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Abstract
The purpose of the study at hand was to identify the pattern of the staff envy
management in public organizations. Adopting a systematic, scientific research
design, this study set out to answer the main research question, “How is the pattern
of the staff envy management in public organizations?” Relying on the qualitative
research approach, the study used Strauss and Corbin systematic grounded theory
method. Data collection was done through semi-structured interviews with 24
participants. Based on the obtained results, the causal conditions were classified as
four categories, namely individual, sociopolitical, structural, and administrativemanagerial factors. The core theme was found to be comprised of emotional,
cognitive, and behavioral categories. The related actions and interactions were
named strategy categories; these eight categories were organizational transparency,
enhancement of managers’ emotional intelligence, justice-orientedness,
enhancement of the staff’s spirituality and professional morality in the workplace,
cooperation-competition strategy, managers’ support of the staff, provision of job
security, and reduction of distrust and dissimilarity among the members of a
department. The contextual conditions were explained as the three categories of
social factors, cultural factors, and materialism. The concepts obtained from
intervening factors were classified as the work experience/contract and the staff’s
behavioral traits. Finally, the consequences were divided into individual and
organizational factors.
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طراحی الگوی مدیریت حسادت كاركنان در سازمانهای
دولتی
2

اکبر حسنپور ،1سعید جعفرینیا ،1یوسف وکیلی ،1مهدی مهذبی
 .1استادیار ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

 .2دکتری مدیریت دولتی ،گرایش مدیریت منابع انسانی ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت 1399/12/08 :ـ تاریخ پذیرش)1400/03/12 :

چكیده
هدف از این پژوهش طراحی الگوی مدیریت حسادت كاركنان در سازمانهای دولتی بود .پژوهشگران در این پـژوهش بـر آن
بودند تا با طراحی یك پژوهش علمی و نظـا منـد بـ پرسـش اصـلی پاسـخ دهنـد :الگـوی مـدیریت حسـادت كاركنـان در
سازمانهای دولتی چگون است؟ رویكرد پژوهش حاضر از نوع كیفی بود ك با روش دادهبنیاد نظا منـد اسـتراو و كـوربین
انجا شد .دادهها نیز ب صورت مصاحبة نیم ساختاریافت با  24مشاركتكننده در پژوهش گردآوری شـدند .بـر اسـا نتـایج،
شرایط علّی در قالب  4مقولة عوامل فردی ،عوامل سیاسی و اجتماعی ،عوامل ساختاری ،و عوامل اداری و مدیریتی دست بندی
شدند .پدیدة محوری در قالب  3مقولة عاطفی و شناختی و رفتاری تبیین شد .تعامالت و كنشهای مربوط بـا عنـوان طبقـة
راهبرد در قالب  8مقولة شفافیت سازمانی ،تقویت هوش هیجانی مدیران ،عدالتمحـوری ،تقویـت معنویـت و اخـال كـاری
كاركنان در محیط كار ،استراتژی همكاری ـ رقابت ،حمایت و پشتیبانی مدیران از كاركنان ،ایجاد امنیت شغلی ،و كاهش عـد
اطمینان و عد تجانس اعضای یك واحد شناسایی شدند .شرایط زمین ای در قالب  3مقولة عوامل اجتماعی و عوامل فرهنگی
و مادیگرایی تبیین شدند .مفاهیم حاصل از شرایط مداخل گر نیز در قالب  2مقولـة سـواب خـدمتی و قـراردادی كاركنـان و
ویژگیهای رفتاری كاركنان دست بندی شدند .در نهایت پیامدها شامل دو مقولة پیامدهای فردی و سازمانی ب دست آمدند.

كلیدواژگان
حسادت كاركنان ،دادهبنیاد ،سازمانهای دولتی ،مدیریت حسادت كاركنان

 رایانامة نویسندۀ مسئولm.mohazabi@khu.ac.ir :
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مقدمه
افراد در محیط کار ،به طور مستمر ،خود را با مقایسه با دیگر کارکنان قضاوت میکنند .اگر
کارکنان خود را با افرادی مقایسه کنند که وظایف بیشتر و مهمتری ،در محدودهای که خود
آنها ارزشمندند ،دارند ،احساس حسادت آنها شررو مریشرود (

Menon & Thompson

 .)2010بنابراین حسادت از جمله احساسات منفی و ناخوشایند اسر

کره از مقایسرههرای

نامطلوب اجتماعی ناشی میشود ( )Liu et al. 2019و به طور معمول در محل کرار وجرود
دارد .هرچند کارکنان تمایل ندارند دربارة حسادتهایشان ،کره منشر آنهرا موفقیر هرای
دس نیافتهشان اس

صحب

کنند ،به دلیل رقاب

زیادی در محیطهای کاری متداول اس

ذاتی زندگی سازمانی ،حسادت تا حدود

( .)Smith et al. 2017فرایند مقایسة اجتماعی میان

افراد شبیه به هم خودارزشیابی مداوم را به دنبال دارد که مریتوانرد در پاسر بره موفقیر
ادراکشدة دیگران احساسات منفی را برانگیزاند .هنگامی که حسادت بره وجرود مریآیرد،
رابطة فرد با شخص دیگر آسیب میبیند و به طور بالقوه مخرب اس

(

Shu & Lazatkhan

 .)2017اما پیوندهای بین انسانها برای سازمانها ضروری اس  .در واقع سرازمانهرا بایرد
افراد مختلف را برای همکاری با یکدیگر ترغیب کنند ترا بتواننرد وضرعیتی را بره وجرود
آورند که فقط توسط افراد و به عنوان یک گروه ایجاد میشود .مسلماً استانداردها و رویهها
نیز نقش دارند؛ اما نمیتوانند جایگزین روابط انسانی شوند .در نتیجه تخریب ایرن روابرط
انسانی میتواند سازمان را از بین ببرد (.)Liu et al. 2020
بیان مسئله
وجود حسادت در تیم ،واحدهای سازمانی ،یا حتی کل سازمان بسیار نگرانکننده اس  .زیررا
به روابط بینفرردی حملره و ظرفیر

تعامرل و کیفیر

آن را تضرعیف مریکنرد .در نتیجره،

شایعترین و احتماالً خطرناکتررین نتیجرة حسرادت بررای سرازمانهرا نرابودی پیوندهاسر
( .)Navarro et al. 2018هنگامی که حسادت در روابط کارکنان شکل بگیرد ،پیامرد اصرلی آن
نابودی دوستیهاس

و منجر به بیاعتمادی و ترس از این میشرود کره ممکرن اسر

یکری

بیشتر از دیگرری داشرته باشرد ( .)Liu et al. 2019احسراس فرومرایگی ناشری از حسرادت و
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عصبانی

باعث میشود کارکنان نتوانند رابطة سالم با همکار خود برقرار کننرد .ایرن جنبره از

حسادت نگرانکننده اس  .زیرا پیوندهای بینفردی پایههای سازمانها را شکل میدهند و بره
اندازهای ارزشمندند که سازمانها را قادر میسازند ترا تکامرل یابنرد ( .)Vidaillet 2008آنچره
سازمان را به وجود میآورد ساختار بهخروبی تعریرفشرده ،اجررای رویرههرا ،سیسرتمهرای
مدیریتی ،و انتخاب اشخاص برای هر پس
وابسته اس

نیس ؛ وجود یک سازمان به پیونردها و روابطری

که بین اعضای آن ایجاد میشود .و ت ثیر اصلی حسادت آسیب رساندن به روابط

و پیوندهای موجود در سازمانها یا بین افراد یرا برین واحردها و گرروههاسر  .حسرادت از
انسجام جلوگیری میکنرد و بره بنیراد و پایرة سرازمان آسریب مریرسراند (.)Lee et al. 2018
حسادت میتواند انگیزة رفتار غیراخالقی بینفردی ،با هدف آسیب زدن به افراد نزدیک خرود
(مثل همکاران) ،را در فرد ایجاد کند .اثبات شده که حسادت باعث میشود کارکنران مسرتقیم
در کار همکارانشان کارشکنی کنند ،با آنها در محل کار رقاب

کننرد ،یرا در مردیرانی اعمرال

نفوذ کنند که حقوق و مزایای آنها را تعیین میکنند (.)Smith et al. 2017
بنابراین توجه به نیازهای درونی و روحی کارکنان و رعایر

شر ن و منزلر

آنهرا در

سازمان اهمیتی ویژه دارد و ریشه یابی رفتار کارکنان بایرد سررلوحة اقردامات و تصرمیمات
مدیران در سازمانها باشد .حسادت یکی از عوامل تعیین کنندة رفتار در سازمانهای دولتری
اس

که کارکنان را به رفتارهای مخرب وامریدارد ( .)Linstead et al. 2014از ایرن رو ،در

سازمانهای دولتی ،مدیران با داشتن اطالعات در این زمینه به رعای

ش ن انسران و رفترار

اخالقی از یک سو و افزایش عملکرد و کارایی سازمان از سوی دیگر و به دنبرال آن نترایج
باکیفی تر و افزایش انگیزة درونی کارکنان کمک شایانی میکننرد .در شررایط کنرونی ،کره
سازمانهای دولتی درگیر مسائل عملکردی مختلف اند ،رسیدگی به مسائل رفتاری کارکنران
تا حدودی برای کاهش تنشهای حاصل از این شررایط و ایجراد انگیرزة درونری کارکنران
میتواند مؤثر و مفید باشد .ضرورت بررسی حسادت آنجا احساس مریشرود کره عواقرب
منفی آن میتواند هم برای افراد و هم برای سازمانهای دولتری زیرانآور باشرد .همچنرین،
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داشتن درک صحیح از حسادت توانایی مدیران سازمانهای دولتری را بررای سرازگاری برا
دیدگاههای پژوهشگران حسادت افزایش میدهد.
به اینکه در سالهای اخیر موضو بهرهوری در سازمانهرای دولتری در ایرران

