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چکیده
اهمیت مدیریت منابع انسانی در کسب و حفظ مزیت رقابتی در سازمانها ،سبب شهده
مفاهیم جدیدی همچون سهگانه تاریهک شخصهیت رهبهران سهازمان و ارتبهاط آن بها
ادراکات و رفتارهای کارکنان مورد توجه محققان قرار گیرد .هدف این پژوهش بررسهی
تأریر فهم کارکنان از شخصیت رهبهران در قالهب سههگانهه تاریهک شخصهیت رهبهر
(ماکیاولیسم ،خودشیفتگی و جامعه ستیزی) بر عدالت سازمانی ادراک شده توسط آنان
است .ارر تعدیلگر متغیر مبادله رهبر-پیرو نیز در رابطه مذکور مورد آزمون قرار گرفت.
این پژوهش از بعد هدف ،توصیفی و از جهت گردآوری دادههاپیمایشهی اسهت .جامعهه
هدف پژوهش کارکنان ستاد و صف پن بانک خصوصی در شهر تههران هسهتندو روش
نمونهگیری ،خوشهای تصادفی بود .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای استاندارد و
برای تحلیل آنهها از مهدلسهازی معهادالت سهاختاری و نهرم افهزار Smart PLS3.2.6
استفاده شد .نتای پژوهش نشان داد که ،رویکرد ماکیاولیستی رهبر بر عدالت سازمانی
ادراک شده توسط کارکنان تأریر معناداری داشهت ،امها تهأریر خودشهیفتگی و جامعهه
ستیزی رهبر بر عدالت سازمانی ادراک شده معنادار نبود .به عالوه ،نتای حهاکی از آن
بود که مبادله رهبر-پیرو رابطه میان ماکیاولیسم و خودشهیفتگی بها عهدالت سهازمانی
ادراک شده را تعدیل می کند .در پایان  ،نتای حاصل شده به لحاظ نظری تحلیل شده
است.
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مقدمه
عدالت سازمانی یکی از مباحث مورد توجه در حوزه مدیریت رفتار سهازمانی اسهت .ایهن
مفهوم ،نقش مهمی در شکلگیری درک مثبت ،نگرش و رفتار کارکنان ایفا میکند؛ زیهرا
کارکنان از طریق این ادراک ،تصمیمات و اقهدامات سهازمانی را قابهلتوجیهه مهیبیننهد
( .)Karakus, Ustuner, & Toprak, 2014اما زمانی میتهوان بهه یقهین اهعهان داشهت کهه
کارکنان ،سازمان را عادل و منصف میدانند که فارغ از وجود رویهها و تعامالت منصفانه،
ادراک و حس انصاف در کارکنان نهادینه شده باشد .ادراک بیعدالتی سازمانی می توانهد
متأرر از عوامل متعددی باشد .یکی از مهم ترین این عوامل ،رهبران سازمان و ویژگیهای
فردی مانند شخصیت آنان است ( .)Özsoy, 2018بهرغم این موضوع ،جنبههههای تاریهک
شخصیت رهبران که قاعدتاً تأریر قابل مالحظهای در شکلگیری عدالت سهازمانی ادراک
شده 1توسط کارکنان دارد ،مدت ها در تحقیقات رهبری نادیهده گرفتهه شهده و هنهوز از
موضوعات کمتر پرداخته شده 4است.
اصطالحات مختلفی برای توصیف جنبه های تاریک شخصیت رهبران مهورد اسهتفاده
قرار گرفته است .سهگانه یا مثلث تاریهک شخصهیت ،5از معمهولتهرین ایهن اصهطالحات
است .تحقیقات حوزه رهبری بهه صهورت مسهتقل از روانشناسهی شخصهیت ،سهه بدعهدِ
خودشیفتگی ،2ماکیاولیسم 2و جامعهستیزی 1را برای تشریح ابعاد این سهگانهه معرفهی و
یک هسته مشترک که تجمیعکننده ایهن سهه بعهد اسهت ،تحهت عنهوان مثلهث تاریهک
شخصههیت مطههرح کههردهانههد ( .)Krasikova, Green, & LeBreton, 2013در حههالی کههه
تحقیقات متعهددی بها ههدف بررسهی ابعهاد مثبهت ویژگهیههای رهبهران انجهام شهده،
پژوهشهای اندکی به بررسی سویه تیره این ویژگیها و تأریرات منفهی آن بهر عملکهرد،
ادراک و رفتار کارکنان اختصات یافتهاند ( .)Tepper, 2000در عین حال تحقیقات نشهان
دادهاند که اررگذاری ویژگیهای رهبران بر ادراک و رفتار کارکنان به شدت تحهت تهأریر
کیفیت تعامل بین آنان است ( .)Miller & Stachowski, 2017به عبارت دیگر ،نمهیتهوان
ارر ادراکات کارکنان نسبت به ویژگی های شخصیتی رهبران را در خه و بهدون در نظهر
گرفتن مفهوم مبادله رهبر-پیرو بررسی کرد.
از سویی امروزه صنعت بانکداری به عنوان یک صنعت مهم خدماتی در فضای رقابتی
مطرح شده ،زیرا با تغییرات روز افزون و حضور بازیگران جدیدی چون فینتکهها ،سهبب
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تغییر هائقه مشتریان شده است .از این رو ادراکات کارکنهان از فضهای رهبهری و عهدالت
سازمانی و همچنین سهبک تعامهل بها رهبهران سهازمان بهر بهروز رفتارههای سهازمانی و
فراسازمانی ارربخش با مشتریان اررگذار است و تحلیل و بررسی آن به منظور ارائه پاسهخ
بهتر و حرکتی روبه رشد در این صنعت ضروری به نظر میرسد .برای فهم عوامل اررگذار
بر ادراک عدالت سازمانی کارکنان ،الزم اسهت رابطهه میهان ایهن متغیهر و ویژگهی ههای
شخصیتی رهبران سازمان مورد توجه قرار گیهرد ( . )Törnroos et al., 2019بها توجهه بهه
خ تحقیقاتی اشاره شده (توجه به سویه مثبت ویژگیهای شخصیتی رهبران و پرداختِ
کمتر به سویه منفی این ویژگیها) در ادبیات تحقیق و نیز با عنایهت بهه ضهرورت انجهام
این پژوهش در سازمانهای خدماتی مشهتریمهدار نظیهر بانهکهها بهه دلیهل اررگهذاری
ادراکات کارکنان بر واکنش های رفتاری آنان نسبت به مراجعان ،تحقیق حاضر به دنبهال
بررسی ارتباط میان سهگانه تاریک شخصیت و عدالت سازمانی ادراک شهده و نیهز تهأریر
مبادله رهبر-پیرو در این رابطه ،در صنعت بانکداری کشور است.
مبانی نظری
سهگانه تاریک شخصیت

مثلث تاریک شخصیت یهک خوشهه شخصهیتی دارای سهه بدعهد متمهایز خودشهیفتگی،
ماکیاولیسم و جامعه ستیزی است که نخستین بار توسهط پهائولهوس و ویلیهام 8در سهال
 4004بهه کهار بهرده شهد ( .)Paulhus & Williams, 2002ایهن سهه ویژگهی شخصهیتی،
ریشه های نظری متمایزی دارند؛ اما به طور کلی شامل فقدان همدلی ،بی رحمی عهاطفی
و تمایل به «جلهو افتهادن» بهه جهای «همهراه و کنهار ههم بهودن» هسهتند ( Jonason,
 .)Lyons, Bethell, & Ross, 2013; Rauthmann & Kolar, 2013افهرادی کهه از سهطوح
باالیی از این ویژگی های شخصیتی برخوردارند ،به احتمال زیهادی الگهوی فعالیهت ههای
مجرمانه (مانند دزدی و تقلب) و مشارکت در فعالیت های خودخواهانه و فرصت طلبانههه
را نشان میدهند ( .)Jakobwitz & Egan, 2006تحقیقات اولیه همپوشانی قابلتهوجهی را
میان این سه ویژگی نشان داده و باعث شده که در کنار هم به عنوان یک متغیهر منفهرد
در نظهر گرفتهه شهوند ( .)McHoskey, Worzel, & Szyarto, 1998ابعهاد خودشهیفتگی و
جامعهستیزی از ادبیهات روانشناسهی بهالینی نشهات مهیگیرنهد ( Paulhus & Williams,

 | 21فصلناهم علوم مدرییت اریان| سال چهاردهم ،شماره  ،21زمستان 1577

)2002؛ از سوی دیگر بعد ماکیاولیسم ریشه در فلسفه و توصیه های نیکولو ماکیاولی ،7در
سده  1200میالدی دارد (.)Christie & Geis, 1970

