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چکیده
در سازمانهای امروزی با توجه به بوروکراسیهای حاکم و جو رقابتی که وجود دارد
توجه به احساسات افراد به خصوص احساس حسادت در محل کار از اهمیت ویژهای
برخوردار است لذا هدف از این پژوهش تحلیل تأثیر حسادت در محل کار بررفتار انحرافی
کارکنان می باشد.این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر جمعآوری دادهها،
پیمایشی -توصیفی است .جامعه آماری شامل  333نفر از مدیران و کارشناسان شرکت
فوالد تکنیک اصفهان بوده و تعداد  13نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده برای تجزیه
و تحلیل برآورد گردید و برای انجام آزمون پژوهش ،نرم افزار PLS 2.0به کار گرفته شد.
نتایج حاکی از آن است که حسادت در محل کار و مولفههای آن بر رفتار انحرافی تأثیر
مثبت و معناداری داشتهاند .از آنجایی که حسادت در محل کار میتواند باعث بروز
رفتارهای انحرافی در سازمان شود و به بدنه اصلی سازمان خساراتی را وارد کند توجه به
احساسات کارکنان از جمله حسادت میتواند مهم باشد لذا سازمان و مدیریت با در نظر
گرفتن سیستم ارزیابی عملکرد مناسب و در نظر گرفتن شرایط برابر عملکرد هر فرد را به
درستی بررسی و نتایج را در اختیار همه قرار داده تا اگر ابهاماتی وجود داشته رفع شود و از
رفتارهایی که در آینده میتواند به ضرر سازمان باشد جلوگیری نماید .مدیریت میتواند با
فرهنگ سازی در سازمان این مطلب را به کارکنان القا کند که هر کسی توانایی و مهارت
هایی دارد و به جای حسادت بهتر است با هم رقابت کنند و در یک جهت حرکت نمایند
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تا سازمان به موفقیت نایل گردد .کنترل احساس حسادت در حد معقول میتواند در
شرایطی به نفع سازمان باشد به طوری که کارکنان با رقابت با یکدیگر قادرند در جهت
افزایش بهرهوری گام بردارند و در صورت عدم توجه به احساس حسادت ممکن است
کارکنان برای عدم موفقیت همکار خود تخطی کرده و با کارشکنی موجب عدم موفقیت
سازمان در عرصه رقابت شود.
واژگان کلیدی :حسادت در محل کار ،رفتار انحرافی  ،اندوه ناشی از مقایسه و سلب
نعمت از دیگران.

مقدمه
در سازمانهای کنونی توجه بسیاری به رفتارها ،دیدگاهها و احساسات افراد برای موفقیت در
عرصه رقابت میشود رفتار انحرافی هم از این قاعده مستثنی نیست چرا که بروز رفتارهای
انحرافی همچون دروغگویی ،تهمت و افترا ،شایعهپراکنی ،رفتارهای ضد تولید ،سالمت سازمان
را به خطر میاندازد .از طرفی در محیط کار چیزی که خیلی اهمیت دارد میزان توانایی هر فردی
برای رسیدن به نتایج مطلوب است که گاهی کارکنان با مشاهده موفقیت دیگران دچار احساس
حسادت میشوند وآنان را اسیر ذهنیات نادرست و نامطلوب مینماید و در آینده شاید باعث
شود به جای بهبود نقاط قوت و رهایی از نقاط ضعف تالش خود را جهت تضعیف روحیه فرد
محسود مینماید و مانع از پیشرفت وی میشود .فرد حسود با نگاههای حسادت آمیز ،توصیف-
های ناخوشایند یا تالش برای از بین بردن موفقیت وی روحیه همکار خود را نابود میکند .البته
چنین رفتارهایی در سیستم اداری به مرور زمان تبدیل به مشکالت عدیدهای برای سازمان خواهد
شد .فرد با این احساسات اخالق و شخصیت خود را تحت تأثیر قرار میدهد و احتماال مسیر
برای بروز رفتارهای انحرافی باز میشود.
شرکت فوالد تکنیک اصفهان در زمره شرکتهایی قرار میگیرد که در عرصه بین المللی
فعالیت میکند و برای موفقیت ،افراد را به رقابت با یکدیگر برای رسیدن به نتیجه مطلوب
تشویق می نماید و شاید در این رقابت و دریافت پاداش از سوی مدیریت برای فردی که به
موفقیت دست پیدا کرده احساسی همچون حسادت در دیگر همکاران ایجاد شود این متغیر برای
پژوهش انتخاب شده است .رفتارهای که عالوه بر نابودی سازمان به نابودی خود فرد هم منجر
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میشود و وی را از زندگی ساقط مینماید .با توجه به اینکه افزایش پیچیدگی و رقابتی شدن
سازمانها کارایی و بهرهوری از اهمیت ویژهای برخوردار است باید به این موضوع توجه فراوانی
گردد تا سازمان از مسیر آرمانی خود خارج نشود .با توجه به اهمیت احساس حسادت در محل
کار کارکنان تأثیر مستقیم آن را بر ابعاد رفتارانحرافی کارکنان و همچنین تأثیر ابعاد حسادت در
محل کار بر رفتارانحرافی مورد بررسی واقع خواهد شد .حال این سوال مطرح میشود که آیا
حسادت در محل کار در بر رفتار انحرافی کارکنان تأثیر میگذارد؟ آیا ابعاد حسادت در محل
کار(آزردگی از موفقیت دیگران ،احساس محرومیت و حقارت ،عالقه به سلب نعمت از
دیگران و اندوه مقایسه) بر رفتار انحرافی کارکنان تأثیر دارد؟ این پژوهش در راستای
پاسخگویی به این سؤاالت محوری مورد اشاره شکل گرفته و هدف آن بررسی تأثیر حسادت
در محل کار بر رفتار انحرافی کارکنان میباشد.
مبانی نظری
رفتار انحرافی
رفتار انحرافی شامل رفتارهایی میشود که طی آن فرد یا گروه قواعد ،سیاستها ،ارزشها
1

