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Kакво е DARK FOUR?

DARK FOUR е личностен тест, с помощта на който се оценява в каква степен даден човек е 
склонен да проявява контрапродуктивно поведение на работното място, изразяващо се в 
нарушаване на етични норми, заобикаляне на правила, злоупотреба със служебно 
положение, участие в извършване на измами и др. Тестът изследва четири области на 
човешката личност, които са индикатор за поява на такъв тип поведения – манипулативност, 
нарцисизъм, импулсивност и меркантилност.

Важно: Интерпретирането на резултатите от DARK FOUR се извършва само от 
квалифициран специалист, преминал обучение за работа с теста. Докладът съдържа лична 
информация и трябва да се съхранява съгласно изискванията на Закона за защита на 
личните данни.
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Резултати

Резултатите от оценяването са представени в стандартни точки.  Резултати от 0 до 3.49 са 
ниски, от 3.50 до 7.99 са в средна норма, а от 8 и по-нагоре са високи. 

Манипулативност (5.29)

Умее да използва опита си и информацията, с която разполага, така че да постигне 
целите си, дори те да са дългосрочни. Обикновено успява да поддържа баланс 
между личния си успех и интереси, и тези, свързани с организацията и 
професионалните ѝ ангажименти.

•

По-скоро не е склонна да злоупотребява с вътрешна информация или да прилага 
неетични тактики, за да реализира намеренията си, но когато се налага може да 
убеди нужните ѝ хора да следват общ план. Наясно е, че думите и поведението 
оказват влияние върху околните и умее да ги използва, когато е необходимо.

•

Познава слабостите на хората като цяло, без да бъде прекалено мнителна. 
Вероятно гледа на слуховете и интригите просто като на един от многобройните 
източници на информация в организацията и не ги използва целенасочено като 
средство за постигане на целите си.

•

Нарцисизъм (6.81)

Наясно е със силните и слабите черти, които притежава, същевременно ѝ е приятно 
уменията и способностите ѝ да бъдат признати и изтъкнати от околните. Умее да 
бъде добър събеседник и преговарящ и обикновено успява да предаде това, което 
цели, като същевременно слуша активно и разбира какви са интересите на 
отсрещната страна.

•

Приятно ѝ е да бъде обект на ласкателства и похвали, без да оставя те да 
деформират представата ѝ за самата нея или за ситуацията, в която се намира. 
Влага еднакви усилия както в малки проекти, така и в мащабни и рисковани 
начинания, стига да е убедена в реалните възможности за успех.

•

Реагира по конструктивен начин на критики и умее да взема поука от грешките и 
миналия си опит.

•
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Резултати (продължение)

Резултатите от оценяването са представени в стандартни точки.  Резултати от 0 до 3.49 са 
ниски, от 3.50 до 7.99 са в средна норма, а от 8 и по-нагоре са високи. 

Импулсивност (2.77)

В комуникацията с околните показва емпатия и лесно разбира какви са желанията, 
потребностите или проблемите на хората около нея. Изпитва известни трудности в 
непознати ситуации и вероятно е тревожна и се притеснява в случаите, когато 
трябва да се срещне с прекия си ръководител или с по-висшестоящ.

•

Насмешките и подигравките са извън нейния репертоар в комуникацията с колеги и 
близки. Предпочита да мотивира своите подчинени и хората, които зависят от нея 
по позитивен начин, без да прилага заплахи и наказания.

•

Не е от хората, които имат постоянна потребност от разнообразие или пък зарязват 
нещо, което са започнали и се впускат в друго. Спазва правилата и стриктно 
изпълнява задълженията си в професионален, социален и личен план.

•

Меркантилност (4.65)

Наясно е със силата на първото впечатление и знае как да покаже чрез своето 
поведение, начин на обличане мястото си в обществото или в професионалната 
йерархия. За нея е нормално определена позиция в бизнеса да кореспондира със 
съответен стил на живот.

•

Въпреки това знае "цената на парите" и не е разточителна в покупките си. Когато 
разполага с достатъчно финансови средства, си позволява да се поддаде на 
изкушението да притежава нещо скъпо, но в случаите, в които няма възможност за 
това, устоява и не завижда на другите.

•

Обикновено проявява добър контрол върху желанието си за притежание и успява 
във висока степен да управлява финансите си. Предпочита да не взема заеми от 
банки или познати.

•
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Какво означават високите резултати?

Често хората, които имат високи резултати по четирите скали или по някоя от тях, биват 
възприемани като служители с голям лидерски потенциал и бързо достигат до мениджърски 
позиции. Като ръководители те могат да изглеждат успешни в краткосрочен план, но в 
дългосрочна перспектива тази "светла страна" на DARK FOUR влияе негативно върху 
финансовите резултати, организационния климат и етичните норми на компанията. 
Ето няколко примера:

Ниски резултати? – прочетете повече на следваща страница.
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Как да използвате DARK FOUR за развиване на 
лидерските компетенции?

Ниските резултати по четирите скали показват, че рискът от проява на контрапродуктивно 
поведение при дадения служител е много нисък. В същото време те могат да се използват 
като индикатор на възможни области за развитие в случай, че този служител заема или ще 
бъде подготвян да заеме ръководна позиция.
Например:

Бележки:
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Как да подобрите организационната култура и да повишите 
лоялността на служителите?

За да се свържете с нас:


