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چکـیده
مقدمه :عملکرد شغلی به منظور دستیابی سازمان به اهداف مورد نظر و تعیین شده ،توسعهي محصوالت ،ارائهي خدمات
کیفی و کسب مزیت رقابتی بسیار حائز اهمیت بوده و سبب افزایش و حفظ دقت و درستی در انجام وظایف میشود .در
همین راستا امروزه یکی از مسؤلیتهاي مهم رهبران سازمانها ،افزایش عملکرد شغلی منابع انسانی است .پژوهش حاضر
با هدف تاثیر سازه مثلث تاریک شخصیت بر بدبینی سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان زن آموزش و پرورش ناحیه 0
شیراز انجام گرفت.
روش :پژوهش از نظر روش توصیفی  -همبستگی مبتنی بر رگرسیون خطی و از نظر هدف کاربردي بود .جامعه ي آماري
این تحقیق شامل کارکنان زن آموزش و پرورش ناحیه  0شیراز میباشد که در سال  1011در این سازمان به کار اشتغال
دارند .جهت انجام پژوهش تعداد  133نفر از کارکنان زن آموزش و پرورش ناحیه  0شیراز ،به روش نمونهگیري در
دسترس انتخاب شد .این تعداد بر اساس جدول مورگان تعیین شد .ابزار اندازهگیري پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه
عملکرد سازمانی پاترسون ،پرسشنامه استاندارد بدبینی سازمانی دین ،کالگان و برنتس و پرسشنامه مثلث تاریک
شخصیت.
یافتهها :دادههاي حاصل از پرسشنامهها بعد از جمع آوري با نرم افزار  spss 20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج
حاصل از پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک متغیره و چند متغیره نشان داد که مولفه قدرت طلبی به صورت
مثبت و معناداري قادر به پیش بینی بدبینی سازمانی میباشد .همچنین جامعه ستیزي و مولفه خودشیفتگی به صورت
مثبت و معناداري قادر به پیشبینی بدبینی سازمانی میباشد .بر اساس دیگر نتایج مولفه قدرت طلبی ،جامعه ستیزي و
مولفه خودشیفتگی به صورت منفی و معناداري قادر به پیش بینی عملکرد شغلی می باشد و به صورت منفی و معناداري
قادر به پیش بینی عملکرد شغلی میباشند.
نتیجهگیري :میتوان با افزایش پرداختها به کارکنان آموزش و پرورش ،با توجه به سختی کار آنان و نیز قدر دانی از
تالشهاي آنان به افزایش کیفیت زندگی شغلی و کاهش بدبینی سازمانی کمک نمود.

واژگـان کلـیدی :سازه مثلث تاریک شخصیت ،بدبینی سازمانی ،عملکرد شغلی ،آموزش و پرورش ناحیه  0شیراز ،شیراز

