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استـراتيجياتإدارةاالنطباعالتنظيميوعالقتهابسلوكياتالصوتالوظيفي:
دراسة حالة في فروع مصرف الرشيد بمحافظة النجف األشرف
د .رافد حميد عباس الحدراوي
مدرس بكلية اإلدارة واالقتصاد
جامعة الكوفة
جمهورية العراق

امللخص

1

انطلــق البحــث مــن مشــكلة واقعيــة تجســدت بعــدد مــن التســاؤالت الفكريــة والتطبيقيــة ،اســتهدفت إجاباتهــا التعــرف علــى
األطرالفكرية ملتغيـري البحث ( استـراتيجيات إدارة االنطباع التنظيمي وسلوكيات الصوت الوظيفي) لكونهما من املوضوعات
ً
املهمــة والحديثــة فــي البيئــة العراقيــة بصــورة عامــة والقطــاع املصرفــي بصــورة خاصــة ،فضــا عــن التعــرف علــى مســتوى ممارســة
عينــة البحــث املتمثلــة بفــروع مصــرف الرشــيد فــي محافظــة النجــف األشــرف (فــرع الكوفــة ،فــرع الروضــة ،فــرع شــارع الصــادق،
فــرع املنــاذره) الست ـراتيجيات إدارة االنطبــاع التنظيمــي وســلوكيات الصــوت الوظيفــي ،ومــن ثــم ســعى البحــث الختبــارتأثي ــرهما.
املنهجيــة /التصميــم :اعتمــد البحــث منهــج دراســة الحالــة لفــروع مصــرف الرشــيد فــي محافظــة النجــف األشــرف ،وذلــك
للحصول على البيانات واملعلومات الالزمة بشكل دقيق ،وقد اعتمد الباحث على أداتيـن رئيستيـن لجمع البيانات واملعلومات
تمثلتا بمقابالت شخصية مع عدد من أفراد العينة ،وقائمة استبيان ُوجهت إلى عينة من املوظفيـن (مديـر ،م .مديـر ،رئيس
مالحظيـن ،محاسب ،مالحظ ،أميـن صندوق) في فروع املصرف املذكورة ً
آنفا لإلجابة عن فقراتها البالغة ( )37فقرة ،موزعة
علــى متغي ــري البحــث (است ـراتيجيات إدارة االنطبــاع التنظيمــي ،وســلوكيات الصــوت الوظيفــي) بأبعادهمــا الفرعيــة  ،إذ بلــغ
عــدد الذي ــن وزعــت عليهــم قائمــة االســتبيان ،وتــم تســلمها منهــم كاملــة (ً )117
موظفــا ،وهــم يشــكلون نســبة ( )% 77مــن أصــل
مجتمــع البحــث البالــغ (ً )152
موظفــا .واســتعمل البحــث أدوات إحصائيــة ال معلميــة فــي تحليــل ومعالجــة البيانــات واملعلومــات
فــي االعتمــاد علــى الب ــرنامج اإلحصائــي الجاهــز (.)SPSS 20
قيمة البحث :توصل البحث إلى عدد من االستنتاجات  -فكرية نظرية وأخرى تطبيقية  -شخصت واقع استـراتيجيات
إدارة االنطبــاع التنظيمــي كان أهمهــا :وجــود تأثي ــر عك�ســي الست ـراتيجية الت ــرهيب فــي ممارســة ســلوكيات الصــوت الوظيفــي،
أي أن املوظفي ــن ال يقبلــون بممارســة هــذه االست ـراتيجية مــن قبــل قادتهــم .وأو�صــى البحــث بضــرورة التخلــي عــن ممارســة هــذه
االست ـراتيجية ألنهــا تعمــل علــى ت ــرك انطبــاع ســلبي لــدى املوظفي ــن تجــاه مصارفهــم.
الكلمات املفتاحية :إدارة االنطباع التنظيمي ،استـراتيجية التعزيـزالذاتـي ،استـراتيجية املثل األعلى ،استـراتيجية التـزلف،
استـراتيجية التـرهيب ،استـراتيجية التوسل ،سلوكيات الصوت الوظيفي.

املقدمة
تســعى املنظمــات بمختلــف أنواعهــا وأحجامهــا  -ســواء أكانــت منظمــات إنتاجيــة أم خدميــة ،صغـي ــرة أم متوســطة أم
كبي ــرة الحجم  -إلى بناء سمعة إيجابية لها على املستويي ــن الداخلي والخارج ــي .وتستخدم املنظمات ً
عددا من االست ـراتيجيات
والتكتيكات الالزمة لتحقيق ذلك .ومن بيـن هذه االستـراتيجيات استـراتيجيات إدارة االنطباع التنظيمي ،التـي تحاول املنظمات-
* تم استالم البحث يف أكتوبر  ،2016وقبل للنرش يف مارس .2017
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ً
داخليا على تشجيع العامليـن والتأثيـرعليهم
من خاللها  -تـرك انطباع إيجابي داخل املنظمة وخارجها .إذ تنصب جهود املنظمة
ملمارســة ســلوكيات الصــوت الوظيفــي الت ــي ت ــركزعلــى االشت ـراك فــي العمــل وتحفي ــزهم علــى املبــادرة بطــرح األفــكارواملقت ــرحات
الت ــي مــن شــأنها أن تســاهم فــي حــل مشــكالت العمــل ،وبالتالــي تعمــل علــى عكــس صــورة إيجابيــة للمنظمــة تجــاه بيئتهــا الخارجيــة.
وجــاء هــذا البحــث للتحقــق مــن «دور است ـراتيجيات إدارة االنطبــاع التنظيمــي بســلوكيات الصــوت الوظيفــي» ،وتــم اختيــارفــروع
مصرف الرشيد في محافظة النجف األشرف ً
ميدانا تطبيقيا للبحث ،إذ اعتمد البحث قائمة االستبيان كأداة رئيسة في جمع
ً
موظفا.
البيانــات واملعلومــات مــن خــال إجابــات عينــة عشــوائية مــن موظفــي فــروع مصــرف الرشــيد املبحوثــة بلــغ عددهــا ()117
وســعى البحث إلى تحقيق جملة من املقاصد كان أهمها «التعرف على است ـراتيجيات إدارة االنطباع التنظيمي األكث ــرتأثي ـ ًـرا في
ســلوكيات الصــوت الوظيفــي».
ومــن أجــل تحقيــق أهــداف البحــث تــم تقســيمه إلــى أربعــة محــاور ،احتــوى األول منهجيــة البحــث وعـ ً
ـددا مــن الدراســات
ُ
الســابقة ذات العالقــة بمتغي ــري البحــث ،وخصــص املحــور الثان ــي لبيــان األطــرالفكريــة ملتغـي ــري البحــث «است ـراتيجيات إدارة
االنطبــاع التنظيمــي وســلوكيات الصــوت الوظيفــي» ،أمــا املحــور الثالــث مــن البحــث فاختــص بالجانــب العملــي ،فيمــا اختتــم
البحــث باالســتنتاجات والتوصيــات الت ــي احتواهــا املحــور الرابــع.

املحور األول :منهجية البحث

ً
أول -مشكلة البحث

يعد موضوع «القوة والسلطة» من املوضوعات الديناميكية املهمة واملعقدة الت ــي نالت نقاشات واسعة ومتعددة من
قبــل املتخصصي ــن فــي مجــاالت القيــادة ونظريــة املنظمــة والســلوك التنظيمــي .إذ إن قــادة املنظمــات ً
دائمــا مــا يســعون إلــى فــرض
نفوذهم وســيطرتهم على مختلف موارد املنظمة ،بالطرائق املشــروعة تارة ،وغي ــراملشــروعة تارة أخرى ،من أجل التأثي ــرعلى
التابعيـن في تنفيذ األهداف املطلوبة .وتأتـي عملية التأثيـرهذه من خالل استخدام تكتيكات واستـراتيجيات متعددة للتأثيـر
علــى اآلخري ــن وتوجيههــم باتجــاه تنفيــذ األهــداف املطلوبــة.
ومــن هــذه االست ـراتيجيات است ـراتيجيات إدارة االنطبــاع التنظيمــي الت ــي يســعى األف ـراد مــن خاللهــا إلظهــار إنجازاتهــم
ومقدراتهــم وتكوي ــن تصــورات معينــه تجاههــم للتأثي ــر علــى اآلخري ــن وتوجيــه ســلوكهم.
ً
ً
محفزا لقادة املنظمات الستخدام
ومما ال شك فيه أن البيئات التنظيمية غيـراملستقرة واملتقلبة تشكل مناخا إيجابيا
ً
ً
وخارجيا.
داخليا
أساليب متعددة لتعزيـزصورة منظماتهم
وبما أن منظمات األعمال العراقية ً
عموما والقطاع املصرفي على وجه الخصوص يمارس أعماله في بيئة سريعة التغييـر
وشديدة التعقيد ،األمرالذي يشجع قادة املنظمات على البحث عن استـراتيجيات مختلفة ملواصلة تأثيـرهم على املوظفيـن،
ومــدى تقبــل املوظفي ــن لهــذه الضغــوط .وقــد شــكل هــذا حافـ ًـزا أمــام الباحــث الختبــارمشــكلة بحثــه الت ــي تمحــورت حــول مــدى
ممارسة املصارف (عينة البحث) الستـراتيجيات إدارة االنطباع التنظيمي ،وعالقتها في سلوكيات الصوت الوظيفي.
ً
تحديدا صيغت مشكلة البحث في ضوء التساؤالت اآلتية:
وبشكل أكثـر
-

1ما هي أبـرز استـراتيجيات إدارة االنطباع التنظيمي؟
2إي من استـراتيجيات إدارة االنطباع التنظيمي يفضلها قادة املصارف عينة الدراسة؟
3ما هو املقصود بالصوت الوظيفي؟
4ما هي سلوكيات الصوت الوظيفي السائدة في املصارف عينة البحث؟
5ما هو تأثيـراستـراتيجيات إدارة االنطباع التنظيمي في سلوكيات الصوت الوظيفي؟
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ً
ثانيا -أهداف البحث:
-

1الكشف عن طبيعة استـراتيجيات إدارة االنطباع التنظيمي السائدة في املصارف املبحوثة.
2تحديد مستوى ممارسة املصارف عينة البحث الستـراتيجيات إدارة االنطباع التنظيمي.
3التعرف على طبيعة سلوكيات الصوت الوظيفي السائدة في املصارف عينة البحث.
4تشخيص سلوكيات الصوت الوظيفي البارزة في املصارف املبحوثة.
5الكشف عن تأثيـراستـراتيجيات إدارة االنطباع في سلوكيات الصوت الوظيفي.

ً
ثالثا -العالقة بيـن متغيـرات البحث:

ً
تم تصميم املخطط الفر�ضي للبحث ليعكس عالقات االرتباط والتأثي ــربي ــن متغي ـرات البحث ،فضل عن التعبي ــرعن
مشــكلة البحــث وأهدافــه .واعتمــد الباحــث فــي اختيــاره الست ـراتيجيات إدارة االنطبــاع التنظيمــي علــى دراســة الباحــث (Jones
) ،and Pittman’s, 1982وعلــى دراســة الباحــث ) .)Sablok,2014والشــكل ( )1يوضــح املخطــط الفر�ضــي للبحــث.

