ( .)Brown 2002باه بایر کلای
مدیریت اثر سازمانی باید منجر به درک شااهت بین مدیر و کارمند شید .زیرا افاراد ساعی
میکنند سرپرست را ماقا د کنند که سرپرست و زیردست تجربیات و الیق مشابه دارناد.
نبریة جاذبة بینفردی 1برن )1971( 2نشان میدهد افازای

شاااهت درکشاده باین افاراد

1. theory of interpersonal attraction
2. Byrne’s
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القه به یکدیگر میشید .زیرا دیدگاهها و نبرات آنها را تأیید میکناد .در

افزای

نهایت افرادی که به بیر قاب مالتبهای از مدیریت اثر سازمانی پیروی مایکنناد فرصات
بیشاری برای ک ب برتری ن ات به دیگران دارناد

( Gardner & Martinko 1988; Wayne

 )& Liden 1995و با اسافاده از تکنیکهای مدیریت اثر قادرند فرصتهای رشاد بیشااری
در سازمان به دست آورند .این افراد با ایجاد تصییر مناسای از خید در ذهان سرپرسات و
همکاران رواب بهاری با ایشان برقرار میکنند و از فشارهای شللی میکاهند.
ناای پژوه

تاعر می تیاند به مدیران سازمان و سیاستگذاران در جهات شناساایی

یام مؤثر بر شک گیری رفاارهای معطیف به مدیریت اثر سازمانی کارکناان و پیامادهای
ناشی از این رفاارها کمک شایانی کند .بر این اساس پیشانهادهای زیار جهات مادیریت و
کنارل این رفاارها در سازمان ارا ه میشید:
ا از بریق برگزاری دورههای آمیزشی از سایی مادیریت مناابع ان اانی ،کارکناان باا
رفاارهای معادل مدیریت اثر در سطح سازمان آشنا شایند و اسااانداردهای اخالقای را در
بهکارگیری این رفاارها ر ایت کنند .هم نین مدیران سازمان بایاد در رفاارهاای خاید باا
کارکنان به آنها ماذکر شیند که محدودة بهکارگیری این تاکایکها کجاست .زیرا افراط در
بهکارگیری این نیع رفاارها به نیبة خید زیانهای زیادی خیاهد داشت.
ا فشارهای شللی اجانابناپذیر است؛ ولی الینح نی ت .رهاران سازمانی میتیانند به
منبیر کاه

ری ک بروز افرابی و مارب رفاارهای مادیریت اثار در ساازمان از بریاق

ارا ة بازخیردهای شللی ،شفافسازی کارهاا و وظاای  ،و درک اهاداف شاللی کارکناان
شرایطی را فراهم آورند که اسافادة کارکنان از تاکایکهای مدیریت اثر در م یر صاحیح باا
هدف بهاید ارتاابات سازمانی و تقییت جی اخالقی مثات هدایت شید.
ا راههای ساده و ماعددی برای ارتااط با مدیران وجید داشاه باشد تاا کارکناان بایانناد
بدون بی کردن سل لهمراتب سازمانی با مدیران ارتااط برقرار کنند .به این منبیر برگزاری
جل ات دورهای برای دریافت نبرات کارکنان و مدیریت مشیق ایجاد رواب صامیمانه در
سازمان میتیاند مؤثر باشد.
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ا دریافت فرصتهای شللی و ارتقا ماانی بر اص شای ااهسااالری باشاد تاا کارکناان
مجایر به اسافادة منفی از مدیریت اثر سازمانی و فریبکاری نااشاند .هم ناین الزم اسات
مدیران با اشراف بر تفاوتهای ن لی میجید و ارز ها و انابارات ایشاان در محا کاار
رفاار مناسب با ن

های ماال

را در پی

گیرند.