با عنای

(آییننامة اجرایی ارتقای بهرهوری در دستگاههای اجرایی ،برنامة ششم توسعه ،سیاس های
کلی اقتصاد مقاومتی) بهخصوص در چهار وزراتخانة نف  ،ورزش و جوانان ،تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،و صم
تنگاتنر

بررا کمیر

مورد ت کید بسیار قرار گرفته اس
و کیفیر

و بهررهوری ارتبرا مسرتقیم و

نیرروی انسررانی در سررازمانهررای دولتری دارد ،بسرریاری از

پژوهشگران عوامل مشهود ت ثیرگذار بر بهرهوری سازمانهای دولتی را مطالعه کردهاند .امرا
در زمینة بررسی عوامل نامشهود تالش چندانی صورت نگرفته اس

و شناسایی این عوامل

یکی از حوزههایی اس

که به تحقیق نیاز دارد (قلیپرور و همکراران  .)1397حسرادت از

عوامل نامشهودی اس

که بر بهرهوری سازمان ت ثیر بسیار دارد .بنابراین ،بررسی این مفهوم

در سازمانهای دولتی ایران با توجه به ت کید این سازمانها بر ارتقای بهرهوری حائز اهمی
اس

(قلیپور و همکاران  .)1397از دیدگاه نظری نیز میتوان گف

تحقیقات علمی اندکی در این حوزه صورت گرفته اس
مهمی که میتوان برای آن برشمرد ایرن اسر

در سره دهرة گذشرته

( .)Liu et al. 2019یکی از دالیرل

کره مردیران در سرازمان تمایرل زیرادی بره

همکاری در بررسی این پدیدة منفی ندارند .زیرا خود نیز به نروعی درگیرر ایرن پدیرده انرد
( .)Ghadi 2018عالوه بر این ،پژوهشی یاف

نشد که حسادت را در بخش دولتری تحلیرل

کرده باشد.
مدیران در سازمانهای دولتی و خصوصی تحر

محردودی هرا و شررایط مختلرف و

بسیار ویژهای کار میکنند .بنابراین ،بسریار مهرم اسر

کره نقرش مردیران در رابطرة میران

حسادت و رفتارهای کارکنان در بافر هرای سرازمانی مشرخص بررسری شرود .بنرابراین،
پژوهشگران در ایرن پرژوهش بره دنبرال طراحری الگروی مردیری

حسرادت کارکنران در

سازمانهای دولتی بودند؛ متفاوت با پژوهشهای قبلی که در آن ها فقط بره آزمرون مفهروم
حسادت کارکنان در محیط کار توجه شده اس  .با توجه به مطالب بیرانشرده در پرژوهش

793 

طراحي الگوی مديريت حسادت كاركنان در سازمانهای دولتي

تا با طراحی یک پژوهش علمی و نظاممند به پرسش اصلی پاسر

حاضر سعی بر آن اس
داده شود :الگوی مدیری

حسادت کارکنان در سازمانهای دولتی چگونه اس ؟

مباني نظری
مفهومشناسي حسادت

کلمة حسادت 1از واژة الترین  invidereمشرتق شرده اسر  ،بره معنری خیرره نگراه کرردن
بدخواهانه .در ریشهشناسی کلمه یک مرجع روشن وجود دارد :خیره نگاه کردن .حسرادت
با نگاه به شخص دیگر که امکانی در اختیار دارد و شخص از داشتن آن محروم اس

آغراز

میشود .امکانی که دیگری دارد و شخص ندارد در مفهوم گستردهتر احساس خروب ،یرک
دستاورد ،یک کیفی  ،یا یک منبع اس  .در برخی موارد نیز شاد و سرالم

برودن دیگرران

میتواند منش بروز حسادت باشد (.)Smith et al. 2017
حسادت واکنشی منفی در برابر موقعی
ارتبا با هدفی اس

ضعیف ادراکشده در مقایسه با فرد دیگر و در

که به نوعی با احساس هوی

فرد مرتبط و بررای او ارزشرمند اسر

( .)Protasi 2016ارسطو مقایسههای اجتماعی را هستة حسادت میداند :بدون مقایسه هری
حسادتی نمیتواند به وجود آید .این فیلسوف بر اهمی

مقایسرههرای اجتمراعی در ایجراد

چندین احساس بزرگ (مثالً حسادت ،تقلید ،ترحم) ت کید میکند .او مقایسههای اجتمراعی
را بخشی از ماهی

بشر میداند .به گفتة ارسطو ،انتظار نمیرود هر مقایسة اجتماعی باعرث

احساس حسادت شود .در واقع مقایسة اجتماعی میتواند به نتایج و تشخیصهای مختلف
منجر شود .ارسطو تصریح میکند که فقط مقایسات اجتماعی نامطلوب میتوانرد حسرادت
ایجاد کند ( .)Smith et al. 2017بنابراین یکی از جنبههای اصلی حسادت این واقعی

اس

که افراد حسود تمایل دارند خود را با دیگران به صورت نامطلوب مقایسه کنند و در نتیجه
نسب

به دیگران احساس کوچک بودن میکنند .جنبة بعدی این اس

که آنها ممکن اس

نتوانند بر این احساس فرومایگی و کوچک بودن غلبه کنند و ممکن اس

در ایرن دیردگاه

گیر بیفتند که شکاف بین دیگران و خودشان به کمبودهای آنها مربو میشود (

Vidaillet

1. envy
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 .)2008روانپزشک هری استک سالیوان 1این نکته را بیان کرد :حسرادت خوشرایند نیسر ؛
زیرا هر گونه فرمولی از آنر هر فرایند ضمنی مرتبط با آنر لزوماً با این نکته آغاز مریشرود
که به چیزی احتیاج دارید ،یک چیز مادی ،که به طرور ناخوشرایند شرخص دیگرری آن را
بهراحتی به این سؤال میانجامد« :چررا شرما آن را نداریرد؟» و ایرن بره

دارد .این وضعی

خودی خود در بعضی موارد برای برانگیختن حس ناامنی کافی اس  .زیرا ظراهراً شرخص
آوردن این امکانات باارزش از اطمینرانخراطر براالتری نسرب

دیگر در به دس
برخوردار بوده اس

بره شرما

که باعث میشود شما حتی از این موضو هم احسراس فرومرایگی و

کوچک بودن کنید (.)Liu et al. 2019
حسادت كاركنان

وقتی فرد نسب

به همکارانش حسادت میکنرد ر احسراس مریکنرد همکراران از حمایر

بیشتری برخوردارند و از آنها بیشتر قدردانی مریشرود ر نسرب
نمیکنند (یا کمتر) از کار نیز احساس رضای

بره افررادی کره حسرادت

کمتری دارد .جای تعجب نیس  .زیرا وقتری

خود را با دیگران مقایسه میکند احساس میکند ارزش کمتری بررایش قائرل هسرتند و در
نتیجه نارضایتی و ناامیدی را در وضعی

خود مشاهده میکنرد ( .)Floyd et al. 2016بررای

کارکنان حسود همه چیز کسلکننده اس  .آنها احساس میکنند که وضعیتشان بههی وجره
نزدیک به آنچه میخواهند نیس ؛ درحالیکه وضعی
برخوردارند مطلوب اس

سایر کارکنان که از امکانرات بهترری

( .)De Clercq 2018شو و الزاتخان ( )2017نیز ت یید کردند کره

حسادت در محل کار زمانی آشکار میشود که کارمندان متوجه عدم تروازن در فراینردهای
ارتقای شغلی و پشتیبانی مقامات سازمانی و سایر منابع رقابتی در سرازمان شروند کره ایرن
وضعی

ممکن اس

برای کارکنان در ارتبرا برا بهررهمنردی از آن مزایرای رقرابتی مرورد

حسادت پیامدهای متناقضی داشته باشد (حکیمی .)1399

1. Harry Stack Sullivan
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روش پژوهش
رویکرد پژوهش حاضر از نو کیفی بود که با روش دادهبنیاد نظاممند استراوس و کروربین
( )1998انجام شد .دادهها به صورت مصراحبة نیمرهسراختاریافته برا مشرارک کننردگان در
پژوهش گردآوری شدند .جامعة آماری این پرژوهش شرامل کارشناسران و مردیران چهرار
وزارتخانة نف  ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،ورزش و جوانان ،و صنع  ،معدن و تجرارت
بود که در بازة زمانی پژوهش در این سازمانها مشرغول فعالیر

بودنرد و حرداقل  5سرال

سابقة کار در این سازمانها داشتند .در این پژوهش انتخاب مشارک کنندگان از ابتدا میسرر
نبود و گسترش انتخاب مشارک کنندگان از آغاز نمونهگیری تا زمانی ادامره پیردا کررد کره
اشبا نظری حاصل شد؛ یعنی مرحلهای که پس از آن اضافه شدن مشارک کننردهای دیگرر
و اطمینان به دس

معنای جدیدی نداش

آمد که اطالعات حاصل شده به طور کامل حوزة

مورد مطالعه را پوشش می دهد .در پژوهش حاضر کفای

نمونهگیرری طبرق قاعردة اشربا

نظری مشخص شد ( .)Corbin 2014: 194اشبا دادهها با  23مصراحبه مشراهده شرد .امرا،
برای اطمینان بیشتر ،محققان جمعآوری دادهها را تا  24مصاحبه ادامه دادند .پرس از اشربا
نظری ،مصاحبة دیگری صورت نپذیرف  .مصاحبهها در حدود  40تا  60دقیقه زمران بررد.
بازة انجام دادن مصاحبهها از مهرماه سال  1398تا اردیبهش ماه سال  1399بود.
جدول  .1خالصة روششناسی پژوهش

