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آيند،ميشماربههاسازمانعملکردارتقایجهتدركليدیعامليمديرانكهجاآناز•
مديران.ستاگذارتاثيرسازمانشانموفقيتياشکستدركند،مياتخاذآنهاكهتصميماتي
شدنينتحسباوبودهبزرگنمامديريتيهایسبکوارزشيهایسيستمدارایخودشيفته
هزينهوزمانوورزيدهاصرارخودغلطتصميماترویگاهمديرانيچنين.شوندميبرانگيخته

ورفتپيشكهجاآنازوشودميآفرينمشکلسازمانبرایكهنمايندميآنصرفرازيادی
روز،امرقابتيعصردرلذا.كندميايفامليتوسعهدرمهمينقشهاسازمانبهينهعملکرد
كنترلوهاازمانسآشفتگيازپيشگيریوهاسازمانبرایمديرانخودشيفتگيميزانشناسايي

.استاهميتحايزسازمانياهدافبهنيلجهتآنها

سبک های مديريتي 
بزرگنما



مباني نظری

كه توسط همگان نارسيس پسری بسيار زيبا بود. خودشيفتگي ريشه در واژه يوناني نارسيس دارد•
 ديدد و شيفته تحسين مي شد اما در اثر تکبر و خود بيني يک روز هنگامي كه تصوير خود را در آّ

و اختالل در يعني آششفتگي. خود شد و سرانجام  اين عشق دست نيافتني منجر به مرگ او شد
(17،ص 1996چرستاد ، . )حيات برايش به ارمغان آورد

•



. گذارداز حد به خود جايي برای عشق ورزيدن با ديگران باقي نميبيش چرا كه شيفتگي •
واژهازوردكمطرحبالينيشناسيرواندررانارسيسافسانهكهبودكسياوليناليسهاوالک•

مقاالتشواكارهدرشيفتهخودواژهازباراولينبرایفرويد،ویازبعد.كرداستفادهنارسيس
فرويد،).تاسكردهاستفادهشناختيآسيبونرمالزمينهدودرپديدهاينازفرويد.جستبهره

.كندميتوصيفراخودشيفتگيشکلسهو(59-30،صص1915

هاوالک اليس



سه نوع خودشيفتگي 

خودشيفتگي اوليه -1•
ثانويه خودشيفتگ -2•
خود شيفتگي نرمال-3•



خودجهتدرراغريزیانرژیتمامكهداردكودکطبيعيحالتبهاشارهاوليهفخودشيفتيگ•
ميلتبدياست،ديگرانجهتدركهانرژیبهغريزیانرژیاينتدريجبهوكندميهدايت

ميهدايتخودبهدوبارهوگرفتهفاصله،خارجدنيایازغرازیثانويهخودشيفتگيدر.شود
خودکلشترينيافتهتکامل.دهدرخاسکيزوفرنيهمچونهایبيماریدراست،ممکنوشود

خود.ودشميهدايتديگرانجهتدرغريزیانرژیكهاستنرمالخودشيفتگيشيفتگي،
كرسيني،).تاسشدهتعريفخودبهحدازبيشوآميزمبالغهعالقهوتوجه»عنوانبهشيفتگي

(626،ص2002



،یپردازخيالديگرانباهمدليفقدانبودنحساسانتقادبهنهايتبيبودنمحورخود•
جهتدررانديگازاستفادهنامحدود،موفقيتوقدرتبودنداراتصور،خودنماييوبزرگنمايي

ميمردهشافرادیچنينهایويژگيازشخصياميالبرآوردنهمچنينوخودارتقایوپيشرفت
(759-755صص،1995هاسکي،مک)شود

تصور دارا بودن قدرت و موفقيت  نامحدود



ويژگي های شخصيتي مديران خودشيفته

شناسيروانزمينه6اساسبرراشيفتهخودشخصيتيهایويژگي(1997)توباسيکووستن•
:اندكردهخالصهرفتاری