سازه خودشیفتگی اولین بار توسط راسکین و هَر  )1979( 9مع فری شر
 .)1978این محققان پ سشنامه شخصیت خودشیفته که شاخص های بزرگنمایی ،10استحقاق،11
سلطه گ ی 12و ب ت ی طلبی 13را می سنج  ،توسعه دادن  .خودشیفتگی به صورت «نیاز بری از
ح ب ای تحسین و احساس خودبزرگ بینی ،حس ش ی خودارزشمن ی ،خودنمایی ،اسررتممارو
اسررتحقاق» تع ی ر ش ر ه اسررت ( & Lau & Marsee, 2013; Lau, Marsee, Kunimatsu,
 .)Fassnacht, 2011اف اد خودشیفته تمایل ف اوانی به توجه و تم کز ب خود دارنر و ایرن حالرت
با فقر ان حرس همر لی برا دیگر ان همر اه اسرت ( .)Zondag, 2013ه چنر  ،خودشرریفتگی
سرازگارانه درب گی ن ه صفات رهب ی ،ب ت ی و خودکفایی است و وجود این نوع خودشیفتگی
در ف د میتوان مطلوب تلقری شود؛ اما خودشرریفتگی ناسررازگارانه 14و پاتولوژیرر  15شررامل
ویژگیهای اسرتحقاق ،خودنمایی و به هکشی ( )Lau & Marsee, 2013و اغلر برا پیامر های
منفی هم اه است (.)Zeigler-Hill, Enjaian, & Essa, 2013
جامعهستیزی ،توصی کنن ه تکان هایی در راسرتای هیجرانپریی ی  ،عر پریی
مسروولیت ،فقر ان همر لی ،ف یبکراری و رفتارهرای ضر اجتماعی اسرت ( ;Hare, 2003
 .)Williams, Nathanson, & Paulhus, 2010مشخصه اصلی این سازه شخصیتی ،رفتارهای
غی قانونی و عر تبعیرت از هنجارهرا و قواعر اخالقری و اجتمراعی اسرت ( & Paulhus
 ،)Williams, 2002که ممکن است رفتارهای وی انگ ی در قبرا خرود و دیگر ان در پری
داشته باش (.)Neumann & Hare, 2008; Williams, Paulhus, & Hare, 2007
در مفهو ماکیاولیسم و ب اساس عقای نیکوال ماکیراولی ،بهتر ین رو بر ای حفرظ
ق رت استفاده از استممار و است اتژیهای ف یبکارانه است ( .)Persson, 2014به طرور کلری
ماکیاولیسم اشاره به به ه کشی از دیگ ان در جهت منافع خود از ط یق اتخاذ سرب برین
ف دی ناسازگار هم اه با فق ان توجه بره اخالقیرات در تعرامالت برین فر دی و همچنرین
رفتارهای ب ت یطلبانه ،ع صمیمیت و سرنگ لی دارد ( .)Bagozzi et al., 2013افرر ادی
کره سطح باالیی از این ویژگی شخصریتی دارنر  ،دروغگرو و ف یبکرار بروده و در مقابرل
تال های دیگ ان ب ای تغیی خود بسیار مقاومن  .البته توانایی باالی آنها در دسرتکاری و
( Raskin & Hare,
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تغیی احساسات دیگ ان موج می شود کره بره صررورت افرر ادی هوشررمن و جرریاب
ارزیرابی شرون (.)Lau & Marsee, 2013
عدالت سازمانی ادراکشده

مفهو ع الت سازمانی ابت ا توسرط هرومنز )1961( 16و سرسس توسرط آدامرز )1965( 17و
18
( )1973مرورد ب رسری قر ار گ فرت ( Adams, 1965; Homans, 1961; Walster,
والسرت
 .)Berscheid, & Walster, 1973ع الت سازمانی ادراک ش ه بره درک افر اد از انصرا در
کن های دریافتش ه از سوی سازمان و واکن رفتاری آنها به چنین ادراکی اشاره دارد
( .)Cropanzano & Greenberg, 1997; Nadiri & Tanova, 2010ایرن مفهرو از سره بُعر
ع الت توزیعی ،19ع الت رویهای 20و ع الت تعاملی21تشکیل ش ه اسرت .عر الت تروزیعی،
منصفانه بودن توزیع پادا های فیزیکی  /غی فیزیکی را توصی می کن ؛ ع الت رویه ای
به حس انصا در اج ای رویهها و ع الت تعاملی به ادراک عر سروگی ی در رفتارهرای
بین ف دی اشاره دارد (.)Colquitt, Greenberg, & Zapata-Phelan, 2005
دارد ( & Spell
ع الت سازمانی اهمیت زیادی در ایجراد ف هنر سرازمانی اثر بخ
)Arnold, 2007؛ به طوری که ف آین های درونیسازی ارز ها ،زمانی در سازمانها جه
و شکوفایی می یابن که کارکنران در سرازمان هرای خرود عر الت را درک کننر  .عر الت
سازمانی ،کارکنان را به پیی ارز های سازمانی ت غی میکن تا در مورد سیاستهای
سازمانی و سازگاری با آنها قضاوتهای ارزشی مطلروبی را شرکل دهنر ( Li, Sarathy,
 .)Zhang, & Luo, 2014; Tyler, Callahan, & Frost, 2007زمرانی کره وجرود عر الت در
سازمان ادراک می شود ،ساختار های اجتماعی پای ار و اتحاد میان م ی ان و کارکنان ایجاد
ش ه ( )Konovsky, 2000و منج به تعامالت اجتمراعی بهتر و اث بخشری کلری سرازمان
میشود ( .)Coetzee, 2006; Heidari & Saeedi, 2012اگ چه کارکنان ممکن اسرت موافرق
باشن که ع الت بخ مهمی از رفاه در کار است ،درک ع الت سازمانی از ی کارمن به
دیگ ی متغی است .به عنوان مما  ،نتیجه ی مطالعه در مورد جهت گی ی ع الت ،نشان
داد اف اد با جهت گی ی ع الت باال نسربت بره افر اد دارای جهرت گیر ی عر الت پرایین
آسی پیی ت هستن ( .)Sasaki & Hayashi, 2014در نهایت اینکه ،عر الت سرازمانی یر
انگیزه مهم ب ای رفتار سازمانی است که ب نگر  ،عملکر د و واکرن کارکنران ترثثی
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میگیارد (.)Cole, Bernerth, Walter, & Holt, 2010
گرایش های مختلف شخصیتی می توانند ادراک از محیط کار را تحت تأریر قرار دهنهد
و این ادراک میتواند منجر به واکنشها رفتارههای متفهاوتی در افهراد شهود ( & Barsky
 .)Kaplan, 2007; Törnroos et al., 2012به عبارت دیگر ،برای درک ایهن موضهوع کهه در
سازمان چه عواملی بر ادراک عهدالت اررگذارنهد ،بایهد بهه نقهش شخصهیت در ادراکهات
سازمانی توجه شود ( .)Törnroos et al., 2019برای مثهال ،پهژوهشههای مختلهف نشهان
دادهاند که ویژگیهای شخصیتی در قالب مدل پن عاملی شخصیت ،بهر ادراک کارکنهان
و نگرشههایی نظیهر رضهایت شهغلی ( ، )Judge, Heller, & Mount, 2002انگیهزه کهاری
( )Judge & Ilies, 2002و اسهترس ناشهی از کهار ( )Törnroos et al., 2013اررگذارنهد.
بنابراین منطقی به نظر میرسد کهه ویژگهیههای شخصهیتی بها ادراک ناشهی از عهدالت
سازمانی نیز مهرتبط باشهند ( .)Törnroos et al., 2019البتهه ایهن موضهوعی اسهت کهه از
دیدگاه سویه تاریک شخصیت بدان پرداخته نشده است.
بر اساس نظریه مبادله اجتماعی روابط میان سرپرستان و کارکنان بر اساس منافع یها
هزینههای این رابطه شکل میگیرد .این مبادله میتواند به صورت مستقیم مانند جبهران
خدمات یا غیرمستقیم نظیر ادراک اعتماد یا انصاف باشد & (O’Boyle, Forsyth, Banks,
) .McDaniel, 2012بنابراین بر اساس این نظریه ،هزینهههای ارتباطهات میهان رهبهران و
پیههروان نیههز مههیتوانههد ادراک شخصههیت تاریههک رهبههران و جبههران آن از طریههق ادراک
بیعدالتی از سوی کارکنان باشد.
بنابراین در این تحقیق فرضیات زیر مورد آزمون قرار میگیرد:
 :H1شخصیت خودشیفته سرپرست تأریر منفی معناداری بر عهدالت سهازمانی ادراک
شده توسط کارکنان دارد.
 :H2شخصیت ماکیاولی سرپرست تأریر منفی معنهاداری بهر عهدالت سهازمانی ادراک
شده توسط کارکنان دارد.
 :H3شخصیت ضداجتماعی سرپرست تأریر منفی معناداری بر عدالت سازمانی ادراک
شده توسط کارکنان دارد.
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مبادله رهبر -پیرو
44