پارادایم

نوع پژوهش

پژوهش

هدف

رویکرد

تفسیری

کاربردی

کیفی

روش تحلیل
دادهها

روش
گردآوری

جامعة آماری

دادهها

روش

حجم

نمونهگیری

نمونه

مدیران

هدفمند و

نظریهپردازی

مصاحبة

سازمانهای

گلولة برفی

دادهبنیاد نظاممند

نیمهساختاریافته

دولتی (چهار

تا رسیدن به

وزارتخانه)

نقطة اشبا

 24نفر
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در این پژوهش برای اعتباربخشی از روش زاویهبندی (همسوسازی) استفاده شرد .ایرن
روش انوا مختلفی دارد که در این پژوهش از زاویهبندی پژوهشگر 1استفاده شرد .در ایرن
نو راهبرد پژوهشگر جه

بررسی و بازنگری یافتهها از پژوهشگران و تحلیلگران متعردد

کمک میگیرد .از این رو ،در این پژوهش برای ت یید کدها از  2نفرر اعضرای هیئر علمری
دانشگاه خوارزمی و  4نفر خبرة شغلی کمک گرفته شد .برای آزمون پایایی مصاحبهها نیرز
از پایایی بازآزمون (شاخص ثبات) و روش توافق درونموضوعی استفاده شد که به ترتیرب
 90درصد و  95درصد به دس
اس

( )Kvale 1996قابلی

آمد .با توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از  60درصرد
اعتماد کدگذاریها ت یید شد و میتوان ادعا کرد میزان پایرایی

تحلیل مصاحبة کنونی مناسب اس .
در این پژوهش ،هر یک از مصاحبهها ،پس از مکتوب کرردن مرتن آنهرا ،بره صرورت
جمله به جمله ،به دق

بررسی و پیام اصلی یا مفهوم کلیدی مستتر در هر یک از عبارتها

استخراج شد .در برخی جملهها مصاحبهشوندگان از اصرطالحاتی اسرتفاده مریکردنرد کره
مستقیم به عنوان یک کد قابل استفاده بود و در برخری مروارد مفهرومی در ورای جمرالت
پنهان بود که محقق با توجه به نی

گوینده مفهومی به آن نسب

داد و به صورت یرک کرد

اولیه در نظر گرف  .کدهای اولیه ،پس از هر مصاحبه ،پاالیش شدند و با توجه به سرنخی
و تجانس با سایر کدهای کشفشده ذیل مفهومی کالنتر قرار گرفتند و این فرایند بارهرا و
بارها تکرار شد تا ،پس از پاالیش مکرر ،کدهای اولیه به مفاهیم و مفاهیم مرتبط برا مقولره
در سطحی انتزاعیتر در یک مقوله قرار گرف  .پس از تحلیل همة مصاحبههرا ،تعرداد 373
کد اولیه شناسایی شد که پس از پاالیش به  108مفهوم و  24مقولة فرعی و  6مقولة اصرلی
تبدیل شدند .در ادامه نتایج بهدس آمده از این پژوهش به تفکیک هرر یرک از مقولرههرای
اصلی تشریح شده اس .

1. investigator triangulation
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شرایط علّی :در این پژوهش شرایط علّی عوامل ایجادکنندة حسادت کارکنان در محیط
کار بودند .با بر اساس تجزیهوتحلیل مصاحبههای صورتگرفته ،شرایط علّی ت ثیرگرذار برر
پدیدة حسادت کارکنان در محیط کار به صورت جدول  2خالصه شد.
جدول  .2مفاهیم و مقولههای شناساییشده مرتبط با شرایط علّی

مفاهیم
دادن موقعی

ترس از دس

مقولة فرعی

مقولة اصلی

شغلی

عزت نفس پایین
عدم برآورد صحیح انتظارات کارکنان از عملکردشان

عوامل فردی

ارزیابی شناختی منفی از ارتقای شغلی همکاران
خویشاوندساالری
قومی گرایی
تبعیض جنسیتی
رفتارهای سیاسی و پش

عوامل سیاسی و اجتماعی

پردة برخی از مدیران

تفاوت بیننسلی بین مدیر و کارمند
محیط رقابتی بردر باخ
مهندسی مجدد
کوچکسازی سازمان
وابستگی متقابل وظایف
عدال

توزیعی

عدال

رویهای

عوامل ساختاری

شرایط علّی

عدم شفافی
عدم دریاف
محدودی

بازخورد
در منابع

عدال

مراودهای

عدال

اطالعاتی

دیده نشدن از طرف سازمان
سطح پایین تبادل رهبرر عضو
سرکوب و نگاه ابزاری به کارکنان
عدم شایستهساالری در سازمان
عدم امنی

شغلی در محیط کار

عوامل اداری و مدیریتی
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مقولة محوری :مقولة محوری در این پژوهش ،با توجه بره هردف پرژوهش ،حسرادت
کارکنان در سازمانهای دولتی بود .در جدول  3مفاهیم و مقولههای مررتبط برا ایرن مقولره
خالصه شده اس .
جدول  .3مفاهیم و مقولههای شناساییشده مرتبط با مقولة محوری

مفاهیم
خوشحالی از شکس

مقولة فرعی

مقولة كلی

خوردن همکاران

احساس نارضایتی و ناخشنودی
حس تنفر نسب
احساس خصوم

به همکاران
به همکاران

نسب

عاطفی

احساس ناراحتی از موفقی ها و آیندة کاری بهتر همکاران
احساس افسردگی
سطح پایینی از شاد بودن
احساس حقارت
حرص و طمع زیاد
سطح پایینی از اعتمادبهنفس

شناختی

استرس
مقایسه و ارزیابی با همکاران
زیرآبزنی
با همکاران

عدم همکاری و مشارک

شایعهسازی و تخریب شهرت و اعتبار همکاران
کارشکنی در کار همکاران
بطال

اجتماعی

پرخاشگری نسب

به همکاران

عدم تحسین همکاران از روی عالقه
بزرگنمایی اقدامات اشتباه همکاران
انتقادات مخرب و غیرمنصفانه علیه ایدههای همکاران
بیارزش نشان دادن تالشهای همکاران
قدرنشناسی
عدم تمایل به رقاب

مقولة محوری

با همکاران

رفتار ماکیاولگرایانه

رفتاری
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تر ثیر قررار

شرایط زمینهای :شرایط زمینهای شررایطی ویرژهانرد کره راهبررد را تحر
میدهند .شرایط زمینهای در این پژوهش در جدول  4خالصه شده اس .
جدول  .4مفاهیم و مقولههای شناساییشده مرتبط با شرایط زمینهای

مفاهیم

مقولة اصلی

مقولة فرعی

محتوای رسانهها
نابرابری در سطح جامعه
عوامل اجتماعی

تنو قومیتی کارکنان
طبقة اجتماعی کارکنان
محیط خانوادگی کارکنان
فرهن

سازمانی

تنو فرهنگی
فرهن

عوامل فرهنگی

شرایط زمینهای

عمومی
مادیگرایی

مادیگرایی

شرایط مداخلهگر :شرایط مداخلهگر شرایط ساختاری هستند که به پدیدة مورد نظرر تعلرق
دارند و بر راهبردهای کنش و واکنش اثر میگذارند .در این پژوهش پس از بررسری مفراهیم و
مقولهها مطابق جدول  5شرایط مداخلهگر بدین شرح شناسایی و دستهبندی شدند:
جدول  .5مفاهیم و مقولههای شناساییشده مرتبط با شرایط مداخلهگر

مفاهیم
نو قرارداد کارکنان با سازمان
سوابق کاری قبلی افراد
باورها ،ارزشها ،و نگرشهای کارکنان
تفاوتهای فردی کارکنان

مقولة فرعی

مقولة اصلی

سوابق خدمتی و قراردادی کارکنان
ویژگیهای رفتاری کارکنان

شرایط مداخلهگر

راهبردها :اقدامات یا تعامالت ویژه که از پدیدة اصلی حاصل مریشروند .در جردول 6
مفاهیم و مقولههای مرتبط با این بعد از مدل آمده اس .
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جدول  .6مفاهیم و مقولههای شناساییشده مرتبط با راهبردها

مقولههای فرعی

مفاهیم

مقولة اصلی

شفاف بودن معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان
تعریف شفاف قوانین مربو به تخصیص و توزیع
منابع
شفافی

معرفی شفاف اهداف سازمان از سوی مدیران

سازمانی

تعریف شفاف قوانین مربو به انتساب و ارتقای
کارکنان
تعریف شفاف مسیرهای شغلی
همدلی

تقوی

مهارتهای اجتماعی
عدال

مراودهای

عدال

رویهای

عدال

توزیعی

هوش هیجانی مدیران

عدال محوری

ارزیابی عملکرد عادالنه
تشویق به نو دوستی
ایجاد جو ایثارگرایانه در سازمان
تشویق به تواضع و فروتنی به هنگام موفقی ها

معنوی

تقوی

محیط کار

ایجاد جوّ همکاری سالم و دوستانه بین کارکنان
تقوی

معنوی

و اخالق کاری کارکنان در

راهبردها

در محیط کار

تشویق کارکنان به همکاری مشترک
تشویق کارکنان به رقاب

استراتژی همکاریر رقاب

سازنده

عدم مقایسة کارکنان با یکدیگر
عدم تحقیر کارکنان
قدردانی و ارج نهادن به تالشهای کارکنان
برقراری روابط همراه با احترام با کارکنان

حمای

و پشتیبانی مدیران از کارکنان

ارائة بازخورد به کارکنان
روابط رهبرر عضو باکیفی
اعتمادسازی در سازمان
کاهش عدم اطمینان و ابهام از محیط کار
ت مین امنی

