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 چكيده

گر این واند میانجیتشده میادراک (تنیدگیاسترس )اما آیا  استفرسودگی شغلی و های تاریك شخصیت ویژگی ةتحقیقات حاکی از وجود رابطزمينه: 

لی تاریك شخصیت و فرسودگی شغهای شده در رابطة بین ویژگیگر استرس ادراکپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجیهدف:  رابطه باشد؟

از نظامیان شاغل در ستاد  زن( 07مرد و  372نفر ) 211های همبستگی بود. در این مطالعه روي این پژوهش توصیفی و از نمونه طرحروش:  انجام شد.

 صفات ةپرسشنام(، 0110ی ماسالچ )کنندگان خواسته شد پرسشنامة فرسودگی شغلنیروی هوایی ارتش به عنوان نمونة پژوهش شرکت داشتند. از شرکت

های آمار ها و شاخصهای پژوهش با استفاده از رويدادهها: يافته ( را تکمیل کنند.0173) شدهادراک استرس ةپرسشنام(، 2102ی )تیشخص كیتار

ها حاکی از برازندگی دهنتایج حاصل از تحلیل دا توصیفی و استنباطی شامل میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی و تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفتند.

بینی مناسب مدل بود که در آن شخصیت سایکوپات به صورت مستقیم و مثبت، و شخصیت ماکیاولی به صورت مستقیم و منفی، فرسودگی شغلی را پیش

        (.GFI>1/1)ند کبینی میشغلی را پیش شده، فرسودگیگری استرس ادراککنند، همچنین شخصیت سایکوپات و شخصیت ماکیاولی با واسطهمی

راین با در نظر های تاریك شخصیت دارد بنابگی شغلی و ویژگیگری بین فرسودشده نقش میانجیاین بدان معنی است که استرس ادراک گيری:نتيجه

         کارکنان و کاهش فرسودگی شغلی در آنان داشت.وری توان نقش مؤثری در بهرههای تاریك شخصیت میشده و ویژگیگرفتن استرس ادراک

 شدههای تاریك شخصیت، خودشیفتگی، سایکوپات، ماکیاولی، فرسودگی شغلی، استرس ادراکویژگی واژه كليدها:
Background: Researches indicating the relation between dark traits of personality features and job burnout, 

but if the perceived stress could be a mediator to this relation? Aims: The present research was carried out to 

investigate mediating role of the perceived stress on the relation of dark traits of personality features and job 

burnout. Method: Method of this research is descriptive and of correlation samples. 400 people of militaries 

(382 men and 18 women) employed at Air Force Headquarters participated in this study as the research samples. 

Participants were asked to fill out Maslach Job Burnout (1991), Dark Traits of Personality (2014) and the 

Perceived Stress (1983) questionnaires. Results: Research data has been investigated using inferential and 

descriptive statistics methods and coefficients like mean, standard deviation, correlation and path analysis. The 

achieved results indicate the absolute fit of the model to the data, in which, Psychopath personality predicts job 

burnout directly and positively and Machiavellianism personality predicts it directly and negatively and also 

Psychopath and Machiavellianism personalities predict job burnout with perceived stress mediating (GFI>0/9). 

Conclusion: It is indicating that, perceived stress plays a mediating role between job burnout and dark traits of 

personality; therefore, an effective role could be played on employees’ efficiency and decreasing job burnout 

among them considering the perceived stress and dark traits of personality. Key words: Dark traits of 

personality, Job burnout, Perceived stress 
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 مقدمه

 با مرتبط عوامل ،یشغل هایتنش به توجه ریاخ یهادهه در

 و علل یرو بر مطالعه و سازمان یروهاین زيیر کارکنان، ییکارآ

 ةعمد ةدغدغ از ها،سازمان ییکارآ ندآیفر با مقابله یراهکارها نییتب

 تاف علل یبررس در رانیمد اکثر است، بوده هاسازمان غالب رانیمد

 0یشغل یفرسودگ مفهوم به ،یشغل یفشارها اساس بر سازمان ییکارآ

 یفرسودگ ةواژ(. 2112 بردلی، ویپف و بك، شنفلد،) اندداشته توجه

 با مشاهده 0111 ةده اواخر در دنبرگر،یفر توسط بار نینخست یشغل

را  یلشغ یفرسودگارائه شد. وی  خود، کارکنان در یخستگ مئعال

 کار طیمح طیشرا علت به فرد كی آن در که تیموقع كی بصورت

 به ؛2111 کن،یآ)تعریف کرد  شود،یم خسته یجسم و یروان نظر از

 ساده زبان به (.0312 ،یدیرش و یکرم ان،یخاکیبابا از نقل

 كی که است یجسم هم و یروح هم یخستگ كی یفرسودگ

 ربهتج از تنیدگی پر یکار طیمح در داشتن قرار علت به کارمند

 در ادیز داشتن قرار یینها ةجینت عنوان به یفرسودگ عموماً. کندیم

 (.2113، ماسالچ) شودیم فیتعر تنش پر یکار طیمح معرض

 ،است متفاوت محققان نیب در یشغل یفرسودگ فیتعر هرچند

: کردند ارائه را فیتعر نیترجیرا ،(0171) جکسون و ماسالچ

 مسخ شامل که است یروانشناخت یسندرم ،یشغل یفرسودگ

 ستا یفرد عملکرد کاهش و یجانیه ای یروح یخستگ ت،یشخص

 ماسالچ یهاگفته به بنا (.0311 ،یریام و پورانیک ان،یلیجل ،یمراد)

