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چکیده
هدف از اين تحقیق بررسي تاثیر خودشیفتگي بر عملکرد مديران دانشگاهي استانهای ساحل جنوبي
ايران پرداخته شده است .ويژگيهای شخصیتي در هر فرد مي تواند اثر مثبت يا منفي بر روی او و اعمالش
بگذارد .از آنجايي که افراد در سازمانهای مختلف مشغول به کارند ،اين ويژگيها ميتواند بر کارکرد سازماني
آنها نیز تاثیر بگذارد .از جمله ويژگي هايي که در برخي افراد مطرح است ،خودشیفتگي است .اين ويژگي مي-
تواند بر عملکرد سازماني افراد تاثیرگذار باشد .از جمله سازمانهای مهم و تاثیرگذار در هر جامعهای دانشگاه-
ها ميباشند که با توجه به اهمیت وجودی آنها ،تحقیق حاضر صورت گرفته است .در اين تحقیق که از طريق
پرسشنامه انجام شده است 333 ،پرسشنامه از میان مديران دانشگاههای ساحلي جنوب کشور جمعآوری شد.
پرسشنامه دارای روايي محتوايي و پايايي الزم (میزان ضريب آلفای کرونباخ :برای سئواالت خودشیفتگي
 3/212و تمايل به يادگیری  )3/273نیز بود .پس از آزمونهايي که توسط نرمافزارهای  SPSSو Lisrel
انجام شد ،مشخص گرديد که توجیه واقعیتهای سازماني ،خودپرستي اسنادی ،استحقاق ،برتری جوئي و
بدگماني در اساتید و مديران دانشگاهي از طريق تاثیر بر تمايل به يادگیری بر عملکرد دانشگاهي آنان تاثیر
معناداری دارد؛ همچنین ،عدم همدلي ،خود بزرگ و انتقاد ناپذيری در اساتید و مديران از طريق تاثیر بر
تمايل به يادگیری بر عملکرد دانشگاهي تاثیر معناداری ندارد.
واژه های کلیدی :اساتید و مدیران دانشگاهی ،خودشیفتگی ،عملکرد ،یادگیری

تاريخ دريافت مقاله33/5/24 :
تاريخ پذيرش مقاله33/13/23 :

