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چکيده
زمينه و هدف :منابع انساني در دنياي امروز ،بهترين مزيت رقابتي هر سازمان تلقي ميشود و انسان بيش از هر زمان
ديگري در نظريه سازمانها اهميت يافته است .نيروي انساني به همان اندازه كه ميتواند سازمانها را در رقابت ياري دهد،
ممكن است مانعي جدي بر سر راه سازمان باشد .هدف از اين پژوهش ،مطالعه و بررسي تاثير خودشيفتگي مديران بر
رفتارهاي رياکارانه آنان در استانداري كرمانشاه است.
روش :تحقيق حاضر از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ روش جزء تحقيقات توصيفي از نوع همبستگي و از لحاظ شيوه
گردآوري دادهها تحقيقي ميداني و کمي ميباشد .حجم جامعه مورد مطالعه  401نفر از کارمندان استخدام رسمي
استانداري کرمانشاه بودند كه  197نفر با استفاده از فرمول كوكران و روش نمونه گيري طبقهاي تصادفي ساده به عنوان
نمونه آماري انتخاب شدند .ابزار گردآوري اطالعات در اين پژوهش پرسشنامه رفتار خودشيفتگي و رفتار رياکارانه شيري
و همکاران ( )1394است که داراي  50سوال ميباشد كه روا يي صوري آن مورد تأييد اساتيد و نخبگان قرار گرفت .براي
پايايي آن از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد که براي پرسشنامههاي رفتار خودشيفتگي و رفتار رياکارانه بر روي  30نفر
از نمونه مورد مطالعه به ترتيب  0/91و  0/76اندازهگيري گرديد .براي تجزيه و تحليل دادههاي پرسشنامه از آزمونهاي

