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Abstract
Objective: The survival of today's organizations in the competitive business environment requires
recognizing factors affecting productivity. On one hand, improving the relationship between the
leader and his followers has a significant role in improving the efficiency of the organization; on
the other hand, the existence of envy at the workplace is one of the intangible factors affecting
labor productivity and the productivity of the organization in general. This study aims at
investigating the effect of the Leader-follower exchange on organizational envy, therefore, it is
practical in nature, and based on the research question, the present study is considered exploratory
in the first stage and hypothesis-deductive in the second stage.
Methods: This study will be conducted based on mixed approach. The first stage of this study is to
identify the dimensions of organizational envy and the impact of the leader-follower exchange on
such envy, as well as to identify the factors for improving the relationship between the leader and
the follower through the means of interviewing and collecting qualitative data. The second step is
to verify the data collected in the first stage using a questionnaire. Statistical population of the
research is the staff of the Iran's Melli bank. Required data will be gathered through interviews and
then will be analyzed through theme analysis and factor analysis using SPSS software.
Results: Qualitative research findings identified components of organizational envy and two
reasons for eliminating the reasons for improving the relationship between leader and member
such as omitting organizational envy reasons and reforming the reasons of forming the inner-group
itself. Moreover, the quantitative findings approved the proposed hypothesis in the qualitative
section.
Conclusion: The results of this study showed that the leader-member exchange of some people
with their supervisor, affects the organizational envy of others. Also, leaders can improve their
relationship with their followers by eliminating the reasons for organizational envy and modifying
the reasons of forming the inner-group.
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چکیده
هدف :بقای سازمانهای امروزی در فضای کسبوکار ،مستلزم شناخت عوامل تأثیرگذار بر بهرهوری است .از سویی ،بهبود روابط میان
رهبر و پیروانش نقش بسزایی در ارتقای بهرهوری سازمان دارد و از سویی دیگر وجود حسادت در محیط کار از جمله عواملی است که
بهصورت نامشهود بر بهرهوری نیروی کار و در نتیجه بر بهرهوری سازمان تأثیر میگذارد .پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مبادله
رهبر ـ پیرو بر حسادت سازمانی و شناسایی روشهای بهبود روابط رهبر و پیرو ،از بعد هدف ،کاربردی است و با تمرکز بر سؤال پژوهش
در مرحله نخست ،از نوع اکتشافی بهشمار میرود و در مرحله دوم ،در دسته پژوهشهای فرضیهای ـ قیاسی قرار میگیرد.
روش :روش این مطالعه مبتنی بر رویکرد آمیخته است .در مرحله نخست این پژوهش ،پژوهشگران تالش کردند ابعاد حسادت سازمانی
و تأثیر مبادله رهبر ـ پیرو بر آن و همچنین عوامل بهبود روابط رهبر و پیرو را از طریق ابزار مصاحبه و جمعآوری دادههای کیفی
شناسایی کنند و در مرحله دوم بهدنبال تأیید دادههای جمعآوری شده در مرحله نخست با استفاده از ابزار پرسشنامه بودند .جامعه آماری
پژوهش ،شامل کارکنان ستاد بانک ملی ایران میشود .دادههای کیفی از طریق روش تحلیل تم و دادههای کمی پژوهش بهکمک
تحلیل عاملی در نرمافزار  SPSSتحلیل و بررسی شدند.
یافتهها :در بخش یافتههای کیفی پژوهش ،مؤلفههای حسادت سازمانی و دو عامل حذف دالیل ایجاد حسادت سازمانی و اصالح
دالیل تشکیل گروه خودی برای بهبود روابط رهبر و پیرو شناسایی شدند و در بخش یافتههای کمی ،فرضیههای مطرح شده در بخش
کیفی به تأیید رسیدند.
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش نشان داد که مبادله رهبر ـ پیرو باکیفیت برخی افراد با سرپرستشان ،بر حسادت سازمانی سایر افراد
تأثیر دارد .همچنین رهبران میتوانند از طریق حذف دالیل ایجاد حسادت سازمانی و اصالح دالیل تشکیل گروه خودی ،رابطه خود با
پیروانشان را بهبود دهند.
کلیدواژهها :بهبود ،حسادت سازمانی ،رهبر ،گروه خودی ،مبادله رهبر ـ پیرو.
استناد :قلیپور ،آرین؛ محمد اسماعیلی ،ندا؛ پارسا ،فریبا ( .)7931بررسی تأثیر مبادله رهبر ـ پیرو بر حسادت سازمانی (مطالعه موردی:
کارکنان ستاد بانک ملی ایران) .فصلنامه مدیریت دولتی.554 -574 ،)9(71 ،
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فصلنامه مدیریت دولتی ،7931 ،دوره  ،71شماره  ،9صص554 -574 .
DOI: 10.22059/jipa.2018.262557.2324

دریافت ،7931/17/43 :پذیرش7931/14/14 :
© دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

614

بررسی تأثیر مبادله رهبر ـ پیرو بر حسادت سازمانی (مطالعه موردی :کارکنان ...

مقدمه

یکی از مهمترین اهداف هر سازمانی ،ارتقای سطح بهرهوری است .آشنایی با عوامل مؤثر بر افزایش بهرهوری ،برای توسعه
هر نوع سازمانی ضروری است .سازمانها در پی کارکنانی با بهرهوری و عملکرد بیشتر هستند و کارکنان بهدنبال محیط
کار بهتر میگردند که اگر در این میان شرایط مناسبی هم برای سازمان و هم برای کارکنان مهیا شود ،هر دو از مزایای
آن سود خواهند برد .از آنجا که حسادت سازمانی یکی از جنبههای منفی روابط میان افراد در سازمان بهشمار میرود،
میتواند آثار مخربی در سازمان داشته باشد .از سویی دیگر ،حسادت در محیط کار از جمله عواملی است که بهصورت
نامشهود بر بهرهوری نیروی کار و در نتیجه بهرهوری سازمان تأثیر میگذارد .حسادت بهدلیل ماهیت کمابیش مخفی خود،
ممکن است در سازمانها نادیده گرفته شود ،در صورتی که میتواند بهطور شایان توجهی عملکرد فرد و گروه را تضعیف
کرده و بهطور بالقوه به نارضایتی شغلی ،نارضایتی از سرپرست و ترک خدمت منجر شود (پتینت ،الرنس و میتلیس،7
 .)4119بهبود روابط میان رهبر و پیروانش نیز نقش بسزایی در ارتقای بهرهوری سازمان دارد ،اما رابطه باکیفیت یک فرد
با سرپرستش میتواند حسادت سازمانی سایر افراد را تحتالشعاع قرار دهد (کیم ،اونیل و چو .)4171 ،4بنابراین روابط رهبر
ـ پیرو مانند شمشیر دو لبه است و مدیریت صحیح این روابط در سازمان ،میتواند محیط کاری سالمی را فراهم آورد تا
سازمان با اتکا به مجموعه قدرتمندی از نیروی کار متخصص و وفادار ،در راستای تحقق مأموریت و چشمانداز خویش گام
بردارد .از آنجا که کارکرد بانکها در رشد و توسعه اقتصادی کشور تأثیر بسزایی دارند ،ایجاد شرایط و بسترهای الزم برای
ارتقای کیفی و کمی عملکرد آنها در سایه فضای رقابتی سالم ،میتواند نقش شایان توجهی در دستیابی به اهداف جامعه
داشته باشد .از این رو ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مبادله رهبر ـ پیرو بر حسادت سازمانی در بانک ملی ایران
صورت گرفته است.
پژوهشهای بیشماری عوامل مشهود تأثیرگذار بر بهرهوری را مطالعه کردهاند ،اما در زمینه بررسی عوامل نامشهود،
تالش چندانی صورت نگرفته است و شناسایی این عوامل یکی از حوزههایی است که به تحقیق نیاز دارد .یکی از عوامل
نامشهود تأثیرگذار بر بهرهوری ،حسادت سازمانی است که بهدلیل ماهیت کمابیش مخفی خود ،ممکن است در سازمانها
نادیده گرفته شود .یکی از دالیل نادیدهگرفته شدن حسادت در محیط کار این است که نسبت به سایر احساسات قوی،
کمتر قابل مشاهده است و شاید دلیل آن نگاه منفی مردم جامعه به حسادت و احساس خشم و حقارت مربوط به آن باشد.
پس از اجرای پروژه پیادهسازی ارزشها ،اخالق و فرهنگ سازمانی 9و با بررسی مستندات فرهنگ در بانک ملی
ایران ،یکی از عوامل بهرهوری پایین کارکنان این سازمان ،حسادت افراد به یکدیگر شناسایی شد .طی اجرای پروژه ،نقل
قولهایی همچون «افراد در این سازمان مدام داشتههای خود را با دیگران مقایسه میکنند»« ،فرد تحمل نمیکند چیزی
را که خودش دارد ،دیگری هم داشته باشد و از این بابت نگران است» و کارکنان بسیاری که پیشرفت دیگران را دلیلی
برای پیشرفت نکردن خود میدانند و فکر میکنند اگر دیگران پیشرفت نمیکردند ،خودشان میتوانستند موفق شوند ،بر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)3. EVC (Ethics, Value, Culture
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وجود حسادت سازمانی در این سازمان صحه گذاشته است .حسادت سازمانی 7احساس ناخوشایند و منفیای است که از
مقایسه فرد با همکاران خود و تمرکز بر داشتههای فرد نسبت به آنان نشئت میگیرد .وقتی حسادت در شخص شکل
میگیرد ،بهدلیل احساس برتری شخص دیگر نسبت به او ،در وی حس نارضایتی پدید میآید .موقع تجربه احساس حسادت،
کنترل کردن ،تغییر دادن و مخفی کردن آن بسیار دشوار است .حسادت به اثرهای منفی شایان توجهی از جمله تیره شدن
روابط ،امتناع از کار گروهی و کاهش عملکرد در سازمان منجر میشود و میتواند بهطور بالقوه سبب نارضایتی شغلی،
نارضایتی از سرپرست و ترک خدمت شود (دمیراتس و همکاران .)4174 ،4به همین دلیل ،تعیین عواملی که حسادت را در
محیط کار تحتالشعاع قرار میدهد ،از جنبههای تئوری و عملی اهمیت زیادی دارد.
با بررسیهای انجام شده در این سازمان و در ادامه اجرای پروژه ارزشها ،اخالق و فرهنگ سازمانی ،مبادله رهبر و
پیرو 9یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر حسادت سازمانی شناسایی شد .بیان جمالتی همچون «وجود خصوصیات
مشترک بین مافوق و کارمندش باعث میشود فرد مزایای بیشتری دریافت کرده و دیگران به آن فرد حسادت کنند» یا
«در سازمان ،حسادت کارمندان بیشتر بهدلیل وجود گروه خودی ناشایست است» ،مشخص میکند که یکی از عوامل مؤثر
بر حسادت سازمانی ،مبادله رهبرـ پیرو است .همچنین مرور پژوهشهای انجامشده در این زمینه ،صحت وجود رابطه بین
این دو متغیر را تأیید میکند که در بخش پیشینه تجربی به پارهای از این پژوهشها اشاره شده است.
مبادله رهبر ـ پیرو ،کیفیت رابطه کاری بین کارمند و سرپرست فعلی وی تعریف میشود .رویکرد مبادله رهبر ـ پیرو
یا  LMXکه کمابیش ماهیت اقتضایی دارد ،رابطه رهبر با هر یک از زیردستان خود را منحصربهفرد تلقی کرده و آن را بر
مبادالت و تعامالت میان یک رهبر و یک زیردست که زوج 5نامیده میشود ،استوار میسازد (ولمر ،اسپارک و نیسن،4
 .)4174در این رویکرد ،مدیران با هر یک از کارکنان خود بر اساس سطح متفاوتی از مبادالت اجتماعی رفتار میکنند؛ این
مدیران حلقهای از افراد مورد اطمینان را دور خود ایجاد کرده و دیگران را به درون آن راه نمیدهند ،یعنی آنان با همه
زیردستان خود یکسان رفتار نمیکنند .رابطه باکیفیت یک فرد با سرپرستش ،موجب بهوجود آمدن حسادت میان سایر
کارمندان میشود و آثار مخرب بسیاری از جمله عدم اشتراک دانش ،امتناع از کار گروهی و ...را در سازمان برجای میگذارد.
در مجموع با توجه به آنچه بیان شد ،مؤلفان این مقاله بر آن شدند که برای پر کردن این شکاف از جنبه کاربردی،
تأثیر مبادله رهبر ـ پیرو بر حسادت سازمانی را میان کارکنان ستاد بانک ملی ایران بسنجند و برای بهبود این وضعیت در
سازمان راهکارهایی بیندیشند.
مقاالت محدودی در زمینه حسادت سازمانی و مبادله رهبر ـ پیرو وجود دارد که بخش اعظم آنها ،تأثیر مبادله رهبرـ
پیرو را بر حسادت سازمانی خود شخص سنجیدهاند .با در نظر گرفتن هدف این پژوهش که بررسی تأثیر مبادله رهبر ـ پیرو
باکیفیت یک فرد بر حسادت سایر اشخاص است ،پیشینه نظری محدودتری وجود دارد .همچنین پژوهشگران در این زمینه
به مطالعاتی در داخل کشور دست نیافتند ،از این رو نتیجه پژوهش حاضر میتواند به رفع خأل تحقیقاتی کمک کند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. Dyad
5. Volmer, Spurk, & Niessen
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این پژوهش با هدف اصلی بهبود روابط میان فرد و مافوق برای افزایش بهرهوری کارکنان بانک ملی ایران و هدف
فرعی بهبود روابط میان کارکنان بهمنظور کاهش حسادت سازمانی اجرا شده است .بنابراین در پی پاسخی برای پرسشهای
زیر هستیم:
 .7آیا مبادله رهبر ـ پیرو بر حسادت سازمانی تأثیری دارد؟
 .4مبادله رهبر ـ پیرو چه تأثیراتی بر حسادت سازمانی دارد؟
 .9چطور میتوان رابطه رهبر و پیروانش را بهبود داد؟
شایان ذکر است که منظور از حسادت سازمانی ،حسادت سایر اشخاص به فرد دارای  LMXباکیفیتتر است .در
بخش نخست ،به شناسایی فرضیههای ابتدایی برای پاسخ به پرسشهای مطرح شده از طریق ابزار مصاحبه و جمعآوری
دادههای کیفی اقدام شده و در مرحله دوم تالش شده است که فرضیههای مطرح شده در روش نخست ،تأیید شوند.
پیشینه نظری پژوهش
حسادت

