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مثبت  یریو درگ سازمانیحسادت نیب ۀرابطاز پژوهش حاضر هدف 
 نیا .بود منافقانهیرفتارها یانجیبا نقش مبدنی معلمان تربیتدرکار 

 پیمایشی ،ییاز نظر راهکاراجرا ،یکم ،یپژوهش از نظر راهبرد اصل
 ی. جامعه آماراست یهمبستگ -یفیتوص ،یلیتحل کیو از نظر تکن

نفر(  224غربی )جانیجنوب استان آذربا بدنیتیمعلمان تربشامل 
( دردسترس) یاتفاق یرگینمونه ها به صورتنفر از آن 441بودند که 

-حسادتهای پرسشنامه پژوهش از طریق های. دادهانتخاب شدند

مثبت درکار اوترخت  یری(، درگ8913) یجانیآذربا زاده،یول یسازمان
-. دادهبدست آمدند (8939) یماهونک یباقر فقانهارمنارفت ( و4443)

به کمک دو ی، و استنباط یفیآمارتوص هایاستفاده از روش با ها
نتایج نشان داد  شد. لیحلت  .8.50lisrelو   vs. 20SPSS افزارنرم
 -41/4)مثبت درکار  یریبر درگ سازمانیحسادت میاثر مستق که

β=  ,91/9- =tمثبت درکار  یریفقانه بر درگرفتارمنا میاثر مستق (؛
(42/4- =β  ,42/9- =t)بر  یازمانسحسادت میو اثر مستق

اثر و  استدار یمعن (؛28/4β=   ,93/ 9 =t)رفتارمنافقانه 
 یریرفتارمنافقانه بر درگ یانجیبا م سازمانیحسادت میرمستقیغ

 سازمانیحسادتبنابراین  است. داری( معنβ= 841/4مثبت درکار )
مثبت  یریمنافقانه و کاهش درگ یرفتارها یرا برا نهیزم ندتوایم

 شیبه منظور افزا شودیم شنهادی. پدیدرکار معلمان فراهم نما
هنجارها و  گذاراناستیو س رانیمثبت درکار معلمان، مد یریدرگ

، تعهد و عدالتمانند صداقت،  سازمانیکاهش حسادت یرفتارها
 . ندینما تیمان رعارا در تعامل با معل یرپذیتیمسئول
 هاي کليديواژه

 مثبت درکار، رفتار منافقانه، معلمان یریدرگ ،یحسادت سازمان
 یبدن تیترب

The purpose of the present study was to the relationship 

between organizational envy and positive work 

engagement in physical education teachers with the 

mediating role of hypocritical behaviors. Methodology of 

the research in terms of the main strategy, was 

quantitative, in terms of the strategy, was scrolling, and in 

terms of analytical, was descriptive-correlation. The 

statistical population consisted of physical education 

teachers in the South West Azerbaijan province (n = 420), 

201 of whom were selected by random sampling. The 

research data were selected through organizational envy  

questionnaires of Valizadeh, Azarbayjani (2010), positive 

work engagement Utrecht  (2009) and hypocritical 

behaviors Bagheri Mahonaki (2014). Data were analyzed 

by descriptive and inferential statistics using SPSS 

software. 20 and lisrel. 8.50 were analyzed. The results 

showed that the direct effect of organizational Envy on 

positive work engagement (t = -0.28 , t = -0.38); the direct 

effect of hypocritical behaviors on positive work 

engagement (t = -0.05 , β = -0.25) the direct effect of 

organizational  envy on hypocritical behaviors (β = 0.51 , 

t = 6.69). was significant and the indirect effect 

organizational envy with mediating hypocritical behaviors 

was on positive work engagement (β = 0.128). Therefore, 

organizational envy can provide the basis for hypocritical 

behaviors and reduce positive work engagement in 

teachers'. It is suggested that in order to increase positive 

work engagement in teachers' , managers and 

policymakers to norms and behaviors that reduce 

organizational Envy such as honesty, justice, 

commitment, and responsibility adhere in interacting with 

teachers. 
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  همقدم

 هر عملکرد برای حیاتی عامل مهمترین انسانی نیروی
 حفا  بارای اماروزی هاایتمام ساازمان و است سازمان
 در رقاابتی مزیات مهمتارین به عنوان خود انسانی نیروی

 صاارف را زیااادی یساارمایه امااروزی دنیااای پاارت طم
 کننادمی کارکنان خود حف  و پیشرفت آموزش، استخدام،

-از دسات را خاود انسانی هایسرمایه کهنای از همواره اما

 دادن دسات از باا زیارا نگران هساتند ببینند زیان و داده

 هاسال طی که دهندمی دست از را تجربیاتی خود نیروهای
 برای شرایطی است الزم .(98) است ت ش به دست آمده

 دغدغه بدون و آرامش امنیت، با بتوانند تا شود فراهم آنان
 در و پرداختاه ساازمان در خاود هااینقش ایفای به خاطر

 خاود هایتوانایی و ت ش حداکثر سازمان خصوص اهداف
گردناد، در ایان  درگیردرکاار اصط ح به و کارگرفته به را

 مثبات ذهنای حالات یاک عناوانبه شغلی راستا درگیری
حالات  یاک جاای باه کاه شودمی تعریف شغل به نسبت
 فراگیار و ثابات تیروانشناخ حالت یک به موقتی، و خاص
 هاایاناریی همزماان گاذاریسرمایه نشانگر و دارد اشاره
(. 48) اسات کااری عملکردهای و یا تجارب روی بر افراد

 بیاانگر و اسات مطلوب ویژگی یک 8مثبت درکار درگیری
 سازمان به نسبت کارکنان که است مشارکتی و تعهد سطح
 انگیازه و ع قاه با مشتاق کارکنان. دارند آن هایارزش و
. کننادمای افتخاار ساازمان در کردن کار به و کنندمی کار
 را ساازمان هاایاساتراتژی و اهداف ها،ارزش انداز، چشم
 و داوطلباناه ت شای. هساتند همسو هاآن با و شناسندمی
 ساازمانی اهاداف باه رسایدن برای شغلی وظایف از فراتر
 کار با شناختی و عاطفی فیزیکی، طور به و دهندمی انجام
 به عبارتی دیگر درگیری (.24) هستند عجین و درگیر خود
 باا کاه اسات کاار با ارتباط در مثبت نگرشی کار در مثبت
 هااآن چناینهام شاود،مای مشاخص تعهد باالی سطوح
-مای بهتر و هستند کاریتعلق احساس و انریی از سرشار

