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چكيده 
از آنجايي كه توان مديريتي ،عامل مهمي در بهبود سطح عملكرد و تعالي سازمانها محسوب
ميشود ،لذا انتخاب مديران توانمند و انتصاب آنها به پستهاي مديريتي براي سازمانها اهميت بسيار
دارد .در حال حاضر يكي از مشكالت اساسي كشور ،نبود ثبات مديريتي در سازمانهاي دولتي است و
يكي از عواملي كه به ثبات مديريتي صدمه ميزند ،اثر منساني است .در اين پژوهش سعي شده تا عوامل
ايجادكنندة اثر منساني كه منجر به انتخاب و انتصاب افراد مشابه مدير ارشد ميشود ،شناسايي شده و
درنهايت ،دو پيامد اين اثر كه گروه انديشي و تضاد غيركاركردي در گروههايي است كه اعضاي آن تحت
تأثير اين اثر انتخاب شدهاند ،مورد بررسي قرار گيرد .همچنين در اين پژوهش ،ارتباط ميان اثر منساني و
سابقه مديريتي بهعنوان يك متغير جمعيتشناختي مورد بررسي قرار گرفته است .بدينمنظور
پرسشنامهاي براي سنجش اين متغيرها طراحي شده و پساز اطمينان از روايي و پايايي ابزار اندازهگيري،
در ميان نمونهاي متشكل از  111نفر از مديران سطوح عالي ،مياني و پاية معاونت برنامهريزي و نظارت
راهبردي رييس جمهور توزيع شد .روش پژوهش ،پيمايشي -همبستگي بوده و دادهها بااستفاده از نرمافزار
ليزرل و در قالب روش مدليابي معادالت ساختاري ،تجزيه و تحليل شده است .نتايج حاصل از اين
پژوهش نشان ميدهد كه خودشيفتگي ،عامل بروز اثر منساني بوده ( )0/443و ارتباط مثبتي ميان اثر
منساني با بروز گروهانديشي در گروههاي تصميمگيري سازماني مشاهده ميشود ( .)0/222اما برخالف
انتظار ،رابطة مثبت و معناداري بين اثر منساني با تضاد كاركردي و سابقة مديريتي مشاهده نشد.
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.1مقدمه 

مديريت ،قلب هر سازمان محسوب ميشود و قدرت عملكردي و توان تصميمگيري مديران
هر سازمان بيانگر قدرت عملكردي و توان تصميمگيري كل سازمان است .ضعف عملكردي
مديريت سازمان با وجود در دسترس بودن منابع ،تكنولوژي و نيروي انساني باعث سوء عملكرد و
شكست آن سازمان در تحقق اهدافش ميشود و از طرف ديگر شواهد نشان ميدهد كه ورود
يك مدير با قدرت عملكردي و توان تصميمگيري باال باعث جبران نواقص و حركت بهسمت
تعالي و بهبود سازمانها شده است .از اينرو انتخاب مديران توانمند و انتصاب آنها به پستهاي
مديريتي براي سازمانها حائز اهميت بسيار زيادي است .بهگونهاي كه جنبش جانشينپروري در
سازمانها بهمنظور برطرف كردن اين خالء و كسب اطمينان از دراختيار داشتن مديران توانمند
براي آيندة سازمانها ،طرفداران زيادي پيدا كرده است.
اگر چه انتخاب و انتصاب مديران توانمند ،فعاليت حياتي براي سازمانها محسوب ميشود،
ولي از سوي ديگر موانع و محدوديتهايي در انتخاب شايستة مديران وجود دارد .يكي از
مهمترين موانعي كه اخيراً در حوزة علم رفتار سازماني مورد تحقيق و بررسيهاي متعدد قرار
گرفته ،اثر منساني 1است.
اثر منساني به پديدهاي اشاره دارد كه در آن شخص انتخاب كننده ،فردي را انتخاب ميكند
كه صفات دموگرافيك (ازجمله سن ،جنسيت ،قوميت )... ،و ويژگيهاي نگرشي (شباهت
شخصيتي) مشابهي با خودش داشته باشد [.]1
بروز اثر منساني در هنگام تغييرات مديريتي در سازمانها بارها مشاهده شده است .بدان معنا،
هنگاميكه مدير ارشد سازمان تغيير كرده ،تغييرات در سطوح پايينتر بهصورت يك موج ادامهدار
تا ردههاي مديران مياني و حتي برخي سرپرستان كليدي ،اعمال شده است .اين تمايل به انتخاب
مديران زيردست مشابه در نهايت منجر به عدم ثبات و ماندگاري در سطوح مديريتي و دوري از
شايستهساالري ميشود .درحالي كه گرايشهاي بلندمدت در سازمانهاي موفق امروزي ،وجود
ثبات مديريتي را ضروري ميداند .براي مثال ثبات مديريتي در پست رييس دانشگاه هاروارد
حدود  21سال است [.]11
در پژوهش حاضر ضمن معرفي خودشيفتگي بهعنوان عامل ايجاد كنندة اثر منساني كه منجر
به انتخاب و انتصاب افراد مشابه مدير ارشد ميشود ،پيامدهاي اين اثر يعني گروهانديشي و
كاهش تضاد كاركردي در گروههايي كه اعضاي آن تحت تأثير اين اثر انتخاب شدهاند ،مورد
بررسي قرار ميگيرد .از آنجايي كه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور بهلحاظ
جايگاه سازماني داراي وظايف و نقشهايي بهمنظور تصميمسازي و تصميمگيريدر سطح كالن
1. Similar- to- me effect
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مديريتي كشور است ،عدم ثبات و ماندگاري مديران در معاونت مزبور ،آسيب مهمي براي نظام
مديريتي كشور محسوب ميشود؛ بهگونهاي كه درصورت گسترش اين اثر ،گروههاي مديريتي
دچار تكفكري ميشوند و كاهش تضاد كاركردي و گروهانديشي در سازمان ايجاد خواهد شد و
نهايتاً فضاي مديريتي اين سازمان از مديريت كردن به اداره كردن گرايش پيدا ميكند كه منجر
به كاهش اثربخشي مديران و درنتيجه منجر به كاهش اثربخشي معاونت مزبور ميشود .ازاينرو
در اين پژوهش ،معاونت ياد شده بهعنوان جامعة آماري درنظر گرفته شده است و اثر منساني در
انتخاب و انتصاب مديران در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفته است.