در طول چند دهه گذشته ،نظریه مبادله رهبر -پیرو به عنوان یکهی از موفهق تهرین
الگوهای مطالعه رهبری سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است ( .)Dinh et al., 2014این
نظریه در زمینه رابطه بین رهبر و پیرو ،به عنوان رویکردی که کیفیت سیسهتم ارتبهاطی
را مورد بررسی قرار میدهد مطهرح شهده ( Yammarino, Dionne, Chun, & Dansereau,
 )2005و تفاوت آن با بسیاری از رویکردهای علمی رهبری ،تمرکز منحصر به فهردش بهر
رابطه رهبر یا سرپرست و کارمند است .نظریهه مبادلهه رهبهر -پیهرو مههم تهرین نظریهه
دوسویه در ادبیات رهبری است ()Erdogan & Bauer, 2014؛ چرا کهه از نظهر آن ،رابطهه
رهبر و پیرو ،نه تنها تعیهینکننهده اصهلی رفتهار کارکنهان اسهت ( Dulebohn, Bommer,
 )Liden, Brouer, & Ferris, 2012بلکه دیدگاه و ادراکات رهبر را نیهز تحهت تهأریر قهرار
میدهد ( .)Martin, Epitropaki, Thomas, & Topakas, 2010منشأ نظریه مبادلهه رهبهر-
پیرو را در آرار دانسهر ،گهرائن و هاگها )Dansereau, Graen, & Haga, 1975( )1782( 45و
گرائن و کاشمن ) Graen & Cashman, 1975( )1782( 42که ایهن مفههوم را بهیش از 42
سال پیش توسعه دادهاند ،مهیتهوان یافهت (.)Green, Craven, Scott, & Gonzales, 2006
این نظریه یکی از مکاتب فعال در تحقیقهات حهوزه رهبهری سهازمانی طهی چههل سهال
گذشته است( )Day & Antonakis, 2012و به عنوان یک چارچوب مهم در ادبیات رهبری
به منظور درک چگونگی افزایش ارربخشی رهبران از طریق ایجاد روابط با کیفیت باال بها
پیروان خود پدیدار شهده اسهت( Dulebohn et al., 2012; Ilies, Nahrgang, & Morgeson,
.)2007
بر اساس نظریه مبادله رهبر -پیرو ،رهبران ارتباط منحصر به فردی را بها ههر یهک از
پیروان خود ایجاد می کنند (گرائن وکاشمن) و مبادله رهبر-پیرو به کیفیهت ایهن رابطهه
منحصر به فهرد اشهاره دارد ( & Barbuto & Hayden, 2011; Lee, Scandura, Kim, Joshi,
 .)Lee, 2012کیفیت ارتباطات در نظریه مبادله رهبر -پیهرو بهر نگهرش و رفتهار رهبهر و
پیروان مورر است ( .)Ilies et al., 2007نتای فراتحلیلها نشان میدهد که کیفیت رابطهه
رهبر -پیرو با مجموعهای از نتای مثبهت ماننهد رضهایت شهغلی ،عملکهرد کهاری ،رفتهار
شهروندی سازمانی ،تعهد و وضهوح نقهش پیهروان ارتبهاط دارد ( ;Dulebohn et al., 2012
 .)Ilies et al., 2007; Volmer, Niessen, Spurk, Linz, & Abele, 2011پیاینهدهایی نظیهر
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رفاه عاطفی نیز به صورت بهالقوه در نتهای ایهن رابطهه مشهاهده

مهیشهود ( Audenaert,

 .)Vanderstraeten, & Buyens, 2017; Loi, Mao, & Ngo, 2009تحقیقههات تجربههی
همچنین شواهدی را نشان دادهاند که نظریه مبادله رهبر-پیرو به تعهد گروه ( Le Blanc
 )& González-Romá, 2012و عملکههرد گروهههی بههاالتر منتهههی مههیشههود ( Naidoo,
.)Scherbaum, Goldstein, & Graen, 2011; Stewart & Johnson, 2009
یک فرضیه کلیدی در توسعه نظریه مبادله رهبر -پیرو این است که رهبهران تمایهل
دارند روابط با کیفیت را تنها با برخی از کارکنان خود برقرار کننهد ( Erdogan & Bauer,
 .)2014به عبارت دیگر ،تنها برخی از کارکنان حمایهت عهاطفی دریافهت مهیکننهد و از

اعتماد رهبر خود برخوردار مهی شهوند .در

نتیجهه ،ایهن افهراد رضهایت شهغلی بیشهتر و

فرسودگی عهاطفی کمتهری را تجربهه مهیکننهد (
 .)2010البته ،نظریه مبادله رهبر -پیرو تا حدی متنهاقض نیهز هسهت؛ چراکهه رهبهران و
پیروان به طور معمول هم به دنبال قرابت بین فهردی هسهتند و ههم بهه طهور همزمهان
تمایزات سلسله مراتبی را دنبال میکنند (.)Zhang, Waldman, Han, & Li, 2015
تحقیقات نشان میدهند ویژگیهای شخصهیتی مهیتواننهد در چنهدین مرحلهه و در
گامهای مختلف فرآیند توسعه رهبری مبادله رهبهر-پیهرو تأریرگهذار باشهند .در مراحهل
اولیه ایجاد رابطه ،شخصیت می تواند ماهیت تعامالت اولیه را تعیین کند و سرپرسهتان را
هدایت کند تا بر مبنای شخصیتشان ،قضاوت فوری در روابط با زیردستان ایجهاد کننهد؛
بهگونه ای که که فرآیند محول کردن وظایف و ارزیابی رفتارهای بعدی را تحت تأریر قرار
می دههد .در مراحهل بعهدی ،شخصهیت مهی توانهد در اسهنادهای رفتهاری سرپرسهتان و
زیردستان در طول فرآینهد محهول کهردن و انجهام وظهایف تهأریر بگهذارد .بهرای مثهال،
سازگاری زیردست می تواند منجر به اعتماد بیشتر سرپرست شود ،بنهابراین سرپرسهت را
تشویق به محول کردن بیشتر وظایف و در نتیجه ارائه فرصتهای بیشتری به زیردسهتان
برای نشان دادن دانش و مهارت آنان نماید .ویژگهی ههای شخصهیتی ماننهد سهازگاری و
برونگرایی ،هم رفتار و هم اسناد را تحتتهأریر قهرار مهیدهنهد (.)Yoon & Bono, 2016
تحقیقات ،وجود رابطه معنادار میان ویژگیهای شخصیتی مثبت و مبادله رهبر -پیهرو را
نشان داده اند؛ برای مثال سازگاری و موافقت با مبادله رهبر -پیهرو ارتبهاطی مثبهت دارد
(  .)Nahrgang, Morgeson, & Ilies, 2009; Schyns, Maslyn, & van Veldhoven, 2012بها
Skakon, Nielsen, Borg, & Guzman,
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این حال بخش عمده تحقیقات در حهوزه مبادلهه رهبهر-پیهرو بهر شخصهیت زیردسهتان
متمرکز است .این به رغم این واقعیت است که شخصیت رهبر نیز در این رابطه اررگهذار
است و ممکن است اررات متفهاوتی بهر دیهدگاههها و ادراکهات زیردسهتان داشهته باشهد
(.)Schyns, 2015
در عین حال که ویژگیهای سهگانه تاریک شخصیت رهبر میتوانند روابط مبادلههای
رهبر -پیرو را تحت تأریر قرار دهند ،ادراک عدالت نیز کیفیت تعهامالت میهان پیهروان و