 بااین(. 91) شااوند روباارو شااغلی تقاضاااهای بااا تواننااد
 ساطوح از که ( معتقد است که کارکنانی4489) 4شمای ین
 از بااالیی ساطوح برخوردارند؛ کار در مثبت درگیری باالی
 سازمان برای را سود و وریبهره مشتری، نگهداری و حف 
 عملکارد توان گفت که بهباودبنابراین می. (3زنند)می رقم
 کاه پیوسات خواهاد وقوع به زمانی مدرسه و آموزاندانش
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2. Bin Shmailan 

 کااملی اشاراف تربیات و تعلیم دانش بر لمانمع و مدیران
 را یاادگیری و آماوزش فرایناد هایپیچیدگی باشند، داشته
 جهات اط عات از استفاده و کسب پی در و اندکرده درک
 پویاا تعامل کنار در معلمان این. باشند آموزشی تأثیر بهبود
 و آموزشی هایفعالیت با باید باال شغلی تعهد و همکاران با

 تحوالت و تغییر دلیل به اخیرا. باشند شده درگیر یری،یادگ
 شاغلی درگیاری بار افتاد،می اتفاق مدارس در که سریعی
درگیاری  کاه . معلماانی(44) شاودمی تأکید بسیار معلمان

 بارای و دارناد بهتری آموزشی عملکرد دارند، مثبت در کار
 در. کننادمای اساتفاده اط عاات از آماوزش کردن مؤثرتر
 خاود آماوزش فرایند در آموزان،دانش عملکرد افت هنگام
هاای شکسات و موفقیت درباره آزادانه کنندمی ایجاد تغییر

تار ایهاای شاغلی حرفاهکنند، در سختیخود صحبت می
 (. لاذا28آورناد )کنند و نتایج بهتری به دست میعمل می

 تا شود یابیریشه درگیری مثبت درکار معلمان ضروریست،
درگیاری  بروز عوامل و تقویت هاآن موجد واملع کنترل با

کنندگان معلمان به عنوان تربیت اثربخشی و کارآیی شغلی،
درگیاری  بار عوامال تاثیرگاذار از. یابد افزایش نسل آینده
 تاوانمی است حاضر مطالعه مدنظر شغلی که مثبت درکار

 رفتارهای منافقانه و حسادت سازمانی اشاره کرد.  به
 نگارش فارد آن، پایاۀ بار که است روغد نوعی نفاق

موجاه  یاا مقادس دیگاران نزد تا کندمی وانمود را خاصی
 تاا اسات درصادد مناافق فارد دیگار، بیان به کند؛ جلوه

ایان  بار شاود؛ داده نشاان جاذاب و خاوب واقع، برخ ف
 به اوالً که است ایفریبکارانه و جعلی رفتاری نفاق، اساس

 به ثانیاً و اشاره دارد فرد واقعی نگرش با ناهمگون نگرشی

کناد مای باروز مخاطاب در نفوذ و مثبت نظر جلب منظور
 وجهای چناد یپیچیاده مفهاوم (. از طرفی دیگرنفاق83)

 ریاکاراناه عمل یک به پاسخ برای نیاز مورد عناصر و است
 گرفتاه قارار بحث مورد ف سفه توسط گسترده صورت به

 رفتار در مهمی اربسی نقش سازمان مدیران و رهبران. است
 و ساازمان اهاداف باین راباط رهبران زیرا دارند؛ سازمانی
 و مادیریت حاوزه در(. 89) باشاندمای کارکنان وریبهره

 شاده ناسازگاری ادراک سازمانی، نفاق از مقصود سازمان،

 نگااه در است. هم سازمان ارشد مدیران عمل و قول بین

 و مدیریت اننظر اندیشمند در هم و اجتماعی روانشناسان
 زیرا است؛ شده بیشتری تأکید ک می ارتباطات بر سازمان،

 در این است.  شده گرفته نظر در گفتار فرد نفاق، رکن یک
 در فردیبین ارتباطات در منافقانه رفتارهای که است حالی

 اعم را فردیبین ارتباطات برقراری هایشیوه سازمان، همه
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(. 94گیارد )ر بار مایغیرک مای د و نوشاتاری ک می، از
 یاک آن در کاه اسات رفتااری ،8منافقاناه رفتاار بنابراین

 را نااهمگون رفتاار یاک خود، نگرش تغییر بدون شخص
دهد کاه بروز می خود از خاص نگرشی یک موضوع، برای

 اسات. رفتاار پاذیردرک دیگاران بارای آن خودشایرینی

 اسات رفتاری سازمان، در فردی بین در ارتباطات منافقانه

موقعیات  دو حداقل در سازمان اعضای از بعضی آن در که
 صاورت باه ساازمان، ذینفعان دیگر با فردی بین ارتباطی

 از تنها یکی که نحوی به کنندمی رفتار متناقض یا متفاوت
 از یک هیچ یا است سازگار شانواقعی نگرش با رفتارها آن
ر ظهاو (. بساتر83تطبیق ندارد ) شانواقعی نگرش با هاآن
 کاه است بدیهی زیرا است؛ فردیبین ارتباطات رفتار، این

 اگر شود. حالمی محقق با دیگران ارتباط در رفتاری چنین

 دامان و باشاد نظار ماورد سازمان در فردیبین ارتباطات

در  آن شایوع و آلوده منافقانه به رفتارهای ارتباطاتی چنین
 منافقاناه رفتارهای»ی پدیده با باشد، قابل ادراک سازمان

 باود خاواهیم روبارو «ساازمان در فردیبین ارتباطات در

 اصال بایاد کارکنان میان در سازی اعتماد منظور (. به83)
 هاا،دیدگاه مبادله امکان عدالت، اصل  صداقت؛ به پایبندی
 کارکناان در باین و ساازمان در اط عات تبادل و هاارزش
 داده تاولویا فردی اهداف بر مشترک اهداف شود؛ رعایت
 فاردی منافع بر را سازمان کل منافع دیگر عبارتی به شود
(. 29) شود کاسته افراد منافقانه رفتارهای از تا دهند ترجیح

 اعتماد جو تیرگی مانند بسیاری پیامدهای دارای این رفتار

بار  ( و84گروهی ) عملکرد کاهش میان فردی و روابط در
 ساازمان ضایاع خاطر آسودگی و سازمانی بلندمدت ثبات

 سعی همگان»این گفته  داشتن نظر در با (.83)است  مؤثر

، «بشنوند دارند دوست دیگران که بگویند را چیزی کنندمی
 در منافقاناه رفتارهاای کاه شاودمای استنباط ( چنین82)

هاا، ازجملاه آماوزش سازمان در اغلب فردیبین ارتباطات
ن رایاج ایا های مختلاف، ساکۀضعف و شدت وپرورش با
 و باینروشان با چشمانی است ضروری هاست. لذاسازمان
شود، تا شاهد کاهش ایان پدیاد   ها رصداین رفتار ریزبین

ای دیگری که با درگیاری ها باشیم. مؤلفهمنفی در سازمان
 مثبت درکار ارتباط دارد حسادت سازمانی است.