ا با برگزاری سمینارهای آمیزشی با تضیر اساادان مااصص ،آمیز هایی دربارة این
پدیده به مدیران ارا ه شید .هم نین در این زمینه مدیران نیز باید در زمینة رفاارهاای افاراد
ریزبین و دقیق باشند تا در دام خیدشیرینی و ظاهرساازی کارکناان نیفاناد و ارزیاابیهاای
سازمانی بر اساس معیارهای مدون و مشاص صیرت پذیرد.
محدوديتهای تحقیق

این پژوه

با هدف اصلی مرور سی اماتیک پیشینة نبری جهت شناساایی و دسااهبنادی

پیشایندها و پ ایندهای مدیریت اثر سازمانی صیرت پاذیرفت و باه نایان هادف فر ای
مرات دلفی فازی و خارهسنجی یام اتصاشده از پیشاینه در یاک شارکت تیلیاد مایاد
غذایی و بی دو مرتلة جمعآوری دیدگاههای خارگان این شرکت صیرت پذیرفت .یقینااً
در فاز کمی تیسعة پن خارگان دلفی ماشک از سازمانهاای ماعادد و هم ناین خارگاان
دانشگاهی میتیاند ناای کمی کام تری ارا ه کند.
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کارشناسیارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واتد شاهرورد.
داملانیان ،ت ین؛ ساید اااس ابراهیمای؛ مرعایه نیکاییی (« .)1397تاکایاکهاای مادیریت
تصییرپردازی دبیران (مطالعة میردی :دبیران مدارس مایسطة دوم شهرسااانهاای سامنان،
مهدیشهر ،سرخه» ،مدیریت فرهن

سازمانی ،)3(16 ،ص  591ا .615

داملانیان .ت ین؛ بنفشه فایت؛ سهیال فراهانی؛ تمید بیرقانی فراهانی (« .)1399بررسی نقا
میانجی فنین تصاییرپردازی ذهنای دیگاران در تاأثیر جای ساازمانی بار ادراک از ادالت
سازمانی» ،مطالعات رفاار سازمانی ،)3(9 ،ص  171ا .190
داملانیان ،ت ین؛ ااس لی رساگار؛ نرگ

محمدینژاد پاشاکی (« .)1396مقای ة ارتااط ابعاد

تیپ شاصیای و مدیریت تصاییرپردازی باا اساافاده از شااخص نماای ماایرزا بریگاز»،
پایاننامة کارشناسیارشد ،دانشگاه سمنان.
داملانیان ،ت ین؛ محمد یزدانایزیاارت (« .)1395پای بینایکنناده هاای وعاعی و شاصای
رفاارهای مدیریت تصییرپردازی ذهنی در ساازمان» ،مطالعاات مادیریت بهااید و تحایل،
 ،)80(25ص  27ا .46
ر نایی کردشیلی ،تایباهلل؛ وتید دانشیر (« .)1390براتی مدل جامع تعالی منابع ان اانی باا
اسافاده از رو

فراترکیب کیفی» ،مطالعات منابع ان انی ،)1(1 ،ص  1ا .20

شکاری ،غالم ااس؛ غالمرعا نایای؛ ابراهیم مهدینژاد ثانی (« .)1395شناسایی و رتااهبنادی
یام مؤثر بر تصییرپردازی (میرد مطالعه :شرکت پدیدة مشاهد)» ،اولاین کنفاران

ملای

تحیل و نیآوری سازمانی با رویکرد اقاصاد مقاومای ،مشهد ،دانشگاه لیم پزشکی مشهد.
بارسا ،غالم لی؛ منصیره معینی کربکندی (« .)1394بررسی رابطة مادیریت تصاییرپردازی و
فرسیدگی شللی» ،مطالعات مدیریت بهاید و تحیل ،)76(23 ،ص  157ا .186
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 «ساناز ادبیاات سیاساتهاای.)1392( رسااهمقادم

 ااس؛ فابمه شیاینژاد؛ آر،ااسپیر

.20  ا1  ص،23 ،انابامی
سازمانی

 مدیریت بر آمیز،»سازمانی

 ثمرة فرهن، «سازمان دورو.)1397(  رتمان؛ م عید اتمدی؛ یحیی رسامنیا،غفاری

 مطالعاات،» کهنالگیی رفااری مدیران ماکیاولی و تصییرپردازی هدفمند از خید:نامطلیب
.164  ا139  ص،)4(7 ،رفاار سازمانی
 «رو های تحقیق ترکیای باه نایان.)1389(  اتمد؛ رسیل صادقی؛ مهدی رعایی،محمدپیر
،)2(21 ، جامعهشناسی کاربردی،» ماانی نبری و اصیل ملی:رو شناخای