 کاري زا کارمند که افتدیم اتفاق یوقت ابتدا تیشخص زوال( 0172)

 در و شودیم ترتوجه کم خود رجوع ارباب به سبتن شود،یم دیناام

. دهدیم بروز خود از یمنف یکار یرفتارها ندهآیفز بطور تینها

 كی به منجر که است، یفرد عملکرد کاهش ،یفرسودگ دوم ةمرحل

 ،یجانیه یخستگ. شودیم شکست احساس و یشغل یتیکفایب حس

 لهیبوس کارمند که دهدیم رخ یزمان و است یفرسودگ یینها ةمرحل

 ابدییم کاهش یشغل یوربهره جهینت در کند بطالت احساس کاري

 (.2112 ،و همکاران شنفلد)

 کار، حجم همچون یکار یزندگ از بعد شش نکهیا بر عالوه

 و فرد انیم تناسب که هاارزي و عدالت اجتماع، پاداي، ،مهار کردن

 یهایژگیو لیدل به افراد دهند،یم قرار ت ثیر تحت را یو شغل

                                                           
1. Job burnout 
2. Dark traits of personality 
3. Narcissism 

 نشان یشغل یفرسودگ برابر در یمتفاوت یهاواکنش یتیشخص

به عنوان مثال مرور پیشینه نشان داد که فرسودگی شغلی بیشتر  دهندیم

در بین افرادی رواج دارد که از منبع مهار کردن بیرونی برخوردارند 

نی های رواو یا افرادی که از لحاظ هیجانی ناپایدار و مستعد بیماری

 ماسالچ، و تریل) کنندهستند، فرسودگی شغلی بیشتری را تجربه می

 یهایژگیو یشغل یفرسودگ با مرتبط یهامؤلفه از یکی پس. (2112

 هب نسبت توجه شیافزا ر،یاخ یهاسال در. است افراد یتیشخص

 گانهسه عنوان به که آمده بوجود نامطلوب صفات از یامجموعه

 2شخصیت كیتار ةگانسه صفات. ردیگیم قرار اشاره مورد كیتار

 و( یاجتماع ضد) 2تکوپایسا ،3هفتیخودش یتیشخص یهاسازه به

 گریکدی با مرتبط اامّ گریکدی از مستقل که دارد اشاره 0یاولیماک

 یینمابزرگ به اشاره فتهیخودش(. 2100 نو،یبالچ یی وآقابابا) هستند

. دارد یبرتر و تسلط استحقاق، ،یخودارزشمند از یبزرگ حس خود،

 امت،ند فقدان جان،یه یجو و جست ،یتکانشگر شامل کوپاتیسا

 ةکنندانیب یاولیماک تینها در و است یهمدل فقدان و اضطراب

 سبك اتخاذ ویطر از خود منافع جهت در گرانید از یکشبهره

 دمع طلبانه،یبرتر یرفتارها نیهمچن و نیافتهسازي یفردنیب

ای در . این موارد به طور قابل مالحظهاست یسنگدل و تیمیصم

 که هیچ جایگاهی در محل کار وگیرند معرض شرایط بالینی قرار می

های یا وسیله ورود به آن وجود ندارد. عالوه بر این، ویژگی

یافتگی و مکانیزم )به عنوان مثال، جذابیت، دستکاری و غیره( سازي

که با آنها همراه است، تنها شك و تردید بیشتری نسبت به احتمال 

ه سطو باالی های سازمانی دارد. نتایج نشان دادحضور آنها در محیط

های ماکیاولی با انگیزة بیشتر در گرایش به رفتارهای انحرافی ویژگی

باشد. و ها همراه میو ادراک مجازات کمتر برای آن فعالیت

ز و آمیهای سایکوپات بیشتر عامل مهم رفتاری خشونتویژگی

برقراری سخت در ارتباطات است و در نهایت سطو باالی 

تواند آنها را نسبت به طرد و انتقاد های خودشیفتگی میویژگی

 وی ریام از نقل به ؛2102 همکاران، و جانسون)حساس کند 

 (.0310 آذر،انیسپهر

عاملی، چارچوبی را فراهم  0شخصیت تاریك، بر خالف مدل 

کند که به درک بهتر و اکتشاف رفتارهای ناخوشایند یا اجتماعی می

4. Psychopath 
5. Machiavellianism 



 کارانالهام منطقیان و هم                                                                                    ...سایکوپات -های تاریك شخصیت )خودشیفتگی تبیین رابطة بین ویژگی