 -1دانش آموخته مدیریت آموزشی ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران.
 -2گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران (نویسنده مسئول).
Mi.Akhbari1351@iau.ac.ir
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عملکرد شغلی به منظور دستیابی سازمان به اهداف مورد نظر و تعیین شده ،توسعهي محصوالت ،ارائهي خدمات کیفی و کسب
مزیت رقابتی بسیار حائز اهمیت بوده و سبب افزایش و حفظ دقت و درستی در انجام وظایف می شود .عملکرد شغلی از موضوعات
مورد توجه محققان رفتار سازمانی است و باور بر این است که باید جز اهداف اولیه تحقیقات سازمانی باشد .زیرا عملکرد شغلی از
طرفی دستاوردها تاثیرات و بقاي سازمان را نشان میدهد و از طرف دیگر تحت تاثیر خود پنداره کارکنان موضوعی که بیانگر
چگونگی درک از خود و سازمان و نحوه پاسخگویی به این ادراکات است قرار دارد (سابهاروال ،اهوجا ،جورج و هاندا.)2312 ،1
عملکرد شغلی با متغیرهاي مربوط به شغل مانند نگرش به شغل و رضایت شغلی و تعهد شغلی و عوامل فردي همچون انگیزش و
توانایی و شناخت و همچنین عوامل محیطی و سازمانی گوناگون در ارتباط است که نشان دهنده اهمیت عملکرد سازمانی در میان
کارکنان است (اوکانر و پانونن .)2337 ،2در همین راستا امروزه یکی از مسؤلیتهاي مهم رهبران سازمانها (بدون توجه به نوع،
اندازه و زمینهي فعالیت سازمان) ،افزایش عملکرد شغلی منابع انسانی است .از سوي دیگر ،مثلث تاریک شخصیت به عنوان یکی از
موضوعات رایج در روانشناسی شخصیت جست و جوي چارچوبهایی مستدل و استوار از صفحات انسانی بوده است .افراد داراي
شخصیت تاریک ،نقایص هوشی و شناختی بیشتري را نشان میدهند .بدبینی سازمانی ،یکی از موضوعات مهم رفتاري است که بر
عملکرد کارکنان و در نهایت بر کارآمدي و اثربخشی سازمان مؤثر میباشد .کارکنان شاغل در یک سازمان داراي شخصیتهاي
مختلفی هستند که میتواند رفتار آنها را تحت تاثیر قرار دهد .یکی از عوامل فردي مهم تاثیرگذار بر عملکرد شغلی مفهوم شخصیت
است .تحقیقات نشان میدهد شخصیت افراد را میتوان از دو جنبه مطالعه کرد .یکی جنبه روشن یا نرمال شخصیت که به خصلت-
هاي بهنجار و اجتماعی میپردازد و دیگري جنبه تاریک یا غیر نرمال شخصیت که خصلتهاي نابهنجار و غیر اجتماعی شخصیت
را نشان میدهد .جنبه تاریک میتواند بخش اعظمی از رفتارها و عملکرد شغلی فرد را به ویژه در بسترهاي سازمانی تحت تاثیر
قرار دهد (اسمیت ،واالس و جردن .)2313 ،0جنبه سوم شخصیت هم وجود دارد که به آن بخش نیمه تاریک گفته میشود .بخش
نیمه تاریک شخصیت ،محدودهاي خارج از ویژگیهاي نرمال یا جنبه روشن است و مرز میانی بین افراد سالم و بیماران روانی در
نظر گرفته میشود .این جنبه از شخصیت بیانگر تمایالت و حاالت نامطلوبی است که ریشه در انگیزه ها و تاکتیک هاي رفتاري
مضر دارد :از قبیل ناسازگاري ،خودستایی ،سردي عاطفی ،دورویی ،ریاکاري ،تهاجمی بودن ،و پرخاشگري (اسپاین ،هارمز و
لبرتون .)2310 ،0هر چند با وجود ریشههاي متفاوت تشکیل دهنده ،این سه شخصیت که با عنوان مثلث تاریک شخصیتی از آنها
نام برده شد ،در چند ویژگی مشترک هستند؛ در هر سه شخصیت ،درجاتی از منش اجتماعی بدخواهانه همراه با گرایشهاي رفتاري
براي ارتقاي خود ،سردي عاطفی ،چندرویی و پرخاشگري وجود دارد (خاکساري.)1033 ،
افرادي که داراي شخصیت تاریک هستند .در رفتارهاي کاري غیرمولد درگیر میشوند تصمیمات غیراخالقی میگیرند و به
ریسکهاي نابجا و نابخردانه دست میزنند .از آنجایی که عملکرد وظیفهاي عبارت است از مجموعه فعالیتها و رفتارهاي مورد
انتظاري که براي تکمیل وظایف شغلی ضرورياند و به میزانی اشاره میکند که هر کارمند وظایف ویژه مرتبط با شغل را تکمیل
میکند .همان طور که جنبههاي نرمال و بهنجار شخصیت میتواند بر عملکرد شغلی تاثیر بگذارد ویژگیهاي غیر نرمال یا نابهنجار
شخصیت نیز میتواند آن را تحت تاثیر قرار دهد .وحدتی و حسنوند در پژوهشی با موضوع تأثیر سازة مثلث تاریک شخصیت بر
شاخصههاي عملکرد سازمانی منابع انسانی نشان دادند که سازة مثلث تاریک شخصیت بر عملکرد وظیفهاي و عملکرد زمینهاي،
تأثیر منفی و معنادار دارد (وحدتی و حسنوند .)1018 ،در رابطه با ویژگیهاي تاریک شخصیت مدلهاي مختلفی ارائه شده است.
مدل سه تایی یا مثلث تاریک به مثابه نقطه اي کانونی در اندازهگیري ویژگیهاي شخصیتی نابهنجار را پولهاوس و ویلیامز 2در