رهبران را تحت تأریر قرار

میدههد .طبهق تحقیقهات الکسهاندر و رودرمهن )1778( 42و

تانسکی )1775( 41رابطه مثبتی بین رهبری مبادله محور و عدالت سازمانی ادراک شهده
48
وجود دارد ( .)Alexander & Ruderman, 1987; Tansky, 1993به اعتقهاد گهرائن و بهین
( ،)1772مبادله رهبر-پیرو با پیش بینی ادراک از انصاف و عدالت توسط پیروان توصهیف
میشود ( .)Graen & Uhl-Bien, 1995به عبارت دیگر ،رابطه رهبهر -پیهرو ،زیردسهتان را
نسبت به عدالتی که در محل کار ادراک میکنند ،حساستر میکنهد ( Piccolo, Bardes,
 .)Mayer, & Judge, 2008در مطالعهای که در سال  4012در بحرین صهورت گرفهت بهه
بررسی کیفیت تبادالت رهبر و پیروان و درک عدالت کارکنان پرداخته شد .نتیجهه ایهن
تحقیق نشان داد شیوههای رهبری می تواند تأریر قابل تهوجهی بهر درک افهراد از عهدالت
داشته باشند ( .)Al-Shammari & Ebrahim, 2014البته به عقیده شانوک ،)4001( 47تنها
عدالت تعاملی با مبادلهه رهبهر -پیهرو در ارتبهاط اسهت ( ،)Roch & Shanock, 2006کهه
استدالل میشود صرفاً تعامل و ارتبهاط میهان-فهردی مهیتوانهد بهه عنهوان یهک تبهادل
اجتماعی در نظر گرفته شود که بر عدالت تعهاملی اررگهذار اسهت .در حهالی کهه عهدالت
توزیعی می بایست به عنوان یک تبادل اقتصادی مورد توجه قرار گیرد که با نگهرش ههای
کارکنان بیارتباط است .البته برخی محققان نیز به ایهن نتیجهه رسهیدهانهد کهه اجهرای
رویه های منصفانه و دریافت نتای عادالنه نیز می تواند رابطه رهبر – پیرو را تحهت تهأریر
قرار دهد ( .)Al-Shammari & Ebrahim, 2014برای مثال دولبوهن و همکاران)4014( 47
دریافتندکه عدالت توزیعی نیز به طور مثبتی با مبادله رهبر -پیرو ارتباط دارد .در حهالی
که نتیجه تحقیق لئو )4007( 50نشان می دهد که هر سهه بعهد عهدالت سهازمانی ادراک
شده با مبادله رهبر -پیرو ارتباط مثبتی دارند).) Lau, 2008
از آنجا که هم ویژگیهای شخصیتی رهبر و هم ادراک از عدالت تحت تهأریر روابطهی
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در قالب مبادله رهبر -پیرو قرار دارند ،به نظر میرسهد تعهامالت رهبهر -پیهرو مهیتوانهد
رابطه میان ویژگیهای شخصیتی و ادراک از عدالت را تعدیل نماید.
در عین حال تئوری مبادله اجتماعی نشان میدهد هم مبادله رهبر -پیرو و نیز نوعی
مبادله اجتماعی است و بر همین اساس مهی توانهد تبهادالت ادراکهی رهبهران و مهدیران
نسبت به یکهدیگر را تحهت تهأریر قهرار دههد ) .(Wayne, Shore, & Liden, 1997از اینهرو
فرضیات زیر مورد آزمون قرار میگیرند.
 :H1aمبادله رهبر -پیرو رابطه میان شخصیت خودشیفته سرپرسهت و عهدالت سهازمانی
ادراک شده را تعدیل میکند.
 :H2aمبادله رهبر -پیرو رابطه میان شخصهیت ماکیهاولی سرپرسهت و عهدالت سهازمانی
ادراک شده را تعدیل میکند.
 :H3aمبادله رهبر -پیرو رابطه میان شخصیت ضداجتماعی سرپرست و عهدالت سهازمانی
ادراک شده را تعدیل میکند.
با توجه به فرضیات مطرح شده ،مدل مفهومی پژوهش در شکل  1نشان داده شده است.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
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روش پژوهش
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،توصیفی و از نظر شیوه گردآوری داده ها ،از نهوع پیمایشهی
محسوب می شود .جامعه هدف این پژوهش شامل کارکنان سهتادی و صهفی پهن بانهک
خصوصی انصار ،پارسیان ،پاسارگاد ،ملت و حکمت ایرانیهان در شههر تههران بهود .حجهم
نمونه با توجه به تعداد زیاد کارکنان (جامعه نامحدود) بر اساس جدول کرجسی مورگهان
 572نفر در نظر گرفته شد .نمونه گیری به صورت خوشه ای تصادفی صورت گرفت .بهرای
این منظور ،بخش ستادی هر پن بانک انتخاب شد و نیز از هریهک از منهاطق پهن گانهه
شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز شهر یک یها چنهد شهعبه بانهک بهه صهورت تصهادفی
انتخاب و در هر شعبه 10پرسشنامه توزیع شد .درنهایت  422پرسشهنامه تکمیهل شهده
جمع آوری و مورد تجزیهه و تحلیهل قهرار گرفهت .بهرای سهنجش متغیرههای تحقیهق از
پرسشنامههای استاندارد به شرح زیر استفاده شد.
51
برای سنجش متغیر سهگانه تاریک شخصیت از پرسشهنامه وبسهتر و جانسهون ()4010
استفاده شد که شامل  44گویه در سه بعد جامعه ستیزی با شش گویه ،ماکیاولیسهم بها
پن گویه و خودشیفتگی با یازده گویه است ( .)Jonason & Webster, 2010برای سنجش
متغیر مبادله رهبر-پیرو از پرسشنامه لیدن و ماسلینز )1777 (54استفاده شهد .کارکنهان
کیفیت مبادله رهبر-پیرو را با استفاده از پرسشنامهای شامل  14گویهه گهزارش دادنهد.
این متغیر چهار بعد دارد که شامل تأریرپذیری ،55وفاداری ،52همکاری 52و احترام حرفه-
ای 51است ( .)Liden & Maslyn, 1998هر یک از ابعاد مذکور شامل سه گویهه بودنهد کهه
در مجموع یک پر سشنامه  14گویهای را تشکیل دادند.د ر نهایت برای سهنجش عهدالت
سازمانی ادراک شده از پرسشنامه نیهوف و مورمن )1775( 58استفاده شد کهه  40گویهه
دارد .پن گویه عدالت توزیعی ،شش گویه عدالت رویه ای و نُه گویه عدالت تعاملی را می
سنجند ( .)Niehoff & Moorman, 1993مقیاس تمامی گویههای پرسشنامه ،لیکرت پهن
گزینهای از -1کامالً مخالفم تا  -2کامالً موافقم بود .برای بررسی روایی محتهوا و صهوری
ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه در اختیار چهار نفر از متخصصان حوزه منابع انسهانی،
رفتار سازمانی و روش تحقیق قرار گرفت و پس از انجام برخی اصالحات ،به تأییهد آنهان
رسید .برای تأیید پایایی پرسشنامه ،از ضریب آلفهای کرونبهاخ در نهرم فهزار

SPSS23

بهره گرفته شد .ضرایب مربوط به هر متغیر در جدول  1آورده شده ا ست .ارقهام ،نشهان
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دهنده پایایی قابل قبول پرسشنامه

هستند.

جدول  .1اطالعات پرسشنامه و مقادیر آلفای کرونباخ
نام متغیر

عدالت سازمانی
ادراک شده

سهگانه تاریک
شخصیت

مبادله رهبر-
پیرو

عدالت
توزیعی
عدالت
رویهای

تعداد
گویه

نمونه گویه

آلفای
کرونباخ

2

فکر میکنم سطح حقوق و دستمزدم عادالنه است.

.878

1

عدالت تعاملی

7

خودشیفتگی

11

جامعه
ستیزی

1

ماکیاولیسم

2

تأریرپذیری

5

وفاداری

5

همکاری

5

احترام
حرفهای

5

مدیرم برای اخذ تصمیمات شغلی ،اطالعات صحیح
و کاملی جمع آوری میکند.
وقتی تصمیماتی در مورد شغلم گرفته میشود
مدیرم به نحو صادقانهای با من برخورد میکند.
مدیرم دوست دارد دیگران دائماً وی را تحسین
کنند.
مدیرم تمایل به عدم پشیمانی از تصمیمات
نادرست دارد.
مدیرم برای رسیدن به مقاصد خود از از دیگران به
عنوان ابزار استفاده میکند.
من مدیر خود را به عنوان یک انسان خیلی دوست
دارم.
اگر از سمت دیگران موضعگیری یا تهاجمی نسبت
به من شکل بگیرد ،مدیرم از من دفاع میکند.
من مایلم برای تحقق اهداف کاری مدیرم ،فراتر از
آنچه که معموالً مورد نیاز است ،تالش کنم.
من برای میزان دانش و شایستگی مدیرم در
شغلش احترام قائلم.

.721
.742
.717
.774
.725
.782
.722
.702
.702

پس از حصول اطمینان از پایایی ،پرسشنامه در اختیار تمام اعضای نمونه قهرار گرفهت و
دادهها جمع آوری شدند .روش تحلیل دادهها مدلسهازی معهادالت سهاختاری بها رویکهرد
کمترین مربعات جزئی و با استفاده از نرمافزار  SmartPLS2.6بود.
یافتههای پژوهش
نمونه آماری پژوهش  422نفر از کارکنان سهتاد و صهف پهن بانهک خصوصهی در شههر
تهران بودند .از این تعداد  24.2درصد مرد و  28.1درصد زن بودند .از لحاظ سنی 17.4
درصد از پاسخدهندگان در بازه سنی  40تها  50سهال 21.4 ،درصهد در بهازه  51تها 20
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سال 40.2 ،درصد در بازه سنی  21تا  20سال و  10.4درصد در یازه  21سهال بهه بهاال
قرار داشتند .همچنین از نظر سابقه فعالیت در حوزه بانکی  40.7درصد افهراد زیهر پهن
سال فعالیت 47.4 ،درصد در بازه پن تا  10سال 48.7 ،درصد در بازه  10تا  12سهال ،
 7.1درصد در بازه  12تا  40سال و  12.8درصد افراد بیش از  40سهال سهابقه فعالیهت
بانکی داشتند .برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از روش مدلسازی معادالت سهاختاری
با رویکرد کمترین مربعات جزئی در نرمافزار  Smart PLS2.6اسهتفاده شهد .در ادامهه،
نتای آزمون مدل اندازهگیری ،آزمون مدل سهاختاری و همچنهین بررسهی بهرازش کلهی
مدل ارائه شده است.
بررسی و آزمون مدل اندازهگیری

در صورتی مدل اندازهگیری همگهن اسهت کهه در سهطح معنهاداری 72درصهد ،مقهدار
tمسیرها از عدد  1/71بیشتر بهوده و قهدر مطلهق بارههای عهاملی هریهک از متغیرههای
مشاهدهپذیر متناظر با متغیر پنهان آن ،دارای حداقل مقدار 0/2باشد که در مدل نههایی
این پژوهش شرایط برای تمامی گویهها وجود داشت .برای تعیین پایایی سازهها از معیار
پایایی مرکب و برای تعیین روایی آنها از روایی همگهرا اسهتفاده شهد .همانگونهه کهه در
جدول  4گزارش شده است ،ضریب پایایی مرکب برای تمام سازه ها بیشهتر از  0/8اسهت
که نشاندهنده سازگاری درونی مدل است .بهعالوه ،مقادیر روایهی همگهرا ) (AVEبهرای
تمام سازهها بیشتر از 0/2به دست آمده که نشاندهنده اعتبار درونی مدل است.
جدول .2بررسی اعتبار سازههای مدل
متغیر

مقادیر روایی همگرا

ضریب پایایی مرکب

جامعه ستیزی

0.272

0.770

خودشیفتگی

0.208

0.752

ماکیاولیسم

0.702

0.725

عدالت سازمانی

0.241

702.

