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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of dark triad construct of
personality on the job performance indicators of human resources, including task
performance and contextual performance. In terms of method and purpose, this
study is a descriptive-correlational and applied research, mainly based on linear
regression. The statistical population includes the employees of Lorestan University,
out of which a sample of 152 people were selected using simple random sampling.
The data gathering tool was Jonasson and Webster's (2010) Dark Personality and
Paterson's Career Performance Questionnaire (1989). The research hypotheses were
tested using linear regression analysis through the Enter method. Results showed a
negative and significant effect by the construct of the dark triad of personality on the
task and contextual performance indicators.
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بررسی تأثیر سازة مثلث تاریک شخصیت بر شاخصههای
عملکرد شغلی منابع انسانی
حجت وحدتی ،1جواد حسنوند

2

 .1دانشیار ،دانشکدة علوم اقتصادی و اداری ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
 .2دانشجوی دکتری ،دانشکدة علوم اقتصادی و اداری ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران

(تاریخ دریافت 7931/40/40 :ـ تاریخ پذیرش)7931/43/71 :

چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سازة مثلث تاریک شخصیت بر شاخصههای عملکرد شغلی منابع انسـانی ،شـام عملکـرد
وظیفهای و عملکرد زمینهای ،انجام شد .این تحقیق از نظر روش توصیفی ـ همبستگی مبتنـی بـر رسرسـیو خطـی و از نظـر
هدف کاربردی است .جامعة آماری شام کارکنا دانشگاه لرستا بود که نمونهای به حجم  751نفر به روش تصادفی ساده از
آ انتخاب شد .ابزار سردآوری اطالعات شام پرسشنامة شخصیت تاریک جوناسـو و وبسـتر ( )1474و پرسشـنامة عملکـرد
شغلی پاترسو ( )7393بود .فرضیات تحقیق با استفاده از تحلی رسرسیو خطی به روش  Enterآزمو شد .نتایج حـاکی از
تأثیر منفی و معنادار سازة مثلث تاریک شخصیت بر عملکرد وظیفهای و عملکرد زمینهای بود.

کلیدواژگان
عملکرد زمینهای ،عملکرد شغلی ،عملکرد وظیفهای ،مثلث تاریک.



رایانامة نویسندة مسئولvahdati.h@lu.ac.ir :
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مقدمه
عملکرد شغلی از موضوعات مورد توجه محققان رفتار سازمانی است و باور بر این است کهه
باید جزء اهداف اولیة تحقیقات سازمانی باشهد .زیهرا عملکهرد شهغلی از یرفهی دسهتاوردها
تأثیرات و بقای سازمان را نشان میدهد و از یرف دیگر تحت تهأثیر خودپنهدار کارکنهان ه
موضوعی که بیانگر چگونگی درک از خود و سازمان و نحهو پاسهگگویی بهه ایهن ادراکهات
است ه قرار دارد ( .)Ferris et al 2010: 562عملکرد شغلی با متغیرهای مربوط به شغل ماننهد
نگرش به شغل و رضایت شغلی و تعهد شغلی و عوامل فردی همچون انگیزش و توانایی و
شناخت و همچنین عوامل محیطهی و سهازمانی گونهاگون در ارتبهاط اسهت (
2007: 971

& O’Connor

 .)Paunonenیکی از عوامهل فهردی مهه تأثیرگهاار بهر عملکهرد شهغلی مفههو

شگصیت است؛ مفهومی که نقشی عمده در عملکرد شغلی فرد دارد .زیرا انگیهزش و نگهرش
فرد را در زمینة شغل و شیوهای که فرد به اقتضائات شغلی پاسخ میدههد مشهگ

مهیکنهد

(وحدانی و همکاران  .)6 :1931تحقیقات نشان میدهد شگصیت افراد را میتوان از دو جنبهه
مطالعه کرد؛ یکی جنبة روشن یا نرمال شگصهیت کهه بهه خصهلتههای بهناهار و اجتمهاعی
میپهردازد و دیگهری جنبهة تاریه

یها ییرنرمهال شگصهیت کهه خصهلتههای نابهناهار و

ییراجتماعی شگصیت را نشان میدهد .جنبة تاری
عملکرد شغلی فرد را بهویژه در بسترهای سازمانی
 .)236بنابراین با توجه به اهمیت نق

نیمهتاری

مهیتوانهد بگه

اعممهی از رفتارهها و

تحت تأثیر قرار دهد ( Smith et al 2016:

شگصیت در این مطالعه سهعی مهیشهود

تأثیر آن در عملکرد شغلی کارکنان در بستر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بررسی شود.
بیان مسئله
پی بینی و توصیف عملکرد شغلی بستر تحقیقاتی عمیمی را بهین همهة رشهتهههای علهو
سازمانی مطرح کرده است .حتی برخی محققان بر آناند که عملکرد شهغلی متغیهر وابسهتة
نهایی در تحقیقات سازمانی است ( .)Frieder et al 2017: 1عملکرد شغلی را میتوان همهة
رفتارهایی تعریف کرد که افراد هنگها اناها دادن وظهایف تعریهفشهده بها آن درگیرنهد.
عملکرد شغلی با بروندادهای شغلی و چگونگی تکمیهل کهار توسه افهراد مهرتب اسهت
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(al 2018: 231

 .)Fogaca etعملکهرد وظیفههای و عملکهرد زمینههای دو شاخصهة متمهایز

عملکرد شغلیاند که میتوانند به یور مستقل بر اثربگشی بروندادهای سازمان تأثیر داشهته
باشند .عملکرد وظیفهای ماموعه رفتارها و فعالیتهای فنی هستهای مرتب با شهغل اسهت
و عملکرد زمینه ای آن دسته رفتارهایی است که حمهایتگر محیطهی اسهت کهه هسهتة فنهی
عملیات در آن قرار دارد (.)Griffin et al 2001: 517-518
همانیور که بیان شد عملکرد شغلی با متغیرهای مربهوط بهه شهغل عوامهل فهردی و
همچنین با عوامل محیطی و سازمانی گوناگون در ارتباط اسهت (
971