 بر که ریشه دارد اجتماعی مقایسۀ نظریۀ در حسادت 

 خود مقایسۀ طریق از کارکنان که کندمی دتأکی فرض این

 کنناد. ایانمای ارزیاابی را هایشانمشابه، توانایی افراد با
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اگار  منجرشود، متفاوت کام ً نتیجۀ دو به تواندمی مقایسه
 هویت کسب به باشد، مطلوب دیگران با فرد مقایسۀ نتیجۀ

 تخریاب آن باشاد، نتیجاۀ ناامطلوب اگر و شودمی منجر

 منجار حساادت به خود هویت بود. تخریب دخواه هویت

 اخات ل تشخیصای معیارهاای یکای از واقع شود. درمی

 دیگاران به غالباً فرد، که است این خودشیفتگی شخصیت

 حساادت او باه دیگران که دارد اعتقاد یا ورزدحسادت می

 و ناخوشاایند احسااس 4ساازمانی (. حساادت22) ورزندمی
 تمرکاز و خود همکاران با ردف از مقایسه که است ایمنفی
 وقتای. گیاردمای نشائت آنان به نسبت فرد هایداشته بر

 برتری احساس به دلیل گیرد،شکل می شخص در حسادت

 پدیاد نارضاایتی حا  وی در او، به نسبت دیگر شخص

 تغییر کردن، حسادت، کنترل احساس تجربه آید. موقعمی

 تاسات. حسااد دشاوار بسایار آن کاردن مخفای و دادن
 شادن رواباط، تیاره جمله از توجهی شایان منفی اثرهای

 و دارد ساازمان در عملکرد کاهش و گروهی کار از امتناع
 از شغلی، نارضاایتی نارضایتی سبب بالقوه به طور تواندمی

 دسات از بارای تا ش یاا آرزو خادمت، ترک و سرپرست
 پیامادهای (. از دیگار88) دیگر شاود شخص نعمت رفتن

 خادمت، رواباط تارک باه تمایال کاار یطمح در حسادت
 (.42) است شهروندی ضد رفتارهای و فردی بین نامناسب

-مای تهدید را شخص ارزش به شدت حسادت، که آنجا از

به  شناسند؛نمی رسمیت به را خود حسادت افراد اغلب کند،
 یاک عناوان باه آن قبول و حسادت از آگاهی دلیل همین
 آیادمای به شامار سادتح بالقوه هایچالش از یکی ح ،

 کنناد انکاار را حا  این است ممکن افراد (. بنابراین42)
 منفای، و ناخوشاایند محارک یک عنوان به حسادت چون
 باه طاور و باشاد داشته افراد رفتار بر مخربی آثار تواندمی

 بیشتری رفتاری و احساسی تأثیرات منفی کلی، رویدادهای
 این در تفحص و قتحقی دارند، مثبت رویدادهای به نسبت
 (. عوامال9) بماناد پنهاان محققاان چشام نبایاد از زمینه

نانکارکناان  دردر  ح حا   ایناین  آورندهآورنده  ه وجوده وجودب موقعیتی   سازمان،ساازمان،  کارک
سیمهندسای  استراتژیک،استراتژیک،  سازیسازیکوچککوچک  رقابت،رقابت،  شاملشامل جدد، مجادد،   مهند م

  کاربردیکاربردی  هایهایبرنامهبرنامه  وو  عملکردعملکرد  ارزیابیارزیابی  فرهنگی،فرهنگی،  تمایزهایتمایزهای
های های ستمستمسیسی  جملهجمله  ازاز  سازمان،سازمان،  انسانیانسانی  منابعمنابع  بخشبخش  نامناسبنامناسب
شد )باشاد )میمای  ارتقاارتقا  وو  مجازاتمجازات/ / پاداشپاداش  ناعادالنهناعادالنه   وو  شاعوشااعو  (.(.4141با
ستهدساته  آنآن  ازاز  حسادتحسادت ( معتقد است که4483، )9الزاروسالزاروس   ازاز  د

                                                                 
2.  Organizational Envy 

3. Shu, & Lazatkha 



 24 8931، زمستان 42مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره ششم، شماره    

 

بتمثبات  تأثیرتأثیر  تواندتواندمیمی  کهکه  دارددارد  قرارقرار  احساساتیاحساساتی فیمنفای  یایاا  مث   بربار  من
شتهداشاته  هاهاآنآن  فعالیتفعالیت  ادامهادامه  برایبرای  کارکنانکارکنان شدباشاد  دا   صورتصاورت  دردر  با
سادتحساادت  مدیریتمدیریت  عدمعدم یزانمیازان  ح ف نفا   عزتعازت  م باوریخودبااوری  وو  ن   خود

  بهباه  تواندتواندمیمی  خودباوریخودباوری  عدمعدم  ایناین  وو  یابدیابدمیمی  کاهشکاهش  کارکنانکارکنان
فیطرفای  ازاز  شودشود  تمامتمام  سازمانسازمان  ضررضرر یزانمیازان  طر یریدرگیاری  م   شغلیشاغلی  درگ

  حتیحتی  زمانزمان  گذرگذر  دردر  روندروند  ایناین  ادامهادامه  وو  دادهداده  کاهشکاهش  رارا  کارکنانکارکنان
ندتوانناادمیماای جبموجااب  توان ستیورشکسااتی  مو به بااه   (. (. 9292))  گرددگااردد  سازمانسااازمان  ورشک