از.كنديمانکارراواقعيخودوآلايدهخودبينتفاوتاغلبخودشيفتهشخصيت:انکار-1•
اعتباربهنسبتونچوهستنداشتباهاتشانپذيریمسئوليتردپيدرخوشيفتهمديرانانکارطريق

اين.ارنددآنارتقایوحفظدرسعيواقعيغيرمثبتاطالعاتارائهباهستندحساسبيروني
تاييدازانمديرشکستبرمبنيشواهدوجودباكهجاييافتاد،اتفاقموتورزجنرالدرپديده

زنندهقمرمسالههمينوكنندباورراآننخواستندوكردندامتناعشركتشانبارهدرواقعيت
.ردكمالحظههاسازمانردسطحسهدرتوانميراهاواقعتيانکاراستسازمانيآشفتگي



م در سطح فردی افراد محدوديت های منابع و تقاضای بازار، وقاعيت ها را در مورد خود و عالي•
عيت و در رويداد های گذشته را انکار مي كنند، در سطح گروهي تحت تاثير گروه انديشي، واق
کار مي كنند سطح سازماني، واقع را از طريق سنخگو ها برنامه های تبليغاتي و گزارشهای ساالنه ان

(654، ص 1997بران، )



بهقبولقابلغيررفتارهایبایدليلكردنپيداياتوجيهبرایافرادتالش(توجيه)كردنعقاليي.2•
اهدهمشقابلسازیعقالييازسطحسههاسازماندر.استقبولقابلشکلبهانهااراهمنظور
ميجلوهمنطقيراخودتصميماتوهاسياستكارها،واعمالافرادفردی،سطحدر.است
عقالنيتشانموقعيتوتصميماترفتارهاوهاساختارها،فعاليتبرایگروهي،سطحدر.دهند

صهمان)كنندميتوجيهراسازماناقداماتسازمانيسطحدروكنندميپيشنهادراجمعي
655)

منطقي توجيه



.  ي شود به بيش از حد تخمين زدن توانايي ها و دستاوردهای افراد اطالق م: خود بزرگ بيني-3•
ری تمايل به نقل داستان هايي دارند كه نحوه رسيدگي آنها را به حAT & Tبرا يمثال كاركنان 

ث اغراق مي بدين شکل، نسبت به توانايي های خود در مقابله با حواد. های سهمگين نشان مي دهد
.  كنند و اين ويژگي  نيز در سه سطح قابل مالحظه مي باشد



هيگروسطحدركنندمياغراقخودهایتواناييوهااستعدادمورددرافرادفردی،سطخدر•
همتابيبرتاكيدخاص،هاینمادوزبانتوسعهباوكنندمياغراقهايشانارزشدرهاگروه

ينزمانيسازسطحدرودارندنامحدودتواناييتوهمفشارند،تحتكههنگاميودارندبودنشان
(214ص،2007استرالن،)دارندبودنفردبهمنحصرادعایهاسازمان

ی توسعه زبان و نماد ها
خاص

ا تاکید بر بی همت
بودنشان



خود پرستي اسنادی-4

بهرابنامطلوهایپيامدو(درونيعوامل)دادهنسبتخودبهرامطلوبهایپيامدمديرانيچنين•
ستابررسيقابلسطحسهدرويژگيايننيزهاسازماندر.دهندمينسبتبيرونيعوامل

.دانندميمقصرخودشخصيموقيتعدمبرایرابيرونيعاملافراد،فردیسطحدر•
ودهندمينسبتبيرونيعواملبهراتصميماتشانشکست،گروهيسطحدر•
استفادهنامطلوبنتايجدادنجلوهمقصربرایساالنههایگزارشازهاسازمان،سازمانيسطحدر•

،بران)دهندينسبتمخودشانبهرامثبتنتايجوكننداستفادهمينامطلوبنتايجوكنندمي
(656ص،1997



استحقاق-5

وتوجهانفقد.ندارندراديگرانباهمدليتواناييودانستهخودحقراديگراناستثمارمديران•
ويژگيوتاسهمراهديگرانتاييدوتحسينكسبناپذيرسيریشوقيکياديگرانباهمدلي