سال  2332طراحی کردهاند (پولهاوس و ویلیامز .)2332 ،اصطالح مثلث تاریک به سه صفت اجتماعی قدرت طلبیستی،
خودشیفتگی 3و جامعه ستیزي 7که همگی بیانگر شرارت اجتماعی ،سردي عاطفی ،دورویی ،و پرخاشگري اند اشاره میکند .هر چند
تعداد افرادي که در سازمانها به این ناهنجاريهاي شخصیتی دچارند انگشت شمار است آثار این گونه رفتارها بر عملکرد سازمان
می تواند بسیار مخرب باشد .تاثیر سازه مثلث تاریک شخصیت بر بدبینی سازمانی از دیگر اهدافی است که در مطالعه حاضر به آن
پرداخته میشود (جانسون و مککین .)2312 ،8به طور کلی مشخص نیست سازه مثلث تاریک شخصیت چه تاثیري بر عملکرد
شغلی و بدبینی افراد در یک سازمان می گذارد .از طرفی تحقیقات داخلی به بعد تاریک شخصیت به ویژه تاثیر آن بر عملکرد شغلی
و بدبینی سازمانی توجه اندکی کرده اند .با توجه به اینکه عملکرد و کارایی ارزشمندترین جایگاه را در نزد مدیران دارد و همه در
جست و جوي کارایی بیشتر و اثربخشی فزونترند ،باید پژوهشهایی در این زمینه انجام شود .در ضمن چون از نتایج این پژوهش-
ها میتوان استفاده عملی کرد نیز ضرورت انجام چنین پژوهشی احساس میشود .از دیدگاه اجتماعی سازمانها به دنبال افرادي
1 Sabherwal, Ahuja, George, Handa
2 O’Connor and Paunonen
3 Smith, Wallace, Jordan
4 Spain, Harms, LeBreton
5Paulhus & Williams
6 Narcissism
7 Anti-socialism
8 Jonason and Mccain
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هستند که بتوانند در مشاغل خویش خوب عمل کنند ،عملکرد خوب ،بهرهوري سازمان را افزایش میدهد و نیز به نوبهي خود
کارکردهاي دولت و نیز اقتصاد ملی را ارتقاء خشد (راجش و سوگانتی.)2312 ،1
از سوي دیگر بدبینی سازمانی ،یکی از موضوعات مهم رفتاري است که در زمینههاي مختلفی میتواند اتفاق بیفتد .یکی از این
موارد ،تغییر سازمانی است .بدبینی سازمانی از پدیده هاي نامطلوب بر عملکرد کاري کارکنان در سازمانهاست و طراحی مدلی
براي شناسایی عوامل موثر بر بدبینی نسبت به تغییرات کنونی یا آتی در سازمان از اهمیت مضاعفی برخوردار است .مقدم و
محمودي میمند پژوهشی با عنوان اثر بدبینی سازمانی بر گرایش به رفتارهاي انحرافی انجام دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که
بدبینی سازمانی تأثیر مثبت و معناداري بر گرایش به رفتارهاي انحرافی کارکنان دارد و سبک رهبري تبادلی این اثر را تعدیل
میکند (مقدم و محمودي میمند .)1017 ،همچنین بدبینی سازمانی ،بر عملکرد کارکنان و در نهایت بر کارآمدي و اثربخشی
سازمان مؤثر میباشد .بر این اساس ،انتظار میرود که بدبینی کارکنان نسبت به سازمان هنگامی تشدید شود که کارکنان احساس
کنند فضاي سازمان با سیاست منفی آمیخته شده و همچنین اهداف سازمان مبهم هستند .مطابق با پژوهشهاي موجود ،ابهام
هدف پیامدهاي منفی براي سازمان به همراه دارد ازجمله :کاهش عملکرد سازمانی ،رضایت شغلی ،کاهش تعهد سازمانی و کااهش
انگیازش کارکنان (راجش و سوگانتی .)2312 ،قابل ذکر است که بررسی رابطه و نقش هر یک از این متغیرها باعث میشود مدیران
راهکارهاي را جهت افزایش عملکرد به کارکنان ارائه دهند و همچنین توجه خاص به بدبینی سازمانی باعث خواهد شد تا با کاهش
بدبینی از کارکنان در حیطههاي کاري به نحو برتر استفاده کنند .حسن پور ،نوري و کیایی پژوهشی با عنوان بدبینی سازمانی :علل
و پیامدهاي آن انجام دادند .نتایج حاکی از آن است ،از آن جایی که بدبینی سازمانی ویژگی ذاتی نیست ،میتواند به وسیله
سازمانها مدیریت شود (حسن پور ،نوري و کیایی.)1088 ،
این پژوهش با هدف تاثیر سازه
مثلث تاریک شخصیت بر بدبینی
سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان زن
آموزش و پرورش ناحیه  0شیراز
طراحی شده است نتایج این پژوهش
کمک می کند تا اطالعات مفیدي
عملکرد شغلی مدیران ارشد و سازمان
آموزش و پرورش بدست آید و از این
نظر از اهمیت ویژهاي برخوردار است.
الزم به ذکر است که مدل مفومی
شکل  -1مدل پژوهش
تحقیق به صورت شکل  1است.
در این راستا فرضیههاي پژوهش به صورت زیر است:
فرضیه اصلی:
 سازه مثلث تاریک شخصیت بر بدبینی سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان زن آموزش و پرورش ناحیه  0شیراز تاثیرمعنادار دارد.
فرضیه های فرعی:
 سازه مثلث تاریک شخصیت بر بدبینی سازمانی کارکنان زن آموزش و پرورش ناحیه  0شیراز تاثیر معنادار دارد. -سازه مثلث تاریک شخصیت بر عملکرد شغلی کارکنان زن آموزش و پرورش ناحیه  0شیراز تاثیر معنادار دارد.