 1مربي مديريت کارآفريني دانشگاه تهرانVahid_rigi@yahoo.com ،
 2استاديار مديريت آموزشي دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر
 3مربي مديريت کارآفريني دانشگاه تهران
 4مربي علوم دريايي دانشگاه دريانوردی و علوم دريايي چابهار
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مقدمه
ويژگيهای شخصیتي يکي از عوامل اثر گذار بر عملکرد و يادگیری فردی ميباشد و در اين بین
خودشیفتگي يکي از ابعاد شخصیتي است که عملکرد و يادگیری از آن متاثر ميشود ،افراد خودشیفته خود را
به عنوان افرادی منحصر به فرد و خارق العاده در نظر گرفته و در پي فرصتهايي هستند که نشان دهند،
عملکرد آنان نسبت به سايرين بهتر ميباشد ،در واقع ،چنین افرادی در طلب فرصتهای خود ارتقايي هستند
و هنگامي که موفقیت به عنوان يک نشانه تحسین برانگیز برتری شخصي در نظر گرفته شود ،به خوبي
عمل مي کنند؛ همچنین ،چنین افرادی هنگامي که کار چالش برانگیزتر بوده و در حضور مخاطباني انجام
پذيرد که برای فرد دارای اهمیت هستند ،عملکرد بهتری از خود ارائه خواهند داد .البته بسته به زمینه
موقعیتي خودشیفتگي مي تواند ،اثر مضر يا مفید بر عملکرد داشته باشد(واالس .)2331 ،1در هنگام مواجهه
ب ا شرايطي که افراد خودشیفته بايد عملکردشان را ارزيابي کنند ،انتظار مي رود که آنها در توانائيهايشان
مبالغه کرده و شرايط ارزيابي عملکرد ،فرصتي را برای آنها فراهم ميآورد تا عملکردشان را بیش از حد واقعي
تخمین بزنند(کام .)1331 ،2خود شیفتگان بهرهور نه تنها مايلند ،جهت کسب موفقیت نادانستهها را به
چالش بکشند بلکه با سبک کاريزمايي خود مي توانند افراد را مسحور خود کنند .مکوبي )2334(3خاطر
نشان مي کند که خودشیفتگان بهرهور هنگامي که به نوع غیر بهره ور و غیر واقع گرا تبديل شوند ،مي-
توانند ،خطرناک باشند و گرايش به بزرگ نمائي و بدگماني از نقاط ضعف چنین افرادی برشمرده مي-
شود(لیچتر.)2332 ،4
افراد خودشیفته خود را به عنوان مجريان خاص و استثنايي در نظر ميگیرند ،اما تحقیقات گذشته رابطه
با ثباتي را بین خودشیفتگي و عملکرد نشان نداده است .تحقیقي صورت گرفته در اين زمینه نشان مي دهد
هنگامي که وظیفه کاری افراد خودشیفته ،فراهم کننده فرصت خود ارتقايي 5است ،آنها عملکرد بهتری را از
خود نشان مي دهند در مقابل فرصت خودارتقايي بر عملکرد افراد با خودشیفتگي پائین بي تأثیر يا کم تأثیر
ميباشد .حدی از خودشیفتگي برای تمام کارمندان طبیعي است .کارمندان خودشیفته ممکن است به طور
موفق عمل کنند و حضورشان در سازمان ضروری باشد ،آنها ديگران را تحريک کرده و سازمان را به سوی
آينده در خور تحسین سوق مي دهند ،در مقابل ،ممکن است دچار خشم و خودنمائي شوند و اين زياده روی
های غیر قابل اجتناب مي تواند ،منجر به ويراني سازمان شود(مکوبي .)2334 ،در پژوهش نیز فرصت های
زيادی برای افراد جهت خودارتقايي از طريق عملکرد موفق وجود دارد و شامل موقعیتهايي است که شناخت
و پرستیژ يا ديگر مزايا از قبیل سخنراني ها و . . .را در مجامع علمي ايجاد ميکند .اين فرصت ها در جهت
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خودارتقايي برای افراد خودشیفته که خواستار جلب توجه هستند ،جذاب ميباشد .اين موقعیتها فرصتي را
برای افراد فراهم مي کنند که عملکرد بااليي را در مقابل همتايانشان ارائه دهند .در چنین افرادی میل به
موفقیت يک بخش ذاتي از سیستم ارزشي بوده و هنگامي که عدم توانايي در کسب سطح مطلوب عملکرد،
موفقیت آنها را تهديد ميکند ،آنها در جهت کسب يک نتیجه مطلوب مرتکب اعمال فريبکارانه مي شوند.
نتیجه مطلوب ممکن اس ت شامل ترفیع و تصدی در يک سازمان برگزيده يا کسب افتخار و شهرت ،پاداش يا
بورس تحقیقي باشد .بنابراين ،چنین افرادی در تحقیق به دنبال رسیدن به قدرت ،شهرت و خودنمائي
هستند .هنگامي که يک ساختار سازماني رفتار و فرصت های خودارتقايي 1را تحمیل مي کند .افراد
خودشیفتهای که درگیر خودارتقايي هستند ،بي شک جذب چنین فرصت هايي مي شوند .افراد خودشیفته
در يک مجموعهی سازماني به علت حس خود برتر بیني ،توجه به موفقیت نامحدود و حس استحقاق در
هنگام انجام تحقیق ،به منظور کسب مزيت کامل از فرصت های توجه و شهرت با احتمال بیشتری ممکن
است ،اصول اخالقي را دور بزنند(ديويس 2و همکاران.)2332 ،
يک سازمان خودشیفته دچار خیاالت باطلي از موفقی ت و بزرگي است .از منظر بیروني ،سازمان ممکن
است ،غیر معمول به نظر نرسد ،اما ،از منظر دروني سازمان گمان ميکند که مرتکب هیچ اشتباهي نمي شود،
هر مشکلي نیز به موقعیت های بیروني که ورای کنترل افراد است ،نسبت داده مي شود .رهبران چنین
سازمانهايي به عنوان نابغه به تصوير کشیده شده و هر اقدام يا سخنراني آنها با اشتیاق گزارش ميشود.