سازمان را در محل کار خود از روی قصد نقض میکند(عبداهلل و ماریکان .)2392 ،2رفتارهای
نحرافی سه ویژگی متمایز دارند و آگاهانه صورت میگیرد .هنجارهای سازمان را بر هم میزنند.
سالمت افراد یا سازمان را تهدید میکنند .این رفتارها هزینههای زیادی را برای سازمانها به بار
میآورند(خراسانیفرد .)9311 ،رفتارهای انحرافی سوء رفتارهایی است که در محل کار
صورت میپذیرد که طبق این تعریف شامل خشونت ،بدرفتاری و رفتارهای ضد تولید میشود.
که سازمان و اعضایش ریسکهای اجتماعی و اقتصادی آن را تحمل میکنند(عبداهلل و
ماریکان )2392 ،رفتارهای انحرافی شامل دو بعد رفتار انحرافی سازمانی و رفتارانحرافی بین-
فردی میشود .رفتارانحرافی سازمانی به طور مستقیم به سازمان و سیستم آن مرتبط است .مثل
دزدی یا خیلی زود سازمان را ترک کردن است.رفتارانحرافی بین فردی به مجموعه انحرافات
در رفتارهایی که بین افراد سازمان پیش میآید اطالق میشود مثل بیادبی .این چنین رفتارهایی
1. deviant behavior
2. Abdullah & marican
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در افراد متفاوت و با دالیل متفاوت پدیدار میشود (اوکونور و همکاران

9

. )2392 ،

رفتارانحرافی را میتوان از دیدگاههای مختلفی طبقهبندی کرد اما به طور کلی بسیاری
پژوهشگران در مورد چند نوع رفتارکاری انحرافی اتفاق نظر دارند .که عبارتند از انحرافات
مالی ،انحرافات اداری ،تهاجم شخصی به معنای ابراز دشمنی و انجام رفتارهای تجاوزکارانه
نسبت به دیگران و حقوق آنها انحراف سیاسی که به منظور حمایت از افراد یا گروههای خاصی
است ممکن است زندگی سایرین را در معرض زیان و ضرر قرار دهند (باغبانیان و خمرنیا،
.)9313
رفتارهای انحرافی سازندهای در سازمان وجود دارد که به سه دسته تقسیم می شوند:
 )9انحراف سازنده خالقانه :رفتار خالقانه و راههای غیرمصطلح کمک به سازمان.
 )2انحراف سازنده چالشی :رفتارهایی که هنجارهای موجود سازمان را به چالش میکشد و
قوانین را برای کمک به سازمان میشکند.
 )3انحراف سازنده فردی :رفتارهایی که توسط افراد هدایت می شود مثل نافرمانی از
دستورات یا گزارش یک کار غلط برای ایجاد تغییر سازمانی مثبت(گالپرین و همکاران،2
.)2332
طبقه بندیهای زیادی از رفتارهای انحرافی کاری صورت گرفته است ،از جمله:
 انحراف فردی :انحرافی که در اعضا متمرکز می شود مثل رفتار بی ادبانه با همکاران. انحراف سازمانی :انحرافی که در سازمان هدایت میشود مثل مضایقه کردن تالشها(کولبرت و همکاران)2331 ،3
ماهیت رفتار انحرافی پنهانی و موذیانه است برخالف رفتارهای مدنی -سازمانی که زمینه
اثربخشتر شدن فعالیت ها و تال شهای سازمانی را فراهم میکنند ،میتوانند به سادگی سالمتی
کارکنان و سازمان را به مخاطره افکنده و از این طریق باعث تضعیف اثربخشی سازمانی شوند
(گلپرور و قریشی.)9311 ،
حسادت در محل کار