استراتيجيات إدارة االنطباع

سلوكيات الصوت الوظيفي

الترويج الذاتي
السلوكيات املباشرة
التزلف
املثل األعلى

السلوكيات غير املباشرة

الترهيب
التوسل

الشكل ( )1العالقة بيـن متغيـرات البحث
يتضــح مــن الشــكل ( )1إن املتغي ــر املســتقل است ـراتيجيات إدارة االنطبــاع التنظيمــي تضمــن خمســة أبعــاد فرعيــة
(است ـراتيجية الت ــرويج الذات ــي ،است ـراتيجية الت ـزلف ،است ـراتيجية املثــل األعلــى ،است ـراتيجية الت ــرهيب ،واست ـراتيجية
التوسل) ،أما املتغيـراملعتمد سلوكيات الصوت الوظيفي فتضمن بعدي (السلوكيات املباشرة ،والسلوكيات غيـراملباشرة).

ر ً
ابعا -فرضيات البحث:
تمــت صياغــة فرضيــات البحــث اعتمـ ًـادا علــى أهــداف البحــث ومخططــه الفر�ضــي ،والت ــي ســتخضع الختبــارات إلثبــات
صحتهــا مــن عدمهــا.
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- -1الفرضيــة الرئيســة األولــى :توجــد عالقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصائيــة بي ــن است ـراتيجيات إدارة االنطبــاع التنظيمــي
وســلوكيات الصــوت الوظيفــي علــى املســتوى الكلــي ،وتتفــرع عنهــا الفرضيــات الفرعيــة اآلتيــة:
 أتوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيـن استـراتيجية التـرويج الذاتـي وسلوكيات الصوت الوظيفي. بتوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيـن استـراتيجية التـزلف وسلوكيات الصوت الوظيفي. جتوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيـن استـراتيجية املثل األعلى وسلوكيات الصوت الوظيفي. دتوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيـن استـراتيجية التـرهيب وسلوكيات الصوت الوظيفي. هتوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيـن استـراتيجية التوسل وسلوكيات الصوت الوظيفي.- -2الفرضيــة الرئيســة الثانيــة :مــن املتوقــع أن تؤث ــر است ـراتيجيات إدارة االنطبــاع التنظيمــي فــي مصــرف الرشــيد تأثي ـ ًـرا
ً
معنويــا علــى ســلوكيات الصــوت الوظيفــي علــى املســتوى الكلــي ،وتتفــرع عنهــا الفرضيــات اآلتيــة:
ً
معنويا على سلوكيات الصوت الوظيفي.
 أمن املتوقع أن تؤثـراستـراتيجية التـرويج الذاتـي في مصرف الرشيد تأثي ًـراً
معنويا على سلوكيات الصوت الوظيفي.
 بمن املتوقع أن تؤثـراستـراتيجية التـزلف في مصرف الرشيد تأثي ًـراً
معنويا على سلوكيات الصوت الوظيفي.
 جمن املتوقع أن تؤثـراستـراتيجية املثل األعلى في مصرف الرشيد تأثي ًـراً
معنويا على سلوكيات الصوت الوظيفي.
 دمن املتوقع أن تؤثـراستـراتيجية التـرهيب في مصرف الرشيد تأثي ًـراً
معنويا على سلوكيات الصوت الوظيفي.
 -همن املتوقع أن تؤثـراستـراتيجية التوسل في مصرف الرشيد تأثي ًـرا

ً
خامسا -صدق وثبات املقياس
مــن أجــل التأكــد مــن الصــدق الظاهــري وصــدق املحتــوى ألداة القيــاس (قائمــة االســتبيان) تــم عرضهــا علــى مجموعــة مــن
املحكمي ــن مــن ذوي الخب ــرة واملعرفــة فــي مجــال اختصاصاتهــم (امللحــق  ،)1وتــم ت ــزويدهم باملفاهيــم النظريــة ملتغي ـرات البحــث
واملصادراملعتمدة ملقياس البحث ،وتم تعديل استبانة البحث ً
بناء على املالحظات واملقتـرحات املقدمة من السادة املحكميـن
ً
لتصبح أكثـردقة واتساقا مع أهداف البحث ،وبهذا فإن صدق مقياس البحث قد تحقق .ولغرض التأكد من ثبات املقياس
اعتمــد الباحــث مقيــاس الفــا كرونبــاخ ( ،(Cronbach Alphaإذ إن قيمــة الفاكرونبــاخ ذات االتســاق الداخلــي الجيــد واملوثــوق
يجــب إن تكــون أكث ــرمــن ( )% 70فــي مختلــف املجــاالت ) .(Juul et al., 2012: 83وهــذا مــا تحقــق فــي هــذا البحــث .اذ بلغــت قيمــة
الفاكرونبــاخ الست ـراتيجيات إدارة االنطبــاع ( ،)% 94ولســلوكيات الصــوت الوظيفــي ( ،)% 84وبلغــت قيمــة الفاكرونبــاخ علــى
املستوى الكلي للبحث ( ،)% 85وهذه القيم تدل على وجود اتساق موثوق بيـن فقرات املقياس.

ً
سادسا -حدود البحث:
- -1الحدود املكانية:
شــمل البحــث الحالــي فــروع مصــرف الرشــيد فــي محافظــة النجــف األشــرف (فــرع الكوفــة ،وفــرع الروضــة ،وفــرع شــارع
الصــادق ،وفــرع املنــاذرة).
- -2الحدود الزمانية:

تتمثــل بمــدة إعــداد البحــث ً
عمليــا فــي فــروع املصــارف املبحوثــة الت ــي شــملت مــدة الزيــارات األوليــة لتشــخيص مشــكلة
البحث ،ومدة الحصول على البيانات الالزمة للبحث ،ومدة توزيع استمارة االستبيان واستـرجاعها ،والتـي امتدت للمدة من
شــهرأيــار 2016لغايــة منتصــف شــهر«أب» .2016
- -3الحدود العلمية:
حدد البحث ً
علميا بما جاء في أهدافه وتساؤالته.
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ً
سابعا -أدوات جمع البيانات:
استخدم الباحث األدوات الالزمة للحصول على البيانات املتعلقة بمتغيـري البحث وهي:
 أاملصادرالعلمية املختلفة:اطلــع الباحــث علــى مجموعــة مــن األدبيــات مــن كتــب ،ودوريــات ،ورســائل ماجستي ــر ،وأطروحــات دكتــوراه ،وبحــوث
ً
فــي مجــال الســلوك التنظيمــي واملجــاالت ذات العالقــة بموضــوع البحــث ،فضــا عــن االســتعانة بشــبكة املعلومــات العامليــة
()Internet؛ نظـ ًـرا ملــا توفــره مــن بيانــات ومعلومــات غزي ــرة تســاهم فــي بنــاء اإلطــار النظــري للبحــث.
 باملقابالت الشخصية:تــم إجـراء عــدة مقابــات شــخصية مــع مــدراء فــروع املصــرف املبحــوث ومعاونيهــم والعاملي ــن لغــرض توضيــح مــا جــاء فــي
قائمــة االســتبيان ،واإلجابــة عــن استفســاراتهم بشــأن بعــض املتغي ـرات الــواردة فيهــا.
 جقائمة االستبيان:تعــد قائمــة االســتبيان املصــدرالرئيــس لجمــع البيانــات واملعلومــات املعتمــدة فــي البحــث ،إذ تألفــت مــن ( )37فقــرة غطــت
متغي ــري البحــث الرئيسي ــن (است ـراتيجيات إدارة االنطبــاع التنظيمــي ،وســلوكيات الصــوت الوظيفــي) ،انتظــم تحتهــا ســبعة
أبعــاد فرعيــة.
ً
ثامنا -األساليب والبـرامج اإلحصائية املستخدمة:
مــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة وتحليــل بياناتهــا واختبــار فرضياتهــا ،تــم اســتخدام عــدد مــن األســاليب اإلحصائيــة
لغــرض تحليــل البيانــات ،وهــي كمــا يل ــي:
 1الوسط الحسابي والنسب املئوية واألهمية النسبية واالنحراف املعياري. 2اختباركرونباخ ألفا. 3التحليل العاملي. 4تحليل االنحدارالبسيط واملتعدد. 5اختباراملعنوية ( )Tو(.)F 6بـرنامج (.)SPSS v.187 -بـرنامج (.)Microsoft Office Excel

ً
تاسعا -مجتمع الدراسة وعينتها:
- -1مجتمع الدراسة:
تــم اختيــار مصــرف الرشــيد فــي محافظــة النجــف األشــرف بفروعــه األربعــة (فــرع الكوفــة ،وفــرع الروضــة ،وفــرع شــارع
ً
الصــادق ،وفــرع املنــاذرة)؛ ليكــون
مجتمعــا للبحــث الحالــي ،وذلــك لألســباب اآلتيــة:
 أهنــاك تأكيــدات مت ـزايدة مــن اإلدارة العامــة ملصــرف الرشــيد بضــرورة االســتماع آلراء وأفــكار الزبائــن الداخليي ــنوالخارجيي ــن بصورة مســتمرة ،األمرالذي يشــجع العاملي ــن في املصرف املذكور على انتهاج أحد ســلوكيات الصوت
ً
تمهيدا ملعالجتها.
الوظيفي (السلوكيات املباشرة أو السلوكيات غيـراملباشرة) ،من أجل تشخيص مواطن الضعف
وهــذا يتوافــق مــع توجهــات البحــث.
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 بالتعاون الكبيـرمن قبل مديـري فروع املصرف املبحوث واملستجيبيـن في اإلجابة عن أسئلة قائمة االستبيان ،فيمالم يلمس الباحث هذا التعاون من املصارف األخرى في املحافظة.
- -2عينة الدراسة:
يسمح االستدالل اإلحصائي للباحث باستخالص استنتاجات حول املجتمع على أساس العينة الصغيـرة باملقارنة مع
حجم املجتمع (Keller, 2012:165) .ألن دراســة املجتمع بأكمله ً
دائما ما تكون صعبة إن لم تكن مســتحيلة .لهذا تم اختيار
ً
موظفــا مــن أصــل مجتمــع
املوظفي ــن (مدي ــر ،م .مدي ــر ،رئيــس مالحظي ــن ،محاســب ،مالحــظ ،أمي ــن صنــدوق) بواقــع ()117
ً
موظفــا ،وتــم تحديــد حجــم العينــة مــن خــال تطبيــق معادلــة )(Daniel, 1999
البحــث البالــغ ()152
وعند التعويض بهذه املعادلة:
ً
فردا

		
ً
وأيضا نحصل على حجم العينة نفســه ( )109أفراد عند اســتخدام طريقة جدول حجم العينة للباحثات (& Krejcie
ً
عشوائيا ،وأصبح حجم
 .)Morgan,1970: 608وعليه فإن حجم العينة يجب أن يكون ( ،)n>=109ولهذا تم اختيارالعينة
العينــة ( )n=117فـ ً
ـردا ،وهــي مناســبة للعــدد املطلــوب.
والجدول ( )1يوضح خصائص عينة البحث.
جدول ()1
خصائص عينة البحث
العدد
43