سیمین جنا
.100  ا77 ص

 «تأثیر تاکایکهاای مادیریت تصاییرپردازی بار ملکارد کارکناان.)1396(  لیرعا،مهدوی
. بابل ر،اقاصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

 چهارمین کنفران،»وزارت دفاع

References
Abaspour, A., Sheikhee Nezhad, F., & Rasteh Moghadam, A. (2014). “A synthesis
of literature on organizational politics”, The Quarterly Management on Police
Training, (23), pp. 1-20. (in Persian)
Adame, E. A. & Bisel, R. S. (2019). “Can Perceptions of an Individual’s
Organizational Citizenship Be Influenced Via Strategic Impression Management
Messaging?”, International Journal of Business Communication, 56(1), pp. 7-30.
Amaral, A. A., Powell, D. M., & Ho, J. L. (2019). “Why does impression
management positively influence interview ratings? The mediating role of
competence and warmth”, International Journal of Selection and Assessment,
27(4), pp. 315-327.
An, J. H. J. (2015). “Respect: Refrainment from Impression Management Behavior
Despite High Impression Motivation”, Wharton Research Scholars, 125.
Arseneault, R. & Roulin, N. (2021). “A theoretical model of cross‐cultural
impression management in employment interviews”, International Journal of
Selection and Assessment, 29(3-4), pp. 352-366.
Ashford, S. J. & Northcraft, G. B. (1992). “Conveying More (or less) Than We
Realize: The Role of Impression-management in Feedback-seeking”,
Organizational Behavior and Human Decision Processes, 53, pp. 310-334.
Barsness, Z. I., Diekmann, K. A., & Seidel, M. D. L. (2005). “Motivation and
Opportunity: The Role of Remote Work, Demographic Dissimilarity, and Social
Network Centrality in Impression Management”, Academy of Management
Journal, 48(3), pp. 401-419.
Bilbow, G. T. (1997). “Cross-cultural Impression Management in the Multicultural
Workplace: The Special Case of Hong Kong”, Journal of Pragmatics, 28(4), pp.
461-487.

1401  پايیز،3  شمارة،20  دورة،مديريت فرهنگ سازماني

640

Boiral, O., Brotherton, M. C., & Talbot, D. (2020). “Building Trust in the Fabric of
Sustainability Ratings: An Impression Management Perspective”, Journal of
Cleaner Production, 120942.
Bolino, M. C., Varela, J. A., Bande, B., & Turnley, W. H. (2006). “The Impact of
Impression‐management Tactics on Supervisor Ratings of Organizational
Citizenship Behavior”, Journal of Organizational Behavior: The International
Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and
Behavior, 27(3), pp. 281-297.
Bolino, M. C., Klotz, A. C., & Daniels, D. (2014). “The Impact of Impression
Management Over Time”, Journal of Managerial Psychology, 29(3), pp. 266284.
Bourdage, J. S., Wiltshire, J., & Lee, K. (2015). “Personality and Workplace
Impression Management: Correlates and Implications”, Journal of Applied
Psychology, 100(2), 537.
Brouer, R. L., Badaway, R. L., Gallagher, V. C., & Haber, J. A. (2014). “Political
Skill Dimensionality and Impression Management Choice and Effective Use”,
Journal of Business and Psychology, 30(2), pp. 217-233.
Brown, A. (2002). “Applicant Impression Management: Dispositional Influences
and Consequences for Recruiter Perceptions of Fit and Similarity”, Journal of
Management, 28(1), pp. 27–46. doi:10.1016/s0149-2063(01)00131-3.
Chaudhry, N.I., Awan, M.U., & Tariq, U. (2016). “Role Of Appraisal Politics and
Impression Management in Turnover of Dis-satisfied Employees: Empirical
Evidence From the Public Sector of Pakistan”, Journal of Quality and
Technology Management, Vol. XII, Issue I, pp. 91–119.
Cheng, C. H. & Lin, Y. (2002). “Evaluating the Best Main Battle Tank Using Fuzzy
Decision Theory with Linguistic Criteria Evaluation”, European Journal of
Operational Research, 142, pp. 174-186.
Crawford, W. S., Kacmar, K. M., & Harris, K. J. (2018). “Do You See Me as I See
Me? The Effects of Impression Management Incongruence of Actors and
Audiences”, Journal of Business and Psychology, doi:10.1007/s10869-0189549-6.
Cvb, C.V., Therasa, C., & Daisy, A. (2019). “Impression Management Tactics as a
Psychological booster for the Communication of IT Employees – Smart PLS
Approach”, Revista de Psicología, 37, pp. 683-707. 10.18800/psico.201902.012.
Damghanian, H., Ebrahimi, S., & Nikooei, M. (2018). “Teachers’ Impression
Management Tactics (Case Study: Teachers in Girls’ High Schools in Semnan,
Mahdishar, and Sorkhe)”, Organizational Culture Management, 16(3), pp. 591615. doi: 10.22059/jomc.2018.217240.1006992. (in Persian)
Damghanian, H., Fotovat, B., Burghani Farahani, S., & Burghani Farahani, H.
(2020). “Investigating the Mediating Role of Impression Management
Techniques as Mediator in in the Effect of Organizational Climate on Perception
of Organizational Justice”, Organizational Behaviour Studies Quarterly, 9(3), pp.
171-190. (in Persian)
Damghanian, H. & Yazdani Ziarat, M. (2016). “Situational and Dispositional