 -2روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی  -همبستگی مبتنی بر رگرسیون خطی و از نظر هدف کاربردي است .جامعهي آماري این
تحقیق شامل کارکنان زن آموزش و پرورش ناحیه  0شیراز میباشد که در سال  1011در این سازمان به کار اشتغال دارند .جهت
انجام پژوهش تعداد  133نفر از کارکنان زن آموزش و پرورش ناحیه  0شیراز انتخاب شد .این تعداد بر اساس جدول مورگان به
دست آمد .روش نمونهگیري به صورت در دسترس بود .ابزار اندازهگیري در این مطالعه پرسشنامه عملکرد سازمانی توسط پاترسون2
و گلدستین( 0پاترسون و گلدستین )1113 ،ساخته و توسط شکرکن و ارشدي ترجمه گردیده است داراي  12سؤال میباشد و داراي
بعد نمیباشد و هر سؤال از یک مقیاس چهار درجه اي همیشه( ،)0اغلب( ،)0گاهگاهی( ،)2بندرت( )1تشکیل شده است که حداکثر
نمره در این پرسشنامه 33وحداقل نمره 12می باشد .قابل ذکر اس که صالحی به منظور سنجش پایایی این پرسشنامه از روش
تصنیف و آلفاي کرونباخ استفاده کرده است که ضریب بدست آمده براي هر کدام به ترتیب  3/78و  3/83در سطح  3/331معنی
دار میباشد .جهت تعیین روایی پرسشنامه در اختیار جمعی از اساتید و صاحبنظران دانشگاه پیام نور شیراز و دانشگاه آزاد اسالمی
1 Rajesh and Suganthi
1 Patterson, Barry Goldstein
2 Patterson, Barry Goldstein
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واحد مرودشت و همچنین تعدادي از دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد قرار گرفت و روایی صوري و محتوایی آن مورد تأیید
قرار گرفت .پایایی آزمون عملکرد سازمانی در پژوهش زارعی از طریق آلفاي کرونباخ  3/83واز طریق بازآزمایی  3/87بدست آمد.
در پژوهش حاضر پایایی این آزمون از طریق آلفاي کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن بیش از  3/7گزارش و تایید شد .از سوي
دیگر پرسشنامه استاندارد بدبینی سازمانی توسط دین 1و برندس 2ساخته شده است .در این پژوهش منظور از بدبینی سازمانی نمره-
اي است که داراي  10سوال و سه مؤلفه میباشد :بعد عاطفی  0سوال( 1تا  ،)0بعد شناختی  2سوال( 2تا  ،)1و بعد رفتاري 0
سوال( 13تا  )10است .در پژوهش دین و همکاران پایایی پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ  3/82درصد ذکر شده است .پرسشنامه
مثلث تاریک شخصیت توسط جانسون 0و وبستر )2313( 0در  12ماده در قالب یک پرسشنامه خود گزارشی تهیه شد که سه صفت
شخصیت تاریک قدرت طلبی ،جامعه ستیزي و خود شیفتگی را اندازه گیري میکند (جانسون و وبستر .)2313 ،این پرسشنامه بر
اساس طیف لیکرت از کامال مخالف ( )1تا کامال موافق ( )7پاسخ داده میشود .جانسون و وبستر ضریب پایایی بازآزمایی این
پرسشنامه را  3/81براي کل مقیاس 3/83 ،براي خرده مقیاس قدرت طلبی 3/73 ،براي جامعه ستیزي و  3/87براي خود شیفتگی
گزارش کردند .در ایران این پرسشنامه ترجمه و ویژگیهاي روانسنجی آن بررسی شد ،همبستگی گویهها با نمره کل مقیاس (3/72
تا  )3/80گزارش شد .همچنین همسانی درونی آن با استفاده از آلفاي کرونباخ  3/81و پایایی تصنیف آن  3/78گزارش شد .قابل
ذکر است که دادههاي حاصل از پرسشنامهها بعد از جمع آوري با نرم افزار  spss 20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج
حاصل از پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک متغیره و چند متغیره مورد سنجش قرار گرفت.
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 -3یافتههای آماری
پرسشنامهها بعد از جمع آوري با نرم افزار  spss 20مورد تجزیه و تحلیل در دو سطح توصیفی و استنباطی قرار گرفتند .براي
بررسی رابطه بین متغیرهاي پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که در جدول شماره  1نشان داده شده است.
جدول  )1جدول ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
قدرت طلبی
قدرت طلبی