O’Connor & Paunonen

 .)2007:بین عوامل فردی تأثیرگاار بر عملکرد شغلی مطالعات اناا شده یالبها نقه

شگصیت را به منزلة یکی از تعیینکنندههای عملکرد شغلی برجسته سهاختهانهد (حیهدریان
 1939نقل از باری

و همکاران  .)1001همانیور که جنبههای نرمال و بهناهار شگصهیت

میتواند بر عملکرد شغلی تأثیر بگاارد ویژگیهای ییرنرمهال یها نابهناهار شگصهیت نیهز
میتواند آن را تحت تأثیر قرار دهد .در رابطه با ویژگیههای تاریه
مگتلفی ارائه شده است .مدل سههتهایی یها م له

تاریه

1

شگصهیت مهدلههای

بهه م ابهة نقطههای کهانونی در

اندازه گیری ویژگیهای شگصیتی نابهناار را پولهاوس و ویلیامز ( )1001یراحی کردهاند.
اصطالح م ل

تاری

به سه صفت اجتماعی ماکیاولیستی 1خودشیفتگی 9و جامعهستیزی

4

که همگی بیانگر شرارت اجتماعی سردی عایفی دورویی و پرخاشگریاند اشاره میکنهد
(& McCain 2012: 935

 .)Jonasonهرچنههد تعههداد افههرادی کههه در سههازمانههها بههه ایههن

ناهنااریهای شگصیتی دچارند انگشتشمار است آثهار ایهنگونهه رفتارهها بهر عملکهرد
سازمان میتواند بسیار مگرب باشد (.)Moscoso & Salgado 2004: 357

تحقیقات زیادی برای شناخت رابطة بین ویژگیهای تاریه
مل

شگصهیت (خهارز از سهاز

تاری ) و عملکرد شغلی اناا شده اسهت .ایهن تحقیقهات نتهایت متفهاوتی داشهتهانهد

(.)Foster et al 2009; O’Boyle et al 2012; Smith et al 2016; Becker & Dan O’Hair 2007
1. Dark Triad
2. Machiavellianism
3. Narcissism
4. Psychopathy
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ولی به یور کلی مشگ

نیست ساز م ل

تاری

شگصیت چه تأثیری بر عملکهرد شهغلی

افراد میگاارد .از یرفی تحقیقات داخلی به بعد تاری

شگصیت بهویژه تأثیر آن بر عملکرد

شغلی توجه اندکی کردهاند .از آناا که دانشگاهها برای دستیابی به اههداف و مأموریهتههای
خود و همچنین برای نیل به وظایف محوله نیازمند بهکارگیری منابع انسانیانهد و همهانیهور
که مطرح شد ویژگیهای شگصیتی کارکنان بر عملکرد شغلی آنها اثر میگاارد در پهژوه
حاضر با شناسایی خأل موجود در زمینة شهناخت تهأثیر سهاز م له

شگصهیت بهر

تاریه

شاخصههای عملکرد شغلی کارکنان شامل عملکرد وظیفهای و عملکرد زمینهای این ویژگهی
به یور خاص در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بررسی شد .پژوهشگران در تحقیق حاضهر
در پی یافتن پاسخ این پرسه

بودنهد کهه سهاز م له

تاریه

شگصهیت چهه تهأثیری بهر

شاخصههای عملکرد شغلی کارکنان در دانشگاهها میگاارد.
مباني نظری و پیشینة تحقیق
عملکرد شغلي

عملکردْ اعمال پیچیدهای است که مهارتها و دان

را بهرای تولیهد یه

نتیاهة ارزشهمند

انساا میدهد و عملکرد شغلی ماموع ارزش مورد انتمار رفتار افراد بهرای سهازمان کهه
یی ی

دور زمانی استاندارد به اناها مهیرسهد تعریهف شهده اسهت؛ بنهابراین مقهدار

فعالیتهایی را که انتمار میرود هر کارمند به منمور افزای
مشگ

اثربگشی سازمان اناها دههد

مهیکنهد ( .)Zettler & Solga 2013: 546عملکهرد شهغلی از دو دیهدگاه مگتلهف

تعریف شده است؛ یکی جنبة رفتارگرا و دو جنبة نتیاهگرا .از دیدگاه رفتارگرایی عملکرد
شغلی عبارت است از ماموعه رفتارها فعالیتها و اعمالی که افهراد حهین ارائهة وظهایف
شغلی اناا میدهند؛ درحالیکه از دیدگاه نتیاهگرایی پیامدها یا نتایت رفتارها و فعالیتهها
و اعمال افراد حین ارائة وظایف شغلی عملکهرد شهغلی تعریهف مهیشهود (
233

Fogaca et al

 .)2018:نمیتوان همة رفتارهای کارکنهان حهین کهار را عملکهرد شهغلی تعبیهر کهرد.