شغلی کارکنان

عدم تجانس اعضای یک واحد

تقوی

احساس امنی

شغلی و کاهش عدم

اطمینان
عدم تجانس اعضای یک واحد
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پیامدها :پیامدها حاصل کنشها و واکنشها هسرتند .مطرابق جردول  ،7پیامردها در دو
سطح فردی و سازمانی دستهبندی شدند.
جدول  .7مفاهیم و مقولههای شناساییشده مرتبط با پیامدها

مقوله

مفاهیم

مقولة اصلی

کاهش تمایل به ترک سازمان
افزایش رضای

شغلی کارکنان

افزایش انگیزة کارکنان
تقوی

حس مسئولی پذیری کارکنان

تقوی

احساس ارزشمندی در کارکنان

پیامد فردی

کاهش استرس و نگرانی کارکنان
بهبود عملکرد کاری کارکنان
افزایش شادی در محیط کار

پیامدها

ارتقای سرمایة اجتماعی
ارتقای رفتار شهروندی سازمانی
افزایش عالقه به سازمان
افزایش تعلقخاطر کارکنان نسب

به سازمان

بهبود تصویر سازمان

پیامد سازمانی

احساس افتخار به سازمان
افزایش بهرهوری سازمان
افزایش وفاداری کارکنان به سازمان
افزایش تعهد سازمانی

يافتههای پژوهش
مقولة محوری

با توجه به اینکه حسادت یک پدیدة خاص انسانی اس

و پدیردههرای مربرو بره انسران

دارای سه جنبة عاطفی و شناختی و رفتاری هستند ،در این تحقیرق مؤلفرههرایی کره بررای
شناخ

هر چه بیشتر حسادت کارکنان در محیط کار استخراج شد در سه مقولة عراطفی و

شناختی و رفتاری دستهبندی شدند:
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مؤلفة عاطفی :مؤلفة عاطفی احساسات و هیجاناتی اس
ایجاد حسادت شکل میگیرد و در واقع شامل احساساتی اس

که در کارمند حسرود هنگرام
که حسرادت را در کارمنرد

برمیانگیزد .بنابراین احساسات یا واکنش هیجانی به موضو حسادت نشراندهنردة مؤلفرة
عاطفی پدیدة حسادت اس .
مؤلفة شناختی :منظور از مؤلفة شناختی باورها و دیدگاهها و ارزیابیهای کارمند حسود
اس

که در محیط کرار شرکل مریگیررد .در واقرع اطالعرات و باورهرای کارمنرد دربرارة

موضوعی اس

که به آن حسادت میکند .بنابراین ،از نظر شناختی ،به واسطة اسناد منفی و

ارزیابی منفی و باورهای مبنی بر منفی بودن موقعیر هرای برینفرردی و ت ثیرگرذاری ایرن
موقعی ها بر بهزیستی فردی و اجتماعی ،کارمند احساس تهدید میکند.
مؤلفة رفتاری :مؤلفة رفتاری نیز پیامردهای ناشری از حسرادت در کارکنران اسر

کره

برخالف جنبة عاطفی و شناختی ،که در ظاهر کمتر نمود دارند ،مؤلفرههرای جنبرة رفتراری
بهراحتی در کارکنان قابل مشاهده و تشخیص هستند .در واقع مؤلفة رفتاری تمایل کارمنرد
برای پاس به شیوهای خاص به سم

پدیدة حسادتبرانگیز اس .

شرايط علّي

ترس از دست دادن موقعیت شغلی :برخی از کارکنان به دلیل تواناییهای کمتری که نسب

به

همکاران خود دارند همیشه با این ترس مواجه هستند که مبادا در صورتی که تغییر و تحروالتی
در سازمان صورت بگیرد موقعی

شغلی آنها به خطر بیفتد .زیرا همیشه جایگاه خود را متزلزل

میبینند .بنابراین به همکاران توانمندتر خود همیشه حسادت میکنند.
عزتنفس پایین :کارمندانی که عزتنفس پایینتری دارند در صورتی که همکراری برا
مزی

باالتر داشته باشند به احتمال زیاد به او حسادت میکنند .برعکس ایرن موضرو نیرز

امکانپذیر اس  .یعنی در صورتی که عزتنفس و اعتمادبهنفس کارمند باال باشد زمانی کره
در موقعی های حسادتبرانگیز قرار میگیرد بهتر میتواند حسادت خود را مردیرت کنرد.
حتی میتواند از نیروی حسادت خود به مثابة انگیرزهای جهر
امتیازی که از آن محروم مانده اس

استفاده کند.

ترالش بیشرتر بررای رفرع
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عدم برآورد صححیح انتظحارات كاركنحان از عملكردشحان :کارمنردی ممکرن اسر
عملکردی از خود بروز دهد که بسیار پایینترر از عملکررد همکرارش باشرد .ایرن کارمنرد
ممکن اس

در صورت عدم شناخ

توانایی خود این تصرور در ذهرنش ایجراد شرود کره

تواناییاش از همکارش بیشتر بوده؛ ولی ،عملکردی پایینترری از خرود نشران داده اسر .
بنابراین ،تصور نادرس

از توانایی خود باعث میشود کارمند نسب

ضعف کند .درحالیکه اگر کارمند شناخ

به همکارش احسراس

درستی از تواناییهای خود داشته باشد راح تر

میپذیرد که مثالً در یک مورد خاص که عملکردش از همکارش پرایینترر بروده بره دلیرل
توانایی کمتر در آن مورد خاص بوده اس .
ارزیابی شناختی منفی از ارتقای شغلی همكاران :اگر کارمند در ذهنش نگرش منفری
در زمینة ارتقای همکارش داشته باشد و او را محق ارتقا ندانرد و تصرور کنرد کره کارمنرد
ارتقایافته توانایی بسیار کمتری از او داشته و نباید ارتقا پیدا میکرده ،احساس حسرادت در
او شکل میگیرد.
خویشاوندساالری ،قومیتگرایی ،تبعیض جنسیتی :تبعیض در هر سطحی که اعمال شود
موجب محرومی

افرادی نسب

به افراد دیگر و علتری بررای برانگیختگری حسرادت در افرراد

می شود .تبعیضهایی نظیر خویشاوندساالری و پارتیبازی ،عدم رعای

شایستگی ،تبعریض در

واگذاری امکانات و منابع ،تبعیضهای جنسیتی و قومیتی و مذهبی از عواملی هستند که سربب
محرومی

کارکنان و احساس بیعدالتی در آنها و در نتیجه ایجاد حسادت در آنران مریشرود.

یکی از عوامل اجتماعی که در سالهای اخیر نیز در سازمانهای ایران بیشتر دیده شده و سربب
برانگیختن حسادت بین کارکنان شده اس

تعصبات قومیتی اس  .وجود تعصربات قرومیتی در

کارکنان موجب میشود کارمند خواهان برتری و قدرت و سلطة قومی
باشد .هنگامی که یک گروه قومیتی به رقیبی برای قدرت و برتری قومیر
احتمال به وجود آمدن حسادت در اعضای یک قومی

نسب

به قومی

خود بر سایر قومی ها
دیگرر تبردیل شرود
رقیب افزایش مییابد.

رفتارهای سیاسی و پشت پردۀ برخی مدیران :برخی مدیران به دلیل رفتارهای سیاسی
و پنهانکاری و بعضاً البیهای پش

پرده حساسی هایی در برخی کارکنران در ارتبرا

برا
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این رفتارها ایجاد میکنند .کارکنان همیشه ترس از این دارنرد کره ایرن رفتارهرای سیاسری
منجر به ارتقا و ترفیع برخی از همکاران شود و آنها نتوانند به جایگاه واقعی خود برسرند.
چون احساس میکنند که همکارانشان جه

ترفیع و دریاف

مزایای بیشتر با ایرن قبیرل از

مدیران به صورت پنهانی همکاری میکنند.
تفاوت بیننسلی بین مدیر و كارمند :وجرود شرکاف نسرلی برین مردیران و کارکنران
می تواند یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد حسادت در کارکنان باشد .با توجه به شرایط امرروز،
که اغلب کارکنان تحصیلکرده جرذب سرازمانهرا مریشرود و کارکنران قردیمی از سرطح
تحصیلی پایینتری برخوردارند ،با ورود این افراد تحصریل کرردة جدیرد بره سرازمان و در
صورت داشتن صالحی
ترفیع بگیرند یا به سِم

اولیه ،آن ها خیلی زودتر از شررایط قبلری سرازمان ممکرن اسر
و سرپرس

مدیری

واحدی گمارده شوند کره اکثرر کارکنران آن

واحد باتجربه اند ،اما تحصیالت ندارند .در این شرایط کارکنان قردیمی و مسرنترر ممکرن
اس

احساس خوبی به مدیر جدید خود نداشته باشند و تصور کنند کره حرق خرود آنهرا

بوده اس

که به سم

مدیری

واحد دس

پیدا کنند.