خودشیفتگی

جامعه ستیزی

عملکرد سازمانی

بدبینی سازمانی

3

خودشیفتگی

**

4/575

جامعه ستیزی

**

4/073

عملکرد سازمانی

**

بدبینی سازمانی

**

3
**
**

-4/107

4/375

-4/135

**

4/392

3
**

-4/037

**

4/322

4/107

3
**

3

-4/317

*p≤0.01** p≤0.05

جدول شماره  1آزمون همبستگی پیرسون را براي بررسی رابطه بین متغیرهاي پژوهش نشان میدهد .همانگونه که
مشاهده میشود بین قدرت طلبی با عملکرد سازمانی رابطه منفی و معناداري وجود دارد ( .)r=-3/007 ،p=3/331بین خودشیفتگی
با عملکرد سازمانی رابطه منفی و معناداري وجود دارد ( .)r=-3/022 ،p=3/331بین جامعه ستیزي با عملکرد سازمانی رابطه منفی
و معناداري وجود دارد (.)r=-3/027 ،p=3/331
بین قدرت طلبی با بدبینی سازمانی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد ( .)r=3/218 ،p=3/331بین خودشیفتگی با بدبینی
سازمانی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد ( .)r=3/233 ،p=3/331بین جامعه ستیزي با بدبینی سازمانی رابطه مثبت و معناداري
وجود دارد (.)r=3/007 ،p=3/331
جدول  )2آزمون رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی بدبینی سازمانی بر اساس صفات تاریک شخصیت
متغیر مالک :بدبینی سازمانی
متغیر پیش بین

R

R2

F

P

β
4/132

T
1/709

P
4/443

خودشیفتگی

4/501

4/390

10/219

4/443

4/325

3/927

4/445

4/122

0/312

4/443

قدرت طلبی
جامعه ستیزی

جدول شماره  2آزمون رگرسیون چندگانه جهت پیشبینی بدبینی سازمانی بر اساس صفات تاریک شخصیت نشان میدهد.
همانگونه که در این جدول مشاهده میشود میزان  Rبرابر  3/200و میزان  R2برابر  3/210میباشد .به عبارتی صفات تاریک
شخصیت در کل  21درصد از واریانس نمرات بدبینی سازمانی را تبیین میکند .همچنین هر سه مولفه قدرت طلبی ،جامعهستیزي و
1 Dean
2 Brandes
3 Jonson
4 Webster
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خودشیفتگی ،به صورت مثبت و معناداري قادر به پیش بینی بدبینی سازمانی میباشند ( .)β=3/018 ،p=3/331همچنین جامعه
ستیزي به صورت مثبت و معناداري قادر به پیش بینی بدبینی سازمانی می باشد ( )β=3/033 ،p=3/331و مولفه خودشیفتگی به
صورت مثبت و معناداري قادر به پیش بینی بدبینی سازمانی می باشد (.)β=3/232 ،p=3/332
جدول  )3آزمون رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی عملکرد شغلی بر اساس صفات تاریک شخصیت
متغیر مالک :عملکرد شغلی
P
F