نهايتا ،چنین سازمانهايي از واقعیت باز ميمانند .بسیاری از شکستها و اشتباهات استراتژيک در سازمان-
هايي که دچار خودشیفتگي ميباشند ،روی مي دهد .خودشیفتگي خصوصا در سازمان هائي با عمر طوالني
که دارای سابقه موفقیت مي باشند ،شا يع است .آنها نسبت به گذشته خود مغرور شده و از اعتبار و شهرت
خود راضي هستند به طوری که متوجه عالئم واضح مشکالت در حال وقوع و نیاز آشکار برای تغییر نمي-
شوند .چنین سازمانهائي رهبراني خودشیفته را پرورش مي دهند .سازمانهای خودشیفته گرايش به داشتن
نسبت باالئي از رهبران خودشیفته که مباحث قدرت ،شان و موقعیت ،اعتبار و شهرت و برتر بودن را تعیین
مي کنند ،دارند .رهبران خودشیفته آماده به تسهیم قدرت نشده و دور خود را با افراد بله قربانگو احاطه
ميکنند ،تمايلي به تحمل عدم توافقها ندارند و به ندرت با همکاران مشورت ميکنند و ترجیح مي دهند،
تمامي تصمیمات را خودشان بگیرند و از پیروان انتظار موافقت با هر آنچه آنها پیشنهاد مي کنند ،دارند.
چنین رهبراني بسیار کم از شکست درس مي گیرند و در هنگام وقوع مشکل در سازمان هیچ مسوولیت
شخصي را عهده دار نمي شوند و در عوض ديگران را در سازمان سپر بال ميکنند و آنها را مقصر ميدانند،
حتي هنگاميکه کارها به خوبي پیش ميرود ،آنها ميتوانند بیر حم باشند و شفاها با زيردستان بدزباني کنند
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و هنگامي که کارها مطابق خواست آنها پیش نمي رود ،خشمگین مي شوند (کتس 1و باالز .)2334 ،2در
سازمان خودشیفته افراد خود را به عنوان بخشي از يک سازمان که کامل فرض ميشود ،تعريف مي کنند.
مشکل سازمان ايده آل همانند خود ايده آل در اين است که دست نیافتني است .چنین سازمان هايي
الگوهايي را به اعضاء تحمیل ميکنند که آنها را بیشتر از آنچه که هستند ،نشان مي دهد.
آمرنیک 3و راسل )2337( 4سازمان های خودشیفته را سازمان هايي بسته مي دانند که فقط به برد و
سودآوری فکر مي کنند و تصمیمات سازمان بر مبنای عالئق و منافع فرد خودشیفته است تا منافع سازمان
به عنوان يک کل ،سهامداران متنوع يا محیطي که سازمان در آن عمل مي کند .در يک سازمان خودشیفته
نیاز برای برنامه ريزی جانشیني به ندرت احساس مي شود و احتمال اينکه شرکت تصويری بد را از خود به
جای گذارد را افزايش ميدهد .در چنین سازمانهايي در فرايند تصمیم گیری تنها از دو عامل شناسايي و
جرئت استفاده مي شود و عوامل صداقت و انسانیت ناديده گرفته ميشوند و لذا ،تصمیمگیری اخالقي صورت
نمي گیرد(هولیان .)2332 ،5فرويد چندين مولفه را برای خودشیفتگي سازماني به عنوان فرض مسلم در نظر
گرفته است:
 .1سازمان خودشیفته ،سازماني است که توسط اعضاء به عنوان يک موجوديت خیلي خاص و با فرض
ويژگيهای منحصر به فرد درک مي شود .چنین غروری از نوع اغراقآمیز بوده که از يک قلمرو
روانشاسي خیالي ناشي ميشود و سازمان خود را بدون عیب و نقص در نظر مي گیرد و اين غرور به
عنوان غرور بیجا شناخته مي شود.
 .2اين غرور با نوعي خود برتربیني ناخودآگاه همراه است که همه چیز را جزئي از سازمان يا تحت کنترل
آن فرض ميکند و با هم قدرت نامحدود خود را ميفريبد.
 .3همچنین ،تصوری از علم اليتناهي و نوعي خودمحوری علمي ناخودآگاه وجود دارد که براساس آن
همه اطالعات در دسترس سازمان فرض مي شود .اين خیالهای باطل باعث مي شود تا سازمان با
سازمان ها و افراد ديگر با اهانت برخورد کرده و خود را پیروز بداند و اين دلخوشيهای بياساس باعث
مي شود تا سازمان حس وابستگي به ديگران نداشته ،مشکالت را برای ديگران ببیند و خود را مصون
بداند.
عواملي که سازمان خودشیفته را برجسته مي کنند ،غرور بیش از حد ،قدرت مطلق ،علم اليتناهي،
احساس پیروز بودن و خوار کردن ديگران(استین .)2333 ،2از جمله سازمانها و مکانهای مهم و تاثیر گذار
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در هر منطقهای ،دانشگاههای آن است .امروزه ،دانشگاه ها يکي از ارکان مهم در پیشرفت علمي کشور
محسوب شده و عملکرد مثبت آ ن ها نقشي سازنده در ارتقای علمي و مطرح شدن در سطح فراملي خواهد
داشت و در اين بین روسا و استادان دانشگاه ها ايفاگر نقش مهمي ميباشند .لذا ،شناسائي شرايط ،میزان و
نوع خودشیفتگي مديران و اساتید و تاثیرآن بر روی يادگیری و نهايتا ،عملکرد آن ها ،در جهت نیل به
اهداف سازماني حائز اهمیت است و مساله اصلي اين تحقیق نیز طراحي مقیاسي برای سنجش خودشیفتگي
و اثرات آن روی عملکرد سازماني و ارائه راهکار است .بدون شک موفقیت يا شکست سازمانها به عهده
مديران آن هاست و از آن جا که مديران و استادان دانشگاهي عاملي کلیدی در جهت ارتقا عملکرد دانشگاه
ها به شمار مي آيند ،لذا ،تصمیماتي که آن ها اتخاذ مي کنند در شکست يا موفقیت دانشگاه ها تاثیر گذار
است .تصمیمات مديران از ويژگيهای شخصیتي آنها تاثیر ميپذيرد ،در اين بین خودشیفتگي بیش از حد