T

تک نمونهاي ،همبستگي و مدل معادالت ساختاري ،موجود در بستههاي نرم افزاري  SPSSو  AMOSاستفاده شد.
يافته ها :يافته ها بيانگر آن بود که ميزان رفتار خودشيفتگي مدديران از منظدر کارکندان حددود  % 37/4و سدط رفتارهداي
رياکارانه آنان تقريباً  % 37/6بود .در بين ابعاد رفتار خودشيفتگي مديران ،بيشترين ميانگين مربوط به بعدد محدق بدودن و
کمترين مربوط به بعد بهره کشي بود .در بين ابعاد رفتار رياکارانه مديران ،بيشترين ميانگين مربوط به بعد سياست جدببي
مديريت در قبال منابع انساني و کمترين مربوط به بعد سي است دفعي مديريت در قبال منابع انساني بود.
نتيجه گيري :نتايج حاكي از آن بود كه خودشيفتگي مديران بر رفتارهاي رياکارانه اثر مستقيم و معناداري داشت و همچنين
ابعاد خودشيفتگي مديران از جمله اقتدار ،خودنمايي ،برتري جويي ،بهره کشي ،محق بودن ،خودبسندگي و خودبيني
مديران سبب ارتقاي سط رفتارهاي رياکارانه در سازمان مي شوند .همچنين مولفه اقتدار بيشترين تاثير را بر رفتارهاي
رياکارانه داشت .از طرفي ،ميزان خودشيفتگي و رفتارهاي رياکارانه مديران در استانداري كرمانشاه در حد نسبتاً پائيني
ميباشد.
کلمات کليدي :خودشيفتگي مديران ،رفتارهاي رياکارانه ،اقتدار ،خودنمايي ،برتري جويي ،خودبسندگي ،خودبيني
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 2استاديار ،گروه مديريت دولتي ،واحد تويسرکان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تويسرکان ،ايران (مسول مکاتبات)
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مقدمه
رفتار سياسي در سازمان ،جزء الينفک زندگي سازماني است .اين نوع از رفتارها ،محيط کاري تفرقهافکن و
مخربي را ايجاد خواهند کرد که آثار منفي فزايندهاي بر سازمان دارد .بوچانان )2008( 1در اين زمينه بيان ميدارد که:
با توجه به ماهيت دوگانه و نسبي بودن رفتار سياسي ،افزايش کاربرد اين مفهوم در محيط کار ،عدم وجود درک
دقيق از رفتار سياسي و نيز نياز به رعايت الزامهاي اخالقي در به کارگيري اين نوع رفتارها ،اهميت مطالعه رفتار
سياسي افزايش يافته است (شيري و همکاران.)1394 ،
گاه اعضاي سازمان در دست کم دو موقعيت ارتباطي بين فردي با ديگر ذينفعان سازمان ،متفاوت و گاهي
متناقض رفتار ميکنند ،به نحوي که تنها يکي از آن رفتارها با نگرش واقعي ايشان سازگار است يا هيچ يك از آنها
با نگرش واقعيشان تطبيق ندارد .گسترش چنين رفتاري در سازمان را رفتارهاي رياکارانه 2اطالق ميکنند .اهميت
اين رفتار سازماني از آن روست که ميتواند اعتماد بين فردي در سازمان را مخدوش سازد که يکي از اثر گبارترين
متغيرها در رفتار ميان فردي در سازمان است ،زيرا کارايي و دقت ارتباط را تحت تاثير قرار ميدهد (هادوي نژاد و
همکاران.)1392 ،
از طرفي دنياي امروز ،دنياي سازمانهاست و مديريت قلب هر سازمان محسوب ميشود .ضعف عملکردي
مديريت در سازمان با وجود قوتهاي منابع ،فناورانه و نيروي انساني باعث سوء عملکرد و شکست آن سازمان در
نيل به اهدافش ميشود .با توجه به خطر شيوع عدم صالحيت و بي کفايتي مديريتي و رفتار غير اخالقي رهبران،
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پژوهشگران توجه خاص خود را در طول دههي گبشته به شناسايي عواملي متمرکز کردهاند که منجر به رفتارهاي
غير اثر بخش و فقدان صداقت در ميان رهبران ميشود .يکي از رفتارهاي غير اخالقي که ممکن است گريبانگير
مديران سازمان شود ،رفتار رياکارانه است (شيري و همکاران .)1394 ،فرمهاي رهبري غير اخالقي به عنوان رهبري
رياکارانه توصيف شده است .در اصطالح مديريت ،رهبران غير اخالقي به عنوان رهبراني با هيجانات سوء
استفادهگرانه و گاهي اوقات خشونتآميز توصيف شدهاند.
نفاق اغلب در روانشناسي اجتماعي به عنوان «ناسازگاري بين قول و عمل فرد» تعريف شده است .رفتار
رياکارانه در واقع گفتن چيزي و عمل کردن به گونهاي ديگر است که به نوعي حفظ رعايت و حفظ هنجارهاي
اخالقي در ارتباط با ديگران ،اما نقض آنها به صورت پوشيده ميباشد (المرز 3و همکاران .)2010،با توجه به
ويژگيهاي رفتارهاي رياکارانه ميتوان ريشه اين گونه رفتارهاي منفعتطلبانه را در ويژگيهايي مانند خود
شيفتگي 4جستجو کرد.
در سازمانها مديران اجرايي خود شيفته پاداشهاي بيشتري براي خود قائل ميشوند و از اين طريق موقعيت
خود را در سازمان مستحکم ميکنند .گرايش به احساس خود بزرگي در ميان افراد خودشيفته ،سبب ميشود قدرت
و مديريت براي فرد خودشيفته شغل جبابي به حساب آيد و متاسفانه اين امر سبب ميشود مديريت حرفهاي
آسيبپبير شود .لبا در عصر رقابتي امروز شناسايي ويژگيهاي رفتاري مديران و کنترل آنها جهت نيل به اهداف
سازماني حائز اهميت است (اوريلي 5و همکاران.)2014 ،
با توجه به اين که پيشرفت و عملکرد بهينهي سازمانها نقش مهمي در توسعه ملي ايفا ميکند و مديران عامل
کليدي در جهت ارتقاي عملکرد سازمانها به شمار ميآيند؛ لبا ضروري است چشماني روشنبين و ريزبين مديران
سازمانها را رصد کند؛ داشتن تصويري روشن از ويژگيهاي شخصيتي مديران به سازمانها در پيشبرد اهداف
کمک خواهد کرد .در همين رابطه پژوهشهاي فرجيقناتي ( ،)1389بشارت و همکاران ( ،)1390شيري و همکاران
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( ،)1394هافمن 6و همکاران ( ،)2013آغاز و همکاران ( )2014و پيترنکو 7و همکاران ( )2015نشان دادند که
رفتارهاي خودشيفتگي مديران باعث ميشود که سط رفتارهاي رياکارانه آنان در سازمان بيشتر شود .زيرا ايشان
نشان دادند که افراد با رفتار خودشيفتگي ،عالقه زيادي به نفوذ بر ديگران داشته و همواره با سياستهاي دفعي و
جببي خود در زمينه منابع انساني ،رفتارهاي رياکارانهاي را در سازمان پياده ميکنند.
افراد خودشيفته در اهميت خود اغراق ميکنند و اين مسأله باعث ميشود افراد خودشيفته در مورد دستاوردها و
توانمنديهاي خود غلو کنند .با توجه به حس محقق بودن چنين افرادي ،آنها نسبت به ديگران با ديدهي حقارت
مينگرند و تکبر را به نمايش ميگبارند و استثمارگرانه از ديگران براي رسيدن به اهداف خود استفاده ميکنند
(فرينو 8و ديگران .)2014 ،اين ويژگي يعني استفاده از ديگران براي استفاده از آنان در رفتارهاي رياکارانه به چشم
ميخورد .بر اين اساس ،با مرور ادبيات مربوط به خودشيفتگي و رفتارهاي رياکارانه در حوزه مديريت و سازمان
مسأله اصلي به ش رح زير است .آيا خودشيفتگي مديران بر رفتارهاي رياکارانه کارکنان در استانداري كرمانشاه تاثير
دارد؟
فرضيههاي مورد بررسي در پژوهش حاضر که به دو بخش فرضيههاي اصلي و فرعي تقسيم ميشوند ،عبارتند از:

فرضيه اصلي پژوهش:
رفتار خودشيفتگي تأثير معناداري بر رفتار رياکارانه در استانداري كرمانشاه دارد .
 -1اقتدار تأثير معناداري بر رفتار رياکارانه در استانداري كرمانشاه دارد.
 -2خودنمايي تأثير معناداري بر رفتار رياکارانه در استانداري كرمانشاه دارد.
 -3برتري جويي تأثير معناداري بر رفتار رياکارانه در استانداري كرمانشاه دارد.
 -4بهره كشي تأثير معناداري بر رفتار رياکارانه در استانداري كرمانشاه دارد.
 -5محق بودن تأثير معناداري بر رفتار رياکارانه در استانداري كرمانشاه دارد.
 -6خودبسندگي تأثير معناداري بر رياکارانه در استانداري كرمانشاه دارد.
 -7خودبيني تأثير معناداري بر رفتار رياکارانه در استانداري كرمانشاه دارد.
خودشيفتگي يک ويژگي فطري  -شخصيتي و بنيادي انسان است که بسته به نوع زمينههاي ژنتيک افراد ،تربيت
خانوادگي ،شرايط رشد و شرايط اجتماعي و محيطي ،ممکن است تشديد شده و شدت يابد ،به نحوي که بر ساير
ويژگيهاي شخصيتي غالب شود .در خود شيفتگي شخص در ذهن خويش صفات و فضائل ايدهآلي را ميسازد و
خود را داراي آن صفات تصور ميکند .شخص تصويري از خويش ميسازد که به ميزان قابل توجهي ،با آنچه
واقعي است ،فاصله دارد .ممکن است زيبايي ،هوش ،سخاوت ،تقدس ،صداقت ،شرافت ،شجاعت يا هر چيز
ديگري که مورد نظر و مقتضاي شخصيت وي است را به صورت ايدهآل و بي نقص در خود به تصور درآورد .به
هر ميزان که اين تصورات ايدهآلي غير واقعيتر باشند ،شخص را متزلزلتر و بيشتر محتاج تصويب و تمجيد ديگران
ميکند (شيري و همکاران.)1394 ،
رفتار منافقانه (رفتار رياکارانه )9در واقع گفتن چيزي و عمل کردن به گونهاي ديگر است که به نوعي حفظ
رعايت و حفظ هنجارهاي اخالقي در ارتباط با ديگران ،اما نقض آنها به صورت پوشيده ميباشد .نوعي دروغ
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است که بر پايه آن فرد نگرش خاصي را وانمود ميکند تا نزد ديگران قدسي يا موجه جلوه کند (المرز 10و
ديگران.)2010،
11

در تحقيق شيري و همکاران ( )1394نشان دادند که خودشيفتگي مديران بر رفتار ماکياولگري آنها تاثير
گباشته و رفتار ماکياولگري هم باعث بروز رفتار منافقانه (رفتار رياکارانه) ميشود.
هادوينژاد و همکاران ( )1392در تحقيقي با عنوان رفتارهاي منافقانه (رفتارهاي رياکارانه) در ارتباطات بين
فردي سازمان مشخص نمودند که رفتارهاي منافقانه (رفتارهاي رياکارانه) در ارتباطات بين فردي در سازمان ،يکي
از هم خانوادههاي رفتار فردي نفاق در سازمان است و به لحاظ کانون تمرکز ،ارتباطات ،ادراک مخاطب از
ناهمگوني و هدف جبابيت نزد مخاطب ،از ساير رقبايش (خودشيريني ،نفاق از ديدگاه روانشناسي اجتماعي و نفاق
سازماني دروني) متمايز است.
هادوي نژاد و همکاران ( )1389به منظور کاوش فرآيند رفتارهاي منافقانه (رفتارهاي رياکارانه) در ارتباطات بين
فردي در سازمان ،ضمن انجام پژوهشي با راهبرد نظرية داده بنياد در يکي از سازمانهاي دولتي ايران ،مدلي براي
اين پديدة رفتاري ارائه نمودند .نتايج پژوهش ضمن تأييد فرضيههاي پژوهش نشان داد ،سه مؤلفههاي ماکياوليسم
(مولفه فردي) ،سياست جببي و دفعي مديريت در قبال منابع انساني سازمان (مولفه گروهي) و احتمال جابجايي
قدرت در سازمان(مولفه سازماني) به عنوان شرايط علّي مبين رفتارهاي منافقانه (رفتارهاي رياکارانه) در ارتباطات
بين فردي در  -سازمان در بروز ميل به مديريت تصويرپردازي زياده طلبانه چندسويه در اعضاي سازمان اثر دارند.
سال هفتم /ويژه نامه 1395

عالوه بر اين متغير که مقولة محوري در تبيين رفتارهاي مزبور قلمداد ميشود ،بستر و شرايط مداخلهگري وجود
دارند که در صدور رفتارهاي ياد شده تأثير ميگبارند.
پيترنکو و همکاران ( )2015در پژوهش خويش که به بررسي نقش خودشيفتگي مديران بر مسئوليت اجتماعي
سازمان پرداختند ،نشان دادند که خودشيفتگي مديران مي تواند سط مسئوليت اجتماعي را در سازمان دستخوش
تغيير نمايد و باعث شود که عملکرد سازماني کاهش يابد.
آغاز و همکاران ( )2014در پژوهش خويش که به بررسي نقش خودشيفتگي مديران بر محيط کاري پرداختند،
نشان دادند که خودشيفتگي مديران مي تواند تاثيرات معکوسي بر محيط کاري و روابط بين مديران و کارکنان
بگبارد .اکنون براساس مباني نظري پژوهش ،مدل مفهومي پژوهش در شکل شماره  1آورده شده است:
اقتدار
خودنمايي
ماكياوليسم
سياست دفعي
مديريت
سياست جذبي