ریشه کلمه حسادت از واژه التین  invidiaو فعل  invidereبهمعنای نگاه بداندیش 7گرفته شده است .فرهنگ لغت
انگلیسی آکسفورد نشان میدهد که حسادت به احساسات بدخیم و خصومتآمیز ،تمایل به آسیب رساندن به فرد دیگر،
احساس نارضایتی فرد از حصول مزایای مافوق توسط دیگران و میل به تقلید برای رسیدن به برابری و دست یافتن به
برترینها مربوط میشود (کتز دی وریس.)7334 ،4
از آنجا که حسادت ،بهشدت ارزش شخص را تهدید میکند ،اغلب افراد حسادت خود را به رسمیت نمیشناسند؛ به
همین دلیل آگاهی از حسادت و قبول آن به عنوان یک حس ،یکی از چالشهای بالقوه حسادت بهشمار میآید (کیم و
همکاران .)4171 ،بنابراین افراد ممکن است این حس را انکار کنند و احتماالً آن را با بیعدالتی اشتباه گرفته و بر آن
سرپوش بگذارند .شایان ذکر است که این موضوع یکی از محدودیتهای پژوهشی محققان نیز بهشمار میرود؛ با این حال،
چون حسادت به عنوان یک محرک ناخوشایند و منفی ،میتواند آثار مخربی بر رفتار افراد داشته باشد و بهطور کلی،
رویدادهای منفی تأثیرات احساسی و رفتاری بیشتری نسبت به رویدادهای مثبت دارند ،تحقیق و تفحص در این زمینه نباید
از چشم محققان پنهان بماند (بارکلی و کیفر.)4175 ،9
انواع حسادت

طی سالهای اخیر ،حسادت به طبقههای متفاوتی دستهبندی شده و محققان انواع مختلفی از حسادت را شناسایی کردهاند
که برخی از آنها عبارتاند از:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Barclay, & Kiefer

1. Malicious
2. Kets de Vries
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حسادت جنسی :حسادتی است که در اثر کمبود خوداحترامی یا مشکالتی که فرد در روابط خود با همسرش دارد،
ایجاد می شود .تفاوت اصلی آن با حسادت سازمانی در این است که تمرکز حسادت سازمانی بر یک شیء یا
دارایی است ،در حالی که حسادت جنسی بر شخص سومی متمرکز است که رابطه فرد را تهدید میکند (اسمیت،
کیم و پروت.)7311 ،7



حسادت مخرب :در این نوع حسادت ،فرد حسود در رابطه با شخصی که به آن حسادت میکند نیات منفی و
خصومتآمیز دارد .این نوع حسادت معموالً با نتایج منفی همراه است و فرد حسود قصد نابودی شیء یا فردی را
دارد که به آن حسادت میکند (ادل.)4175 ،4



حسادت مالیم :بر جنبههای انگیزشی حسادت تأکید دارد .این نوع حسادت ،احساسی است که بهصورت هشدار
برای فرد عمل میکند تا وی نیز به مزایایی که دیگران از آنها برخوردارند ،دست پیدا کند و به فرد حسود در
رسیدن به این هدف انگیزه میدهد (کنن و کنن.)4174 ،9



حسادت مقطعی :نوعی حسادت دورهای است که در شرایط خاصی بهوجود میآید و به مقایسههای اجتماعی
خاص و هدفمند محدود میشود (کاسو.)4174 ،5



حسادت مزمن :خالصهای از تجربههای حسادت گذشته یا سطح متوسط میزان حسادت مقطعی طی زمان است.
در این نوع حسادت ،فرد حسود از مقایسههای اجتماعی ناخوشایندی که یک هدف مطلوب و دستنیافتنی را
برجسته میکند ،رنج میبرد (کاستالنوس.)4174 ،4



حسادت نسلی :این نوع حسادت را میتوان در رابطه بین والدین و فرزندان مشاهده کرد .آنها ممکن است
فرزندانشان را از امکانات و لذتهای مشخص محروم کنند و این اعمال را با دالیل بسیاری بپوشانند ،اما دلیل
اصلی این رفتار ،معموالً نداشتن این فرصتها در همان سنین است .الگوی موازیای که میتوانیم در شرایط
سازمانی بیابیم ،لحظاتی است که مدیران مسنتر ،رفتار انتقامجویانهای را توسط روشهای نامحسوس نسبت به
مدیران جوانتر پیش میگیرند (کتز دیوریس.)7334 ،

ابعاد حسادت سازمانی

در سال  ،4171پژوهشگری به نام سلسه ،6مؤلفههای حسادت سازمانی را از دو بُعد فلسفی و روانشناسی بررسی کرد .وی
با اشاره به اینکه حسادت احساسی است که از مقایسههای اجتماعی نشئت میگیرد ،دو بعد اصلی ناراحتی و نیات
خصومتآمیز را ابعاد اصلی حسادت سازمانی معرفی کرد .بُعد ناراحتی شامل ابعاد ترس ،درد و رنج و نگرانی و بُعد خصومت،
تمایل فرد برای عملی کردن حسادت خود نسبت به دیگری را شامل میشود (سلسه.)4171 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. Casu
5. Castellanos
6. Celse

1. Smith, Kim, & Parrott
2. Odle
3. Canen, & Canen
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تاریخچه حسادت سازمانی

نیچه )7361/7111( 7بر این باور بود که حسادت علت اصلی برابریطلبی در دین مسیحیت است که در آن ،بر اساس اصول
اخالقی مقدس ،افراد قوی توسط افراد ضعیف دچار نزول میشوند .جامعهشناس معروف ،شوک )7363( 4بیانیههای زیادی
درباره نقش گسترده حسادت در تمام سطوح اجتماعی ارائه کرد .وی معتقد است حسادت ،تفسیر بنیادی از هنجارهای
فرهنگیای است که به حفظ ثبات اجتماعی کمک میکند ،گرچه این فرایند در نهایت به فساد شخصی منجر میشود.
همچنین فیلسوف مسیحی ،کارو ،)4115( 9حسادت را هسته اصلی رفتارهای آلوده به گناه میدانست.
رند ،)7317( 5فیلسوف فوقالعاده محافظهکار ،به وجه دیگری از حسادت پی برد که در واقع نوعی بدگویی از حسادت
است و ادعا میکند که طرز تفکر حسادت در نیمه دوم قرن  41رواج یافت .در این عصر چون اکثریت جامعه را قشر ضعیف
تشکیل میداد و این قشر به مزایای قشر باالتر دسترسی نداشت ،نوعی «نفرت از خوبی» میان مردم بهوجود آمد و بُعد
منفی حسادت بسیار پررنگتر شد .عالوه بر این ،حسادت ،موضوع بحث فیلسوفانی بود که به تحریک افراد برای رسیدن
به برابری اجتماعی عالقه داشتند (مانند نوزیک 7315 ،4و راولز( )7317 ،6نانددکار.)4177 ،1
دالمورا ( )7311معتقد بود استانداردهایی که برای توزیع عادالنه کاال و بهخصوص سرمایه و درآمد وجود دارد ،بیشتر
تحت تأثیر حسادت تعیین شدهاند و با بیان این مسئله ،بعد دیگری از حسادت را نشان داد .به گفته وی ،دو عدالت اجتماعی
و اقتصادی توسط افراد نوعدوست درخواست میشوند ،اما بیشتر حسادت است که این درخواستها را به پیش میراند (کمپ
و بول.)4179 ،1
با اینکه بیشتر محققان به بررسی ابعاد و پیامدهای منفی حسادت سازمانی پرداختهاند ،در سالهای اخیر به کاربردهای
مثبت حسادت سازمانی نیز اشاره کردهاند .راولز در سال  7317مفهوم تازهای از حسادت را با عنوان حسادت مالیم 3نشان
داد .حسادت مالیم ،حسادتی است که از جنبههای مخرب حسادت عاری است و بر جنبه انگیزشی آن تمرکز دارد .از آن
زمان ،محققان بسیاری همچون بلک ،)4177( 71لنگ ،)4175( 77ون )4113( 74و ...این نوع حسادت را در سازمانها مطالعه
کردند.
تمایز میان حسادت و حسادت جنسی 79نیز از جمله موضوعاتی است که محققان بسیاری به بررسی آن پرداختهاند.
فیلسوفانی همچون سیسرو ،)7341( 75نئو ،)7311( 74راسل ،)7391( 76سالومون )7316( 71و ...از زمان باستان تا کنون بر
این موضوع تأکید داشتند که علل و تجربیات این دو حس ،با هم متفاوت است .محققانی همچون پرت و اسمیت،)7339( 71
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10. Black
11. Lang
12. Ven
13. Jealousy
14. Cicero
15. Neo
16. Russell
17. Solomon
18. Parrott