مديران اثرات مخربي روی تصمیمات سازمانها داشته و ميتواند ،موجب ايجاد بحران برای سازمان شود.
چنین مديراني گاهي روی تصمیمات غلط خود اصرار ورز يده و زمان و هزينه زيادی را صرف آن مي کنند که
برای سازمان مشکل آفرين ميشود .از طرف ديگر ،موجي در دانشگاههای معتبر کشور بوجود آمدهاست که
در رتبهبندی دانشگاههای جهان جزو  533دانشگاه برتر جهان قرار گیرند و چشم انداز بیست ساله ايران نیز
تاکید دارد که ايران به لحاظ علمي در سال  1434در منطقه مقام اول را دارا خواهد بود .مسلما نیل به چنین
وضعیتي مرهون تالشهای اعضای هیات علمي و مديران مدير دانشگاهي است .لذا در عصر رقابتي حاضر و
رويارويي با فرهنگ خودشیفتگي مدرن ،شناسايي میزان خودشیفتگي مديران و اثرات آن بر عملکرد جهت
نیل به اهداف سازمانها ،حائز اهمیت است .با توجه به توضیحات مقدماتي و مباحثي که در مورد
خودشیفتگي مطرح شد و همچنین ،اهمیت وجودی دانشگاههای کشور ،در اين تحقیق سعي بر آن است تا
اينکه تاثیر خودشیفتگي بر مديران دانشگاهي و عملکرد دانشگاههايي آنها سنجیده شود .اين مطالعه در صدد
است تا فرضیه های زير را مورد بررسي قرار دهد:
فرضیه اصلي :بین خودشیفتگي مديران دانشگاهي و عملکرد دانشگاهي ارتباط وجود دارد.
فرضیههای فرعي:
 .1توجیه واقعیتهای سازماني از طريق تاثیر بر تمايل به يادگیری بر عملکرد دانشگاهي تاثیر دارد.
 .2خودبزرگبیني استادان و مديران از طريق تاثیر بر تمايل به يادگیری بر عملکرد دانشگاهي تاثیر
دارد.
 .3خودپرستي اسنادی استادان و مديران از طريق تاثیر بر تم ايل به يادگیری بر عملکرد دانشگاهي تاثیر
دارد.
 .4استحقاق در استادان و مديران از طريق تاثیر بر تمايل به يادگیری بر عملکرد دانشگاهي تاثیر دارد.
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 .5برتری جوئي در استادان و مديران از طريق تاثیر بر تمايل به يادگیری بر عملکرد دانشگاهي تاثیر
دارد.
 .2عدم همدلي در استادان و مديران از طريق تاثیر بر تمايل به يادگیری بر عملکرد دانشگاهي تاثیر
دارد.
 .7بدگماني در استادان و مديران از طريق تاثیر بر تمايل به يادگیری بر عملکرد دانشگاهي تاثیر دارد.
 .2انتقاد ناپذيری در استادان و مديران از طريق تاثیر بر تمايل به يادگیری بر عملکرد دانشگاهي تاثیر
دارد.
روش تحقیق
مهمترين روش های گردآوری اطالعات در اين تحقیق شامل مطالعات کتابخانهای و تحقیقات میداني مي-
باشد .در زمینه مطالعات کتابخانهای جهت گردآوری اطالعات در زمینه مباني نظری و ادبیات تحقیق موضوع،
از منابع کتابخانهای ،مقاالت ،کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهاني اطالعات استفاده شده است .در بخشش
تحقیقات میداني نیز به منظور جمعآوری داده هشا و اطالعشات بشرای تجزيشه و تحلیشل از پرسششنامه اسشتفاده
گرديده است.
جهت تايید روايي پژوهش از آنجايي که از پرسشنامه استاندارد استفاده شده بود ،نیازی به تايید مجشدد آن
وجود نداشت و به وسیله ی پژوهشگران تايید شده است .جهت تايید و سشنجش میشزان پايشايي پرسششنامهی
تحقیق ،از ضريب آلفای کرونباخ استفاده ششده اسشت ،پرسششنامه دارای پايشايي الزم (میشزان ضشريب آلفشای
کرونباخ برای سئواالت خودشیفتگي  3/212و تمايل به يادگیری  )3/273نیز بود.
پرسشنامه تحقیق شامل  45سوال است .در طراحشي ايشن پرسششنامه سشعي گرديشده اسشت کشه سشئواالت
پرسشنامه تاحد ممکن قابل فهم باشد .برای طراحي پرسشنامه از طیف پنج گزينهای لیکرت استفاده گرديشده
است که يکي از رايج ترين مقیاسهای اندازه گیری به شمار مشيرود .براسشاس متغیرهشای مشورد بررسشي32 ،
سوال برای خودشیفتگي 2 ،سوال برای تمايل به يادگیری و  5سوال برای عملکرد بشه صشورت پشنج گزينشهای
تششدوين شششده اسششت .پرسشششنامه خودشششیفتگي برگرفتششه از پرسشششنامه اسششتاندارد راسششکین و هششال( )1373و
پرسشنامه تمايل به يادگیری برگرفته از پرسشنامه مايکل مارکوارت (زالي )1325 ،مي باشد.
الزم به ذکر است که جامعه مورد بررسي در اين تحقیق شامل اساتید و مديران دانشگاهي در دانشگاههشای
ساحلي جنوب کشور (استانهای خوزستان ،بوشهر و هرمزگان) بوده است .در اين تحقیق ،با توجه به اين کشه
اندازه نمونه آماری حداکثر رابطه کوکران در نظر گرفته شده است ،مقدار خطا  3/35در نظر گرفته شده اسشت
و ضريب اطمینان نیز  1/32برآورد شده است .اندازه نمونشه حشداقل  324نفشر بشوده اسشت کشه در کشل333 ،
پرسشنامه جمعآوری شد که حدود  %72از کل پرسشنامههای نمونه است که قابلیت تحلیشل علمشي را دارنشد.
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جهت مناسب يا مناسب نبودن تعداد نمونه از آزمون  KMOاستفاده شده اسشت کشه نتشايج حاصشل از آن در
جدول  2نشان داده شده است.
جدول ( : )1مقدار شاخص  KMOو آزمون بارتلت