 

666 

 

ها و بی به اهداف، انگیزهکند تا افراد در دستیانامطلوب کمك می

به نظر (. 2100 نو،یبالچ یی وآقابابا)منافع شخصی خود اهرم کنند 

صفات تاریك شخصیت باال هستند،  رسد افرادی که دارایمی

دهند که نشانگر تر نشان میاحتماالً موفقیت خود را بیرحمانه

گیری سلطه اجتماعی است. وابستگی متقابل در میان کارکنان، جهت

قابت برای منابع سازمانی محدود و دینامیك قدرت که در تعامالت ر

جب گیری را موهمتایان و رهبر و پیروان دخیل هستند، چنین نتیجه

ری گیکند. به طور خاص، چنین نتیجهها مینگرانی برای سازمان

های توانند به هزینهسؤاالتی را پیرامون اینکه چگونه کارکنان می

مالت و روابط آنها و همچنین نتایج مربوط به دیگران، کیفیت تعا

 کندفرهنگ سازمانی، اعتماد و ایمنی روانی بپردازند، مطرح می

 (.0310 ،و امیری آذرانیسپهر)

 عوامل لهبه وسی تواندیم یشغل یرسودگهمانطور که گفته شد ف

 استرسها، که یکی دیگر از مؤلفه رد،یگ قرار ت ثیر تحت یمختلف

 بدن واکنش از است عبارت شدهادراک استرس. است 0هشدادراک

 یجانیه ای اعلیف ،یجسم پاسخ ای یافتگیسازي مستلزم که یرییتغ به

 تاس نیا انگریب شدهادراک استرس درواقع(. 2111 ،آلسپاچ) باشدیم

 شکشاک ای زیدآمیتهد زانیم چه تا راآور تنش یدادهایرو افراد که

 پورلیماعاس از نقل به امسون؛یلیو و کوهن،) کنندیم یابیارز زیبرانگ

 (.0312 ،یمیابراه و

 زاده،محرم ،(0312) یدیرش وی کرم ان،یخاکبابای پژوهش در

 ولئو  ،(0372) مهاجر ،(0313)وحدانی، قهرمانی و سیدعامری 

 و ن،یل هوآنگ، ،(2101) همکاران و شوارتزکپف ،(2101) همکاران

 یهایژگیو انیم ةرابط به( 2111) ورکسید ،(2101) وانگ

با این حال  است شده پرداخته یشغل یفرسودگ و تیشخص

های تاریك شخصیت مورد بررسی قرار نگرفته است. ویژگی

 نادر ،(0310) و کاروان ادیبلی، باقرانیژ یهاپژوهش جینتا نیهمچن

، شیوارم ناکوماریوید ،(2103)، متوکزیسی و داگید نتوالیآک ،(0310)