1. Nietzsche
2. Schoek
3. Karo
4. Rand
5. Nozick
6. Rawls
7. Nandedkar
8. Kemp, and Bolle
9.Benign envy
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دی وریس ( )7334و ویکو )4111( 7نیز از جمله افرادی هستند که پژوهشهای زیادی در این زمینه انجام دادهاند.
ویکو ( ) 7334پنج نظریه مرتبط با حسادت سازمانی را که شامل نظریه مقایسه اجتماعی (فستینگر ،)7345 ،نظریه
تبادل رهبر ـ پیرو (دانسریو ،گرائن و هاگا7334 ،؛ گرائن و کاشمن ،)7314 ،نظریه برابری (آدامز ،)7364 ،نظریه تناسب
موقعیت (ساسمن )7311 ،و نظریه نفوذ اجتماعی (کیپنیس ،7316 ،اشمیت و ویلکینسن )7311 ،میشود ،شناسایی کرد
(نانددکار.)4177 ،4
در هر نوع پژوهش در حوزه حسادت ،شناسایی علل حسادت میتواند راهگشای محقق باشد .کوپر و پاین ()7311
معتقدند که عوامل زیادی باعث بهوجود آمدن احساس حسادت در فرد میشود .این عوامل را میتوان به دو دسته طبقهبندی
کرد:
الف) ویژگیهای شخصی فرد؛
ب) عوامل موقعیتی که این احساس را در فرد ایجاد میکند.
یکی از ویژگیهای شخصی که به حسادت منجر میشود ،اعتماد به نفس پایین فرد است .پژوهشهای بسیاری نشان
دادهاند که باورها ،ارزشها و نگرش هایی که فرد در دوران کودکی کسب کرده است ،بر رفتار وی در محیط کار تأثیر
میگذارد .به همین دلیل این وضعیت نشان میدهد که تجارب زندگی شخصی فرد قبل از انتصاب وی برای موقعیت شغلی
فعلی ،میتواند بر ایجاد حس حسادت در فرد تأثیر بگذارد.
عوامل موقعیتی بهوجود آورنده این حس در کارکنان سازمان ،شامل رقابت ،کوچکسازی استراتژیک ،مهندسی مجدد،
تمایزهای فرهنگی ،ارزیابی عملکرد و برنامههای کاربردی نامناسب بخش منابع انسانی سازمان ،از جمله سیستمهای
ناعادالنه پاداش /مجازات و ارتقا میشود (ازکوچ و چالیشکان .)4174 ،9یکی از نکات اساسی در تعیین علل حسادت ،این
است که حس حسادت معموالً با مفاهیم ناعدالتی و نابرابری بیان میشود ،برای مثال« ،برای رسیدن به چیزی من بیشتر
از دیگری تالش کردم ولی او بیشتر نصیبش شد» .باید یادآوری کرد که همیشه نابرابری وجود ندارد ،گاهی ادراک از
نابرابری موجب بروز حسادت میشود و گاهی نیز نابرابری بهانهای برای توجیه حسادتی است که به علل دیگر بهوجود
آمده ،در حالی که در عالم واقعی ،نابرابری وجود ندارد (اسمیت.)7337 ،5
با بررسی عواملی که به عنوان عوامل تعیینکننده حسادت شناسایی شدند ،آشکار است که اغلب افراد بهطور عمده بر
شخص حسود متمرکز شدهاند .با این حال حسادت با توجه به معانی آن ،نوعی احساس اجتماعی است که دست کم یک
شخص حسود و یک شخصی که به آن حسادت شده را شامل میشود و باید در پژوهشهای آتی ،شخصی که به آن
حسادت شده نیز بررسی شود (النگ و کروسیس.)4174 ،4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. Smith
5. Lang and Crusius

1. Smith
2. Nandedkar
3. Özkoç, A., Çalışkan
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مبادله رهبر ـ پیرو

مبادله رهبر پیرو ،کیفیت رابطه کاری بین کارمند و سرپرست فعلی وی تعریف میشود .گرائن اعتقاد دارد که این فرایند
دوطرفه شامل سطوح مختلف رابطه با هر یک از کارمندان میشود .این فرایند نشان میدهد یک سرپرست با کارکنان
مختلف در یک گروه کاری ،تعاملهای گوناگونی دارد .در مبادله رهبر ـ پیرو ،رهبری بهصورت یک فرایند کمابیش ناهمگن
بین کارمندان در یک واحد کاری دیده میشود (مانند ارتباط دوطرفه عمودی) در صورتی که نظریههای سنتی ،رهبری این
فرایند را در واحد کاری تا حدی همگن ارزیابی میکنند (کیم ،اونیل و چو.)4171 ،7
مبادله رهبر ـ پیرو سیستمی است که از اجزا و روابط بهم مرتبطی تشکیل شده است که (کاسترو ،شریشم و کالیگسر،4
:)7333
 .7شامل هر دو عضو از یک رابطه دونفره میشود.
 .4شامل الگوهای وابسته رفتاری است.
 .9شامل به اشتراک گذاشتن نتایج مشترک میشود.
 .5تولید ارزشها و مفاهیم را دربر دارد
لیدن ،وین و اسپارو .)4111( 9در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که معموالً سرپرستان بهدلیل زمان و منابع
محدود ،فقط با چند نفر از کارکنان رابطه کاری نزدیک برقرار کرده و فاصله خود را با سایر کارمندان حفظ میکنند .هرچه
مبادله رهبر ـ پیرو کیفیت بهتری داشته باشد ،کارکنانی که ارتباط نزدیکتری با مافوق خود دارند ،مزایای بیشتری از منابع
باارزش ،حمایتها و اطالعات دریافت میکنند .بهطور سنتی ،محققان این نظریه ،جنبه مثبت آن را برجستهتر کردهاند؛
بهطوری که رابطه رهبر ـ پیرو با کیفیت بهتر ،با رضایت شغلی بیشتر ،عملکرد کاری بهتر و قصد ترک شغل کمتری در
سازمان همراه است؛ در حالی که رابطه رهبر ـ پیرو با کیفیت پایینتر به نتایج ناکارآمدی همچون رفتار شهروندی کمتر و
قصد ترک شغل بیشتر منجر میشود و خود میتواند هزینههای بسیار زیادی را برای سازمان به بار آورد (کیم ،اونیل و چو،
 .)4171گرائن بر این باور است که رابطه رهبر ـ پیرو خوب ،برای رهبران کانال قوی فراهم میکند تا بتوانند منابع سازمانی،
مزایای عملکردی و حمایت روانی را میان پیروان بهدرستی توزیع کنند (لی پینگ تنگ 5و گو .)4174 ،نتیجه پژوهشهای
انجام شده طی چهار دهه گذشته نشان میدهد که رابطه میان کارمند با رهبر فعلی ،کلید محرک نگرش شغلی کارمندان،
اثربخشی و بقای آنها در سازمان است (لیدن و همکاران .)4111 ،در واقع رابطه  LMXباکیفیت پایینتر ،نوعی مبادله
اقتصادی است که با مبادالت قراردادی بر اساس توافقنامههای رسمی و با توجه به پرداخت در ازای عملکرد 4توصیف
میشود (هانت و همکاران .)4176 ،روابط با کیفیت پایینتر ،طبیعتی قراردادی دارند و تحت تأثیر نقشهای رسمی ،نفوذ از
باال به پایین ،مبادالت اقتصادی و فاصله بیشتر بین سرپرست و کارمند قرار میگیرند .پیروان در روابط با کیفیت پایینتر به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. Li-Ping Tang
5. Pay for performance

1. Kim, O’Neill & Cho
2. Castro, Schriesheim, & Cogliser
3. Liden, Wayne, & Sparrowe
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سیاستهای رسمی سازمان پایبند هستند ،اقتدار رهبر را میپذیرند و بهطور انحصاری بهدنبال جبران خدمات و مزایایی
هستند که سازمان برای آنها فراهم میآورد (ادل.)4175 ،
بهطور کلی ،راکستال ،دولبن ،آنگ و شور )4174( 7طی بررسی  451پژوهش در زمینه ماهیت مبادله رهبرـ پیرو ،سه
عنصر اصلی ویژگیهای پیرو ،ویژگیهای رهبر و روابط بین فردی را عناصر اصلی  LMXمعرفی کردند .ویژگیهای پیرو
شامل مواردی همچون شایستگی ،ویژگیهای شخصیتی و عواطف است؛ ویژگیهای رهبر شامل انتظارات رهبر از پیروان،
برونگرایی ،سازگاری و رفتار تشویقی میشود و روابط بین فردی مواردی از قبیل شباهت ادراک شده ،خود ارتقایی 4و
اعتماد رهبر را دربرمیگیرد (اسکراگینز.)4176 ،9
همانطور که مشاهده شد ،حسادت سازمانی میتواند در اشکال مختلفی ظاهر شود که برخی از آنها مفید و برخی
مخرباند .چالش حیاتی برای افراد ،نگه داشتن سطح حسادت در محدوده قابل قبول است .این موضوع کار پیچیدهای
است؛ زیرا طبیعت انسانها به صورتی است که حس حسادت به راحتی در آنها تحریک شده و به راحتی نیز از کنترل خارج
میشود .با مطالعه پژوهشهای پیشین مشخص شد که تبادل رهبر ـ پیرو یکی از عوامل تحریک کننده حسادت سازمانی
است و رهبر میتواند در کنترل کردن حسادت و تبدیل حسادت مخرب به حسادت مالیم ،نقش بسزایی داشته باشد .در
این رابطه پژوهشگر بر آن است که روابط میان فرد و مافوقش را بهمنظور کاهش حسادت سازمانی و در نتیجه افزایش
بهرهوری سازمان ،بهبود دهد.
پیشینه تجربی