عملکرد شغلی با اعمالی ارتباط دارد که به دستیابی به اهداف مربهوطانهد .عملکهرد شهغلی
میتواند تحت تأثیر عواملی از قبیل شرای کاری شرای اجتماعی ویژگیهای فرهنگهی و
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همچنین تحت تأثیر عواملی که یبیعت متفاوتی با ه دارند از قبیل ویژگیهای سازمانی و
محی کار و ویژگیهای کارکنان قرار گیرد (.)Deadrick & Gardner 2008: 134-136
نمریهپردازان ابعاد عملکرد شغلی را به یور متفاوت دسهتهبنهدی کهردهانهد .بهورمن 1و
موتاویلدو ( )1331عملکرد شغلی را در قالب مفاهی عملکرد وظیفهای و عملکرد زمینههای
تقسی کردهاند .کوئلو 1و همکاران

( )1010ابعاد عملکرد شغلی را شامل عملکرد فردی و

زمینه ای میدانند .کوپمنز 9و همکهاران

گهروهبنهدی

( )1011عملکهرد شهغلی را در یه

مفهومی دیگر به چهار دسته تقسی کردهاند؛ عملکرد وظیفهای عملکرد زمینهای رفتارههای
کاری ییربهرهور عملکهرد انطبهاقی ( .)Fogaca et al 2018: 235در همهة یبقههبنهدیههای
مطرحشده عملکرد وظیفهای و عملکرد زمینهای به یور مشترک ابعاد تشکیلدهند عملکرد
شغلی به شمار میروند.
عملکرد وظیفهای عبارت است از ماموعه فعالیتهها و رفتارههای مهورد انتمهاری کهه
برای تکمیل وظایف شغلی ضروریاند .به عبارت دیگر عملکرد وظیفهای به میزانی اشهاره
میکند که هر کارمند وظایف ویژ مرتب بها شهغل را تکمیهل مهیکنهد (
546

Zettler & Solga

 .)2013:کتز و کهاهن ( )1311عملکهرد وظیفههای را همهان فعالیهتهها و رفتارههایی

می دانند که در قالب سیست های رسمی جبران خدمات به منزلهة قسهمتی از شهغل کارمنهد
تعریف و تشریح شدهاند ( .)Qureshi et al 2015: 100در یهرف مقابهل عملکهرد زمینههای
عبارت است از ماموعه اعمال و فعالیتههایی کهه افهراد بهرای ارتقها و بهبهود بسهترهای
اجتماعی و روانشناختی در جهت حمایت از عملکرد وظیفهای اناا میدهنهد
2013: 546

( & Zettler

 .)Solgaاصطالح عملکرد زمینهای به رفتارهایی گفته میشود که از محیطی کهه

هستة فنی عملیات در آن قرار دارد حمایت میکند .م هالههای رایهت از عملکهرد زمینههای
شامل کم

به همکاران پرداختن به فعالیتهای داویلبانه رفتارهای مساعدتی و دفهاع از

سازمان است (.)Griffin et al 2001: 518
1. Borman
2. Coelho
3. Koopmans
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جنبة تاريک شخصیت و سازة مثلث تاريک

جنبة تاری

شگصیت محدودهای خارز از ویژگهیههای نرمهال یها جنبهة روشهن اسهت و

بستری میانه بین افراد سال و بیماران روانی در نمر گرفته میشود (.)Spain et al 2014: 4
این جنبه بیانگر تمایالت و حاالت نامطلوبی است که ریشهه در انگیهزههها و تاکتیه ههای
رفتاری مضر دارد؛ از قبیل ناسهازگاری خودسهتایی سهردی عهایفی دورویهی ریاکهاری
تهاجمی بودن و پرخاشگری ( .)Paulhus & Williams 2002: 557به یور خاص اصطالح
شگصیت تاری

برای نشان دادن آثار ییرکارکردی شگصیت افهراد در محهی کهار مطهرح
شناخته مهیشهوند

شده است ( .)Smith et al 2016: 237افرادی که دارای شگصیت تاری

در رفتارهای کاری ییرموّلهد درگیهر مهیشهوند تصهمیمات ییراخالقهی مهیگیرنهد و بهه
ریسه ههای ناباها و نابگردانهه دسهت مهیزننهد ( .)Greenbaum et al 2014: 587بیشهتر
تحقیقهای اناا شده در رابطهه بها شگصهیت تاریه

بهر مبنهای دو ترهوری عمهده شهکل

گرفتهاند؛ نگست تروری پائولوس و ویلیامز ( )1001که به سهتایی یا م ل

تاری

معروف

است و دو مدل دوقطبی نامتعادل 1هوگان و هوگان ( .)1001مهدل هوگهان جنبهة تاریه
شگصیت را خصلتی منفی و واکنشی منفعالنه معرفی میکنهد و مهدل پهائولوس و ویلیهامز
برای شناسایی ویژگیهای تاری

بر خصیصههای آسیبشناسانه با انگیزههایی برای توسعة

خود و آسیب زدن به دیگران اشاره میکند (.)Spain et al 2014: 2

شکل  .1سازة مثلث تاریک شخصیت

)1. DSM-IV (Axis II
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مدل م ل

تاری

شگصیت پائولوس و ویلیامز ( )1001در مطالعة ویژگیههای تاریه

شگصیت به شکل پارادای یالب درآمهده اسهت ( .)Furnham et al 2013: 199پهائولوس و
ویلیامز تروری خود را به منمور توصهیف کارکنهانی بها ماموعهه ویژگهیههای شگصهیتی
منحصربهفرد و به منمور اینکه آنها را از افهراد معمهولی جهدا سهازند یهرحریهزی کردنهد
( .)Furnham et al 2013: 202ساز م ل

تاری

شامل سه بعد ماکیاولیس خودشیفتگی و

جامعهستیزی است .این مفاهی از ه متمایزند؛ اما در قالب م له

تاریه

منسامی را شکل میدهند ( .)Akram et al 2018: 212در ادامه ههر یه

هسهتة مفههومی
از ایهن مؤلفهههها

شرح داده میشوند.
کریستی 1و گیز ( )1310ماکیاولیس را بدبینی و بهیتهوجهی بهه انتمهارات اجتمهاعی و
دستاندازی در مسیر آن تعریف کردهاند ( .)Kessler et al 2010: 1869ماکیاولیسهتهها در
نیتهای خود صداقت ندارند .ایلب افرادی بیعایفه اند .رفتارهای آنها صهوری اسهت و
در جهت منافع شگصی خود نگرشی استراتژی