.2مبانينظريوپيشينه 
1

خودشيفتگي.واژة خودشيفتگي در دهه اخير توجهات زيادي از محققان مديريت را به خود جلب
نموده است .خودشيفتگي بهعنوان يكي از نقاط تمايز افراد مورد توجه است و بهعنوان يك
مجموعة پيچيده از ويژگيها و فرايندهاي شخصيتي است كه مرتبط با يك حس خودبرتربيني
شكننده و طلب تحسين از سوي ديگران است [ .]6خودشيفتگي ريشه در واژة يوناني نارسيوس
دارد .نارسيوس پسري زيبا و متكبر بود كه روزي هنگامي كه تصوير خود را درآب ديد شيفتة خود
شد و جان سپرد .خودشيفتگي به دوست داشتن افراطي خود يا خودبيني و تكبر ،فقدان همدلي با
ديگران ،خودمحوري و خودستايي داللت دارد [.]20
در مقايسه بين خودشيفتگي و عزتنفس ،با وجود اينكه برخي نظريهپردازان ،خودشيفتگي را
به طريقي سادهانگارانه يك حد افراطي از عزتنفس باال ميدانند ،اما بيشتر پژوهشگران ،بين
اين دو تفاوت قايلند .عزتنفس را ميتوان ارزيابي كلي يك فرد از خويشتن درنظر گرفت.
درحالي كه خودشيفتگي را ميتوان بهعنوان خودبزرگبيني در مقايسه با ديگران و در چشم
سايرين تعريف كرد [ .]7پژوهشگران ،همواره ميان اشكال سالم و غيرعادي خودشيفتگي تمايز
قايل شدهاند .كرنبرگ ( ،)1111واتسون ،هايكرمن و موريس )1116( 2نيز شواهدي در حمايت از
اين فرضيه كه خودشيفتگي ميتواند در پيوستاري از عملكرد شخصي سالم تا ناسالم درنظر گرفته
شود ،ارائه كردهاند [.]3
خودشيفتگي سالم ،موتور محرک قوي براي پيشرفت شخصي بشر است .در خودشيفتگي
سالم ،فرد حس روشني از خود دارد ،احساس رضايت ميكند ،سطح ثابت و معقولي از عزت نفس
را داراست و نسبت به خود و نيازهايش ،آگاه و هوشيار است .در موفقيتهايش مغرور ميشود ،اما
آنها را بزرگنمايي نميكند .همچنين ،موفقيتها و تواناييهاي ديگران را بي ارزش نميداند.
ضمن پاسخ به نيازهاي خود ،به نيازهاي ديگران نيز توجه ميكند و به آنها پاسخ ميدهد و قادر
1. narcissism
2. kernberg,watson,Heckerman&morris
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به درک احساسات و نيازهاي ديگران و همدلي با آنهاست .درواقع ،خودشيفتگي سالم ،همان
احساس ارزشمندي و احترام به نفس متعادل است [.]3
خودشيفتگي مرضي ،ارتباط كمي با خودشيفتگي سالم دارد .اين نوع از خودشيفتگي ،روي هر
نوع توجه (حتي روي توجهات منفي مانند نفرت و دشمني) از سوي هر كسي كه باشد ،رشد
ميكند .خودشيفتگي ناسالم ،از واقعيت بهدور و درواقع ،شكل خطرناكي از خودشيفتگي است.
اختالل شخصيت خودشيفته ،همان خودشيفتگي ناسالم يا مرضي است [.]3
پژوهشها نشان ميدهند ،فردگرايي ،تمركز بيشتر بر خود ،و جمعگرايي ،تمركز بيشتر بر
گروه را تشويق ميكند .اين تمركز بر خود در افراد فرهنگهاي فردگرا ،بيشتر بهشكل
خودشيفتگي ظاهر ميشود .پژوهش روي گروههاي قومي متفاوت نشان داد كه آمريكاييها،
گزارشكنندة باالترين درجات خودشيفتگي و بهدنبال آن اروپاييها ،كاناداييها ،آسياييها و
خاورميانهايها ،بهترتيب بيشترين درجة خودشيفتگي را داشتند .با دستهبندي منطقههاي گوناگون
به گروههايي كه بيشتر فردگرا بودند ،در مقايسه با گروههايي كه كمتر فردگرا بودند ،معلوم شد
فرهنگهايي كه بر فردگرايي و استقالل تأكيد دارند ،بيشتر احتمال دارد در افرادشان خودشيفتگي
بوجود آورند [ .]3

اثرمنساني .در طول  30سال گذشته ،پژوهشهاي اندكي در مورد اثر منساني و پيامدهاي آن
انجام شده است و بيشتر مطالعههاي موجود در خصوص اين پديده و متغيرهاي مرتبط مانند
مشابهت و تشابه ادراک شده بر پاية تئوري اوليه شباهت  -جاذبه 1بايرن  )1161( 2بودهاند.
بهعقيدة بايرن شباهت درونشخصي باعث تسهيل جاذبه ميان افراد ميشود و هرچه ادراک
شخص نسبت به وجود شباهت بيشتر داشته باشد ،باعث ايجاد جاذبه و عالقة بيشتر ميشود
[ .]14در مباني نظري روانشناسي درمورد استخدام و انتخاب ،پژوهشگران ،عموماً درخصوص
يك سوگيري بالقوه به نام اثر منساني اخطار ميدهند .اين سوگيري براين اساس استوار است كه
انتخابكنندگان ممكن است به افرادي با ويژگيهاي شبيه خودشان (پيشينه ،وضعيت اجتماعي
و )...توجه بيشتري كنند [ .]11اين اثر به پديدهاي اشاره دارد كه در آن شخص انتخابكننده،
فردي را انتخاب ميكند كه صفات دموگرافيك (از جمله سن ،جنسيت ،قوميت )... ،و ويژگيهاي
نگرشي (شباهت شخصيتي) مشابهي با خودش داشته باشد [.]1
با وجود اينكه مشابهت جمعيتشناختي بهعنوان سوگيري مهم در ارزيابيها شناخته ميشود،
مطالعات اخير تأثير ويژگيهاي شخصيتي را بر استخدام و انتخاب نشان داده است .بهعنوان نمونه

1. Similarity-Attraction theory
2. Byrne
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سيرز و رو )2003( 1اثر منساني را بر قضاوتهاي مصاحبههاي استخدامي مؤثر ديدند [.]13
استاپل و جانسون )2006( 2براساس فرهنگ لغات دو چيز را كه مطابق يا همانند خوانده شوند،
خصيصههاي يكسان يا مشابه داشته باشند يا قابل جانشيني و تبادل باشند ،مشابه ميداند.
پژوهشگران ،مشابهت را ادراک فرد مشاهدهكننده از وجوه مشترک تجربيات فرد مورد نظر
تعريف ميكنند كه اين امر فهم مسائل گذشته را با وي آسان ميكند و بنابراين احساس همدلي
با او را افزايش ميدهد [.]21
پژوهشها نشان ميدهد در انتخاب افراد ،سه بعد مشابهت داراي بيشترين تأثير در فرد
انتخابكننده است:
3
 ويژگيهاي نگرشي مشابه4
 خصوصيات زندگينامهاي1
 ويژگيهاي قومي و نژادي [.]21مثالً فرد انتخابكننده به كساني كه همرنگ (سفيد يا سياه) خود باشند توجه بيشتري ميكند.
البته اثر منساني فقط به رنگ پوست محدود نميشود .اين مسئله در جنسيت هم ديده ميشود.
گريوز و پاول )1116( 6دريافتند كه انتخابكنندگان مرد كمتر تحت تأثير مشابهت جنسيتي قرار
ميگيرند (يا قادر به كاهش اثر آن هستند) .درعوض انتخابكنندگان زن اغلب تحت تأثير آن
ميباشند .بدانمعنا كه انتخابكنندگان زن در انتخاب زنان ،آنها را مطلوبتر ارزيابي ميكنند
[.]1
مشابهت بين افراد تأثيري عميق بر شكلگيري تصوير اوليه و ايجاد رابطه نشان ميدهد.
بهعنوان نمونه لين و سايرين )1112( 7دريافتند كه مشابهت قومي و نژادي بين انتخابكننده و
انتخابشونده نسبت به آنهايي كه از اين بعد با هم متفاوت هستند مسير انتخاب را به ارزيابي
بهتري از متقاضي استخدام هدايت ميكند [.]13
در پژوهشي ديگر ريس و سايرين )1111( 1بر پاية پارادايم مشابهت  -جذابيت به بررسي
تأثير جنسيت بر انتخاب پرداختهاند .براين اساس آنها فرايند انتخاب را فرايندي چندمرحلهاي
ميدانند كه شامل جمعآوري اطالعات ،تعامالت چهره به چهره و ارزيابي صالحيت كانديداهاي
مختلف است .در اين پژوهش ،اثر مشابهت جنسيتي در ميان مديران زن ،مورد بررسي قرار گرفته
و يافته ها حاكي از آن است كه اين نوع مشابهت تنها يكي از عوامل متعدد مؤثر بر انتخاب بوده
1. Sears &Rowe
2. Stapel & johnson
3. Attitudinal
4. Biographical
5. Racial
6. Graves & Powell
7. Lin et al
8. Reis et al
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است و اين نوع مشابهت ارتباط قوي را با فرايند انتخاب در ميان زنان نشان نداده است [ .]1اين
درحالي است كه در مطالعهاي مشابه ،وجود تشابه جنسيتي عليرغم تأثيرگذاري ،اثرات
ضعيفتري را نشان ميدهد .همچنين تئوري مشابهت  -جذابيت ثابت ميكند كه افرادي كه در
برخي ابعاد با فرد ارزياب مشابهت دارند (مانند جنسيت ،سن ،نگرش) از افراد غيرمشابه باالتر
ارزيابي ميشوند [.]13
3
2
اُرفِن ( 1 )1114نيز بيان ميكند تشابه شخصي ،مشابهت واقعي و مشابهت ادراک شده  ،اثر
مستقيم بر انتخاب افراد دارد .يافتههاي پژوهشهاي كارز و سايرين )2007( 4بيانگر اين است كه
مديران (درسازمانهاي غيرانتفاعي) بايستي ازسوگيريهاي ناشي از منساني در فرايند انتخاب
پرهيز كنند .اين يافتهها حاكي از آن است كه مديران اغلب هنگاميكه كاركناني با ويژگيهاي
شبيه يا يكسان با خودشان استخدام نميكنند ،مطلوبيت باالتري كسب ميكنند و كاركرد بهتري
را بهدست ميآورند .اين امر خالف احساس شهودي انسان است ،زيرا در ظاهر بهنظر ميرسد كه
اگر ما به شخصي نياز داريم كه كاري براي ما انجام دهد بايستي همانند ما فكر كند .اما
پژوهشها نشان ميدهد كه اگر افراد غيرمشابه را انتخاب كنيم ،منافع بيشتري كسب ميكنيم
[.]11
گروهانديشي .مفهوم گروهانديشي 1براي اولين بار توسط اروينگ جانيس 6در سال  1172مطرح