برتري جويي

رفتار هاي

رفتار

رياكارانه

خودشيفتگي

مديريت

بهره كشي
محق بودن
خودبسندگي
خودبيني

شکل شماره  :1مدل مفهومي پژوهش (هادوينژاد و همکاران)1389 ،
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روش شناسي پژوهش
تحقيق حاضر از نظر هدف ،كاربردي و از لحاظ روش جزء تحقيقات توصيفي از نوع همبستگي و از لحاظ
شيوه گردآوري دادهها تحقيقي ميداني ميباشد .جامعه آماري اين تحقيق شامل  401نفر از کارکنان استخدام رسمي
استانداري کرمانشاه ميباشد که محقق تالش دارد ،اطالعات مورد نياز پژوهش خود را از اين جامعه جمعآوري
نمايد .از اين رو جامعه آماري اين تحقيق از نوع جامعه محدود ميباشد و با استفاده از جدول مورگان تعداد 197
نفر به عنوان نمونه به روش نمونهگيري تصادفي ساده تعيين گرديدند.
پرسشنامهاي که در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفت ،پرسشنامه رفتار خودشيفتگي و رفتار رياکارانه شيري و
همکاران ( )1394است که داراي  50سوال ميباشد .معيار اندازهگيري سواالت پرسشنامه حاضر مقياس پنجگانه
طيف ليکرت ميباشد .به دليل اين كه اين پرسشنامهها استاندارد ميباشند و در پژوهش شيري و همکاران ()1394
به كار گرفته شدهاند ،نشان دهنده اين است كه روايي (ظاهري و محتوايي) اين پرسشنامهها در سط قابل قبولي
است .ولي براي اطمينان خاطر نظر اساتيد محترم در اين زمينه گرفته شد .همچنين پايايي با استفاده از ضريب آلفاي
كرونباخ 12براي پرسشنامههاي رفتار خودشيفتگي و رفتار رياکارانه بر روي  30نفر از نمونه مورد مطالعه ،به ترتيب
 0/91و  0/76اندازهگيري گرديد.

ابتدا قبل از بررسي فرضيههاي پژوهش الزم است ،نرمال بودن متغيرهاي تحقيق با آزمون کولموگروف –
اسميرنف 13توسط نرمافزار  SPSSمورد ارزيابي قرار گيرد .بنابراين جدول شماره  1به بررسي نرمال بودن متغيرهاي
تحقيق ميپردازد.
جدول شماره  :1بررسي نرمال بودن متغيرها
متغيرها

آماره

Z

سطح معناداري

رفتار خودشيفتگي

0/67

0/415

رفتار رياکارانه

0/614

0/496

اقتدار

0/947

0/237

خودنمايي

1/032

0/17

برتري جويي

0/573

0/548

بهره کشي

0/665

0/435

محق بودن

0/483

0/643

خودبسندگي

0/647

0/479

خودبيني

0/727

0/368

با توجه به جدول شماره  1ميتوان نتيجه گرفت كه سطوح معناداري تمامي متغيرها بيشتر از  0/05ميباشند .لبا
دادههاي متغير هاي فوق نرمال هستند ،بنابراين نرمال بودن متغيرهاي مبكور استفاده كردن از آزمونهاي پارامتريدك
را جهت استنباط فرضيههاي پژوهش توجيه مينمايند.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

يافتههاي پژوهش
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جهت بررسي فرضيههاي پژوهش از تحليل معادالت ساختاري تحت نرمافزار  AMOSاستفاده مي گردد .جدول
شماره  2برآورد روابط بين متغيرها را نشان ميدهد.
جدول شماره  :2برآورد روابط در فرضيههاي پژوهش
فرضيه

برآورد

انحراف معيار

نسبت بحراني

بارعاملي

سطح معني داري

اصلي

1/94

0/153

12/704

0/553

0/001

فرعي اول

2/15

0/114

13/81

0/58

0/001

فرعي دوم

1/16

0/456

10/17

0/54

0/001

فرعي سوم

0/97

0/658

8/95

0/51

0/001

فرعي چهارم

1/68

0/121

11/46

0/56

0/001

فرعي پنجم

1/77

0/116

12/16

0/57

0/001

فرعي ششم

1/53

0/439

11/04

0/55

0/001

فرعي هفتم

1/02

0/635

9/15

0/52

0/001

از جدول شماره  2ميتوان نتيجه گرفت که نسبت بحراني يا همان ( )CRبراي تاثير رفتار خودشديفتگي و ابعداد
آن بر رفتار رياکارانه در محدوده  2/58و  -2/58نمي باشد و اين نشان ميدهد که تاثير رفتار خودشديفتگي و ابعداد
سال هفتم /ويژه نامه 1395