صصهمان)نندكنمياشتباهكهكنندفکرشيفتهخودافرادكهشودمياينبهمنجراستحقاق
خودبينرايمنفرابطهوبخششيخودوخودشيفتگيبينرامثبتيرابطهتحقيات(643-686

(269-259صص،2007استرالن،).دهدمينشاناشتباهپذيرشوشيفتگي

ر ناپذیسیری شوق 
کسب تحسین



لي بوده اين ويژگي در سازمان ها در سطح فردی باعث مي شود، ديگران را اسثمار كرده فاقد همد•
و دارای روابط اجتماعي كم سطح باشند، در سطح گروهي، گروه ها با برگزاری مراسم و

ا از اين تشريفات به دنبال نشان دادن حس اتححقاق خود مي باشد و در سطح سازماني سازمان ه
.  روش برای حفظ موجوديت خود به نحو احسن استفاده مي كنند



ميرنجانگاریبيمارخودوبودنارزشبيافسردگياحساسازخوشيفتهافراداضطراب-6•
مينجردرونيلحاظازفردفردی،سطخدر.بادشميمالحظهقابلسطحسهدراضطراب.برند
در)رابنداضطمستعدمديرتيهایگروهگروهيسطحدر.دارنداطمينانوثباتبهنيازوبرند

ايمنراشرايطتاكندميتالشرهبریسازمانيسطحدرو(...وگيریتصميمسختشرايط
(657ص،1997بران،)نمايدتوزيعرامسئوليتوكند





يب شناختي دو تئوری كه نفس مهمي در تبيين خودشيفتگي دارند تئوری خودشيفتگي آس•
رنبرگ  در تئوری  آسيب شناختي  ك. كرنبرگ و تئوری روان شناسي خود گرفت مي باشد

داده مي شود اختالالت شخصيت خوشيفته به تضاد ساختاری يا غريزی حول خشم ظاهری نسبت
(128، ص 2007چترجي و همبريک، )



خودنمایعاليتخياالازياديگرانازكهستايشياستثنایبهشيفتهخودهایشخصيتباافراد•
ميكمريجتدبهتوجهاتاينوقتي.كنندميتجربهزندگيدرراكميلذتكنندميدريافت

كهدارندافرادیكردنآلايدهبهگرايشآنها.كنندميتابيبيوناراحتياحساسآنها.شود
اين.ازندپردميافرادديگرتحقيرنهوكنندميتاييدراآنهاوكردهآوردهبرراآنهاخواست

همراهآنهاتخريبهمچنينوديگرانارزشكاهشباشناختيآسيبخودساختاردرنميایعالي
خالصهطوربه.شودميديدههاآندرديگرانبهطبيعيوابستگيازانکاریعالوهبه.است

والدينيمبودكبهپاسخدركهمحروميتيوخشماحساساتبهراشناسيآسيبمنشاكرنبرگ،
(12ص،1989اساليتر،)استدادهنسبتشدهايجاد

بيعي انکاری از وابستگي ط
به ديگران



خودشيفتهفتاررريشهكهداشتاعتقادودانستهنرمالتوسعهازانحرافنتيجهراشيفتگيخوداو•
يگراندازراخودكامالافرادیچنينواستشخصيبينروابطدركنترلدادندستازترس
طوربهودهشخشمگينخودشخصيبينروابطدركنترلفقدانبامواجههنگاموكنندميجدا

استيختهگسهمازخوديکخودشيفتگيمركزاو،نطراتطبق.دهندمينشانواكنشتهاجمي
اثرنيزسازمانبرمسالهاينواماكندتنظيمراخوداحساساتتواندنميخدشيفتهفردكهحدیبه