مبادله رهبر-پیرو

0.271

0.720

همچنین آزمون روایی تشخیصی (واگرا) با روش فورنل-الرکر صورت پذیرفت؛ طبق ایهن
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معیار ،یک متغیر پنهان در مقایسه با سایر متغیرهای پنهان ،باید پراکنهدگی بیشهتری را
در بین مشاهدهپذیرهای خود داشته باشد و جذر میانگین واریهانس اسهتخراج شهده ههر
متغیر باید بیشتر از حداکثر همبستگی آن متغیر با دیگر متغیرهای پنهان مدل باشد .بهر
اساس نتای بدست آمده از همبستگی و جذر ( )AVEکه بر روی قطر جهدول  5قهرار
دارد میتوان روایی واگرا را بررسی کرد .طبق نتهای گهزارش شهده در جهدول  ،5روایهی
واگرای مدل مورد تأیید است.
جدول .3بررسی روایی واگرا
مبادله رهبر-
پیرو

0.811

عدالت سازمانی

ماکیاولیسم

خودشیفتگی

جامعه ستیزی
0.812

جامعه ستیزی

0.147

0.257

خودشیفتگی

0.270

0.517

0.222

ماکیاولیسم

0.778

0.127

0.822

0.140

عدالت سازمانی

0.127

0.287

0.120

0.250

مبادله رهبر-پیرو

بررسی و آزمون مدل اندازهگیری و ساختاری
مدل درونی نشاندهنده ارتباط بین متغیرهای مکنون پژوهش اسهت و بها اسهتفاده از آن
میتوان به بررسی فرضیه های پژوهش پرداخت .برای معنادار بهودن ضهریب مسهیر ،الزم
است مقدار  tهر مسهیر در سهطح معنهاداری  0/72از عهدد  1/71بیشهتر باشهد .نتیجهه
فرضیههای پژوهش مطابق با ضرایب مسیر مدل ساختاری در جدول  2درج شده اسهت.
همچنین خروجی تصویری مدلهای انهدازه گیهری و سهاختاری در دو حالهت معنهاداری
(شکل )4و ضرایب استاندارد (شکل ) 5ارائه شده است.
همانطور که در جهدول  2گهزارش شهده ،آزمهون فرضهیههها نشهان مهی دههد بها اینکهه
ماکیاولیسم تأریر معناداری به اندازه  0.204بر عهدالت سهازمانی ادراک شهده دارد؛ امها
خودشیفتگی و جامعهستیزی تأریر معناداری بر این متغیر نداشهتند .نتهای آزمهونههای
تعدیلگری نیز نشهان مهی دههد تعهدیلگری متغیهر مبادلهه رهبهر-پیهرو در رابطهه میهان
ماکیاولیسم و خودشهیفتگی بها عهدالت سهازمانی ادراک شهده معنهادار اسهت .بنهابراین
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فرضیات اول ،چهارم و پنجم پژوهش تأیید شدند.
جدول  .4بررسی فرضیههای پژوهش
فرضیه

مسیر

1

ارر ماکیاولیسم رهبر بر عدالت سازمانی ادراک شده

4
5

ارر خودشیفتگی رهبر بر عدالت سازمانی ادراک شده
ارر جامعه ستیزی رهبر بر عدالت سازمانی ادراک
شده
تعدیلگری مبادله رهبر– پیرو در رابطه ماکیاولیسم
رهبر بر عدالت سازمانی ادراک شده
تعدیلگری مبادله رهبر– پیرو در رابطه خودشیفتگی
رهبر بر عدالت سازمانی ادراک شده
تعدیلگری مبادله رهبر– پیرو در رابطه
جامعهستیزی رهبر بر عدالت سازمانی ادراک شده

2
2
1

ضریب
مسیر
-0.204

آمارهt

نتیجه

R2

5.800

0.458
0.148

1.257
1.502

تأیید
فرضیه
رد فرضیه
رد فرضیه

0.171

0.585

2.074

0.252

2.582

0.084

0.212

تأیید
فرضیه
تأیید
فرضیه
رد فرضیه

0.171
0.171
-

آزمونهای برازش مدل

مدلسازی معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی ) (PLS-SEMبهرخالف روش
کوواریانس محور (در نرم افزارهایی نظیر  LISRELو  )AMOSفاقد شهاخ ههای بهرازش
مدل مبتنی بر کای دو جهت بررسی میزان مطابقت مدل نظری بها دادهههای گهردآوری
شده است و این امر به ماهیت پیشبین محور این شیوه بستگی دارد .بنهابراین از جملهه
شاخ های برازش این رویکرد میتوان به شاخ های اشهتراک ) ،(Communalityحشهو
) (Redundancyو تناسهب مهدل ) 57 (GOFاشههاره کهرد (محسهنین و اسههفیدانی.)1575 ،
حشهو کهه Q2
شاخ اشتراک ،کیفیت مدل اندازهگیری هر بلوک را میسنجد .شهاخ
استون-گیسر نیز نام دارد ،با در نظر گرفتن مدل اندازهگیری ،کیفیت مهدل سهاختاری را
برای هر بلوک درونزا اندازهگیری میکند .مقادیر مثبت این شهاخ هها ،بیهانگر کیفیهت
مناسب و قابل قبول مدل اندازهگیری و ساختاری است .مقادیر این دو شاخ در جدول
 2گزارش شده است.
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جدول  .2شاخصهای اشتراک و حشو
متغیر

CV- Communality

CV- Redundancy

جامعه ستیزی

0/521

0/514

خودشیفتگی

0/254

0/255

ماکیاولیسم

0/422

0/481

ع الت سازمانی

0/548

0/528

مبادله رهب -پی و

0/512

0/524

شاخ برازشی که هر دو بخش مدل اندازه گیری و سهاختاری را شهامل مهی شهود و بها
تأیید برازش آن ،بررسی برازش در یک مهدل کامهل مهیشهود شهاخ  GoFاسهت .ایهن
شاخ مجذور ضرب مقدار متوسط مقادیر اشتراکی ) (Communalityو متوسهط ضهریب
تعیین ) ( است .سه مقدار 0/42، 0/01و 0/51بهعنهوان مقهادیر ضهعیف ،متوسهط و
قوی برای این معیار معرفی شده است .شاخ  GoFمعیاری برای سنجش عملکهرد کلهی
مدل به شمار میرود و از طریق رابطه 1محاسبه میشود.
رابطه ()1