1

1. O'Connor et al.
2. Galperin et al.
3. Colbert et al.
4. Envy in the workplace
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در طی سالیان پژوهش هایی درباره احساسات کارکنان صورت پذیرفته که شامل عصبانیت،
ترس ،خجالت ،ناراحتی ،حسادت ،غرور ،شادی ،امید ،عشق ،آسودگی ،قدردانی ،مهربانی،
احساس گناه است که از میان آنها حسادت یکی از شگفتانگیزترین و قویترین احساساتی
است که اغلب افراد در محل کار از خود بروز میدهند(الزاروس و کوهه -چارراش.)2339 ،9
حسادت احساس دردآوری است که اغلب افراد با مشاهده شانس و موقعیت مناسب دیگران در
آنان ایجاد می شود .چرا که تنها خود را الیق چنین شانس و موفقیتی دانسته که تمامی این
احساسات رنج و ناراحتی را برای آنان به همراه میآورد.
حسادت به مثابه یک درد است و مردم تمایل دارند از این درد که در آنها ریشه دوانده تا
جای ممکن دوری کنند .به همین منظور سعی در استفاده از استراتژیهایی برای نابودی این
حس و کاهش احساس ناخوشایند هستند .پیامد حسادت در قالب تهدید و به چالش کشیدن
ظاهر میشود .که میتواند میزان درد ناشی از حسادت را کاهش دهد به طوری که فرد حسود
موقعیت فرد محسود را خراب کند یا اینکه تمام تالش خود را برای بهبود موقعیت خود نسبت
به فرد محسود به کار گیرد(تای و همکاران )2392 ،2در محل کار نیز چنین احساسی حتی با
دادن پاداش به همکاران ایجاد میشود(کریستوفر و همکاران.)2392 ،3
در سازمان حسادت با این پرسش که" چرا من نه"آغاز میشود حسادت حاصل یک مقایسه
اجتماعی است و در این مرحله افراد دچار نوعی خودبزرگ بینی میشوند .در اغلب اوقات
تجربه حسادت در محیط کار یک احساس شخصی و خصوصی است .شکلگیری حسادت در
افراد هنگامی که بشنوند دیگران سطح باالتری نسبت به آنان دارند بیشتر میشود .این مقایسه بر
مبنای اطالعات نادرستی که افراد دریافت میکنند(دافی و همکاران. )2393 ،1
کارکنان حقوق و دستمزد ،فرصتها منابع و اطالعات خود را با دیگران مورد مقایسه قرار
میدهند و در این نقطه است که احساس حسادت در آنان بروز میکند(شاعو و الزاروس، 2
.)2392
اعضا معموال مدام با خود این جمله را مرور میکنند که "باورم نمیشود که همکارم از
1. Lazarus & Cohe-Charash
2. Tai et al
3. Christopher et al
4. Duffy et al
5. Shu & Lazatkhan
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مدیرارشدمان ترفیع گرفته است و من همچون او ماهها در حال رقابت برای گرفتن چنین ترفیعی
بودم" .چنین فرآیندی که افراد خود را با همتایانشان مقایسه میکنند نتایج مثبت و منفی به همراه
دارد .برخی افراد جایگاه خود را در سازمان پیدا کرده و تالش خود را برای بهبود عملکرد
افزایش میدهند .و در سطح سلسله مراتب سازمانی ارتقا مییابند و همچنین موجب دستیابی به
منابع بهتر ،فرصت شغلی امیدوارکنندهتر و دریافت پاداش متناسب با شایستگیهای آنان
میگردد .از طرفی حسادت در سطح باالیی باعث ترک خدمت اعضا شده و موجب بروز
رفتارخشونت آمیز در اعضا شده است که شامل عدم تحسین همکاران ،پخش شایعات نامناسب،
تخطی کردن و جدا شدن از همکاران میباشد .حسادت در این حالت تأثیر منفی بر خودارزیابی
افراد داشته و موجب افزایش استرس درآنان میشود(کریستوفر و همکاران .)2392 ،حسادت
شامل چهار مرحله شناسایی ،مواجهه ،تعیین مسیر ،نیاز به یاری میباشد(هیلپارن و هیلپاران،9
:)9112
مرحله شناسایی :در این مرحله افراد فکر میکنند که چیزی را که دوست داشتند دیگران در
اختیار دارند و به فرد محسود میگویند"من به تو حسادت میکنم" این نوع حسادت ویرانگر
نبوده چون میتوان در این نقطه به فرد حسود کمک کرد به اهدافش دست پیدا کند.
مرحله مواجهه :در این مرحله فرد حسود به طور آشکار حسادت خود را تکذیب میکند و
قبول دارد که احساساتش منفی بوده و اغلب از فرد محسود آن را پنهان میکنند .در این مرحله
حسادت حس قوی و منفی است.
مرحله تعیین مسیر :در این مرحله فرد حسود سعی در کم کردن ارزشهای فرد محسود دارد
و همواره به دنبال یافتن نقص و ایراد در وی میباشد .در این نقطه فرد حسود انگیزه مقابله و
جنگیدن با فرد محسود را دارد.
مرحله نیاز به یاری :در این مرحله دیگر افراد به دنبال آن نبوده که بگویند "تالش خود را
برای اینکه مانند تو شوم میکنم" بلکه در این نقطه فرد نیاز به درمان و مشاوره دارد .چرا که
اینگونه افراد در این مرحله شامل آن دسته از بیمارانی میشوند که رسیدن به موقعیت برایشان
محدود شده یا قادر نیستند به آن دست پیدا کنند(هیلپارن و هیلپاران:)9112 ،
افرادی که احساس حسادت دارند چندان راغب به تسهیم اطالعات خود با دیگران نیستند .از
1. Hailparn & Hailparn,