ذكور

الجنس
العدد
74

%
37

إناث

الفئة العمرية
49-40
39-30
أقل من 30
%
العدد
%
العدد
%
العدد
42
49
16
19
7
8
املؤهل الدرا�سي
إعدادية
معهد
بكالوريوس
شهادة عليا
%
العدد
%
العدد
%
العدد
%
العدد
15.4
18
36
42
46
54
0
0
سنوات الخدمة
25-16
15-5
أقل من  5سنوات
%
العدد
%
العدد
%
العدد
35
41
22
26
12
14
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%
63
 50فأكثـر
العدد
41

%
35

متوسطة فما دون
%
العدد
2.6
3
 25فأكثـر
العدد
36

%
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املحور الثانـي :األطرالفكرية ملتغيـري البحث

ً
أول -املتغيـراملستقل (إدارة االنطباع التنظيمي):
- -1مفهوم إدارة االنطباع التنظيمي:

يشي ــر عــدد مــن الباحثي ــن أنــه يمكــن تطبيــق است ـراتيجيات إدارة االنطبــاع التنظيمــي بشــكل روتين ــي ودون وعــي فــي
التفاعــل اليومــي لألفـراد ،فيمــا ي ــرى البعــض اآلخــرأن األوضــاع الظرفيــة -مثــل الغمــوض والخصائــص الشــخصية -يمكــن أن
تســاهم فــي ممارســة إدارة االنطبــاع ) (Ghara, et al. 2013: 1446وإدارة االنطبــاع هــي العمليــة الت ــي يســعى األفـراد مــن خاللهــا
ً
للتأثي ــرعلــى صــورة البعــض اآلخــرمنهــم .وعلــى الرغــم مــن أن هــذا املوضــوع تــم فحصــه أصــا مــن قبــل علمــاء االجتمــاع وعلمــاء
النفس االجتماعي ،لكن العلماء التنظيمييـن أصبح ً
أيضا لهم اهتمام متـزايد في إدارة االنطباع في السنوات األخيـرة .وبالتالي،
يتــم التعامــل مــع إدارة االنطبــاع اآلن بوصفهــا أمـ ًـرا شـ ً
ـائعا فــي األوضــاع التنظيميــة .وعــاوة علــى ذلــك ،فقــد بــدأ الباحثــون فــي
اآلونة األخيـرة بإجراء دراسات تجريبية لسلوكيات إدارة االنطباع في مجموعة متنوعة من السياقات التنظيمية ،بما في ذلك
البحــث فــي ردود الفعــل ،وتقويــم األداء ).(Bolino & Turnley, 1999: 187
ويشارإلى إدارة االنطباع بأنها مجموعة من السلوكيات اللفظية وغيـراللفظية ،التـي تستخدم للسيطرة على املعلومات؛
للتأثيـرعلى تصورات اآلخريـن عنا وعن سلوكهم تجاهنا).(Hodigere & Bilimoria, 2008:13
فيمــا يصــور) (Merkl-Davies & Brennan, 2010:24إدارة االنطبــاع بوصفهــا االنتهازيــة اإلداريــة مــن خــال ســلوكيات
التقدي ــر ،والتحي ــز فــي التقاري ــر ،والتحي ــز فــي خدمــة املصالــح الذاتيــة ،وإدارة الرمــوز والــكالم عديــم الجــدوى .وهــذا املعن ــى
يتفــق مــع مفهــوم ) (Tedeschi & Riess,1981:3الــذي فســر إدارة االنطبــاع بوصفهــا وســيلة يســعى الشــخص مــن خاللهــا
للتالعــب أو التحكــم فــي انطباعــات اآلخري ــن وســلوكهمً .
وأيضــا نجــد هــذا املعن ــى عنــد عــدد مــن الباحثي ــن ،إذ أشــار& (Leary
) Kowalsky,1990:34إلدارة االنطباع بأنها العملية التـي يمارسها الفرد للسيطرة على انطباعات اآلخريـن .وعدها)(Aslant 3
 et al.,2015:بأنهــا محاولــة واعيــة أو غي ــرواعيــة للســيطرة علــى الصــورة املتوقعــة فــي التفاعــل االجتماعــي الحقيقــي أو الوهمــي.
ً
وبشكل أكث ــرتفصيل وصفها ) (Meydan et al., 2014:108بأنها سلوكيات التأثي ــرالصاعدة من املوظفي ــن املشاركي ــن
فــي العمــل ،وذلــك لتوجيــه تقييــم للمديـري ــن والتصــورات الخاصــة بهــم .وبمــا أن األف ـراد يتفاعلــون ،بعضهــم بعــض ،فإنهــم
يشــكلون تصــورات محــددة وتقييمــات تجــاه اآلخري ــن مــن حولهــم .وعندمــا يطلــب مــن األفـراد الحكــم علــى اآلخري ــن ،فإنهــم ً
غالبــا
مــا يتذكــرون تصنيفاتهــم املحــددة سـ ً
ـابقا ،الت ــي تنقســم إلــى قسمي ــن :محبــوب أو غي ــرمحبــوب .وهــذا يدخــل فــي عمليــة التقييــم،
الت ــي تولــد فــي وقــت الحــق االنطباعــات تجــاه اآلخري ــن.
وتجــدراإلشــارة إلــى وجــود نهجي ــن رئيسي ــن فــي إدارة االنطبــاع همــا :النهــج الشــامل والنهــج الســياقي املتعــدد .إذ جــرى بحــث
ً
ً
النهج الشامل منذ عقود خلت ،وركزذلك النهج على إظهارالشخص أن يكون طرفا فاعل كفرد .ويشمل املزيد من التحليل
املفصــل ،مــع التـركي ــزعلــى إدارة االنطبــاع فــي بيئــة متحــررة ً
ثقافيــا .إمــا النهــج الســياقي املتعــدد فهــو علــى العكــس مــن ذلــك ،إذ
يناقــش تشــكيل أو تكوي ــن انطبــاع خــاص مــع ســياقات مختلفــة ،بمــا فــي ذلــك التقاليــد والثقافــات العامــة ،ومجموعــة التمي ــز
االجتماعــي واالقتصــادي والديموغرافــي والحــاالت والظــروف الخاصــة والشــخصية التنظيميــة ،مثــل األدواراإلداريــة والفئــات
العاملــة ).(Nayar and Raja, 2012: 914-915
- -2استـراتيجيات إدارة االنطباع Organizational impression management
ســيقوم البحــث الحالــي فــي قيــاس إدارة االنطبــاع التنظيمــي باعتمــاد االست ـراتيجيات الخمــس الت ــي حددهــا الباحثــان
) ،(Jones & Pittman’s, 1982وذلك ألنها أكثـرشمولية ،وألنها ُ
اعتمدت من ِقبل العديد من الباحثيـن ،وهذه االستـراتيجيات
هــي (التعزي ــزالذات ــي ،والت ـزلف ،واملثــل األعلــى ،والت ــرهيب ،والتوســل).
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 أاستـراتيجية التعزيـزالذاتـي Self-promotion Strategyيشي ــر الت ــرويج الذات ــي إلــى قيــام األف ـراد بإظهــار قدراتهــم أو إنجازاتهــم؛ مــن أجــل أن ينظــر إليهــم املراقبــون علــى أنهــم
متخصصــون وذوو كفــاءة ) .(Gwal,2015: 38ويحــذر ( )Jones, 1990مــن أن هنــاك مخاطــر متأصلــة مــن اســتخدام هــذه
االست ـراتيجية؛ ألن الفاعلي ــن الذي ــن يقومــون بالت ــرويج الذات ــي قــد تتناقــص محبتهــم عنــد غي ــرهمُ ،وينظــر إليهــم علــى أنهــم
مغــرورون أو متغطرســون.(Mclane, 2012: 19) .
 بالتكامل (التـزلف) :Ingratiation Strategyيشي ــرإلــى قيــام األفـراد بفعــل األشــياء الت ــي يفضلهــا املســئولون ،أو مجاملتهــم مــن أجــل أن يســندوا إليهــم مســئولية عمــل
معي ــن )ُ .(Gwal, 2015: 38ويطلــق علــى هــذه االست ـراتيجية اســم “إدارة الجاذبيــة”  Attraction Managementلكونهــا تهتــم
ً
ً
وجذابــا لآلخري ــن .واملهمــة والتحــدي لهــذه االست ـراتيجية يكمــن فــي معرفــة مــا الــذي يجــده األفـراد
محبوبــا
أكث ــربــأن يكــون الفــرد
والجمهــور فــي املتـزلفي ــن ،ومــاذا يمكــن لهــم أن يقدمــوا حت ــى يجذبــوا األفـراد والجمهــور إليهــم ).(Soran & Balkan, 2013: 156
 جاستـراتيجية املثل األعلى :Exemplification Strategyيشي ــرالتمثيــل إلــى قيــام الفــرد بالتضحيــة الذاتيــة أو الذهــاب إلــى أبعــد مــن أداء الواجــب املنــاط بــه؛ مــن أجــل أن يظهــر
وكأنــه متفـ ٍـان فــي عملــه فــي نظــر املراقبي ــن ) .(Gwal, 2015: 38وبموجــب هــذه االست ـراتيجية يحــاول الفــرد خلــق هويــة مــن
التفان ــي والتض ــحية وااللت ـزام والجــدارة األخالقيــة ،مــن أجــل أن ُيظهــر أنــه علــى اســتعداد للمعانــاة مــن أجــل قضيــة معينــة.
).(Mclane, 2012: 21
 داستـراتيجية التـرهيب :Intimidation Strategyتشي ــرإلــى إب ـرازاألف ـراد لقوتهــم أو قدرتهــم علــى معاقبــة اآلخري ــن مــن أجــل أن ينظــرإليهــم علــى أنهــم أش ــخاص خطي ــرون
) .(Gwal,2015: 38وتســتخدم است ـراتيجية الت ــرهيب لبنــاء هويــة الســلطة الت ــي تكــون مبنيــة علــى التهديــد والتصريحــات
والبيانــات الغاضبــة وتكتيــكات أخــرى لفــرض الســلطة وانت ـزاع احت ـرام املوظفي ــن بالخــوف (.)Jones, 1990: 194
 هاستـراتيجية التوسل :Supplication Strategyهي قيام األفراد باإلعالن عن مواطن ضعفهم وأوجه قصورهم من أجل استثارة اآلخريـن لكونهم يحتاجون إلى الدعم
واملساعدة ) .(Gwal, 2015: 38ويطلق على هذه االست ـراتيجية «است ـراتيجية املالذ األخي ــر  ،»Last Resortإذ يلجأ الفاعلون
 بموجب هذه االست ـراتيجية  -إلى استخدام التوسل والتضرع في املحادثات؛ من أجل كسب تعاطف املرؤوسي ــن عن طريقالتواضع والتقليل من قيمة أنفســهم (.)Jones,1990: 196

ً
ثانيا -املتغيـراملعتمد (الصوت الوظيفي):
- -1مفهوم الصوت الوظيفي Concept of Employment Voice