آن بر رفتار رياکارانه معنيدار هستند .همچنين سط معني داري کمتر از  0/01است که گوياي اين مطلب ميباشد،
تاثير رفتار خودشيفتگي و ابعاد آن بر رفتار رياکارانه با سط اطمينان  % 99معنادار ميباشند .همچنين بار عداملي در
حالت استاندار همان ضرايب بتا است که نشان دهنده ميزان تاثير روابط ميباشند .به طوري که رفتار خودشيفتگي به
ميزان  % 55بر رفتار رياکارانه تاثيرگبار است .بنابراين ميتوان گفت که رفتار خودشيفتگي و ابعاد آن تأثير معناداري
بر رفتار رياکارانه در استانداري كرمانشاه دارند .از طرفي با توجه به بارعاملي ،بيشترين تاثير و کمتدرين تداثير ابعداد
رفتارهاي خودشيفتگي بر رفتارهاي رياکارانه به ترتيب مربوط به ابعاد اقتدار و برتري جويي است .پس فرضيههداي
پژوهش تائيد و فرضيه صفر رد ميگردد .حال جدول شماره  3با استفاده از شاخصهاي بدراش مددل ،بده بررسدي
برازش مدل که نشان دهنده بيشترين مشابهت نتايج با جامعه را دارد ،ميپردازد.
جدول شماره  :3شاخصهاي برازش مدل در فرضيه اصلي پژوهش
شاخص
X2/df
RMSEA
NFI

14

CFI
IFI

0/009

کوچکتر از 0/08

رد نشد

0/95

بزرگتر از 0/5

رد نشد

0/96

بزرگتر از 0/8

رد نشد

16

0/94

بزرگتر از 0/8

رد نشد

17

18

RFI

0

کوچکتر از 3

رد نشد

15

NNFI
PNFI

مقدار

مقدار قابل قبول

نتيجه

19

0/97

بزرگتر از 0/9

رد نشد

0/97

بزرگتر از 0/9

رد نشد

0/94

بزرگتر از 0/9

رد نشد
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جدول شماره  :4شاخصهاي برازش مدل در فرضيههاي فرعي پژوهش
مقدار

مقدار قابل قبول

نتيجه

شاخص

0

کوچکتر از 3

رد نشد

RMSEA

0/009

کوچکتر از 0/08

رد نشد

NFI

0/95

بزرگتر از 0/5

رد نشد

NNFI

0/96

بزرگتر از 0/8

رد نشد

PNFI

0/94

بزرگتر از 0/8

رد نشد

CFI

0/97

بزرگتر از 0/9

رد نشد

IFI

0/97

بزرگتر از 0/9

رد نشد

RFI

0/94

بزرگتر از 0/9

رد نشد

X2/df

جداول فوق نشان ميدهند که شاخص برازش مدل که همان  RMSEAاست ،کوچکتر از  0/08بوده و بنابراين
مدل از برازش مناسب برخوردار هستند .همچنين شاخص کفايت نموده که همان  X2/dfاسدت ،نيدز کدوچکتر از 3
ميباشند و نشان ميدنهد که تعداد نمونه مورد بررسي مناسب هستند .حال مدل ساختاري در دو حالت استاندارد و
غيراستاندارد به تفکيک فرضيه هاي اصلي و فرعي نشان داده ميشود:

شکل شماره  :3مدل ساختاري فرضيه اصلي در حالت استاندارد

شکل شماره  :4مدل ساختاري فرضيههاي فرعي در حالت غيراستاندارد

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

شکل شماره  :2مدل ساختاري فرضيه اصلي در حالت غيراستاندارد
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شکل شماره  :5مدل ساختاري فرضيههاي فرعي در حالت استاندارد
جهت بررسي ميزان متغيرهاي پژوهش در جامعه مورد مطالعه از آزمون پارامتريك  Tتدك نمونده اي 20اسدتفاده
ميگردد .جدول شماره  5شاخصهاي آماري مربوط به متغيرهاي پژوهش را نشان مي دهد.
جدول شماره  :5بررسي ميزان خودشيفتگي مديران و رفتارهاي رياکارانه
سال هفتم /ويژه نامه 1395