تأثیر حسادت در محل کار بر رفتار انحرافی کارکنان

121

طرفی حسادت میتواند باعث برانگیختن نوآوری افراد گردد و میزان انگیزه را برای تالش بیشتر
افزایش دهد(شاعو و الزاروس  .)2392 ،حسادت در محل کارباعث کاهش خودرازیابی،
رضایت گروهی ،تعهد و افزایش قصد ترک خدمت میشود .افراد اغلب با این احساس
عصبانی هستند و خود را عذاب میدهند(تای و همکاران.)2392 ،
مقیاس حسادت که توسط ولیزاده و آذربایجانی( )9391ساخته شده است شامل:
 -9آزردگی از موفقیت دیگران :به معنای ناراحتی از داشتهها و موفقیتهای دیگران است
و وجود نوعی هیجان منفی یا تنش را گزارش میکند .بیحوصلگی ،عصبانیت ،بازداری رفتار
مثبت و رفتار مخالف از دیگر نشانههای این عامل است.
 -2احساس محرومیت و حقارت :بیانگر فعال شدن احساس کهتری فرد در روابط اجتماعی
و بالتبع ،احساس محرومیت اوست .بی قراری ،عصبی شدن در ر وابط و نپذیرفتن حق از جمله
نشانگان این عامل است که با سازوکار هایی همچون نا ارزنده سازی دیگران ،مظلوم انگاری
خود و رفتار دوالیه همراه است.
 -3عالقه به سلب نعمت از دیگران  :بیانگر عالقۀ درونی یا تالش بیرونی فرد برای سلب
نعمت از دیگری و تصاحب آن برای خود است  .دورویی ،انتقام جو بودن ،غیبت و تهمت از
نشانگان این عامل است.
 -1اندوه مقایسه  :گویای اندوه حاصل از مقایسۀ ناکارآمد با باالدست است .بیمار ،که
پایگاه درونی قوی برای سنجش خود ندارد ،گرفتار هیجان منفی حاصل از احساس محرومیت
خود نسبت به دیگران است که همین به حسرت ،آرزومندی متوهمانه و حتی نارضایتی از تقدیر
الهی نیز منجر میگردد(.ساطوریان.)23 ،9311،
ازآنجایی که در این سازمان رقابت زیادی برای کارکنان وجود دارد ،در این عرصه ممکن
است افراد با یکدیگر مقایسه گردند و دچار هیجانات منفی گردند و شاید با ایجاد شرایطی فرد
از اینکه همکارش به موفقیت دست پیدا کرده است آزرده خاطر گردد و به مرور زمان بر
تعامالت اجتماعی فرد تأثیر منفی گذارد و احساس حقارت نماید مولفههای (آزردگی از
موفقیت دیگران ،احساس محرومیت و حقارت ،عالقه به سلب نعمت از دیگران و اندوه مقایسه)
به عنوان ابعاد حسادت در محل کار انتخاب شدهاند.
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پیشنیه و مدل مفهومی پژوهش
پیشینه پژوهش در قالب جدول شماره  9ارائه شده است:
جدول  .1پیشینه پژوهش
سال

عنوان

نویسندگان

2391

حسادت در محل کار بر
اشتیاق شغلی و قصد
ترک خدمت کارکنان

شاعو و زاالت
خان

2392

عنوان مبادله رهبر -عضو
بر حسادت کارکنان و
رفتار کاری با عامل
تعدیلگر عزت نفس و
روان رنجوری

ماجکیک و
اوسوالد

2399

اردیل و
ماسیلدیلی

یافتههای پژوهش
حسادت کارکنان در محل کار بر اشتیاق شغلی
تأثیر منفی و معنادار دارد و افرادی که دارای
احساس حسادت هستند شور و شوق کمتری
برای انجام وظایف دارند از طرفی احساس
حسادت بر ترک خدمت کارکنان تأثیر مثبت
و معناداری دارد به طوری که کارکنانی که
احساس حسادت دارند تمایل بیشتری به ترک
خدمت خود از سازمان دارند
مبادله رهبر -عضو تأثیر منفی و معناداری بر
حسادت کارکنان دارد و عزت نفس به عنوان
عامل تعدیلگر رابطه بین حسادت در محل و
اشتیاق شغلی را افزایش میدهد
حسادت در محل کار به عنوان یک عامل

آیا حسادت برای سالمت
روانی اجتماعی مضر

محرک برای موفقیت و رقابت با دیگر
همکاران است اما از طرفی سالمت افراد را از
نظر جسمی و روحی به خطر میاندازد و تأثیر
منفی بر ذهنیت کارکنان دارد و در آینده

است؟

میتوان از این گونه احساسات البته به صورت
کنترل شده برای رشد و موفقیت اقتصادی در
سازمانها استفاده کرد و در آینده میتواند باعث
بروز رفتارهای انحرافی سازمانی گردد.

مومنپور و
همکاران

9312

نقش تعدیلکننده هویت
سازمانی در رابطه سرمایه

بین سرمایههای روانشناختی و بروز رفتارهای
شهروندی و انحرافی رابطه وجود دارد و

روانشناختی و رفتار

هویت سازمانی رابطه منفی و معناداری بر رفتار

شهروندی و انحرافی
کارکنان اداره کل
آموزش و پرورش استان

انحرافی دارد به طوری که اگر کارکنان اعتبار
و موفقیت سازمان را به منزله اعتبار و موفقیت
خود در نظر بگیرند کمتر سعی به بروز

129

تأثیر حسادت در محل کار بر رفتار انحرافی کارکنان
البرز(مطالعه موردی)

رفتارهای انحرافی در سازمان دارند و در جهت
مثبتی گام بر میدارند.