حوه توان گفت حسادت پدید  منفای اسات، نحاوه طورکلی میطورکلی می ست، ن فی ا توان گفت حسادت پدید  من
لف های مختلاف ین ح  و بروز آن در موقیعتین ح  و بروز آن در موقیعتکنترل کردن اکنترل کردن ا های مخت

 باشد. که موضوع بحث این پژوهش است.باشد. که موضوع بحث این پژوهش است.مهم میمهم می

نددهنادمیمای  نشاننشان  با مروری به پیشینه تحقیق، مطالعاتبا مروری به پیشینه تحقیق، مطالعات   ده
هدتعهاد  باباا  شغلیشاغلی  درگیریدرگیری  کهکه تاررفتاار  سازمانی،ساازمانی،  تع   شهروندیشاهروندی  رف

یزش،انگیازش،  سازمانی،سازمانی، شغلیعملکارد شاغلی  انگ کرد  یهروحیاه  ،،((4949))  عمل بت،مثبات،  روح   مث
سودگیفرساودگی  باباا  ااامام  دارد؛دارد؛  مثبتمثبت  ایایرابطهرابطه  ،،((4949))  شغلیشغلی  رضایترضایت   فر
  جداییجادایی  سازمان،ساازمان،  وو  کارکاار  بابا  بیگانگیبیگانگی  رنجوری،رنجوری،  روانروان  شغلی،شغلی،

  دارددارد  منفیمنفی  ایایرابطهرابطه  شغل،شغل،کار، تمایل به ترککار، تمایل به ترک  وو  بین زندگیبین زندگی
نانیکارکناانی  .((4444)) یردرگیار  خودخااود  کارکاار  دردر  کهکااه  کارک ستند،هسااتند،  درگ   سطحسااطح  ه

  گزارشگازارش  رارا  ذهنیذهنی  آرامشآرامش  وو  روانشناختیروانشناختی  س متس مت  ازاز  باالتریباالتری
یزهانگیازه  وو  ههداوطلبانداوطلبان  رفتارهایرفتارهای  شخصی،شخصی،  ابتکاراتابتکارات  وو  انداندکردهکرده   انگ

شتریبیشااتری  یادگیرییااادگیری شاننشااان  خودخااود  ازاز  رارا  بی ند )انااد )دادهداده  ن (. (. 9999و و   22ا
بتمثبات  احساسیاحساسی  کارکار  دردر  مثبتمثبت  درگیریدرگیری شیناشای  مث جامانجاام  بهباه  ازاز  نا   ان
  جذبجذب  وو  خودگذشتگیخودگذشتگی  ازاز  سرزندگی،سرزندگی،  بابا  کهکه  استاست  کارکار  رساندنرساندن
یادیزیاادی  میزانمیزان  بهبه  وو  شودشودمیمی  توصیفتوصیف  شدنشدن  کارکار کردعملکارد  باباا  ز   عمل

  ((44894489)میرمعینی و همکاران، )میرمعینی و همکاران،   .((2424))  استاست  ارتباطارتباط  دردر  شغلیشغلی
عدالتدر پژوهشی به ایان نتیجاه رسایدند کاه عادالت که  سیدند  جه ر ین نتی هدتعهاد  وو  در پژوهشی به ا   تع

ضایترضاایت  بربر  تأثیرگذاریتأثیرگذاری  بابا  سازمانیسازمانی مانمعلماان  شغلیشاغلی  ر یتتربیات  معل   ترب
-میمای  هاهااآنآن  دردر  سازمانیساازمانی  شهروندیشهروندی  رفتاررفتار  بروزبروز  باعثباعث  بدنیبدنی

جادتاوان باا ایجاادها پیشنهاد کردند میها پیشنهاد کردند میشوند. آنشوند. آن با ای ظامنظاام  توان    هایهااین
ندهمانناد  در سازماندر سازمان  خدمتخدمت  جبرانجبران  عادالنهعادالنه ههپرداخات، اراهاه  همان خت، ارا   پردا
  متناسب بودنمتناسب بودن  عملکرد، شایستگی افراد، نیزعملکرد، شایستگی افراد، نیز  ساسساسبرابرا  پاداشپاداش
سئولیتمسائولیت  بابا  پیامدهاپیامدها کردعملکارد  ها وهاا وم فرادافاراد  عمل هاتجهاات  دردر  ا   درکدرک  ج
و رضایت شغلی و رضایت شغلی   تعهداتتعهدات  بهبه  پایبندیپایبندی  و درکو درک  توزیعیتوزیعی  عدالتعدالت

جه،درنتیجاه،  بدنیبدنیمعلمان تربیتمعلمان تربیت هایرفتارهاای  بروزباروز  درنتی شهروندی شاهروندی   رفتار
بت در میزان درگیری مثبات در   ..((4343برداشت )برداشت )  ها گامها گامآنآن  سازمانیسازمانی میزان درگیری مث

صد )ها قابل توجه نیسات. چهال درصاد )کار در سازمانکار در سازمان هل در ست. چ   ((%%2424ها قابل توجه نی
شانکارشاان  دردر  درگیردرگیر  گرفتندگرفتند  قرارقرار  مصاحبهمصاحبه  موردمورد  کهکه  کارمندانیکارمندانی   کار
طعقطاع  طورطور  ها بهها بهآنآن  درصددرصد  4444  و نکته جالب اینکهو نکته جالب اینکه  نیستندنیستند   ازاز  ق
کاران، )باای و همکااران، )(. (. 44))  هستندهستند  گسستهگسسته  کارشانکارشان ( در ( در 4484483بای و هم

  ایجادایجاد  وو  اجتماعیاجتماعی  مسئولیتمسئولیت  پژوهشی نشان دادند که توسعهپژوهشی نشان دادند که توسعه
قیاخ قای  جوجو بتمثبات  اخ  نانجواناان  وو  ورزشورزش  اداراتادارات  دردر  مث ندتوانادمیمای  جوا   توا

نانکارکناان  شدنشدن  درگیردرگیر  افزایشافزایش  موجبموجب   ..((22گردد )گاردد )  شغلشاغل  دردر  کارک
  کهکه  دهددهدمیمی  ( نیز نشان( نیز نشان44894489شمای ین )شمای ین )  نتایج پژوهش بیننتایج پژوهش بین