فرضيه

ميانگين

درصد

خودشيفتگي

1/87

37/4

رفتارهاي رياکارانه

1/88

37/6

ارزش
تست
3

آماره
T

- 18/568
- 16/276

درجه

سطح

تفاوت

آزادي

معناداراي

ميانگين

0/001

- 1/127

0/001

- 1/112

196

براساس نتايج جدول شماره  5مي توان نتيجه گرفت ،سطوح معناداري به دست آمده از مقدار آماره  Tمربوط به
متغيرهاي خودشيفتگي و رفتارهاي رياکارانه مديران كوچكتر از  0/01مي باشند كه نشان مي دهد با سط اطميندان
 % 99تفاوت معناداري بين مقدار ارزشي با ميانگين نمونه وجود دارد .از طرفي با توجه به اينكه ميانگين نمونه مورد
بررسي ،تا حدودي کمتر از نمره ارزشي مي باشد ،بنابراين ميزان خودشيفتگي و رفتارهاي رياکارانه مديران در حدد
نسبتاً پائيني مي باشد.
نتيجهگيري
براساس يافتههاي پژوهش ،رفتار خودشيفتگي بر رفتار رياکارانه تاثير معناداري دارد ( .)P>0/01در واقع هرچه
رفتارهاي خودشيفتگي مديران افزايش مييابد ،سط رفتارهاي رياکارانه آنان در سازمان بيشتر ميگدردد .در همدين
رابطه نتايج پژوهش هاي فرجيقناتي ( ،)1389بشارت و همکاران ( ،)1390شديري و همکداران ( ،)1394هدافمن و
همکاران ( ،)2013آغاز و همکاران ( )2014و پيترنکو و همکاران ( )2015همسو با نتيجه پژوهش حاضر است .زيرا
ايشان در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند که رفتارهاي خودشيفتگي مديران باعث ميشود که سدط رفتارهداي
رياکارانه آنان در سازمان بيشتر شود .زيرا ايشان نشان دادند که افراد با رفتار خودشيفتگي ،عالقه زيادي به نفدوذ بدر
ديگران داشته و همواره با سياستهاي دفعي و جببي خدود در زمينده مندابع انسداني ،رفتارهداي رياکاراندهاي را در
سازمان پياده ميکنند.
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علت اين تاثيرگباري آن است که مديران با رفتارهاي خودشيفته همواره احسداس مديکنندد کده زمدام امدور در
دستان آنان است و آنان هستند که ميتوانند به همه جوانب کاري تسلط کافي و الزم داشته باشند .زيرا چنين افرادي
احساس اقتدار و خودبزرگ بيني بااليي دارند و بنابراين خود را برتر و واالتر از ديگران دانسته و لبا از جايگاه خود
سعي مي کنند که به نفع خويش استفاده کنند و شرايط سازمان را طدوري شدکل دهندد کده در آن احسداس راحتدي
بيشتري نمايند .به طوري که کارکنان را طوري عادت دهند که براي آنان از ساير افدراد و شدرايط کداري اطالعدات
آورده و با ايجاد تفرقه در بين کارکنان ،بتوانند با نقاط ضعف و قوت آنان آشنا شده و چنين تعارضاتي را به عندوان
دستاويز خود قرار داده و براي پيشرفت و موفقيت خود از آن استفاده کنند .از طرفي مديران خودشيفته به دليل ايدن
که خود را از هر لحاظ بهتر از ديگران ميدانند بنابراين به طور مستقيم سياستهايي را در زمينه منابع انساني در نظر
ميگيرند .به ظوري که سياست هاي دفعي و جببي اي را در سازمان پياده ميسازنند تا شرايط را براي بهدرهکشدي و
محق بودن خود فراهم آورند.
مديران خود شيفته همواره از قدرت گرفتن افراد در سازمان هراس و نگراني داشته و بنابراين ارتباط مناسدب و
در خورشايسته اي را با افراد قديمي و با تجربه سازمان ندارند و با دادن فرصتهاي بيشمار به افدراد کدم سدابقه در
سازمان که اعتماد به نفس کمتري در زمينه کاري دارند ،بستر وابستگي اعضاي سازمان را به خود بيشتر مديکنندد و
اين امر ميتواند سط اقتدار آنان را در سازمان افزايش دهد.
استفاده از موقعيت خود دست به سياستهايي در زمينه منابع انساني نموده تا شرايط کاري را بده نفدع خدود تغييدر
دهند و با پايمال کردن حقوق ديگران سعي در افزايش بهرهکشي در سازمان دارند که تمام موارد فوق ميتواندد بده
افزايش رفتارهاي رياکارانه در سازمان دامن زند .پيشنهاد ميشود که در هنگام تعيين پستهاي مديريت توسط افراد،
سط خودشيفتگي و ساير اختالالت شخصيتي مديران را در کنار سنجش ساير توانمنديهاي آنان در سازمان مدنظر
قرار دهند تا اختالالت شخصيتي مديران که ميتواند ريشه در زندگي گبشته و حال آنان داشته باشد ،نتواند بر آينده
کاري کارکنان و سازمان تاثيرات سوء بگبارد.
 -1بر اساس يافتههاي پژوهش با توجه به تاييد فرضيه فرعي اول ،مي توان گفت که اقتدار بر رفتار رياکارانه تاثير
معناداري دارد ( .)P>0/01مديران مقتدر سعي مي کنند که از تمامي جنبههاي کاري در سازمان سردرآورده و بده
هيچ يک از اعضاي سازمان اجازه تصميمگيري را نمي دهند و اگر به ظاهر از ديگران مشورت مديگيرندد ،ولدي
تصميم نهايي را خودشان اتخاذ ميکنند .همچنين مديران مقتدر احساس شايستگي بااليي در امور داشته و خدود
را فرد موفقي ميپندارند و بنابراين به خود اجازه ميدهند که بر همه تسلط داشته باشند که اين امر ميتواند زمينه
رفتارهاي رياکارانه را فراهم آورد .از طرفي ديگران را مجبور مي سازند که اقتدار و جايگاه آندان را بده رسدميت
بشناسند و همواره خود را فردي با هوش و با استعداد معرفي ميکنند و اين امر ميتواند سبب شود که به راحتي
در رابطه با ديگران قضاوت کرده و رفتارهاي رياکارانهاي را از خود بدروز دهندد .مدديران مقتددر ،سدلطه گدر و
پرمدعا بوده و لبا نظرات و ايدههاي ديگران براي آنان اهميت چنداني نداشدته و بندابراين چندين سدلطهگدري و
استبدادي در سازمان ميتواند باعث ايجاد نفاق در بين کارکنان شود .پيشنهاد ميشود که با عدم دخالت مديريت
در تمامي امور کاري از طريق دادن فرصتهاي رشد از جمله افزايش سط دانش و آگاهي کارکندان بده وسديله
آموزش هاي مورد ني از آنان و اظهارنظر به کارکندان بده خصدوص در جلسدات فدردي و جمعدي ،زمينده کداهش
رفتارهاي رياکارانه را فراهم آورند.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