(11،ص2001هندين،)سازدميمبدلآشفتگيبهراآنهارمونيوگذاشته

كنترل  در روابط بين شخصي فقدان 



نشانراعهتوسمستقلومجزامراحلخوشيفتگيتکاملكوهت،خود؛شناسيروانرويکرددر•
شکلتغييرخودتوسعهوايجادواستشخصيتتوسعهدرنرمالرويهيکخودشيفتگي.دهدمي

ايدهالدينيوتصويرنما،بزرگخودتکامليمرحلهسهطولدرخودتوسعه.استشيفتگيخود
عالفرافردیاهدافكسببرایاوليههایمهارتوهااستعدادكهشخصازایجنبهوشدهآل
(14ص،1979اساليتر،)دهدميرویكندمي

سه مرحله تکاملي



ی مرحله خود بزرگ نما شامل تالش های اوليه برای قدرت و شناخت مي باشد و شامل تصد•
ای مناسب اگر والدين با همدلي  و به شيوه. كکودک از طريق عشق و محبت و توجه والدين است

ه ادراكات اين ساختارهای شناخحتي نهايتا ب. خود نمايي و بزرگ نمايي كودک را منعکس كند
س، عزت واقع بينانه تبديل شدهو منجر به توسعه ساختاری از خود خواهدد شد كه اعتماد به نف

.  نفس و آرزوهای واقع گرايانه را ارتقا خواهد داد



ايده آۀ سازی در مرحله بعد نيز توسعه سالم هنگامي كه والدين ببا همدلي يا نيازهای كودک برای•
كوهت فرص  مي كند كه اختالالت. هماهنگ بودند و به آنها گاسخ مي دهندف رخ مي دهد

ر همدلي از  ناتواوای مزمن يا لحظه ی د( خود از قبيل اختالالت خود شيفته و اختالالت رفتاری
يروني همچون افراد والدين ناشي مي شود بنابراين يک فرد با ضعف در خود به دنبال تکيه بر منابع ب

ليه از طرف ديگر او عقيده دارد كه اختالل در خود از يک وقفه  در مراحل او. ديگر خواهد بود
ارنده در به نظر او  خودشيفتگي نتيجه توسعه بازد(  16همان، ص )توسعه نرمال خود ناشي مي شود 

. توانايي ادغام و جداسازی تصاوير ايده آل و واقعي خود و ديگران است



مديرانانتخابربتاثيرطريقازسازمانيهایپيامدبررااثراتيتواندميمديراندرخودشيفتگي•
ديگرباسهمقايدرطبيعتا.باشدداشتهكارمنديابيوساختاراستراتژیهمچونهاييزمينهدر

عرفزاكهدهدميسوقاقداماتيانجامجهتدررامديرانخودشيفتگيشخصي،خصوصيات
تاثيرحتتراسازمانعملکردنهايتااقداماتاينوهستندستايشوتوجهدنبالبهوزدهسرباز

(348،ص2007هلمريک،وچترجي)دادخواهدقرار

عرف



كندتوجهجلبپيروانشسرسپردگييوفداكاراثردراستممکنخوشيفتهفردرهبری،زمينهدر•
اينازبرخيكهمتفاوتندضعيفرهبرانبامواردبعضيدرخوبرهبران(3،ص2006بابت،)

كنترلبرایازنيدرخودشيفتهافراد.شودنمايانشخصيتيهایويژگيدراستممکنهاتفاوت
قرارباالحسطدر(شودميگرفتهكاربهرهبریدركههاييويژگيهمه)موقعيتومقامقدرت،

اينکهانتظار.تاسسالمهستند،بااليينفسعزتدارایافرادكههنگاميخودشيفتگي.گيرندمي
بهتریانمديررواني،سالمتواسطهبهنفسعزتباالیسطوحوخودشيفتهگرايشاتافراد،
(27ص،20077راسل،وآمرنيک)رسدمينظربهمنطقي.باشند