بنا بر پیشینه پژوهش که در جدول  9قابل مشاهده است تاثیر حسادت در محل کار بر
متغیرهایی چون ترک خدمت ،اشتیاق شغلی مورد بررسی واقع شده است .طبق پژوهش(ماجکیک
و اوسوالد ،)2399 ،حسادت در محل کار بر رفتارانحرافی سازمانی تأثیر گذار است .ولی به رفتار
انحرافی بین فردی که میتواند اثرات نامطلوبی بر دیگر همکاران و میزان تالش افراد برای پیشبرد
اهدف سازمانی با کارشکنی آنان داشته باشد  ،پرداخته نشده است .حسادت در محل کار دارای
ابعادی از جمله آزردگی از موفقیت دیگران ،احساس محرومیت و حقارت ،عالقه به سلب نعمت
از دیگران و اندوه مقایسه(ولیزاده و آذربایجانی  )9391 ،میباشد ،در هیچ پژوهشی به تاثیر مولفه-
های حسادت در محل کار(آزردگی از موفقیت دیگران ،احساس محرومیت و حقارت ،عالقه به
سلب نعمت از دیگران و اندوه مقایسه) بر متغیر رفتارانحرافی مورد بررسی واقع نشده و این موضوع
در قالب الگوی شماره 9مورد تحلیل قرار گرفته است.
احساس
محرومیت و
حقارت

عالقه به سلب
نعمت از دیگران
اندوه ناشی از
مقایسه

حسادت در محل
کار

رفتار انحرافی بین
فردی
شکل  : 1الگوی مفهومی پژوهش(محقق ساخته)

فرضیات پژوهش

آزردگی از
موفقیت دیگران
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فرضیات این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی است که شامل موارد
زیر میباشد:
فرضیه اصلی اول :حسادت در محل کار بر رفتار انحرافی بین فردی کارکنان تأثیر دارد.
فرضیه فرعی اول :آزردگی از موفقیت دیگران بر رفتار انحرافی بین فردی کارکنان تأثیر
دارد.
فرضیه فرعی دوم :احساس محرومیت و حقارت بر رفتار انحرافی بین فردی کارکنان تأثیر
دارد.
فرضیه فرعی سوم :عالقه به سلب نعمت از دیگران بر رفتار انحرافی بین فردی کارکنان تأثیر
دارد.
فرضیه فرعی چهارم :اندوه مقایسه بر رفتار انحرافی بین فردی کارکنان تأثیر دارد.
روش پژوهش
از آن جا که هدف پژوهش تعیین روابط حسادت در محل کار بر رفتار انحرافی بین فردی
کارکنان (در قالب شکل شماره یک) میباشد ،این پژوهش از نوع هدف کاربردی و از نظر
نحوه گردآوری اطالعات ،توصیفی-پیماشی است .جامعه آماری دراین پژوهش مدیران و
کارشناسان شرکت فوالد تکنیک اصفهان333نفر میباشد .به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول
تباچنیک و فیدل n≥50+8M )2332( 9که در آن  nتعداد نمونه آماری و  Mمعرف تعداد متغیرها
و خرده متغیرها میباشد ،استفاده شده است .از آنجایی که در این پژوهش چهارخرده متغیر
حسادت در محل کار و یک متغیر رفتار انحرافی مورد بررسی قرار گرفتند ،تعداد حداقل نمونه،
 13نفر برآورد گردید که برای اطمینان از حصول دادههای معتبر مورد نیاز تعداد  933پرسشنامه
توزیع شد که از این تعداد  933پرسشنامه برگشت داده شد .برای سنجش حسادت در محل کار
از پرسشنامه با 92گویه ولی زاده و آذربایجانی ( )9391و  2گویه رفتار انحرافی بنت و رابینسون
با  2گویه استفاده شده است .مقیاس در نظر گرفته شده برای تمامی متغیرها از طیف  2درجه ای
لیکرت است .برای پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ به کار رفت .به این منظور نمونه ای
شامل 33پرسشنامه آزمون شد که ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه3/191بر آورد شد و
1. Tabachnick & Fidell
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ازآنجا که آلفای به دست آمده باالتر از 3/2است ابزار جمع آوری اطالعات از پایی مناسبی
برخوردار است .برای تعیین روایی از روش روایی واگرا و همگرا استفاده گردید .همگرا
میباشد .جهت سنجش روایی همگرا از شاخص متوسط واریانس استخراج شده با استفاده از
نرمافزار  SmartPLS2.0استفاده شد که شاخص متوسط واریانس استخراجشده باال  3/1بوده که
این نشان از تأیید روایی همگرا سازهها میباشد .همچنین روایی واگرا به دلیل اینکه مقدار AVE

برای هر سازه بیشتر از همبستگی آن سازه با سایر سازههای موجود در مدل بوده ،روایی واگرای
مدل تأیید میشود.
تجزیه و تحلیل دادهها
جهت سنجش برازش مدل اندازهگیری از پایایی شاخص ،روایی واگررا و همگررا اسرتفاده
گردید .پایایی شاخص برای سنجش پایایی درونی ،شامل سه معیرار ضررایب برارهرای عراملی،
آلفای کرونباخ و پایایی مرکب است.
جدول  :1گزارشهای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مدل
متغیرهای پنهان
حسادت در محل کار
احساس محرومیت و حقارت
آزردگی از موفقیت دیگران
اندوه مقایسه
عالقه به سلب نعمت از دیگران
رفتار انحرافی