بنابراين ميتوان در کل نتيجه گرفت که مديران خودشيفته همواره خدود را بهتدر از ديگدران دانسدته و بدا سدوء
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 -2بر اساس يافتههاي پژوهش با توجه به تاييد فرضيه فرعي دوم ،مي توان گفت که خودنمايي بر رفتار رياکارانده
تاثير معناداري دارد ( .)P>0/01مديراني که رفتارهاي خودشيفته دارند ،احساس ميکنند اليق خودنمايي هسدتند
و همواره سط دانش و آگاهي آنان از زيردستانشان بيشتر است و همين امر ميتواند زمينه رفتارهاي رياکارانه را
افزايش دهد .از طرفي در روابط کاري احساس فروتني نداشته و همواره خود را برتر و باالتر از ديگران دانسته و
به کوچکترين بي توجهي واکنش نشان ميدهند .زيرا عالقه زيادي دارند که همواره در کانون توجه قرار گيرندد.
آنان بر اين باور هستند که شهامت بااليي در انجام امور دارند و بنابراين با ايجاد رفتارهداي ماکياوليسدم و بهدره
کشي از ديگران ،زمينه رشد و ترقي خود را فراهم ميآورند .از طرفي ،اين مديران به دليدل ايدن کده خودنمدايي
بااليي دارند ،لبا همواره سعي مي کنند که خود آغازگر مسائل جديد و سبک هاي کاري نو باشند و از ايددههداي
نوين ديگران استقبالي نمي کنند و لبا چنين رفتاري باعث افزايش اعمال رياکارانه در سازمان ميشدود .پيشدنهاد
مي شود که با ايجاد روابط و تعامالت خاضعانه و محترمانه با کارکنان و نيز پياده سازي ايدههاي نوظهور کارکنان
از طريق اجرايي نمودن افکار خالقانه کارکنان در سازمان ،زمينه کاهش رفتارهاي رياکارانه را فراهم آورند.
 -3بر اساس يافتههاي پژوهش با توجه به تاييد فرضيه فرعي سوم ،مي توان گفدت کده برتدري جدويي بدر رفتدار
رياکارانه تاثير معناداري دارد ( .)P>0/01هرچه مديران در سازمان احساس نمايند که منحصر به فدرد هسدتند و
عاري از اشتباه در تصميمگيري ميباشند ،بنابراين به ديگران اجازه دخالت در امور تصميمگيري را نداده و خدود
به تنهايي سياستهايي را در زمينه منابع انساني ميگيرند که اين سياستها در نهايت مديتواندد اثدرات مخربدي
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براي سازمان در پي داشته باشد .زيرا تصميم به صورت فردي اتخاذ شده است و ميتواند زمينه سداز رفتارهداي
رياکارانه در سازمان شود .به طوري که عدهاي در سازمان رضايت کافي داشته و عدهاي ديگر بسديار ناراضدي و
نگران شرايط کاري هستند .از طرفي مديران برتريجو ،دوست دارند که ديگران آنان را افرادي ويژه و منحصر به
فرد قلمداد کنند و بنابراين همواره از خود تعريف و تمجيد کرده و اين امر چنين حسي را در نزد ديگران ايجداد
ميکند که مدير از ديگران باالتر و واالتر بوده و نمي توانند هيچ گاه به جايگاه و پست وي دسترسي داشته باشند
و اين امر زمينه انگيزش شغلي را کاهش داده و باعث افزايش رفتارهاي ماکياوليسدمي در سدازمان و در نهايدت
رفتارهاي رياکارانه ميشود .پيشنهاد ميشود که با ايجاد رقابت سالم در سازمان و بيان نکات مثبت کاري کارکنان
و نپرداختن محض به توانمندي هاي خود در جلسات کاري و نيز ارائه تشويقهاي مادي و معندي از جملده دادن
حقوق و دستمزد بيشتر و نيز ارتقاي شغلي کارکنان ،زمينه کاهش رفتارهاي رياکارانه را فراهم آورند.
 -4بر اساس يافتههاي پژوهش با توجه به تاييد فرضيه فرعي چهارم ،مي تدوان گفدت کده بهدره کشدي بدر رفتدار
رياکارانه تاثير معناداري دارد ( .)P>0/01هرچه مديران احساس نمايند که ميتوانند بر افکار و ذهنيات کارکندان
تسلط يابند ،بيش از پيش افکار خود را به آنان تحميل کرده و چنين امري زمينه ساز کداهش ندوآوري از سدوي
کارکنان در سازمان خواهد بود و در سازماني که نوآوري وجود نداشته باشد و تمامي تصميمهدا حدول نظدارات
مدير باشد ،رفته رفته رفتارهاي رياکارانه در سازمان افزايش مييابد .از سوي ديگر ،زماني که مديريت احسداس
کند که تسلط بر افکار کارکنان براي وي ساده است و ميتواند از کارکنان به هر نحوي بهره کشي نمايد ،بنابراين