آزمونها و ضريبها

امتیازات آزمون

مقدار شاخص KMO

3/217

مقدار آماره آزمون بارتلت

2132/313

در جه آزادی آزمون بارتلت

432

سطح معنيداری آزمون بارتلت

3/333

نتايج آزمون مناسب بودن تعداد نمونه برای تحلیل عاملي ( )KMOسئواالت محاسبه گرديده است ،که با
توجه به  3/333سطح معنيداری (کمتر از  )3/35و مقدار شاخص  KMOکه ( 3/217نزديک به عدد )1
ميباشد ،نشان از مناسب بودن تعداد نمونهها دارد .با توجه به سواالت تحقیق و متغیرهايي که در اين تحقیق
قابل بررسي است.
یافتههای تحقیق
قبل از آزمون فرضیات ،ابتدا بايد روشن شود آيا مدل انشدازه گیشری خودششیفتگي مشدل مناسشبي اسشت بشا
نگاهي به نتايج خروجي لیزرل (شکل  ،1شکل  2و مطالب بیان شده در جدول  ،)2مالحظشه مشي ششود کشه مشدل
اندازه گیری خودشیفتگي مدل مناسبي است چون که مقدار کای دو ،مقشدار  RMSEAو نسشبت کشای دو بشه
درجه آزادی آن کم بوده و نیز مقدار  GFIو  AGFAآن باالی  33درصد است .کلیه مقشادير  tنیشز معنشي دار
مي باشند .مجموع اين نتايج بیانگر آن هستند که پرسشنامه خودشیفتگي دارای اعتبار و روايي بااليي مي باششد.
مدل دارای  2بعد توجیه ،خودبزرگ بینشي ،خودپرسشتي اسشنادی ،اسشتحقاق ،برتشری جشوئي ،عشدم همشدلي،
بدگماني و انتقاد ناپذيری است.