β

T

P

-4/132

1/945

4/443

خودشیفتگی

-4/322

1/307

4/443

جامعه ستیزی

-4/032

0/759

4/443

متغیر پیش بین

R

R2

قدرت طلبی

4/244

4/124

03/042

4/443

 -4بحث در مورد یافتهها
 -1-4آزمون فرضیه اول
جهت آزمون فرضیه اول از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد .همان گونه که در جدول  2مشاهده میشود میزان  Rبرابر
 3/200و میزان  R2برابر  3/210میباشد .به عبارتی صفات تاریک شخصیت در کل  21درصد از واریانس نمرات بدبینی سازمانی را
تبیین می کند .همچنین مولفه قدرت طلبی به صورت مثبت و معناداري قادر به پیش بینی بدبینی سازمانی میباشد .همچنین جامعه
ستیزي به صورت مثبت و معناداري قادر به پیشبینی بدبینی سازمانی میباشد و مولفه خودشیفتگی به صورت مثبت و معناداري
قادر به پیش بینی بدبینی سازمانی میباشد .نتیجه این آزمون همسو با تحقیقات وحدتی و حسنوند ،حسن پور ،نوري و کیایی
( ،)1013اوزگور ،)2312( 3کارداغ و همکاران (کارداغ ،قلیچ اوغلی و یلماز )2310 ،3میباشد .درتبیین این یافته باید گفت تیپ
شخصیتی «قدرت طلبی» از نظریه «نیکولو قدرت طلبی» فیلسوف ایتالیایی قرن پانزدهم میالدي اقتباس شده است و بر اساس دو
دیدگاه عمده« :هدف ،وسیله را توجیه می کند» و «صحبت کردن ،مطابق میل مردم» ،استوار میباشد .قدرت طلبی تمایل فرد
براي فریب دیگران جهت رسیدن به منافع شخصی است .اصطالح خودشیفتگی از افسانه یونانی نارسیس گرفته شده است جوانی
که عاشق تصویر خود در آب رودخانه شد و تالش وي براي در آغوش کشیدن خویش منجر به مرگش شد .شخصیت خودشیفته با
نشانههاي احساس خودبزرگبینی ،اشتغال ذهنی با تخیالت موفقیت ،قدرت ،استعداد ،زیبایی ،احساس همه توانی ،استثمار در روابط
بین فردي و فقدان همدلی مشخص میشود .جامعه ستیزي اولین اختالل شخصیتی شناخته شده در روانپزشکی بوده که تاریخچه
بالینی طوالنی دارد .جامعه ستیزي یک اختالل شخصیتی متداعی شده با مشکالت رفتاري و اجتماعی متعدد است که پیش آگهی
قابل انتظار ضعیفی در بین اختالالت شخصیتی دارد .پسیکوپات ها در کل با عباراتی همچون نداشتن احساس گناه و پشیمانی و
سطوح باالي تکانشگري توصیف میشود (قمرانی ،صمدي ،تقی نژاد و شمسی .)1010 ،در سالهاي اخیر تالشهاي زیادي
درجهت پرداختن به سازه شخصیتتاریک شده است .در روانشناسی تکاملی (تئوري تکامل انطباقی) چارچوبی جهت شرح پدیدایی و
تکامل صفات تاریک در چارچوب روابط انسانی مورد استفاده قرار گرفته است .براي مثال نتایج پژوهشی در سالهاي اخیر نشان
میدهد که سطوح باالي شخصیت تاریک در افراد با دستکاري در محیطکار ،تمایل بیشتر به استفاده از مواد مخدر ،شوخیهاي
ظلمانی ،تکانشگري و هیجانخواهی همراه است (محبوبی ،داوري و باقري.)1012 ،
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جدول شماره  0آزمون رگرسیون چندگانه جهت پیشبینی عملکرد شغلی بر اساس صفات تاریک شخصیت نشان میدهد.
همانگونه که در این جدول مشاهده میشود میزان  Rبرابر  3/333و میزان  R2برابر  3/033میباشد .به عبارتی صفات تاریک
شخصیت در کل  03درصد از واریانس نمرات عملکرد شغلی را تبیین میکند .همچنین هر سه مولفه قدرت طلبی ،خودشیفتگی و
جامعه ستیزي ،به صورت منفی و معناداري قادر به پیشبینی عملکرد شغلی میباشند ( .)β=3/023 ،p=3/331همچنین جامعه
ستیزي به صورت منفی و معناداري قادر به پیش بینی عملکرد شغلی می باشد ( )β=3/288 ،p=3/331و مولفه خودشیفتگی به
صورت منفی و معناداري قادر به پیش بینی عملکرد شغلی می باشد (.)β=3/018 ،p=3/332

 -2-4آزمون فرضیه دوم
براي آزمون فرضیه دوم از رگرسیون چندگانه استفاده شد .با توجه به جدول  3میزان  Rبرابر  3/333و میزان  Rبرابر 3/033
میباشد .به عبارتی صفات تاریک شخصیت در کل  03درصد از واریانس نمرات عملکرد شغلی را تبیین میکند .همچنین مولفه
قدرت طلبی به صورت منفی و معناداري قادر به پیشبینی عملکرد شغلی میباشد .همچنین جامعه ستیزي به صورت منفی و
معناداري قادر به پیشبینی عملکرد شغلی میباشد و مولفه خودشیفتگی به صورت منفی و معناداري قادر به پیشبینی عملکرد
2