552057 0 171 =0.271

√0

√

ضریب نیکویی برازش عدد  0.271بهدست آمهد کهه در محهدوده قهوی قهرار گرفتهه و
حاکی از برازش مناسب مدل کلی پژوهش است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
در ایههن پههژوهش تههأریر ابعههاد سهههگانههه تاریههک شخصههیت رهبههر شههامل ماکیاولیسههم،
خودشیفتگی و جامعه ستیزی بر عدالت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان و همچنین
تأریر تعدیلگری مبادله رهبر-پیرو در مسهیرهای مهذکور مهورد بررسهی قهرار گرفهت .در
جامعه آماری کارکنان ستادی و صفی بانکهای خصوصی در شهر تهران و با بهره از نظر
 422نفر از اعضای جامعه آماری به عنوان نمونه تحقیهق ،ماحصهل مدلسهازی معهادالت
ساختاری معنادار بود .علت انتخاب جامعه آماری این بود که با توجه به تحوالت صهورت
گرفته در فضای دیجیتال و حضور بازیگران جدید در فضای بهه شهدت رقهابتی خهدمات
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بانکی و تغییر در نیازهای مشتریان ،وجود کارمندان توانمند و اگاه به نیهاز مشهتریان در
فضای کامالً رقابتی حس میشود؛ این در حالی است کهه عهدم ادراک عهدالت از سهوی
کارکنان در عمکلرد آنان تأریر دارد .از این رو سنجش عوامل اررگذار بهر ایهن موضهوع و
ضروری است .بر طبق نتای پژوهش ،اگرچه خودشیفتگی و جامعه ستیزی به عنوان دو
بعد مثلث تاریهک شخصهیت ،بهر عهدالت سهازمانی ادراک شهده توسهط کارکنهان تهأریر
معناداری نداشت ،اما بعد ماکیاولیسم به شکل مثبتی بهر عهدالت سهازمانی ادراک شهده
تأری رگذار بود .همچنین در زمینه روابط تعدیلگری ،نتای نشهان داد مبادلهه رهبهر-پیهرو
تعههدیلگر معنههاداری در رابطههه میههان دو بعههد مثلههث تاریههک شخصههیت (ماکیاولیسههم و
خودشیفتگی) بر عدالت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان است؛ به این شکل که ایهن
روابط را تقویت میکند .در مجموع ،دراین پژوهش در قالب مدلی یکپارچهه ،تهأریر ابعهاد
مثلث تاریک شخصیت بر عدالت سازمانی ادراک شده سنجیده شد .اگرچهه پژوهشهگران
اتفاق نظر دارند که عدالت بخش مهمی از بهزیستی در کار است ،درک عهدالت سهازمانی
از یک کارمند به دیگری متغیر است ( .)Törnroos et al., 2019گهرایشهها فهردی ماننهد
شخصیت ،میتوانند ادراک از محیط کار را به چند روش تحتتأریر قرار دهند – افراد بها
توجه به شخصیت خود ،بر اساس ادراکی که از شخصیت همکاران یا رهبران در سهازمان
دارند ،محیط خود را متفاوت درک میکنند و ایهن ادراک مهیتوانهد منجهر بهه واکهنش
رفتارهای متفاوتی از سوی آنان شهود (  .)Törnroos et al., 2019; Törnroos et al., 2012از
سوی دیگر ،پژوهش های متعددی بر اهمیت تعامالت کارکنان در قالهب رهبهری مبادلهه
پیرو در سازمانها را تأیید کردهاند ،که نشاندهنده رابطه مثبت بین رهبری مبادله پیهرو
و نتای سازمانی ارزشمند است .از این رو در این پژوهش نقش تعهدیلگری مبادلهه رهبهر
پیرو در رابطه تأریرگذاری نقش سهگانه تاریک شخصیت رهبر بر ابعهاد عهدالت سهازمانی
سنجیده شد.
بر اساس نتای به دست آمده ،کارکنانی که حس میکنند رهبران آنها از شخصیت
ماکیاولیستی برخوردارند ،فارغ از دیگهر عوامهل ،ادراک عهدالت سهازمانی پهایینی دارنهد.
همان گونه که پیشهتر و بهر اسهاس تعریهف شخصهیت ماکیاولیسهت اشهاره شهد ،ادراک
کارکنان از اینکه سرپرستشان تمایل به بهرهکشی از آنهان در جههت منهافع فهردی دارد،
توجه کافی به اخالقیات در تعامالت بین فردی نداشته و رفتارهای برتهری طلبانهه نشهان
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می دهد منجر به حس ادراک بی عدالتی از سهوی آنهان مهیشهود .در عهین حهال نتهاب
پژوهش نشان داد ،مبادله رهبر – پیرو ،منجر به تخفیف یافتن چنهین ادراکهی از سهوی
کارکنان می شود .از آنجا که در شرایط تعامالت نزدیک شخصیسازی شده کهه از آن بهه
مبادله رهبر – پیرو یاد می شود ،فرد تأریرپذیری قابهل تهوجهی از سرپرسهت خهود دارد،
ممکن است پس از مدتی ویژگی ماکیاولیستی وی را کمرنگتر دیده یا خود نیهز تمایهل
به همسان سازی شخصیتش با وی داشته باشد؛ خصوصصاً در شرایطی که پیهرو از رهبهر
برای خود الگوی نقش 57میسازد.
از سوی دیگر روابط میان دو بعد دیگر از سهگانه تاریک شخصیت بر عدالت سهازمانی
ادراک شده تأیید نشهد .امها نتهای نشهان داد ،متغیهر مبادلهه رهبهر پیهرو رابطهه میهان
خودشیفتگی و عدالت سازمانی ادراک شده را تعدیل میکنهد .همانگونهه کهه در ادبیهات
تحقیق اشاره شد ،خودشیفتگی به معنای نیهاز بهیش از حهد بهرای تحسهین و احسهاس
خودبزرگ بینی است .در عین حال ،جامعهستیزی به عهدم تبعیهت از هنجارهها و قواعهد
اخالقی و اجتماعی در قبال دیگران اشاره دارد .به نظر میرسد از آنجا کهه ایهن دو سهازه
زیان مستقیمی را متوجه کارکنان نمیکنند و عواقب منفی آنها در حیطه گستردهتهری
اعم از سازمان یا حتی جامعه مطرح میشود .ارر مستقیمی بر ادراک عهدالت سهازمانی از
سوی کارکنان ندارند .اما در عین حال از آنجا کهه خودشهیفتگی قطعهاً در نحهوه تعامهل
سرپرست با کارکنانش حائز اهمیت است ،کارکنهانی کهه تعهامالت انفهرادی نزدیکهی بها
سرپرست خود دارند ،خودشیفتگی وی را بهه عنهوان عهاملی بهرای عهدم وجهود عهدالت
سازمانی ادراک میکنند .به عنوان مثال فرد می تواند سرپرست خود را فردی خودشیفته
بداند؛ اما در عین حال معتقد باشد این موضوع بر عدالت سازمانی ارهر منفهی نهدارد؛ امها
زمانی که اهمیت تعهامالت بها رهبهر بهرای وی مههم شهد و انتظهار وی از کیفیهت ایهن
ارتباطات شخصیسازی شده افزایش یافت ،خودشیفتگی سرپرست را عاملی بهرای حهس
عدم وجود عدالت سازمانی میداند.
فرضیات دوم ،سوم و ششم تحقیق به رغم تأیید نشهدن ،حهاوی دو نکتهه تئوریهک و
عملیاتی ارزشمندند .به لحاظ نظری ،میتوان گفت هرچند این رابطه به صورت مسهتقیم
وجود نداشت؛ اما با ورود متغیرهای میانجی نظیر اعتقهاد بهه اصهول اخهالق حرفههای،20
فضیلتهای فردی 21و رسالت حرفهای( 24که از متغیرههای مههم روانشناسهی سهازمانی
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مثبتگرا25هستند) یا شباهت شخصیتی رهبر و پیرو میتوان انتظهار داشهت ایهن رابطهه
معنادار شود .بنابراین آزمون مجدد فرضیات با در نظر گرفتن متغیرهای مورد اشهاره بهه
محققان آتی پیشنهاد میشود .به عالوه ،برخی تحقیقات نشان میدهند فرهنهگ جوامهع
و اجزای آن از جمله پذیرش فاصله قهدرت در ادراک کارکنهان از میهزان جامعههسهتیزی
سرپرست و تأریر آن بهر عهدالت سهازمانی ادراک شهده اررگهذار اسهت ( Kayani, Zafar,
.)Aksar, & Hassan, 2019
به لحاظ کاربردی ،این پهژوهش دیهدگاهی اولیهه ،امها کلیهدی از روابهط کارکنهان و
سرپرستان بر پایه شخصیت سهگانه تاریک با اررگذاری بر عدالت سازمانی ادراک شده به
مدیران اجرایی بانک ها و سایر سازمان ههای خهدماتی ارائهه مهیدههد .سههگانهه تاریهک
شخصیت رهبر هرچند ممکن است در کوتاهمدت عواقب و پیامدهای نگرشهی منفهی در
پی نداشته باشد ،اما در بلندمدت با آسیب رساندن بهه وجههه و اعتبهار سهازمان نگهرش
مشتریان داخلی (کارکنان) و خارجی (مشتریان) را متأرر میسازد .متأسفانه در بسهیاری
سازمان ها رهبرانی کهه بهدون توجهه بهه منهافع جمعهی تصهمیمات فهردی مهیگیرنهد،
خودشیفتهاند و در نتیجه توانمند به نظر مهیرسهند و مسهئولیتپهذیری جمعهی بهاالیی
ندارند ،به دلیل رساندن منافع کوتاهمدت به سازمان مورد پذیرش قرار مهیگیرنهد .مثهال
واضح این موضوع در شرکتهایی نظیر انرون 22و تیکو22مشاهده شد .اما داستان زنهدگی
این سازمانها نشان میدهد عواقب بلندمدت چنین انتخابهایی قطعاً به زیان سازمانها
خواهد بود.
پینوشتها
2- Under-researched

1-Perceived organizational justice

4- Narcissism

3-Dark triad personality traits

6-Psychopathy

5-Machiavellianism

8-Machiavelli

7-Williams & Paulhus

10- Exaggeration

9- Raskin and hare

12- dominance

11- Deserving

14- Maladaptive narcissism

13- Supremacy

16- Homans

15- Pathological

18-Walster

17- Adams

20- Procedural

19- Distributive
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21- Transactional