df=11, p-value=0.00070, RMSEA=0.010

Chi-squre=82.97

شکل( : )1مدل برازش ابعاد خودشیفتگی (تخمین استاندارد)
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df=11, p-value=0.00070, RMSEA=0.010

Chi-squre=82.97

شکل ( : )9مدل برازش ابعاد خودشیفتگی (معنی داری)

جدول( : )9مقادیر ضریب استاندارد و t-value

متغیر

ضريب استاندارد

t-value

توجیه

3/12

35/23

خودبزرگ بیني

3/24

42/23

خودپرستي اسنادی

3/32

17/13

استحقاق
برتری جوئي
عدم همدلي

3/25
3/24
3/12

53/25
43/32
32/51

بدگماني
انتقاد ناپذيری

3/21
3/22

43/23
44/51

به منظور سنجش رابطه علي که در فرضیات ذکر شده بودند ،از مدل سشازی معشادالت سشاختاری اسشتفاده مشي
شود .از طريق شاخص های برازش مدل ،اعتبار مدل مفهومي پیشنهاد شده را نیز نشان مي دهد .سشاال اساسشي
مطرح شده اين است که آيا اين مدل اندازه گیری ،مناسب است برای پاسخ بشه ايشن پرسشش بايسشتي آمشاره
کای دو و ساير معیارهای مناسب بودن برازش مدل مورد بررسي قرار گیرد .با نگاهي با نتايج خروجي لیزرل
در قسمت تخمین غیر استاندارد مدل متوجه مي شويم که مدل ،مدل مناسبي است چون که مقدار کشای دو
آن و مقدار RMSEAآن کم بوده و مقدار  GFIو  AGFIباالی  33درصد است.

شکل ( : )3مدل رابطه علی بین ابعاد خودشیفتگی و تمایل به یادگیری و عملکرد(تخمین استاندارد)
df=11, p-value=0.00070, RMSEA=0.010
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در شکل  ،3عملکرد اساتید با ،PERتمايشل بشه يشادگیری بشا  ،LEAخودششیفتگي بشا  ،NARتوجیشه بشا
 ،RATخودبزرگ بیني با  ،AGRخودپرستي اسنادی با  ،EGOاستحقاق با  ،ENTبرتری جوئي بشا ،SUP
عدم همدلي با  ،EMPبدگماني با  PARو انتقاد ناپشذيری بشا  CRIنششان داده ششده اسشت.خروجي بعشدی
(شکل  )4قسمت معناداری ضرايب و پارامترهای بدست آمده مدل را نشان مشي دهشد و در صشورتي آن هشا را
معنادار مي نامیم که ،مقدارآزمون معناداری تک تک آنها از عدد  2بزرگتر و از عدد  -2کوچکتر باشد

شکل ( : )4مدل رابطه علی بین ابعاد خودشیفتگی و تمایل به یادگیری و عملکرد(مقادیر )t
df=51, p-value=3.33223, RMSEA=3.353

Chi-squre=73.22

با توجه به شکل  ،4فرضیه های يک ،سه ،چهار ،پنج و هفت ،تائید و سه فرضیه ديگر رد شدند .برای مثشال
با يک واحد افزايش در توجیه ما شاهد  3/11درصد کاهش در يادگیری و  3/13کاهش در عملکرد هسشتیم و
يا با  1واحد افزايش در استحقاق ،يادگیری  3/33و عملکرد  3/11بهبود مي يابد و در اين بین بشاالترين اثشر
مربوط به برتری جوئي است ،يعني با يک واحد افشزايش در ايشن ويژگشي مشا ششاهد  3/21درصشد افشزايش در
عملکرد هستیم و در نهايت نتايج حاصل از خروجي لیزرل حاکي از وجود رابطه معناداری بین خودشیفتگي و
عملکرد مي باشد .در ادامه تحقیق نیز جهت بررسشي وجشود همبسشتگي يشا عشدم وجشود همبسشتگي در بشین
متغیرهای تحقیق از ضريب همبستگي پیرسون استفاده شده است.
جدول( : )3مقادیر ضریب همبستگی پیرسون