نفس خودشیفتگی هنگامی که افراد دارای عزت
باالیی هستند، سالم است



تحليل ابعاد خودشيفتگي

شيفتگي همان طور كه كاريزما دارای دو بعد مثبت و منفي است به رغم برخي صاحب نظارن خود•
مثبتي از قبيل يک رهبر خودشيفته اگر دارای جنبه های. نيز دارای دو جنبه مثبت و منفي مي باشد

يگر يک ويژگي های مرتبط با عزت نفس و سالمت روان  باشد، حتما رهبر خوبي است از سوی د
جنبه های مرتبط با از قبيل. فرد خودشيفته كه دارای ويژگي های آسيب شناختي  بيشتری يم باشد

الل در رهبری استثمار به راحتي مي تواند به وفاداری  پيروان آسيب رسانده  و نهايتا منجر به اخت
. شود



وآنندمستمرتتقويصدددروداشتهباالييبسيارپايشيخودشيفتهخودبسياراجرایمديران•
بلکه.داردملهمعادرآنهابامستقيمطوربهكهافرادیبرایمهميهایپيامدتنهابهآنهاتصميمات

احساساتاملشمديرخودشيفتگي.استگذاراثرنيزنفعانذیازتریگستردههایمجموعهبر
.باشدميتحسينوتوجهبرایهميشگينيازواستحقاق،جويي،برتری

ذی نفعان



اين شده در مطالعه ای شاخص های شنان دهنده گرايشات مديران اجرايي  خود شيفته اين گونه ب•
است

برجستگي عکس مدير در گزارش ساالنه شركت -1•
هاحضور زياد مدير در مطبوعات و محصاحبه -2•
هااستفاده از ضماير اول شخص مفرد در مصاحبه -3•
(370-351صص 2007چترجي و همبريک )زيادی در مقايسه با ديگران مزايای طلب حقوق و -4•





رهبریموقعيتفظحمظنوربهوداشتهبيشتریخودترفيعيديگرانبهنسبتخودشيفتهمديران•
-617صص،2006،پتيسنکي).گيرندميكاربهتهديدوتقلبوقريبدرراهايشانمهارت

620)

خودترفيعي 



ميو(73-28صص،2009وكل،)باشداثرگذارخوبيبهشخصيرابطهآغازدرقادرندآنها•
بالن،وكتز)دهندنشانخودازجديدافرادجذبمنظوربهراخوشايندیاجتماعيچهرهتوانند
(56ص،2004

•

چهره اجتماعي خوشايندی



پيامد هي منفي خودشيفتگي مديران

وآوردندرنفوذتحتفريب،جهتدرراخودهایتواناييوهامهارتخودشيفتهمديران•
بيوناآگاهود،خواقعينيازهایبهنسبتاكثرمديرانيچنين.گيرندميكاربهكاركنانتهديد
ازچهنآازبيشتمجيدوتوجهستايش،محبت،وعشقسزاواردارنداعتقادوهستندتفاوت
.هستندكنند،ميدريافتكاركنانطرف

نیازهای واقعی
خود



برایرانانكاركوقائلندهستند،خورشدرچهآنازتریبيشاعتبارهايشانموفقيتبرایآنها•
حرفهتقضاودرخاطاولغزشمستعدهمچنين.كنندميسرزنشخودهایكاستيوهاشکست

شخصينبيروابطدرمشکالتبهوضوحبهشيفتهخودمديرغرور.هستندشخصياعمالوای
(620-617صص،2002پيتينسکي،وراستهال)استمضرموفقرهبریبرایوبودهمرتبط



نيازهایماابودهخودرشتهدربرجستهوكوشسختهوش،بابسياراغلبخودشيفتهمديران•
وزيردستان.ردبببينازياكردهخنثيراسازمانبرایآنهاخالقاستعدادتواندميآنهاخودشيفته
وهستندارزشبانشوند،روبروشکستباهايشاننقشاجرایوانجامدركهزمانيتاهمکاران

برایتنهاهكبستهعالميکبهاغلبخودشيفتهكارمحيط.شودميرفتارخوبيبهآنهابا
قبيلازديگرعواملبينايندروشدهتبديلدارد،وجودفيزيکينيازهایواهدافبرآوردن
(57ص،2003كرامر،).شودميكمكارمندانرضايتومتشرياننيازهای

خت مدیران خودشیفته اغلب بسیار با هوش، س
کوش و برجسته در رشته خود بوده



رتری جويانه از ان جايي كه افرد خودشيفته برای فرو نشاندن احساسات پست خود به احسسات ب•
و متکي هستند، هنگای كه اين  اخساسات دچجار تهديد  مي  شوند، آنها باخشم و غضب

ا پرخاشگری شواهد تجربي نشان مي دهد كه خودشيفتگي ب. حساسيت باال واكنش نشان مي دهند
ی سامزان مربتط است و مشاهده اين پرخشاگری  از طرف كاركنان  و مشتريان خدمات زيادی برا

(145، ص 2007ميلر و ديگران، )دارد 



وبستنها،شركتفروشوخريدبهتوانندميهاشخصيتديگرانواعازترراحترهبرانيچنين•
وصبانيعراافرادازبسياریحتمطوربهكهتصميماتي)كاركناناخراجوتسهيالتانتقال

افراطيمحوریخود.كنندميپشيمانياظهاركارهااينازكمترنوعاوبردارند(كندميناراحت
باراههماعتمادعدماينوشودميكاركنانبهاعتمادعدمبهمنجراغلبمديرانهمدليفقدانو

حفظجهترابيشتریكنترلخودشيفتهرهبرتاشودميباعثشهرتوقدرتبرایشديدنياز
(345صپيتينسکي،وراستهال).گيردكاربهخود

کمتر  از این 
کارها اظهار 
نندپشیمانی می ک



يفتگيخودشبرجستهعاليمازيکي(ديگرانهایديدگاهدرکدرتواناييعدم)همدليفقدان•
وشدباميعاطفيهوشكليدیجنبهيکهمدلي.باشدخوبرهبریمغايرتواندميوبود

پيشکهبلاسترهبریخياليهایتواناييازيکيتنهانههمدليكهدهدمينشانتحقيقات
يصهخصيکهمدليكهدهدمينشانعملوتئوری.آيدميشماربهعاطفيخوشبراینيازی
محوریخودخودشيفتهرهبرانتصميمات،همدليفقدانعلتبهواسترهبرانبرایحياتي
.است

خياليهای توانايي 



چنين.دكنميتراشيدشمنخودبرای.نداردوجوددشمنيهيچكهجاييدرخودشيفتهمديران•
ياكردهناعامتپيروانشانوفادارترينازبدگمانيوظنسوءرویازاغلبعقالنيتورایرهبراني

ازکيكدامكهداندمياوكهداشتاعتقادحسينصداممثالبرای.برندميبينازراآنها
داشتهعياطالآنازپيروانحتيكهآنازقبل.هستنداوضدبرچينيتوطئهحالدرپيروانش

(37-1صص،2002گلد،)باشند

دشمن تراشی



دريرانيمدچنينوشودمنجركارمندانازغفلتبهتواندميافراطيمديريتخودشيفتگي•
برایهاپاداشباهامشوقايجادجهتدرراكميوقتوبودهديگرانشناختوتاييدجستجوی
رهبرانوتنفریخودباطلدوردر(42ص،1991برن،)دهندمياختصاصوربهرهكارمندان
درنهاآموفقتيعدمزمانهماندروشودميچاپلوسپيروانازآنهابيزاریباعثخودشيفته

(80ص،2008ديگران،وديويس)گيرندقرارپيروانتنفرموردشودميباعثرهبری
•



ديگرانازراحتيبهودهندميگوشهستندآنطالبكهاطالعاتازنوعيبهتنهارهبرانيچنين•
حدشازيبحساسيتجدیپيامدهایازيکي.دهندميترجيحراسخنرانياغلبوگيرندنميياد