نام متغیر در
شکل

ضریب آلفای کرونباخ

ضریب پایایی ترکیبی

ENVY

3/192
3/229
3/929
3/222
3/222

3/13
3/929
3/922
3/222
3/932

D.B

3/211

3/992

HE
AZ
MO
SALB

)(AlPh ≥ 0/7

)(CR ≥ 0/7

با توجه به مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی مرکب گزارششده در جدول شماره 9
همانگونه که مشاهده میشود تمامی متغیرهای پنهان دارای مقدار آلفای کرونباخ و ضریب
پایایی ترکیبی باالی  3/2میباشند که نشاندهنده این است که مدل دارای پایایی (چه از نظر
آلفای کرونباخ و چه از لحاظ پایایی ترکیبی) مناسبی میباشد(داوری و رضازاده.)9312 ،
بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه ،محاسبه و
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مقدار مناسب آن برابر و یا بیشتر از  3/1میباشد (هالوند .)9111 ،بارهای عاملی در شکل شماره
 2نشان داده شده است .با توجه به اینکه همه بارهای عاملی سنجهها در سازه مربوطه باالی 3/1
میباشد ،نشان از مناسب بودن این معیار دارد.

شکل  :2بارهای عاملی مربوط به دادههای پژوهش

روایی همگرا معیار دیگری است که برای برازش مدلهای اندازهگیری در روش مدلسازی
معادالت ساختاری بهکار برده می شود .فورنل و الرکرر )9119( 9اسرتفاده از متوسرط واریرانس
استخراج شده ) (AVEرا بهعنوان معیاری برای اعتبار همگرا پیشنهاد کردهاند .مگنز و همکاران
( )9112معیاری که برای مطلروب برودن  AVEنمرایش داده مریشرود ،مسراوی و براالتر از 3/1
1. Fornell & Larcker
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دانستهاند .در جدول شرماره  2نترایج خروجری از مردل بررای

AVE

نمرایش داده شرده اسرت.

همانگونه که مالحظه میشود ،نتایج نماینگر مناسب بودن روایی همگرا ( )AVEمیباشد.
جدول  :2روایی همگرا متغیرهای پژوهش
متغیرهای پنهان

عنوان در مدل

میانگین واریانس استخراجی

حسادت در محل کار
احساس محرومیت و حقارت
آزردگی از موفقیت دیگران
اندوه مقایسه
عالقه به سلب نعمت از دیگران
رفتار انحرافی

ENVY

3/239
3/223
3/231
3/229
3/291
3/112

)AVE (≥ 0/4

HE
AZ
MO
SALB
D.B

جهت بررسی روایی واگرای مدل اندازهگیری ،فورنل و الرکر ( )9199بیان میکنند که
روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبولی است که میزان  AVEبرای هر سازه بیشتر از واریانس
اشتراکی بین آن سازه و سازههای دیگر در مدل باشد .در  PLSبررسی این امر بهوسیله ماتریسی
حاصل میشود جدول شماره  2که خانههای این ماتریس حاوی مقادیر ضرایب همبستگی بین
سازهها و جذر مقادیر  AVEمربوط به هر سازه است.
جدول  :3محاسبه فارنرالرکر
عالقه به
سلب نعمت
از دیگران

3/933

اندوه
مقایسه

احساس
محرومیت
و حقارت

حسادت
در محل
کار

رفتار
انحرافی

آزردگی از
موفقیت
دیگران

3/999

3/229
3/222

3/229
3/119
3/132

3/921
3/313
3/939
3/291

آزردگی از موفقیت دیگران
رفتار انحرافی
حسادت در محل کار
احساس محرومیت و حقارت

3/991

3/222

3/292

3/122

3/222

اندوه مقایسه

3/232

3/222

3/293

3/322

3/299

عالقه به سلب نعمت از دیگران

بر اساس نتایج بهدستآمده از همبستگیها و جذر  AVEکه بر روی قطر جدول شماره 3
قرار داده شده میتوان روایی واگرای مدل در سطح سازه را از نظر معیار فورنلالرکر نتیجه

102

مطالعات مدیریت(بهبود و تحول) ،سال بیستوهشتم ،شماره  ،71بهار 78

گرفت .پس از سنجش روایی و پایایی مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری از طریق روابط بین
متغیرهای مکنون ،مورد ارزیابی قرار گرفت .در پژوهش حاضر از پرکاربردترین معیارها برای
برازش مدل ساختاری استفاده شده است .این معیارها شامل؛ ضریب تعیین ( ، )R2ضریب قدرت
پیشبینی ( )Q2و ضریب معناداری ( ،)t-valueاست.