عملکرد

يادگیری

ناپذيری

انتقاد

1

3/333

خود بزرگ بیني

1

3/353

3/233

خودپرستي اسنادی

1

3/252

3/325

3/335

استحقاق

1

3/332

3/333

3/233

3/331

برتری جوئي

1

3/122

3/247

3/347
3/412

3/32
3/72

3/331

عدم همدلي

3/322

3/323

3/213

3/323
3/232

3/173

3/314

بدگماني

66

اسنادی

1

توجیه

بیني

بدگماني

عدم همدلي

برتری جوئي

استحقاق

خودپرستي

خود بزرگ

توجیه

1

ضريب همبستگي
پیرسون
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1

1

3/225

3/213

3/325

3/277

3/237

3/371

3/323

انتقاد ناپذيری

1

3/232

3/137

3/341
3/473

3/424

3/343

3/242

3/721

3/143

يادگیری

3/323

3/222

3/323
3/232

- 3/322
3/732

3/213

3/277

3/333

3/424

3/33
3/22

عملکرد

همانطور که در جدول  3ضريب همبستگي پیرسون مشاهده مي شود ،ابعاد توجیه و عملکرد ،عدم همشدلي
و خودبزرگ بیني ،عدم همدلي و خودپرسشتي اسشنادی ،خودپرسشتي اسشنادی و بشدگماني ،يشادگیری و عشدم
همدلي ،عملکرد و عدم همدلي و بدگماني و عملکرد ،دارای سطح معنيدارای بزرگتشر از  3/35بشوده لشذا بشین
آن ها همبستگي وجود ندارد و به جز يادگیری و بدگماني که در سطح  35درصشد معنشي داری اسشت ،بقیشه
ضرايب در سطح اطمینان  % 33معنيدار هستند.
بحث و نتیجهگیری
از هشت فرضیه مطرح شده در تحقیق ،پنج فرضیه تائید و سه فرضیه رد شدند در ادامه به صورت مشخص
به بررسي هر کدام از فرضیههای تحقیق پرداخته ميشود.
بررسي فرضیه اول :توجیه واقعیت های سازماني از طريق تاثیر بر تمايل به يادگیری بر عملکرد دانشگاهي
تاثیر معناداری دارد؛ يعني فرضیه اول تحقیق ،تائید مي شود؛ چنانچه پیشتر در مباني نظری عنوان شد،
توجیه ،تالش افراد برای پیدا کردن دلیل برای رفتارهای غیرقابل قبول به منظور ارائه آنها به شکل قابل قبول
است .همچنان که تحقیقات پیشین نشان مي دهد ،افراد خودشیفته واقعیت ها را متناسب با خواسته های
خود توجیه مي کنند و بسیار کم از شکست درس مي گیرند و در دانشگاه ها ،اساتید با منطقي جلوه دادن
اعمال و کارها و تصمیمات خود و نهايتا دانشگاه ها با توجیه مسوولیت پذيری خود ع ملکرد را تحت تاثیر قرار
مي دهند .در چنین حالتي مديران و اساتید خودشیفته دائما در پي توجیه کارهای خود بوده و سعي در
منطقي جلوه دادن رفتارهای غیر قابل قبول خود دارند ،برای مثال ،استاد يا مديری که که در قبال سواالت
دانشجويان و همتايان بي تفاوت بوده و سعي در تحمیل نظرات و ايده های حتي غلط خود بر آن ها دارد به
هر طريق ممکن مي کوشد تا منطق خود را به آن ها بقبوالند که اين ويژگي باعث کاهش يادگیری و نهايتا
افت عملکرد خواهد بود چرا که دغدغه اصلي چنین افرادی توجیه اشتباهات و شکست هاست و لذا تمايل
کمتری به يادگیری داشته و وقت کمتری را به آن اختصاص خواهند داد که آن نیز در عملکرد ضعیف تجلي
مي يابد.
بررسي فرضیه دوم :خود بزرگ بیني اساتید و مديران از طريق تاثیر بر تمايل به يادگیری بر عملکرد
دانشگاهي تاثیر معناداری دارد .با توجه به نتايج تحقیق اين فرضیه تايید نشد؛ خود بزرگ بیني به بیش از
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حد تخمین زدن توانائي ها و دستاوردهای افراد اطالق مي شود .مديران و اساتید در مورد استعدادها و توانائي
های خود اغراق مي کنند و دانشگاهها ادعای منحصر بفرد بودن دارند .يافته های تحقیق رابطه معناداری را
بین اين ويژگي وعملکرد نشان نداد چرا که ما در صورتي شاهد تغییر در عملکرد و بهبود آن خواهیم بود که
مديران و اساتید ،واقعیات را پذيرفته و توهمات غیر واقعي و خیاالت واهیرا رها کنند تا بتوانند با شناسائي
درست توانائي ها و استعدادهای خود و متناسب با آن ها در جهت نیل به اهداف برنامه ريزی کنند و در اين
صورت است که آن ها مي توانند به دور از اغراق ها و خود بزرگ بیني ها ،همتايان و دانشجويان را نیز به
حساب آورده و با کمک آن ها بهبود عملکرد را موجب شوند.
بررسي فرضیه سوم :خودپرستي اسنادی اساتید و مديران از طريق تاثیر بر تمايل به يادگیری بر عملکرد
دانشگاهي تاثیر معناداری دارد يعني فرضیه سوم تحقیق ،تائید مي شود؛ در اين حالت مديران و اساتید
پیامدهای مطلوب را به خود نسبت داده(عوامل دروني) در حالیکه پیامدهای نامطلوب را به عوامل بیروني
نسبت مي دهند .در واقع آنها ديگران را مقصر شکستهای خود مي دانند .دانشگاهها (گروههای مديريت) نیز
از گزارش های ساالنه برای مقصر جلوه دادن نتايج نامطلوب استفاده مي کنند و نتايج مثبت را به خودشان
نسبت مي دهند که اين ويژگي نیز عملکرد را تحت تاثیر قرار مي دهد در تحقیقات قبلي نشان داده شده که
در هنگام بروز مشکل چنین افرادی هیچ مسئولیت شخصي را عهده دار نمي شوند و در عوض ديگران را سپر
بال مي کنند .برای مثال استاد يا مديری که خود را به عنوان عنصر تعیین کننده در دانشگاه مي پندارد و
عقیده دارد که تصمیماتش در در پیشبرد اهداف دانشگاه نقش بسزايي دارد ،بي شک در جهت بهبود عملکرد
ميکوشد گرچه تحقیق رابطه ای را بین اين ويژگي و يادگیری نشان نداد اما با عملکرد رابطه مثبتي داشت.
بررسي فرضیه چهارم :ويژگي استحقاق در اساتید و مديران از طريق تاثیر بر تمايل به يادگیری بر عملکرد
دانشگاهي تاثیر معناداری دارد يعني فرضیه چهارم تحقیق نیز تائید مي شود ،با اين ويژگي ،افراد استثمار
ديگران را حق خود دانسته و ويژگي استحقاق منجر به اين مي شود که افراد خودشیفته فکر کنند که اشتباه
نمي کنند و در نتیجه تمايل کمتری به بخشیدن ديگران دارند .تحقیقات رابطه مثبتي را بین خودشیفتگي و
خود بخششي و رابطه منفي را بین خودشیفتگي و پذيرش گناه نشان مي دهد .چنین افرادی ديگران را
استثمار کرده و دارای روابط اجتماعي کم سطح مي باشند .دانشگاهها از اين روش برای حفظ موجوديت خود
به نحو احسن استفاده مي کنند .برای مثال ،در چنین حالتي ،استاد يا مدير ،استثمار دانشجويان و يا همتايان
را حق خود دانسته و انتظار زيادی از آن ها دارد و آن ها را ملزم به اطاعت از خود مي داند و در جهت
پیشبرد منافع خود از آن ها بهره مي جويد و از آن جا که چنین افرادی به دنبال مطرح شدن هستند ،لذا ،از
هر فرصتي جهت ارتقا خود سود مي جويند .نتايج نشان داد که با افزايش اين ويژگي در فرد ،تمايل به
يادگیری افزايش و نهايتا عملکرد نیز بهبود مي يابد ،زيرا چنین افرادی خود را مستحق بهترين ها مي دانند.
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بررسي فرضیه پنجم :ويژگي برتری جوئي در اساتید و مديران از ط ريق تاثیر بر تمايل به يادگیری بر
عملکرد دانشگاهي تاثیر معناداری دارد .افراد خودشیفته خود را به عنوان مجريان خاص و استثنايي در نظر
مي گیرند و دائما در جستجوی تحسین و برتری جوئي هستند و در اين زمینه دارای میل سیری ناپذيرند.