 ه بینک دهدیم نشان( 2108) همکاران و3لمبرت ،(2102) 2و رام

 اندادهد نشان هاپژوهش. دارد وجود رابطه تنیدگی ی وشغل یفرسودگ

 و ابدییم کاهش یروانسالمت زانیم یشغل یفرسودگ شیافزا با که

 مرور به و سازدیم آشفته را انسان فکر و ذهن ،مکرر تنیدگی داشتن

 ارانی و همکباقرانیژ) شودیم یشغل یفرسودگ شیافزا باعث زمان

                                                           
1. Perceived stress 
2. Divinakumar, Shivram, Ram 

صفری و گودرزی ؛ 0310 نادر؛ 0310؛ بابایی، امیری و حقیقت 0310

 همکاران و لمبرت؛ 0373ابراهیمی افخمو  الهی ،رسولیان ؛0377

؛ 2101 همکاران ولئو ؛ 2108 کلوگ و ونگ و،یپاپاجورج؛ 2108

 (.2101 شوارتزکپف؛ 2101 فرنهام و زاروال و،یپاال

این  به ییپاسخگودر پی  حاضربا توجه به آنچه مطرح شد تحقیو 

ترس اسو  های تاریك شخصیتآیا ویژگی انجام شده است که الؤس

ترس کنند و همچنین اسبینی میفرسودگی شغلی را پیش شده،ادراک

 های تاریك شخصیت و فرسودگیشده در ارتباط بین ویژگیادراک

 د؟شغلی نقش میانجی دار

 های پژوهشفرضيه

 فرسودگیبه صورت معنادار  های تاریك شخصیتویژگی. 0

 کند.بینی میشغلی را پیش

بینی شده به صورت معنادار فرسودگی را پیش. استرس ادراک2

 کند.می

 های تاریك شخصیت وشده رابطة بین ویژگی. استرس ادراک3

 کند.گری میفرسودگی شغلی را میانجی

 روش

امعة ج حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود.پژوهش 

نیروی هوایی شهر تهران بودند. نمونة  آماری پژوهش حاضر نظامیان

نفر از نظامیان شاغل در ستاد نیروی هوایی ارتش بودند  211پژوهش 

گیری دردسترس انتخاب شدند. شرایط شرکت در که به روي نمونه

سال بود. از  01تا  20پژوهش عالوه بر رضایت داوطلب، ردة سنی 

نفر زن بودند و میانگین و انحراف  07نفر مرد و  372این تعداد، 

 20شرکت داشتند که میزان تحصیالت  31/0و  32/30استاندارد سنی 

 درصد( فوق دیپلم، 80/31)نفر  028درصد( از آنان دیپلم،  20/1)نفر 

درصد( فوق لیسانس بود.  8نفر ) 27لیسانس،  (درصد 01نفر ) 211

 011سال،  0کنندگان کمتر از درصد( از شرکت 7/1)نفر  28 همچنین

تا  00( درصد 0/20نفر ) 011 سال، 01تا  1درصد( از آنان  21نفر )

 داشتند. سال سابقة کار 01درصد( بیشتر از  7/00نفر ) 28سال و  00

قرار  کنندگانها در اختیار شرکتپس از کسب رضایت، پرسشنامه

گرفت و راهنمایی الزم جهت تکمیل آن صورت پذیرفت. ابزار 

 پژوهش به شرح زیر بود.

 

3. Lambert 
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 ابزار

(: این پرسشنامه دارای 0110پرسشنامة فرسودگی شغلی ماسالچ )

دهد؛ که به یگیری قرار مباشد و سه عامل را مورد اندازهسؤال می 20

سؤال دوم احساس کفایت، و  7سؤال اول خستگی هیجانی،  1ترتیب 

گذاری شود. برای نمرهسؤال بعدی مسخ شخصیت را شامل می 7

شود )نمره مقیاس در هر سؤال دو نمره برای فرد در نظرگرفته می

مقیاس مشخص شد فراوانی و نمره شدت(. وقتی نمرات در هر خرده

ها را محاسبه کرد؛ بنابراین توان خرده مقیاست میبا جمع کردن نمرا

شود. برای خرده مقیاس برای هر خرده مقیاس دو نمره محاسبه می

، برای خرده مقیاس 13و شدت  02خستگی هیجانی کل نمره فراوانی 

و برای خرده  01و شدت  27عملکرد شخصی کل نمره فراوانی 

است. نمرات  30 و شدت 31مقیاس مسخ شخصیت کل نمره فراوانی 

اال بودن ها باین سه مقیاس قابل جمع نیستند چرا که در برخی مقیاس

نمرات نمایانگر فرسودگی شغلی است )مثل خستگی هیجانی(. 