ّ
يســتخدم مصطلــح صــوت املوظــف بشــكل مت ـزايد لتغطيــة مجموعــة متنوعــة كاملــة مــن العمليــات والهيــاكل الت ــي َتم ِكــن
املوظفي ــن بصــورة مباشــرة وغي ــرمباشــرة مــن املســاهمة فــي صنــع القـرارات فــي منظماتهــم .إذ ُينظــرإلــى الصــوت الوظيفــي بأنــه
قدرة املوظفيـن على التأثيـرعلى تصرفات صاحب العمل .ويشمل هذا املفهوم توفيـرفرص عمل للموظفيـن وتسجيل حاالت
االستياء والشكاوى والتظلمات الصريحة أو تعديل قوة اإلدارة ( .(Armstrong, 2009: 936وتأخذ سلوكيات صوت املوظف
شكلي ــن (مباشروغـي ــرمباشر) ،حيث إن السلوكيات املباشرة تميل إلى أن تكون موجهة حول أداء العمل الفردي للموظف،
وعلى النقيض منها األشكال غي ــراملباشرة تكون من خالل ممثلي العمال .ويعب ــرصوت املوظف عن املدى الذي يمكن خالله
إعــادة التفــاوض مــع اإلدارة حــول األداء ،ســواء أكان مــن خــال املســارالجماعــي غي ــراملباشــر ،أم مــن خــال عمليــة مســاومة
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أكثـرتكاملية بيـن صاحب العمل واملوظف بشكل فردي ) .(Bennett,2010: 447ويستخدم مصطلح صوت املوظف للتعبيـر
املقصــود عــن األفــكار ،واملعلومــات ،واآلراء املتصلــة بالعمــل ).(Kulkarni, 2010: 444
ويشــمل الصــوت الوظيفــي االتصــاالت غي ــر املطلوبــة الت ــي تتضمــن املعلومــات بهــدف تحسي ــن مجموعــة العمــل أو
الوظائــف التنظيميــة ،وال تعتمــد علــى الســلطة أو التسلســل الهرمــي ( .)Makens, 2016: 6كذلــك يتضمــن الصــوت الوظيفــي
ً
أي محاولــة للتغيي ــر ،بــدل مــن الهــروب منهــا ،مثــل الحــاالت املكروهــة ،ســواء أكانــت مــن خــال تقديــم التظلمــات الفرديــة أم
الجماعية لإلدارة مباشرة في موقع املسئولية ،عن طريق الطعن إلى السلطة األعلى ،بقصد إحداث تغييـربالقوة في اإلدارة،
أو مــن خــال أنــواع مختلفــة مــن اإلجـراءات واملظاهـرات ،بمــا فيهــا تلــك الت ــي تهــدف إلــى تعبئــة الـرأي العــام للعاملي ــن فــي املنظمــة
ً
.(Yoon,وأيضا ينطوي الصوت الوظيفي على التواصل االختياري لألفكارواالقتـراحات واملخاوف ،أو اآلراء التـي
(2012: 13
تهــدف إلــى تحسي ــن أداء الوحــدة التنظيميــة أو املنظمــة بأكملهــا (.(Morrison et al., 2011: 184
- -2فوائد الصوت الوظيفي Employment Voice Advantage
يتضمن الصوت الوظيفي فوائد إدارية من خالل الدور التعليمي املتمثل في االستفادة من أفكاراملوظف ،ومعلوماته،
ً
فضــا عــن أنــه يســاعد علــى تحسي ــن األداء ) .(Wilkinson et al., 2004: 310ويعطــي الصــوت القــدرة علــى تعزي ــز معنويــات
املوظفي ــن الت ــي تؤث ــرعلــى اشت ـراك املوظفي ــن وإبداعهــم ،وهــذا بــدوره يعــزز اإلنتاجيــة فــي مــكان العمــلً .
ووفقــا لنظريــة الدوافــع
التـي قدمها “فروم” ( )1964يكون لألفراد الدافع إلنجاز�شيء ما إذا ما كانوا يـرغبون في ذلك ،ويعتقدون أن لديهم القدرة على
ً
تحقيــق ذلــكً ،
وأيضــا إذا كان قابــا للتحقيــق .وبالتالــي ،فــإن تطبيــق املديـري ــن لهــذا املبــدأ مــن خــال ســماع املوظفي ــن والســماح
لهــم بالتعبي ــرعــن آرائهــم ومكافأتهــم عــن العمــل الجــاد -ســوف يحفزهــم علــى العمــل ( .(Sablok, 2014: 27إن وجــود مشــاركة
فــي صنــع القـراريســاعد علــى تحسي ــن االتصــاالت الثنائيــة بي ــن العاملي ــن واإلدارة العليــا ،ويولــد بيئــة أفضــل للعمــل ،يكــون فيهــا
العاملــون أكث ــرالت ـز ًاما تجــاه املنظمــة ،وتتيــح ً
تدفقــا أكث ــرحريــة لالتصــاالت ) .(Patrick, 2011: 12وان أغلــب الدراســات بينــت
أن الصــوت الوظيفــي يعطــي ثالثــة نتائــج هــي :خلــق فعاليــة علــى مســتوى الوحــدة التنظيميــة ،واملســاعدة فــي اشت ـراك املوظفي ــن
فــي املواقــف والتصــورات بشــأن العمــل ،وتوضيــح ردود فعــل املستفيدي ــن فــي املنظمــة ).(Jung, 2014: 19
- -3سلوكيات الصوت الوظيفي Behavior of Employment Voice
مــن متابعــة األدبيــات الت ــي تناولــت الصــوت الوظيفــي ،نالحــظ أنهــا ركــزت علــى شكلي ــن رئيسي ــن للصــوت همــا :األشــكال
املباشــرة واألشــكال غـي ــر املباشــرة (.)Ben‐Ner & Jones, 1995; Kim, et al., 2010; Bennett, 2010; Farzadnia, 2012
ً
وســنوضح بإيجــازكل مــن شــكلي الصــوت املباشــروغي ــراملباشــراللذي ــن ســيعتمدهما هــذا البحــث فــي قيــاس ســلوكيات الصــوت
الوظيفــي مــن خــال تطوي ــرمقيــاس ) ،(Van Dyne & LePine, 1998; Sablok, 2014وكاالت ــي:
 أالشكل املباشرللصوت:يكون الشكل املباشرللصوت من خالل االتصال املباشربيـن املوظفيـن واإلدارة ) .(Bryson et al., 2006: 442ويمكن
أن يتــم هــذا الشــكل إمــا بصــوره فرديــة أو فــي صــورة مجموعــات ،ففــي كثي ــرمــن األحيــان يكــون مــن خــال التواصــل ً
وجهــا لوجــه
بي ــن املوظفي ــن أومجموعــة مــن املوظفي ــن ومدي ــريهم .ويحــدث هــذا الشــكل مــن الصــوت فــي كل مــن الطرائــق الرســمية (الشــفوية
أو اللفظيــة) ،وغي ــرالرســمية (معلومــات مكتوبــة ،أو ب ـرامج مشــاركة املوظــف ،أو مقت ــرحات) ( .)Farzadnia, 2012: 8وهنــاك
شــكالن مــن أب ــرز األشــكال املباشــرة للصــوت شـ ً
ـيوعا ،وهمــا“ :الش ـراكة”  ،Participationو”املشــاركة”  .)Involvementإذ
بموجــب الشــراكة يحــق للموظفي ــن أن يلعبــوا ً
دورا كبـي ـ ًـرا فــي عمليــة صنــع الق ـرار ،عــن طريــق إعطائهــم الفرصــة للتأثي ــرعلــى
القـرارات اإلداريــة ،واملســاهمة فــي تحسي ــن األداء التنظيمــي ( .(Armstrong, 2010: 936وشـراكة املوظــف  -مثــل أيــة عمليــة فــي
مكان العمل  -هي التـي تسمح للموظفيـن بممارسة بعض التأثيـرعلى عملهم والتأثيـرعلى الظروف التـي يعملون فيها .ويمكن
تقسيمها إلى نهجيـن رئيسيـن ،الشراكة املباشرة وغيـراملباشرة .إذ تنطوي الشراكة املباشرة على قيام املوظف باتخاذ القرار
الخاص في عملية اإلنتاج على مستوى املهام الخاصة بعمله .واألشكال األكثـر ً
شيوعا من الشراكة املباشرة تشمل مجموعات
حــل املشــكالت أو دوائــرالجــودة ،وفــرق عمــل صنــع القـرارأو مجموعــات العمــل ).)Markey et al., 2002: 130
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أما املشاركة  ،Involvementفهي العملية الت ــي من خاللها تسمح اإلدارة للموظفي ــن بمناقشتهم في القضايا الت ــي تؤث ــر
عليهــم ( .(Armstrong, 2010: 936وتشي ــراملشــاركة ً
أيضــا إلــى الشــعور باملســئولية وتوليــد االلت ـزام بذلــك ،وأنهــا تســتلزم بنــاء
القــدرات البشــرية وامللكيــة واملســئولية .وأنهــا تــؤدي إلــى توحيــد الرؤيــة والقيــم واألغـراض .وتســمى ً
أيضــا مشــاركة املوظــف فــي
اإلدارة التشــاركية الت ــي تشي ــرإلــى الدرجــة الت ــي يتبــادل فيهــا العاملــون املعلومــات واملعرفــة واملكافــآت والســلطة فــي جميــع أنحــاء
املنظمــة ،وأنــه عندمــا تكــون هنــاك مشــاركة ،عندهــا يمتلــك املوظفــون مســتو ًى ً
معينــا مــن الســلطة فــي اتخــاذ القـرارات الت ــي لــم
تكــن سـ ً
ـابقا ضمــن صالحياتهــم .وأن حالــة مشــاركة املوظــف تتجــاوز الســيطرة علــى املــوارد عــن وظيفــة الفــرد ،بــل تشــمل القــدرة
علــى التأثي ــرفــي القـرارات فــي وحــدة العمــل والتنظيــم).)Markey et al., 2002: 130
 بالشكل غيـراملباشرللصوت:ينظــر إلــى األشــكال غي ــر املباشــرة لصــوت املوظــف فــي القضايــا ذات الصلــة بمــكان العمــل ،ولكــن تحــت إش ـراف ممثلــي
ً
عموما أو يتم اختيارهم من قبل اإلدارة ( .)Farzadnia, 2012: 8ويضمن
املوظفي ــن ،الذي ــن يتم انتخابهم من قبل املوظفي ــن
الشــكل غي ــراملباشــركال مــن (التشــاور املشت ــرك  ، Joint Consultationوب ـرامج الشـراكة  ،Partnership Schemesوالتمثيــل
الجماعــي ) )Collective Representationالــذي يحــدث مــن خــال ممثلي ــن عــن املوظفي ــن ( .(Armstrong, 2010: 936كذلــك
يمكــن أن يحــدث الصــوت غي ــراملباشــرمــن خــال الت ــرتيبات القانونيــة النيابيــة ،بمــا فــي ذلــك النقابــات وهيــاكل املســاومة غي ــر
النقابيــة ،واللجــان االستشــارية املشت ــركة ومجالــس إدارة الشــركة ) .)Marginson et al., 2010: 154وينطــوي الشــكل غي ــر
ً
املباشرعلى أن يلعب طرف ثالث دور
تمثيليا لتوصيل مخاوف املوظفيـن إلى اإلدارة .وتشيـرالدالئل إلى أن املوظفيـن هم أقل
تعبي ـ ًـرا عــن مخاوفهــم لــإدارة ،وذلــك للخــوف مــن التعــرض للعقــاب ).(Sablok, 2014: 4