شکل  :3ضرایب معناداری مربوط به دادههای پژوهش

نتایج به دستآمده از تحلیل مدل ساختاری در جدول ،معیار  ( R Square( R2را برای
متغیر درونزای مدل پژوهش نشان میدهد .نتایج این معیار نشان میدهد که مطابق بررسی چین

9

()9119سه معیار  3/33 ، 3/91و  3/22بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی
میباشد .که در برازش مدل ساختاری مشاهده شد .متغیر درونزا بزرگتر از  /22می باشد و این
نشان از برازش قوی مدل ساختاری است .ضمن آنکه به منظور بررسی قدرت پیشبینی مدل از
1. Chin
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معیاری تحت عنوان

criterion(Q2

 )Stone-Geisserاستفاده شده است .بر اساس پژوهشهای

هنسلر و همکاران)2331( 9در مورد شدت قدرت پیشبینی مدل در مورد سازههای درونزا سه
مقدار  3/92 ، 3/32و  3/32برای قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی مدل مطرح شده است.
و با مالحظه نتایج این معیار در جدول شماره  1و با توجه به اینکه میزان  Q2متغیر درونزا 3/222
می باشد میتوان نتیجه گرفت که مدل از قدرت پیشبینی قوی برخوردار است.
جدول  :4ضریب تعیین ) (R2و ضریب قدرت پیشبینی ()Q2

رفتار انحرافی
3/239
3/312

R2
Q2

با توجه به مدل آزمون شده الگوی شماره سه t- Value ،همه متغیرها باالتر از  9/12است که
نشان از معناداری روابط دارد .آماره تی( )tاگر کمتر از 9/12باشد نشان دهنده رد آزمون و باالی
 9/12نشان دهنده معناداری رابطه متغیرها است .ضریب مسیر بین متغیرها نیز در الگوی شماره دو
آورده شده است .در ادامه مطابق با جدول شماره  2ضرایب مسیر ،آماره تی فرضیهها آورده شده
است
جدول :5آزمون فرضیههای مدل پژوهش
فرضیه ها
فرضیه اصلی اول
فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی چهارم

حسادت در محل کار بر رفتار انحرافی تأثیر دارد.
آزردگی از موفقیت دیگران بر رفتار انحرافی
کارکنان تأثیر دارد.
احساس محرومیت وحقارت بر رفتار انحرافی
کارکنان تأثیر دارد.
عالقه به سلب نعمت از دیگران بر رفتار انحرافی
کارکنان تأثیر دارد.
اندوه مقایسه بر رفتار انحرافی کارکنان تأثیر دارد.