دارند .برخالف این خصلتها آنها سهعی

میکنند شگصیتی جهااب و آرا از خهود نمهای

دهنهد ( .)Sabouri et al 2016: 105یه

ماکیاولیست با استفاده از فریب و تقلب برای کسب منفعت شگصی نیازههای دیگهران را
نادیده میگیرد و منافع آنهان را پایمهال مهیکنهد ( .)Jones & Paulhus 2009: 98شگصهیت
خودشههیفته دارای خصههلتهههای خوداسههتحقاقی فزاینههده خههودبرتربینی خودیالههببینههی
خودپرسههتی و در کههل نگرشههی خودمرکزنگرانههه اسههت

(et al 2018: 212

.)Akram

خودشیفتهها توه موفقیت قدرت استعداد زیبایی و همهتوانی دارند و رواب بهینفهردی
آنها است مارگرانه و فاقد همدلی است (قمرانهی و همکهاران  .)14 :1934جامعههسهتیز بهه
فردی گفته میشود که خصلتهای خودکنترلی ضعیف تکانشوری رفتاری حادثههجهویی
بیعایفگی و همچنین رفتارهای خصهمانه دارد ( .)Akram et al 2018: 212جامعههسهتیزها
رفتارهای ضداجتماعی سردی عایفی و انگیزههای آنی ییرانطبهاقی را نمهای

مهیدهنهد

(قمرانی و همکاران  .)14 :1934شگصهیت جامعههسهتیز دارای دو مالحمهة اولیهه اسهت؛
1. Christie
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«نداشتن دیدیه و احترا نسبت به دیگران» و «بیتوجهی بهه می ها هها و عهرف معتبهر و
مقتدر» (.)O’Boyle et al 2012: 560
مثلث تاريک شخصیت و عملکرد وظیفهای
ماکیاولیسم و عملکرد وظیفهای

ماکیاولیستها دیدگاهی تحریفشده از فرایند تبادل دارند .این موضوع مهیتوانهد رویکهرد
نفع شگصی آنها را برای یرف تبادل آشکار کند و اعتمادی را که فراینهد تبهادل را شهکل
داده است از بین ببرد  .تبادالت این افهراد بها همکهاران و سرپرسهت در نهایهت بهه افشهای
نیتهای واقعی آنان منار میشود .در نتیاه با اختالل در تعامالت ضروری در جهت اناا
دادن وظایف محوله بین این افراد و سایر اعضای گروه عملکرد وظیفههای بهه یهور منفهی
تحت تأثیر قرار خواهد گرفت ( .)Cropanzano & Mitchell 2005: 875در این رابطه تحقیق
فورنها  1و همکاران

( )1019نشان داد خصیصههای مشهاهدهشهده در افهراد ماکیاولیسه

عملکرد وظیفه ای را به یور منفی تحت تأثیر قرار میدهند .مطالعهة برکلهی 1و همکهاران
( )1003نیز نشان داد بین ماکیاولیس و عملکرد وظیفهای رابطهای منفی وجود دارد.
خودشیفتگي و عملکرد وظیفهای

افراد خودشیفته پیوسته به دنبال ریس

کهردنانهد و درگیهر رفتارههایی مهیشهوند کهه بهه

تهدیدهایی برای عملکرد منار میشود .این ریس ها ایلب ناباا و فراتر از وظایف شغلی
تعیینشدهاند و ضرورتی ندارند و گاه حتی باع
فعالیتهای سازمان میشوند .این قبیل ریس

بر جهای گااشهتن آثهار منفهی بهر رونهد
کردن که با افزای

هزینههای سازمان همراه

است موجب تهدید عملکرد کلی سازمان میشود و فرد را از رسیدن بهه اههداف عملکهرد
وظیفههای خهود بهازمیدارد ( .)Foster et al 2009: 886در همهین زمینهه مطالعهة جهاز 9و
همکاران

( )1006نشان داد خودشیفتگی میتواند به یهور متفهاوت عملکهرد وظیفههای و

زمینهای را تحت تأثیر قرار دهد و خودشیفتگی با عملکرد وظیفههای رابطهة معنهادار دارد و
1. Furnham
2. Bruk-Lee
3. Judge
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بالعکس با عملکرد زمینهای رابطهة معنهادار نهدارد .نتهایت تحقیهق کورشهی 1و همکهاران
( )1012نشان داد خودشیفتگی بر عملکرد دروننقشی تأثیر معنادار و از دیهدگاه سرپرسهت
خودشیفتگی تأثیری منفی بر عملکرد وظیفهای میگاارد .این یافتهها با نتایت مطالعة کمپبل
و همکاران

1

( )1006ه سوست.

جامعهستیزی و عملکرد وظیفهای

جامعهستیزها با فقدان خودکنترلی بهشدت تکانشی و حادثههجهو بهودن بهی عهایفگی و
خصومت بینفردی زیاد شناخته میشوند .این خصلتها موجب بر هه خهوردن تبهادالت
اجتماعی میشود که الزمة اناا دادن وظایف و تعهدات شغلی است و در نتیاهه عملکهرد
وظیفهای را مگتل مهیکنهد ( .)Akram et al 2018: 212در همهین زمینهه بالیکهل 9و شهات
( )1011در تحقیقی به شناسایی رابطة بین جامعهستیزی و عملکرد شغلی پرداختنهد .نتهایت
این تحقیق نشان داد خصهلتههای جامعههسهتیزانه رابطههای مسهتقی بها رفتارههای کهاری
( )1011در

ییربهرهور و رابطهه ای منفهی بها عملکهرد شهغلی دارد .بالیکهل و همکهاران

تحقیقی دیگر به بررسی شگصیت جامعهسهتیز در مهدیران و تهأثیر آن بهر عملکهرد شهغلی
پرداختند .یافتههای این تحقیق نشان داد جامعهستیزی باال با رتبهبندیهای عملکرد ضهعیف
سرپرست ارتباط دارد .بنابراین در کل مهی تهوان انتمهار داشهت کهه سهاز م له