ماسالچ و جکسون با استفاده از آلفای کرونباخ همسانی درونی 

 72/1و برای شدت  73/1پرسشنامة فرسودگی شغلی را برای فراوانی 

محاسبه کردند. همچنین ضریب پایایی کل پرسشنامه برای فراوانی 

 چسالام یشغل یفرسودگ ابزارمحاسبه شد.  03/1و برای شدت  72/1

 بر که ستا شده رفته کار به یرانیا پژوهشگران از یتعداد توسط الًقب

 مورد آنها یعلم ییایپا و قابلیت اعتماد موجود یهاگزاري اساس

( میزان ثبات داخلی 0380) انیلیف یهاگزاري اساس بر. است د ییت

( میان r=11/1َّن همبستگی قوی )مقیاس فرسودگی شغلی ماسالچ مبی

؛ به نقل از 0380باشد )فیلیان، ی داده شده در دو مرحله میهاپاسخ

گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت (. نمره0312کریمی، 

ذاری مقیاس در هر سؤال دو نمره برای گگیرد. برای نمرهصورت می

شود، اگر آزمودنی در خانه هرگز عالمت زده فرد در نظر گرفته می

گیرد در غیر این باشد، هم در فراوانی و هم در شدت نمره صفر می

صورت با توجه به عالمتی که در قسمت فراوانی و شدت گذاشته 

هر روز( و در  شده است، در فراوانی نمره صفر تا شش )از هرگز تا

قتی کند. وشدت نمره صفر تا هفت )هرگز تا خیلی زیاد( کسب می

توان خرده نمرات در هر سؤال مشخص شد با جمع کردن نمرات می

 های چهارگانه را محاسبه کرد.آزمون

 2102 الس در پرسشنامه نیا: تیشخص كیتار صفات ةپرسشنام

                                                           
1. Perceived stress scale 

 آن هدف و است سؤال 28 یدارا و شده ساخته سهلاپ و جونز توسط

 ات،کوپیسا ،یفتگیخودش) تیشخص كیتار صفات یبررس

 شده مینظت کرتیل اسیمق براساس پرسشنامه نیا. باشدیم( یاولیماک

. باشدیم( موافو کامالً) 0 تا( مخالفم کامالً) 0 از آن فیط که است

 با سمیاولیماک است؛ ریز شرح به مؤلفه هر در پرسشنامه نیا ییایپا

 و 17/1 کرونباخ یآلفا با یفتگیخودش ،82/1 کرونباخ یآلفا

 یروانسنج یهایژگیو یبررس. 82/1 کرونباخ یآلفا با کوپاتیسا

 نیا وبمطل یهایژگیو انگریب رانیا ةجامع در كیتار ةگانسه اسیمق

 یهااسیرمقیز کرونباخ یآلفا یریام و یعقوبی. بود اسیمق

 و 80/1 ،11/1 برابر بیترت به را یفتگیخودش و یاولیماک کوپات،یسا

 و 11/1 ،81/1 رببرا ییبازآزما بیضرا نیهمچن ند،دآور بدست 72/1

 اسیمق نیا مطلوب ثبات ةدهندنشان که است دهیگرد گزاري 83/1

 .است

 یاماده 02 پرسشنامه نیا (:PSS) 0شدهادراک استرس ةپرسشنام

 یبرا که است شده هیته همکاران و کوهن توسط 0173 سال در

 و افکار پرسشنامه، این. رودیم کاربه شدهادراک استرس سنجش

 هایتنیدگی بر غلبه و کنترل و آورتنش حوادث درباره احساسات

 سیبرر را رفتاری اختالالت در خطرزا عوامل سنجیده، را شدهتجربه

 ینا کوهن نظر طبو. دهدمی نشان را آورتنش روابط یندآفر و نموده

 که ار زندگی زایتنش هایموقعیت از افراد ارزیابی میزان پرسشنامه

 گیریاندازه شود،می احساس ظرفیت از بیش و بینیپیش غیرقابل

 ایدرجه 0 طیف اساس بر که االتؤس به شده داده هایپاسخ. کندمی

 2) قاتاو از یاریبس تا( ازیامت صفر) هرگز صورتبه است، لیکرت

 و است 01 تا صفر نیب ازهایامت دامنه. شودیم یازبندیامت ،(ازیامت

وهن و ک. است شتریب شدهادراک استرس نشانگر باالتر ازاتیامت

( با انجام پژوهشی درستی و پایایی مناسبی را برای 0173همکاران )

( ارزي 2111آیتمی این پرسشنامه گزاري کردند. کالین ) 02نسخه 

 88/1و  71/1تیب آیتم منفی را به تر 8آیتم مثبت و  8ضریب آلفای 

چندین مطالعه با  گزاري کرد. PSS-14 ،73/1های و برای کل آیتم

های ( به بررسی ویژگیCFAاستفاده از تحلیل عاملی ت یید )

در جمعیت عمومی پرداختند. نتایج هر سه نسخه این  PSSروانسنجی 

 کند.پرسشنامه را ت یید می

 گرفت صورت همکاران و قربانی توسط که، هاییمطالعه در
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 70/1و در نمونة ایرانی  71/1 آمریکا عةجام در کرونباخ آلفای

 از تن 01 توسط هاهپرسشنام این محتوایی. درستی گردید محاسبه

 پایایی .شد ت یید مشهد، پزشکی علوم دانشگاه نظر صاحب استادان

 درونی همسانی روي با همکاران و باستانی توسط فارسی نسخة

 آمده دستبه  82/1 آن کرونباخ آلفای ضریب که است شده محاسبه

 .است

 هايافته

میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی بین  0جدول 

های تاریك شخصیت )ماکیاولی، متغیرهای پژوهش شامل ویژگی

ی شده )واکنش عاطفی منفخودشیفته و سایکوپات(، استرس ادراک

ی( شغلی )شدت و فراوان آورها( و فرسودگیو ناتوانی مقابله با تنش

 دهد.را نشان می

شخصیت خودشیفته با مؤلفة شدت  0نتایج جدول براساس 

همبسته  10/1فرسودگی شغلی به صورت مثبت و در سطو معناداری 

(10/1>p ،213/1=r بود. شخصیت سایکوپات با مؤلفة فراوانی )

، p<10/1( و با مؤلفة شدت )p ،217/1=r<10/1) یشغلفرسودگی 

222/1=r همبسته  10/1( آن به صورت مثبت و در سطو معناداری

اوانی شده با مؤلفة فربود. مؤلفة واکنش عاطفی منفی استرس ادراک

، p<10/1( و با مؤلفة شدت )p ،211/1=r<10/1فرسودگی شغلی )