22- Leader member exchange

23-Graen and haga

24- Graen, G. and Cashman

25- Alexander & Ruderman

26- Tansky

27-Graen & Uhl-Bien

28- Shanock et al

29- Dulebohn et al

30- Lau

31-Jonason& Webster

32-Liden & Maslyn

33- Affect

34- Loyalty

35- Contribution

36- Professional respect

37-Niehoff & Moorman

38- Goodness of Fit

39-Role model

40- Work ethics

41- Individual virtues

42- Living a calling

43- Positive organizational psychology

44- Enron

45- Tyko

منابع
 معادالت ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات.)1575(  محمدرحیم، شهریار و اسفیدانی،محسنین
. نشر کتاب مهربان: تهران،جزئی
Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. In Advances in experimental social
psychology (Vol. 2, pp. 267-299): Elsevier.
Al-Shammari, M., & Ebrahim, E. H. (2014). The relationship between leadermember exchange and organizational justice: Empirical evidence from Bahrain.
European Journal of Business and Management, 6(34), 285-293.
Alexander, S., & Ruderman, M. (1987). The role of procedural and distributive
justice in organizational behavior. Social justice research, 1(2), 177-198.
Audenaert, M., Vanderstraeten, A., & Buyens, D. (2017). When affective well-being
is empowered: The joint role of leader-member exchange and the employment
relationship. The International Journal of Human Resource Management, 28(15),
2208-2227.
Bagozzi, R. P., Verbeke, W. J., Dietvorst, R. C., Belschak, F. D., van den Berg, W.
E., & Rietdijk, W. J. (2013). Theory of mind and empathic explanations of
Machiavellianism: A neuroscience perspective. Journal of management, 39(7),
1760-1798.
Barbuto, J. E., & Hayden, R. W. (2011). Testing relationships between servant
leadership dimensions and leader member exchange (LMX). Journal of
Leadership Education, 10(2), 22-37.
Barsky, A., & Kaplan, S. A. (2007). If you feel bad, it's unfair: A quantitative
synthesis of affect and organizational justice perceptions. Journal of applied
psychology, 92(1), 286.

85 | مثلث تاریک شخصیت رهبران و عدالت سازمانی ادراک شده
Christie, R., & Geis, F. (1970). Scale construction. Studies in machiavellianism,
34(4), 10-34.
Coetzee, M. (2006). The fairness of affirmative action: An organisational justice
perspective. University of Pretoria,
Cole, M. S., Bernerth, J. B., Walter, F., & Holt, D. T. (2010). Organizational justice
and individuals' withdrawal: Unlocking the influence of emotional exhaustion.
Journal of management studies, 47(3), 367-390.
Colquitt, J., Greenberg, J., & Zapata-Phelan, C. (2005). What is organisational
justice? A historical overview. Handbook of organisational justice, 3-58.
Cropanzano, R., & Greenberg, J. (1997). Progress in organizational justice:
Tunneling through the maze. International review of industrial and organizational
psychology, 12, 317-372.
Dansereau Jr, F., Graen, G., & Haga, W. J. (1975). A vertical dyad linkage approach
to leadership within formal organizations: A longitudinal investigation of the role
making process. Organizational behavior and human performance, 13(1), 46-78.
Day, D. V., & Antonakis, J. (2012). Leadership: Past, present, and future. The
nature of leadership, 3-25.
Dinh, J. E., Lord, R. G., Gardner, W. L., Meuser, J. D., Liden, R. C., & Hu, J.
(2014). Leadership theory and research in the new millennium: Current theoretical
trends and changing perspectives. The leadership quarterly, 25(1), 36-62.
Dulebohn, J. H., Bommer, W. H., Liden, R. C., Brouer, R. L., & Ferris, G. R.
(2012). A meta-analysis of antecedents and consequences of leader-member
exchange: Integrating the past with an eye toward the future. Journal of
management, 38(6), 1715-1759.
Erdogan, B., & Bauer, T. N. (2014). Leader-member exchange (LMX) theory: The
relational approach to. The Oxford handbook of leadership and organizations,
407-434.
Graen, G., & Cashman, J. F. (1975). A role-making model of leadership in formal
organizations: A developmental approach. Leadership frontiers, 143, 165.
Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-based approach to leadership:
Development of leader-member exchange (LMX) theory of leadership over 25
years: Applying a multi-level multi-domain perspective.
Green, C. B., Craven, A. E., Scott, J., & Gonzales, L. G. (2006). Exploration of the
relationship between LMX and demographic variables. Journal of Business &
Economics Research (JBER), 4(12).
Hare, R. (2003). Hare Psychopathy Checklist–Revised, 2nd edn. Toronto: Multi
Health Systems. In: Inc.
Heidari, S. A., & Saeedi, N. (2012). Studying the role of organizational justice on
job satisfaction (Case study: An Iranian company). Journal of Basic and Applied
Scientific Research, 2(7), 6459-6465.
Homans, G. C. (1961). Social Behavior: Its Elementary Forms Harcourt. Brace &
World, New York.

1577  زمستان،21  شماره، | فصلناهم علوم مدرییت اریان| سال چهاردهم82
Ilies, R., Nahrgang, J. D., & Morgeson, F. P. (2007). Leader-member exchange and
citizenship behaviors: A meta-analysis. Journal of applied psychology, 92(1), 269.
Jakobwitz, S., & Egan, V. (2006). The dark triad and normal personality traits.
Personality and Individual Differences, 40(2), 331-339.
Jonason, P. K., Lyons, M., Bethell, E. J., & Ross, R. (2013). Different routes to
limited empathy in the sexes: Examining the links between the Dark Triad and
empathy. Personality and Individual Differences, 54(5), 572-576.
Jonason, P. K., & Webster, G. D. (2010). The dirty dozen: A concise measure of the
dark triad. Psychological assessment, 22(2), 420.
Judge, T. A., Heller, D., & Mount, M. K. (2002). Five-factor model of personality
and job satisfaction: A meta-analysis. Journal of applied psychology, 87(3), 530.
Judge, T. A., & Ilies, R. (2002). Relationship of personality to performance
motivation: A meta-analytic review. Journal of applied psychology, 87(4), 797.
Karakus, M., Ustuner, M., & Toprak, M. (2014). Two alternative models on the
relationships between organizational justice, organizational commitment, burnout,
and job satisfaction of education supervisors. Korean Journal of Educational
Policy, 11(1), 69-94.
Kayani, M. B., Zafar, A., Aksar, M., & Hassan, S. (2019). IMPACTS OF
DESPOTIC LEADERSHIP AND DARK PERSONALITY TRIAD ON
FOLLOWER’S SENSE OF MEANINGFUL WORK: MODERATING
INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL JUSTICE.
Konovsky, M. A. (2000). Understanding procedural justice and its impact on
business organizations. Journal of management, 26(3), 489-511.
Krasikova, D. V., Green, S. G., & LeBreton, J. M. (2013). Destructive leadership: A
theoretical review, integration, and future research agenda. Journal of
management, 39(5), 1308-1338.
Lau, K. S., & Marsee, M. A. (2013). Exploring narcissism, psychopathy, and
Machiavellianism in youth: Examination of associations with antisocial behavior
and aggression. Journal of Child and Family Studies, 22(3), 355-367.
Lau, K. S., Marsee, M. A., Kunimatsu, M. M., & Fassnacht, G. M. (2011).
Examining associations between narcissism, behavior problems, and anxiety in
non-referred adolescents. Paper presented at the Child & Youth Care Forum.
Lau, R. S. (2008). Integration and Extension of Leader-Member Exchange and
Organizational Justice and Individual-and Group-Levels of Analysis. Virginia
Tech,
Le Blanc, P. M., & González-Romá, V. (2012). A team level investigation of the
relationship between Leader–Member Exchange (LMX) differentiation, and
commitment and performance. The leadership quarterly, 23(3), 534-544.
Lee, K., Scandura, T., Kim, Y., Joshi, K., & Lee, J. (2012). Examining leadermember exchange as a moderator of the relationship between emotional
intelligence and creativity of software developers. Engineering Management
Research, 1(1), 15.