املحور الثالث :الجانب العملي

ً
أول -وصف وتشخيص متغيـرات البحث:
وصفا ملتغيـري البحث (استـراتيجيات إدارة االنطباع التنظيمي وسلوكيات الصوت الوظيفي) ً
يعرض هذا املحور ً
وفقا
ملا أسفرت عنه نتائج االستبيان امليدانـي ،والذي يصفه الجدوالن ( ،)2و( ،)3كما يلي:
- -1استـراتيجيات إدارة االنطباع التنظيمي:
 أاستـراتيجية التعزيـزالذاتـي:أظهــرت نتائــج الوســط الحســابي واالنح ـراف املعيــاري للفق ـرات ( )5-1املكونــة لهــذا البعــد واملوضحــة فــي الجــدول ()2
نســبة اتفــاق إيجابــي حــول هــذا البعــد بواقــع ( )% 81مــن آراء املبحوثي ــن ،إذ إنــه حقــق وسـ ًـطا حسـ ً
ـابيا ( ،)4.01وهــو أعلــى مــن
الوسط الفر�ضي البالغ ( ،)3وانحراف معياري يعكس حرص قادة املنظمات عينة البحث على أن يكون املوظفون على دراية
بإنجازاتهــم ومواهبهــم ومؤهالتهــم.
أمــا األوســاط الحســابية واالنحرافــات املعياريــة للفق ـرات ،فقــد ســجلت الفقــرة ( )q1أعلــى وســط حســابي هــو ()4.22
وبانحراف معياري قدره ( ،)0.81وهذا يعن ــي ســعي قادة املنظمات عينة البحث للحديث عن تجاربهم ومســتواهم العلمي من
أجل تـرك انطباع جيد تجاههم .فيما سجلت الفقرة ( )q4ادنـي وسط حسابي بلغ ( )3.78وانحراف معياري مقداره ( ،)1مما
يعن ــي انخفــاض اهتمــام القــادة حيــال تعريــف املوظفي ــن بمــا يمتلكونــه مــن ســمعة فــي مجــال اختصاصهــم.
 باستـراتيجية التـزلف:عب ــرت عــن هــذه االست ـراتيجية الفقـرات ( )10 -6كإحــدى است ـراتيجيات إدارة االنطبــاع املوضحــة فــي الجــدول ( ،)2إذ
أشارت النتائج إلى حصول هذه االستـراتيجية على نسبة اتفاق ( )% 79من آراء املبحوثيـن ،وبوسط حسابي مقداره (،)3.97
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وهــو أعلــى مــن الوســط الفر�ضــي البالــغ ( ،)3وبانحـراف معيــاري ( )0.93وهــذا يعن ــي إن قــادة املنظمــات املبحوثــة يأخــذون بنظــر
االعتبــارولــو بشــكل نســبي مصالــح املوظفي ــن عنــد ســعيهم لتكوي ــن انطبــاع إيجابــي تجاههــم.
وإن أب ــرز الفق ـرات الت ــي ســاهمت فــي إغنــاء هــذه االست ـراتيجية هــي الفقــرة ( )q9الت ــي بلــغ وســطها الحســابي ()4.36K
وانحرافهــا املعيــاري ( .)0.77والت ــي تعن ــي إن قــادة املنظمــات ي ــركزون علــى إنجــاز مصالــح املوظفي ــن مــن أجــل تكوي ــن انطبــاع
إيجابــي حولهــم .فيمــا ســجلت الفقــرة ( )q8أدن ــى وســط حســابي بلــغ ( ،)3.75وبانحـراف معيــاري ( ،)1.11وهــذا يشي ــرإلــى تباي ــن
واضــح فــي آراء عينــة البحــث حــول اتفــاق قــادة املنظمــات املبحوثــة مــع األفــكارأو املعتقــدات الرئيســة للموظفي ــن.
 جاستـراتيجية املثل األعلى:غطت هذه االستـراتيجية الفقرات ( )15-11املوضحة في الجدول ( ،)2إذ حصلت استـراتيجية املثل األعلى على نسبة
اتفاق ( )% 67من آراء املبحوثي ــن ،ووســط حســابي (ً )3.36
قياســا بالوســط الفر�ضي البالغ ( )3على مســاحة مقياس البحث،
وانح ـراف معيــاري قــدره ( .)1.14ويتبي ــن مــن هــذه القيــم أن املوظفي ــن فــي املنظمــات املبحوثــة يدركــون جيـ ًـدا األســاليب الت ــي
يتظاهــربهــا قادتهــم مــن أجــل ت ــرك انطبــاع إيجابــي فــي منظماتهــم.
إن أب ــرز الفق ـرات الت ــي ســاهمت فــي إغنــاء هــذه االست ـراتيجية هــي الفقــرة ( )q12الت ــي بلــغ وســطها الحســابي ()4.12
وانحرافهــا املعيــاري ( ،)0.90والت ــي تتضمــن بقــاء املســئول فــي عملــه لوقــت متأخــر حت ــى يبــدو أن عملــه شــاق .فيمــا ســجلت
الفقــرة ( )q14أدن ــى وســط حســابي بلــغ ( ،)2.84وبانحـراف معيــاري ( ،)1.14وأكــدت علــى أن املوظفي ــن يعرفــون أن املسئولي ــن
يتظاهــرون بأنهــم مشــغولون ،وهــم ليســوا كذلــك ،ولهــذا حصلــت هــذه الفقــرة علــى وســط حســابي أقــل مــن الوســط الفر�ضــي.
 داستـراتيجية التـرهيب:عب ــرت عــن هــذه االست ـراتيجية الفقـرات ( )20-16كإحــدى است ـراتيجيات إدارة االنطبــاع املوضحــة فــي الجــدول ( ،)2إذ
أشارت النتائج إلى حصول هذه االستـراتيجية على نسبة اتفاق ( )%74من آراء املبحوثيـن ،وبوسط حسابي مقداره (،)3.74
وهــو أعلــى مــن الوســط الفر�ضــي البالــغ ( ،)3وبانحـراف معيــاري ( ،)0.96وهــذا يعن ــي أن قــادة املنظمــات املبحوثــة عنــد ســعيهم
لتكوي ــن انطبــاع إيجابــي تجاههــم يلجــؤون إلــى اســتخدام التهديــد ومعاقبــة املوظفي ــن مــن أجــل ذلــك.
وان أب ــرز الفقـرات الت ــي ســاهمت فــي إغنــاء هــذه االست ـراتيجية هــي الفقــرة ( )q17الت ــي بلــغ وســطها الحســابي (،)4.068
وانحرافهــا املعيــاري ( ،)0.83والت ــي ت ــركزعلــى إدراك املوظفي ــن أن قادتهــم يتمكنــون مــن الســيطرة علــى األمــور الت ــي تهمهــم ،مــن
أجــل تكوي ــن انطبــاع إيجابــي حولهــم .فيمــا س ــجلت الفقــرة ( )q16أدن ــى وســط حســابي أقــل مــن الوســط الفر�ضــي بلــغ ()2.88
وبانحـراف معيــاري ( ،)1.15وهــذا يوض ــح أن مــا يعتقــده املســئول مــن أن اســتخدام التهديــد ســوف يســاعده علــى تنفيــذ مهــام
إيجابيــا هــو اعتقــاد غي ــرصحيــح اسـ ً
ً
ً
ـتنادا إلــى آراء عينــة البحــث.
انطباعــا
العمــل ،وبالتالــي يت ــرك
 هاستـراتيجية التوسل:غطــت هــذه االست ـراتيجية الفق ـرات ( )25-20املوضحــة فــي الجــدول ( ،)2إذ حصلــت است ـراتيجية التوســل علــى نســبة
اتفــاق ( )% 80مــن آراء املبحوثي ــن ،ووســط حســابي ( )4علــى مســاحة مقيــاس ليكــرت الخما�ســي ،وانح ـراف معيــاري قــدره
( ،)1.14ويتبيـن من هذه القيم أنه من أجل تـرك انطباع إيجابي ،فإن قادة املنظمات املبحوثة يلجؤون إلى التودد إلى موظفي
منظماتهــم واالتفــاق معهــم حــول أغلــب األمــور الخاصــة بعملهــم.
إن أب ــرز الفق ـرات الت ــي ســاهمت فــي إغنــاء هــذه االست ـراتيجية هــي الفقــرة( )q22الت ــي بلــغ وســطها الحســابي (،)4.33
وانحرافها املعياري ( ،)0.81والتـي تتضمن سعى القادة لالتفاق مع اآلخريـن حتـى عندما تكون آراؤهم مختلفة مع توجهاتهم.
فيمــا ســجلت الفقــرة ( )q25أدن ــى وســط حســابي بلــغ ( )3.24وبانح ـراف معيــاري ( ،)1.11وأكــدت علــى أن القــادة يتظاهــرون
بضعــف املعلومــات واملعرفــة مــن أجــل تجنــب املهــام املزعجــة .ويتضــح أن هــذا األســلوب ضعيــف ً
نوعــا مــا وغي ــر ُمجـ ٍـد.
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جدول ()2
األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية واألهمية النسبية الستـراتيجيات إدارة االنطباع التنظيمي

q15
q16
q17
q18
q19
q20
q21
q22
q23
q24
q25

الوسط
الحسابي

q11
q12
q13
q14

ً
اعتمادا على مخرجات .SPSS 20
املصدر :الباحث
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االنحراف
املعياري