در این بخش به خالصهای از پیشینه پژوهشهای داخلی و خارجی مرتبط با موضوع اشاره میشود .کیم ،اونیل و چو ()4171
در پژوهشی با عنوان «تأثیر مبادله رهبر ـ پیرو بر حسادت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی» ضمن بررسی نظریه مبادله
رهبر ـ پیرو و تأثیر آن بر حسادت سازمانی ،به مطالعه اثر حسادت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی پرداختند .بر اساس
نتایج این پژوهش ،مبادله رهبر ـ پیرو باکیفیت بر حسادت فرد پیرو تأثیر معکوس میگذارد و وجود حسادت سازمانی مخرب،
رفتار شهروندی سازمانی فرد را کاهش میدهد.
دمیراتس )4174( 5در پژوهشی اثر تعدیلکننده رهبری اخالقی ،از طریق معناداری شغلی بر تعهد پیروان ،هویت
سازمانی و حسادت را بررسی کرد و نشان داد رهبری اخالقی بر تعهد شغلی و هویت سازمانی تأثیر مثبت و معناداری
میگذارد.
ادل ( )4175در پژوهشی با عنوان «مفاهیم فاصله 4و حسادت در سازمان» تأثیر حسادت سازمانی بر کیفیت مبادله
رهبر ـ پیرو را بررسی کرد و به این نتیجه دست یافت که هر دو حسادت سازمانی و عمومی بهصورت منفی و معنادار بر
کیفیت رابطه رهبر و پیرو تأثیر میگذارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. Demirates
5. Distance

1. Rockstuhl, Dulebohn, Ang, Shore
2 Self promotion
3. Scroggins
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بریوارت ،بکر ،دمروتی و هیول )4174( 7در پژوهشی با عنوان «مبادله رهبر ـ پیرو ،تعهد شغلی و عملکرد شغلی» بیان
کردند که کارمندانی که رابطه باکیفیتتری با سرپرست خود دارند ،از منابع سازمانی بیشتری برخوردارند و این محیط
پرمنبع ،تعهد شغلی و عملکرد شغلی باال را تضمین میکند.
کیم ،جونگ و لی )4179( 4در پژوهشی با عنوان «رفتارهای انحرافی کارکنان و مبادله رهبر ـ پیرو در زمینه حسادت
مزمن» ،رابطه منفی بین مبادله رهبرـ پیرو و رفتارهای انحرافی کارکنان را نشان دادند و تأکید کردند که حسادتهای
مزمن به رفتارهای انحرافی میانجامد.
کنن و کنن ( )4174در مطالعهای با عنوان «به چالش کشیدن حسادت در سازمان و رویکردهای چندفرهنگی» ،نشان
دادند که چگونه مؤسسهها در قالب یک چارچوب چند فرهنگی ،میتوانند حسادت و پیامدهای آن از جمله شایعات ،توهین
و ...را در سازمان مدیریت کنند.
اردیل و موسلدیلی )4175( 9در پژوهشی با عنوان «تأثیر حسادت سازمانی بر تعهد شغلی و قصد ترک شغل» ،پس از
آزمایش مدل خود نتیجه گرفتند که ارتباط معناداری میان حسادت سازمانی و تعهد شغلی وجود دارد.
لی پینگ تنگ و گو ( )4174در پژوهشی با عنوان «تأثیر رهبری اخالقی بر بهبود خالقیت کارمند :مبادله رهبرـ پیرو
و هویت سازمانی به عنوان متغیرهای میانجی» نشان دادند که رهبری اخالقی هم با هویت سازمانی و هم با مبادله رهبر
ـ پیرو ارتباط مثبت و معناداری دارد و متغیر مبادله رهبر ـ پیرو ،رابطه میان رهبری اخالقی و خالقیت کارمند را تعدیل
میکند.
در پژوهش ازکک و کالیزکان )4174( 5با موضوع «تأثیر حسادت سازمانی بر جو سازمانی »4این نتیجه بهدست آمد
که میان حسادت سازمانی و ادراک از جو سازمان ،رابطهای نه چندان قوی و معکوسی وجود دارد.
دلوگا )7335( 6در پژوهشی با عنوان «اعتمادسازی ،مبادله رهبر ـ پیرو و رفتار شهروندی سازمانی» نشان داد که
عدالت ،اصلیترین رکن رفتارهای یک سرپرست برای اعتمادسازی است و درک از عدالت میتواند بهطور غیرمستقیم بر
کیفیت مبادله رهبر ـ پیرو تأثیر بگذارد.
بل ،کوارتلین و خان )4175( 1در پژوهشی با عنوان «حسادت و رفتارهای مخرب» نشان دادند که حسادت مقطعی،
میتواند رفتارهای مخرب کارکنان را پیشبینی کند .عالوه بر این ،عدالت رویهای مثبت گاهی میتواند بر رفتار کارکنان
تأثیر منفی بگذارد.
تای ،نارایانان و مک الیستر )4174( 1در پژوهشی با عنوان «بازاندیشی در طبیعت حسادت و پیامدهای آن برای
کارکنان و سازمانها» ،مدل جدیدی برای حسادت سازمانی با تأکید بر جنبههای مثبت حسادت سازمانی ،طراحی کردند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Organizational climate
6. Deluga
7. Bell, Quratulain, & Khan
8. Tai, Narayanan, & McAllister

1. Breevaart, Bakker, Demerouti, & Heuvel
2. Kim, Jung, & Lee
3. Erdil and Müceldili
4. Özkoç and Çalışkan
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در پژوهش دافی و شاو )4111( 7با عنوان «عواقب حسادت در گروه» ،محققان عالوه بر طراحی مدلی برای عواقب
حسادت در گروهها ،خاطرنشان کردند که حسادت با عملکرد گروه رابطه مستقیم و منفی دارد.
کوهن چاراش و مولر )4111( 4در پژوهشی با عنوان «ادراک از بیعدالتی ،رفتارهای مخرب مربوط به حسادت را
تشدید یا تضعیف میکند؟» نشان دادند که سطح باالتری از حسادت و انصاف ادراک شده ،سطوح باالتری از رفتارهای
مخرب کاری را در پی خواهد داشت.
در پژوهش ادولبن و همکارانش ( )4174با موضوع «مبادله رهبر ـ پیرو و فرهنگ ملی» ،محققان خاطرنشان کردند
که فرهنگ ملی ،رابطه میان مبادله رهبر ـ پیرو و عوامل مرتبط به آن بهویژه رفتار شهروندی سازمانی ،رضایت شغلی و
قصد ترک شغل را تعدیل میکند.
کتز دی وریس ( )7334در پژوهشی با عنوان «نقش انگیزاننده حسادت ،عاملی فراموش شده در تئوری مدیریت»،
ضمن بررسی کردن معنا ،منشأ و کارکردهای حسادت ،روشهای مواجهه با حسادت را نیز ارائه داد.
اسمیت و همکارانش ( )4174در پژوهشی با عنوان «هنگامی که حسادت به لذت از مصیبت دیگران 9منجر میشود»،
بیان کردند که تنها حسادت مخرب (نه حسادت مالیم) میتواند به لذت از مصیبت دیگران منجر شود.
دافی و همکارانش )4174( 5در پژوهشی با موضوع «مدل بافت اجتماعی حسادت و سایش اجتماعی »4نشان دادند
هنگامی که هویت اجتماعی کارمندان ضعیفتر است ،تأثیر واسطهگری حسادت بر سایش اجتماعی قویتر میشود.
ولمر و همکارانش ( )4177در پژوهشی با عنوان «مبادله رهبر پیرو ،استقالل شغلی و عجین شدن خالقانه با شغل»
بیان کردند که رابطه مثبت میان مبادله رهبرـ پیرو و عجین شدن با شغل هنگامی بیشتر است که فرد در شغل خود حس
استقالل داشته باشد.
مرور ادبیات نشان داد که از لحاظ نظری ،مقاالت محدودی در زمینه حسادت سازمانی و مبادله رهبر ـ پیرو وجود دارد
که در اغلب آنها نیز ،تأثیر مبادله رهبر ـ پیرو بر حسادت سازمانی خود شخص سنجیده شده است .با در نظر گرفتن هدف
این پژوهش که بررسی تأثیر مبادله رهبر ـ پیرو باکیفیت یک فرد بر حسادت سایر اشخاص است ،خأل تحقیقاتی بهصورت
واضحتری مشاهده میشود .همچنین در هیچ یک از تحقیقات بررسی شده ،راهکار بهینهای برای بهبود روابط رهبر و پیرو
با تمرکز بر مدیریت حسادت سازمانی ارائه نشده است و محققان تنها به بررسی تأثیر مبادله رهبر ـ پیرو بر حسادت و در
برخی موارد شناسایی عوامل میانجیگر پرداختهاند.
روششناسی پژوهش

روش این مطالعه مبتنی بر رویکرد آمیخته است ،بدین ترتیب که دادههای کیفی در مرحله نخست پژوهش با استفاده از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. Duffy and et al.
5. Social undermining

1. Duffy & Shaw
2. Cohen-Charash, & Mueller
3. Schadenfreude
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روش مصاحبه و دادههای کمی در مرحله دوم پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمعآوری شدهاند .شایان ذکر است که
دادههای کمی بهمنظور تأیید دادههای کیفی گردآوری شدند.
پس از تحقیق درباره مشکالت فرهنگی بانک ملی ایران و گفتوگو با مسئوالن ذیربط ،کارکنان ستاد بانک برای
جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند که حجم این جامعه حدود  311نفر بود .در مرحله ابتدایی ،روش نمونهگیری در
مصاحبهها هم بهصورت قضاوتی و هم بهصورت گلوله برفی انجام شد؛ به این ترتیب که با هدایت صاحبنظران بانک،
افرادی برای مصاحبه دعوت شدند که از ویژگیهایی همچون آشنایی با سازمان و سابقه کار و ...برخوردار بودند و تالش
شد این افراد از همه سطوح انتخاب شوند .عالوه بر این ،در جریان مصاحبه ،از مصاحبهشوندگان درخواست شد چنانچه
فردی را میشناسند که بتواند اطالعات خوبی در اختیار محقق قرار دهد ،معرفی کنند (گلوله برفی) .در پژوهش حاضر با
توجه به ماهیت موضوع ،از مصاحبه نیمه ساختاریافته و همچنین مصاحبه رو در رو بهره برده شده است .در این پژوهش
 91مصاحبه به عمل آمد ،زمان هر مصاحبه بهطور میانگین حدود  91دقیقه به طول انجامید و سؤاالت زیر مطرح شد:


آیا رؤسا یا معاونان ستادی با برخی از کارشناسان نسبت به بقیه رابطه بهتری دارند؟ به بیان سادهتر با برخی از
کارشناسان خودی و با برخی دیگر غیرخودی برخورد میکنند؟