641 

شناسايي پیشايندها و پسايندهای مديريت اثر سازماني با رويکرد فراترکیب و دلفي فازی

Antecedents of Impression Management Behaviors in Organization”,
Management Studies in Development and Evolution, 25(80), pp. 27-46. doi:
10.22054/jmsd.2016.4026. (in Persian)
Damghanian, H., Rastegar, A.A., & MohammadiNejad Pashaki, N. (2018).
“Comparing the Relationship between Personality Type Dimensions and
Imaging Management Using Myers-Briggs View Index”, M.Sc. Thesis, Semnan
University. (in Persian)
Delgado-Rodríguez, N., Hernández-Fernaud, E., Rosales, C., Díaz-Vilela, L., IslaDíaz, R., & Díaz-Cabrera, D. (2018). “Contextual Performance in Academic
Settings: The Role of Personality, Self-efficacy, and Impression Management”,
Journal of Work and Organizational Psychology, 34(2), pp. 63-68.
Deluga, R. J. & Perry, J. T. (1994). “The Role of Subordinate Performance and
Ingratiation in Leader-member Exchanges”, Group & Organization
Management, 19(1), pp. 67-86.
Douglas, A. C., Mills, J. E., Niang, M., Stepchenkova, S., Byun, S., Ruffini, C., &
Atallah, M. (2008). “Internet Addiction: Meta-synthesis of Qualitative research
for the decade 1996–2006”, Computers in human behavior, 24(6), pp. 30273044.
Drory, A. & Zaidman, N. (2007). “Impression management behavior: effects of the
organizational system”, Journal of Managerial Psychology, 22(3), pp. 290–308.
doi:10.1108/02683940710733106.
Ellis, A. P., West, B. J., Ryan, A. M., & DeShon, R. P. (2002). “The Use of
Impression Management Tactics in Structured Interviews: A Function of
Question Type?”, Journal of Applied Psychology, 87(6), 1200.
Feldman, D. C. & Klich, N. R. (1991). “Impression Management and Career
Strategies. In R. A. Giacalone & P. Rosenfeld (Eds.)”, Applied impression
management, How Image Making Affects Managerial Decisions, pp. 67-80.
Newbury Park, CA: Sage.
Gallagher, V. C. (2007). Situational and Dispositional Antecedents and
Consequences of Impression Management Tactics: The Role of Political Skill,
Electronic Theses, Treatises and Dissertations, Paper 4381.
Gardner, W.L. & Martinko, M.J. (1988). “Impression management in
organizations”, Journal of Management, 14, pp. 321–338.
Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life, Garden City, NY:
Doubleday.
González Jimarez, A. I., Velasco Matus, P. W., & Tavizón Sierra, B. (2018).
“Impression management strategies and their relationship with psychological
variables in a Mexican simple”, Vertientes Revista Especializada en Ciencias de
la Salud, 20(2), pp. 12-21.
Guadagno, R. E. & Cialdini, R. B. (2007). “Gender Differences in Impression
Management in Organizations: A Qualitative Review”, Sex Roles, 56(7-8), pp.
483-494.
Habibi, R. & Saki, M. (2013). “Self Impression Management and Organizational
Justice: Successful Players or Successful Managers?”, Educational