82 | مثلث تاریک شخصیت رهبران و عدالت سازمانی ادراک شده
Li, H., Sarathy, R., Zhang, J., & Luo, X. (2014). Exploring the effects of
organizational justice, personal ethics and sanction on internet use policy
compliance. Information Systems Journal, 24(6), 479-502.
Liden, R. C., & Maslyn, J. M. (1998). Multidimensionality of leader-member
exchange: An empirical assessment through scale development. Journal of
management, 24(1), 43-72.
Loi, R., Mao, Y., & Ngo, H.-y. (2009). Linking leader-member exchange and
employee work outcomes: The mediating role of organizational social and
economic exchange. Management and Organization Review, 5(3), 401-422.
Martin, R., Epitropaki, O., Thomas, G., & Topakas, A. (2010). 2 A Review of
Leader-Member Exchange Research: Future Prospects and Directions.
International review of industrial and organizational psychology, 25(1), 35-89.
McHoskey, J. W., Worzel, W., & Szyarto, C. (1998). Machiavellianism and
psychopathy. Journal of personality and social psychology, 74(1), 192.
Miller, M. J., & Stachowski, A. A. (2017). The Influence of Dark Personality on
Counterproductive Work Behaviors. Computer and Information Technology, 52,
18-44.
Nadiri, H., & Tanova, C. (2010). An investigation of the role of justice in turnover
intentions, job satisfaction, and organizational citizenship behavior in hospitality
industry. International journal of hospitality management, 29(1), 33-41.
Nahrgang, J. D., Morgeson, F. P., & Ilies, R. (2009). The development of leader–
member exchanges: Exploring how personality and performance influence leader
and member relationships over time. Organizational behavior and human decision
processes, 108(2), 256-266.
Naidoo, L. J., Scherbaum, C. A., Goldstein, H. W., & Graen, G. B. (2011). A
longitudinal examination of the effects of LMX, ability, and differentiation on
team performance. Journal of Business and Psychology, 26(3), 347-357.
Neumann, C. S., & Hare, R. D. (2008). Psychopathic traits in a large community
sample: links to violence, alcohol use, and intelligence. Journal of consulting and
clinical psychology, 76(5), 893.
Niehoff, B. P., & Moorman, R. H. (1993). Justice as a mediator of the relationship
between methods of monitoring and organizational citizenship behavior. Academy
of management journal, 36(3), 527-556.
O’Boyle, E. H., Forsyth, D. R., Banks, G. C., & McDaniel, M. A. (2012). A metaanalysis of the Dark Triad and work behavior: A social exchange perspective.
Journal of Applied Psychology, 97(3), 557–579.
Özsoy, E. (2018). Dark Triad and Counterproductive Work Behaviors: Which of the
Dark Triad Traits is More Malevolent? İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 742756.
Paulhus, D. L., & Williams, K. M. (2002). The dark triad of personality: Narcissism,
Machiavellianism, and psychopathy. Journal of research in personality, 36(6),
556-563.

1577  زمستان،21  شماره، | فصلناهم علوم مدرییت اریان| سال چهاردهم81
Persson, B. (2014). Personality neuroscience and dark values. In.
Piccolo, R. F., Bardes, M., Mayer, D. M., & Judge, T. A. (2008). Does high quality
leader–member exchange accentuate the effects of organizational justice?
European Journal of Work and Organizational Psychology, 17(2), 273-298.
Raskin, D. C., & Hare, R. D. (1978). Psychopathy and detection of deception in a
prison population. Psychophysiology, 15(2), 126-136.
Rauthmann, J. F., & Kolar, G. P. (2013). The perceived attractiveness and traits of
the Dark Triad: Narcissists are perceived as hot, Machiavellians and psychopaths
not. Personality and Individual Differences, 54(5), 582-586.
Roch, S. G., & Shanock, L. R. (2006). Organizational justice in an exchange
framework: Clarifying organizational justice distinctions. Journal of management,
32(2), 299-322.
Sasaki, H., & Hayashi, Y. (2014). Justice orientation as a moderator of the framing
effect on procedural justice perception. The Journal of social psychology, 154(3),
251-263.
Schyns, B. (2015). Leader and follower personality and LMX. The Oxford
Handbook of Leader-Member Exchange, 119.
Schyns, B., Maslyn, J. M., & van Veldhoven, M. P. (2012). Can some leaders have a
good relationship with many followers? Leadership & Organization Development
Journal.
Skakon, J., Nielsen, K., Borg, V., & Guzman, J. (2010). Are leaders' well-being,
behaviours and style associated with the affective well-being of their employees?
A systematic review of three decades of research. Work & stress, 24(2), 107-139.
Spell, C. S., & Arnold, T. (2007). An appraisal perspective of justice, structure, and
job control as antecedents of psychological distress. Journal of Organizational
Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and
Organizational Psychology and Behavior, 28(6), 729-751.
Stewart, M. M., & Johnson, O. E. (2009). Leader—Member exchange as a
moderator of the relationship between work group diversity and team
performance. Group & Organization Management, 34(5), 507-535.
Tansky, J. W. (1993). Justice and organizational citizenship behavior: What is the
relationship? Employee Responsibilities and Rights Journal, 6(3), 195-207.
Tepper, B. J. (2000). Consequences of abusive supervision. Academy of
management journal, 43(2), 178-190.
Törnroos, M., Elovainio, M., Hintsa, T., Hintsanen, M., Pulkki‐Råback, L., Jokela,
M., . . . Keltikangas‐Järvinen, L. (2019). Personality traits and perceptions of
organisational justice. International journal of psychology, 54(3), 414-422.
Törnroos, M., Hintsanen, M., Hintsa, T., Jokela, M., Pulkki-Råback, L., HutriKähönen, N., & Keltikangas-Järvinen, L. (2013). Associations between FiveFactor Model traits and perceived job strain: A population-based study. Journal of
Occupational Health Psychology, 18(4), 492.
Törnroos, M., Hintsanen, M., Hintsa, T., Jokela, M., Pulkki-Råback, L., Kivimäki,

88 | مثلث تاریک شخصیت رهبران و عدالت سازمانی ادراک شده
M., . . . Keltikangas-Järvinen, L. (2012). Personality traits of the five-factor model
are associated with effort–reward imbalance at work: A population-based study.
Journal of occupational and environmental medicine, 54(7), 875-880.
Tyler, T. R., Callahan, P. E., & Frost, J. (2007). Armed, and dangerous (?):
Motivating rule adherence among agents of social control. Law & Society Review,
41(2), 457-492.
Volmer, J., Niessen, C., Spurk, D., Linz, A., & Abele, A. E. (2011). Reciprocal
relationships between leader–member exchange (LMX) and job satisfaction: A
cross‐lagged analysis. Applied Psychology, 60(4), 522-545.
Walster, E., Berscheid, E., & Walster, G. W. (1973). New directions in equity
research. Journal of personality and social psychology, 25(2), 151.
Wayne, S. J., Shore, L. M., & Liden, R. C. (1997). Perceived Organizational
Support And Leader-Member Exchange: A Social Exchange Perspective.
Academy of Management Journal, 40(1), 82–111.
Williams, K. M., Nathanson, C., & Paulhus, D. L. (2010). Identifying and profiling
scholastic cheaters: Their personality, cognitive ability, and motivation. Journal of
experimental psychology: applied, 16(3), 293.
Williams, K. M., Paulhus, D. L., & Hare, R. D. (2007). Capturing the four-factor
structure of psychopathy in college students via self-report. Journal of personality
assessment, 88(2), 205-219.
Yammarino, F. J., Dionne, S. D., Chun, J. U., & Dansereau, F. (2005). Leadership
and levels of analysis: A state-of-the-science review. The leadership quarterly,
16(6), 879-919.
Yoon, D. J., & Bono, J. E. (2016). Hierarchical power and personality in leadermember exchange. Journal of Managerial Psychology.
Zeigler-Hill, V., Enjaian, B., & Essa, L. (2013). The role of narcissistic personality
features in sexual aggression. Journal of Social and Clinical Psychology, 32(2),
186-199.
Zhang, Y., Waldman, D. A., Han, Y.-L., & Li, X.-B. (2015). Paradoxical leader
behaviors in people management: Antecedents and consequences. Academy of
management journal, 58(2), 538-566.
Zondag, H. J. (2013). Narcissism and boredom revisited: An exploration of
correlates of overt and covert narcissism among Dutch university students.
Psychological reports, 112(2), 563-576.

 | 87فصلناهم علوم مدرییت اریان| سال چهاردهم ،شماره  ،21زمستان 1577

پیوست

شکل  .۲مدل در حالت معناداری

شکل  .۳مدل در حالت ضرایب استاندارد

Iranian Journal of Management Sciences, Winter 2020, Vol.14, No 56

Dark Triad Personality of Leaders and Perceived
Organizational Justice: The Moderating Role of
Leader-Member Exchange
Elham Ebrahimi
Saman Azami
Abstract

The importance of human resource management in securing and
maintaining competitive advantage in organizations has led
researchers to consider new concepts such as the leaders’ dark
triad personality and its relationship with employee perceptions
and behaviors. The purpose of this study is to investigate the
effect of employees' understanding of the leaders’ personality in
terms of their dark triad personality (Machiavellianism,
narcissism and psychopathy) on employees perceived
organizational justice. The moderating effect of leader-member
exchange variable was also tested in this relationship. The
statistical population of the study were the staff and line
employees of five private banks in Tehran who were selected on
a random cluster sampling basis. We used standard
questionnaires to collect data and structural equation modeling
and Smart PLS3.2.6 software to analyze them. Findings show
that the leader's Machiavellian approach had a significant effect
on employees perceived organizational justice, but the effect of
the leader's narcissism and psychopathy approach on the
employees perceived organizational justice was not significant.
In addition, the results show that the leader-member exchange,
had a significant effect on the relationship between
Machiavellianism and narcissism with perceived organizational
justice. Finally, the theoretical findings of the research were
presented..
Key words: dark triad personality of leader, Machiavellianism,
narcissism and psychopathy, perceived organizational justice,
leader-member exchange
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