علتبهند،هستفراریاينتهديدهایصحبتازاغلبآنهاكهاستاينخودشيفتهرهبرانانتقاد
هایبرنامهبهاعتباریوارزشوكندمياعتمادديگرانبهندرتبهرهبرانيچنينهمدلي،فقدان

آنهاازادكميتعدتنها.نيستندقايلرهبرعنوانبهخودتوسعهجهتدرمشاورداشتنياوآموزشي
صورتدرهنددميترجيحآنهااكثراما.بيابندمشاورخودبرایاستممکنگيتسبيلقبيلاز

(77-69صص،2000مکوبي،).كنندكنترلكامالراآنهابتوانندنيزمشاورداشتن



نگركلافرادیذاتازيراكرده،درکخوبيبهرااندازچشموربهرهخودشيفتهمديرانمقابلدر•
درودهكرجابهجاراهاكوهتواندميآنهاسخنانكهمعتقدندپيرواناززيادیشمار.هستند

فکركههستندجسوریكنندگانريسک(35،ص2008ديگران،وميلر)كندايجادتغييرافراد
دنبالودادههتوسعزيادپشتکاروشوربارااندازشانچشموكنندميعملمستقلطوربهوكرده

(24ص،2005لين،)كنندمي



كمحدازبيشيایزيادحدازبيشمقدارداشتنكهبودهلبهدوتيغبمانندخودشيفتگيبنابراين•
خوبيبههخودشيفتمديريکدركهيکسانيهایويژگي.شودميمديردرتعادلعدمموجبآن
رقابتبهتوانديمقدرتتعقيبمثالبرای.باشدنيزمخربتواندميشود،گرفتهكاربهتواندمي

تواندميابطروايجادكهاينياباشدشدنبرندهبهحاضرقرد،قيمتيهربهوشودتبديلمخرب
(138-127صص،2002لويت،)شودديگراناستثمارموجب



نتیجه 

تگيخودشيفازحدیكرامر،وديويسميلر،نظراتخصوصبهوشدهانجاممطالعهاساسبر•
درضورشانخوكنندعملموفقطوربهاستممکنخودشيتفهمديراناستطبيعيمديرانبرای

وكردهتحريکراديگراباشند،باهوشهایتاستراتژيسآنهاوقتي.باشدضروریسازمان
وخشمدچاراستممکنآنهامقابلدر.دهندميسوقبهترایرابطهسویبهراسازمان

وگكرنبربران،عقيدهبه.شودسازمانويرانيبهمنجرهارویزيادهاينوشوندخودنمايي
.ندكخرابراسازماناوضاعاستممکنكهمديرانيچنينمنفيهایويژگيازبرخيكوهت

ويژهفراداكهدارنداعتادزياركنند،ميمبالغهاستعدادهايشانوهاموقعيتمورددركهاستاين
.كنندنميدرکراآنهاديگرانوهستندای



.دارندايميدتوجهوستايشتقاضایكنندميمقايسهایافسانهومشهورمديرانباراودهميشه•
كاركنانابهمدليبهقادركنندمياستفادهمنیكلمهازبيشتروكردهصحبتازخوداغلب
همضعشانمووهستندمتکبروراضيخودازكهحاليدردهند،مينشانمتواضعراخود،نيستند

تصميماتشانازكهكساني.ندارنداعتمادكاركنانوديکرمديرانهایتواناييبهاستمتکبرانه
كارردوكردهاستثمارراديگراندهندميقرارحملهموردراكنندانتقادآنهاازياكندسوال
بران،).نندكميامتناعجانشينانتخابازودارندمشکلنخبگانحفظوجذبچنينهموتيمي

(65ص،1991



ازمان ها به عنوان چرا كه چنين مديارنياز س. وستن ونوباسيک تاكيد مي كنند كه بايد مراقب بود•
رد های گرايش به انجام عملک. ابازری در جهت بر آورد نيازهای شخصي خود استفاده مي كنند