محیط رقابتی بردح باخت :ایجراد فضرای رقرابتی بررای منرابع کمیراب و ترفیعرات در
سازمان (به عنوان مثال اگر کارمندی یک مزی
نخواهد رسید) ،موجب افزایش رقاب

و ترفیعی به دس

بین کارکنان جه

آورد به کارمند دیگرری

دستیابی به این منرابع کمیراب و

نهایتاً ایجاد حسادت کارکنان به یکدیگر میشود.
مهندسی مجدد :سازمانها در سالهای اخیر جه

کارآمدی و سودآوری بیشتر بره طرور

منظم کارکنان خود را کاهش میدهند .با این حال ،ایرن رویکررد همیشره بره نتیجرة مطلروب
افزایش بهرهوری و سودهای بلندمدت نمیرسد .اگرچه مهندسی مجدد سود کوتاهمدت برای
سازمان ایجاد میکند ،ت ثیر آن بر کارمندان چیس ؟ کارمندانی که پس از مهندسری مجردد در
کار خود باقی میمانند ترس از دس

دادن موقعی

شغلی خود را دارند .به مرور زمران آنهرا

به تصمیمگیریهای مربو به کارکنان در سازمان مشکوک مریشروند .آنهرا بره دلیرل اینکره
ممکن اس

نفر بعردی بررای اخرراج از سرازمان باشرند از جانرب مردیری

و همکارانشران
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احساس خطر میکنند .این تهدید ادراکشده میتواند بهراحتی رفترار رقرابتی برین کارمنردان
ایجاد کند که در بسیاری از موارد احساس حسادت را در کارکنان شعلهور میسازد.
كوچكسازی سازمان :اسرتراتژی کوچرکسرازی سرازمان یکری از عوامرل سراختاری
ت ثیرگذار بر حسادت کارکنان شناسایی شده اس  .وقتی کارمندی شغل خود را در معرر
از دس

دادن ببیند اضطراب و سردرگمی وجود او را فرامریگیررد .ایرن موضرو موجرب

میشود کارکنان باقیمانده بعد از کوچکسازی ابتکار عمل کمترری در کرار داشرته باشرند.
احساس هر یک از آنها این اس

که ممکن اس

نفر بعدی که اخراج میشود او باشد .در

نتیجه فشار بر او افزایش مییابد و حس حسادت در او تقوی

میشود.

وابستگی متقابل وظایف :در صرورتی کره در یرک واحرد سرازمان وظرایف کارکنران
وابستگی متقابل بیشتری داشته باشد شرایط برای مقایسة اجتمراعی کارکنران بیشرتر فرراهم
شود و نتیجه این خواهد بود که احتماالً کارکنان بیشتر به هم حسادت خواهند کرد.
عدالت :عدال

مصادیق مختلف دارد که یکی از آنها عدال های پرداختی و شرایط شغلی

اس  .اگر کارکنان ارزیابیهای محیطی را عادالنه قلمداد کنند کمتر بر مقایسة اجتماعی بر مبنای
ارزیابی خود با سایرین متمرکز خواهند شد و در نتیجه دیدگاههای منفی کمترری نیرز در ذهرن
آنان ایجاد میشود .وجود شرایط ناعادالنه در سازمان حسادت کارکنان را افزایش میدهد.
عدم شفافیت :عدم شفافی

در هر سازمانی ابهام را افزایش میدهد .افزایش ابهام منجر بره

این خواهد شد که کارکنان به همکاران و مدیران سازمان نگاه از روی اعتماد نداشرته باشرند و
همیشه در حال پنهانکاری و عدم توزیع اطالعات درس
کند اطالعات مورد نیاز کارکنان را پنهان کند و شفافی
کارکنان جه
اطالعات دس
زمان ممکن اس

باشند .بنابراین هر قدر سازمان تالش
در ارائه نداشته باشد حرس کنجکراوی

دستیابی به اطالعات بیشتر خواهد شد .سپس تالش خواهند کرد کره خرود بره
یابند و در این صورت رقابتی نادرس

بین کارکنان شکل میگیرد که در طرول

احساسات منفی ،همچون حسادت ،در آنها ایجاد کند.

عدم دریافت بازخورد :در صورتی که کارکنان اقدامات و عملکرد مثبتری بررای واحرد
خود داشته باشند اما برخی از آنها بهرغم عملکرد مثبر

برازخورد مثبتری از مردیر خرود
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نکنند و سایر همکاران با همان میزان عملکرد بازخورد مثب

نگرش منفی نسب

به سازمان و مدیر ایجاد خواهد شد کره در نهایر

دریاف

کنند در آنها

حرس حسرادت در

کارکنان را ایجاد خواهد کرد.
محدودیت در منابع :اگر در یک واحد سازمانی منبعی که مورد استفادة همة اعضا قرار
میگیرد محدود باشد و در اختیار تعداد کمی از کارکنان قرار گیرد ،حساسی های بسریار را
در آنها ایجاد میکند.
دیده نشدن از طرف سازمان :کارمندانی که شایسرتگی از خرود نشران دادهانرد اگرر از
طرف مدیران باالدستی دیده نشوند ،نتیجه این خواهد شرد کره برر روابرط آنهرا برا سرایر
کارکنان ت ثیر منفی خواهد گذاش .
سطح پایین تبادل رهبر ح عضو :کارکنانی که تعامل کمتری با مدیران خود (سطح پایین
تعامل با رهبر) دارند ،به دلیل عدم حمای

و عدم دریاف

و ارزیابی افراد بر اساس استانداردهای رسمی ،نسب

بازخورد و فرص های آموزشی

به کارکنرانی کره تعامرل بیشرتری برا

مدیران خود دارند حس حسادت بیشتری خواهند داش  .تصمیمها هنگامی عادالنه انگاشته
میشوند که کارکنان رفتار توأم با احترام و عزت را احساس کنند و به آنها دالیل منطقی و
توضیحات مناسب برای تصمیمگیریها داده شود.
سركوب و نگاه ابزاری بحه كاركنحان :کارکنرانی کره در سرازمان معمروالً سررکوب و
سرزنش میشوند احساس خوبی به مدیر و همکارانشان نخواهند داش

و همواره رفتراری

خصمانه از خود نشان میدهند.
عدم شایستهساالری در سازمان :یکی از عوامل متعددی که بر کاهش اعتمراد کارکنران
ت ثیر می گذارد نادیده گرفتن شایستهساالری اس  .یکی از مصرادیق مهرم شایسرتهسراالری
وجود فرص
پیشرف

پیشرف

برابر برای کارکنران اسر  .اگرر بررای برخری از کارکنران فرصر

فراهم باشد و برای برخی دیگر فراهم نباشد ،این عامل ذهنی

کارکنان را نسرب

به هم منفی میکند و حساسی هایی در آنها ایجاد خواهد کرد.
عدم امنیت شغلی در محیط كار :در صورتی که کارکنان بیثباتی و عدم اطمینان را در
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محیط کار را تجربه کنند احساس تهدید میکننرد کره زمینرهسراز احساسرات منفری ماننرد
حسادت خواهد بود.
شرايط زمینهای

عوامل اجتماعی :امروزه رسانههای ارتباطی یکی از عوامل اجتماعی ت ثیرگذار بر عقایرد و
احساسات و رفتارهای افراد جامعه هستند .محتوای رسانهها ،از جمله تلویزیون و مراهواره،
به گونهای اس

که بیشترین ت ثیر را بر تحریک حسادت افراد جامعه مریگرذارد .محتروای

رسانهها با برجسته کردن ارزشهای مادیگرایانه از طریق تبلیغات تجاری و سایر برنامههرا
از یک طرف سطح توقعات کارکنان را از زندگی باال میبرنرد و از طررف دیگرر برا فرراهم
آوردن زمینة مقایسة اجتماعی در همة ابعاد نابرابریهای اجتماعی را نمایان میکنند و منجر
و بیعدالتی میشوند و در نتیجره حسرادت افرراد را تحریرک

به ایجاد احساس محرومی

می کنند .نابرابری دلیل دیگری اس

که شاید مهمترین زمینة برانگیختگی حسادت در همرة

زمانها باشد .منظور از نابرابری همة آن چیزی اس

که جامعهشناسان دربارة نابرابری بیران

کردهاند؛ نابرابریهای سیاسی مانند استبداد ،نابرابری اقتصادی مانند فاصلة طبقاتی ،نابرابری
اجتماعی مانند تفاوت در جایگاه افراد .وجود نابرابری اجتماعی و ادراک نرابرابری موجرب
می شود افراد خود را با دیگران مقایسه کنند .در واقع تا زمانی که وضعی

نابرابر بین افرراد

یا گروهها وجود نداشته باشد ،آنان به مقایسه نمیپردازند .مثالً نابرابری در قالب تبعریض و
فاصلة طبقاتی موجب میشود افراد خود را در مقایسه با دیگران محرروم ببیننرد ،احسراس
بیعدالتی کنند ،و به دیگران حسادت بورزنرد .تر ثیر عامرل فاصرلة طبقراتی زمرانی بیشرتر
میشود که فاصلة بین طبقات مختلف زیاد باشد و تعداد زیادی از کارکنان توانایی برطررف
کردن نیازهای اولیة خود را به طور کامل نداشته باشند .در این شرایط کارمند دائم خرود را
با طبقات باالتر از خود مقایسه میکند و طبیعی اس
میکند احساس محرومی

که وقتری ایرن وضرعی

را مشراهده

میکند ،حسادتش به طبقات باالتر برانگیخته میشرود ،و مرترب

از خود میپرسد که چرا او نباید از امتیازات آنها برخوردار باشد .عامل زمینهای مهم دیگر
شیوههای تربیتی نادرستی اس

که والدین به کار میبرند؛ نظیر تبعیضهای سنی و جنسری

808

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،19شمارة  ،4زمستان 1400

بین فرزندان و حتی آموزش مستقیم حسادت به فرزندان بدین صورت که به فرزندان خرود
القا میکنند برای موفق بودن باید به دیگران حسادت کنند .همچنین تماشای حسادت کردن
والدین به دیگران موجب یادگیری حسادت در فرزندان آنان میشود.
عوامل فرهنگی :در سازمانهایی که فرهن

سازمان منجر به افزایش همبستگی و تعلق

کارکنان به سازمان میشود کارکنان احساس آرامش بیشتری میکننرد و حرس حسرادت در
آنها بهشدت کمتر از کارکنان سازمانهایی خواهد بود که فرهن
رقاب

سرازمان کارکنران را بره

و چشموهمچشمی با یکدیگر تشویق میکند.
مادیگرایی :مادیگرایی به معنای غلبة ارزشهای مادی و دنیوی بر ارزشهای اخالقی

و معنوی و انسانی اس  .مادیگرایی باعث میشود انسانها ارزش خرود و دیگرران را برر
اساس میزان برخورداری از عناصر مادی ارزیابی کنند .در جامعرة امرروز ،افرراد سرعادت و
خوشبختی خود را در گرو بهرهمندی از کاالهای مادی ،نمادهای مادی ،ثرروت ،رفراه ،و ...
میبینند و عدم برخورداری از این امتیازات مادی را مانند حقری مریداننرد کره از داشرتنش
محروم اند .محرومی

از امتیازات مادی یکی از زمینههای اصلی ایجاد حسرادت در جامعره

اس  .وقتی کارکنان دارای نگرش مادیگرایانه باشند و از امتیرازات مرادی کره حرق خرود
می دانند محروم شوند ،هنگامی که خود را برا دیگرانری کره از ایرن امتیرازات برخوردارنرد
مقایسه میکنند ،احساس بیعدالتی میکنند و حسادتشان برانگیخته میشود.
شرايط مداخلهگر

سوابق خدمتی و قراردادی كاركنان :در اکثر سازمانهایی که با مدیران آنهرا مصراحبه شرد
کارکنانی با هر سه نو قرارداد استخدام رسمی ،قررارداد اسرتخدام پیمرانی ،و قررارداد کراری
مشغول کار بودند و امنی

شغلی و میزان دریافتی آنان برا هرم تفراوتهرای زیرادی داشر .