تاریه

شگصیت بر عملکرد وظیفهای کارکنهان تهأثیر بگهاارد .بنهابراین فرضهیة نگسهت تحقیهق
اینگونه مطرح میشود:
فرضیة اول :ساز م ل

تاری

شگصیت بر عملکرد وظیفه ای کارکنهان دانشهگاه تهأثیر

منفی و معناداری دارد.
مثلث تاريک شخصیت و عملکرد زمینهای
ماکیاولیسم و عملکرد زمینهای

صاحبنمران بر این باورند که یبیعت متقلب و بهدگمان یه

ماکیاولیسهت مهیتوانهد اثهر
1. Qureshi
2. Campbell
3. Blickle

255

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،71شمارة  ،4زمستان 7931

انگیزانند پاداشهای سازمانی و رفتارهای مساعدتی را تگریب کند (

O’Boyle et al 2012:

 .)559ماکیاولیستها مهارت اجتماعی باالیی دارند و از آناها کهه شگصهیت آنهها متلهون
است ممکن است فعالیتها و رفتارهایی را نمای

دهند که بهظاهر برای ایرافیانشان مفیهد

است؛ از قبیل رفتارهای مساعدتی .اما نیتی که در پس این رفتارها پنههان اسهت متقلبانهه و
منفعتمدار است ( .)Kessler et al 2010: 1869مطالعة بکر 1و دانههر ( )1001رابطهة منفهی
بین ماکیاولیس و رفتارهای شهروندی ه به منزلة مصهداقی از عملکهرد زمینههای ه را نشهان
داد .مطالعههات دیگههری نیههز از قبیههل مطالعههة فورنههها و همکههاران
همکاران

( )1019و برکلههی و

( )1003این رابطه را تأیید کرد.

خودشیفتگي و عملکرد زمینهای

خودشیفتهها برخالف ماکیاولیستها که میتوانند برخی از جنبههای منفی شگصیت خهود
را پنهان کنند قادر به مگفی کردن احساسات منفی خود نیستند .این افراد حتی اگهر مهورد
تکری قرار بگیرند بهندرت در رفتارهای مساعدتی مشارکت میکنند .ایهن عهد مشهارکت
سبب عد حمایت از ایشان از یرف گروه و سرپرست مهیشهود (.)Smith et al 2016: 238
خودشیفتهها افراد یالبی و در جستوجوی قدرت و کنترلاند .این روحیهة سهلطهیلبهی و
خودبزرگبینی بر تعامالت آنها با همقطاران و سرپرسهتان تهأثیر مهیگهاارد .ایهن رفتارهها
عملکرد فرد را در جهت اناا دادن وظایف محوله و دستیابی به اهداف شغلی تعریفشده
به یور منفی تحت تأثیر قرار میدهد ( .)Raskin & Hall 1979: 590مطالعات پیشین از قبیل
مطالعة کورشی و همکهاران

( )1012و کمپبهل و همکهاران

( )1006رابطهة منفهی بهین

خودشیفتگی و عملکرد زمینهای را نشان میدهد.
جامعهستیزی و عملکرد زمینهای

برخالف ماکیاولیستها افراد جامعههسهتیز بهرای رسهیدن بهه اههداف شگصهی از دیگهران
سوءاستفاده نمیکنند .اما با دیگران با بیمالحمگی رفتار میکنند .بهیاحترامهی بهه دیگهران
توس افراد جامعهسهتیز موجهب ضهعف در تبهادل و ارتبهاط بها دیگهران مهیشهود .افهراد
1. Becker
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جامعهستیز با کنهارهگیهری از دیگهران و عهد مشهارکت فعهال در فعالیهتههای گروههی و
بیاحترامی به افراد موجب انزوای خود میشهوند .ایهنگونهه رفتارهها موجهب اخهتالل در
تعامالت فرد با دیگران برای تکمیل وظهایف شهغلی و مهراودات حرفههای مهیشهود و در
سرپرست نگرش منفی در زمینة عملکرد زمینهای فرد شهکل مهیدههد (

Smith et al 2016:

 .)239مطالعات پیشین از قبیل مطالعهة بالیکهل و شهات ( )1011و بالیکهل و همکهاران
( )1011رابطة منفی بین جامعهستیزی و عملکرد زمینهای را نشان دادهاند .بنهابراین فرضهیة
دو تحقیق اینگونه مطرح میشود:
تاری

فرضیة دو  :ساز م ل

شگصیت بر عملکرد زمینههای کارکنهان دانشهگاه تهأثیر

منفی و معناداری میگاارد.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نمر روش توصیفی ه همبستگی مبتنی بر رگرسیون خطی و از نمهر ههدف
کاربردی است .جامعة آماری تحقیق شامل کارکنان دانشهگاه لرسهتان بهود .یبهق ایالعهات
کسبشده از ادار آمار دانشگاه تعداد کارکنان شامل  121نفر بودنهد .نمونهه بها اسهتفاده از
روش نمونهگیری تصادفی ساده انتگهاب و حاه آن بهر اسهاس روش کهوکران در سهطح
ایمینان  0/32معادل  121نفر برآورد شد .ویژگیهای جمعیتشناختی نمونة مهورد مطالعهه
شامل سن جنس سابقة شغلی و سطح تحصیالت در جدول  1آمده است.
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی نمونة مورد مطالعه

متغیر
جنسیت

سن

متغیر

شاخصهها

تعداد

درصد

مرد

11

41/96

زن

10

21/69

زیر  90سال

42

13/60

دیپل

 90تا  40سال

24

92/21

کاردانی

91

 40تا  20سال

40

16/91

کارشناسی

11

41/96

باالی  20سال

19

1/22

کارشناسیارشد

92

19/01

سابقة خدمت

سطح تحصیالت

شاخصهها

تعداد

درصد

زیر  10سال

11

11/16

 10تا  10سال

30

23/11

باالی  10سال

92

19/01

14

3/11
10/93
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ابزار اصلی جمعآوری دادهها پرسشنامهههای اسهتاندارد بهود .بهه همهین منمهور بهرای
سنا