1401  پايیز،3  شمارة،20  دورة،مديريت فرهنگ سازماني

642

Administration Research, 4(14), pp. 53-76. (in Persian)
Harris, K. J., Gallagher, V. C., & Rossi, A. M. (2013). “Impression management
(IM) behaviors, IM culture, and job outcomes”, Journal of Managerial Issues,
pp. 154-171.
Harris, K. J., Kacmar, M., Zivnuska, S., & Shaw, J. D. (2007). “The Impact of
Political Skill on Impression Management Effectiveness”, Journal of Applied
Psychology, 92(1), pp. 278–285.
Hart, W., Breeden, C. J., & Richardson, K. (2019). “Differentiating dark
personalities on impression management”, Personality and Individual
Differences, 147, pp. 58-62.
Hassanpour, M. A. & Shojaei Baghini, G. (2015). “Investigating the Status of
Imaging Management Among Employees and Managers (Case study: Shahroud
University of Technology)”, Master Thesis, Islamic Azad University, Shahroud
Branch. (in Persian)
Hietanen, V. (2019). Effects of Ingratiation and Self-promotion on Warmth and
Competence,
Aalto University, School of Business, Bachelor ́s Program in
International Business.
Higgins, C. A., Judge, T. A., & Ferris, G. R. (2003). “Influence Tactics and Work
Outcomes: A Meta‐analysis”, Journal of Organizational Behavior: The
International Journal of Industrial, Occupational and Organizational
Psychology and Behavior, 24(1), pp. 89-106.
Jaiswal, P. (2017). “Impression Management Tactics and Need for Power:
Moderating Role of Machiavellian Organizational Culture”, Riding The New
Tides.
Kang, D. S., Gold, J., & Kim, D. (2012). “Responses to Job Insecurity”, Career
Development International.
Keiser, N. L. & Payne, S. C. (2019). “Are employee surveys biased? Impression
management as a response bias in workplace safety constructs”, Safety Science,
118, pp. 453–465. doi:10.1016/j.ssci.2019.05.051.
Khilji, S. E., Zeidman, N., Drory, A., Tirmizi, A., & Srinivas, E. S. (2010).
“Crossvergence of values: An analysis of the use of impression management
strategies in India, Israel and Pakistan”, International Business Review, 19(4),
pp. 419–431.
Kim, J. & Oh, I-S., Holtz, B., Han, S., & Hu, D. (2019). “The Antecedents and
Consequences of Impression Management Across Culture: A Meta-Analysis”,
Academy
of
Management
Proceedings,
11127.
10.5465/AMBPP.2019.11127abstract.
Klotz, A. C., He, W., Yam, K. C., Bolino, M. C., Wei, W., & Houston III, L. (2018).
“Good Actors But Bad Apples: Deviant Consequences of Daily Impression
Management at Work”, Journal of Applied Psychology, 103(10), 1145.
Kooshki Jahromi, A., Rezaei-Manesh, B., & Hosseinipour Hadshi, D. (2019). “The
Impact of Organizational Culture on Imaging Management with the Mediating
Role of Employee Maturity”, Master Thesis, Allameh Tabatabai University. (in
Persian)

