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 چکیده

و  دسااتراریمحقااب باادون . اساات انجاااش شااده عوامل مؤثر بر خودشیفتگی مدیران ریتأثپژوهش حاضر با هدف بررسی 

گزارش وضعیت حااال حاضاار براسااات نفاارام افااراد مااورد م ا عااه  به دنبالمداخله در وضعیت موجود پژوهش، تنها 

آماری شامل کلیااه ماادیران مراکااز و  ۀجامع .شدبهره گرفتهپیمایشی _جهت انجاش پژوهش، از روش توصیفی  ذا؛ باشدیم

به  توجهبا  .باشدیمنفر  168 به تعداد( یزد، چهارمحال و بختیاری )استان اصفهان، 5واحدهای دانشگاهی پیاش نور من قه 

 یهااادادهتحلیاال اسااتنبا ی  منفوربااه .شاادآماری، حجم نمونه برابر با جامعه آماری در نفر گرفتااه  ۀمحدود بودن جامع

 باار خودشاایفتگی مااؤثرتک متغیره )برای شناسااایی عواماال  t، از روش آماری یریگ اندازهابزار  با استفاده از آمدهدست به

ماادل  از ،برای  راحی مدل عوامل مؤثر بر خودشیفتگی ماادیران ت یدرنهاپیمایشی تحقیب ترمیل گردید.  ۀمدیران( مرحل

براسااات نفاارام ماادیران  شااده ماادل ارا ااه، آمدهدساات بهبا توجه بااه نتااای   .شد( استفاده Amosمعادالم ساختاری )

 ، کمبااودیریپذمشااارکت  ۀکمبااود روحیاا  اند ازعبارمگردد که خالصه می شامل عامل 16در قا ب  نور پیاش یهادانشگاه

تناسااب عاادش، قوانین و مقااررام یثباتیب، رجحااان راب ه بر ضاب ه، میل و گرایش به تمرکزگرایی، یانتقاد خود ۀروحی

 تصااور دارا بااودن قاادرم، و خودنمااایی یپردازالیاا خو صاامیمیت، همااد ی  فقاادان ،محو ااه یهات یمسئو اختیارام و 

، خصااومت نساابت بااه خود یاستفاده از دیگران در جهت پیشرفت و ارتقا، تصور دارا بودن موفقیت نامحدود، ت ینهایب

 .ساختار سازمانو  ی لباست یری، غرور سازمان، نفسعزم دیگران،

 خودشیفتگی، مدیران، سازمان، عملررد سازمانی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

خودشیفتگی یک ویژگی ف ری  ؛در جوامع بشری وجود داشته ربازیداز  که باشدمی ییهادهیپدخودشیفتگی یری از 

های ژنتیک افراد، تربیت خانوادگی، شرایط رشد و شرایط اجتماعی و بنیادی انسان است که بسته به نوع زمینه یتیشخص

: 2016و همراران، 1بروملمن) تشدید شود، دگردغا ب  یتیشخصهای که بر سایر ویژگینحویو محی ی، ممرن است به 

شود؛ در س وح نمیها توضیح دادهبا یک یا تعداد مشخصی از علّت  وقت هیچکه  باشدمی یادهیچیپعامل  این پدیده(. 8

 یتوجهیبآوردن تحسین دیگران، خشم در مقابل انتقاد و با دست ها با اقدامام پرخاشگرانه برای بهبین فردی، این رگه

، یتیشخصهای تعادل در ویژگیافراد خودشیفته به د یل عدش(. 182، 1397، 2)گودت باشندمیبه دیگران همراه 

 ۀکنند که ادامتنش و درگیری ایجاد می چناننآآورند و مشرالم فراوانی برای خود، دیگران و جامعه به وجود می

احسات خودپسندی و خودبرتربینی ، بینیترین آثار خودبزرگ، یری از مهممسئلهاین کنند. روابط را با مشرل مواجه می

: 2016بروملمن و همراران،) باشدمیهای امروزی شغلی و یری از معضالم سازمان یهات یموقعفردی در توانایی یا 

ناپذیرتر های آن جبرانباشد، صدمام و   مه (مدیران ارشد )در میان اگر خودشیفتگی در باالی هرش سازمانی (.8

ها و خصوصّیام رفتاری مدیران و کنترل و های جهانی، شناسایی ویژگید یل رقابت  به (.4 :2018براون،) بودد نخواه

ساز رفتار آنان در س ح مدیران، زمینه یتیشخصهای ویژگی زیرا ؛باشدمی هدایت آنان به سمت اهداف سازمانی ضروری

 آیندها به شمار میارتقای عملررد سازمانعامل کلیدی در جهت  ،مدیران .(2: 1397خواجوی و همراران،است )سازمان 

(. 126:1387همراران، و قلی پوراست )سازمانشان تأثیرگذار  ت یموفقدر شرست یا که  کنندکه اتخاذ میتصمیماتی  و

به ، کمال و موفقیت است که گرایش به رشک، پرخاشگری،  ی، آن دسته از رفتارهایمدیرانمنفور از خودشیفتگی 

 به عبارم دیگر(. 212: 4،2011کریزان و بوشمن) و (210: 2018، همرارانو  3کاپا بودارند )شناخته شدن  ت یرسم

و  (4: 2017، 5کریزان) بوده مرتبط اجتماعی نام لوب عملررد با غا باً داشتن، خود به ت یاهم احسات یا خودشیفتگی

های این ساختار مؤ فه از با سالمت روان دارد. برخی ایاست که ارتبا ی پیچیده یچندوجه یتیشخصیک ساختار 

و کاماًل بوده بینی کننده ارزش خود تا حدودی پیش ،گریتحسین جویی و خوداقتدار لبی، برتری مانند یتیشخص

بینی کشی و احسات محب بودن، پیشبهره ماننددیگر  هایمؤ فهاما برخی  ؛های روانی هستندهنجاریبهارتباط با نابی

ف یبا این اوصاف تعر(. 726: 2018 همرارانو  6براونهستند )افسردگی و اض راب  همچونکننده مشرالتی روانی 

که  باشد، بدین صورم استمیفته یت خودشا یا شخصا یشناختی آسیب  یفتگیخودش یبارا یصا یتشخ یه مبناک قی یدق

که با نیاز به اعتبار اجتماعی، برتری، حب و تضادهای بین فردی  بوده یتیشخصهای خودشیفتگی ا گویی از ویژگی

 شود.توصیف می
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 مبانی نظری

کااه دارنااد شااناختی، افاارادی ا هااار میعنوان یااک ساااختار رواننسبتاً  والنی خودشاایفتگی بااه ۀاز زمان شروع تاریخچ

اساات کااه شاایوع  بب م ا عام اخیر مشاهده شده .باشدمیمدیریت سازمانی  قیت موفخودشیفتگی یری از عناصر اصلی 