عملکرد شهغلی از پرسشهنامة  12گویههای پاترسهون ( )1313اسهتفاده شهد .بهرای
تاری

اندازهگیری ساز م ل

پرسشنامة  11گویهای جوناسهون و وبسهتر ( )1010کهه بهه

دوازدهتایی ک یف 1معروف است و به همین منمور یراحی شده است به کهار گرفتهه شهد.
مؤلفههای پرسشنامه همراه تعداد گویهها برای هر مؤلفه در جدول  1آمده است .همچنهین
پایایی پرسشنامهها از یریق معیار آلفای کرونباخ آزموده شد و در جدول  1آمده است.
آزمون همبستگي متغیرها
میانگین انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیهق در جهدول  9آمهده
است .نتایت حاصل از آزمون همبستگی نشان میدهد بین ابعاد م له

بها عملکهرد

تاریه

وظیفهای و زمینهای همبستگی معناداری وجود دارد.
جدول  .2ویژگیهای ابزار پژوهش

مؤلفهها

تعداد گویهها

آلفای کرونباخ

متغیر

ماکیاولیس

4

0/14

خودشیفتگی

4

0/16

جامعهستیزی

4

0/11

عملکرد شغلی

عملکرد وظیفهای

1

0/11

پاترسون ()1313

عملکرد زمینهای

1

0/11

ساز م ل

تاری

جوناسون و وبستر ()1010

جدول  .3میانگین ،انحراف معیار ،و همبستگی متغیرهای مورد مطالعه

متغیر

میانگین

انحراف معیار

 .1ماکیاولیس

1/14

0/294

 .1خودشیفتگی

1/10

0/421

 .9جامعهستیزی

1/61

0/416

 .4عملکرد وظیفهای

4/61

0/411

 .2عملکرد زمینهای

4/46

0/209

1





2

4

3

0/610
0/146

-0/204
-0/211





0/121

-0/416
-0/223




0/991

-0/466



0/611

*p<.05 **p<.01
1. Dirty Dozen Scale
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آزمون فرضیههای تحقیق
1

فرضیه های تحقیق از یریق آزمون رگرسیون خطی بهه روش انتهر آزمهوده شهد .در روش
ورود که روشی ت مرحلهای است همة متغیرهای مستقل و متغیر وابسهته هه زمهان وارد
تحلیل رگرسیون خطی میشوند .در این روش محقهق بهر اسهاس اسهتدالل نمهری فهر
میکند ماموعهای از متغیرهای مستقل و عوامل مؤثر بر متغیر وابسته مورد مطالعههانهد .بهر
اساس این روش اگر سطح معناداری ( )Sigضریب رگرسیون ( )Betaهمة متغیرهای مستقل
بهر متغیهر

مساوی یا کمتر از  0/02شود مبین مؤثر بودن همة متغیرههای مسهتقل مفهرو

وابسته و تأیید فرضیات نمری است .اما چنانچه سطح معناداری ضریب رگرسیون یه
چند متغیر مستقل مفرو
مستقل مفرو

بی

یها

از  0/02شهود فرضهیات محقهق دربهار همهة متغیرههای

بر متغیر وابسته تأیید نمیشود .بنابراین مهدل نمهری مفهرو

محقهق رد

میشود ( نایبی  49 :1931ه  .)44جدول  4نتایت آزمون رگرسیون برای ساز م ل

تاریه

و عملکرد وظیفهای را نشان میدهد.
جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون خطی عملکرد وظیفهای

متغیرهای پیشبین

B

S.E

Beta

T

Sig

ثابت

2/103

0/111

-

41/160

0/000

ماکیاولیس

-0/110

0/011

-0/961

-9/313

0/000

خودشیفتگی

-0/126

0/019

-0/114

-9/066

0/009

جامعهستیزی

-0/131

0/012

-0/134

-9/192

0/001

توجه:

2

ADJ.R = 0/910

2

R = 0/914

R= 0/263

بر اساس نتایت جدول  4از آناا کهه سهطح معنهاداری ضهریب رگرسهیون بهرای همهة
متغیرهای مستقل کمتر از  0/02است مدل نمری محقق در رابطه با تأثیر ساز م ل

تاری

بر عملکرد وظیفه ای تأیید میشود .مقدار همبستگی چندگانه ( )Rمیزان  0/263است .معیار
همبستگی چندگانه بین  0و  1قرار دارد و هر چه این مقهدار بهه عهدد  1نزدیه تهر باشهد
1. Enter
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همبستگی قویتر مقادیر متغیر وابسته با مقادیر پی بین آن را نشان میدهد ( نهایبی :1931
 .)12بنابراین بین عملکرد وظیفهای و ساز م ل

همبسهتگی قهویای وجهود دارد.

تاری

ضریب تعیین ( ) R2مقدار  0/914به دست آمده است که نشان میدهد  0/914از تغییر کهل
متغیر عملکرد وظیفهای را ساز م ل
تاری

رگرسیون برای ساز م ل

تاریه

تبیهین مهیکنهد .در جهدول  2نتهایت آزمهون

و عملکرد زمینهای آمده است.

جدول  .5نتایج تحلیل رگرسیون خطی عملکرد زمینهای

متغیرهای پیشبین

B

S.E

Beta

T

Sig

ثابت

2/963

0/120

-

92/131

0/000

ماکیاولیس

-0/112

0/014

-0/131

-9/169

0/001

خودشیفتگی

-0/490

0/033

-0/931

-4/961

0/000

جامعهستیزی

-0/162

0/041

-0/101

-1/221

0/004

2

2

ADJ.R = 0/921

توجه:

R = 0/962

R= 0/604

همانیور که در جهدول  2مشهاهده مهیشهود همهة سهطوح معنهاداری بهرای ضهرایب
رگرسیونی کمتر از  0/02است و مدل مفرو
تاری

محقهق در زمینهة تأثیرگهااری سهاز م له

بر عملکرد زمینهای تأیید میشود .مقدار همبستگی چندگانه ( )Rمیزان  0/604اسهت

که نشان میدهد بین عملکرد زمینهای و ساز م ل

تاریه

همبسهتگی قهوی وجهود دارد.