1 Ozgur
2 Karadag, Kiliçoglu, Yilmaz
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شغلی میباشد .نتیجه این آزمون همسو با تحقیقات وحدتی و حسنوند ،زارعی و همکاران ،حسن پور ،نوري و کیایی ،اوزگور و
کاراداغ ،قلیچ اوغلی و یلماز میباشد.
در تبیین رابطه خودشیفتگی و عملکرد شغلی میتوان گفت ویژگی خودشیفته ،وجود الگوي فراگیر بزرگ منشی ،نیاز به تحسین
و همدلی دارد ،مهارتهاي بزرگ داشتن ،غرور و پرمدعا بودن است .این نوع شخصیتها تمایل شدیدي به خودپسندي و نمایش
دادن غرور دارند و و به گونهاي رفتار میکنند که افراد از آنها حساب ببرند .افراد خودشیفته معتقد هستند :که استعدادي ذاتی براي
اثر گذاشتن بر مردم دارم ،تقریبا جرأت انجام هر کاري را دارم ،سعی میکنم عواقب رفتار خودم را بپذیرم ،نگرانی چندانی در مورد
موفقیت ندارم ،فکر میکنم شخص خاصی هستم ،من ابراز وجود میکنم ،دوست دارم بر دیگران اقتدار داشته باشم ،براي به دست
آوردن احترامی که شایستهي من است پافشاري میکنم .افراد خودشیفته دوست دارند خود را باالتر از دیگران ببینند بنابراین تمام
تالش خود را به کار بسته تا از هر نظر در محیط کاري دیده شوند که همین مساله منجر به کاهش عملکرد شغلی میانجامد .رابطه
میان خود شیفتگی و عدم انطباق پیچیده تر از سایر ناهنجاريهاي شخصیتی است .تنها یک خط مناسب ،اعتماد به خود طبیعی و
حس خود ارزشی مصنوعی را جدا میسازد .بدلیل آنکه گرایش خودشیفتگی به حرمت نفس مربوط است ،زیاد نمیتوان روي آسیب
شناختی آن کار کرد .حرمت نفس ناقص بیانگر احساسات ناشایسته و بی اثر است که هیچ ارزشی ندارد و برعکس حرمت نفس
اضافی بیانگر فقدان احساس با سایرین ،حس خود برتربینی و خودبینی میباشد .افراد با خود توجهی مبتکرانه به طور نادرست
معتقدند که می توانند هر چیزي را انجام دهند و دست آوردهاي آنها فراتر از ارزش واقعی آنها است .اطمینان زیادي خطرات واقعی
که براي آنها قابل اجرا است را مختومه میکند .در تبیین رابطه جامعه ستیزي و عملکرد شغلی میتوان گفت جامعه ستیزها افراد
عادي نیستند؛ در حالی که آنها ممکن است داراي خصوصیات عادي انسانی ،مانند اشتیاق و عشق باشند ،همچنین داراي ویژگی-
هایی هستند که آنها را از سایر افراد متمایز میکند .ویژگیهاي یک جامعه ستیز شامل دروغگویی مرضی ،عدم همدلی و جذابیت
سطحی است .به عنوان مثال ،آدولف هیتلر را به عنوان یک جامعه ستیز تعریف میکنند .او به علت داشتن جذابیت ،خودشیفتگی و
دستکاري شخصیت ،ویژگیهاي بسیاري از جامعه ستیزان را نشان میدهد .یکی ویژگیهاي افراد جامعه ،ستیز داشتن با غرایز
حیوانی است .نیازهاي اولیه افراد جامعه ستیز (مانند پول ،غذا و آب) در الویت قرار دارد .آنها ممکن است که به قدرت برتر و مسایل
روحانی نیز اعتقاد داشته باشند اما نیازهاي اولیه در درجه اول اهمیت برایشان قرار دارد .آنها بر خود تمرکز بسیار دارند و خود را در
مرکز جهان میبینند .آنها بیشتر به این فکر میکنند که دیگران چگونه بر آنها تاثیر میگذارند تا اینکه فکر کنند که اعمال آنها چه
تاثیري میتواند بر دیگران گذارد .فرد جامعه ستیز از روي انگیزه آنی و بدون فکر عملی میکند .به همین دلیل آنها دائما در معرض
خطر هستند ،اغلب بدون توجه به عواقب آن .دلیل بیشتر در معرض افسردگی قرار میگیرند .طبیعی است که افراد جامعه ستیز
داراي اختالل در عملکرد شغلی باشند (عباسی.)1080 ،