ایفااا  مرتبط بااا ماادیریت را یهات یفعا و نقشی حیاتی در انجاش  افتهیشیافزاگذشته  دههخودشیفتگی در مدیران  ی دو 

گذارد و حتّی ممرن اساات بر عملررد کارکنان تأثیر می هستند،این ویژگی دارای مدیرانی که  . همچنین نوع رفتارکندمی

یری  .(2019:1385، 1)بای دیده و باتجربه از سازمان خود شوندکارکنان آموزش خصوصهبکه باعث  رد شدن کارکنان، 

بیننااد، خودشاایفتگی و اخااتالالم کفااایتی را میها در ساا وح ماادیریتی خااود ساا ح باااالیی از بیاز دالیلی که سااازمان

-ماایآوری سازمانی از  ریب پاسخ به تغییرام محی ی مشااهود که برای کاهش تاب وری به ؛است مدیران  خودشیفتگی

گذارند ت و عملررد سازمان تأثیر میبوده و بر موفقی باالیی یریپذسکیری مدیران خودشیفته دارا به همین د یل باشد و

باعث کاااهش عملراارد سااازمان و  مدیرپذیری خودشیفتگی یا ریسک دیگر یبه عبارت(. 263: 2016همراران، و 2پترنرو )

شواهد حاصاال . (1375:2019)بای،  شودمی ویپس از  سازمان همچنین بهبودی کندتر برای پیشگیری از س ح عملررد

، 3ژو و چاانگااذارد )تصاامیمام اسااتراتژیک تااأثیر می باارتوجهی  ور قابلران بهمدی ت یشخصاز تحقیقام نشان داد که 

تااأثیر قاارار سااازمان را تحاات  یهات یفعا تواند است که می یتیشخصخودشیفتگی یک بعد  که گفت  توانیم (.64:2015

سااازمانی را تسااریع  یهااات یفعا دادند کااه خودشاایفتگی ماادیران،  نشان (2016همراران )و  4استر و  مثال عنوانبه ؛دهد

انااد راهبردهااای بلندپروازانااه و ای کااه مایلمدیران خودشاایفته . همچنینباشدیمابترار عمل آنان دهنده نشانو  بخشیده

پویایی را دنبال کنند، در مقایسه با همتایان خود که از خودشیفتگی کمتری برخوردارند، تمایل بیشتری به انجاش کارهااای 

ا بتااه شوند. با تحسین شدن برانگیخته می یین مدیرانچنتوجه است قابل .(0137: 2018،همرارانو  5تانگدارند )افرا ی 

باارای سااازمان ایاان اماار کااه  کنناادتصمیمام غلط خود اصرار ورزیده و زمان زیااادی صاارف آن  بر یگاهممرن است 

دیگااران هسااتند، اسااتعدادها و  توجااهجلب ه ماادیران خودشاایفته در پاای با توجه به اینر همچنین. باشدمیآفرین مشرل

کشند و با رفتارهای خارج از عرف خود بر فرآیندهای سااازمانی ازجملااه انتصاااب های خود را به رخ دیگران میتوانایی

دهند. مدیران خودشاایفته تأثیر قرار میو.... عملررد سازمان را تحت  یابیکارمند، تدوین استراتژی، ترنییپامدیران س وح 

ها بیشتر  اهر شااوند، مااوارد مثباات را بااه نقش خود را در گزارش سا یانه برجسته نشان دهند، در رسانه که تمایل دارند

ماادیران  ،گفته شد آنچه کهبا عنایت به  (.1: 2019، 6گرپسس) دانندخود را مستحب دریافت بیشتری  و دهندخود نسبت 

کااه نساابت بااه تااا این باشااندماای و بیشتر نگااران هستند مدیریتی باورنرردنی برخوردار یهاسبکها و از روش یاد شده

نخبگانی با بینش عااا ی و ضااروری باارای  ،خودشیفتگان حال این باکنند، احسات همد ی کنند. سازمانی که مدیریت می

اند که بااه د یاال ابراز داشته محققان شود.قدرم و تحسین برانگیخته می ۀوسیلرهبری مؤثر هستند. بیشتر نیازهای آنان به

باشااد کااه خودشیفتگی وجود داشااته ۀشود، باید چیزی دربارهای مدیریتی اغلب توسط خودشیفتگان اجرا میره نقشنای

همچنین باید یک ویژگی مهم در انتخاب و ارتقااام ماادیرانی کااه باار. هایی برای رهبری سازمان فراهم کندبتواند فرصت 
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از نگاااه مثباات، خودشاایفتگی یااک اباازار اساات کااه (. 1 :1،2019ژ و باشد )وجود داشتهنوآوری و خالقیت تأکید دارند،  

این مدیران  که ممرن است  با این حال (.4: 5201، همرارانو  2ژانگ). سازدمیها در سازمانبه پیشرفت شخص را قادر 

کااه یااک سااازمان بااا زمااانی  دهاادتحقیقام نشان می (.4: 3،2019 ینآورند )وجود مشرالم جدی برای سازمان خود به

و  4بویاال) دیاا نمایمشود، مدیر خودشیفته حا تی خصمانه و رقابتی پیدا کرده و سازمان را دچار ریسک چا ش روبرو می

زیردستانی را انتخاب  ،مدیران خودشیفتهکه رود انتفار می  ذا؛ (368: 8201و همراران،  5یلیاور ،1816: 2019، همراران

در نفر آنان افراد استاندارد، کسانی هستند که مثل خودشااان باشااند.  زیرا باشندکنند که شباهت بیشتری با خودشان داشته

 زیردسااتانآنااان . با توجه به موارد ذکر شده، تواند مثل آنان باشدکس دقیقاً نمیعقیده دارند که هیچ ا بته به این مسئله نیز

کس هاایچ کااه فرویااد بیااان داشاات  مثااال عنوانبااه ؛(9: 2020،همراران و 6صمیمیدهند )می ترجیح را خودشان به شبیه

 نفسعاازممتسعّد، کامالً خودشیفته، دارای  یتیماهممرن است باشد؛ هرچند که نمیعشب به خود  مندنیاز ،رهبر ۀاندازبه

 (.124–123 :1921 ،7فروید) باشدداشتهو مستقل 

مشااخص ب قبل از شروع پااژوهش، م ا عام صورم گرفته توسط محقدر راستای ضرورم اهمیت تحقیب و با توجه به 

 تااوانیم . ا بتااهاساات صااورم گرفتااه "عوامل مؤثر بر خودشیفتگی و ارا ه نفریام مختاالف" ۀنیدر زمتحقیقاتی که  شد

در  شاادهانجاشی هایبررساا و  اناادپرداختهبه تبیین موضااوع  پزشریروانی و شناسروانعد تقریباً تمامی آنان از بُکه  گفت 

ی بودن موضااوع اتوسعهبه همین د یل به  حاظ  باشد؛میعد مدیریتی و سازمانی بسیار محدود خصوص این موضوع از بُ