کارکنانی که در سه دسرتة متفراوت قرراردادی قررار داشرتند برا یرکدیگرر اختالفرات بسریار
بهخصوص در میزان انجام دادن کار و میزان دریافتی داشتند که در سالهرای اخیرر منجرر بره
ایجاد حسادتهای شدید و مخرب بین آنها شده و ایرن موضرو برر میرزان بهررهوری ایرن
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سازمانها ت ثیر گذاشته بود .کارکنان با سه نو قرارداد کاری که ورودی یکسانی برای سازمان
دارند اما دریافتیهایشان یکسان نیس

احساس حسادت بسیار باالیی را به هم دارند.

ویژگیهای رفتاری كاركنان :یکی از عوامل مداخلهگر بسیار مهم دیگر ،تفاوتهای فردی
کارکنان با توجه به خصوصیات و ویژگیهرای شخصریتی آنهاسر  .خصوصریات شخصریتی
ویژگیهای شناختی و عاطفی و رفتار بهخصوص هر کارمند اس
متمایز میکند .این عامل هم بر تجربة حسادت افراد ت ثیرگذار اس
مدیری

که او را از سرایر کارمنردان
هم برر مردیری

حسادت بعد از ایجاد آن ت ثیر دارد .این عامل به این گونه عمل میکند کره مریتوانرد

موجب شدت یا کاهش میزان برانگیختگی حسادت شود که نحوة مدیری
تح

یرا عردم

رفتارهای کارکنان را

ت ثیر قرار میدهد .همچنین زمانی که فرد حسادت را تجربه کرد اگرر دارای یرک سرری

خصوصیات شخصیتی مانند عزتنفس باشد میتواند حسادت خود را مدیری
خصوصی

کند و اگر ایرن

شخصیتی را نداشته باشد رفتارهای مخرب از خود نشان خواهد داد.

راهبردها

شفافیت سازمانی :جریان آزاد اطالعات و شفافی

سازمانی سطوح اعتمراد تیمری را ارتقرا

می دهد و از وقو بسیاری از اختالفات پرهزینه جلوگیری میکند .شفافی

عملکررد بررای

ایجاد یک محیط کار مشارکتی ،که به کارمندان انرژی و انگیزه میبخشرد ،ضرروری اسر ؛
همانطور که نبود شفاف سازی تر ثیر منفری خرود را روی روحیرة کارمنردان و عملکررد و
بهرهوری سازمان نشان خواهد داد.
تقویت هوش هیجانی مدیران :بررسیها نشان میدهد در آینده مدیرانی موفق خواهند بود که
بتوانند به طور اثربخش و مؤثر با منابع انسانی خود ارتبا برقرار کنند .در این زمینه هوش هیجانی
یکی از مؤلفههایی اس

که میتواند به میزان زیادی در روابط مدیران با اعضای سازمان نقش ایفرا

کند .مدیرانی که هوش هیجانی باالیی دارند میتوانند درک درستی از احساسات کارکنران داشرته
باشند و با شناخ

درس

احساسات کارکنان به بهبود روابط و ارتباطات با کارکنان کمک کنند.

عدالتمحوری :عدال محوری در سازمان اقتضا میکند رشدی همهجانبره و همگرانی بررای
افراد سازمان لحاظ شود و هی کس در یک حد نماند و زمینة شکوفایی استعدادهای همة کارکنان
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فراهم شود .از وظایف اصلی مدیری
احساس عدال

حفظ و توسعة رفتارهای عادالنه و تالش در جهر

در کارکنان اس  .رعای

عدال

بهویژه در برخی رفتارهای مدیری

(توزیع پاداشها ،روابط سرپرستی ،ارتقاها ،انتصابها) برای کارکنان اهمی

ایجراد

برا کارکنران

دارد.

تقویت معنویت و اخحق كحاری كاركنحان در مححیط كحار :مردیران بررای تررویج
اخالق مداری در سازمان باید در گام اول خود اصول اخالقی را در عملکرد و تصمیمهرای
سازمانی به کار گیرند .هرگاه کارکنان اطمینان یابند کره مردیری
مسئولی

در قبرال آنهرا احسراس

میکند ،تلقی مثبتی دربارة سازمان پیدا میکننرد و در سرایة ایرن جروّ اطمینران و

اعتماد فضای بیاعتمادی کاهش می یابد .تلقی مثب

دربارة شرایط محیط با ایجراد آرامرش

روانی در کارکنان و متمرکز کردن آنان بر نقا مثب

زندگی کاری و ابعراد وجرودی خرود

شرایط کاری را برای همة کارمندان بهبود خواهد داد.
استراتژی همكاریح رقابت :مدیران واحدها باید همة تالش خود را بکننرد ترا ضرمن
ایجاد جوّی رقاب جویانه بین کارکنان ،جه

افزایش انگیزه و تالش بیشتر ،جروّ همکراری

را هم بین آنها ایجاد کنند .مدیران باید تالش کنند این ذهنی
همکاری و رقاب

در کنار هم ارزشمند اس

را در کارکنان ایجاد کنند که

و نهایتاً به ارتقای سازمان منجر خواهد شد.

حمایت و پشتیبانی مدیران از كاركنحان :در صرورتی کره سرپرسرتان واحردها بداننرد
چگونه با کارکنان واحد خود رابطه برقرار کنند ،به گونهای که روابط بینفردی آنها عادالنه
و منصفانه درک شود ،قادر خواهند بود چیزی را به طررف مقابرل ارائره کننرد کره بررایش
ارزشمند اس  .این احساس ،یعنی حس باارزش بودن ،در کارکنان مریتوانرد باعرث برروز
هیجانات مثب  ،از قبیل رضای

شغلی ،و کاهش هیجانات منفی ،همچون حسادت ،شود.

تقویت احساس امنیت شغلی و كاهش عدم اطمینان :هر قدر مدیران ترالش کننرد در
واحد تح

سرپرستی خود احساس امنی

شرغلی را تقویر

کننرد و عردم اطمینرانهرای

احتمالی را کاهش دهند روابط اعضا با هم صمیمیتر میشرود و احساسرات منفری ،ماننرد
حسادت ،کاهش می یابد .بنابراین مدیران باید همة تالش خود را بکننرد کره ترا جرایی کره
امکان دارد عدم اطمینان کارکنان را بالفاصله برطرف کنند.
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عدم تجانس اعضای یك واحد :همانطور که در مباحث پایهای حسرادت اشراره شرد
ریشة حسادت در مقایسات اجتماعی اس

و کارکنان خود را برا افرراد شربیه بره خرود در

محیط کار مقایسه مری کننرد .بنرابراین مردیران نبایرد دو کارمنردی را کره از جهراتی شربیه
یکدیگرند (مثالً از نظر تجربه یا سن یا تحصیالت) در یک واحد کنار هم قرار دهند .زیررا
امکان مقایسة اجتماعی و نهایتاً حسادت بهراحتی ایجاد میشود.
پیامدها

یکی از موضوعات بسیار مهم که مشارک کنندگان بارها بره آن اشراره کردنرد شرفافی

در

سازمان در همة زمینههاس  .شفافی

منجر به ایجاد اعتماد میشود .شرفافی

اعتماد در یک سازمان اس  .شفافی

به کارمندان سرازمان انگیرزه مریدهرد .اگرر مردیران

مایلاند کارمندان با استاندارد باالتر عمل کنند ،باید در جه
شفافی

شفافی

حرک

کلیرد ایجراد
کننرد .چرون

میتواند به کارمندان انگیزه دهد که بیشتر و سخ تر کار کنند.