q10

األهمية النسبية

q6
q7
q8
q9

4.299
يتحدث املسئول بفخرعن تجربته العملية.
3.965
يعمل املسئول على جعل املوظفيـن على بينة بمؤهالته العلمية.
3.965
يسعى املسئول إلى جعل املوظفيـن اآلخريـن يعرفون أنه ذو قيمة للمنظمة.
يعمل املسئول ً
دائما على جعل اآلخريـن يعرفون أن لديه سمعة(شهرة) في مجال اختصاصه3.786 .
4.051
يحرص املسئول على أن يكون املوظفون على بينة بإنجازاته الخاصة.
4.013
استـراتيجية التعزيـزالذاتـي
3.940
يشيد املسئول بإنجازات اآلخريـن.
3.794
لدى املسئول االستعداد لفعل �شيء ما ألحد املوظفيـن حتـى لو لم يطلب منه ذلك.
3.752
يتفق املسئول مع األفكارأو املعتقدات الرئيسة للموظفيـن.
4.367
يأخذ املسئول املصلحة الشخصية للموظفيـن بعيـن االعتبار.
يق�ضي املسئول الوقت في االستماع إلى املشكالت الشخصية للموظفيـن حتـى إذا كان
4.025
لديه القليل من االهتمام بها.
3.97
استـراتيجية التـزلف
ً
3.863
يصل املسئول إلى العمل في وقت مبكرلكي يبدو متفانيا.
4.196
يبقى املسئول في العمل إلى وقت متأخرحتـى يـرى اآلخرون أن عمله شاق.
3.042
متفان في العمل.
يحاول املسئول أن يتصرف كأنه موظف
ٍ
2.846
يتظاهراملسئول بأنه مشغول حتـى لو لم يكن كذلك.
يأتـي املسئول إلى العمل خارج أوقات الدوام الرسمي أو في أيام العطل لكي يظهربأنه
2.880
حريص على العمل.
3.36
استـراتيجية املثل األعلى
2.878
يعتقد املسئول أن استخدام التهديد سوف يساعده على تنفيذ مهام العمل.
4.068
  يجعل املسئول املوظفيـن يدركون أنه يتمكن من السيطرة على األمور التـي تهمهم.
3.786
  يعاقب املسئول املوظفيـن عندما ال يتصرفون كما يـريد.
4.051
يتعامل املسئول بقوة مع املوظفيـن؛ من أجل تنفيذ املهام التـي يـريدها.
3.948
يتعامل املسئول بقوة وعنف مع املوظفيـن واملسئوليـن الذيـن يتدخلون في عمله.
3.746
استـراتيجية التـرهيب
4.136
يحاول املسئول الظهور بمظهرالعاجزأو املحتاج لكسب ود اآلخريـن.
4.333
يسعى املسئول لالتفاق مع اآلخريـن حتـى عندما تكون آراؤهم مختلفة مع توجهاته.
يتصرف املسئول كأنه يعرف أقل مما يعمله اآلخرون من أجل الحصول على مساعدتهم4.162 .
4.128
يحاول املسئول كسب املساعدة أو تعاطف اآلخريـن عندما يحتاجهم في مجال ما.
3.247
يتظاهراملسئول بأنه يعرف أقل مما كان يعمل من أجل تجنب املهام املزعجة.
4.001
استـراتيجية التوسل
3.820
جميع األبعاد

تـرتيب الفقرات

ت
q1
q2
q3
q4
q5

الفقرات

.8122
.968
.982
1.001
1.105
0.97
.8437
1.030
1.113
.772

0.859
0.793
0.793
0.757
0.810
0.80
0.788
0.758
0.750
0.873

1
3
3
4
2
1
3
4
5
1

2 0.805 .8950
0.93
1.181
.9024
1.354
1.141

0.794
0.772
0.839
0.608
0.569

3
2
1
3
5

4 0.576 1.130
1.14
1.148
.8276
1.032
.898
.917
0.964
.860
.809
.964
.978
1.113
0.944
0.991

0.67
0.574
0.813
0.757
0.810
0.789
0.74
0.827
0.866
0.832
0.825
0.649
0.80
0.763

5
5
1
4
2
3
4
3
1
2
4
5
2
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- -2سلوكيات الصوت الوظيفي:
 أسلوكيات الصوت املباشر:أظهــرت نتائــج الوســط الحســابي واالنحـراف املعيــاري للفقـرات ( )31-26املكونــة لهــذا البعــد واملوضحــة فــي الجــدول ()3
نســبة اتفــاق إيجابــي حــول هــذا البعــد بواقــع ( )% 68مــن آراء املبحوثي ــن ،إذ إنــه حقــق وسـ ًـطا حسـ ً
ـابيا ( )3.4وهــو أعلــى مــن
الوســط الفر�ضــي البالــغ ( ،)3وانحـراف معيــاري ) ،(1.1والــذي يعكــس حــرص العاملي ــن علــى التواصــل مــع مســئوليهم والتعبي ــر
عــن آرائهــم فــي القضايــا الت ــي تهــم عملهــم.
أمــا األوســاط الحســابية واالنحرافــات املعياريــة للفقـرات ،فقــد ســجلت الفقــرة( )q29أعلــى وســط حســابي هــو (،)3.726
وبانحراف معياري قدره ( ،)1.17وهذا يدل على حرص املرؤوسيـن باملحافظة على املعلومات املتعلقة بقضايا العمل عندما
تكــون آراؤهــم مهمــة .أمــا الفقــرة )(q26فقــد ســجلت أدن ــى وســط حســابي ( ،)2.70وهــو أدن ــى مــن الوســط الفر�ضــي ملقيــاس
البحث ،وانحراف معياري ( ،)0.99مما يعن ــي انخفاض اهتمام عينة البحث بالعمل على تقديم توصيات للمسئولي ــن بشأن
القضايــا الت ــي تؤث ــرعلــى عملهــم.
جدول ()3
األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية واألهمية النسبية لسلوكيات الصوت الوظيفي
الوسط
الحسابي

q29
q30
q31
q32
q33
q34
q35
q36
q37

ً
اعتمادا على مخرجات .SPSS 20
املصدر :الباحث

االنحراف
املعياري

q28

األهمية
النسبية

q26
q27

أعمل على تطويـروتقديم توصيات إلى مسئولي بشأن القضايا التـي تؤثـرعلى عملي.
أتكلم بصوت عال ،وأشجع اآلخريـن في وحدة عملي لالنخراط في القضايا التـي تؤثـرعلى
عملنا.
ل
يمكننـي التواصل باآلراء مع اآلخريـن في وحدة عملي حو قضايا العمل ،حتـى لو كانت
آراؤهم مختلفة معي.
أحافظ بشكل جيد على املعلومات املتعلقة بقضايا العمل عندما يكون رأيـي ً
مفيدا.
اشتـرك في القضايا التـي تؤثـرعلى جودة الحياة في وحدة عملي.
أتواصل بشكل مباشرمع مشرفي بشأن األفكارالخاصة باملشروعات الجديدة أو
التغييـرات في إجراءات العمل.
سلوكيات الصوت املباشر
يتبع املصرف التدرج الهرمي في توصيل األوامروالتعليمات.
يناقش املصرف مع ممثلي املوظفيـن وجهات نظرهم بشأن العمل ،وتبقى اإلدارة حرة
في اتخاذ القرار.
يعتمد املصرف على اللجان في حل املشكالت التـي تواجهه أثناء العمل.
يأخذ املصرف القرارات الخاصة بعمل املوظفيـن بعد املناقشة مع ممثليهم.
يقدم املوظفون التوصيات واملقتـرحات الخاصة بتطويـرالعمل إلى ممثليهم ملناقشتها
مع اإلدارة.
تتبع إدارة املصرف سياسة الباب املفتوح مع املوظفيـن
سلوكيات الصوت غيـراملباشر

تـرتيب
الفقرات

ت

الفقرات

0.54018 .99364 2.7009
0.76924 .89650 3.8462
0.57606 1.14593 2.8803
0.7453 1.17168 3.7265
0.74358 1.15852 3.7179
0.71624 1.26790 3.5812
0.68
1.10 3.408
0.68034 1.39618 3.4017
3.2821

0.65642 1.484

3.22
3.5983

0.64444 1.480
0.71966 1.204

3.730

0.7453

1.18

0.72308 1.00727 3.6154
0.69
1.29
3.47

 بسلوكيات الصوت غيـراملباشر:ســجلت نتائــج الوســط الحســابي واالنحـراف املعيــاري للفقـرات ( )37-32املكونــة لهــذا البعــد واملوضحــة فــي الجــدول ()3
نســبة اتفاق إيجابي حول هذا البعد بواقع ( )% 69من آراء عينة البحث ،إذ إنه حقق وسـ ًـطا حسـ ً
ـابيا ( ،)3.47وهو أعلى من
35
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الوســط الفر�ضــي البالــغ ( ،)3وانحـراف معيــاري ) (1.29والــذي يعكــس حــرص املصــرف علــى اتخــاذ القـرارات الخاصــة بعمــل
املوظفي ــن بعــد املناقشــة مــع ممثليهــم.
أمــا األوســاط الحســابية واالنحرافــات املعياريــة للفقـرات ،فقــد ســجلت الفقــرة ( )q36أعلــى وســط حســابي هــو (،)3.73
وبانحراف معياري قدره ( ،)1.18وهذا يدل على رغبة املوظفيـن في تقديم التوصيات واملقتـرحات الخاصة بتطويـرعملهم إلى
ً
ً
معياريا ( ،)1.14مما
ممثليهم لتتم مناقشتها مع اإلدارة .أما الفقرة ) (q34فقد سجلت أدنـى وسط حسابي ( ،)3.22وانحرافا
يعنـي اعتماد املصرف ً
نوعا ما على اللجان في حل املشكالت التـي تواجهه أثناء العمل.

ً
ثانيا -التحليل العاملي:
ســيتم فــي هــذا التحليــل الكشــف عــن قــوة فق ـرات قائمــة االســتبيان باعتمــاد أســلوب تحليــل العوامــل األساســية .وقــد
اعتمــدت الدراســة علــى النســب املســتخرجة بأســلوب تحليــل العوامــل األساســية )(Principals Component Analysis
باســتخدام الب ــرنامج اإلحصائــي ) (SPSS.20لبنــاء نمــوذج التحليــل العاملــي التوكيــدي للتحقــق مــن االتســاق الداخلــي لفقـرات
ً
قائمة االستبيان ،كما نستطيع من خالله الحكم بصحة األبعاد الفرعية التـي تقيس املتغيـرالرئيس ،فضال عن عملية تحديد
ً
إحصائيا بـ ( )0.30بحسب رأي اإلحصائييـن ،وهي
نسب التشبع لكل فقرة من فقرات االستبيان .إذ إن نسبة التشبع محددة
النســبة املعتمــدة فــي البحــث.
جدول ()4
نسب التشبع ملتغيـرات البحث (استـراتيجيات االنطباع التنظيمي وسلوكيات الصوت الوظيفي)
البعد
استـراتيجية
التعزيـزالذاتـي

استـراتيجية
التوسل

استـراتيجية
التـزلف

سلوكيات الصوت
املباشر

استـراتيجية املثل
األعلى
استـراتيجية
التـرهيب

تميـزالفقرة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
غيـرمميـزة
غيـرمميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة

سلوكيات الصوت غيـراملباشر

الفقرة
q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9
q10
q11
q12
q13
q14
q15
q16
q17
q18
q19
q20

نسبة التشبع
0.486
0.648
0.462
0.668
0.501
0.509
0.617
0.509
0.404
0.693
0.594
0.545
0.684
0.126
0.236
0.598
0.517
0.629
0.571
0.549

البعد

الفقرة
q21
q22
q23
q24
q25
q26
q27
q28
q29
q30
q31
q32
q33
q34
q35
q36

نسبة التشبع
0.579
0.456
0.553
0.552
0.483
0.529
0.577
0.475
0.621
0.428
0.465
0.608
0.597
0.696
0.518
0.563