ی نمااوده و بااا آورجمااعشد تا بساایاری از ایاان م ا عااام را  بر آن محقبجهت بسط م ا عام صورم گرفته،  و تحقیب

 دیگاار ی آنان، نسبت به تبیین یک ا گوی فراگیر مشتمل بر عوامل مؤثر در س اااح مدیریتی اقداش کند. از  رفیبنددسته

را  موضااوعایاان بایست محقب میخودشیفتااگی مدیران،  ۀمسئلجهت پاسخ به  تحقیب و به  حاظ کاربردی بودن موضوع

، ابتااادا بااه معرفاای مسئله. در این راستاا برای تشریح بیشتر قرار دهدبررسی  پیاش نور مورد هایدانشگاهدر س ح مدیران 

د، مصااادیب و بااا بیااان رویرردهااا و نفریااام متعااد خودشیفتاگی، تعاریف و ابعااد آن از نفر اندیشمنااادان پرداختااه و

موضااوع  پیرامااون شاادهانجاشی هاااپژوهش. درنهایت با ذکر تعدادی از ردیگ یمپیامدهای خودشیفتاگی موردبررسی قرار 

است. بااا پژوهشی اصلای و دالیل پژوهشگر برای انجاش این پژوهش تبیین گردیده ۀمسئلی آن، هایژگ یوو  موردپژوهش

 آنان به مقو ۀ خودشیفتگیاغلب باید بیان داشت که  ،ی مختلفی در این خصوص صورم گرفتههاپژوهش نرهیاتوجه به 

در  شاادهانجاش عااام با توجّه به تعااداد زیاااد م ا همچنین .پزشری آمریرا()حتی انجمن رواناند کالن پرداخته صورمبه

پزشری، م ا عااام مربااوط بااه عواماال مااؤثر باار شناسی و روانی روانهادگاهیدثر بر خودشیفتگی از خصوص عوامل مؤ 

عواماال مااؤثر باار  پراکناادۀ صااورم گرفتااه دربااارۀ م ا عااامدر خصووو   .باشدمیخودشیفتگی مدیران بسیار محدود 

ایاان در این بخااش بااه تعاادادی از اند. نداده  ور مستقیم این مقو ه را موردبررسی قرارکداش بهخودشیفتگی مدیران، هیچ

 :شودم ا عام داخلی و خارجی پرداخته می
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میااان  ۀراب اا "پژوهش خود را با عنوان  ،(2009همراران )و  2( براسات تحقیقام الونیa9201) همرارانو  1کمیساروک 

بیشااتر  ،ضااعیف هایمحرک  قوی در مقابل یهامحرک نتای  نشان داد که . انجاش دادند "خودتنفیمی و تمایالم اجتماعی

. باشااندمااید خودشیفتگی عتکمتر مس ،ضعیف هایارزیابیهای قوی در مقابل ارزیابینیز در مقابل  وخودشیفتگی  مستعد

در ارتباط  یردیگر با ی ور مثبتبه ارتقاک و ماعی همبستگی مستقیم داشته و تحراجت ت یم لوببا  ارتقا بر تمرکز همچنین

پژوهشی بااا هاادف شناسااایی پیشااایندها و پیاماادهای خودشاایفتگی ماادیران از نااوع  ،(1398) همرارانفیضی و  هستند.

سازمانی خودشیفتگی، کاهش  پیشایندهایکه از بین  دادنشان نتای  تحلیلی و ازنفر زمانی، مق عی انجاش دادند. _توصیفی

نیااز ماادهای سااازمانی پیا نیتاارمهم. هسااتندت بیشترین ضااریب اهمیاا دارای ذیری به ترتیب بهزیستی اجتماعی و خ رپ

ی فااردی اماادهایپ. از بااین نو ماادیریت بحاارا ییگااو تملبماادیران، کاااهش عملراارد، رواج خودشاایفتگی اند از عبارم

بر و خودبینی و رفتارهای انحرافی در محیط کااار، ناسااازگاری اجتماااعی و عااا فی و اسااتثمار دیگااران خودشیفتگی، تر

را دارد. از بااین پیاماادهای  ت یاهمبیشترین ضریب  ،حساسیت نسبت به انتقاد ا بته. هستند ت یاهمبیشترین ضریب دارای 

بیشااترین ضااریب دارای ی مدیران سازیامپراتورگیری خودکامه، مدیریتی خودشیفتگی، افزایش انتفارام مدیران، تصمیم

. از بااین پیشااایندهای هستندضریب اهمیت  ترینکم دارای مدیرانجایی و ترک خدمت و رهبری اخالقی و جابه ت یاهم

ی و )صاافر شوند.به خودشیفتگی منجر می زانیمکیی و رهبری کاریزماتیک به  لباست یرمدیریتی خودشیفتگی مدیران، 

 3روزنتااال .اساات از غرور سااازمانی  ریرپذیتأث یعنوان متغیرهاخودشیفتگی سازمانی به که دریافتند (141: 1396همراران،

احسااات مثباات باااال ) نفسعاازم: زدیآمیمدر هم را  مستقلغا باً دو ساختار  نفسعزمهای مقیات که دریافت ( 2019)

 احسات غیر برتر بودن برتری(.) یعا هنجاری از خود( و خودشیفتگی 

های مختلف خودشیفتگی بااا گذشاات که نوسانام در جنبهدرحا ی نددریافتدر تحقیب خود ( 2019همراران )و  4سیچوکا

 یکلاا   وربه. با تغییرام مربوط به خودشیفتگی مرتبط است  نفس احتماالًم، تغییر در عزدنگذاریمیردیگر تأثیر  بر زمان

 (2016) 5گریجلااوا شود. اساتیبباال ممرن است باعث خودشیفتگی  نفسعزم توجه بهعدش که دهداین نتای  نشان می

 اند ازعبارمکه ارا ه داد خودشیفتگی و رهبری  ب در پژوهش خود، چهار نفریه راج

اما هیچ  ؛مثبت دارد ۀنشان داد خودشیفتگی با  هور رهبری راب  که رهبری و اثربخشی رهبریایجاد تمایز بین  هور  (1

 ارتبا ی با اثربخشی رهبری ندارد. 