شد؛ جانيس گروه انديشي را تمايل به كسب توافق زودهنگام كه در تصميمگيري مؤثر گروه
مداخله ميكند ،تعريف كرد؛ بهگونهاي كه اين امر بيانگر نوعي تفكر در افرادي است كه عضو
يك گروه بسيار منسجم هستند .در گروهي كه با اين مشكل مواجه ميشود ،آفتهاي
تصميم گيري غيراثربخش و درنهايت يك تصميم همراه با نتايج با كيفيت پايين بروز ميكند
[ .]24گروهانديشي اختاللي است كه ظرفيت گروه را در اتخاذ تصميمهاي مناسب تخريب ميكند
[ ]12و تفكر اجماعي نابالغ است كه اجماع پيشاز ارزيابي حقيقي همة بديلها ظاهر ميشود
[ .]17گروهانديشي مانعي ارتباطي محسوب ميشود ،چون اعضاي گروه سعي در كاهش تعارض و
رسيدن به اجماع بدون ارزيابي ايدهها نموده كه منتج به بروز حس اشتباه در مورد توافقها
ميشود [.]27
بـر اسـاس تئـوري جـانيس ،وضعيتهـايي كـه مستـعد بـروز گـروهانديشي در گـروههاي
تصميمگيرياند ،عبارتند از:
1. Orphen
2. Actual similarity
3. Perceived similarity
4. Caers et al
5. Group think
6. Lrving Janis
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 انسجام باال بهدليل وجود احساس عزت از عضويت در گروه؛ ويژگيهاي ساختاري شامل عايقبندي گروه در مقابل منتقدان يا اطالعات چالش برانگيز؛ رهبردستوري با نگرش يكسويه به كارها؛ نبود هنجارها براي پردازش روشمند اطالعات و همگوني پيشينة اجتماعي و ايدئولوژياعضاي گروه؛
 ويژگيهاي موقعيتي شامل تنش باالي ناشي از فشارهاي بيروني و عزتنفس پايين اعضابهدليل شكستهاي اخير يا دو راهيهاي اخالقي.
عالوهبر موارد يادشده سه پيشزمينة ديگر كه موجب بروز گروهانديشي ميشوند عبارتند از:
رهبر دستوري در گروه كه در ابتدا اولويتهاي خود را در گروه قبل از همه بيان ميكند ،اغفال
گروه از متخصصان مرتبط و محدوديتهاي زماني بهعنوان عامل تنشزا و مانع توسعة
دستورالعمل مدون براي تصميمگيري [.]11
نتيجة غايي گروهانديشي اين است كه اعضاءي گروه از دنياي پيرامون خود جدا ميشوند.
آنها عالئم مثبتي مبني بر تأييد اهداف و تمايالت خود دريافت ميكنند و تصور ميكنند كه
سايرين كارهاي آنها را نميفهمند و ازاينرو بايد ناديده گرفته شوند [.]21


تضاد .واژه تضاد بهصورتهاي گوناگون و مختلفي معني ،تعبير و تفسير شده است ،ولي بسـياري
از اين تعاريف داراي وجوه مشترک هستند .اينكه اصال تضاد وجود دارد يا خير به نوع پنداشـت و
ادراک ما بستگي دارد .اگر هيچ كس از وجود تضاد اطالعي نداشته باشد در آن صورت اتفاق نظر
در اين است كه پديده تضاد وجود ندارد .ساير وجوه مشترک تعريف تضاد عبارتند از :مخالفـت يـا
ناسازگاري و شكل خاصي از تعامل يا رابطه متقابل [.]26
بهطور شهودي ميتوان استنباط كرد كه تضاد به واسطة اينكه باعث ايجاد تصاوير
ناخوشايندي از قبيل تنش ،فشار روحي ،عصبانيت ،رنجش و سرخوردگي ميشود ،داراي بار
معنايي منفي است .با اين همه ،تضاد بهخودي خود لزوماً بد نيست .خالقيت ،نوآوري و سازگاري
اغلب زائيدة تنش ،احساسات شديد و فشار روحي بوده و اجتناب از تضاد ممكن است ما را به
سمت محافظهكاري ،سُستي و كوتهبيني سوق دهد [.]30
1
تضاد ميتواند شكل كاركردي بهخود بگيرد .تضاد كاركردي حامي هدفهاي گروه و بهبود
عملكرد آن است؛ ازاينرو تضادهايي را كه موجب كاهش و كندي عملكرد گروه ميشود مخرب
يا غيركاركردي بهشمار ميآورند .هنگامي تضاد كاركردي است كه موجب بهبود كيفيت
تصميمگيريها شود ،خالقيت و نوآوري را در افراد و گروهها برانگيزاند ،عالقه و حس كنجكاوي
1. Functional conflict

111

چشمانداز مديريت دولتي-شماره  - 11پائيز 1931

را در اعضاي گروههاي كاري تشويق كند و وسيلهاي براي طرح مسائل و كاهش تنشها و
محيطي براي خودارزيابي و تحول باشد .تضاد كاركردي را ميتوان ،پادزهر گروهانديشي دانست.
در مدل تضاد كاركردي سه نتيجة مطلوب مورد انتظار است:
 .1توافق .2 ،1روابط مستحكمتر .3 ،2يادگيري.3
عامل ديگري كه در كاركردي بودن تضاد بايد درنظر گرفته شود نوع فعاليتگروه است.
هرقدر مسايلي كه گروههاي كاري به آن ميپردازند بيشتر به تصميمهاي گروهي برنامهريزي
نشده و خالق نياز داشته باشد ،تضاد درونگروهي سازندهتر خواهد بود؛ ولي گروههايي كه
فعاليتهاي كامالً برنامهريزي شده را انجام ميدهند از تضاد سودي نميبرند [.]2
رابطةبيناثرمنسانيوخودشيفتگي .خودشيفتگي درجهاي غيرعادي از عشق به خود يعني
يك حس بزرگنما و همراه با غرور نسبت به خود را بازتاب ميدهد .توجه به خود در فرد
خودشيفته از دو روش تشريح ميشود .يكي تمايل به خود اقدامياست كه حس شديدي از اعتماد
به نفس و عزت نفس و اعتقاد به اينكه شخص در مقايسه با ديگران ،ويژه ،منحصر بهفرد و برتر
است را نشان ميدهد .مورد دوم حس مستحق دانستن خود است كه بدينصورت نمايان ميشود
كه فرد در روابط بينشخصي خود انتظار دارد تا از طرف ديگران مورد توجه خاص قرار گيرد.
[.]31
افراد خودشيفتهاي كه حس مستحق دانستن را بروز ميدهند ،اثرات مخربي بر روابط درون
شخصي خود بر جاي ميگذارند؛ بهگونهاي كه اين روابط با القيدي ،نياز به قدرت و اشتياق به
ستوده شدن و فقدانِ همدلي ،سازگاري و صميميت ،همراه ميشود [ .]31پژوهشها نشان
ميدهد كه عزت نفس بيش از حد به بروز يك خصوصيت شخصيتي با عنوان خودشيفتگي منجر
ميشود كه اين پديده زمينة ايجاد اثر منساني را در افراد تقويت ميكند [ .]1 ،31بنابراين انتظار
ميرود ،مديران خودشيفته ،زيردستاني را انتخاب كنند كه شباهت بيشتري با خودشان داشته
باشند .در نظر آنها افراد استاندارد ،كساني هستند كه مثل آنها باشند .هرچند كه اين عقيده را
دارند كه هيچكس دقيقاً نميتواند مثل آنها باشد ،ولي زيردستان شبيه به خودشان را ترجيح
ميدهند [.]1
براين اساس ميتوان فرضية زير را درنظر گرفت :
:H1خودشيفتگي مديران ،اثر منساني را تقويت ميكند.
1. Agreement
2. Stronger relationship
3. Learning

ارزيابي اثر منساني و پيامدهاي آن بر انتخاب و ...