سازمانها جه

انجام دادن امور سازمانی خود ،عالوه بر معیارهای سازمانی و قرانونی،

نیازمند مجموعهای از رهنمودهای اخالقی و ارزشی هستند تا آنان را در رفتار اداری کمک
کند و نوعی هماهنگی و وحدت رویه در حرک

به سوی شیوة مطلوب جمعی و عمرومی

فراهم آورد .نقش اخالق در عملکردها و رفتارهرا ،در تصرمیمگیرریهرا و انتخرابهرا ،در
برخوردها و ارتباطات مهم و تعیین کننده اس  .همچنین ،معنوی
از ارزشهای سازمانی اس

که نشانة آن وجود فرهنگی اس

در محیط کار چرارچوبی

که کارکنان را به طور فزاینده

از میان فرایندهای کاری فراتر می برد و فهم آن ها را از ارتبا با دیگران بهبود میبخشد؛ به
گونهای که احساس لذت میکنند .بسیاری از محققان نیز معنویر

را منبعری پایردار بررای

سازمانها دانستهاند که میتواند در تحقق کارایی و اثربخشی به آنان یاری رساند .برخری از
محققان نیز بر این باورند که تشویق معنوی

در محیط کار میتواند مزایرا و منرافعی بررای

سازمانها داشته باشد؛ از جمله افزایش اعتماد ،کراهش تمایرل بره تررک سرازمان ،افرزایش
رضررای

شررغلی ،افررزایش انگیررزه ،افررزایش بهرررهوری ،بهبررود رفتررار شررهروندی سررازمانی

(.)Ebrahimpoor et al. 2018
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شرايط زمينهاي
عوامل اجتماعي
ـ محتوای رسانهها
ـ نابرابری در سطح جامعه
ـ تنوع قوميتي كاركنان
ـ طبقة اجتماعي كاركنان
ـ محيط خانوادگي كاركنان

عوامل فرهنگي
فرهنگ سازماني
تنوع فرهنگي
فرهنگ عمومي
ماديگرايي

شرايط علّي
عوامل فردي
ـ ترس از دست دادن موقعيت شغلي
ـ عزتنفس پایين
ـ عدم برآورد صحيح انتظارات كاركنان از
عملكردشان
ـ ارزیابي شناختي منفي از ارتقای شغلي
همكاران
عوامل سياسي و اجتماعي
ـ خویشاوندساالری
ـ قوميتگرایي
ـ تبعيض جنسيتي
ـ رفتارهای سياسي و پشت پردة برخي
مدیران
ـ تفاوت بيننسلي بين مدیر و كارمند
عوامل ساختاري
ـ محيط رقابتي بردـ باخت
ـ مهندسي مجدد
ـ كوچكسازی سازمان
ـ وابستگي متقابل وظایف
ـ عدالت توزیعي
ـ عدالت رویهای
ـ عدم شفافيت
عوامل اداري و مديريتي
ـ عدم دریافت بازخورد
ـ محدودیت در منابع
ـ عدالت مراودهای
ـ عدالت اطالعاتي
ـ دیده نشدن از طرف سازمان
ـ سطح پایين تبادل رهبرـ عضو
ـ سركوب و نگاه ابزاری به كاركنان
ـ عدم شایستهساالری در سازمان
ـ عدم امنيت شغلي در محيط كار

پيامدها
راهبردها

مقولة محوري
حسادت
كاركنان
 عاطفي
 شناختي
 رفتاری

شرايط مداخلهگر

شفافيت سازماني
ـ شفاف بودن معيارهای ارزیابي عملكرد كاركنان
ـ تعریف شفاف قوانين مربوط به تخصيص و
توزیع منابع
ـ معرفي شفاف اهداف سازمان از سوی مدیران
ـ تعریف شفاف قوانين مربوط به انتساب و ارتقای
كاركنان
ـ تعریف شفاف مسيرهای شغلي
تقويت هوش هيجاني مديران
ـ همدلي
ـ مهارتهای اجتماعي
عدالتمحوري
ـ عدالت مراودهای
ـ عدالت رویهای
ـ عدالت توزیعي
ـ ارزیابي عملكرد عادالنه
تقويت معنويت و اخالق كاري كاركنان در
محيط كار
ـ تشویق به نوعدوستي
ـ ایجاد جوّ ایثارگرایانه در سازمان
ـ تشویق به تواضع و فروتني بههنگام موفقيتها
ـ ایجاد جوّ همكاری سالم و دوستانه بين كاركنان
ـ تقویت معنویت در محيط كار
استراتژي همکاريـ رقابت
ـ تشویق كاركنان به همكاری مشترك
ـ تشویق كاركنان به رقابت سازنده
حمايت و پشتيباني مديران از كاركنان
ـ عدم مقایسة كاركنان با یكدیگر
ـ عدم تحقير كاركنان
ـ قدرداني و ارج نهادن به تالشهای كاركنان
ـ برقراری روابط همراه با احترام با كاركنان
ـ ارائة بازخورد به كاركنان
ـ روابط رهبرـ عضو باكيفيت
ـ اعتمادسازی در سازمان
تقويت احساس امنيت شغلي و كاهش عدم
اطمينان
ـ كاهش عدم اطمينان و ابهام از محيط كار
ـ تأمين امنيت شغلي كاركنان
عدم تجانس اعضاي يك واحد

سوابق خدمتي و قراردادي كاركنان ويژگيهاي رفتاري كاركنان
ـ باورها ،ارزشها ،و نگرشهای كاركنان
ـ نوع قرارداد كاركنان با سازمان
ـ تفاوتهای فردی كاركنان
ـ سوابق كاری قبلي افراد

شكل  .1الگوی مفهومی پژوهش

پيامد فردي
ـ كاهش تمایل به ترك سازمان
ـ افزایش رضایت شغلي كاركنان
ـ افزایش انگيزة كاركنان
ـ تقویت حس مسئوليتپذیری
كاركنان
ـ تقویت احساس ارزشمندی در
كاركنان
ـ كاهش استرس و نگراني
كاركنان
ـ بهبود عملكرد كاری كاركنان
ـ افزایش شادی در محيط كار
پيامد سازماني
ـ ارتقای سرمایة اجتماعي
ـ ارتقای رفتار شهروندی
سازماني
ـ افزایش عالقه به سازمان
ـ افزایش تعلق خاطر كاركنان
به سازمان
ـ بهبود تصویر سازمان
ـ احساس افتخار به سازمان
ـ افزایش بهرهوری سازمان
ـ افزایش وفاداری كاركنان به
سازمان
ـ افزایش تعهد سازماني
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نتیجه و پیشنهاد
هرچند کارکنان دوس
آنهاس

صحب

ندارند دربارة حسادتهایشان که منشر آن موفقیر هرای دسر نیافترة

کنند ،به دلیل رقاب

ذاتی زندگی سرازمانی ،حسرادت ترا حردود زیرادی در

محیطهای کاری متداول اس  .فرایند مقایسة اجتماعی میان افراد شبیه هم خودارزشیابی مداوم
را به دنبال دارد که میتواند ،در پاسر بره موفقیر

ادراکشردة دیگرران ،احساسرات منفری را

برانگیزاند .هنگامی که حسادت به وجود میآید ،رابطة فرد با شخص دیگر دچار آسریب و بره
طور بالقوه مخرب اس  .اما پیوندهای بین انسانها برای سازمانهرا ضرروری اسر  .در واقرع
سازمانها باید افراد مختلف را برای همکاری با یکدیگر ترغیب کننرد ترا بتواننرد پدیردهای را
ایجاد کنند که فقط توسط افراد و در یک گروه ایجاد میشود .مسلماً استانداردها و رویهها نیرز
نقش دارند .اما نمیتوانند جایگزین روابط انسانی شوند .بنابراین تخریب روابط انسانی میتواند
سازمان را از بین ببرد .موضو این پژوهش «طراحری الگروی مردیری
سازمانهای دولتی» بود .چنین الگویی باید با شرایط کشور و جوّ و فرهن

حسرادت کارکنران در
سازمانهای دولتری

ایران متناسب باشد که تا کنون در سطح سازمانهای دولتی موجود نبوده و به کار گرفته نشرده
اس  .طراحی این الگو را می تروان نروآوری اصرلی ایرن پرژوهش بره حسراب آورد .ماهیر
روششناسی پژوهش نیز باعث شد شرایط حاکم بر پدیدة اصلی تحقیق شناسایی شرود .بردین
ترتیب نتایج این تحقیق میتواند آگاهی محققان و مدیران سازمانهای دولتری را در خصروص
عوامل اثرگذار بر حسادت کارکنان در محیط کار افزایش دهد .این پژوهش از بعد روششناسی
نیز در نو خود کمنظیر اس ؛ طوری که میتوان استفاده از روش تحقیق کیفی شرامل تحقیرق
کیفی نظریة دادهبنیاد را اقدامی نو در تحقیقات حوزة حسادت در محیط کار دانسر  .همچنرین
در تئوری ها و تحقیقات گذشته مفاهیمی با این عناوین و به ایرن جامعیر

بره عنروان شررایط

مداخلهگر ،شرایط زمینهای ،راهبردها ،و پیامدهای حاصل از راهبرد بیان نشده اسر  .مریتروان
گف

این تحقیق یکی از معدود تحقیقاتی اس

که این کار را انجام داده اس  .اما در ارتبا برا

شرایط علّی و مقولة محوری تحقیقاتی صورت گرفته اس
تحقیق با برخی از تحقیقات گذشته مقایسه میشود.