230/1=r همبسته بود. در  10/1( آن به صورت مثبت و در سطو

شده با مؤلفة فراوانی نهایت مؤلفة ناتوانی مقابله استرس ادراک

، p<10/1( و با مؤلفة شدت )p ،233/1=r<10/1) یشغلفرسودگی 

011/1=r همبسته  10/1( آن به صورت مثبت و در سطو معناداری

بود.
 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش. یافته0جدول

 8 1 0 2 3 2 0 انحراف استاندارد میانگین متغیرهای تحقیو

       - 12/0 20/31 ماکیاولی -. ویژگی شخصیت 0

      - 217/1** 70/3 31/21 هخودشیفت -. ویژگی شخصیت 2

     - 318/1** 323/1** 11/2 20/20 تسایکوپا -. ویژگی شخصیت 3

    - 081/1** 011/1* 201/1** 20/3 01/03 واکنش عاطفی منفی -. تنیدگی 2

   - 310/1** 021/1** -111/1 118/1 71/2 02/02 ناتوانی مقابله -. تنیدگی 0

  - 233/1** 211/1** 317/1** 128/1 -100/1 10/01 21/70 فراوانی -.. فرسودگی شغلی 1

 - 131/1** 011/1** 230/1** 222/1** 213/1** 111/1 28/20 27/17 شدت -. فرسودگی شغلی 8
 

**P< 10/1  و*P< 10/1 

 

 تحلیل مدل

گیری پژوهش استرس در مدل اندازه گیری:الف( مدل اندازه

غلی به فرسودگی شچنین فرض شده بود که متغیر مکنون شده ادراک

شده وسیله نشانگرهای شدت و فراوانی و متغیر مکنون استرس ادراک

به وسیله نشانگرهای واکنش عاطفی منفی و ناتوانی مقابله با 

ه ری بگیشود. چگونگی برازي مدل اندازهآورها سنجیده میتنش

و  AMOS 18افزار وسیله تحلیل عاملی ت ییدی با استفاده از نرم

مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی  (ML)برآورد بیشینة احتمال 

 10/1های برازندگی نشان داد شاخص مجذور کای در سطو شاخص

(. این یافته p ، 211/0= (0= df ،312N=)2>10/1)غیر معنادار است 

های گردآوری شده گیری با دادهبیانگر برازي مطلوب مدل اندازه

، خطای استاندارد و نسبت بحرانی را برای هر بار عاملی 2جدول بود. 

 دهد.متغیرهای مکنون نشان می ینشانگرهایك از 
 

 گیری پژوهش در تحلیل عاملی ت ییدی. پارامترهای مدل اندازه2جدول

 b Β SE t گرنشان -متغیر مکنون 

 - - 770/1 0 فراوانی -فرسودگی شغلی 

 02/1** 001/1 801/1 120/0 شدت -فرسودگی شغلی 

 - - 111/1 0 واکنش عاطفی منفی -تنیدگی 

 72/2** 021/1 081/1 801/1 ناتوانی مقابله -تنیدگی 
 

10/1> P** 

 وبارهای عاملی استاندارد نشده مربوط به نشانگرهای فراوانی 

تثبت شده، بنابراین خطای استاندارد و  0واکنش عاطفی منفی با عدد 

 نسبت بحرانی آنها محاسبه نشده است.

ها و نشانگرهای مربوط دهد که روابط بین عاملنشان می 2جدول 

به آنها معنادار و در جهت مورد انتظار است. باالترین بار عاملی متعلو 

ترین بار  فرسودگی شغلی و پایین( β=770/1به نشانگر فراوانی )

شده ( استرس ادراکβ=081/1عاملی متعلو به نشانگر ناتوانی مقابله )

گیری بود. بنابراین همه بارهای عاملی از توان الزم برای اندازه
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 متغیرهای مکنون پژوهش حاضر برخوردار بودند.

روي  ب( مدل ساختاری: مدل ساختاری پژوهش با استفاده از

معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان  یابیمدل

 =10/30های گردآوری شده برازي قابل قبول دارد )داد مدل با داده

(8= df، 312 N=)2 ،22/2 =df/2 ،101/1=CFI، 187/1=GFI ،

100/1=AGFI  112/1و= RMSEA) . ضرایب مسیر کل،  3جدول

مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری را نشان 

 دهد.می
 

 . ضرایب مسیر کل و مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری3جدول

 B S.E β sig متغیر پیش بین 

 مسیرکل

 110/1 071/1 072/1 118/0 سایکوپات

 221/1 111/1 210/1 238/1 خودشیفته

 112/1 -208/1 078/1 -010/1 ماکیاولی

 مسیر مستقیم

 110/1 270/1 082/1 221/0 سایکوپات

 001/1 171/1 017/1 301/1 خودشیفته

 110/1 -317/1 012/1 -722/1 ماکیاولی

 110/1 222/1 210/1 182/2 استرس

 مستقیم غیر

 120/1 173/1 008/1 227/1 سایکوپات

 038/1 -123/1 022/1 -170/1 خودشیفته

 107/1 110/1 010/1 221/1 ماکیاولی
 

 