آیا رؤسا یا معاونان شعب با همه عادالنه رفتار میکنند یا برای افرادی که عزیزترند ،جدا از اینکه عملکرد خوب
یا بدی دارند ،مزایای بیشتری قائل میشوند؟



آیا این رفتارها سبب برانگیخته شدن حسادت بقیه میشود؟ آنها چه واکنشهایی نشان میدهند؟



آیا رؤسای ادارههای ستادی به برخی از کارشناسان بیشتر از بقیه توجه میکنند؟ چرا؟ آیا موجب رنجش خاطر
بقیه نمیشود؟ پیشنهاد شما برای بهبود رابطه بین رئیس اداره با کارشناسان ستادی چیست؟



در حال حاضر چه عواملی موجب حسادت در بانک میشود؟



مدیران و رؤسا چه نقشی را میتوانند برای بهبود روابط ایفا کنند؟

 چه اقداماتی از سوی آنها میتواند حسادت را کاهش دهد؟
با توجه به هدف و سؤال پژوهش و ابزار گردآوری دادهها ،از روش تحلیل تم برای تجزیه و تحلیل دادههای کیفی
استفاده شد .این روش شامل شش مرحله آشنایی با دادهها ،تهیه کدهای اولیه ،جستوجوی تمها ،بازنگری تمها ،تعریف و
نامگذاری تمها و تهیه گزارش میشود .مرحله ابتدایی شامل تحلیل دادههای کیفی با نگارش اطالعات حاصل از مصاحبهها،
خواندن و خواندن مجدد دادهها ،نوشتن ایدههای اولیه ،آغاز شد و در مرحله بعد مطالب در قالب کدهای اولیه دستهبندی
شدند .مرحله سوم زمانی آغاز میشود که تمام دادهها کدگذاری و تلفیق شوند و فهرستی از کدهای متفاوت از مجموعه
دادهها بهدست آید .این فاز ،بر تحلیل در سطح وسیعتری از تمها به جای کدها تمرکز میکند .مرحله چهارم مشتمل بر دو
سطح بازنگری و پاالیش تمهاست و انسجام دادههای زیرمجموعه هریک از تمها با یکدیگر بررسی میشود .مرحله بعد به
تعریف تمها و بیان این میپردازد که هر تم کدام جنبه از دادهها را دربرمیگیرد و در آخرین مرحله ،گزارشی از تمهای ارائه
شده تهیه میشود که گزارش مفصل این تمها در بخش یافتههای کیفی پژوهش قابل مشاهده است .در یافتههای بخش
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کیفی این گزارش ،تمام مفاهیم بهدست آمده از مصاحبهها ،در قالب  9تم اصلی و  71تم فرعی دستهبندی شدند .برای
تعیین پایایی کدگذاری مصاحبهها از دو روش پایایی بازآزمون و روش توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده شد که هر
دو رقم از  61درصد بیشتر بود (پایایی بازآزمون  15درصد و پایایی بین دو کدگذار  16درصد) ،از این رو پایایی مصاحبهها
تأیید میشود .همچنین بهمنظور کسب اطمینان از روایی پژوهش حاضر ،محققان ابتدا بهدقت ادبیات موضوع ،مبانی نظری
و پیشینه تجربی را در زمینه متغیرهای پژوهش مطالعه کردند و قبل از شروع فرایند ،در خصوص نحوه طراحی و ارائه
سؤالها و چگونگی بهینه شدن این فرایند اطالعات الزم را بهدست آورده و با استادان و متخصصان در این زمینه مشورت
کردند .پس از طراحی ،سؤالها در اختیار چند تن از استادان و متخصصان بانک قرار گرفت و همه تأیید شدند .همچنین
برای کسب اطمینان از گنگ نبودن و صریح بودن سؤالها ،از چند دانشجو و فعال حوزه منابع انسانی نیز نظرسنجی به
عمل آمد.
در مرحله بعد بهمنظور تأیید دادههای کیفی از روش کمی (توزیع پرسشنامه) استفاده شد .در این مرحله برای توزیع
پرسشنامهها ،روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان روش مناسب مد نظر قرار گرفت .پرسشنامه طراحی شده برای
استفاده در این پژوهش متشکل از دو دسته سؤاالت عمومی و تخصصی بود .در دسته نخست ،سؤالهای عمومی در زمینه
مشخصات فردی پاسخدهندگان (مانند جنسیت ،سن ،وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت و سابقه کاری افراد) و در دسته دوم
سؤالهای تخصصی پرسشنامه ( 51سؤال) مطرح شد .سؤالهای تخصصی نیز در سه بخش تهیه شدند :بخش نخست
بعد حسادت سازمانی را با استفاده از پرسشنامه اسمیت ( )7333میسنجید ( 1گویه)؛ در بخش دوم به سنجش متغیر مبادله
رهبر ـ پیرو با استفاده از دو پرسشنامه ماسلین و لیدن ( )7331با  9گویه و برنت و همکارانش ( )4111با  77گویه پرداخته
شد و بخش سوم مربوط به سنجش سؤالهایی بود که پس از انجام تحلیل تم برای محقق شکل گرفت و محقق برای
اطمینان از صحت دادههای کیفی ،در پرسشنامه از آنها استفاده کرد .در این بخش هفت فرضیه شکل گرفته از قسمت
یافتههای کیفی ،بهصورت سؤال مطرح شد که پنج گویه آن ،پنج فرضیه مربوط به مؤلفههای حسادت سازمانی را میسنجید
و  79گویه نیز دو فرضیه عوامل بهبود روابط رهبر و پیروانش را بررسی میکرد.
حجم نمونه نیز به کمک جدول مورگان بهدست آمد .با توجه به حجم جامعه آماری ( 311نفر) ،حجم نمونه معادل
 463نفر تعیین شد ،اما برای اطمینان بیشتر از کفایت نمونهگیری 911 ،پرسشنامه توزیع و جمعآوری گردید .برای
امتیازدهی و ارزشگذاری کمی سؤالها ،از مقیاس لیکرت استفاده شد .در این پژوهش با توجه به هدف و سؤال تحقیق ،از
روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی برای تجزیه و تحلیل دادههای کمی استفاده شد .همچنین پایایی
پرسشنامه بهکمک آلفای کرونباخ 7بررسی شد که مقدار تمام متغیرها بیشتر از  1/1بهدست آمد ،از این رو پایایی پرسشنامه
به تأیید رسید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cronbach's alpha

بررسی تأثیر مبادله رهبر ـ پیرو بر حسادت سازمانی (مطالعه موردی :کارکنان ...

624

یافتههای پژوهش
یافتههای بخش کیفی

در بخش کیفی پژوهش پس از انجام مصاحبهها ،محققان به سه تم اصلی مؤلفههای حسادت سازمانی ،حذف دالیل ایجاد
حسادت سازمانی و اصالح دالیل تشکیل گروه خودی دست یافت .تمهای فرعی این سه تم اصلی در جدولهای  7تا 9
مشاهده میشود.
جدول  .1تمهای فرعی مؤلفه حسادت سازمانی
تم اصلی

تمهای فرعی

مقایسه با فرد
حسادتشده

احساس درد و رنج

مؤلفههای حسادت سازمانی

احساس نگرانی

افراد

P2, P4, P5, P11, P13, P17

,P19, P23, P27
P30, P34

P9, P14, P15, P17, P22, P24,
P28, P33, P37

P1, P4, P8, P11, P17, P19,
P23, P27, P36

نقل قول
فرد حسود مدام داشتههای خود را با داشتههای دیگران
مقایسه میکند .حسادت در مواقعی که افراد در یک دوره
استخدام شدهاند ،تشدید می شود .فرد حسود مدام با خود
فکر میکند که «همکار من با من استخدام شده و از طریق
رابطهمداری ترفیع گرفته است ولی من همچنان در یک
جایگاه سازمانی ثابت ماندهام».
عدم دسترسی راحت به مافوق و برخورد خاص مافوق با
برخی از کارکنان و در واقع تبعیض قائل شدن میان
کارمندان ،فرد حسود را آزار میدهد و اگر مافوق به این
احساسات توجه نداشته باشد این آزاردهی خاطر مدام با او
میماند.
گاهی اوقات فرد نگران این مسئله است که شاید هیچ وقت
به جایگاه برخی افراد نزدیک به مدیر نرسیده و در شغل خود
به اصطالح «درجا» بزند .گاهی این نگرانی تا پایان عمر
کاری فرد با وی میماند و گاهی ،این نگرانی تبدیل به
انگیزهای برای کسب موفقیت میشود.

احساس عصبانیت

P3, P7, P15, P21, P26, P32

بسته به شخصیت افراد و نوع تربیت خانوادگی آنها ،برخی
نمیتوانند این حس را در درون خود کنترل کنند و این
حسادت را به طرق مختلف در سازمان نشان میدهند (اعمال
پرخاشگرانه ،تخریب ،شایعهپراکنی ،نافرمانی سازمانی و .)...
البته باید خاطرنشان کرد که بهدلیل ترس از نیروی حراست،
این اعمال در همین حد میماند و فراتر نمیرود.

احساس ترس

P6, P11, P19, P24, P29, P31

ترس از آینده کاری خود و ترس از اینکه سایر افراد مدام
موفقیتهای بیشتری از طریق حضور در گروه خودی مدیر
کسب کند ،به حسادت منجر شده و همواره فرد حسود را آزار
میدهد.
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جدول  .2شرح تمهای فرعی حذف دالیل ایجاد حسادت سازمانی
تم اصلی