111

رابطهبيناثرمنسانيوگروهانديشي .در بيشتر مطالعههاي گروهانديشي ،انسجام را بهعنوان
عاملي جهت بروز اين پديده عنوان ميكنند .جانيس در تعريف خود عامل انسجام گروه را
بهعنوان ريشه گروهانديشي ميداند .با اينحال ديدگاه وي در زمينه انسجام گروهي يك منظر
تك بعدي بوده و مطالعه روي مقوله گروهانديشي را بسيار محدود ميكند [ .]23جانيس ( 1112و
 )1172انسجام گروهي را مهمترين پيشزمينه گروهانديشي در نظر گرفته است .در مطالعات
كتابخانهاي ،انسجام بهواسطه دادن بازخور غلط به اعضا در مورد سازگاري نگرشها يا
شخصيتهاي آنها ،پاداش به بهترين عملكرد گروهي ،شكل دادن گروههاي دوستان يا غريبهها،
بهكارگيري گروههايي كه اعضايشان قبالً در پروژه كالسي همگروه بودهاند و خواستن از اعضا به
بازگو نمودن مشابهتهايشان و نصب برچسب بر گروه ،مورد دستكاري و تغيير قرار گرفته است.
بههر جهت اين عامل بهعنوان مهمترين متغير مطالعات درخصوص گروهانديشي همواره مورد نظر
محققان بوده است [.]16
هاگ و هينز )1111( 1بر پايه تمايز مفهومي ميان انسـجام و درجـه دوسـتي درونگروهـي بـر
اساس تئوري هويت اجتماعي كه ميـانزمينـه مثبـت روابـط درونشخصـي (جـذابيت شخصـي،
دوستي) و زمينه همبستگي شناسايي گروهي (جـذابيت اجتمـاعي غيرشخصـي ،انسـجام گروهـي
حقيقي) تفاوت قايل ميشود ،نقش دوستي و نيز انسجام را بر گروهانديشـي مـورد آزمـايش قـرار
دادند [ .]11تحليل نتايج هاگ و هينز ( )1111حاكي از آن است كه دوستي بهطور ضعيف و منفي
به گروهانديشي مرتبط ميشود در حاليكه شناسايي گروهي و جذابيت اجتماعي بهشدت (بـه جـز
برخي استثنائات) و بهطور مثبت به آفتهاي گـروهانديشـي ارتبـاط پيـدا مـيكنـد [ .]11جـانيس
ويژگيهاي مشترک بسياري از گروههاي منسجم تصميمگيري را كه مسئول برخي رسواييهـاي
سياسي بوده اند ،برشمرد .عوامل اصلي چنين پديدهاي ،فشار گروه درجهت همساني و تـكقطبـي
بودن گروه عنوان ميشود .تكقطبي بودن گروه ،اعضا را به سمت فشار درجهت همسـاني سـوق
ميدهد [.]4
2
آهل فينگر و اسر ( )2001با رويكردي جديد ،فرضيههاي ديگري را در مـورد گـروهانديشـي
مورد بررسي قرار دادنـد و پيامـدهاي ويژگـي هـاي رهبـري و روحيـة سـازگاري كاركنـان را بـر
گروه انديشي سنجيدند .براساس اين يافتهها گروههاي داراي رهبران توفيق گرا بيشتر با پيامدهاي
منفي گروه انديشي مواجه ميشوند؛ از مهمترين اين پيامدها عبارتنـد از مباحثـات كمتـر درمـورد
واقعيات و دستيابي سريعتر به تصميمهاي فوري .همچنين آنها ثابت كردند كـه گـروههـايي بـا
اعضاي متمايل به سازگاري ،بيشتر در معرض گروهانديشي قرار دارند [.]4

1. Hogg & Hains
2. Ahlfinger& Esser
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بنابراين پژوهشهاي زيادي نشان دهنده ارتباط همساني و گروه انديشي است .پژوهشهايي كه
نشان مي دهد گروههاي بسيار منسجم به گروهانديشي دچار شده و راه بحث و چالش و انتخاب
بهترين راهحلها را به روي گروه ميبندد .حال ريشه اصلي اين انسجام زيادي در كجا ميتواند
باشد .بسيار منطقي است اگر برهان بياوريم كه افراد مشابه يعني كساني كه از يك دانشگاه و
رشته تحصيلي فارغالتحصيل شده اند يا كساني كه داراي قوميت و زبان مادري يكساني هستند يا
افرادي كه تفكرات مذهبي و انديشههاي سياسي همساني دارند (مانند اعضاي يك حزب سياسي)
و يا همكاران با نگرش هاي مشابه به سازمان ،كار و ساير افراد و همچنين كساني كه داراي
صفات شخصيتي مشابه هستند ،به دليل قرابت حاصل از اين تشابهات بيشتر احساس همدلي
ميكنند .اين همدلي و يكي بودن آرا باعث ميشود در جريان تصميمگيري آراي مشابه و
ديدگاهها ي گوناگون مطرح نشده و همگان همانند يكديگر فكر كنند و دچار گروه انديشي شوند.
براين اساس ميتوان فرضية زير را درنظر گرفت :
 :H2اثر منساني حاصل از خودشيفتگي مديران ،موجب گروهانديشي ميشود.

1

رابطهبيناثرمنسانيوتضادكاركردي.اسكارميس ( )2006تضاد را بهعنوان كشمكش بين
موجوديتهاي اجتماعي بهدليل تفاوتهاي واقعي يا ادراکشده ميان آنها ،تعريف ميكند [.]30
استرالن ) 2007( 2اعتقاد دارد كه افراد خودشيفته نسبت به انتقاد فوقالعاده حساسند و در مقايسه
با سايرين به بازخورهاي منفي و بياحتراميها ،پاسخهاي خشنتري نشان ميدهند [ .]7مارتينز و
سايرين )2001( 3اظهار ميكند كه براساس مطالعات پيشين شواهد متضادي در مورد افراد
خودشيفته بهدست آمده كه آنها بسيار خودخواه ،بزرگنما و داراي درجة همدلي پايين بوده و در
مقابل مخالفاني كه بازخورهاي مثبت و منفي از خود نشان ميدهند ،تمايل به خشونت و تهاجم
دارند [ .]22ارتباط ميان خودشيفتگي و روحية تهاجمي بهخوبي در مستندات پژوهشهاي مربوطه
بهچشم ميخورد [ .]7بهعالوه بين خودشيفتگي با روانرنجوري در فرد و نيز سازگاري ،همبستگي
منفي مشاهده شده است [.]11
لذا چنين استنباط ميشود كه افراد خودشيفته تمايل دارند با افرادي كار كنند كه همانند
ايشان فكر كنند و از يك دانشگاه و با يك روش آموزشي فارغالتحصيل شده باشند ،جنسيت
مشابه و سوابق زندگينامهاي همساني داشته باشند ،نگرش مشابهي داشته و يا قوميت و زبان
مادري مشتركي داشته باشند ،داراي طرز تفكر ،ايدهها و راهحلهاي مشابهي براي مسائل
1. Skarmeas
2. Strelan
3. Martinez et al
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سازماني باشند تا مورد انتقاد قرار نگيرند و اين مسئله راه نوآوري و خالقيت را در حل مسائل
مسدود مينمايد .چنين حالتي باعث ميشود كه توافق پنهاني در مورد تصميمات حاصل شده و
مانع بروز اختالف نظرها و تضادهاي سازنده ميشود .بر اين اساس فرضية زير را ميتوان درنظر
گرفت:
 : H3اثر منساني حاصل از خودشيفتگي مديران ،موجب از بين رفتن رفتار تضاد كاركردي ميشود.
فوستر،كمپل و تورانج )2003( 1در تحقيقي نشان ميدهند ميزان خودشيفتگي با افزايش سن
كاهش مييابد [ .]3از آنجايي كه افزايش سن با باالرفتن سابقة كار همراه ميباشد ،لذا در پايان
ارتباط سابقة مديريتي كه يكي از متغيرهاي جمعيتشناختي است ،با اثر منساني مدنظر قرار
گرفت .بنابراين فرضية زير را ميتوان درنظر گرفت:
 :H4افزايش سابقة مديريتي مديران ،اثر منساني را تقويت ميكند.
چارچوب نظري پژوهش .باتوجه به نتايج مطالعات قبلي و فرضيههاي طرح شده ،مدل
مفهومي پژوهش در شكل زير ارائه شده است:
گروهانديشي