 گرایی رهبر نشان داد. تأثیر مثبت خودشیفتگی در  هور رهبری را با بیان ویژگی برون (2

و گزارش  گزارش سرپرستان، گزارش زیردستانگزارش )اثربخشی رهبری از  ریب  ۀدرج در نفر گرفتنثابت شد با  (3

بااا داشااتن ی گزارش خود اثربخشی رهبری ۀمیزان درج . همچنینارتبا ی با خودشیفتگی ندارد ، این مورد(ق ارانهم

 شود.  مثبت به خودشیفتگی مربوط می ۀراب 
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و ایاان ایااده را  اساات یک روند منحنی زیرین در  فافه  ، دارایخ ی صفر بین خودشیفتگی و اثربخشی رهبری ۀراب  (4

 که یک س ح م لوب و متوسط از خودشیفتگی رهبر وجود دارد. بردیمپیش 

 بررساای مااوردبررسی عوامل مؤثر بر خودشیفتگی مدیران  ۀی متعددی که در زمینهامدلبا توجّه به نقاط قّوم و ضعف 

وجااود  ،ی مدیریتی و سازمانی مااؤثر باار خودشاایفتگیهاشهیرتمرکز کمتری به  هاآنره در نقرار گرفت و با عنایت به ای

 باارمتمرکز بر عوامل مدیریتی، ضروری است. در این راستا مبتناای  آزمونِ راحی یک مدل قابل که رسدبه نفر میداشته؛ 

عواماال گوناااگونی در  که تحقیب صورم گرفت، مالحفه شد ۀ، مبانی نفری پژوهش و پیشینامیادب، مسئلهدر بیان  آنچه

پرداختااه عومل مذکور اول به گردآوری  ۀدر مرحل نیز محقب ند.عنوان عوامل تأثیرگذار شناسایی شدبروز خودشیفتگی به

عااد شااامل دو بُ توانساات یمبااه اساااتید راهنمااا و مشاااور، پیشاانهاد ا گااوی مفهااومی را داد. ایاان ا گااو  هاآنو با ارجاع 

در ایاان ) مختلااف یهادهیاا پدبا توجه به گستردگی موضااوع و ارتباااط آن بااه  اماسازمانی و مدیریتی باشد؛  یفتگیخودش

و نتااای   هاماادلعواماال، . همچنااین ساای قاارار گرفاات برر عد عوامل مؤثر بر خودشیفتگی ماادیران مااوردبُ در، (پژوهش

نشان داد که اغلب این  هایبررست. نتای  ارزیابی قرار گرف مختلف جهت دستیابی به یک مدل مناسب مورد یهاپژوهش

آن پرداخته و کمتر تحقیقی بااه عواماال مااؤثر باار آن پرداختااه اساات.  یشناسب یآسخودشیفتگی، به  ۀدر حوز هاپژوهش

و با توجه به سااوال اصاالی پااژوهش ( 1شماره )ل ردر قا ب ش توانیمپژوهش را  یان شد، مدل مفهومیب آنچهبراسات 

 نشان داد.

 اصلی پژوهش: سؤال

 ؟چگونه است  نور اشیدانشگاه پ رانیمد نفارتی برایبر حا ت  دیتأک با مدیران  خودشیفتگی بر مؤثرعوامل  یا گو 

 
مدل مفهومی پژوهش  : 1شرل 

عوامل موثر بر 

انخودشیفتگی مدیر

ه کمبود روحی
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مقررات

عدم تناسب 
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مسئولیت

فقدان همدلی

خیال پردازی

قدرت و خودنمایی

بی نهایت

موفقیت 

نامحدود

استفاده از 

دیگران

خصومت

برتری جویی

غرور 

سازمانی

یریاست طلب

هایجاد انگیز
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 پژوهشروش 

ماادیران بااا  باار خودشاایفتگی مؤثر راحی و تبیین ا گوی عوامل صدد  پژوهشگر در حاضر، با توجه به اینره در پژوهش

گاازارش  بااه دنبااالتنهااا  ،پااژوهش بدون دستراری و مداخله در وضعیت موجودِ همچنین بوده و بر حا ت نفارتی دیتأک 

پیمایشاای _ز روش توصاایفیجهت انجاااش پااژوهش ا  ذا ؛باشدیموضعیت حال حاضر براسات نفرام افراد مورد م ا عه 

، زدیاا  )اسااتان اصاافهان، 5شامل کلیه مدیران مراکز و واحدهای دانشگاهی پیاش نااور من قااه آماری  ۀجامع .کندیماستفاده 

 ۀحجم نمونااه براباار بااا جامعاا  ،آماری ۀبا توجه به محدود بودن جامع .باشدیمنفر  168 به تعداد( چهارمحال و بختیاری

پرسشنامه بااا  سؤاالمدر ابتدا ابعاد و  ؛گردید استفاده ساختهمحقب ۀدر این پژوهش از پرسشنام. شدآماری در نفر گرفته 

-روانماادیریت و  ۀاو یااه در اختیااار اساااتید حااوز ۀمتون و مقاالم علمی مرتبط با خودشیفتگی، تهیه و پرسشنام ۀم ا ع

جاادول سااؤال ) 48م ا عه و تجدیدنفر، شرل نهایی پرسشنامه در قا ااب  مرتبه از چند پس قرار گرفت.دانشگاه  شناسی

، کامالً مخا فم 2، مخا فم نمره 3، نفری ندارش نمره 4موافقم نمره ، 5کامالً موافقم نمره پاسخ )بسته صورمبه ((1)شماره 

، یپااذیرانتقاد ۀ، کمبااود روحیاا یریپذمشااارکت  ۀکمبود روحی ازاند عبارمعامل  16. این گردیدعامل تهیه  16( و 1نمره 

تناسااب اختیااارام و قااوانین و مقااررام، عاادش ثباااتییبمیل و گرایش بااه تمرکزگرایاای، رجحااااان راب ااه باار ضاااب ه، 

، تصور دارا نهایت یب بودن قدرم و خودنمایی، تصور دارا پردازییالخمحو ه، فقدان همد ی و صمیمیت،  هاییت مسئو 

خود، خصومت نسبت به دیگران، میل به غلبااه و  یپیشرفت و ارتقابودن موفقیت نامحدود، استفاده از دیگران در جهت 

 .اندم رح شدهسؤال  3 در هرکداش که ساختار سازمانو   لبییاست ر(، غرور سازمانی، جوییی)برتر یگراندتسلط بر 

 

 بررسی میزان تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر خودشیفتگی مدیران  سؤاالم: متغیرها و شماره 1جدول  

 سؤاالتشماره  سؤاالتتعداد  عامل

 1-2-3 3 یری پذمشارکت  ۀکمبود روحی

 4-5-6 3 ی انتقادپذیر ۀروحی کمبود

 7-8-9 3 میل و گرایش به تمرکزگرایی

 10-11-12 3 رجحااان راب ه بر ضاب ه 

 13-14-15 3 قوانین و مقررام  ثباتییب

 16-17-18 3 محو ه  هاییت مسئو تناسب اختیارام و عدش

 19-20-21 3 و صمیمیت همد ی  فقدان

 22-23-24 3 و خودنمایی پردازییالخ

 25-26-27 3 نهایتی ب تصور دارا بودن قدرم

 28-29-30 3 تصور دارا بودن موفقیت نامحدود 

 31-32-33 3 خود  یجهت پیشرفت و ارتقااستفاده از دیگران در 

 34-35-36 3 خصومت نسبت به دیگران 

 37-38-39 3 (جوییی)برتر   یگراندمیل به غلبه و تسلط بر 
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 سؤاالم عامل  تعداد سؤاالم  عامل