سعي در تغيير ذهنيت کارکنان به سود خود کدرده و ايدن امدر نمونده بدارزي از ماکياوليسدم و همدان رفتارهداي
رياکارانه در سازمان است .پيشنهاد مي شود که با عدم قضاوت و داوري کردن زودهنگام در رابطه بدا کارکندان و
عدم بيان مشکالت کاري و شخصي کارکنان در جلسات کاري ،زمينه کاهش رفتارهاي رياکارانه را فراهم آورند.
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 -5بر اساس يافتههاي پژوهش با توجه به تاييد فرضيه فرعي پنجم ،مي توان گفت که محق بودن بر رفتار رياکارانه
تاثير معناداري دارد ( .)P>0/01هرچه مديران انتظارات بيشتري در خارج از تواناييهاي کارکنان داشدته باشدند،
کارکنان براي دستيابي به جايگاه بهتر در سازمان سعي در چاپلوسي و ظاهرسازي کرده تا بتوانند خود را توانمند
جلوه دهند که اين امر ميتواند رفتارهاي رياکارانه را در سازمان افزايش دهد .از سوي ديگدر ،زمداني کده مددير
خودشيفته ،احساس مي کند که حق زيادي بر گردن کارکنان دارد و بر اين باور است که کارکنان نسدبت بده وي
مديون هستند ،بنابراين بيش از پيش حقوق افراد را پايمال کرده و رفتارهاي ماکياوليسدمي از وي سدر مديزندد.
همچنين تمايدل زيداد مدديريت بده قددرت و روز ،باعدث مديشدود کده وي تصدميماتي خدارج از هنجارهدا و
چارچوب هاي سازماني اتخاذ کند که اين امر ميتواند حدق ديگدران را ضدايع کدرده و باعدث ايجداد رفتارهداي
رياکارانه در سازمان شود .پيشنهاد مي شود که با توجه به نيازها و خواستههاي کاري کارکنان و داشدتن انتظدارت
معقوالنه و در خور توانمندي کارکنان و ارائه مسئوليت کاري منطبق با توانمندي آندان ،زمينده کداهش رفتارهداي
رياکارانه را فراهم آورند.
 -6بر اساس يافتههاي پژوهش با توجه به تاييد فرضيه فرعي ششم ،مي تدوان گفدت کده خودبسدندگي بدر رفتدار
رياکارانه تاثير معناداري دارد ( .)P>0/01مديران خودبسنده ،تنها به تواناييها خود و افکار خويش در تصميمهدا
بسنده کرده و نظرات و ايدههاي کارکنان بدراي آندان اهميدت چندداني نددارد و لدبا ايدن امدر مديتواندد زمينده
عدم وابستگي مديريت در سازمان به کارکنان سبب ميشود که مديريت در اتخاذ تصدميمهدا حداالت و شدرايط
کاري کارکنان را به درستي لحاظ نکرده ،زيرا از آنان مشورت نگرفته که اين امر ميتواندد باعدث پايمدال شددن
حقوق کارکنان و ايجاد رفتارهاي ماکياوليسمي در سازمان شود .پيشنهاد ميشدود کده بدا بهدرهگيدري از نظدرات
کارکنان و دادن مسئوليت هاي کاري منطبق با استعدادهاي آنان و همچنين ايجاد انگيزه شغلي بده کارکندان بدراي
رسيدن به پستهاي باالي سازماني ،زمينه کاهش رفتارهاي رياکارانه را فراهم آورند.
 -7بر اساس يافتههاي پژوهش با توجه به تاييد فرضيه فرعي هفتم ،مي توان گفت که خودبيني بر رفتار رياکارانده
تاثير معناداري دارد ( .)P>0/01خودبيني مديران خودشيفته در سازمان باعث ميشود که آنها تنهدا خدود را بدي
عيب و نقص فرض کرده و کارکنان را داراي مشکالت بي شماري بدانند و بندابراين چندين احسداس و بداوري
سبب مي شود که مديريت کمتر در تصميمها و ايجاد راهکارها در سازمان از کارکنان کمک گيرد .هرچه کارکنان
مشارکت کمتري داشته باشند ،مدير شرايط خود را بيشتر مدنظر قرار داده و بنابراين سازمان را به مکاني نامناسب
براي کارکنان و به خصوص کارکنان قديمي و باتجربه خواهد کرد .زيرا احساس ميکند که کارکندان بدا تجربده
دانش بااليي داشته و از آنجا که همواره خود را برتر از ديگران ميپندارد ،بنابراين اقدام به سياستهاي دفعدي و
جببي در سازمان زده و در نتيجه رفتارهاي رياکارانه را در سازمان شکل ميدهد .پيشنهاد ميشود که با قبول اين
مورد که کارکنان در بسياري موارد توانمندي بيشتري نسبت به مديريت داشته و ميبايست از اين شايستگيها به
نحو احسن استفاده کرد و قبول نقاط ضعف خود ،زمينه کاهش رفتارهاي رياکارانه را فراهم آورند.
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