643 

شناسايي پیشايندها و پسايندهای مديريت اثر سازماني با رويکرد فراترکیب و دلفي فازی

Krieg, A., Ma, L., & Robinson, P. (2018). “Making a Good Impression at Work:
National Differences in Employee Impression Management Behaviors in Japan,
Korea, and the United States”, The Journal of Psychology, 152(2), pp. 110–130.
doi:10.1080/00223980.2017.1417817.
Langer, M., König, C.J., & Hemsing, V. (2020). “Is Anybody Listening? The Impact
of Automatically Evaluated Job Interviews on Impression Management and
Applicant Reactions”, Journal of Managerial Psychology, Vol. ahead-of-print,
No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JMP-03-2019-0156
Leary, M.R. & Kowalski, R.M. (1990). “Impression Management: A Literature
Review and Two Component Model”, Psychological Bulletin, 107, pp. 34-47.
Mahdavi, A. (2017). “The Impact of Imaging Management Tactics on the
Performance of Ministry of Defense Staff”, Fourth Conference on Economics
and Applied Management with a National Approach, Babolsar. (in Persian)
Maher, L. P., Gallagher, V. C., Rossi, A. M., Ferris, G. R., & Perrewé, P. L. (2018).
“Political Skill and Will as Predictors of Impression Management Frequency and
style: A three-study investigation”, Journal of Vocational Behavior, 107, pp.
276-294.
Mohammadpour, A., Sadeghi, R., & Rezaei, M. (2009). “Combined research
methods as the third methodological movement: theoretical foundations and
practical principles”, Applied Sociology, 21(2), pp. 77-100. (in Persian)
Montagliani, A. & Giacalone, R. A. (1998). “Impression Management and CrossCultural Adaption”, The Journal of Social Psychology, 138(5), pp. 598–608.
Morrison, E. W. & Bies, R. J. (1991). “Impression Management in the Feedbackseeking Process: A Literature Review and Research Agenda”, Academy of
Management Review, 16, pp. 522-541.
Olay, Ö. & Öğrencileri, S. Ü. Y. (2017). “Exploring The Relationship Between
Cultural Intelligence and Impression Management-Case Study: Foreign Students
of Selçuk University”, Journal of Academic Value Studies, 3(17), pp. 251-260.
Probst, T. M., Lixin, J., & Bohle, S. A. L. (2020). “Job Insecurity and Impression
Management Which is the Horse and Which is the Cart When it Comes to Job
Performance?”, Career Development International, 25(3), pp. 306-324.
Ranaei Kurdsholi, H. & Daneshvar, V. (2010). “Designing a Comprehensive Model
of Human Resource Excellence Using a Qualitative Meta-Combination Method”,
Human Resource Studies, 1(1), pp. 1-20. (in Persian)
Riemer, H. & Shavitt, S. (2011). “Impression Management in Survey Responding:
Easier for Collectivists or Individualists?”, Journal of consumer psychology: the
official journal of the Society for Consumer Psychology, 21(2), pp. 157–168.
Roulin, N. & Bourdage, J. S. (2017). “Once an Impression Manager, Always an
Impression Manager? Antecedents of Honest and Deceptive Impression
Management Use and Variability Across Multiple Job Interviews”, Frontiers in
psychology, 8, 29.
Roulin, N. & Krings, F. (2016). “When Winning is Everything: The Relationship
Between Competitive Worldviews and job Applicant Faking”, Appl. Psychol.
Int. Rev, 65, pp. 643–670. doi: 10.1111/apps.12072.