که در ادامره نترایج حاصرل از ایرن
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جدول  .8بررسی تطبیقی شرایط علّی حسادت كاركنان (مطالعات منتخب)
وچیو (2005

ویدایلت

و )2001

()2008

تامپسون و

فلوید و

همكاران

همكاران

()2015

()2016

اسمیت و

دكلرک و

همكاران ()2017

همكاران ()2018



عدال اطالعاتی



عدال مراودهای







عدال توزیعی













عدال رویهای
ترس از دس دادن



موقعی شغلی
عزتنفس پایین










عدم برآورد صحیح
انتظارات کارکنان از







عملکردشان


ارتقای شغلی همکاران



خویشاوندساالری



قومی گرایی




تبعیض جنسیتی
رفتارهای سیاسی و پش



پردة برخی از مدیران
تفاوت بیننسلی بین مدیر



و کارمند
محیط رقابتی بردر باخ










مهندسی مجدد





کوچکسازی سازمان





وابستگی متقابل وظایف



عدم دریاف بازخورد



محدودی در منابع






عدم شفافی






دیده نشدن از طرف
سطح پایین تبادل رهبرر



سرکوب و نگاه ابزاری به





عدم شایستهساالری در



عدم امنی شغلی در



عضو
کارکنان
سازمان
محیط کار






سازمان
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جدول  .9بررسی تطبیقی مقولة محوری حسادت كاركنان (مطالعات منتخب)
وچیو
( 2005و
)2001
خوشحالی از شکس
خوردن همکاران
احساس نارضایتی و
ناخشنودی

ویدایلت
()2008

همكاران

الزاتخان

همكاران

()2010

()2017

()2017



()2018







احساس خصوم
به همکاران

()2019





همكاران





حس تنفر به همکاران
نسب

دافی و

شو و

اسمیت و

قادی

لیو و







احساس ناراحتی از
موفقی ها و آیندة







کاری بهتر همکاران
احساس افسردگی





سطح پایینی از شاد
بودن


حرص و طمع زیاد



اعتمادبهنفس
استرس
مقایسه و ارزیابی با
همکاران
زیرآبزنی
عدم همکاری و
مشارک

با همکاران
































همکاران

همکاران








اجتماعی

پرخاشگری با







کارشکنی در کار
بطال





همکاران
اعتبار همکاران





شایعهسازی علیه
تخریب شهرت و





احساس حقارت
سطح پایینی از
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ادامة جدول  .9بررسی تطبیقی مقولة محوری حسادت كاركنان (مطالعات منتخب)
وچیو
( 2005و
)2001

عدم تحسین همکاران
از روی عالقه

ویدایلت
()2008

همكاران

الزاتخان

همكاران

()2010

()2017

()2017



بزرگنمایی اقدامات

()2018

همكاران
()2019




اشتباه همکاران
مانعتراشی در راه
موفقی

دافی و

شو و

اسمیت و

قادی

لیو و




همکاران



انتقادات مخرب و


غیرمنصفانه علیه





ایدههای همکاران
بیارزش نشان دادن
تالشهای همکاران
قدرنشناسی









عدم تمایل به رقاب



با همکاران
عدم صحب





با

همکاران دربارة









مسائل کاری
رفتار ماکیاولگرایانه



پیشنهادهای اجرايي و كاربردی

اصلی سازمانها صرفاً ریشهکن کردن حسادت نیس  ،بلکره محردود کرردن آثرار

مسئولی

بالقوة مخرب آن اس  .بنابراین ،مدیران سازمان باید درک صحیحی از احساسات کارکنران،
به ویژه حس حسادت آن ها به خود و سایر همکاران در محیط کار ،داشته باشند .با توجه به
هدف تحقیق ،که طراحی الگوی مدیری
جه

مدیری

حسادت کارکنران در سرازمانهرای دولتری برود،

حسادت در محیط کار پیشرنهادهایی متناسرب برا نترایج حاصرل از تحقیرق

مطرح میشود:
جه

تقوی

شفافی

سازمانی پیشنهادهایی به مدیران سازمانها ارائه میشود:

817 

طراحي الگوی مديريت حسادت كاركنان در سازمانهای دولتي

 مدیران منابع انسانی باید در هر شررایطی از اسرتفاده از معیارهرای خراص و شرفاف
اندازهگیری عملکرد اطمینان حاصل کنند .بهکارگیری و اجرای آنها دشوارتر اس  .امرا بره
مدیران این امکان را میدهد تا مهارتهای خاص مرتبط با هر عملکرد را در نظر بگیرند.
 اگر کاری نیاز به همکاری گروهی دارد ،از معیارهای سنجش عملکرد جمعی استفاده
کنند.
 اطمینان حاصل کنند که قوانین پاداش برای همه شفاف و شناختهشده اس

و ماهی

وظایف کارمندان را در نظر میگیرد.
 مسیری را تعریف کنند که فرص هایی را برای پیشررف
آهسته اما پیوسته بهتر از آن اس
جه

تقوی

فرراهم مریکنرد .حرکر

که در پایین نردبان شغلی گیر کنند.

هوش هیجانی مدیران پیشنهادهایی به مدیران سازمانها ارائه میشود:

 مدیران در سازمانهای معاصر حتماً باید با زبان بدن کامالً آشنا باشرند .عالئمری کره
کارکنان از طریق زبان بدن خودشان میفرستند میتواند نشاندهندة تفکر واقعی آنها باشد.
 مدیران باید به مسائلی که سایر کارکنان بیان میکنند گروش دهنرد و بره دنبرال پیردا
کردن روشهای حل مسئله و به حداقل رساندن تنشهای موجود باشند.
جه

تقوی

عدال محوری پیشنهادهایی به مدیران سازمانها ارائه میشود:

 به طور واضح اهدافی را تعریف کنند که منابع موجود باید برای دسرتیابی بره آنهرا
کمک کند و این اهداف را به همة طرفین درگیر ابالغ کنند.
 اجازه ندهند احساس بی عدالتی رشد کند و قوانینی را کره برر اسراس آن ارتقرا داده
میشود بهوضوح تعریف کنند.
 اطمینان حاصل کنند افرادی که تصمیمگیرنده جه

ارتقای کارکنانانرد بریطررف و

به دور از جانبداری هستند.
جه

تقوی

معنوی

سازمانها ارائه میشود:

و اخالق کاری کارکنان در محیط کار پیشرنهادهایی بره مردیران
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 توجه مدیران سازمان به ایجاد طرح رعای
اخالقی سازمان به عنوان راهبردهای الزم جه

فضیل های اخالقی و ذکر آن در منشور
پرهیز از رفتارهای غیراخالقی و خصرمانه

ناشی از حسادت.
 ایجاد فضای مطلوب از طریق مدیری
خالقی

معنروی کمرک مریکنرد زمینره بررای فررد و

سازمانی میان کارکنان فراهم شود .کارکنان حسود تعهد سازمانی کمترری دارنرد و

این موضو ت ثیر منفی و مستقیم بر کارایی سازمان میگذارد .توسرعة کارکنران بره رهبرری
معنوی مرتبط میشود و این به رضای

شغلی و تعهد میانجامد .بنابراین ،اگر مدیر در مقام

رهبر معنوی عمل کند میتواند از حسادت جلوگیری کند یا سطح آن را کاهش دهد.
تقوی

جه

استراتژی همکاری ر رقابر

پیشرنهادهایی بره مردیران سرازمانهرا ارائره

میشود:
 اجرای یک سیستم تشرویقی کره از همکراری پشرتیبانی مریکنرد .مردیران سرازمان
میتوانند با طراحی یک سیستم تشویقی مناسب حسادت را در محیط کرار مردیری

کننرد.

سیستم باید بر ابزارهای عینی و نه بر ابزارهای ذهنی عملکرد ت کید کند .با ابزارهای عینی و
پایدار ،کارکنان کمتر از همکاران احساس نارضایتی میکنند.
 مدیران باید برای مواجه شدن با هر گونه احساس از سوی کارکنان (مثب

یا منفری)

آمادگی داشته باشند و قدرت آن ها آنجا مشخص خواهد شرد کره بتواننرد حسرادت را بره
و به یک عامل انگیزشی تبدیل کنند.

رقاب
جه

تقوی

حمای

و پشتیبانی مدیران از کارکنان پیشنهادهایی به مدیران سرازمانهرا

ارائه میشود:
 مدیران سازمان از مقایسة کارکنان برا سرایر همکراران خرودداری کننرد .آنهرا را برا
خودشان مقایسه کنند تا نقا برجسته و زمینههای بهبودیافتة خود را نشان دهند.
 بازخورد حاصل از ارزیابیها ،که به شکل رهنمودهای عملری بررای برطررف کرردن
نقا ضعف و تشویق نقا قوت تهیه میشود ،را به صورت شفاف به کارکنان ارائه دهند.
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 سیاس

درهای باز همراه با جلسات منظم به مدیران این فرص

گستردهای از مشکالتی را ،که ممکن اس
جه

تقوی

احساس امنی
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را میدهد تا طیرف

در محیط کار وجود داشته باشد ،برطرف کنند.

شغلی و کاهش عدم اطمینران کارکنران پیشرنهادهایی بره

مدیران سازمانها ارائه میشود:
 تهدیدات ادراک شده ،که در عدم قطعی

و ترس وجود دارد ،از طریق ارتباطات براز

و حاوی اطالعات مفید قابل حرل اسر  .یرک روش مرؤثر بررای جلروگیری از احسراس
حسادت ایجاد محیط کاری اس

که در صرورت برروز مشرکالت کارکنران برا مردیران یرا

همکاران خود احساس نزدیکی کنند .دپارتمانها یا واحدها نیز باید جلسات منظمری بررای
مدیران و کارکنان برگزار کنند که در آن همه به بحث و گف وگو دربارة هر گونه نگرانری،
از جمله تنش بین کارکنان ،تشرویق شروند .برگرزاری ایرن جلسرات ایرن امکران را بررای
کارمندان فراهم می کند تا نظرات خود را ابراز کنند و در مرورد منرابع اسرترس کره ممکرن
اس

تجربه کنند صحب

کنند.

پیشنهادهای علمي و پژوهشي

 بررسی ت ثیر متغیرهای جمعی شناختی ماننرد جنسری  ،سرن ،میرزان تحصریالت ،و
سابقة خدم

بر حسادت کارکنان در محیط کار

 تدوین مدل پیامدهای حسادت کارکنان در محریط کرار برا اسرتفاده از تکنیرکهرای
تصمیمگیری چندمعیاره
 اولوی بندی شاخص های حسادت کارکنان در محیط کار با استفاده از تکنیرکهرای
تصمیمگیری چندمعیاره
 بررسی ت ثیر تفاوت بیننسلی بین مردیر و کارمنرد برر حسرادت کارکنران برا نقرش
تعدیلگر سوابق کاری کارکنان
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