ضریب تعیین ( )R2بهدستآمده بیانگر آن اسهت کهه  0/962از تغییهر کهل متغیهر عملکهرد
زمینهای را ساز م ل

تاری

تبیین میکند.

نتیجهگیری و پیشنهاد
تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر ساز م ل

تاری

شگصیت بر شاخصهههای عملکهرد

شغلی منابع انسانی شامل عملکرد وظیفهای و زمینهای اناا شد .نتایت این تحقیهق نشهان
داد ساز م ل

تاری

شگصیت تأثیر منفی و معنادار بر شاخصههای عملکرد شهغلی منهابع

انسانی میگاارد .در ادامه نتایت آزمون هر یه
تازیهوتحلیل میشود.

از فرضهیات بهه یهور جداگانهه بررسهی و

بررسي تأثیر سازة مثلث تاريک شخصیت بر شاخصههای عملکرد شغلي منابع انساني
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نتايج آزمون فرضیة اول

تاری

فرضیة اول بیان میکرد «ساز م ل

شگصیت بهر عملکهرد وظیفههای کارکنهان دانشهگاه

تأثیر منفی و معنادار میگاارد» .با توجهه بهه مبهانی نمهری ماکیاولیسهتهها دارای حهس قهوی
منفعتمداریاند .آنها از مهارتهای سیاسی برای پیشبرد اهدافشهان اسهتفاده مهیکننهد و نقطهة
تعادل فرایند تبادل اجتماعی را به نفع خود تغییر میدهند .با افزای

تعهامالت بهین افهراد گهروه

یی زمان این افراد پاسخهای نامناسبی را از اعضای گهروه دریافهت خواهنهد کهرد کهه موجهب
تعار

آنها با سایر اعضا میشود و عملکرد وظیفهای را به مگایره مهیانهدازد .خودشهیفتههها

رقابتی و فرصتیلب و متمایل به ریس اند و از عملکرد خود ایمینان دارند .ولی در آنها نیهاز
به ارتباط و تبادل ک است .افراد خودشیفته اعتمادبههنفهس زیهادی دارنهد کهه باعه

مهیشهود

احساس کنند میتوانند وظایف شغلی خود را بهتر از هر کس دیگری اناها دهنهد .ازیهنرو در
کارهای تیمی و گروهی تعار

شدیدی با دیگران خواهند داشت کهه موجهب کهاه

معنهادار

عملکرد وظیفهای خواهد شد .جامعهستیزها به قانون و عرف معتبهر و مقتهدر بهیاعتنها هسهتند
حقو دیگران را پایمال و آنها را استشمار میکنند رفتارشان بها دیگهران سهرد اسهت از افهراد
گروه فاصله میگیرند و ادراکات مدیر دربار آنها منفی است .همة شواهد نمهری مطهرحشهده
همراه نتایت حاصل از تازیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده از نمونة مهورد بررسهی در تحقیهق
حاضر مؤید آن است که فرضیة محقهق در ایهن زمینهه تأییهد مهیشهود و سهاز م له

تاریه

شگصیت بهر عملکهرد وظیفههای کارکنهان دانشهگاه تهأثیر منفهی و معنهادار مهیگهاارد .نتیاهة
حاصلشده در بعد ماکیاولیس با نتایت مطالعهات بکهر و دانههر ( )1001فورنهها و همکهاران
( )1019برکلی و همکاران
( )1006کورشی و همکاران

( )1003در بعهد خودشهیفتگی بها مطالعهات جهاز و همکهاران
( )1012کمپبل و همکاران

با مطالعات بالیکل و شات ( )1011و بالیکل و همکاران

( )1006و در بعد جامعههسهتیزی
( )1011ه سوست.

نتايج آزمون فرضیة دوم

فرضیة دو بیان میکرد «ساز م ل

تاری

شگصیت بر عملکرد زمینهای کارکنان دانشگاه تهأثیر

منفی و معنادار میگهاارد» .بهر اسهاس مبهانی نمهری ماکیاولیسهتهها در رفتارههای مسهاعدتی
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(عملکرد زمینهای) مشارکت و به دیگران کم

میکنند .نکتة اصلی در نیت واقعهی آنهها نهفتهه

است .نیات اینگونه افراد کسب منفعت شگصی است و از آناا که برای آنها ههدف وسهیله را
توجیه میکند برای رسیدن به هدف به هر کاری دسهت مهیزننهد .افهراد خودشهیفته رفتارههای
مساعدتی اناا نمیدهند .آنها احساس برتریجویی دارند احساسات منفهی خهوی

را پنههان

نمیکنند و با همکاران همچون افراد زیردست رفتار میکنند .این وضعیت موجب میشهود ایهن
افراد در وظایفی که نیازمند به تعامل با دیگران و ازخودگاشهتگی اسهت کمتهر مشهارکت کننهد.
جامعهستیزها نمرههای پایینی در رفتارهای مساعدتی میگیرند .جامعهستیزها بهه قهانون و عهرف
معتبر و مقتدر بیاعتنا هستند حقو دیگران را پایمال و آنها را استشمار میکنند رفتارشهان بها
دیگران سرداست از افراد گروه فاصله میگیرند و ادراکات مدیر دربار آنهها منفهی اسهت .در
نتیاه شواهد نمری مطرحشده همراه نتایت حاصل از تازیهوتحلیل دادههای جمعآوریشهده از
نمونة مورد بررسی نشان میدهد فرضیه محقق در این زمینه تأیید میشود و ساز م له

تاریه

شگصیت بر عملکهرد زمینههای کارکنهان دانشهگاه تهأثیر منفهی و معنهاداری مهیگهاارد .نتیاهة
حاصلشده در بعد ماکیاولیس با نتایت مطالعهات بکهر و دانههر ( )1001فورنهها و همکهاران
( )1019برکلههی و همکههاران

( )1003در بعههد خودشههیفتگی بهها مطالعههات واالس و بامسههتر

( )1001کورشی و همکاران

( )1006و در بعد جامعههسهتیزی

( )1012کمپبل و همکاران

با مطالعات بالیکل و شات ( )1011و بالیکل و همکاران

( )1011ه سوست.