ضریب مسیر کل بین شخصیت سایکوپات  3براساس نتایج جدول 

(10/1>p ،071/1=β با فرسودگی شغلی مثبت و در سطو )10/1 

 ضریب مسیر کل بین شخصیت ماکیاولی معنادار است. همچنین

(10/1>p ،208/1-=β با فرسودگی شغلی منفی و در سطو )10/1 

معنادار بود. گفتنی است که ضریب مسیر کل بین شخصیت خودشیفته 

غیر معنادار بود. بدین ترتیب در  10/1و فرسودگی شغلی در سطو 

ی تاریك هاگیری شد که از بین ویژگیآزمون فرضیه اول چنین نتیجه

شخصیت، شخصیت سایکوپات به صورت مثبت و شخصیت 

بینی ماکیاولی به صورت منفی و معنادار فرسودگی شغلی را پیش

دهد که ضریب مسیر بین استرس نشان می 3جدول کند. می

( مثبت و در p ،222/1=β<10/1شده با فرسودگی شغلی )ادراک

ضیه دوم چنین معنادار است. بدین ترتیب در آزمون فر 10/1سطو 

شده به صورت مثبت و معنادار گیری شد که استرس ادراکنتیجه

کند. در نهایت جدول فوق نشان بینی میفرسودگی شغلی را پیش

دهد که ضریب مسیر غیر مستقیم بین شخصیت ماکیاولی می

(10/1>p ،110/1=β( و شخصیت سایکوپات )10/1>p ،173/1=β )

معنادار است. بدین ترتیب  10/1و فرسودگی شغلی مثبت و در سط با

شده گیری شد که استرس ادراکدر آزمون فرضیة سوم چنین نتیجه

رابطة بین شخصیت ماکیاولی و شخصیت سایکوپات با فرسودگی 

مدل  0کند. شکل گری میشغلی را به صورت مثبت و معنادار میانجی

س های تاریك شخصیت، استرپژوهش در تبیین روابط بین ویژگی

 دهد.را نشان می شده و فرسودگی شغلیدراکا

شود که مجموع مجذور مالحظه می 0در مدل شکل 

و  21/1های چندگانه برای متغیر فرسودگی شغلی برابر با همبستگی

به دست آمده است. این یافته بیانگر  01/1برای متغیر تنیدگی برابر با 

 هشدهای تاریك شخصیت و استرس ادراکآن است که ویژگی

توان کنند. همچنین میاز واریانس فرسودگی شغلی را تبیین می 21/1

از  01/1های تاریك شخصیت در مجموع چنین گفت که ویژگی

 کند.شده را در تبیین میواریانس استرس ادراک
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 های استانداردبراساس نمره. مدل ساختاری پژوهش و ضرایب مسیر متغیرها 0شکل
 

 گيریبحث و نتيجه

های تاریك هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطة بین ویژگی

رس گر استشخصیت و فرسودگی شغلی و بررسی نقش میانجی

شده بود. نتایج بدست آمده بیانگر این است که از بین ادراک

شخصیت، شخصیت سایکوپات به صورت مثبت های تاریك ویژگی

شده و شخصیت ماکیاولی به صورت منفی و معنادار و استرس ادراک

کند. بینی میبه صورت مثبت و معنادار فرسودگی شغلی را پیش

شده تنها رابطة بین گیری شد که استرس ادراکهمچنین نتیجه

ار دشخصیت ماکیاولی و فرسودگی شغلی را به صورت مثبت و معنا

 کند.گری میمیانجی

(؛ 0310باقری و همکاران )های تحقیقات ژیاناین نتایج با یافته

 ؛(0377صفری و گودرزی )؛ (0310) نادر(؛ 0310بابایی و همکاران )

؛ (2108) همکاران و لمبرت ؛(0373) و همکاران رسولیان

و  ویپاال؛ (2101) همکاران ولئو ؛ (2108) و همکاران ویپاپاجورج

 باشد.همسو می (2101) شوارتزکپف؛ (2101) همکاران

فرسودگی شغلی به مفهوم از دست دادن فعالیت و سازندگی 

است و عوارض متعددی در خانواده، زندگی اجتماعی، فردی و 

 ،ترک خدمت ،غیبت آنهاین مهمترگذارد که سازمانی بر جای می

ت از بیماران راقبکاهش کیفیت م ،تغییر شغل ،تضاد ،ت خیرهای متوالی

)دامغانیان، جمشیدی و  و تعارضات بین فردی با همکاران است

 (.0312مقصودی، 

 کارکنان، ییکارآ با مرتبط عوامل به توجه ریاخ یهادهه در

 یراهکارها نییتب و علل یرو بر مطالعه و سازمان یروهاین زيیر

 غالب رانیمد ةعمد ةدغدغ از ها،سازمان ییکارآ ندآیفر با مقابله

 ییکارآ افت علل یبررس در رانیمد اکثر است، بوده هاسازمان

 توجه یشغل یفرسودگ مفهوم به ،یشغل یفشارها اساس بر سازمان

 .اندداشته

رفتارهای اجتماعی نامطلوب و ناخوشایند مرتبط با شخصیت تیره 

چنین رفتارهایی از  به طور گسترده در ادبیات مستند شده است.