هرهبهاره  کارکاار  دردر  مثبتمثبت  درگیریدرگیری  افزایشافزایش کردعملکارد  وو  وریوریب لیکلای  عمل   ک
هددهادمیمی  افزایشافزایش  رارا  سازمانسازمان حیطمحایط  یکیاک  وو  د تربهتار  کاریکااری  م   وو  به
  ژوهشی که در این زمینه درژوهشی که در این زمینه درپپ  کرد.کرد.  خواهدخواهد  ایجادایجاد  رارا  ورترورتربهرهبهره
  ناشیناشی  وریوریبهرهبهره  کاهشکاهش  کهکه  آن بودآن بود  ازاز  انجام شد حاکیانجام شد حاکی  یاپنیاپن
کار،درکاار،  مثبتمثبت  درگیریدرگیری  درصدیدرصدی  33  کاهشکاهش  ازاز   رارا  هاهااسازمانساازمان  در

ست؛اسات؛  نمودهنموده  سالسال  یکیک  دردر  هزینههزینه  دالردالر  بیلیونبیلیون  494494  متحملمتحمل   ا
قابتیرقاابتی  مزیتمزیت  یکیک  عنوانعنوان  بهبه  درکاردرکار  درگیردرگیر  کارکنانکارکنان  بنابراینبنابراین   ر
قیتلقای  هاهاسازمانسازمان  برایبرای  دارایی باارزشیدارایی باارزشی  توانندتوانندمیمی (. (. 33))  شوندشاوند  تل

سی و علت باروز نفااق نتیجاه تجلای همجوشای دموکراسای و  شی دموکرا لی همجو جه تج فاق نتی بروز ن علت 
ین دو از بوروکراسی است پیچیدگی و چند ساحتی بودن ایان دو از  بوروکراسی است پیچیدگی و چند ساحتی بودن ا

گر، هاا در بیشاتر مواقاع از ساوی دیگار، یکسو، و واگرایی آنیکسو، و واگرایی آن سوی دی قع از  شتر موا ها در بی
میموجب بروز رفتارهای منافقانه در ساازمان مای سازمان  (. (. 9393شود )شاود )موجب بروز رفتارهای منافقانه در 

ینایان  بهباه  خودخاود  پژوهشپاژوهش  ( در( در44894489))  امیرخانلوامیرخانلو  وو  نژادنژادهادویهادوی   ا
فاقسازمانی، نفااق  سطحسطح  دردر  کهکه  رسیدندرسیدند  نتیجهنتیجه   دردر  سازمانساازمان  دردر  سازمانی، ن
ساساسااس  ایناین  بربر  وو  دارددارد  ریشهریشه  مدیریتمدیریت  پروریپروریچاپلوسچاپلوس  جریانجریان   ا
سازیفرایند بسترساازی""ازاز  استاست  عبارتعبارت  نفاقنفاق   سازمانساازمان  مدیریتمادیریت  فرایند بستر
ندکمربناد  حامیحامی  عنوانعنوان  بهبه  تملقتملق  پرورشپرورش  برایبرای بهمادیریت. باه  کمرب   مدیریت. 
  مدیریتمادیریت  پرویپارویچاپلوسچااپلوس  وو  سازمانیساازمانی  چاپلوسیچاپلوسی  ترتیبترتیب  ایناین
هم(. هام8181شد )شد )  خواهدخواهد  منافقانهمنافقانه  رفتارهایرفتارهای  بروزبروز  اعثاعثبب نینچناین(.   چ

 بررسیبررسی»»عنوان عنوان  بابا خودخود در پژوهشدر پژوهش ((44824482ماهونکی)ماهونکی) باقریباقری

 بینبین ارتباطاتارتباطات دردر منافقانهمنافقانه رفتارهایرفتارهای دردر رهبریرهبری سبکسبک تأثیرتأثیر

تیدولتای در سازمانهایدر سازمانهای فردیفردی سنجانرفسانجان دول ینایان بهباه ««رف جهنتیجاه ا  نتی

ماداعتمااد بربار مبتنیمبتنی رهبریرهبری سبکسبک کهکه رسیدندرسیدند  بهباه مدیریتمادیریت اعت

 دردر فردیفاردی بینبین ارتباطاتارتباطات دردر منافقانهمنافقانه فتارهایفتارهایرر کارکنان درکارکنان در

 دارد. بردارد. بر معناداریمعناداری اثرمنفیاثرمنفی کاریکاری گروهگروه وو سازمانسازمان سطحسطح دودو

 رهبریرهبری سبکسبک ازاز کهکه مدیریمدیری رودرودمیمی انتظارانتظار ،،8گلمگلم اثراثر اساساساس

-بیبی عم ًعم ً کند،کند،میمی تبعیتتبعیت به کارکنانبه کارکنان اعتمادیاعتمادیبیبی بربر مبتنیمبتنی

ضایاعضاای بینبین اعتماداعتماد چهچه هرهر وو کندکند القاالقا هاهاآنآن بهبه رارا اعتمادیاعتمادی  اع

 ارتباطاتارتباطات دردر منافقانهمنافقانه رفتارهایرفتارهای دامنهدامنه شود برشود بر کمترکمتر انانسازمسازم

کاران، (. زارع و همکااران، 99شود)شود)میمی افزودهافزوده سازمانسازمان دردر فردیفردی بینبین (. زارع و هم
در پژوهشی باعنوان رابطه رهبری قلدرمآبه و رفتار ( ( 44834483))

منافقانه؛ نقش جو سکوت ادراک شده و اعتماد بین فاردی 
 در بین کارکنان نظامی به ایان نتیجاه رسایدند کاه رهبار

 و مثبات تاأثیری منافقاناه رفتارهاای باروز بار قلدرمآبانه
 تاأثیر منافقاناه رفتارهاای بروز بر فردیبین معنادار؛ اعتماد

-باه شده ادراک جو سکوت چنینهم. دارد معنادار و منفی

                                                                 
1.  Golem Effect 



 منافقانه یرفتارها یانجیبا نقش م یبدن تیمثبت درکار معلمان ترب یریو درگ سازمانی حسادت نیب ۀرابط 28

 

 و فاردیباین اعتمااد باین رابطه در گرتعدیل متغیر عنوان
 در. اساتمعناادار  و مثبات تاأثیر دارای منافقانه رفتارهای
 صااورت بااه قلدرمآبانااه رهبااری شااد مشااخص نهایاات