 40-41-42 3 غرور سازمانی

 43-44-45 3  لبییاستر

 46-47-48 3 ساختار سازمان

 

 ،مشاااور و اساااتید راهنمااامشورم با و  شدهانجاشپرسشنامه ابتدا با استفاده از منابع و تحقیقام  هسازجهت تعیین روایی 

و  سااؤاالمحااذف بااا  سااپس قاارار گرفاات. نفرانصاااحب اساتید و از نفر  8در اختیار   راحی گردید و سؤال 65تعداد 

 هاااآن یابیارز ۀن نمریانگیم قرار گرفت.اساتید  در اختیار هجهت تعیین روایی محتوایی پرسشنام مجدداً ،الزشویراستاری 

درنهایاات بااه جهاات  م لوب ابزار اساات. ییانگر روایه بک رم( بود یر  یارزش 5ف ی)در   4/ 07 ،پرسشنامه سؤال 48از 

گردید.  سؤال 48شرل نهایی پرسشنامه با منجر به  راحی و تنفیم بازنگری صورم گرفت که  ،افزایش روایی پرسشنامه

ی همبسااتگ ۀمحاسااب انااد ازعبارم که گرددیم استفاده روش دو از پژوهش نیا دریی روا آوردن دست  بهی براهمچنین 

 نیاا ا در سااازهیاای روای بررساا ی باارا ی.عااامل لیاا تحل لهیوسبه سازهیی روای بررس و اتیمقی کل نمره با اتیمق االمؤ س

 مشاهده است.( قابل2شماره ) ولجد در آن  ینتا که دیگرد استفادهی عامل لیتحل از پژوهش

 

 KMO و بارتلت آزمون  ی نتا :2  جدول

 

 

 

 

 

 

 مقاادار. باشدیم مناسب  عوامل لیتحل یبرا نمونه حجم که دارد نیا به اشاره KMO آزمون (2شماره ) جدول به توجه با

 تا 0/ 6 ،بخشت یرضا 0/ 8 تا 0/ 7 خوب، 0/ 9 تا 0/ 8 ،یعا  1 تا 0/ 9 که کندیم رییتغ یک تا صفر از (KMO) شاخص نیا

 و زریاا ک ) شااودیم محسااوب قبااولرقاباالیغ 0/ 5 از کمتر و نمونه حجمدهنده ناکافی بودن نشان 0/ 6 تا 0/ 5 ،متوسط 0/ 7

 سیماااتر یک ،جامعه در رهایمتغی همبستگ ب یضرا سیماتر که دهدیم نشان بارتلت  آزمون  ینتا نیهمچن(. 1977،یسرن

درصد از واریانس  41/ 55که مجموعاً  آورد عامل را به دست  9 ،نیمیابلتحلیل عامل با چرخش  .دهدیم لیتشر را واحد

مشاااهده ( قاباال3که در جدول شااماره ) عامل ارا ه 16االم در ؤ بارهای عاملی س .کندیمتبیین  را ساختهمحقب ۀپرسشنام

 هستند.

 

 

 

 ریمقاد هاآزمون

KMO 88/0 

 33/4 بارتلت  آزمون

 161 ی آزاد  درجه

 001/0 ی معنادار
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 پرسشنامه یهامؤ فه ضریب پایایی  :3جدول  

 ضریب پایایی مؤلفه

 81/0 یری پذمشارکت  ۀکمبود روحی

 85/0 ی انتقادپذیر ۀروحی کمبود

 82/0 میل و گرایش به تمرکزگرایی

 89/0 رجحااان راب ه بر ضاب ه 

 90/0 قوانین و مقررام  ثباتییب

 84/0 محو ه  هاییت مسئو تناسب اختیارام و عدش

 85/0 و صمیمیت همد ی  فقدان

 84/0 و خودنمایی پردازییالخ

 80/0 نهایتی ب بودن قدرمتصور دارا 

 88/0 تصور دارا بودن موفقیت نامحدود 

 84/0 خود  یاستفاده از دیگران در جهت پیشرفت و ارتقا

 80/0 خصومت نسبت به دیگران 

 87/0 (جوییی)برتر   یگراندمیل به غلبه و تسلط بر 

 84/0 یغرور سازمان

 81/0  لبییاستر

 86/0 ساختار سازمان

 

ب ضریب آ فای کرونباخ مااورد یاز  ر پایایی کلی پرسشنامه، سؤاالمانس ین وارییو تع یمقدمات ۀم ا ع یکپس از انجاش 

 آمد. به دست  0/ 85ب یه ضرک محاسبه قرار گرفت 

تحلیاال  منفوربااهاستفاده شد.  (درصد، میانگین و انحراف معیار) توصیفی فراوانیآمار  یهاشاخصدر پژوهش حاضر از 

 باار مااؤثرتااک متغیااره )باارای شناسااایی عواماال  tاز روش آماااری  یریگ اناادازهاز ابزار  ،آمدهدست به یهادادهاستنبا ی 

 لیوتحلهیاا تجزجهاات  کااهپژوهش ارا ه شااده  سؤاالمپژوهش بر اسات  یهاافتهی. شدبهره گرفتهمدیران(  خودشیفتگی

 استفاده شد. نیز تک متغیره tآزمون  یآمار استنبا  ، از روشیفراوان مانند یآمار یهاها عالوه بر استفاده از شاخصداده

مشاهده است.( قابل4شماره )جدول  در رانیبر خودشیفتگی مد مؤثرعوامل  ۀتوصیفی پرسشنام یهاافتهینتای  مربوط به 
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 ران ی بر خودشیفتگی مد مؤثرعوامل   ۀ  توصیفی پرسشنامی نتا :4جدول  

 حداکثر نمره حداقل نمره واریانس انحراف معیار میانگین عوامل 

 33/4 67/2 18/0 43/0 67/3 یری پذمشارکت  ۀکمبود روحی

 34/4 33/2 23/0 48/0 51/3 یری انتقادپذ ۀروحی کمبود

 5 67/1 50/0 71/0 44/3 ییتمرکزگرامیل و گرایش به 

 5 2 34/0 58/0 82/3 رجحااان راب ه بر ضاب ه 

 33/4 57/2 16/0 40/0 93/3 قوانین و مقررام  ثباتییب

 33/4 67/2 26/0 51/0 50/3 محو ه  هاییت مسئو تناسب اختیارام و عدش

 67/4 33/3 16/0 40/0 10/4 و صمیمیت همد ی  فقدان

 67/4 33/2 35/0 59/0 96/3 و خودنمایی پردازییالخ

 33/4 33/2 32/0 56/0 56/3 نهایتی ب تصور دارا بودن قدرم

 67/4 3 20/0 44/0 93/3 تصور دارا بودن موفقیت نامحدود 

 4 2 27/0 52/0 45/3 خود یاستفاده از دیگران در جهت پیشرفت و ارتقا

 67/4 67/2 21/0 46/0 85/3 خصومت نسبت به دیگران 

 67/4 33/3 14/0 37/0 17/4 (جوییی)برتر   یگراندمیل به غلبه و تسلط بر 

 4 2 35/0 59/0 53/3 یغرور سازمان

 67/4 67/2 34/0 58/0 78/3  لبییاستر

 67/4 3 19/0 43/0 89/3 ساختار سازمان

 