انسجام گروهي
سختي بيان عقيده و خود
سانسوري

H2
H1
اثرمنساني

تضادكاركردي
نتايج سازندة چالشها
ديدگاه مثبت به تعدد
عقايد

خودشيفتگي
اعتماد به نفس بيش از حد
خودمحوري
درنظر نگرفتن سايرين

H3

شكل .1مدل مفهومي تحقيق

1. Fooster, Kampel & Tooranj
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.روششناسيتحقيق

3

اين پژوهش با هدف پاسخدادن به يك مسئلة علمي از نوع كاربردي بوده و باتوجه به درنظر
گرفتن ديدگاههاي مختلف ماهيت پيمايشي دارد [ .]1جامعة آماري اين پژوهش مديران معاونت
برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در سطوح عالي ،مياني و پايه ميباشند كه بااستفاده
از روش نمونهگيري تصادفي ساده و با بهرهگيري از ابزار پرسشنامه نسبت به جمعآوري اطالعات
اقدام شده است .باتوجه به اينكه حجم جامعة آماري در زمان تحقيق ،تعداد  111نفر بوده است،
براساس فرمول كوكران و درنظر گرفتن حداكثر حجم نمونه ،تعداد نمونه  11نفر محاسبه گرديد
كه بهمنظور كسب اطمينان بيشتر تعداد  110پرسشنامه توزيع گرديد كه  103پرسشنامه
جمعآوري شد .الزم به ذكر است كه كلية تحليلها براساس  103پرسشنامة دريافت شده انجام
شده است.
پرسشنامة توزيع شده عالوهبر سؤاالت جمعيتشناختي كه  6گويه ميباشد شامل سؤاالتي
درخصوص خودشيفتگي (13گويه) ،اثر منساني (13گويه) ،گروهانديشي (1گويه) و تضاد كاركردي
(1گويه) است .در جدول 1شاخص ها و گويههاي پرسشنامه پژوهش آورده شده است.
جدول .1شاخصها و گويههاي پرسشنامه
متغير

بعد

گويه

مكنون
خودشيفتگي

عزت نفس بيش از حد

خودمحوري

در نظر نگرفتن سايرين

علت شكست برنامههايي كه با ناكامي مواجه ميشوند ،نبود انگيزه در
كاركنان ديگر است نه ضعف در خود من.
در جايگاه مديريت ،خودم را به عنوان يك مدير خوب مي بينم.
منطق كاري من ،براي همه قابل قبول است.
فكرمي كنم افكار و انديشههايي كه در ذهن دارم در مقايسه با افكار
ديگران بهتر هستند.
هميشه به كارهايي كه انجام ميدهم كامالً مسلط و واقف هستم.
فكر ميكنم كه همه مديران و از جمله من فرد خاص و ويژهاي هستيم.
هر تصميم و اقدامي كه در اداره نتيجه ميدهد به من مربوط ميشود.
ديگران به موقعيت من حسادت نموده و سعي در بركنار نمودن من از
اين موقعيت دارند.
شايسته نيست من به عنوان مدير در انجام امور اداري خود فروتن باشم.
تحمل كمي نسبت به عقايدي كه مغاير با عقايد من ميباشد ،دارم.
نميتوانم تحمل كنم كاركنان زيردست از دستورات من پيروي نكنند.
درانجام كارهايم تأكيد بيشتري به نظريات خودم دارم هرچند نظرات
سايرين را نيز بايد شنيد.
به ندرت به كسي براي انجام كارهاي محوله وابستهام.

ارزيابي اثر منساني و پيامدهاي آن بر انتخاب و ...
اثر منساني

زندگينامهاي

نگرشي

قومي ـ نژادي

انسجام گروهي
گروه انديشي

سختي بيان عقيده
وخودسانسوري
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تيمهاي مديريتي كه اعضاي آنها فارغالتحصيل رشته دانشگاهي
يكساني هستند ،داراي اثربخشي بيشتري ميباشند
عموماً با افراد مشابه خودم از نظر سطح تحصيالت راحتتر كار ميكنم.
كساني كه با من از يك دانشگاه فارغالتحصيل شدهاند ميتوانند تأثير
بيشتري در تصميمات من داشته باشند.
من افرادي را كه داراي طرز فكر سياسي مشابه خودم هستند ،براي
انجام امور مهم مناسب ميدانم.
من معموالً با افرادي كه اعتقادات مذهبي مشابه با خودم دارند ( مثالً
پوشيدن لباس مشكي در ايام سوگواري) تعامل كاري بيشتري انجام
ميدهم.
اگر اختيار داشته باشم ترجيح ميدهم با كاركناني كه جنسيت مشابهي با
خودم دارند كار كنم.
حوصله بحث و مجادله با همكاران در مورد ارزشهاي فردي را ندارم و
براين اساس ترجيحاً از افراد شبيه خودم استفاده مي كنم.
عموماً كارها و پروژههاي مهمتر را با كساني درميان ميگذارم كه
ارزيابي مثبتي در مورد عملكرد ايشان دارم.
وفاداري فرد به من عامل مهمي براي من در انتخاب او به عنوان همكار
ميباشد.
ترجيح مي دهم افرادي كه با من همشهري هستند به عنوان همكار
انتخاب نمايم.
كاركناني كه زبان مادري مشتركي با من دارند از شانس بيشتري در
انتخاب ايشان از طرف من برخوردارند.
معموالً به كارمنداني كه سابقه همكاري قبلي داشتهام توجه بيشتري
دارم.
ترجيح ميدهم بيشتر افراد همكارم داراي زبان محلي يكساني باشند.
اعضاي گروه ما بايد انسجام و اتحاد كامل را حفظ كنند.
بين اعضا بايد رابطه دوستي قوي وجود داشته باشد.
اعضا بايد احساس اشتراكات فكري و عقيدهاي زيادي باهم داشته باشند.
بعضي اوقات جهت پيشگيري از تضاد درون گروهي بايد به اولين راهحل
مطلوب (نه هميشه بهترين راهحل) اكتفا كرد.
اكثر اخبار گروه بايد محرمانه بماند و نبايد به بيرون درز كند.
اعضاي گروه نبايد ايده خود را كه مخالف ايده غالب گروه است بيپروا
بيان كنند.
وجود مباحثات و چالشهاي زياد در گروه خوب است.
بعد از تجربيات موفق در گروه ميتوان به تصميمات آن اعتماد كرد و
بدون بحث آنرا پذيرفت.
اعضا به منظور اجتناب از ايجاد تضاد در گروه با تصميمات متخذه حتي
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نتايج سازندة چالشها

ديدگاه مثبت به تعدد
عقايد

اگر مخالف آنها باشد ،بايد همراهي كنند
مباحثات گروه درمورد عقايد مخالف بيان شده ،اعضاء را به يافتن
ايدههاي جديد حل مسايل تحريك ميكند.
مباحثات گروه درمورد عقايد مخالف بيان شده ،روابط كاري بين افراد را
محكمتر ميكند.
معموالً چالش بين ايدهها و عقيدههاي افراد به نتايج سازنده منتهي
ميشود
وجود اختالف نظرهاي كاري بين افراد باعث تلف شدن وقت گروه
ميشود.
اوايل دوران مديريت احساس مي كردم هر چه تنوع افكار در زير
مجموعه من بيشتر باشد بهتر است اما بعدا تجديد نظر كردم.
اوايل دوران مديريت احساس مي كردم با همفكرانم راحتتر مي توانم
كار كنم اما بعد با كسب تجربه به غلط بودن فكرم پي بردم.
وجود تعامالت مشورتي و بده  -بستان عقيدهاي فراوان ،بين اعضاء
چندان ضرورتي ندارد.
در بحثهاي گروهي در مورد يك موضوع كاري ،افراد مخالف با يك
ديدگاه ،در عين مخالفت بايد به آن ديدگاه احترام بگذارند.