 -5نتیجه گیری
همانگونه که مشاهده شد مولفههاي قدرت طلبی ،جامعه ستیزي و خودشیفتگی ،به صورت مثبت و معناداري قادر به پیش بینی
بدبینی سازمانی میباشند .و همین مولفهها به صورت منفی و معناداري قادر به پیش بینی عملکرد شغلی میباشند .بنابراین با دوري
کردن از مولفههاي قدرت طلبی ،جامعه ستیزي و خودشیفتگی ،میتوان کیفیت عملکرد شغلی کارکنان آموزش و پرورش را به
میزان قابل توجهی افزایش داد .این پژوهش با محدودیت هایی مواجه بود .از آن جمله میتوان به طرح پژوهش اشاره کرد ،از آنجا
که طرح پژوهش از نوع همبستگی است امکان نتیجه گیري کلی امکانپذیر نیست چرا که رابطهي بین متغیرهاي این پژوهش خود
تحت تأثیرهاي متغیرهاي زیادي مانند عوامل روانی اثرگذار ،وجود تعصبات و تجربیات گذشته و عوامل و متغیرهاي اجتماعی،
اقتصادي و غیره هستند ،که در اختیار پژوهشگر نمیباشند .همچنین با توجه به اینکه این پژوهش فقط روي یک نمونه و گروه
کوچک انجام شده است امکان تعمیم به سایر افراد به صورت قطع و یقین وجود ندارد .و باالخره اینکه آزمودنیها همگی از میان
کسانی انتخاب شدهاند که داوطلب بوده اند و طبیعی است که براي انجام چنین آزمایشی امکان انتخاب تصادفی آزمودنیها غیر
ممکن یا بسیار پرهزینه و زمان بر است .در پایان نیز باید گفت همانگونه در پژوهشهاي پیشین مشاهده شده است و با توجه به
جایگاه واالي تعلیم و ت ربیت در جامعه و نیاز به وجود معلمان و کارکنان توانا و با انگیزه در امر آموزش و پرورش ،جا دارد مسئولین
آموزش و پرورش کشور-در تمام سطوح-از کیفیت زندگی شغلی معلمان و کارکنان خود مطلع گردیده و متناسب با آن ،برنامه-
ریزيهاي الزم را جهت اصالح نواقص و تقویت موارد مثبت صورت داده تا کیفیت زندگی شغلی و عملکرد شغلی آنان بهبود یابد.
بنابراین پیشنهادات زیر میتواند در زمینه افزایش کیفیت زندگی شغلی معلمان و در نتیجه بهبود عملکرد شغلی آنان موثر باشد:
 به بررسی رابطه عملکرد شغلی و بدبینی سازمانی با متغیرهایی نظیر اعتماد بین فردي ،میزان حقوق ،سبک مدیریت مدیرانو جو سازمانی نیز پرداخته شود.
 مقدمات افزایش عملکرد مثبت شغلی کارکنان را فراهم آورند .از جمله موارد قابل ذکر جهت افزایش کیفیت شغلی ،دادنحقوق مکفی به کارکنان است.
 میتوان با افزایش پرداخت ها به کارکنان آموزش و پرورش ،با توجه به سختی کار آنان و نیز قدر دانی ازتالش هاي آنان بهشکل صدور تقدیرنامه ،اعزام به سفرهاي زیارتی و  ...و ایجاد فرصتهایی براي رشد مداوم آنان از قبیل فراهم آوردن فرصت ادامه
تحصیل ،شرکت در همایش مرتبط با شغل آنان ،کمک در چاپ مقاالت نگارش شده توسط آنان و نیز توجه به زندگی خانوادگی،

شخصی و اوقات فراغت کارکنان از قبیل برگزاري اردوهاي تفریحی در جهت ایجاد تعادل بین زندگی شغلی و غیر شغلی آنها؛ به
.افزایش کیفیت زندگی شغلی و کاهش بدبینی سازمانی کمک نمود

تشکر و قدردانی
 شیراز و مراجعین شرکت کننده در پژوهش کمال تشکر و امتنان را0 بدینوسیله از کلیه کارکنان زن آموزش و پرورش ناحیه
.دارم
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----------------------------------Abstract
Introduction: This study aimed to study the Impact of Dark Triad personality on Organizational
cynicism and job performance of 4th district of Shiraz staff education system. The research was
descriptive-correlation study based on linear regression and it was applied in terms of purpose.
The statistical population of this study includes female education staff of Shiraz District 4, who
were employed in this organization in 1399.
Methods: The research was based on linear regression in terms of descriptive-correlation
method and applied in terms of purpose. To do research, 100 female education staff in District 4
of Shiraz were selected. Since at least 100 people are participating in the correlation research, in
this study, 100 people were selected to conduct the research. Sampling method was available.
The research measuring instruments were: Patterson's Organizational Performance
Questionnaire, Dean's Organizational Standard Pessimism Questionnaire and Dark Personality
Triangle Questionnaire.
Results: Data from the questionnaires were analyzed after collection with 20 SPSS software.
The results of the study using one-variable and multi-variable analysis of variance showed that
the power-seeking component is able to predict organizational optimism positively and
significantly. Also, anti-socialism and the component of narcissism are able to predict
organizational optimism in a positive and meaningful way. Based on other results, the
component of power-seeking, anti-socialism and the component of narcissism were able to
predict job performance negatively and significantly and was able to predict job performance
negatively and significantly.
Conclusion: It is possible to increase the quality of work life and reduce organizational
pessimism by increasing payments to education staff, given the difficulty of their work and
appreciating their efforts.
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