. براسااات ا العااام ایاان دهاادیمنشااان  رانیبر خودشیفتگی مد مؤثرعوامل  ۀ  توصیفی پرسشنامینتا (4شماره )جدول 

میل و گاارایش  ۀمؤ ف( و میانگین 4/ 17) نیتربزرگ (ییجو ی)برتر گرانیدمیل به غلبه و تسلط بر  ۀمؤ فمیانگین  جدول، 

بیشترین میاازان پراکناادگی نماارام در  ،هاانسیوار بب نتای   نیهمچن. باشندعامل می نیترکوچک 3/ 44 ییتمرکزگرابه 

 گاارانیدمیل به غلبااه و تساالط باار  ۀمؤ فپراکندگی در  کمترینو  (0/ 50) انسیواربا  ییتمرکزگرامیل و گرایش به  ۀمؤ ف

 دارد. ( وجود0/ 41با واریانس ) (ییجو ی)برتر

 یهااانیانگیم. شاادسااتفاده ا =0/05a در س ح تک متغیره t از آزمون یمعنادار س ح یبررس منفوربه یل استنبا یدر تحل

 یز مقاادار بحراناا ز ایحاصله ن tو  تربزرگ( 3) میانگین فرضیاز  ( که4در جدول شماره ) مذکورعوامل حاصله در مورد 

 معناااداری در ایجاااد  وربااه، موارد مذکور نور اشیپ یهادانشگاه دیدگاه مدیران  بب  ذا؛ باشدیم تربزرگ( 1/ 96جدول )

 .هستند رگذاریتأثمدیران  خودشیفتگی

خودشاایفتگی ماادیران  مؤ فااهساانجش  جهاات  اول همرتباا  یدییاا تأدر ماادل عاااملی  کاررفتااهبهنمادهااای  ذیلدر جدول 

 .مشاهده هستندقابلپیاش نور  یهادانشگاه
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 خودشیفتگی مدیران  مؤ فهمرتبه اول برای   یدییتأعاملی  مدل ۀدنامکُ  :5جدول  

 دکُ نام متغیر نوع متغیر

 Khodsiftegi.Modiran خودشیفتگی مدیران  پنهان

 شده مشاهده 

 Kambod.Mosharekat ی ری پذمشارکت  ۀکمبود روحی

 Kambod.Enteghadpaziri ی انتقادپذیر ۀروحی کمبود

 Tamarkozgeraei میل و گرایش به تمرکزگرایی

 Rojhan.Rabeteh رجحااان راب ه بر ضاب ه 

 Bisobati.Ghavanin قوانین و مقررام  یثباتیب

 Adam.Tanasob.Ekhteyarat محو ه  یهات یمسئو تناسب اختیارام و عدش

 Adam.Hamdeli و صمیمیت همد ی  فقدان

 Khialprdazi و خودنمایی یپردازالیخ

 Ghodrat تی نهای ب بودن قدرمتصور دارا 

 Movafaghyat تصور دارا بودن موفقیت نامحدود 

 So.Estefadeh خود  یاستفاده از دیگران در جهت پیشرفت و ارتقا

 Khosomt خصومت نسبت به دیگران 

 BartariJoei (ییجوی)برتر   گرانی دمیل به غلبه و تسلط بر 

 Ghoror.Sazmane یغرور سازمان

 Reyast.Talabi ی لباستی ر

 Sakhtar.Sazmani ساختار سازمان

 یریگاندازه  خ ای

 E1 یری پذمشارکت   ۀکمبود روحی یریگاندازه خ ای 

 E2 یانتقادپذیر  ۀروحی کمبود یریگاندازه خ ای 

 E3 میل و گرایش به تمرکزگرایی یریگاندازه خ ای 

 E4 رجحااان راب ه بر ضاب ه  یریگاندازه خ ای 

 E5 قوانین و مقررام  یثباتیب یریگاندازه خ ای 

 E6 محو ه  یهات یمسئو تناسب اختیارام و عدش یریگاندازه خ ای 

 E7 و صمیمیت همد ی  فقدان یریگاندازه خ ای 

 E8 و خودنمایی یپردازالیخ یریگاندازه خ ای 

 E9 تی نهای ب تصور دارا بودن قدرم یریگاندازه خ ای 

 E10 تصور دارا بودن موفقیت نامحدود یریگاندازه خ ای 

 E11 خود یاستفاده از دیگران در جهت پیشرفت و ارتقا یریگاندازهخ ای 

 E12 خصومت نسبت به دیگران  یریگاندازه خ ای 

 E13 (ییجوی )برتر   گرانی دمیل به غلبه و تسلط بر  یریگاندازه خ ای 

 E14 یغرور سازمان یریگاندازه خ ای 

 E15 ی لباستی ر یریگاندازه خ ای 
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 کُد نام متغیر نوع متغیر

 E16 گیری ساختار سازمانخ ای اندازه  گیریخ ای اندازه 

 Phi1 واریانس متغیر پنهان خودشیفتگی مدیران واریانس

 

 میاال بااه غلبااه و تساالط باار دیگااران، خصومت نسبت به دیگااران هایهمؤ فبرای  شدهمحاسبه Pمقدار  با توجه به اینره

بااار عاااملی  کااه تااوان گفاات درصااد ا مینااان می 95 ااذا بااا  هستند؛ تربزرگ 0/ 05از  ساختار سازمانیو  (جویییبرتر)

با حااذف  ندارد. یریتأثپیاش نور  یهادانشگاه، معنادار نبوده و بر خودشیفتگی مدیران های مذکورمؤ فهبرای  شدهمحاسبه

 ،ماادل جاادداًم( و ساختار سااازمانی، جوییی)برتر یگراندخصومت نسبت به دیگران، میل به غلبه و تسلط بر  هایمؤ فه

 ذیل حاصل گردید. به شرح آن مورد آزمون قرار گرفت که نتای 

 

 
 خودشیفتگی مؤ فهنهایی برای  یدییتأمدل  : 2شرل 

 

 یریگجهینتبحث و 

ای عنوان وسیله و ابزار اجرای اهااداف گوناااگون ماادیران پدیاادهسازمان به ؛کندمیدر دنیای سازمانی زندگی بشر امروزه 

دانش و  درگرو ،تحقّب اهداف مدیران ارشد سازمانی که حقیقتاً روح و قلب دنیای سازمانی هستند . همچنینفراگیر است 

، اجتماااعیهااای مهااارمهااای انسااانی، . این مدیران بااا داشااتن مهارمباشدمیپذیر مهارم استفاده از منابع انسانی امران

تا سرّان سااازمان  را دارا باشندبا دیگران توانایی تعامل روابط انسانی و با شناخت دقیب از خود، باید  ،ارتبا ام سازمانی

های آمااال و خواسااته با شناخت خود، موجبام رسیدن به کمال و شااروفایی، همچنین آنانرا به ساحل اهداف برسانند. 