الزم بهذكر است پرسشنامه از نوع محققساخته و براساس طيف پنج گزينهاي ليكرت طراحي
شده است .شكل كلي و امتيازبندي اين طيف براي سؤاالت مثبت از كامالً موافق با امتياز  1تا
كامالً مخالف با امتياز  1ميباشد .باتوجه به محققساخته بودن پرسشنامه ضرورت داشت روايي و
پايايي آن مورد بررسي و سنجش قرار گيرد .بهمنظور بررسي پايايي ابزار تحقيق از روش آلفاي
كرونباخ استفاده گرديد .نتايج سنجش پايايي پرسشنامه در جدول  2آمده كه بيانگر پايا بودن
پرسشنامه ميباشد
جدول .2پايايي پرسشنامه
آلفايكرونباخ
001006

007111

بعد
اعتماد به نفس بيشازحد
خودمحوري
درنظر نگرفتن سايرين
منساني زندگينامهاي
منساني نگرشي
منساني قومي ـ نژادي

سازه(متغيرمكنون)
خودشيفتگي

اثر منساني

007114

انسجام گروهي
سختي بيان عقيده و خودسانسوري

گروه انديشي

007172

نتايج سازندة چالشها
ديدگاه مثبت به تعدد عقايد

تضاد كاركردي
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اعتبار محتواي يك آزمون معموالً توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه ،تعيين
ميشود .بنابراين براي تعيين اعتبار محتواي پرسشنامه با انجام مصاحبههاي مختلف و كسب
نظرات افراد يادشده ،اصالحات الزم بهعمل آمده و بدينترتيب اطمينان حاصل گرديد كه
پرسشنامه همان خصيصة مورد نظر محقق را ميسنجد .همچنين براي كفايت تعداد نمونه از
آزمون  KMOو براي اثبات وجود همبستگي بين متغيرها از بارتلت استفاده گرديد كه نتايج آن
مطابق جدول  3است :
جدول .3نتايج آزمون  KMOو بارتلت
مقدارخطا

آمارهكايدو

سطحمعنيداري(بارتلت)

آزمونKMO

شاخص

0001
0001
0001
0001

3210170
4110611
110460
1210024

00000
00000
00000
00000

00112
00731
00636
00611

خودشيفتگي
اثر منساني
گروهانديشي
تضاد كاركردي

مطابق نتايج بدست آمده (جدول  )3چون مقدار  KMOبراي سؤالهاي مربوط به متغيرهاي
خودشيفتگي ،اثر منساني ،گروهانديشي و تضاد كاركردي بزرگتر از مقدار  0/01است ،پس كفايت
تعداد نمونه را نتيجه ميگيريم و همچنين مقدار سطح معناداري براي آزمون بارتلت برابر 0/000
و كوچكتر از مقدار خطا  0/01ميباشد پس نتيجه ميگيريم كه بين متغيرها همبستگي وجود
دارد و تحليل عاملي اكتشافي مورد تأييد است .
در تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار  Spssو ليزرل  11/1بهره گرفته شده و سطح خطاي
 0/01براي آزمون فرضيهها درنظر گرفته شد .رابطة علّي بين متغيرهاي مستقل و وابسته از روش
مدليابي معادالت ساختاري مورد آزمون قرار گرفت.

يافتههايپژوهش 
تحليلدادههاو 

.4

بررسيوتحليلمتغيرهايجمعيتشناختيبهكمكآمارتوصيفي.بررسيها نشان ميدهد

كه از تعداد  103نمونه  % 73/1مرد و  % 26/2زن بودهاند .ضمن آنكه  % 13/4بين  41تا 10
سال دارند كه مي تواند بيانگر تجربة كاري باال در بيش از نيمي از افراد نمونه در معاونت
برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور باشد و  % 76/7داراي تحصيالت فوق ليسانس به
باال ميباشند و % 101سابقة مديريتي باالي  20سال در معاونت مزبور دارند و اين نشان ميدهد
كه تعداد كمي از افراد نمونه از سابقة مديريتي باال برخوردار ميباشند (جدول.)4
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جدول .4خصوصيات جمعيتشناختي نمونه
درصد

سطوح

متغير

درصد

سطوح

متغير

12/1

رئيس گروه ،معاون مديركل

پست

73/1

مرد

جنسيت

14/6

مديركل

سازماني

26/2

زن

2/1

معاون رييس سازمان  ،رييس سازمان

44/5

4-6سال

31/1

 7-12سال

1/7

 13-11سال

3/1

 20-24سال

1/1

بيش از  24سال

33

4-6سال

37/1

 7-12سال

20/4

 13-11سال

4/1

 20-24سال

3/1

بيش از  24سال

سابقة
مديريتي در
معاونت

31-44

32

سن

سال

سابقه مديريتي
از بدو خدمت
تاكنون

13/4

41-10
سال

14/6

11-60
سال

2 /9

فوقديپلم

20/4

ليسانس

71/1

فوق
ليسانس

4/1

دكترا

تحصيالت

ارزيابي مدل مفهومي تحقيق .قبلاز بررسي فرضيهها بهكمك آزمون دوجملهاي به بررسي
وضعيت متغيرها پرداختيم (جدول.)1
جدول .1نتايج آزمون دوجملهاي براي بررسيوضعيت متغيرها
انحراف
معيار

ميانگين

بيشترين
امتياز

كمترين
امتياز

سطح
معنيداري

6/30414
6/03101
3/21711
2/10416

34/1126
33/0000
21/2711
26/0411

11
10
31
33

20
20
24
11

0/000
0/000
0/001
0/000

درصد
باالتر
از
نقطه
برش
0/27
0/14
0/66
0/73

درصد
پايين
تر از
نقطه
برش
0/73
0/16
0/34
0/27

نقطه
برش

31
31
27
24

شاخص
تعداد 
سواالت

سؤال13
سؤال13
سؤال1
سؤال1

خودشيفتگي
اثر منساني
گروه انديشي
تضادكاركردي
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مطابق نتايج بدست آمده وضعيت موجود شاخص خودشيفتگي و اثر منساني در سطح پائيني و
شاخص گروهانديشي و تضاد كاركردي در سطح باالئي قرار دارد.
در ابتدا بهمنظور بررسي نرمال بودن متغيرها از آزمون كولموگروف اسميرنوف استفاده نموديم
كه مشخص شد متغيرها نرمال است (جدول )6و ميتوان براي آزمودن متغيرها از آزمونهاي
پارامتري استفاده نمود.
جدول .6نتايج بررسي نرمال بودن متغيرها
متغير

سطح معناداري

مقدار خطا

نتيجهگيري

خودشيفتگي
اثر منساني

0/613
0/772

0/01
0/01

نرمال است
نرمال است

گروه انديشي
تضاد كاركردي

0/217
0/311

0/01
0/01

نرمال است
نرمال است

سپس به دليل نرمال بودن متغيرها براي بررسي رابطه بين متغيرهاي خودشيفتگي و اثر
منساني  ،اثر منساني و گروهانديشي و اثر منساني و تضاد كاركردي از ضريب همبستگي پيرسون
و براي بررسي رابطه ميان متغيرهاي اثر منساني و سابقة مديريتي بهدليل ترتيبي بودن سابقة
مديريتي از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده نموديم .نتايج حاصل از تحليل همبستگي
(جدول )7ميان متغيرهاي تحقيق نشان ميدهد كه:
بين خودشيفتگي مديران و اثر منساني و اثر منساني و گروهانديشي در جامعة موردنظر در
سطح اطمينان  %11رابطة مثبت و معناداري وجود دارد و بين اثر منساني و تضادكاركردي و اثر
منساني و سابقة مديريتي در جامعة موردنظر در سطح اطمينان  %11رابطهاي وجود ندارد.
جدول .7جدول نتايج بررسي همبستگي
مقدارضريب همبستگي
00433
00222
- 00062
- 00111