تم های فرعی

تشکیل گروه خودی شایسته
توسط مدیر و شفافسازی
شایستگیهای اعضای آن

افراد

P2, P7, P9,
P13, P14, P19 ,
P20, P24, P26 ,
P33, P36

P3, P8, P10, P11, P14,

اصالح سیستم ارتقا

P18, P20, P23, P28,
P31

حذف دالیل ایجاد حسادت سازمانی

تقسیم کار درست بین
زیردستان

عدم همسانسازی سطح
افراد

اصالح سیستم پاداشدهی

ایجاد فرصت برای همه
کارمندان برای اثبات
مهارتهای خود

P10, P4, P9, P17, P18,
P24, P26, P30

P4, P5, P6, P11, P12,
P23, P34, P36

P4, P6, P10, P13, P24,
P26, P30, P34, P36

P1, P11, P13, P15, P16,
P21, P23, P33, P35,
P37

نقل قول
در سازمان ،حسادت کارمندان بیشتر بهدلیل وجود گروه
خودی ناشایست است .شفافسازی توانمندیهای این
گروه میتواند ابهام ایجاد شده بین کارکنان از بین ببرد.
گاهی افراد توانمندی در گروه خودی مدیر هستند ،ولی
چون دالیل نزدیک بودن آنها به مدیر مشخص نیست،
افراد دیگر به اشتباه آنها را ناشایست خوانده و به آنها
حسادت میکنند.
سیستم ارتقا بیشتر بر جنبه سابقه کاری تمرکز دارد و
افراد بدون توجه به عملکردشان پس از گذشت مدت
زمان معینی ارتقا پیدا میکنند .رابطهمداری و زیر پا
گذاشتن مقررات و قوانین بیشتر به بانک ضربه میزند.
در سازمان حجم کار به درستی بین افراد تقسیم نشده
است .کارهای چالشیتر و جذابتر به گروه خاصی از
افراد سپرده میشود و این مسئله بین باقی کارمندان
حسادت ایجاد میکند.
در مواقعی ،مدیران برای کاهش سطح حسادت میان
زیردستان سعی میکنند به افراد الیق و توانمند بها
ندهند و سطح آنها را با سایر افراد یکسان کنند تا
مشکلی بهوجود نیاید و خود این مسئله بین کارکنان
حسادت ایجاد میکند.
عدم وجود یک سیستم درست پاداشدهی باعث شده
است که حتی برخی مدیران شایسته برای تقدیر از
کارمندان نمونه از تشویقهای پنهانی استفاده کنند تا
حسادت دیگران تحریک نشود و این موضوع در صورت
آشکار شدن ،موجب بروز حسادت میشود .فرصتهای
محدود و نحوه تخصیص این فرصتها به کارمندان،
موجب بروز حسادت میشود .از جمله این فرصتها
میتوان به نحوه تخصیص اضافه کار اشاره کرد.
بسیاری از همکاران معتقدند اگر به تمام افراد سازمان
فرصت ابراز وجود داده شود تا مهارتهای خود را اثبات
کنند ،حسادت در سازمان از میان میرود .در مواقعی
که فرد شایستگی الزم را نداشته باشد ،بعد از گذشت
زمان متوجه میشود که الیق آن فرصت نیست و
حسادتش از بین میرود.
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جدول  .9شرح تمهای فرعی اصالح دالیل تشکیل گروه خودی
تم اصلی

تم های فرعی
توجه مدیر به توانمندیهای
مورد نیاز شغل

عدم تمرکز مدیر بر ویژگیهای
شخصیتی یکسان میان وی و
زیردست

اصالح دالیل تشکیل گروه خودی

بیتوجهی صرف مدیر به
اطاعتپذیر بودن فرد
عدم انتخاب افراد بر اساس
جبران ضعفها و
آسیبپذیریهای مدیر
نادیده گرفتن چاپلوسی و مخبر
بودن فرد

بیتوجهی به شناخت و
همکاریهای قبلی سازمانی

نادیده گرفتن روابط شخصی
خارج از سازمان

افراد
P4, P6, P10,
P24, P26, P30, P32,
P33
P2, P7, P9 ,
P11, P14, P17, P19,
P21, P22 ,
P27, P29, P31
P7, P9, P13, P22,
P25, P28

P1, P15, P16, P22,
P23, P38

P4, P12, P15, P24,
P32, P35

P1, P2, P13, P17,
P28 P32, P38

P6, P10, P13, P14,
P15, P26, P30, P33,
P35

نقل قول
از دید مدیر فقط توانمندبودن فرد در همه زمینهها برای ورود
به گروه خودی مهم نیست .برای نمونه اگر مدیری از لحاظ
فنی عملکرد بهتری داشته باشد ،سعی میکند افرادی با
همین ویژگی را برای گروه خودی انتخاب کند .در واقع وی
فنی بودن را مالک توانمندی میداند.
هنگامی که خصوصیات اخالقی یک مدیر و کارمندش
یکسان باشد و هر دو دیدگاه مشابهی نسبت به مسائل
گوناگون داشته باشند ،آن فرد از مزایای بیشتری بهرهمند
خواهد شد و مدیر به او اعتماد بیشتری میکند.
در مواقع بسیاری دیده شده است که مدیر درخواست
نابهجایی از فرد داشته و افرادی که با درخواست مدیر
موافقت کردهاند ،در کانون توجه وی قرار گرفتهاند.
مدیران ناالیق اغلب افرادی را برای گروه خودی انتخاب
میکنند که بتوانند ضعفهای مدیر را پوشش دهند .در این
شرایط افراد توانمند هم گاهی به عنوان اعضای گروه خودی
انتخاب شدهاند.
برخی کارمندان بهدلیل خدمات خاصی که به سرپرست خود
میدهند ،بیشتر در کانون توجه وی قرار میگیرند .چاپلوسی
و چربزبانی در فرهنگ بانک بسیار رایج است.
در موارد بسیاری دیده شده است که افراد بهدلیل
همکاریهای قبلیای که در شعب داشتهاند یا در دوایر دیگر
سازمان با هم همکار بودهاند و اعتماد بیشتری نسبت به
نحوه انجام کار یکدیگر دارند ،این گروه خودی تشکیل شده
است.
رفتوآمدهای خانوادگی ،عضویت در گروههای ورزشی
بانک ،همشهری بودن و موارد مشابه دیگر ،باعث شده است
که مدیر با برخی از زیردستان ارتباط بهتری داشته باشد و
مزایای بیشتری در اختیار آنها قرار دهد.

در نتایج بخش کیفی پژوهش هفت فرضیه مطرح شد که این فرضیهها در بخش کمی پژوهش از طریق دو روش
تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی بررسی شدهاند.
یافتههای بخش کمی

بهمنظور استفاده از تحلیل عاملی (اکتشافی و تأییدی) ،بررسی دو معیار اولیه در دادههای جمعآوری شده ضروری است.
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معیار نخست 7KMO ،است که همواره بین  1و  7نوسان دارد ،چنانچه  KMOبزرگتر از  1/1باشد ،همبستگیهای موجود
بین دادهها برای تحلیل عاملی مناسب خواهند بود .معیار دوم سطح معناداری آزمون بارتلت است ،برای اینکه یک مدل
عاملی مفید و بامعنا باشد ،الزم است متغیرها همبسته بوده و معناداری ( )Sigآزمون بارتلت کمتر  1/14باشد (مؤمنی و
فعال قیومی .)7911 ،با توجه به جدول  5هر دو معیار تأیید شده است.
جدول .6نتایج آزمون  KMOو بارتلت پرسشنامه
آزمونKMO

آزمون بارتلت

1/491
کای مربع 34

459/5376

درجه آزادی 34

111

Sig.

0

تحلیل عاملی اکتشافی

برای پاسخ به سؤالهای اول و دوم پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است .برای این منظور پس از
انجام مرحله کیفی و ادبیات نظری ،مؤلفههای حسادت سازمانی شناسایی شده و فرضیههایی بهصورت زیر شکل گرفت:
فرضیه  :7مبادله رهبر ـ پیرو بر مقایسه فرد با شخص مورد حسادت تأثیر میگذارد.
فرضیه :مبادله رهبر ـ پیرو بر احساس درد و رنج سایر کارمندان تأثیر میگذارد.
فرضیه  :9مبادله رهبر ـ پیرو بر احساس نگرانی سایر کارمندان تأثیر میگذارد.
فرضیه  :5مبادله رهبر ـ پیرو بر احساس عصبانیت سایر کارمندان تأثیر میگذارد.
فرضیه  :4مبادله رهبر ـ پیرو بر احساس ترس سایر کارمندان تأثیر میگذارد.
برای آزمون فرضیهها ،ابتدا باید نوع آزمون مشخص شود .برای تعیین نوع آزمون ،نحوه توزیع دادهها (نرمال یا
غیرنرمال) با استفاده از آزمون نیکویی برازش کولموگروف اسمیرنوف 4مشخص شد که نتایج این آزمون ادعای نرمال بودن
توزیع تمام متغیرها در نمونه را رد کرد .بنابراین بهمنظور آزمون فرضیهها (بررسی تأثیر دو متغیر) از آزمون ناپارامتری ضریب
همبستگی اسپیرمن 9استفاده شد.
آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای دادههای با توزیع غیرنرمال استفاده میشود .این آزمون بر اساس مقادیر
اصلی نیست ،بلکه بر اساس رتبه دادهها محاسبه میشود .مفهوم همبستگی این است که آیا همبستگی بهدست آمده بین
دو متغیر معنادار است یا تصادفی .باید در نظر داشت که معناداری همبستگی از عدد بهدست آمده برای همبستگی بااهمیتتر
است (مؤمنی و فعال قیومی .)7911 ،در این پژوهش برای بررسی فرضیههای پژوهش از حالت دو دنباله استفاده شده است
(رابطه .)7
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Spearman correlation coefficient test

1. Kaiser-Mayer-Olkin
)2. Kolmogorov-Smirnov test (K-S test
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) 6(∑ 𝑑𝑖2
)𝑛(𝑛2 − 1

رابطه )7

𝑟𝑠 = 1 −

 r2ضریب تعیین و مقدار آن ،توان دوم ضریب همبستگی است و نشان میدهد چند درصد تغییرات متغیر وابسته توسط
متغیر مستقل تبیین میشود .مقدار  ،Sigنیز معناداری همبستگی بین دو متغیر را نشان میدهد و اگر میزان آن از 1/141
کمتر باشد ،همبستگی بهدست آمده بین دو متغیر معنادار تلقی میشود (مؤمنی و فعال قیومی.)7911 ،
ضریب همبستگی ،ضریب تعیین و مقدار ( Sigمعناداری همبستگی) بین مؤلفههای حسادت سازمانی و مبادله رهبر
ـ پیرو برای  411داده بهصورت جدول  4است.
جدول  .4خروجی آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن فرضیهها
مؤلفههای حسادت

ضریب همبستگی با مبادله رهبر ـ پیرو

ضریب تعیین

مقدار ( Sigمعناداری همبستگی)

مقایسه

1/494

1/149

1/11

درد و رنج

1/757

1/173

1/14

نگرانی

1/763

1/141

1/114

عصبانیت

1/741

1/145

1/17

ترس

1/711

1/141

1/114

همانطور که مشاهده میشود ،مقدار ضرایب همبستگی همه موارد مثبت است؛ به این معنا که رابطه بین هر مؤلفه
حسادت با متغیر مبادله رهبر ـ پیرو مستقیم است و با افزایش یکی ،دیگری نیز افزایش مییابد و برعکس .همچنین از آنجا
که مقدار  Sigدر تمام موارد کمتر از  1/141است ،همبستگی بهدست آمده بین هر مؤلفه حسادت سازمانی و متغیر LMX