در ماموع یافتههای تحقیق حاکی از آن است که ساز م له

تاریه

شگصهیت مهیتوانهد

بگشی از عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه را پی بینی کند .به عبارت دیگر این مطالعه نشهان داد
ساز م ل

تاری

مدل مناسبی برای پی بینی عملکرد شغلی افراد و بهه یهور خهاص کارکنهان

دانشگاه است .ازینرو توجه به ابعاد شگصیتی نهفته در آن شهامل ماکیاولیسه خودشهیفتگی و
جامعهستیزی در جهت شناخت مسائل مرتب با عملکرد شغلی اهمیت باالیی دارد .با توجهه بهه
اینکه اینگونه خصلتهای شگصیتی بین کارکنان نادر است ولی تهأثیر معنهاداری بهر عملکهرد
شغلی آنان میگاارد توصیه میشود مدیران دانشگاه به اینگونه خصهلتههای نابهناهار بیشهتر
توجه کنند .بر اساس نتایت حاصل از تحقیق حاضر توصیه میشود:
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از آناا که شگصیت ماکیاولیستی بر اساس یافتههای تحقیق رابطة منفهی معنهاداری بها
عملکرد وظیفهای ( )-0/110و زمینهای ( )-0/112دارد با توجه به خصلتههای شگصهیتی
ماکیاولیستی از قبیل فریب و تملق و سهوءاسهتفاده از دیگهران بهتهر اسهت ایهن افهراد در
مشایلی که این ویژگیها به میزان کمتری بر بروندادها و عملکرد شغلی آنان تأثیر دارد بهه
کار گرفته شوند تا از افت عملکرد شغلی پیشگیری شهود .همچنهین توصهیه مهیشهود در
بهکارگیری اینگونه افراد در مشایلی که نیهاز بهه مشهارکت گروههی و تیمهی دارد جانهب
احتیاط رعایت شود.
از آناا که شگصیت خودشیفته بر اساس یافتههای تحقیهق رابطهة منفهی معنهاداری بها
عملکرد وظیفهای ( )-0/126و زمینهای ( )-0/490دارد با توجه به خصلتهای شگصهیتی
خودشیفته ه از قبیل خوداستحقاقی فزاینده خهودبرتربینی خودیالهببینهی خودپرسهتی ه
بهتر است این دست افراد در فرایند کار در نقاط حساس و بحرانی قرار داده نشهوند .زیهرا
بهکارگیری این افراد در نقاط حساس فرایند کار میتواند آثار مگرب و جبرانناپهایری بهر
عملکرد کل ماموعه بگاارد.
از آناا که شگصیت جامعهستیز بر اساس یافتههای تحقیق رابطهة منفهی معنهاداری بها
عملکرد وظیفهای ( )-0/131و زمینهای ( )-0/162دارد با توجه به خصلتهای شگصهیتی
جامعهههسههتیز ه از قبیههل رفتارهههای ضههداجتماعی سههردی عههایفی خههودکنترلی ضههعیف
تکانشوری رفتاری حادثهجویی ه بهتر است از این افراد در مشایلی کهه نیازمنهد عملکهرد
باالی وظیفهای هستند استفاده نشود .همچنین در مشایلی که نیاز به رفتارهای مسهاعدتی و
ازخودگاشتگی دارد نیز این افراد به کار گرفته نشوند .توصیه میشهود ایهنگونهه افهراد در
مشایل مدیریتی و نیهز جهایی کهه بهه تعهامالت و ارتبهاط مسهتقی فهراوان بها کارکنهان و
اربابرجوع نیاز دارد به خدمت گرفته نشوند.
در نهایت پیشنهاد میشود با توجه به نق

پراهمیهت سهاز م له

تاریه

در سهازمان

پژوه هایی در زمینة شهناخت تهأثیر ایهن سهازه بهر دیگهر متغیرهها و عوامهل مهرتب بها
بروندادهای فردی و شغلی و سازمانی اناا شود.
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منابع
 «بررسی رابطهة بهین تیه ههای شگصهیتی.)1939( حیدریان آرزو؛ منیره نسیمی؛ آرزو فروهر
فهرآوردهههای نفتهی

مایرز ه بریگز و میزان بهرهوری در بین کارکنان شهرکت ملهی پگه
.26  ه41

ههای

) ص43( 19 ایران» پژوه های مشاوره

 «شهاخ.)1934( قمرانی امیر؛ مری صهمدی؛ محدثهه تقهینهژاد؛ عبدالحسهین شمسهی

6 در دانشاویان» روشها و مدلهای روانشهناختی

روانسنای مقیاس شگصیت تاری
.16  ه19

) ص10(

. تهران انتشارات دانشگاه تهرانSPSS  آمار پیشرفتة کاربردی همراه با.)1931( نایبی هوشنگ
 «ارتباط بین ابعاد شگصهیت.)1931( وحدانی محسن؛ مهرداد محر زاده؛ میرحسن سیدعامری
» عاملی) و فرسودگی شغلی در معلمان مدارس اسهت نایی اسهتان خراسهان شهمالی2 (مدل
.14  ه2

 ص119 تعلی و تربیت است نایی
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