مسیر با ناادگی و شااناخت خااود،  مدیرانره نمگر ای باشدنمیپذیر مدیریتی را فراهم خواهند کرد؛ این امر امران_سازمانی

مدیران  یفتگیخودشنفر است، بررسی عوامل مؤثر بر در این پژوهش بیشتر مد آنچهسازمان و افراد سازمان را  ی کنند. 

 16 ،با توجه به م ا عااام صااورم گرفتااهدر پژوهش حاضر . باشدمیمدیران دانشگاه پیاش نور  با تأکید بر حا ت نفارتی
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. مااورد بررساای قاارار گرفاات ( درصد، میااانگین و انحااراف معیااار) آمار توصیفی فراوانی یهاشاخصاز  استفادهمتغیر با 

تک متغیره )برای شناسااایی عواماال  tاز روش آماری  ،یریگ اندازهاز ابزار  آمدهدست به یهادادهتحلیل استنبا ی  منفوربه

 مدیران( استفاده شد. بر خودشیفتگی مؤثر

 

 هابرای عامل  شچرخاز قبل از چرخش و بعد  شدهاستخراج ر ی   مقادی نتا: 6  جدول

 شده بعد چرخشمقادیر استخراج شده قبل چرخشمقادیر استخراج عامل ردیف

 درصد تراکمی درصد واریانس مقادیر ویژه درصد تراکمی واریانسدرصد  مقادیر ویژه

 10/55 10/55 3/8 26/36 26/36 9/49 پذیری مشارکت  ۀکمبود روحی 1

 19/79 9/32 3/32 32/63 6/26 2/25 خود انتقادی ۀکمبود روحی 2

 28/13 8/33 3/1 37/6 4/43 1/59 میل و گرایش به تمرکزگرایی 3

 35/43 7/29 2/62 41/11 4/55 1/45 راب ه بر ضاب ه رجحااان  4

 42/46 7/3 2/53 45/44 3/92 1/41 ثباتی قوانین و مقررام بی 5

 48/35 6/18 2/22 48/35 3/61 1/29 های محو ه تناسب اختیارام و مسئو یت عدش 6

 02/42 5/22 23/42 76/35 7/70 6/31 فقدان همد ی و صمیمیت  7

 34/40 23/20 50/34 29/56 52/50 23/38 پردازی و خودنماییخیال 8

 87/36 31/29 40/65 55/25 40/65 22/42 نهایتتصور دارا بودن قدرم بی  9

 32/45 30/42 41/40 47/60 47/53 63/48 تصور دارا بودن موفقیت نامحدود  10

 19/30 18/23 36/54 23/70 23/49 68/30 استفاده از دیگران در جهت پیشرفت و ارتقای خود 11

 28/45 29/28 87/80 56/90 20/65 69/41 خصومت نسبت به دیگران  12

 26/48 33/35 91/71 47/53 78/56 94/36 نفسعزم  13

 33/25 47/40 63/56 44/63 29/39 88/37 غرور سازمانی 14

 13/30 37/50 79/60 37/48 96/70 80/45  لبیریاست 15

 55/41 3/20 4/46 76/39 7/96 6/33 ساختار سازمان 16

 

نتااای  ایاان   بااب. عاماال ارا ااه شااده 16در  سؤاالمبارهای عاملی  ،گردد( مالحفه می6) شماره جدولکه در   ورهمان

تااوان االم میؤ محتوای ایاان ساا  با توجه به ؛بیشترین بار عاملی یا همبستگی را با عامل اول دارند 3تا  1 سؤاالم ،جدول

نتای  م ا عام پژوهشااگرانی  با بخشی از این یافته همچنین سنجد.را می یریپذمشارکت  ۀکمبود روحی هانآادعا کرد که 

بیشترین بار عاملی یااا همبسااتگی نیز  6تا  4م سؤاالدارد.  همخوانی (2015همراران )ژانگ و ( و 2017) یصفراز قبیل 

را  یریانتقادپااذ ۀروحیاا  وجااود کمبااود هاااآنتااوان ادعااا کاارد کااه االم میؤ محتوای س با توجه به ؛را با عامل دوش دارند

و ( 2014همراااران )ریگاای و ، (2019ورناار ) م ا عااامکلاای بااا بخشاای از نتااای    وربااه افتهیاین همچنین  سنجد.می

بااا توجااه بااه  ؛همبستگی را بااا عاماال سااوش دارنااد بیشترین بار عاملی یا 9تا  7 مسؤاال همسو است. (2016گوگنبرگر )

ماااهر بخشی از م ا عام  . همچنینسنجدمیل و گرایش به تمرکزگرایی را می هاآنه توان ادعا کرد ک می سؤاالممحتوای 

 ند؛بار عاملی یا همبستگی را با عامل چهارش دار نیشتریب 12تا  10 مسؤاالاز  نیز به این نتیجه رسید. (2018همراران )و 
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این یافتااه بااا همچنین  سنجد.رجحااان راب ه بر ضاب ه را می هاآنکه  ادعا کردتوان االم میؤ توجه به محتوای این س با

؛ دارنااد را با عامل پنجم بیشترین بار عاملی و همبستگی 15تا  13 ماالؤ س همخوانی دارد.( 2020) یمیصم م ا عۀ نتای 

ایاان یافتااه بااا  همچنین سنجد.قوانین و مقررام را می یثباتیبها آنکه  ادعا کردتوان می سؤاالماین  محتوای به با توجه

بااا  18تااا  16 ماالؤ س دارد. یهمخوان( 2017همراران )شجایی و  م ا عۀ بخشی از نتای  و( 2003) نزیگیه نتای  م ا عۀ

-عاادش هاااآن کااه ادعا کردتوان می سؤاالماین  محتوای به با توجه ؛دارند را بیشترین بار عاملی و همبستگی ششمعامل 

( 2018همراااران )ماااهر و  عااام م ابااا نتااای   افتااهیاین همچنین  سنجد.محو ه را می یهات یمسئو تناسب اختیارام و 

. همچنااین بیشترین بار عاااملی را دارنااد 21 و 19 ماالؤ سنیز  و صمیمیت(همد ی  فقدان) عامل هفتمدر  همخوانی دارد.