معنادار تلقی میشود.
تحلیل عاملی تأییدی

برای پاسخ به سؤال سوم پژوهش با توجه به مصاحبههای انجام شده ،محققان به این مسئله پی بردند که اصالح دالیل
تشکیل گروه خودی و حذف دالیل ایجاد حسادت سازمانی در بهبود روابط رهبر و پیروانش نقش دارد؛ از این رو برای تأیید
این دادهها ،فرضیههای زیر برای تأیید عاملی مطرح شد:
فرضیه  :6حذف دالیل ایجاد حسادت سازمانی ،در بهبود روابط رهبر و پیروانش نقش دارد.
فرضیه  :1اصالح دالیل تشکیل گروه خودی در بهبود روابط رهبر و پیروانش نقش دارد.
در بخش کمی ،برای تأیید یافتههای کیفی دو فرضیه  6و  1در قالب سؤال در پرسشنامه طراحی شد .بهمنظور انجام
تحلیل عاملی تأییدی ،بارهای عاملی شاخص (سؤال)ها بهکمک نرمافزار  SPSSبهدست آمد .در متون آماری تصریح شده
است که حداقل مالک پذیرش شاخصها ،اشتراک معادل  1/4است (مؤمنی و فعال قیومی .)7911 ،میزان مشارکت هر

699

فصلنامه مدیریت دولتی ،1934 ،دوره  ،11شماره 9

شاخص در متغیرهای مربوطه ،بیش از  1/4بهدست آمد؛ در نتیجه تمام شاخصهای دو متغیر «حذف دالیل ایجاد حسادت
سازمانی» و «اصالح دالیل تشکیل گروه خودی» به تأیید رسید.
نتیجهگیری

در این بخش ابتدا به سؤالهای پژوهش پاسخ داده میشود و در ادامه یافتههای پژوهش با تحقیقات پیشین مقایسه شده
و پیشنهادهای اجرایی ارائه خواهد شد.
در پاسخ به سؤال نخست پژوهش ،پس از انجام مصاحبه و تحلیل دادهها به روش کیفی ،مشخص شد که مبادله رهبر
ـ پیرو باکیفیت برخی افراد در سازمان ،بر حسادت سازمانی سایر کارکنان تأثیر میگذارد .مؤلفههای حسادت سازمانی
شناسایی شده عبارتاند از :مقایسه با فرد مورد حسادت؛ احساس درد و رنج؛ احساس نگرانی؛ احساس عصبانیت و احساس
ترس .شایان ذکر است که در پژوهش سلسه ( )4171نیز به این مؤلفهها اشاره شده است .برای تأیید اطالعات بهدست
آمده ،پس از مطرح کردن فرضیههایی در خصوص تأثیر مبادله رهبر ـ پیرو بر مؤلفههای حسادت سازمانی ،بار دیگر به
آزمون و بررسی کمی و آماری آنها پرداخته شد .نتایج آماری نشان داد که مبادله رهبر ـ پیرو بر کلیه مؤلفههای حسادت
سازمانی تأثیر میگذارد .این نتیجه پیش از این با استفاده از روش تحلیل تم هم بهدست آمد .شکل  7نشاندهنده خالصه
نتایج بهدست آمده از تحلیل است.

مبادله رهبر -پیرو

حسادت سازمانی

مقایسه با فرد مورد
حسادت
احساس درد و رنج
احساس نگرانی
احساس عصبانیت
احساس ترس

شکل  .1تأثیر مبادله رهبر ـ پیرو بر مؤلفههای حسادت سازمانی

در پاسخ به سؤال دوم در بخش کیفی و با توجه به مصاحبههای انجام شده ،این نتیجه بهدست آمد که  LMXباکیفیت
برخی کارکنان ،موجب افزایش حسادت سایر همکاران میشود .در واقع مبادله رهبر ـ پیرو باکیفیت برخی افراد با سرپرستشان
بر حسادت سایر افراد تأثیر مستقیم میگذارد .در بخش کمی نیز ،با توجه به آزمونهای آماری صورتگرفته ،کلیه مؤلفههای
حسادت بررسی شدند .در نتیجه باال رفتن  LMXدیگران ،موجب باال رفتن مؤلفههای حسادت در سایر کارکنان میشود.
این نتیجه از دو نوع روش تحلیل کیفی و کمی بهدست آمد.
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در پاسخ به سؤال سوم در بخش کیفی ،در قالب تمهای اصالح دالیل تشکیل گروه خودی و حذف دالیل ایجاد
حسادت سازمانی و تمهای فرعی آنها ،عواملی که میتوانند به بهبود روابط رهبر و پیرو کمک کنند ،مشخص شدند.
همچنین برای تأیید این عوامل از روش تحلیل عاملی استفاده شد و کلیه تمهای فرعی از طریق روش کمی نیز به تأیید
رسیدند .شکل  4نتایج تحلیلهای مربوط به سؤال سوم را نشان میدهد.

شکل  .2عوامل مؤثر در بهیود روابط رهبر و پیروانش

مقایسه یافتههای پژوهش با تحقیقات پیشین

مهمترین پژوهش در زمینه رابطه مبادله رهبر ـ پیرو را کیم و همکارانش در سال  4171انجام دادند .آنها در پژوهشی با
عنوان «تأثیر مبادله رهبر ـ پیرو بر حسادت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی» به بررسی نظریه مبادله رهبر ـ پیرو و
تأثیر آن بر حسادت سازمانی پرداختند .یافتههای این پژوهش نشان داد که مبادله رهبر ـ پیرو بهتر فرد میتواند حسادت
سازمانی وی را کاهش دهد و حسادت کمتر میتواند رفتار شهروندی سازمانی را بهبود دهد .در پژوهش حاضر نیز محقق
همین متغیرها را با تمرکز بر حسادت دیگران بررسی کرد و به رابطه مستقیم بین مبادله رهبر ـ پیرو و حسادت فرد دیگری
پی برد که به نوعی یافتههای پژوهش پیشین را تأیید میکند .همچنین اُدل ( )4175نیز رابطه معکوس حسادت سازمانی
و کیفیت مبادله رهبر ـ پیرو را نشان داد و اذعان کرد که متغیر فاصله روانی این رابطه را تعدیل میکند .نتایج پژوهش
حاضر نیز با یافتههای اُدل همخوانی دارد.
دمیراتس و همکارانش ( )4174با بررسی اثر تعدیلکننده رهبری اخالقی بر تعهد پیروان ،هویت سازمانی و حسادت،
به این نتیجه رسیدند که رهبری اخالقی ،حسادت کارمندان را کاهش میدهد .در پژوهش حاضر نیز در قالب دو تم آخر،
به نوعی مؤلفههای رهبری اخالقی (شفافسازی ،عدالت ،تسهیم قدرت و  )...مطرح شدند و تأثیر مثبت آنها بر کاهش
حسادت سازمانی و در نتیجه بهبود روابط رهبر و پیرو سنجیده شد که نتایج دمیراتس و همکارانش را تأیید میکند.
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کتز دی وریس ( )7334در پژوهشی با عنوان «نقش انگیزاننده حسادت ،عاملی فراموش شده در تئوری مدیریت»،
معنا ،منشأ و کارکردهای حسادت را بررسی کرد و به ارائه برخی روشهای مواجهه با حسادت مانند ایدهآلسازی ،پاپس
کشیدن ،بیارزش کردن ،ایجاد انگیزه برای موفقیت و ...پرداخت .در مقایسه این پژوهش با سایر موارد مشابه در این حوزه،
مشخص میشود که بخشی از این استراتژیها میتواند نه تنها در سازمان مورد مطالعه ،بلکه در بسیاری از سازمانهای
کشور کاربردی باشد .تبدیل حسادت مخرب به حسادت مثبت از طریق ایجاد مبادله رهبر ـ پیرو باکیفیت ،یکی از مفیدترین
استراتژی های مقابله با حسادت است .این روش که از طریق ایجاد عوامل بهبود روابط رهبر و پیروانش (در بخش پیشین
به آنها اشاره شد) ایجاد میشود ،یا حسادت مخرب افراد را از بین میبرد و بهطور کامل آن را خنثی میکند یا آن را به
حسادت انگیزاننده تبدیل میکند .ایدهآلسازی نیز میتواند در مواردی که حسادت فرد،از نوع مزمن است و استراتژی ایجاد
انگیزه برای کسب موفقیت وی پاسخگو نیست ،راهکار مفیدی باشد.
دلوگا ( )7335نیز در پژوهشی با عنوان «اعتمادسازی ،مبادله رهبر ـ پیرو و رفتار شهروندی سازمانی» نشان داد که
عدالت ،اصلیترین رفتار سرپرست برای اعتمادسازی است و درک از عدالت میتواند بهطور غیرمستقیم بر کیفیت مبادله
رهبر ـ پیرو تأثیر بگذارد .در پژوهش حاضر نیز با بررسی و بحث در زمینه ایجاد مبادله رهبر ـ پیرو باکیفیت ،نشان داده شد
که ایجاد عدالت در سازمان از طریق عواملی همچون سیستم ارتقای عادالنه ،سیستم پاداشدهی عادالنه ،ایجاد فرصت برابر
برای همه افراد سازمان ،تقسیم کار درست بین زیردستان و ...تأثیر مثبتی بر بهبود روابط رهبر و پیروانش میگذارد.
محدودیتهای پژوهش

اصلیترین محدودیت پژوهش حاضر ،مربوط به ماهیت هر دو متغیر بود .بهدلیل ماهیت مخفی متغیر حسادت سازمانی،
رساندن این احساس به سطح خودآگاهی هم برای محقق و هم برای کارمندان کاری دشوار بود و عدم تمایل به صحبت
کردن و به اشتراک گذاشتن این حس ،میتوانست نتایج پژوهش را تغییر دهد .همچنین متغیر مبادله رهبر ـ پیرو به علت
تمرکز بر فرد مافوق و رفتارهای او مسئله حساسی بود و ترس کارمندان از صحبت کردن درباره این موضوع و تمایل به
چاپلوسی و تعریف از مافوق را به وضوح نشان میداد .همچنین عدم اطمینان از رعایت صداقت کارکنان در پاسخ دادن به
سؤالهای پرسشنامه نیز دیده میشد (با توجه به ذکر محرمانه ماندن اطالعات در ابتدای پرسشنامه ،ممکن است برخی
پاسخدهندگان هنگام پاسخ به سؤالها ،بهویژه سؤالهای بخش مبادله رهبر ـ پیرو ،از بیان پاسخ درست امتناع کرده و
پاسخی متناسب با نظر مدیریت را بیان کرده باشند) .در هر صورت محقق تالش کرد با طرح سؤالهای فرافکن در
پرسشنامه و جلب اعتماد کارمندان در مصاحبهها بر این مسائل فایق آید.
از محدودیتهای دیگر پژوهش ،محدود بودن پیشینه نظری و پژوهشهای صورت گرفته در حوزه حسادت سازمانی
بود .جامعه آماری اغلب پژوهشها صنایع تولیدی بودند و در خصوص روابط میان رهبر و پیرو در بانکها ،تحقیقات زیادی
وجود نداشت.
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محدودیت دیگر پژوهش مربوط به مصاحبه میشد .مصاحبهها بسیار وقتگیر بودند و انجام مراحل آن به دقت و
حوصله زیادی نیاز داشت .همچنین مصاحبه دارای محیط بسیار واکنشی است و تعصب مصاحبهگر (حالت ظاهری ،شیوه
بیان ،انتظارات و سبک مصاحبه) و مصاحبهشونده ( قبول نقش مصاحبهشوندگی ،تعصب پذیرش اجتماعی و  )..در پاسخها
تأثیرگذار است.
محدودیت دیگر پژوهشگر ،جامعه آماری پراکنده ( 44اداره) بود .بهدلیل وسعت و پراکندگی ستاد بانک ملی در سطح
شهر ،برای توزیع پرسشنامه زمان زیادی صرف شد و فرایند پژوهش را طوالنیتر کرد.
ناقص بودن برخی از پرسشنامهها نیز محدودیت دیگری بود که با توزیع تعداد بیشتر ،این مشکل رفع شد.
پیشنهادهای اجرایی پژوهش

در این بخش بر اساس یافتههای پژوهش ،به ستاد بانک ملی ایران پیشنهادهای اجرایی ارائه میشود .گفتنی است که این
پیشنهادها در هر سازمان با ویژگیها و نارساییهای مشابه ،کاربردی هستند.
 .7برای حذف دالیل ایجاد حسادت سازمانی مخرب و اصالح دالیل تشکیل گروه خودی راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:


تشکیل گروه خودی شایسته توسط مدیر و شفافسازی شایستگیهای آنها؛



اصالح سیستم ارتقا و انتصابات؛



تقسیم کار درست بین زیردستان؛



عدم همسانسازی سطح افراد؛



اصالح سیستم پاداشدهی؛



ایجاد فرصت برای همه کارمندان برای اثبات مهارتهای خود.