-اعتمااد باین میانجی متغیر نقش به توجه با و غیرمستقیم

تایج نتاایج  .(24دارد ) تاأثیر منافقاناه بروز رفتارهاای بر فردی ن
( در بین اعضای هیات ( در بین اعضای هیات 44894489))  همکاران،همکاران،  وو  پژوهش دانشورپژوهش دانشور

کهعلمی دانشگاه هام نشاان داد کاه شان داد  هم ن ملعوامال  علمی دانشگاه    بروزباروز  دردر  مؤثرماؤثر  عوا
لیکلای  ییدستهدسته  سهسه  شاملشامل  رارا  حسادتحسادت ندداننادمیمای  ک شامل شاامل   کهکاه  دان
ملعواماال  فردی،فااردی،  ادراکادراک بطروابااط  درکدرک  وو  سازمانیسااازمانی  عوا هی رهاای   روا -ر

هوسمرهاوس شندباشاندمیمای  مر ساهلمسااهل  بهباه  توجهیتاوجهیبیبای  (.(.8484))  با نیرواناای  م   روا
  سازمانساازمان  برایبرای  متعددیمتعددی  مشک تمشک ت  بهبه  مانند حسادتمانند حسادت  کارکنانکارکنان

یتکیفیات  بودنبودن  پایینپایین  قبیلقبیل  ازاز عام تتعاام ت  کیف فزایش افازایش   سازمانی،ساازمانی،  ت ا
ضایاعضاای  غیبتغیبت سجامانساجام  کاهشکااهش  گروه،گاروه،  اع ناییانااییتوتو  وو  ان   گروه،گاروه،  ا
ضایترضاایت  وو  عملکردعملکردکاهشکاهش هی،گروهای،  ر هایباروز رفتارهاای  گرو   ضدضاد  بروز رفتار

  خدمتخادمت  ترکترک  نتیجه،نتیجه،  دردر  وو  احترامیاحترامی  خودخود  کاهشکاهش  شهروندی،شهروندی،
سیرهیسای  ..((88شود )شود )میمی  منجرمنجر ستیناساتی  وو  رهی یی )زایای )نا یز نیاز   ((44834483زا در ن

پژوهشی که در بین معلمان شاهر زاهادان انجاام گرفات 
  بربار  سازمانیسازمانی  حسادتحسادت  از طریقاز طریق  سازمانیسازمانی  دریافتند که بدبینیدریافتند که بدبینی

که است بدین معناا کاه   داردارمعنیمعنی  سازمانیسازمانی  شهروندیشهروندی  ضدضد  فتارفتار نا  است بدین مع
دنبال دارد. دنبال دارد.   معلمان را بهمعلمان را به  سازمانیسازمانی  بدبینی، حسادتبدبینی، حسادت  گسترشگسترش

ماداعتمااد  خودخاود  همکارانهمکاران  بهبه  در این راستا اگر معلماندر این راستا اگر معلمان شتهداشاته  اعت   دا
-میمای  کاهشکاهش  یکدیگریکدیگر  بهبه  نسبتنسبت  شانشانمنفیمنفی  احساساتاحساسات  باشندباشند

ماداعتمااد  و اینو این  یابدیابد کارانهمکااران  بهباه  اعت عثباعاث  هم سادتحساادت  کاهشکااهش  با   ح
  پژوهشگریپژوهشگری  ،،44844484  سالسال  (. در(. در9494شود )شود )میمیمعلمان معلمان   سازمانیسازمانی

سادتحساادت  هایهاایمؤلفهمؤلفه  ،،8سلسهسلسه  نامنام  بهبه عدبُعاد  دودو  ازاز  رارا  سازمانیساازمانی  ح   بُ
شارهاشااره  وی باوی با. . کردکرد  بررسیبررسی  روانشناسیروانشناسی  وو  فلسفیفلسفی کهاینکاه  بهباه  ا   این
شئتنشائت  اجتماعیاجتماعی  هایهایمقایسهمقایسه  ازاز  کهکه  استاست  احساسیاحساسی  حسادتحسادت   ن

  ابعادابعاد  رارا  آمیزآمیزنیات خصومتنیات خصومت  وو  ناراحتیناراحتی  اصلیاصلی  بعدبعد  دودو  گیرد،گیرد،میمی
عدبُعاد. . کردکارد  معرفیمعرفی  نینیسازماسازما  حسادتحسادت  اصلیاصلی   شاملشاامل  ناراحتینااراحتی  بُ
  فردفرد  خصومت، تمایلخصومت، تمایل  بُعدبُعد  وو  نگرانینگرانی  وو  رنجرنج  وو  درددرد  ترس،ترس،  ابعادابعاد
  شاملشامل  رارا  دیگریدیگری  بهبه  نسبتنسبت  خودخود  حسادتحسادت  کردنکردن  عملیعملی  برایبرای
شاعو(. شااعو33))  شودشودمیمی که ( معتقاد اسات کاه 44834483الزاروس، )الزاروس، )  وو  (.  ست  قد ا ( معت

نان اداراتکارکنااان ادارات قوقحقااوق  کارک ستمزد،دسااتمزد،  وو  ح صتفرصاات  د نابعمنااابع  هاهااافر   وو  م
  دردر  وو  دهنددهندقرار میقرار می  مقایسهمقایسه  موردمورد  دیگراندیگران  بابا  رارا  خودخود  اط عاتاط عات

ند کناد میمای  آنان بروزآنان بروز  دردر  حسادتحسادت  احساساحساس  کهکه  استاست  نقطهنقطه  ایناین ک
نوان عناوان   باباا  پژوهشیپژوهشی  ( در( در44824482، )، )4موسلدیلیموسلدیلی  وو  (. اردیل(. اردیل9292)) ع
، ، ««شغلشغل  ترکترک  قصدقصد  وو  شغلیشغلی  تعهدتعهد  بربر  سازمانیسازمانی  تأثیرحسادتتأثیرحسادت»»

                                                                 
1.  Celse 

2. Erdil and Müceldili 

مایشاز آزمااایش  پ پاا  جهنتیجااه  خودخااود  مدلماادل  از آز ندگرفتنااد  نتی باطارتباااط  کهکااه  گرفت   ارت
جودوجاود  ییشغلشاغل  تعهدتعهد  وو  سازمانیسازمانیحسادتحسادت  میانمیان  معناداریمعناداری دارد دارد   و