به بازخورد منفی  های تهاجمیقابل توجیه تا واکنشتصمیمی اخالقی 

دهندة نیاز به درک بهتر و ارائة این نشان بستگی دارد. نسبت به دیگران

به  ابزار برای حساب و مدیریت شخصیت تاریك در محل کار است.

روانی و شخصیت در محیط کسب و کار ت کید طور خاص بر سالمت

 شده است که به شدت در کار گروهی اثرگذار 
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معناداری منفی ویژگی شخصیت ماکیاولی در تبیین  است.

اری رحمی و دستکتوان گفت ماکیاولیسم با فریبکاری، بیمی

ه شود به همین دلیل با توجدن به اهداف مشخص مییدیگران برای رس

کشی و عدم صمیمیت در کار و نداشتن هایی مانند بهرهبه ویژگی

اخالق و تعهد کاری و اجتناب از انجام وظایف کاری در شغل مورد 

 یاولیت ماکیهای تاریك شخصگیژنظر بدیهی است که فرد با وی

 .فرسودگی شغلی کمتری را تجربه خواهد کرد

دارای چندین نکته کاربردی است. اوالً، مدل مفهومی پیشنهادی 

هایی است که پیشنهاد بررسی پیامدهای یکی از معدود پژوهش

دهد. در ها و مشاغل میرا در سازمان های تاریك شخصیتویژگی

اند، ها به شدت بر روی نتایج فردی متمرکز شدهحالی که اکثر تالي

صیت ترکیب شخاین مدل مفهومی در ت کید خود بر بررسی پویایی 

تاریك در سازمان و مشاغل و نحوة آشکار شدن آن در سطو باالتری 

است. دوم، این پژوهش به منظور بررسی پویش درونی در مشاغل به 

ققان، در کند. محعنوان عملکردی از ترکیب شخصیت تیره ت کید می

های چندگانه، خواستار جستجوی بیشتر درباره سراسر بررسی

اس، اند. بر این اسو بین فردی شخصیت تیره شده پیامدهای تعاملی

 شده به عنوانمدل ارائه شده، نقش مهمی برای متغیر استرس ادراک

کند گیرد که مکانیزمی را ایجاد میای در نظر مییك فرآیند واسطه

ها توانیم درک کنیم که چگونه اعضای سازمانکه از طریو آن ما می

و در جهت موفقیت در مشاغل و  کنندبه عنوان یك گروه کار می

ها، و مهار کردن فرسودگی و دلزدگی فعالیت کنند. عالوه بر سازمان

شده به عنوان میانجی در مدل پیشنهادی این، بررسی استرس ادراک

بینی های بیشتر در جهت پیشآگهیدهد تا به کشف پیشاجازه می

از  رفرسودگی شغلی کمك کند. این پژوهش همچنین به درک بهت

های مثبت که الزمة پیشرفت و بازدهی بیشتر در مشاغل عناصر و مؤلفه

سخت بوده و مانع تظاهرات دلزدگی شغلی در یك تیم و سازمان 

 شود، پرداخت.می

بر روی زمینه و معنادار بودن عناصر  پژوهش حاضر همچنین

 موقعیتی در شکل دادن ماهیت نتایج فرسودگی شغلی ت کید دارد.

، مشخص بودن وجود شخصیت تیره در محل کار، و بنابراین

شده باید در طراحی شغل و مدیریت عملکرد به عنوان استرس ادراک

به عنوان مثال، با  ای برای کاهش فرسودگی در نظر گرفته شودوسیله

ی های ارزیابتوجه به پیامدهای اخالقی شخصیت تاریك، سیستم

ه کنند، بقی را جذب میهایی را که رفتار اخالعملکرد باید مالک

 ای برای دلزدگی شغلی باشد.ای فراهم آورند که بازدارندهگونه

کند با ایجاد یك چارچوب ها کمك میاین پژوهش به سازمان

ده باشد، شکه ترکیبی از متغیرهای شخصیت تیره و استرس ادراک

بهتری در مشاغل سخت و اجتناب از دلزدگی شغلی با توجه  عملکرد

لگری مناسب را فراهم کنند. همچنین هدف اصلی این به غربا

پژوهش، تهیة یك چارچوب پیشنهادی قابل آزمون است که تسهیل 

 کند.تحقیقات تجربی آینده را فراهم می

یی از قبیل استفاده از نظامیان به هامحدودیت دارای پژوهش این

عنوان نمونة پژوهشی و انجام پژوهش در شهر تهران بود که تعمیم 

 کند.ها محدود مینتایج را به سایر مشاغل و شهرستان

 منابع
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