سازمان و عملکرد های پر فراز و نشيب برای( پيروزی های بزرگ و ی شکست بزرگ)افراطي 
ديگران به طور دايم در حال  خودنمايي بوده و برای به دتس اوردن توجه و تحسين. هايشان دارند

د رمقايهس چنين مديراني اعتقاد دارند كه. درگير رفتارايي مي شوند كه موجب جلب توجه شود
.  با افراد ديگر با ارزش ترين فرد در سازمان هستند

•



جزبهديگرسكهروهستندانتقادبهحساسوتدافعيشيفتگانخودلويتولينمطالعاتطبق•
.هستندبينيپيشقابلغيرونظمبياغلبديگرانباتعاملتشانواعمالدردانندميمقصرراخد

وبگيردخوشانراتصميماتتماميكهدهندميترجيحوكنندميمشورتهمکرانباندرتبه
ازكمسياربرهبرانيچنيندارندراكنندميپيشنهادآنهاچهآنهرباوموافقتانظتارازبيرون
دارهدهعراشخصيمسئوليتهيچسازماندرمشکلوقوعهنگامدروگيرندميدرسشکست

.دانندميمقصرراآنهاوكنندميبالسپرسازماندرراديگرانعوض،دروشوندنمي

حساس به انتقاد



يک.شونديمسازمانيخودشيفتگيباعثخودشيفتهمديرانكهمعتقدندكرسبيوجرستاد•
ممکنازمانسبيرونيمنظراز.استبزرگيوموفقتيازباطليخياالتدچارخودشيفتهسازمان

شتباهياهيچمرتکبكهكندميگمانسازماندرونيمنظرازامانرسد،نظربهمعمولغيراست
شودميدادهنسبتاستافرادكنترلورایكهبيرونيهایموقعيتبهنيزمشکليهر.شودنمي

باآنهايسخنرانيااقدامهروشدهكشيدهتصويربهنابغهعنوانبههاييسازمانچنينرهبران
.مانندميبازواقعيتازهاييسازمانچنيننهايتدر.شودميگزارشاشتياق

باطلخياالت 



خود راضي به عقديه لوميت و مکوبي آنها نسبت به گذشته خود مغرور شده و از اعتبار و شهرت•
يفته در سازمان خود ش. هستند به طوری كه متوجه عاليم واضح مشکالت در حال وقوع نمي شود

.  افراد خود را به عنوان بخشي از يک سازمان كه كامل فرض مي شود تعريف مي كنند
• .



يفتگي در پايان پيشنهاد مي شود كه با راهکارهای زير از خودش
.در سازمان جلو گيری شود

سازیفافشجهتدرتالشآنها،بامستقيممقابلهعدممديرانگونهاينباكردنكاردراحتياط•
وجلساتیبرگزاروسازماندرچينيتوطئهحسحذفمنظوربهروابطوهافرايندبيشترچههر

بدگمانيوداعتمايبيحسبردنبينازدرسعيوكاركنانومديرانبيندوستانههایگردهمايي
سادتحازعاریكاریسالمفضایايجادوچينيتوطئهحسكاهشمنظوربهسازمانفضایدر

پذيریتمسئوليفرهنگترويجسازمانتوسطاخالقيقوانينوهارويهتدويننفاق،وتنفر
تصميموعقالنيتبرتاكيدباهمراهسازماندرانهاتوسطشدهاتحاذتصميماتقبالدرمديران
ايجادویپديرانتقادروحيهداشتنبهسازماناعاضایومديارنتشویگرايانهواقعهایگيری

نداشتههرسایتشکسپذيرفتنازافرادكهفضاييايجادطريقازسازماندرپذيریانتقادفرهنگ
بگيردنظردرعملکردبهبودابازرمزلهبهراانتقادو



وافتهيكاهشخودشيفتهمديرانهایموفقيتكهشودميباعثراهکارهااينگيریكاربه•
پيشگيریبرایارزمينهفردیخودشيفتگيازجلوگيریضمندروشودترتنگبرآنهانيزعرصه

.كندميفراهمسازمانيخدشيفتگياز