سادتحساادت  ( رابطۀ( رابطۀ44834483، )، )9الرسونالرسون  وو  چاراشچاراش  -کوهنکوهن  ..((8989))   ح
سیرا بررسای  شهروندیشهروندی  ضدضد  رفتارهایرفتارهای  وو ندکردناد  را برر تهیافتاه. . کرد   هایهااییاف

طۀرابطاۀ  عدالتیعادالتیبیبی  شرایطشرایط  دردر  دادداد  نشاننشان  تطبیقیتطبیقی سادتحساادت  راب   وو  ح
   ..((33بود )بود )  تر خواهدتر خواهدقویقوی  ضد شهروندیضد شهروندی  رفتارهایرفتارهای
 گزارشگازارش هایهایپژوهشپژوهش شودشودگونه که م حظه میگونه که م حظه میهمانهمان

وجود رابطه متغیر درگیری مثبات درکاار باا ، حاکی از شدهشده

تعهد، انگیزش، عملکرد و رفتار شاهروندی اسات و متغیار 

های رهبری و ارتباطاات و اعتمااد باین نفاق هم با سبک

عادالتی و فردی؛ و نهایتاً متغیار حساادت باا بادبینی، بای

 رفتارهای ضدشهروندی ارتباط دارند. لیکن پژوهشای کاه

 بویژ  و های آموزشیسازمان در یرمتغ این سه بین ارتباط

 گزارش بدنی را نشان دهد،معلمان تربیت در جامعه آماری

 مباانی شادن ترغنی به مطالعه این لذا انجام. . است نشده

درگیاری  ساازمانی، حساادت حوز  سه در نظری پژوهش

 ترسایم باا و کنادکمک مای منافقانه رفتار و مثبت درکار

 بار ساازمانی حسادت رتأثی جهت و شدت چگونگی، دقیق

درگیاری مثبات درکاار  باه رفتارهای منافقاناه و گارایش

 در کوچاک هرچند عملی گامی شاید معلمان تربیت بدنی

عنوان بدنی بهراستای افزایش درگیری شغلی معلمان تربیت

 ..برداشت سفیران س مت در مدارس بتوان

 ضرورتضرورت راستایراستای شد درشد در ذکرذکر آنچهآنچه بهبه عنایتعنایت بنابراین بابنابراین با

بت تاوان گفات درگیاری مثبات میمای حاضرحاضر پژوهشپژوهش یتیتاهماهم وو یری مث فت درگ توان گ
  کارکار  دردر  کارمندکارمند  یکیک  چگونهچگونه  کهکه  استاست  ایناین  دهندهدهنده  نشاننشان  درکاردرکار
-میمای  درگیردرگیر  خودخود  شغلشغل  دردر  کاملکامل  طولطول  بهبه  وو  رودرودمیمی  فروفرو  خودخود

میشود. درگیری مثبت شاغلی معلماان، مای مان،  شغلی معل کارآییتواناد کاارآییشود. درگیری مثبت  ند    وو  توا
نوان به عناوان   تعلیم و تربیت را در آموزش و پرورشتعلیم و تربیت را در آموزش و پرورش  اثربخشیاثربخشی به ع

نمتولی تربیت نسال آینا سل آی فزایشده افازایشمتولی تربیت ن فاقدهاد. نفااق  ده ا هد. ن ساازمانی، د
 فردفارد خودخاود جزجز وو استاست دیگراندیگران ازاز پوشیدهپوشیده وو رفتاری مخفیرفتاری مخفی

 و ناخوشایند حسادت نیز احساس ندارد.ندارد. وقوفوقوف آنآن بربر کسیکسی
شئت نشائت   خاود همکااران با فرد از مقایسه که است ایمنفی ن
سادت و گیرد. درک این مطلب که چه عواملی باعث حساادت و میمی گیرد. درک این مطلب که چه عواملی باعث ح

مینفاق معلمان مای یدشاود بایاد علال پدیادنفاق معلمان  لل پد ید ع سبک آیی آن در سابک شود با آیی آن در 
تار کااری، رفتاار مدیران آموزش و پرورش و مدارس، انگیزشمدیران آموزش و پرورش و مدارس، انگیزش کاری، رف

فراد هاای کااری و همکااران فرهنگای افاراد فرد، تعامل گروهفرد، تعامل گروه گی ا کاران فرهن کاری و هم های 

                                                                 
3. Cohen-Charash, Larson  
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مدیران و بررسی گردد. برای روشن شدن این عوامل باید مادیران و  بررسی گردد. برای روشن شدن این عوامل باید 
تار سرپرسااتان آمااوزش و پاارورش بینشاای عمیااق از رفتااار  یق از رف شی عم پرورش بین موزش و  ستان آ سرپر
شته سازمانی و عوامل انساانی تحات سرپرساتی خاود داشاته  خود دا ستی  حت سرپر سانی ت سازمانی و عوامل ان

عهاز طرفی دیگار جامعاهباشند. باشند.  گر جام نهزمیناه دردر ماماا از طرفی دی هایی رفتارهاایزمی  ی رفتار

فهغیرحرفاه چاردچاار و شاغلی ایایغیرحر ستمشاکل اسات د شکل ا کییکای وو م  ازاز ی

 بهبه شدنشدن از تبدیلاز تبدیل قبلقبل مسألهمسأله ایناین برایبرای مناسبمناسب راهکارهایراهکارهای

ینایان دردر ترتاردقیقدقیق هایهایپژوهشپژوهش انجامانجام ناشدنی،ناشدنی، حلحل بحرانیبحرانی  ا

عهمطالعاه ایناین است؛ بنابراین،است؛ بنابراین، حوزهحوزه شدکوشادمیمای مطال  صورتصاورت بهباه کو

کار درگیاری مثبات درکاار  بربار نینیسازماساازماتتحسادحساد تأثیرتأثیر ترتردقیقدقیق بت در یری مث درگ
یرمتغیار طریقطریق ازاز رارا معلمان تربیت بدنیمعلمان تربیت بدنی یانجیمیاانجی متغ های رفتارهاای  م رفتار

ینزیااد ایان اهمیتاهمیت وجودوجود کند. باکند. با بررسیبررسی منافقانهمنافقانه یاد ا ضوع،موضاوع، ز  مو

 حسادتحسادت تاثیرتاثیر دربارهدرباره دهددهدمیمی نشاننشان پژوهشپژوهش پیشینهپیشینه بررسیبررسی