تميـزالفقرة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة
مميـزة

q37

0.463

مميـزة

يتضح من معطيات الجدول ( )4أن جميع فقرات قائمة االستبيان حققت نسب تشبع كافية لكل متغيـرمن متغيـرات
البحث باستثناء الفقرتيـن ( )q15 ،q14اللتيـن لم تحصال على نسبة التشبع املطلوبة ،وأن هاتيـن الفقرتيـن قد أخفقتا ً
أيضا
فــي إظهــارمســتوى أهميتهمــا سـ ً
ـابقا ،أمــا باقــي النتائــج فقــد جــاءت متوافقــة مــع نتائــج تحليــل مســتوى األهميــة ملتغي ـرات البحــث،
36
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ممــا يعن ــي أن فقـرات املقيــاس جــاءت متناســقة وان نســب تشــبع املتغي ــراملســتقل (است ـراتيجيات إدارة االنطبــاع التنظيمــي)
تعكــس قدرتهــا علــى إحــداث التأثي ــرفــي املتغي ــراملعتمــد (ســلوكيات الصــوت الوظيفــي).
ً
ثالثا -اختبارفرضيات البحث:
- -1الفرضية األولى:
تشي ــر هــذه الفرضيــة إلــى وجــود عالقــة تأثي ــر ذات داللــة إحصائيــة الست ـراتيجيات إدارة االنطبــاع التنظيمــي ) (Xفــي
سلوكيات الصوت الوظيفي ) .(Yوفي ضوء هذه الفرضية تشيـرمعادلة االنحدارالبسيط إلى أن استـراتيجيات إدارة االنطباع
) (Xتؤث ــرفي سلوكيات الصوت الوظيفي ) ،(Yوهذا التأثي ــريفت ــرض وجود عالقة دالية بي ــن القيمة الحقيقية الست ـراتيجيات
إدارة االنطباع وسلوكيات الصوت الوظيفي ) .(Yوتصاغ في ضوء هذه العالقة معادلة االنحدارالبسيط اآلتيةY = a + βX :
ًا ً
ثابتا )(Constant
إذ إن ( )aتمثل مقدار
إن هــذه العالقــة تعن ــي أن ســلوكيات الصــوت الوظيفــي) (Yهــي دالــة للقيمــة الحقيقيــة الست ـراتيجيات إدارة االنطبــاع،
ً
موظفــا ،وســيجري تحليــل
وتــم حســاب تقدي ـرات هــذه القيــم ومؤشـراتها اإلحصائيــة علــى مســتوى عينــة البحــث البالغــة ()117
عالقــات التأثي ــربي ــن املتغي ـرات ،وكمــا يأت ــي:
كانت معادلة االنحدارالبسيط للعالقة بي ــن است ـراتيجيات إدارة االنطباع وسلوكيات الصوت هي :سلوكيات الصوت
الوظيفــي = ) (0.884) + (1.25است ـراتيجيات إدارة االنطبــاع التنظيمــي.
وفي إطارهذه الصياغة أسفرجدول معامالت العالقة التأثيـرية بيـن متغيـرات البحث عن القيم املبينة في جدول (،)5
وكمــا يأت ــي:
جدول ()5
معامالت نموذج العالقة التأثيـرية الستـراتيجيات إدارة االنطباع في سلوكيات الصوت الوظيفي
املتغيـرات

استـراتيجيات إدارة االنطباع

املصدر :من إعداد الباحث باالستناد إلى بـرنامج ()Spss,vev.20

املؤشر
قيمة ()f
 aقيمة ألفا
 bقيمة بيتا
 R2معامل التحديد
Adjusted R2

سلوكيات الصوت الوظيفي
411.621
1.25
0.884
0.782
0.78

n=117

تشيـرالنتائج الظاهرة في الجدول ( )5إلى معنوية تأثيـراستـراتيجيات إدارة االنطباع في سلوكيات الصوت الوظيفي ،إذ
بلغت قيمة ( ،)411.621( )Fوهي قيمة عالية املعنوية عند مستوى معنوية ( ،)0.05وفي ضوء معادلة االنحداريؤشرالثابت
( ،)a=1.25وهــذا يعن ــي إن هنــاك وجـ ً
ـودا لســلوكيات الصــوت الوظيفــي ( )Yمقــداره ) )1.25عندمــا تكــون قيمــة است ـراتيجيات
إدارة االنطبــاع ( )Xمســاوية صفـ ًـرا.
أما قيمة امليل الحدي فبلغت ( ،)β=0.884وتدل على أن تغيي ًـرا مقداره ( )1في استـراتيجيات إدارة االنطباع التنظيمي
سيؤدي إلى تغييـرمقداره ) (0.884في سلوكيات الصوت الوظيفي ،وهوتغييـركبيـريعول عليه.
كمــا إن القــدرة التفسي ــرية لهــذا األنمــوذج جــاءت مرتفعــة ً
وفقــا لقيمــة ( )R2البالغــة ( ،)0.782وهــذا يشي ــر إلــى أن

استـراتيجيات إدارة االنطباع تفسرما قيمته ( )%78.2من التغييـرات الحاصلة في سلوكيات الصوت الوظيفي ،وأن ()%21.8
مــن التباي ــن غي ــراملفســريعــود ملتغي ـرات لــم تدخــل نمــوذج االختبــار ،وهــو مؤشــرعـ ٍـال .وعلــى أســاس هــذه النتائــج تقبــل هــذه
الفرضيــة القائلــة بوجــود عالقــة تأثي ــر ذات داللــة إحصائيــة الست ـراتيجيات إدارة االنطبــاع التنظيمــي فــي ســلوكيات الصــوت
الوظيفــي.
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- -2الفرضية الثانية:
مــن املتوقــع أن تؤث ــراالست ـراتيجيات الفرعيــة إلدارة االنطبــاع التنظيمــي (است ـراتيجية الت ــرويج الذات ــي ،واست ـراتيجية
ً
معنويــا فــي ســلوكيات الصــوت
الت ـزلف ،واست ـراتيجية املثــل األعلــى ،واست ـراتيجية التوســل ،واست ـراتيجية الت ــرهيب) تأثي ـ ًـرا
الوظيفــي.
ويلخص الجدول ( )6مؤشرات التحليل على مستوى االستـراتيجيات الفرعية ،كاآلتـي:
 أحققــت است ـراتيجية الت ــرويج الذات ــي تأثي ـ ًـرا ذا داللــة معنويــة فــي ســلوكيات الصــوت الوظيفــي ،إذ كانــت قيمــة )(Fاملحســوبة أكب ــرمــن الجدوليــة عنــد مســتوى معنويــة ( ،)0.05وبلغــت قيمــة املعلمــة ( )αلهــذا املتطلــب ( ،)4.411فــي
حي ــن كانــت قيمــة ) ،)0.436((bوبهــذا تكــون معادلــة نمــوذج االنحــداربالصيغــة اآلتيــة:
سلوكيات الصوت الوظيفي = ( )0.436( + )4.411استـراتيجية التعزيـزالذاتـي
		 وهــذا يعن ــي أن تغيي ـ ًـرا مقــداره ( )1فــي است ـراتيجية الت ــرويج الذات ــي يحــدث تغيي ـ ًـرا مقــداره ( )0.436فــي ســلوكيات
الصــوت الوظيفــي ،وأن املتغي ــراملســتقل (است ـراتيجية الت ــرويج الذات ــي) تفســر( )% 19مــن التغي ـرات الحاصلــة فــي
املتغي ــر املعتمــد (ســلوكيات الصــوت الوظيفــي) ،إذ بلغــت قيمــة معامــل التحديــد ( .)R2=0.190وعلــى أســاس هــذه
ُ
النتائــج تقبــل هــذه الفرضيــة.
ً
معنويا في (سلوكيات الصوت الوظيفي) ،إذ كانت قيمة ) (Fاملحسوبة أصغر
 بلم تحقق است ـراتيجية الت ـزلف تأثي ـ ًـرامــن قيمتهــا الجدوليــة عنــد مســتوى ( ،)0.05وبقيمــة ( )αتعــادل ( ،)3.186فــي حي ــن كانــت قيمــة ) ،)0.049( (bوبهــذا
تكــون معادلــة نمــوذج االنحــداربالصيغــة اآلتيــة:
سلوكيات الصوت الوظيفي = ( )0.049( + )3.186استـراتيجية التـزلف
		 وهــذا يعن ــي إن تغيي ـ ًـرا مقــداره ( )1فــي است ـراتيجية الت ـزلف يقــود إلــى تغيي ــرمقــداره ( )0.049فــي ســلوكيات الصــوت
الوظيفــي ،وأن املتغي ــراملســتقل (است ـراتيجية الت ـزلف) يفســر( )% 002مــن التغي ـرات الحاصلــة فــي املتغي ــراملعتمــد
(سلوكيات الصوت الوظيفي) وفقا لقيمة ( )R2وهذا مؤشرضعيف ً
جدا ال يمكن التعويل عليه .وعلى أساس هذه
ُ
النتائــج ترفــض هــذه الفرضيــة.
 جحققــت است ـراتيجية املثــل األعلــى تأثي ـ ًـرا ذا داللــة معنويــة فــي (ســلوكيات الصــوت الوظيفــي) ،اسـ ًـتنادا إلــى قيمــة )(F
املحســوبة الت ــي تجــاوزت قيمتهــا الجدوليــة ،وقيــم املعلمــة ( )αالت ــي بلغــت ( ،)4.935ثــم قيمــة املعلمــة )،)0.326((b
وبهــذا تكــون معادلــة نمــوذج االنحــداربالصيغــة اآلتيــة:
سلوكيات الصوت الوظيفي = ( )4.935( + )0.326استـراتيجية املثل األعلى
		 وهذا يعنـي أن تغيي ًـرا مقداره ( )1في استـراتيجية املثل األعلى يحدث تغيي ًـرا مقداره ( )0. 326في سلوكيات الصوت
الوظيفــي ،وأن املتغي ــر املســتقل (است ـراتيجية املثــل األعلــى) يفســر ( )%10.6مــن التغيي ـرات الحاصلــة فــي املتغي ــر
ُ
املعتمــد (ســلوكيات الصــوت الوظيفــي) ً
وفقــا لقيمــة ( .)R2وعلــى أســاس هــذه النتائــج تقبــل هــذه الفرضيــة.
 دحققــت است ـراتيجية الت ــرهيب أث ـ ًـرا ذا داللــة معنويــة فــي ســلوكيات الصــوت الوظيفــي ،عب ــر مــا تؤشــره قيمــة )(Fاملحســوبة الت ــي تجــاوزت قيمتهــا الجدوليــة ،وقيــم املعلمــة ( )αالت ــي بلغــت ( ،)2.237ثــم قيمــة املعلمــة )،)-0.224( (b
وبهــذا تكــون معادلــة نمــوذج االنحــداربالصيغــة اآلتيــة:
سلوكيات الصوت الوظيفي = ( )2.237( + )-0.224استـراتيجية التـرهيب
		 وهــذا يعن ــي أن تغيي ـ ًـرا مقــداره ( )1فــي است ـراتيجية التوســل يحــدث تغيي ـ ًـرا مقــداره ( (0.224فــي ســلوكيات الصــوت
الوظيفــي ،وأن املتغي ــراملســتقل (است ـراتيجية الت ــرهيب) تفســر( )%05مــن التغيي ـرات الحاصلــة فــي املتغي ــراملعتمــد
(ســلوكيات الصــوت الوظيفــي) وهــومؤشــرضعيــف ً
وفقــا لقيمــة ( .)R2وبنـ ًـاء علــى هــذه النتائــج تقبــل هــذه الفرضيــة.
 هلــم تحقــق است ـراتيجية التوســل أث ـ ًـرا ذا داللــة معنويــة فــي (ســلوكيات الصــوت الوظيفــي) ،عب ــرمــا تؤشــره قيمــة )(F38
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املحسوبة التـي لم تتجاوز قيمتها الجدولية ،وقيم املعلمة ( )αالتـي بلغت ( ،)3.609ثم قيمة املعلمة )،)-0.021((b
وبهــذا تكــون معادلــة نمــوذج االنحــداربالصيغــة اآلتيــة:
استـراتيجية التوسل = ( )3.609( + )0.021سلوكيات الصوت الوظيفي
وهــذا يعن ــي أن تغيي ـ ًـرا مقــداره ( )1فــي است ـراتيجية التوســل يحــدث تغيي ـ ًـرا مقــداره ( (0.021فــي ســلوكيات الصــوت
الوظيفي ،وإن املتغي ــراملســتقل (است ـراتيجية التوســل) تفســر( )% 44من التغيي ـرات الحاصلة في املتغي ــراملعتمد (ســلوكيات
الصــوت الوظيفــي) ً
وفقــا لقيمــة ( .)R2وبنـ ًـاء علــى هــذه النتائــج ت ــرفض هــذه الفرضيــة.
الجدول ()6
خالصة املؤشرات التحليلية لتأثيـراالستـراتيجيات الفرعية لالنطباع التنظيمي في سلوكيات الصوت الوظيفي
املتغيـرات
استـراتيجية التـرويج الذاتـي ()X1
()X2
استـراتيجية التـزلف
استـراتيجية املثل األعلى      ()X3
استـراتيجية التـرهيب            )(X4
()X5
استـراتيجية التوسل