آنها در طلب فرصتهای خود ارتقايي بوده و هنگامي که موفقیت به عنوان يک نشانه تحسین بر انگیز برتری
شخصي در نظر گرفته شود به خوبي عمل مي کنند .در مطالعه ای صورت گرفته در مورد مديران ،نشان داده
شد که میل به موفقیت ،يک بخش ذاتي از سیستم ارزشي افراد خودشیفته بوده و آن ها در تحقیق و پژوهش
به دنبا ل دستیابي به قدرت و شهرت مي باشند .از آن جا که در محیط دانشگاهي ،تحقیق و پژوهش ،فرصت
های زيادی برای افراد جهت خود اتقايي و مطرح شدن فراهم مي آورد ،لذا ،اساتید با اين ويژگي دائما در پي
افزايش شمار مقاالت و کتاب های خود بوده و از هر فرصتي برای نیل به آن بهره مي جويند و در مقايسه با
ديگران خود را توان اتر دانسته که اين ويژگي ها با اعتیاد به کار همراه شده ،چرا که فکر و ذکر چنین افرادی
شديدا به کار معطوف شده و به فعالیت در موقعیت های چالشي و به چالش کشیدن نادانسته ها تمايل دارند
و در جهت به واقعیت رساندن آمال و آ رزوهای بزرگ خود از رويارويي با شرايط سخت هراسي نداشته ،بلکه
از آن لذت مي برند که همه اين موارد در ارتقا عملکرد متجلي مي شود .نتايج رابطه ای را بین اين ويژگي و
يادگیری نشان نداد در حالي که بیشترين اثر در بهبود عملکرد به اين ويژگي نسبت داده شد.
بررسي فرضیه ششم :ويژگي عدم همدلي در اساتید و مديران از طريق تاثیر بر تمايل به يادگیری بر
عملکرد دانشگاهي تاثیر معناداری دارد .با توجه به نتايج تحقیق اين فرضیه تايید نشد ،عدم توانايي درک
ديگران در اين ويژگي نهفته است .مطالعه ای صورت گرفته در زمینه رهبران خودشیفته ،نشان داد که
تصمیمات آن ها از ديدگاه فردی و خودمحوری گرفته مي شود و نصايحي که با اين ديدگاه آنها در تعارض
است رد مي شوند .يافته های تحقیق رابطه معناداری را بین اين ويژگي و عملکرد نشان نداد ،چرا که در
صورتي ما شاهد تغییر در عملکرد و بهبود آن خواهیم بود که مديران و اساتید با همتايان و دانشجويان
همدل بوده و نیازهای يکديگر را درک کرده و در صدد کمک به هم برآيند .در اين شرايط است که
دانشجويان مي توانند به راحتي ايده ها و نظرات خود را در جهت حل مشکالت با اساتید در میان گذاشته و
به گفتگو بپردازند ،اما در صورت عدم همدلي شاهد چنین وضعي نخواهیم بود.
بررسي فرضیه هفتم :ويژگي بدگماني در اساتید و مديران از طريق تاثیر بر تمايل به يادگیری بر عملکرد
دانشگاهي تاثیر معناداری دارد يعني فرضیه هفتم تائید شده است و نتايج حاکي از وجود رابطه منفي بین آن
ها است؛ يک مدير خودشیفته در جايي که هیچ دشمني وجود ندارد ،برای خود دشمن تراشي مي کند.
چنین افرادی ورای عقالنیت ،اغلب از روی سوءظن و بدگماني از وفا دارترين افراد امتناع کرده يا آنها را از
بین مي برند .برای نمونه در مط العه ای صورت گرفته در اين زمینه نشان داده شد که صدام حسین اعتقاد
داشت که مي داند کدام يک از پیروانش در حال توطئه چیني علیه او هست ،حتي قبل از آنکه پیروان از آن
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اطالعي داشته باشند .در محیط دانشگاهي نیز اين ويژگي موجب بي اعتمادی به افراد شده به طوری که فرد
ه مه اطرافیان را دشمن خود دانسته و از آن ها امتناع مي کند .هنگامي که اساتید و مديران نسبت به
همتايان و دانشجويان بي اعتماد و بدگمان باشند ،تنها به دنبال انتقام بوده لذا به جای تمرکز بر انجام کارها
و کمک به يکديگر به دنبال تخريب هم بر آمده و از هم گريزانند ،در نتیجه روحیه همکاری بین آن ها از بین
رفته و اثری منفي بر عملکرد خواهد گذاشت .نتايج رابطه ای را بین اين ويژگي و يادگیری نشان نداد.
بررسي فرضیه هشتم :ويژگي انتقاد ناپذيری در اساتید و مديران از طريق تاثیر بر تمايل به يادگیری بر
عملکرد دانشگاهي تاثیر معناداری دارد با توجه به نتايج تحقیق اين فرضیه تايید نشد؛ تحقیقات پیشین
بیانگر اين است که رهبران خودشیفته زير بار نصايح ديگران نرفته و برای موفقیت هايشان اعتبار بیشتری از
آنچه در خورش هستند ،قايلند؛ همچنین ،نشان داده شد که چنین افرادی آماده تسهیم قدرت نشده و دور
خود را با افراد بله قربان گو احاطه مي کنند ،تمايلي به تحمل عدم توافق ها ندارند و به ندرت با همکاران
مشورت مي کنند .چنین مديران و اساتیدی تنها به نوعي از اطالعات که طالب آن هستند ،گوش مي دهند و
به راح تي از ديگران ياد نمي گیرند و انتقاد ناپذيرند .يافته های تحقیق رابطه معناداری را بین اين ويژگي و
عملکرد نشان نداد ،چرا که يکي از مشخصه های اصلي بهبود عملکرد و تغییر آن نقد پذيری و اصالح مي-
باشد و لذا ،تا زماني که مديران و اساتید ما انتقاد ناپذير بوده و در جهت اصالح بر نیايند ،شاهد تغییر در
عملکرد نخواهیم بود.
با توجه به فرضیات مطرح شده و همچنین ،نتايج حاصل شده از اين تحقیق ،ميتوان پیشنهادهايي در
راستای اهداف اين تحقیق ارائه داد که عبارتند از :شناسائي اساتید و مديران خودشیفته و ارائه راهکارهای
مقابله با نوع غیر نرمال با انجام برنامه ريزی های مناسب .به فرموده معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف،
وجود اساتید و مديران بسیار خودشیفته در دانشگاه ها اثرات زيانباری بر عملکرد دانشگاه و دانشجويان بر
جای خواهد گذاشت لذا ،به عقیده بنده انجام تست های روانشناسي مرتبط در اساتید و مديران و انجام
اقدامات الزم ،عاملي مهم در پیشگیری از اثرات زيانبار بعدی خواهد بود .استفاده از مشاور و درمانگر در
صورت نیاز .برای مثال ،برگزاری جلسات سخنراني با حضور روانشناسان مي تواند نقش مهمي در شناخت
بهتر خود و نهايتا بهبود عملکرد داشته باشد .ارائ ه طرح های يادگیری و دوره های آموزشي در جهت ارتقا و
بهبود عملکرد دانشگاهي .تشويق اساتید و مديران به داشتن روحیه انتقاد پذيری و ايجاد فرهنگ انتقاد
پذيری در دانشگاه ها از طريق ايجاد فضايي که افراد از پذيرفتن شکست هراسي نداشته و انتقاد را بمنزله
ابزار بهبود عملکرد در نظر بگیرند .دخیل کردن اساتید و مديران در فرايند ارزيابي عملکرد و ارائه بازخورهای
مستمر .برگزاری جلسات علمي دوستانه بین اساتید و مديران دانشگاهي و دانشجويان و سعي در از بین بردن
حس بي اعتمادی و بدگماني بین آن ها.رويارو کردن اساتید و مديران با واقعیت های موجود از طريق ارائه
نتايج ارزيابي عملکرد.
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برای نمونه ارائه نتايج ارزيابي انجام شده توسط دا نشجويان و همتايان به اساتید موجب درک نقاط قوت و
 ايجاد جوی صمیمي که مديران و اساتید شکست های خود را.ضعف و پي بردن به واقعیت ها خواهد بود
تجديد نظر در شاخص های ارزيابي اساتید با انجام.پذيرفته و با برنامه ريزی صحیح در صدد اصالح آن برآيند
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