1401  پايیز،3  شمارة،20  دورة،مديريت فرهنگ سازماني

644

Sanaria, A. D. (2016). “A Conceptual Framework for Understanding the Impression
Management Strategies Used by Women in Indian Organizations”, South Asian
Journal of Human Resources Management, 3(1), pp. 25–39.
Schlenker, B. R. (1980). Impression Management: The Self-concept, Social Identity,
and Interpersonal Relations, Monterey, CA: Brooks/Cole.
Schr, C. M. & Walther, B. R. (2011). “Strategic Benchmarks in Earnings
Announcements: The Selective Disclosure of Prior-Period Earnings
Components”, Accounting Review, 75, pp. 151-177.
Shekari, GH., Enayati, Gh., & Mehdinejad Sani, E., (2015). “Identification and
Ranking of Factors Affecting Imaging (Case study: Padideh Mashhad
Company)”, The First National Conference on Organizational Transformation
and Innovation with the Approach of Resistance Economics, Mashhad, Mashhad
University of Medical Sciences. (in Persian)
Stevens, C. K. & Kristof, A. L. (1995). “Making the Right Impression: A Field
Study of Applicant Impression Management During Job Interviews”, Journal of
Applied Psychology, 80, pp. 587-606.
Tabarsa, G. & Moeini Korbekandi, M. (2014). “Investigation The Relationship
Between Impression Management and Job Burnout”, Management Studies in
Development and Evolution, 23(76), pp. 157-186. (in Persian)
Tedeschi, J. T. & Riess, M. (1981). Identities, the phenomenal self, and laboratory
research, In J.T. Tedeschi (Ed.), Impression management theory and social
psychological research, New York: Academic Press.
Topp, K. L. (2001). Perceptions of organizational cultures and impression
management behaviors: An investigation of the relationship, Saint Louis
University.
Valerius, L. & Parr, M. G. (1997). “Antecedents of and Engagement in Impression
Management Tactics Among College Students”, SCHOLE: A Journal of Leisure
Studies and Recreation Education, 12(1), pp. 31-46.
Van Iddekinge, C. H., McFarland, L. A., & Raymark, P. H. (2007). “Antecedents of
Impression Management Use and Effectiveness in a Structured Interview”,
Journal of Management, 33(5), pp. 752-773
Wang, Z., Zhang, H., Chen, X., & Duan, Y. (2016). “Impression management tactics
of protégés and mentors’ knowledge-sharing behavior”, Social Behavior and
Personality: An International Journal, 44(11), pp. 1825–1838.
doi:10.2224/sbp.2016.44.11.1825.
Ward, A.-K. & Ravlin, E. C. (2017). “Building influence as an outsider: A
theoretical approach to cross-cultural impression management”, Human
Resource Management Review, 27(3), pp. 491–506.
Wayne, S. J. & Ferris, G. R. (1990). “Influence Tactics, Affect, and Exchange
Quality in Supervisor-subordinate Interactions: A Laboratory Experiment and
Field study”, Journal of Applied Psychology, 75, pp. 487-499.
Wayne, S. J. & Green, S. A. (1993). “The effects of leadermember exchange on
employee citizenship and impression management behavior”, Human Relations,
46, pp. 1431-1440.

645 

شناسايي پیشايندها و پسايندهای مديريت اثر سازماني با رويکرد فراترکیب و دلفي فازی

Wayne, S. J. & Kacmar, K. M. (1991). “The effects of impression management on
the performance appraisal process”, Organizational behavior and human
decision processes, 48(1), pp. 70-88.
Wayne, S. J. & Liden, R. C. (1995). “Effects of Impression Management on
Performance Ratings: A Longitudinal Study”, Academy of Management Journal,
38, pp. 232-260.
Weng, L-C. & Chang, W-Ch. (2015). “Does Impression Management Really Help?
A Multilevel Testing of the Mediation Role of Impression Management Between
Personality Traits and Leader-member Exchange”, Asia Pacific Management
Review, 20(1), pp. 2-10.
Xie, J., Huang, Q., Wang, H., & Shen, M. (2019). “Coping with Negative
Workplace Gossip: The Joint roles of self-monitoring and Impression
Management Tactics”, Personality and Individual Differences, 151, 109482. doi:
10.1016/j.paid.2019.06.025.
Xue, X., Song, He., & Tang, Yu. (2015). “The Relationship Between Political Skill
and Employee Voice Behavior from an Impression Management Perspective”,
Journal
of
Applied
Business
Research,
31,
pp.
1877-1888.
10,1903/jabr.v31i5,9400.
Yigit, A. O. & Ay, F. A. (2019). “The Effect of Emotional Labor and Impression
Management on Burnout: Example of Family Physicians”, Pakistan journal of
medical sciences, 35(3), pp. 793–796. https://doi.org/10.12669/pjms.35.3.4.
Zaidman, N. & Drory, A. (2001). “Upward impression management in the work
place cross-cultural analysis”, International Journal of Intercultural Relations,
25(6), pp. 671–690. doi:10.1016/s0147-1767(01)00031.
Zhao, H. (2012). “What You See May Not Be Entirely Negative: an Impression
Management Approach to Job Insecurity and Its Consequences”, Journal of
Applied Psychology, 99(1), 86.
Zimmer, L. (2006). “Qualitative Meta‐synthesis: A Question of Dialoguing with
Texts”, Journal of advanced nursing, 53(3), pp. 311-318.
Zivnuska, S., Kacmar, K. M., Witt, L. A., Carlson, D. S., & Bratton, V. K. (2004).
“Interactive effects of impression management and organizational politics on job
performance”, Journal of Organizational Behavior: The International Journal of
Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 25(5),
pp. 627-640.