ضریب
مسیر
3/119

آماره
تی
1/933

نتیجه
فرضیه
تأیید

3/133

3/299

تأیید

./12

1/222

تأیید

3/19

3/233

تأیید

3/132

2/912

تأیید

)(ns = no significant, *p < .05, **p < .01, ***p < .001

1. Hensler et al.
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نتایج فوق نشان داد که حسادت در محل کار بر رفتار انحرافی با آمارتی 1/933و ضریب
مسیر 3/119تأثیر داشته است .در ادامه بررسی مشخص شده که آزردگی از موفقیت دیگران با
آمار تی  3/299و ضریب مسیر ،3/13احساس محرومیت و حقارت با آمارتی  1/222و ضریب
مسیر ،3/12عالقه به سلب نعمت از دیگران با آمارتی  3/233و ضریب مسیر 3/19و اندوه مقایسه
با آمارتی  2/912و ضریب مسیر 3/132بر رفتار انحرافی تأثیر مثبت و معناداری در سطح
اطمینان 11/1داشته است.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به افزایش پیچیدگیها و پیشرفت علم و تکنولوژی توجه به مسائل روانشناختی برای
موفقیت سازمان از اهمیت بسزایی برخوردار است .گاهی وجود احساس حسادت در بین کارکنان،
کار را برای سازمان برای پیشی گرفتن از رقبا سختتر میکند .در مسائل کاری که مستلزم کار
گروهی است برای مشارکت کارکنان وجود حس همیاری و نبود احساساتی چون حسادت از
اهمیت ویژهای برخوردار است ،چرا که چنین احساساتی به مرور زمان موجب رفتارهای انحرافی
چون کارشکنی و در نتیجه نرسیدن به موفقیت در کار گروهی شود.
حسادت از آن دسته از احساساتی قرار دارد که میتواند تأثیر مثبت یا منفی بر کارکنان برای
ادامه فعالیت آنها داشته باشد(اسمیس وکیم2392 ،9؛ شاعو و الزاروس .)2392 ،در صورت عدم
مدیریت حسادت میزان عزت نفس و خودباوری کارکنان کاهش مییابد و این عدم خودباوری
میتواند به ضرر سازمان تمام شود از طرفی میزان اشتیاق شغلی کارکنان را کاهش داده و ادامه
این روند در گذر زمان حتی میتوانند موجب ورشکستی سازمان گردد(شاعو و الزاروس،
 .)2392این احساس میتواند موجب کاهش تسهیم اطالعات و یک ارتباطات باز و باکیفیت
گردد که این به مرور باعث عدم موفقیت کارکنان در کارهای تیمی که نیاز به حس همدلی
دارند ،میشود(وبکر )2392 ،2از طرفی با بروز رفتارهای انحرافی بین کارکنان باعث میشود
کارکنان از همه توانمندیها و مهارتهای خود برای پیشرفت سازمان استفاده نکرده و از طرفی به
1. Smith & Kim
2. Wobker et al.
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سرکوب دیگر همکاران نیز بپردازد(کولبرت و همکاران .)2331 ،طبق پژوهش انجام شده
مشخص گردید که حسادت در محیط کار و همچنین ابعاد آن که شامل آزردگی از موفقیت
دیگران ،احساس محرومیت و حقارت ،عالقه به سلب نعمت از دیگران و اندوه مقایسه است در
سطح اطمینان  11/1درصد تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار انحرافی بین فردی داشته است .این
بدان معنا است که اگر حسادت در محل کار افزایش یابد رفتارهای انحرافی از جمله شایعه
پراکنی ،رفتارهای ضد تولید و غیره نیز افزایش مییابد و میتواند پیکره سازمان را ویران کند.
چرا که شرط موفقیت هر سازمانی وجود اعتماد متقابل اعضا به یکدیگر و به مدیر ،مشارکت و
انجام کارهای تیمی و غیره است و البته همانطور که در ادبیات پژوهش ذکر شد حسادت می-
تواند دو جنبه مثبت و منفی داشته باشد؛ جنبه منفی آن همان زیرآب زنی ،تخطی از وظایف،
خراب کردن وجه فرد محسود و غیره است و جنبه مثبت آن ایجاد حس رقابت و انجام کارها
برای رسیدن به موفقیت است .حال اگر سازمانی به اینگونه احساسات توجهی نکند در آینده
ممکن است خسارت زیادی را متحمل شود اما در صورت توجه و تمرکز بر این احساسات
سازمانها میتوانند از آن در جهت افزایش کارایی بهرهبرداری نمایند.
به این منظور به سازمان مربوطه توصیه میشود در هر دوره متناسب با وظایف هر فردی
وظایفی را بر عهده آنان قرار داده و در نهایت با تجزیه و تحلیل قرار دادن کار آنها نتیجه را در
اختیار آنان قرار داده به طوری که در جریان تمامی بررسیهای انجام شده قرار بگیرند سپس به
بهترین فرد متناسب با کاری که انجام داده پاداش داده شود.
از آنجایی که گاهی افراد حسود را دیگر شاید نتوان کنترل کرد و در آینده بر روحیه فرد
محسود تأثیر بدی خواهند داشت در این راستا به سازمان توصیه میشود با قرار دادن نتایج
پژوهش هایی در این راستا میزان اطالعات آنان را باال برده و به نحوی به فرد مورد حسادت قرار
گرفته بفهماند که جایگاهش آنگونهای باال هست که شاید برخی به او حسادت میکنند لذا
بهتر است ،پیشدستی کند و با فروتنی با آنان صحبت کرده به طوری که شعله حسادت آنان را
کمتر کند گاهی افراد حسود سخنان نادرستی را در ارتباط با فرد محسود با دیگر همکاران در
میان میگذارند در این شرایط عصبانیت بیمعنا است فرد محسود میتواند با اعمال و رفتار و
موفقیتهای خود به همکاران ثابت کند حرفهای فرد حسود بیمعنا است .تمامی این موارد با
آموزش و دادن اطالعاتی در این راستا میتواند مفید واقع شود.
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از آنجایی که آزردگی از موفقیت دیگران موجب افزایش رفتارانحرافی میشود لذا توصیه
میشود به افراد متناسب با روحیات و تواناییهایی که دارند ماموریت داده که تا جایی که امکان
دارد در کار خود موفق شود همچنین میتوان با استفاده از تکنیک چرخش شغلی افراد را در
پستهای مختلف قرار داد که به مرور زمان به مهارتها و استعدادهای خود پی ببرند.
براساس اینکه احساس محرومیت وحقارت بر رفتار انحرافی تأثیر داشته است لذا پیشنهاد
میشود با شناسایی اینگونه افراد آنان را در گروهای اجتماعی قرار داد تا با برقراری رابطه و
تعامل اجتماعی بتوانند این احساس را از خود دور کنند و بدانند که همه افراد میتوانند روحیه و
استعدادهای مخصوص به خود را داشته باشند.
بر اساس اینکه عالقه به سلب نعمت از دیگران بر رفتار انحرافی موثر بوده است پیشنهاد می -
شود که مدیریت با برگزاریهای سمینارهایی به تشریح این ویژگی از طریق دین و مذهب
پرداخته و میزان اطالعات افراد را در ارتباط با این خصیصه نابهنجار افزایش داده ،چرا که ممکن
است برخی از افراد برای رفع این افکار نیاز به درمان داشته باشند.
از آنجایی که اندوه مقایسه بر رفتار انحرافی تأثیر گذار بوده است بنابراین توصیه میشود که
سازمان در صورت موفقیت کارکنان هرگز به مقایسه افراد با یکدیگر نپردازد چرا که در این
شرایط کارکنان ممکن است حتی به خاطر اینکه ممکن است با همکار خود مقایسه شوند دست
از کار کشیده و تمایل خود را برای ادامه مسیر از دست دهند.
هر پژوهش علمی با توجه به ماهیت خاص خود ،دارای محدودیتهایی میباشد؛ پژوهش
حاضر جدای از این قاعده نیست .یکی از محدویتهای پژوهش تأثیر بعضی از عوامل خارج
کنترل برای پژوهشگر همچون دید و نگرش افراد و تأثیر آن در پاسخگویی به پرسشنامه ،به
عالوه اینکه متغیر رفتار انحرافی یک رفتار نامطلوب است که ممکن است دقت نتایج را تحت
تأثیر قرار داده باشد .محدودیت دیگر برای این پژوهش عدم تعمیم پذیری نتایج پژوهش
می باشد .زیرا این پژوهش تنها در این شرکت صورت پذیرفته و امکان تعمیم نتایج آن به سایر
سازمانها وجود ندارد.
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