F
26.956
0.274
13.688
6.083
0.053

P
0.000
0.602
0.000
0.015
0.818

R2
0.190
0.002
0.106
0.050
0.441

a
4.411
3.189
4.935
2.237
3.609

b
0.436
0.049
0.326
 0.2240.021

قبول الفرضية
تقبل الفرضية
تـرفض الفرضية
تقبل الفرضية
تقبل الفرضية
تـرفض الفرضية

املصدر :من إعداد الباحث في االعتماد على مخرجات بـرنامج ()n=117( )spss v.20

املحور الرابع :االستنتاجات والتوصيات

ً
أول -االستنتاجات:
-

-

-

-

-

1اتضــح أن هنــاك ممارســة فعليــة الست ـراتيجيات إدارة االنطبــاع التنظيمــي مــن قبــل قــادة فــروع مصــرف الرشــيد
املبحوثــة.
2حصلــت است ـراتيجية التعزي ــز الذات ــي علــى الت ــرتيب األول بالنســبة ملمارســتها مــن بي ــن باقــي است ـراتيجيات إدارة
االنطبــاع التنظيمــي فــي فــروع مصــرف الرشــيد ،وهــذا يعكــس االهتمــام الكبي ــر لــدى قــادة املصــارف املبحوثــة علــى
ً
تســويق أنفســهم مــن خــال الحديــث بفخــرعــن تجاربهــم أو مســتواهم التعليمــي ،فضــا عــن حرصهــم الشــديد علــى
إطــاع املوظفي ــن علــى إنجازاتهــم الخاصــة.
3يعتمــد املســئولون فــي فــروع مصــرف الرشــيد وبنســبة كبي ــرة علــى اســتخدام است ـراتيجية التوســل ،مــن أجــل تكوي ــن
انطباع إيجابي تجاههم ،من خالل سعيهم لالتفاق مع اآلخريـن حتـى لو كانوا مختلفيـن معهم في اآلراء والتوجهات،
وكذلــك يعملــون علــى كســب ود اآلخري ــن مــن خــال الظهــور بمظهــرالعاجــزواملحتــاج .اذ جــاءت هــذه االست ـراتيجية
باملرتبــة الثانيــة مــن بي ــن است ـراتيجيات إدارة االنطبــاع.
4علــى الرغــم مــن حصــول است ـراتيجية الت ــرهيب علــى الت ــرتيب الرابــع مــن حيــث مســتوى اســتخدامها فــي فــروع مصــرف
الرشــيد كإحــدى است ـراتيجيات إدارة االنطبــاع ،فــإن هــذه املرتبــة املتدنيــة بالت ــرتيب تعكــس مســتوى اســتخدام
ً
مالحظــا لهــذه االست ـراتيجية مــن قبــل قــادة املصــارف املبحوثــة.
5لــم تحــظ ممارســات مســئولي فــروع مصــرف الرشــيد الخاصــة باست ـراتيجية “املثــل األعلــى” علــى قبــول كبي ــر لــدى
املوظفيـن ،وهذا يعنـي أن هناك بعض املمارسات يفهمها املوظفون على أنها ممارسات شكلية غيـرحقيقية ،وتكون
الغايــة منهــا التظاهــربالحــرص علــى العمــل مــن أجــل ت ــرك انطبــاع إيجابــي.
6اتضح أن املوظفيـن يمارسون سلوكيات الصوت املباشروسلوكيات الصوت غيـراملباشربشكل متوازن إلى حد ما
في التعبي ــرعن آرائهم ومقت ــرحاتهم وتقديم التوصيات الخاصة بحلول مشكالت عملهم.
7إن إتباع قادة فروع مصرف الرشيد الستـراتيجية “التعزيـزالذاتـي” والحديث بفخرعن إنجازاتهم وخبـراتهم لزيادة
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االنطبــاع التنظيمــي يدفــع املوظفي ــن للتعبي ــرعــن آرائهــم بهــذه االست ـراتيجية مــن خــال الحديــث املباشــرمــع املســئول
األعلــى أو الحديــث مــع املشرفي ــن.
 8اتضــح إن اعتمــاد قــادة فــروع مصــرف الرشــيد علــى است ـراتيجية “الت ـزلف” ال تعمــل علــى دفــع املوظفي ــن باتجــاهالتعبي ــرعــن آرائهــم ومشــكالتهم العمليــة .وبالتالــي ال يحصــل قــادة املصــارف علــى التغذيــة العكســية مــن املوظفي ــن
بشــأن القضايــا الخاصــة بالعمــل والت ــي مــن شــأنها أن ت ــزيد مــن االنطبــاع اإليجابــي للمصــارف عينــة الدراســة.
 9هناك تأثيـرعك�سي الستـراتيجية التـرهيب على ممارسة السلوكيات املباشرة والغيـراملباشرة للصوت الوظيفي ،أيأن املوظفيـن ال يقبلون بممارسة هذه االستـراتيجية من قبل قادتهم.
- -10ال تعمل املمارسات الخاصة باستـراتيجية “التوسل” على دفع املوظفيـن إلى التعبيـرعن آرائهم بشكل مباشرأوغيـر
مباشر ،وهذا يعنـي عدم جدية هذه املمارسات.

ً
ثانيا -التوصيات:
 1ضرورة إحاطة فروع مصرف الرشيد باملرتكزات الفكرية والفلسفية ملتغيـري البحث (استـراتيجيات إدارة االنطباعالتنظيمي ،وسلوكيات الصوت الوظيفي) ،وذلك لزيادة معرفتهم بمضاميـن هذه املتغيـرات.
 2إعــادة النظــرفــي بعــض املمارســات املعتمــدة مــن قبــل فــروع مصــرف الرشــيد والخاصــة باست ـراتيجية املثــل األعلــى،وذلــك لعــدم جديتهــا ،واالعتمــاد علــى ممارســات حقيقيــة يكــون فيهــا املســئول قــدوة حقيقيــة لباقــي املوظفي ــن.
 3التخلي عن ممارسة استـراتيجية التـرهيب ألنها تعمل على تـرك انطباع سلبي لدى املوظفيـن تجاه مصارفهم ،األمرً
الذي يؤدي إلى عدم اإلفصاح عن مشكالت العمل ،فضل عن تقديم مقتـرحات لحلها.
ســات املتبعــة ً
وفقــا الست ـراتيجية الت ـزلف ،وتشــجيع األفــكار واملعتقــدات واآلراء واملقت ــرحات
 4إعــادة النظــر باملمارل
ل
العمليــة الســليمة وقبــو ودعــم الحلــو املبتكــرة.
 5تعزي ــزســلوكيات الصــوت الوظيفــي املباشــرمــن قبــل قــادة املصــارف املبحوثــة ألنهــا ت ــزرع الثقــة فــي نفــوس املوظفي ــن،ً
وتشــجعهم علــى الكشــف عــن املشــكالت والســلبيات الت ــي تواجــه عملهــم ،فضــا عــن أنهــا ت ــزيد اشت ـراكهم فــي وظائفهــم.
 6اعتمــاد قــادة فــروع مصــرف الرشــيد علــى مقدراتهــم الحقيقيــة ومــا يمتلكونــه مــن معرفــة فعليــة ،واالبتعــاد عــن طلــبً
انطباعــا سـ ً
ـلبيا تجــاه املصــرف.
املســاعدة مــن خــال الظهــور بمظهــرالعاجــزواملحتــاج ،ألنهــا تت ــرك
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ABSTRACT
Purpose: This paper was an attempt realistic problem embodies a number of intellectual and
practical questions, answers targeted to identify the intellectual frameworks for the variables of paper
(i.e. organizational impression management strategies and Employment voice behaviors). These variables
are important topics and modern in relation to the Iraqi environment in general and the banking sector
in particular. As well as to identify the level of practice of the research sample (represented by AL- Kufa,
, AL- Roada, AL- Sadiq St. and AL- Manadhra Branchs of Al Rasheed bank in Najaf) for organizational
impression management strategies and Employment voice behaviors, and verify their influence on this
sector.
Methodology / Design: that studies in the paper adopts a case study methodology
to the branches of AL-Rasheed Bank in AL-Najaf province in order to accurately obtain the required data
and information. Basically, two major procedures are employed in the data collecting process, which is
conducting personal interviews with several individuals the sample, as well as the use a questionnaire
form. In this regard, a selected sample of the employees has been presented the questionnaire form. The
employees sample include: manager, associate manager, observant head, accountant, observant, cashiers)
who work at the bank branches and are asked to respond to the (37) items of the questionnaire. These
items are distributed over the research variables and their subsidiary dimensions. Moreover, the number of
responded who fully answered the questionnaires items is (117) employees that form 77% of the entire
research Population that amount to (152) employees. Also, a statistical means represented by (SPSS20)
software is used to analyze and process the collected data and information.
Research value: The current paper has arrived at number theoretical and applicative (practical)
conclusions that actualize and reveal the status of organizational impression management strategies. The
most the most important conclusions are: First intimidation strategy has a counteractive impact employing
employee voice behaviors, i.e. Employees show objection to the use of this strategy by their leaders.
Therefore, it is recommended here to avoid or stop using the practice of this strategy, since it gives a negative
impression to the employees in relation to the bank at which thy work.

Key Words: Organizational Impression Management, Self-promotion Strategy, Exemplification
Strategy, Ingratiating Strategy, Strategy of Intimidation, Supplication Strategy, Employee Voice Behaviors.
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