نتيجهگيري
وجود رابطه
وجود رابطه
عدم وجود رابطه
عدم وجود رابطه

مقدار خطا
0001
0001
0001
0001

سطح معني داري
00000
00024
00134
00016

متغيرها
خودشيفتگي و اثر منساني
اثر منساني و گروه انديشي
اثر منساني و تضاد كاري
اثرمنساني و سابقه مديريتي

از آنجايي كه در پژوهش حاضر چند متغير مستقل وجود دارد كه مي بايستي اثر آنها بر روي
متغيرهاي وابسته مورد بررسي قرار گيرد ،استفاده از مدل معادالت ساختاري ضرورت مييابد.
معيارهاي ارزيابي مدل به دو دستة برازش كلي مدل و برازش ساختاري مدل تقسيم ميشوند.
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برازشكليمدل.ابتدا برازش كلي مدل با محاسبة شاخصهاي رايج در مدلهاي اندازهگيري
مورد بررسي قرار گرفت .باتوجه به نتايج حاصل از تحليل برازش (جدول  )1همانطور كه
مالحظه ميكنيد شاخصهاي اصلي برازش در دامنة مناسب و قابل قبول قرار دارد.
جدول .1شاخصهاي برازندگي مدل ساختاري پژوهش
IFI

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

X2/df

شاخصها


0013

0013

0011

0011

00010

3

مقدار

نمودار  1مدل اندازهگيري كلي پژوهش در حالت تخمين استاندارد را نشان ميدهد.

نمودار  .1ضرايب و تخمين استاندارد مدل كلي پژوهش

برازشساختاريمدل.پساز برازش كلي مدل ،اكنون الزم است تا مدل ساختاري كه نشانگر
ارتباط بين متغيرهاي مكنون تحقيق است ،ارائه شود .بااستفاده از مدل ساختاري ميتوان به
بررسي فرضيههاي پژوهش پرداخت.
نمودار  2قسمت معناداري ضرايب و پارامترهاي بهدست آمدة مدل اندازهگيري كلي پژوهش
را نشان ميدهد كه تمامي ضرايب بهدست آمده معنادار شدهاند زيرا قدرمطلق مقدار آزمون
معناداري تك تك آنها از عدد  1/16بزرگ تر و از عدد  -1/16كوچكتر است .معناداري اين
اعداد نشاندهندة معناداري مدل است.
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نمودار .2اعداد معناداري مدل كلي پژوهش

براي بررسي ميزان معنادار بودن ضرايب مدل الزم است تا مقدار  tهر مسير نشان داده شود.
جدول  1مقدار  tو ضرايب هر مسير را نشان ميدهد.
جدول .1برآوردهاي اثر و مقدار  tمربوط به هر يك از مسيرها در مدل تحقيق
برآورد اثر
0043
0022
-0001

مقدار آماره t
1010
4003
-1010

مسير
خودشيفتگي
اثر منساني
اثر منساني

اثر منساني
گروه انديشي
تضاد كاركردي

همانطور كه از نتايج جدول  1بدست ميآيد در فرضية اول مقدار  1/10 ،tاست كه قدر
مطلق آن از مقدار  1/16بزرگتر است .لذا خودشيفتگي مديران تأثير معناداري بر روي اثر منساني
دارد و مقدار اين اثر  %43ميباشد .در فرضية دوم مقدار  4/03 ،tميباشد كه قدر مطلق آن از
مقدار  1/16بزرگتر است لذا اثر منساني تأثير معناداري بر روي گروهانديشي دارد و مقدار اين اثر
 %22ميباشد .در فرضية سوم مقدار  1/10 ،tميباشد كه قدر مطلق آن از مقدار  1/16كوچكتر
است .لذا اثر منساني تأثير معناداري بر روي تضاد كاركردي در جامعة مورد نظر ندارد.
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.نتيجهگيريوپيشنهادها 

5

اين پژوهش با هدف ارزيابي اثر منساني و پيامدهاي آن بر انتخاب و انتصاب مديران در
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور انجام شد .تأثير خودشيفتگي بر اثر منساني
يكي از مفروضات اصلي اين تحقيق بود .لوبيت )2002( 1معتقد است كه فرد خودشيفته توهم
توطئهچيني ،سوءظن و بدگماني نسبت به وفادارترين افراد را دارد و حتي در جايي كه هيچ
دشمني وجود ندارد ،در ذهن خود براي خود دشمن ميسازد .بهسختي به ديگران اعتماد ميكند و
هميشه درصدد كنترل است .برهمين اساس ،اينگونه افراد بهطور طبيعي به سمت كساني تمايل
پيدا ميكنند كه احساس كنند بيش از سايرين به خودشان شباهت دارند [ .]21لذا همانطور كه
انتظار ميرفت ،ميان خودشيفتگي و اثر منساني با سه بُعد عزت نفس بيشاز حد ،خودمحوري و
درنظر نگرفتن سايرين در معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور رابطة مثبتي وجود
داشته و يافته هاي پژوهش نشان داد ضريب همبستگي پيرسون بين خودشيفتگي و اثر منساني
بهميزان  0/433است.
تأثير اثر منساني بر گروهانديشي يكي ديگر از مفروضات اين تحقيق بود .آهل فينگر و اسر
( )2001اظهار نمودند كه گروههاي با اعضاي متمايل به سازگاري ،بيشتر در معرض گروه انديشي
قرار دارند و جانيس ( )1112عامل اصلي بروز گروهانديشي را انسجام باالي گروه كه ناشي از
همگوني پيشينة اجتماعي و ايدئولوژيكي اعضاي آن گروه است (منساني) ،ميداند ]11[ .لذا
براساس انتظارات عنوان شده در مدل مفهومي تحقيق ،ميان اثر منساني و گروهانديشي نيز در
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور رابطة مثبتي وجود داشت و يافتههاي
پژوهش نشان داد ضريب همبستگي پيرسون بين اثر منساني و گروهانديشي به ميزان 0/222
است.
2
وارِال و سايرين ( )2001بهنقل از داير و سانگ اذعان ميدارند اجتناب از تضاد رابطة منفي با
تضاد سازنده دارد .نتايج حاصل از پژوهش ايشان ،يافتههاي قبلي مبني بر لزوم فاصله گرفتن
مديران از ديدگاه منفي نسبت به تضاد و پيشه نمودن رفتارهاي صحيح مديريت تضاد را تأييد
ميكند .رويكردي كه بيشتر مديران گرفتار در دام خطاهاي ناشي از اثر منساني در پيش
ميگيرند ،عموماً رويكرد اجتناب از تضاد است .بدين ترتيب كه افراد بهطور شهودي چنين
استنباط ميكنند كه بهتر است با افرادي كار كنند كه همانند ايشان فكر كنند .لذا انتخاب افراد
شبيه خود در تيمهاي تصميمگيري عالوهبر ايجاد گروهانديشي باعث اجتناب از تضاد
درونگروهي نيز ميشود .در اينحالت نوع خاص تضاد كه حول محور وظيفه و كار است و تضاد
كاركردي عنوان ميشود ،كاهش يافته و منافع حاصل از آن ناديده گرفته ميشود [ .]32اما
1. Lubit
2. Varela et al
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برخالف انتظار ما ميان اثر منساني و تضاد كاركردي در معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي
رئيس جمهور رابطه ايي وجود ندارد و در توجيه اين موضوع مي توان گفت براساس آزمون
دوجملهاي از نظر  %73از پاسخ دهندگان شاخص تضاد كاركردي در ميان مديران معاونت
برنامهريزي و نظارت راهبردي در سطح بااليي قرار دارد.
در مورد فرضيه چهارم بر خالف تحقيقات فوستر،كمپل و تورانج ( )2003ميان اثر منساني و
سابقه مديريتي در معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور رابطهاي وجود ندارد.
بهعبارتي افزايش سابقة مديريتي در معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موجب
تقويت اثر منساني در آنان به هنگام انتخاب مديران زيردست نگرديده است در توجيه اين موضوع
ميتوان گفت باالي  %14از مديران جامعه مورد نظر زير  12سال سابقة مديريتي داشته و از
سابقه مديريتي باال برخوردار نيستند.
باتوجه به تأييد فرضيه اول و وجود رابطه علي ميان خودشيفتگي و اثر منساني ،سازمانها بايد
در پي راه هايي براي كنترل خودشيفتگي باشند تا از بروز اثر منساني جلوگيري شود .بنابراين به
مديران عالي سازمانها توصيه ميشود كه از خودشيفتگي اجتناب ورزند؛ چرا كه خودشيفتگي در
بين مديران عالي سازمانها بسيار رايج است و به خاطر خطرناک بودن اين پديده پيشنهاد
ميشود كه رهبران سازماني خود را با واقعيات سازگار نمايند نه با ايدهآلها .لذا ،بسياري از
مديران عالي سازمانها كه دچار خودشيفتگي هستند ،احساس ميكنند كه آنها جاودان ،و نياز
كمي به برنامهريزي موفقيتآميز دارند كه اين طرز تفكر براي سازمان بسيار خطرناک ميباشد
[ ،]1لذا موارد زير براي كنترل خودشيفتگي پيشنهاد ميشود:

ومناعت طبعواقعي مديرانوجايگزينيآنباخودشيفتگيبا

نفس 
اعتمادبه  

تقويت 


نگهداشتننيروهاوانرژيهايمعنوي .شخص خودشيفته بهعلت فشارهاي تحقيرآميز

زنده
و خرد كنندهي محيطش هرگز قادر نبوده اعتماد به نفس واقعي را در خود بپروراند ،چرا كه
شرايط و عواملي كه الزمهي رشد اعتماد به نفس در انسان است در مورد چنين شخصي وجود
ندارد .مهمترين شرايط و عواملي كه براي رشد اعتماد به نفس الزم ميباشد عبارت است از اين
كه نيروها و انرژيهاي معنوي شخص زنده باشد و بتواند آنها را به كار بيندازد و از آنها استفاده
و بهرهبرداري نمايد .عالوهبر اين بتواند آزادانه تصميم بگيرد و براي زندگي خويش نقشه بكشد.


تطبيق خود و تمايالت خود با واقعيات خارج از ذهن .اين وظيفه كه ارتباط نزديكي با
وظيفهي اول (اعتماد به نفس) پيدا ميكند بدينصورت است كه شخص در خالء احساس ضعف
نميكند بلكه در دنياي خارج كه ديگران مترصد تحقير ،استثمار و شكست او هستند ،سعي
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ميكند خود را خشنتر و باهوشتر جلوه دهد .براي پيروزي بر چنين احساسي ،فرد بايد خود و
تمايالت خود را با واقعيات خارج از ذهن خود تطبيق دهد.


هاي واقعي با اهداف و آرزوهاي ذهني .توضيح آنكه ،چون
اهداف و خواسته 

جانشيني 

اهداف و آرزوهاي شخصخودشيفته همگي متعارض و مخالف يكديگرند ،يك نيرو و انگيزهي
الزامي و قوي براي رسيدن به آنها در او وجود ندارد ،هدفها نيز مبهم و موجب يأس و
درماندگي وي ميشوند ،بنابراين بهترين راه اين است كه هدفهايش را منطبق با واقعيات خارج
از ذهن كرده و هدفهاي خود را مشخص ،صريح و هماهنگ نمايد.


دروني .وقتي شخصي خود را در تصوير ايدهآلي كه از خود ساخته ميبيند

هاي 
پوشي 

نفي  
پرده

در اينصورت همهي عيبها و ضعفهاي او محو ميشوند ،لذا بايد به اين تعارضهاي دروني
توجه كند ،اگر خودتصويري يا خود ايدهآلي او از بين رود او ميبيند كه داراي چه تمايالت
متعارضي است و ضعفها وكمبودهاي خود را ميبيند و در جهت رفع آنها تالش ميكند .
باتوجه به ضرورت اجتناب از بروز اثر منساني در مديران ارشد در هنگام مبادرت به انتخاب
مديران زيردست ،مديران بايستي بهمنظور افزايش اثربخشي سازمان با عوامل و ابعاد اثر منساني
آشنا بوده و سعي در اجتناب از گرفتار شدن در سوگيريهاي ناشي از آن بنمايند .لذا پيشنهادات
كلي زير براي كنترل اين اثر ارايه ميگردد:
 مهمترين بعدي كه از بين ابعاد مختلف اثر منساني شناسايي شده است منساني زندگينامهايمي باشد .مديران بايد آگاه باشند كه در هنگام انتخاب زيردستان جنسيت ،نوع تحصيالت ،جناح
سياسي و مذهبي يا ساير عوامل مربوط به بيوگرافي افراد در تصميم انتخاب وي ،جايگزين
صالحيت فرد نگردد.
 دومين بُعد اثر منساني با عنوان منساني نگرشي معموال با سوگيريهاي مربوط به ارزيابيعملكرد افراد مرتبط است .مديران عموماً تمايل به ارزيابي افراد براساس نگرشي كه آنان براساس
اطالعات پيشين نسبت به آنها پيدا كردهاند ،دارند .بهكارگيري اصول علمي و نظاممند ارزيابي
افراد باعث ميشود از اين نوع خطا در انتخاب جلوگيري شود.
 يكي ديگر از اثرات مهم منساني ،منساني قومي  -نژادي است .اصوال افراد در هنگام برخوردبا همشهري خود احساس آرامش نموده و عدم اطمينان كمتري را تجربه ميكنند .اما اگر اين امر
بر ارزيابي صالحيت و كارايي فرد در هنگام انتخاب تأثير بگذارد ،اثرات نامطلوبي را بر اثربخشي
كلي سازمان خواهد داشت.
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باتوجه به تأييد فرضيه دوم ،بهمنظور كاهش احتمال بروز گروهانديشي ناشي از اثر
منساني ،گسترش دانش و آگاهيهاي مربوط به اثر منساني و عواقب آن در سازمانها براي
مديران راه گشا خواهد بود .بنابراين ايجاد اين آگاهي در مديران از طريق انجام پژوهشهاي
كاربردي و نشر يافتههاي علمي ،وظيفة مهم جامعة علمي و تحقيقاتي كشور است .همچنين
طراحي اصول انتخاب و ارتقاء سيستماتيك و بر مبناي صالحيت ،اين تأثيرات نامطلوب را كاهش
ميدهد.
اين پژوهش ،همانند ساير پژوهشها و مطالعات با محدوديتهايي مواجه بوده است،
مهم ترين محدوديت پژوهش ،اين است كه تنها بر روي مديران يك سازمان دولتي انجام شده
است .هر چند اين موضوع روايي دروني پرسشنامه را افزايش داده است ولي قابليت تعميمپذيري
آن را ماهيتا كاهش خواهد داد لذا انجام پژوهشهاي آتي در سازمانهاي ديگر ،در صورت
هماهنگي نتايج با پژوهش حاضر ،قدرت تعميمدهي نتايج حاصله را باال ميبرد.
باتوجه به نتايج حاصل از اين پژوهش ،به پژوهشگران ديگر توصيه ميشود به آزمون و
ارزيابي مدل مفهومي پژوهش در سازمانهاي دولتي ديگر اقدام كنند .پژوهشگران آينده بايد با
عنايت به ديدگاههاي نظري و تجربي نسبت به توسعه مدل در قالب اضافه نمودن ساير
متغيرهاي موثر نظير اثربخشي و ارزيابي عملكرد اقدام كنند .همچنين به پژوهشگران پيشنهاد
ميگردد تحقيقات بعدي در راستاي ارزيابي منساني شخصيتي و چگونگي تأثير مشابهت ابعاد
مختلف شخصيت بر انتخاب قرار گيرد.
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