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 تولید ضد رفتار بر شغلی هایویژگی و ماکیاولیسم نقش بررسی
 

 3، محمد رحیم رمضانیان2، محمد قربان نژاد1مراد عاطفه فالح

 .ایراى رضت، گیالى، داًطگاُ اًساًی، علَم ٍ ادبیات داًطکذُ عولیات، ٍ تَلیذ گرایص صٌعتی هذیریت گرٍُ ارضذ، کارضٌاسی داًطجَی 7

 .ایراى تْراى، تْراى، تحقیقات علَم داًطگاُ اجرایی، هذیریت گرٍُ ارضذ، کارضٌاسی 2

 .ایراى رضت، گیالى، داًطگاُ اًساًی، علَم ٍ ادبیات داًطکذُ عولیات، ٍ تَلیذ هذیریت گرٍُ داًطیار، 9

 

 چکیده

ّای از تَاًوٌذی خَبی بِذ ّا برای هَفقیت بایذ بتَاًٌّا ًیازهٌذ تَجِ بِ هٌابع اًساًی است. سازهاىاهرٍزُ هَفقیت سازهاى

تَلیذ کِ ٌّجارّای سازهاًی را ّای ضغلی در برٍز رفتارّای ضذهٌابع اًساًی خَد استفادُ کٌٌذ. بررسی هاکیاٍلیسن ٍ ٍیژگی

رٍد. ایي پژٍّص گردد، هَضَعی هْن بِ ضوار هیًَساًات قرار دادُ ٍ باعث تْذیذ سالهت سازهاى ٍ کارکٌاًص هی خَش دست

تَلیذ در ًیرٍگاُ ضْیذ بْطتی لَضاى اًجام ضذُ است. در ایي راستا، یک جوعیت ایي عَاهل در رفتار ضذ تأثیربررسی با ّذف 

عَاهل هْن در گرایص بِ  عٌَاى بِّای ضغلی ٍ هاکیاٍلیسن در هَرد دٍ عاهل ٍیژگی ّا آىًفری اًتخاب گردیذ ٍ ًظر  44ًوًَِ 

اطالعات از پرسطٌاهِ استفادُ ضذُ است ٍ تجسیِ ٍ تحلیل اطالعات  آٍری جوعبرای تَلیذ اعالم ضذُ است. سوت رفتارّای ضذ

هستقین  تأثیرّای ضغلی ٍ هعکَس ٍیژگی تأثیر دٌّذُ ًطاىاًجام گرفت. ًتایج  PLS افسار ًرمضذُ با استفادُ از  آٍری جوع

-ٍ استقالل ضغلی رابطِ هعٌاداری با رفتار ضذ هاکیاٍلیسن بر رفتار ضذ تَلیذ بَد. ّوچٌیي ًتایج پژٍّص ًطاى داد، بازخَرد

ّای آیٌذُ هَرد ّا ٍ پیطٌْادات برای پژٍّصهعکَس دارًذ. هفاّین، هحذٍدیت تأثیرتَلیذ ًذارًذ ٍ َّیت ٍ اّویت ضغلی 

 .بحث قرار گرفتِ ٍ پیطٌْاداتی بِ هذیراى ارائِ گردیذُ است
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