شایان ذکر است که برای ایجاد موارد باال ،پیشزمینههایی از جمله تدوین شرح شغل دقیق و بدون ابهام ،اصالح
سیستم ارزیابی عملکرد (معیارهای دقیق ،بازههای زمانی کمتر و هماهنگ با سیستمهای دیگر منابع انسانی همچون
آموزش ،حقوق و مزایا و  )...و تدوین پروفایل شایستگی و ارتقا بر اساس آن ،ضروری است.
 .4برای اصالح دالیل تشکیل گروه خودی راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:


توجه مدیر به توانمندیهای مورد نیاز شغل؛



عدم تمرکز مدیر بر ویژگیهای شخصیتی یکسان میان وی و فرد پاییندست؛



بیتوجهی صرف مدیر به اطاعتپذیر بودن فرد؛



عدم انتخاب افراد بر اساس جبران ضعفها و آسیبپذیریهای مدیر؛



نادیده گرفتن چاپلوسی و مخبر بودن فرد؛



بیتوجهی به شناخت و همکاریهای قبلی سازمانی.

اصالح موارد باال مستلزم برگزاری دورههای آموزش رفتاری هم برای کارمندان و هم مدیران است .در صورتی که
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این موارد اصالح شود ،حسادت افراد از بین خواهد رفت ،اما راه حل بهتر این است که این حسادت به حسادت مثبت تبدیل
شود.
رهبر باید سعی کند طبق الگوی زیر با کارمندان خود رابطه مبادله رهبر ـ پیرو با کیفیت ایجاد کند:
 .7مرحله اول :در این مرحله ،مدیر باید ابتدا با هر یک از کارکنان خود بهصورت جداگانه مالقات کند .رهبر و پیرو
هر دو باید به یکدیگر در شناخت انگیزهها ،نگرشها و دالیل بالقوه فرد مقابل برای برقراری مبادله کمک کنند
و هر یک باید از انتظارات فرد متقابل و نقش خود ،آگاه شود.
 .4مرحله دوم  :پس از پشت سر گذاشتن مرحله نخست و بهدست آوردن شناخت نسبی از یکدیگر ،رهبر باید سعی
کند مبادله بین خود و افرادی که در مرحله اول رفتارشان برای برقراری ارتباط دوجانبه امیدوارکننده بوده را شکل
دهد و حس وفاداری ،احترام و اعتماد متقابل بین خود و اعضا ایجاد کرده و این حس را گسترش دهد .به افرادی
که این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذرانند ،افراد «درون گروه» یا اعضای گروه «خودمانی» گفته میشود.
 .9مرحله سوم  :برخی روابط ایجاد شده در مرحله دوم به بلوغ رسیده و وارد مرحله سوم میشوند .مرحلهای که در
آن مبادالتی که بهدلیل انگیزه شخص ایجاد شده بود ،تغییر کرده و به مشارکت متقابل در راستای چشمانداز،
مأموریت و اهداف واحد کاری تبدیل میشود.
 .5مرحله چهارم  :در این مرحله رهبر باید برای اینکه اعضای «درون گروه» احساس کنند که در مبادله دوطرفه
قرار دارند و انگیزه بیشتری به ادامه مبادله داشته باشند ،آنان را با اعطای موقعیت بهتر و اختیارات یا مزایای
جانبی بیشتر ،تشویق کند و در جلسات مشاوره با ایجاد حس اعتماد متقابل ،پاسخگوی نیاز آنها باشد و در صورتی
که نمیتواند نیاز آنان را برطرف کند ،آنها را قانع کند.
 .4مرحله پنجم  :مراحل باال باید با انجام مشاهدات روزانه و برگزاری جلسات مشاوره تکرار شود و رهبر سعی کند
تا آنجا که میتواند تعداد اعضای «درون گروه» را افزایش دهد (الننبرگ.)4177 ،7
پس از انجام مراحل باال ،رهبر میتواند با برقراری رابطه با کیفیت با کارمندانش ،حسادت مخرب آنها را به حسادت
مثبت تبدیل کند .چنانچه این عوامل بر حسادت فرد تأثیری نداشته باشد ،موارد دیگری مانند ایدهآلسازی میتواند بهطور
موقت پاسخگو باشد .با ایدهآلسازی شیء یا هدف مورد حسادت ،در واقع آن را از دسترس فرد حسود دور میکنیم .باید
توجه داشت که ایدهآلسازی ،حسادت افراد را بهطور مقطعی از بین میبرد .به گفته ون گلینو ،)7331( 4هنگامی که رهبر
سازمان برای به حداکثر رساندن پتانسیل کارمندانش که یکی از منابع مزیت رقابتی بهشمار میآیند ،تالش میکند ،همزمان
و بهطور مداوم راههایی را برای انگیزه دادن به کارکنان بهمنظور دستیابی به رفتار مناسب در جهت رسیدن به اهداف
سازمانی جستوجو میکند (یو ،چن و سان .)4175 ،شکل  7نشان میدهد که چگونه رهبران میتوانند بر شرایط درون
سازمانشان (چه دارای حسادت مخرب و چه دارای حسادت مالیم) تأثیر بگذارند و از حسادت مخربی که به رفتارهای
ناخواسته منجر میشود ،جلوگیری کنند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Von Glinow

1. Launenberg
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تأثیر رهبر بر درک از عدالت و کنترل

حسادت مالیم

نتایج رفتاری مثبت

تجارب احساسی مختلف و
خروجی کارمندان
حسادت مخرب

نتایج رفتاری منفی

تأثیر رهبر بر فرهنگ سازمانی

شکل  .9نقش رهبر در مدیریت حسادت
منبع :فلوید ،هوگلند و اسمیت ()4176

همانطور که در شکل  7اشاره شد ،رهبران باید بر سه وجه تمرکز کنند:


درک از عدالت



حس کنترل کارکنان بر شرایط

 فرهنگ سازمانی
درک از عدالت

رهبران با آگاهی از وضعیت کارکنان ،میتوانند از طریق توجه به واکنش آنها ،بهطور مؤثری درک کارکنان را از عدالت
مدیریت کنند .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 .رهبرانی که اهمیت عدالت مراودهای را درک
میکنند ،مراقباند که با تمام کارمندانشان با احترام برخورد کنند .در غیر این صورت ،این مسئله ،برتری دیگران را به
حسادت مخرب تبدیل میکند.
کنترل

ویکو ( )4111بر این باور است که حس کنترل کارمند بر موقعیت ،نه تنها بر شکل گرفتن حسادت مخرب اثرگذار است،
بلکه بر حسادت مالیم نیز تأثیر میگذارد و میتواند عملکرد وی را بهبود بخشد .رهبرانی که بهطور منظم به کارمندانشان
بازخور سازنده ارائه میدهند ،آنها را به این باور میرسانند که عملکرد رو به بهبودی دارند .همچنین برای تکمیل این بهبود،
به آنها پیشنهادهای عملی ارائه میدهند .یکی دیگر از روشهایی که رهبران میتوانند احساس کنترل را در کارمندان
پرورش دهند ،تشویق کارمندان نمونه است .کسانی که ممکن است مورد حسادت دیگران قرار گیرند ،به مربی تبدیل شوند.
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این روش به سایر کارمندان نشان میدهد که میتوانند فاصله خود را با کارمندان نمونه کم کنند .در نتیجه این حس به
حسادت مالیم منجر میشود و میتواند افزایش بهرهوری را در پی داشته باشد.
فرهنگ

به گفته پازولین ( ،)4175فرهنگ سازمان بستر الزم را برای فعالیت کارکنان فراهم میکند .زمانی که هنجارها ،قوانین و
ارزشها مشخصاند ،کارکنان اثربخشتر کار میکنند ،احساس بهتری دارند ،اعتماد بیشتری بین افراد وجود دارد و استرس
و عدم امنیت کمتری احساس میشود (قلیپور و اسماعیلی .)7935 ،فرهنگ سازمانی تأثیر بسیاری بر چگونگی تشکیل
احساس حسادت دارد ،بهخصوص اینکه آیا حسادت مخرب به رفتارهای نامطلوب منجر میشود یا خیر .تریون ( )4175و
همکارانش در بررسیهای خود روی رفتارهای اخالقی و غیر اخالقی در سازمان ،روشهای بسیاری را که رهبران میتوانند
از طریق آنها بر فرهنگ سازمان تأثیر بگذارند ،شناسایی کردند .رهبران با اقداماتی مانند مجازات عادالنه برای رفتارهای
غیراخالقی ،پرورش جو اخالقی و رعایت اخالق در تصمیمگیریهای خود ،میتوانند فرهنگ اخالقی را توسعه دهند و
برعکس .براون و همکارانش ( )4114معتقدند رهبرانی که رفتارهای اخالقی را در اعمال خود و روابط میانفردی نشان
میدهند ،فرهنگ سازمانی قویتری را در سازمان خود جاری کردهاند (فلوید ،هوگلند و اسمیت.)4176 ،
منابع
قلیپور ،آرین؛ محمد اسماعیلی ،ندا ( .)7935شناسایی چالشهای مدیریت فرهنگ سازمانی و ارائه روشهای مدیریت آنها در
شرکتهای هولدینگ .پژوهشهای مدیریت عمومی.11 -59 ،)43(1 ،
مؤمنی ،منصور؛ فعال قیومی ،علی ( .)7911تحلیلهای آماری با استفاده از ( SPSSچاپ دوم) .تهران :انتشارات کتاب نو.
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