 یپردازالیاا خ) عامل هشتمدر  همخوانی دارد. (2013همراران )مپل و راک  و (2001) رودوا ت  م ا عامبا نتای   این یافته

 ،(2017) سیمااور نتاای  م ا عااامبااا  ایاان یافتااه . همچنااینعاملی را دارندبیشترین بار  24 و 22 ماالؤ س (و خودنمایی

 27 و 25 ماالؤ ساا  (ت یاا نهایب تصور دارا بودن قاادرم) عامل نهمدر  همخوانی دارد.( 2018) زانیکرو  (2020) سارنو ید

همراااران و  کمپاال (،1988) یتاار راساارین و م ا عاماز نتای  بخشی  . همچنین این یافته بابیشترین بار عاملی را دارند

تصااور دارا بااودن موفقیاات دهاام )عاماال در  همخااوانی دارد.( 1387) گاارانید(، قلی پااور و 2020سارنو )دی (، 2002)

( 2010چاان ) م ا عااامبخشاای از نتااای   بااا افتهی . همچنین اینبیشترین بار عاملی را دارند 30 و 28 ماالؤ س( نامحدود

 (خااود یاستفاده از دیگران در جهت پیشرفت و ارتقا) ازدهمیعامل در دارد.  همخوانی( 1394) یرجبو ( 2017) زانیکر

در  همخااوانی دارد. (2019) ایپلساارا م ا عااۀاین یافته بااا نتااای   . همچنینبیشترین بار عاملی را دارند 33 و 31 ماالؤ س

نتااای  بااا  . همچنین این یافتااهعاملی را دارندبیشترین بار  36 و 34 ماالؤ س خصومت نسبت به دیگران(دوازدهم )عامل 

 میل به غلبه و تسلط باار دیگااران() زدهمیسعامل در  همخوانی دارد.( 2007) و رابینز تریسی (،2019) کیمران م ا عام

عاااملی بیشترین بار  42 و 40 ماالؤ س ی(غرور سازمانچهاردهم )عامل در  .بیشترین بار عاملی را دارند 39 و 37 ماالؤ س

 تجرباای بااه  وربهو یرن  ؛اندداشتهغرور متربرانه و خودشیفتگی تأکید  ۀبر راب ( 2007) و رابینز تریسی اگرچه .را دارند

به حا ت خودشاایفتگی  تواندیم حا ت آن نیتریافرا است. غرور  یف وسیعی دارد و راب ه این دو متغیر پرداخته نشده

نفاارام دیگااران را بشاانوند و  توانناادینم هاااآن ؛اساات  بروز پیدا کند. کار کردن با افراد خودشاایفته در سااازمان دشااوار

 .بیشترین بااار عاااملی را دارنااد 45 و 43 ماالؤ س (ی لباست یرپانزدهم )عامل در  (.141: 1396ی،صفرباشند ) ریانتقادپذ

یراای از عااواملی اساات کااه از بااین  مااوردایاان  که دادنشان ( 2019همراران )فیاضی و  م ا عۀنتای  حاصل از همچنین 

شااانزدهم عاماال  در 48 و 46 ماالؤ ساا  ت یاا درنها د.گااردیممنجاار بااه خودشاایفتگی  ،مدیریتی خودشیفتگی هایپیشایند

علیاازاده و  م ا عااامنتااای   پااژوهش بااا یهاافتااهی . همچناایندنبیشترین همبستگی و بار عاملی را دار (ساختار سازمان)

 همخوانی دارد.( 1393) همراران

بااا . اساات پیاش نور ارا ه شااده یهادانشگاهمدیران  یفتگیخودش مؤ فهمرتبه اول جهت سنجش  یدییتأمدل تحلیل عاملی 

و ساااختار سااازمانی از  (جااویییبرتر) یگااراندمیل به غلبه و تسلط باار ، دیگرانخصومت نسبت به  هایتوجه به مؤ فه

، معنادار نبااوده و هامؤ فهبرای این  شدهمحاسبهبار عاملی  که توان گفت درصد ا مینان می 95 ذا با  ؛است  تربزرگ 0/ 05

خصومت نسبت به دیگران، میل بااه  هایمؤ فه با حذفندارد. سپس  یریتأثپیاش نور  یهادانشگاهبر خودشیفتگی مدیران 

 یهااادادهتحلیاال  .مااورد آزمااون قاارار گرفاات  ،ماادل مجاادداً( و ساختار سازمانی، جویییبرتر) یگراندغلبه و تسلط بر 

 پردازییالخ . همچنیندارد 0.448معناداری بر خودشیفتگی مدیران به میزان  یرتأثهمد ی عدش که نشان داد شدهیگردآور

 د.ندار 0.859معناداری بر خودشیفتگی مدیران با ضریب  یرتأثمایی و خودن
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آماااری مااورد  ۀجامعاا  عنوانبهو این مدیران  شدهانجاشپیاش نور  دانشگاهدر س ح مدیران  پژوهش حاضر نرهیابه  با توجه

نیز بااه  هاسازمان، این پژوهش در سایر هاسازمانبرای قابلیت تعمیم نتای  به کل  که شودیمپیشنهاد  ند؛گرفتم ا عه قرار 

در ایاان حا اات از نفاارام و  نرااهیا. ضاامن شونددر س وح مدیریت با همدیگر مقایسه  آمدهدست بهاجرا درآید و نتای  

 بایااد وهشااگران ابتااداژ، پپااژوهشبع محدودیت منا ا بته با در نفر گرفتناستفاده گردد.  یشناسروانکارشناسان  یهادهیا

 دیگر بدین صورم اساات پیشنهاد  را جلب و سپس اقداش به پژوهش نمایند. ربطذینفرام و حمایت مدیران و مقامام 

بین عوامل مورد  ۀراب  همچنین .به اجرا درآید آن در هر سازمان و با در نفر گرفتن شرایط و اقتضا ام تربیعم یم ا عات

ممرن است عاملی که در بروز خودشیفتگی یک مدیر در یک سازمان مؤثر باشااد، باعااث افاازایش  زیرابررسی قرار گیرد 

عواماال بیشااتری در ا بتااه  با عرس این عامل موجااب افااول سااازمان دیگاار شااود. یا دسازمان گردو کارایی آن  یوربهره

الزش  یکارهاااراه تاااد ناا ایسه و بررساای قاارار گیرمورد مق ذکرشدهبا عوامل  باید کهمختلف شناسایی گردیده  یهاسازمان

بااا سااازمان )بر خودشیفتگی ماادیران در هاار  مؤثرجهت ارزیابی عوامل  .شودپیشگیری از بروز خودشیفتگی ارا ه  جهت 

هاار نااوع تحقیقاای دارای  .رساانددقیااب بااه انجاااش  یهایبررساز  ریب  ، این م ا عام بایدسازمانی( یهایژگ یوتوجه به 

باارای اصااالح و  شااودیمپیشنهاد  ذا  ؛باشدیمآتی قابل اصالح  یهاپژوهشو اشراالتی است که براسات  هات یمحدود

 صورم پذیرد.نیز در این پژوهش، م ا عام دیگری  دشدهییتأترمیل مدل و ا گوی 
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