ماندرگیری مثبت درکار معلماان بربر سازمانیسازمانی  ازازبادنی تربیات درگیری مثبت درکار معل

جامانجاام پژوهشیپژوهشی ههرفتار منافقانرفتار منافقان میانجیمیانجی متغیرمتغیر طریقطریق شدهنشاده ان  ن

شود. شود. میمی آشکارآشکار حاضرحاضر مطالعهمطالعه انجامانجام بنابراین ضرورتبنابراین ضرورت است؛است؛
-حسادتحسادت  رابطه بینرابطه بین  بررسیبررسی  مطالعهمطالعه  ایناین  کلیکلی  هدفهدف  بنابراینبنابراین

یقطریاق  ازاز  درگیری مثبت درکاردرگیری مثبت درکار  بابا  سازمانیسازمانی یرمتغیار  طر یانجیمیاانجی  متغ   م
ید،گردیاد،  ذکرذکر  آنچهآنچه  اساساساس  بربر  ..رفتارهای منافقانه استرفتارهای منافقانه است   مدلمادل  گرد

 .((88ر گرفت )تصویرر گرفت )تصویرقراقرا  آزمونآزمون  موردمورد  وو  ترسیمترسیم  زیرزیر  مفهومیمفهومی

 
 مدل مفهومی پژوهش .8 شکل

 روش تحقیق    
 راهکار نظر از کمی، اصلی، راهبرد نظر از پژوهش این
 -توصیفی تحلیلی، تکنیک نظر از و میدانی اجرایی،

معلمان تربیت بدنی جنوب  را آماری جامعه. بود همبستگی
یرانشهر، سردشت، غربی )مهاباد، پاستان آذربایجان
 - 8933 تحصیلی سال در دی، تکاب(میاندوآب، شاهین

 م حظات رعایت با .دادمی تشکیل 224با حجم  8931

 جهت همکاران محترم از رضایت اخذ جمله از اخ قی

عدم  افراد، اط عات ماندن محرمانه تحقیق، در شرکت
 محقق بودن دسترس در کار، روند دادن ادامه در اجبار

 اجرای مجوز کسب و سؤاالت پاسخگویی به جهت

 د.گردی اقدام معلمان، بین پرسشنامه در توزیع پژوهش به
 حجم. بود )در دسترس( تصادفی نوع از گیرینمونه روش
 نظر در با و مورگان -کرجسی مدل به توجه با نمونه

. شد گرفته نظر در نفر α، 441=  42/4خطای  گرفتن
 هایپرسشنامه هش حاضر ازپژو هاداده آوریجمع برای

، استفاده (8913) آذربایجانی زاده،حسادت سازمانی ولی
 حسادت: بعد 9 و گویه 44 قالب در پرسشنامه شد. این
 حسادت و( گویه 84) حسادت عاطفی ،(گویه 2) شناختی
 استفاده با پرسشنامه این پایایی. باشدمی( گویه 1) رفتاری

 آذربایجانی و زادهولی عهدر مطال 8کرونباخ آلفا آزمون از
پرسشنامه درگیری مثبت . است شده گزارش38/4(، 8913)

 9بعد سرزندگی ) 9گویه و  3( با 4443درکار اوترخت )
باشد. می گویه( 9گویه( و شیفتگی ) 9گویه(، فداکاری )

در  کرونباخ آلفا آزمون از استفاده با پرسشنامه این پایایی
گزارش شده  13/4 (،8932مطالعه قنبری و همکارن )

( 8939) ماهونکی باقری منافقانه رفتار است. پرسشنامه
 از استفاده با پرسشنامه این پایایی .باشدگویه می 2دارای 
 (،8933در مطالعه زارع و همکاران ) کرونباخ آلفا آزمون
شیوه نمره گذاری هر سه متغیر  گزارش شده است. 34/4

تا  2کام ً موافقم: ای )پنج درجه 4بر اساس طیف لیکرت
در پژوهش حاضر روایی  ( اراهه شدند.8کام ً مخالفم: 

محتوایی ابزارها با نظر استاد راهنما و یک تن از اساتید 
چنین یک نفر متخصص روانشناسی و علوم تربیتی و هم

ها تحقیقات آموزشی تایید شدند و برای پایایی پرسشنامه
شده و پایایی کل  نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده

های حسادت سازمانی، درگیری مثبت درکار و پرسشنامه
دست به 11/4، 11/4، 32/4رفتار منافقانه به ترتیب برابر 

 در پژوهش ابزارهای به اط عات مربوط سایر .آمدند
 است. شده اراهه 8 جدول
 

                                                                 
1. Chronbach ‘s alpha 

2. Likert 
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 ریمتغ هر به مربوط ییایپا و آن یها هیگوتعداد  و رهایمتغ .8 جدول

 مقدار پایایی در ضریب آلفای کرونباخ تعداد گویه هاسازه ها پرسشنامه

مثب
ی 
یر
رگ
د

ت 

کار
در 

 

32/4 9 سرزندگی  

33/4 9 فداکاری  

39/4 9 شیفتگی  

11/4 3 درگیری مثبت در کار  

انهرفتار منافق 11/4 2 رفتار منافقانه   

ت 
ساد
ح

نی
زما
سا

 

39/4 1 حسادت رفتاری   

18/4 2 حسادت شناختی   

38/4 84 حسادت عاطفی  

32/4 44 حسادت سازمانی  

 
 روشهای اصلی، تحلیل به پرداختن از قبل نهایت در
 آمار روشهای و( استاندارد انحراف میانگین،) توصیفی آمار

 و KMO آزمون اسمیرنوف، کولموگروف) استنباطی

 با هاداده. دش استفاده( پیرسون همبستگی ضریب و بارتلت
 تحلیل 8.50lisrel . و  vs. 20SPSS افزار نرم دو از استفاده
.شد

 

 های تحقیقیافته
 گزارش 4 جدول در نمونه افراد توصیفی هایویژگی

(؛ دارای بیشترین 2/28که در جنسیت، زنان با ) .است شده
ارشد با فراوانی بودند. در مدرک تحصیلی، کارشناسی

(؛ در سن، %93سال با )44تا  88دمت، (؛ در سابقه خ9/22)

(؛ در وضعیت استخدامی، پیمانی و 3/24سال به باال با ) 98
(؛ در محل خدمت، دوره دبیرستان با 3/23قراردادی با )

(؛ 3/93(؛ و در رشته تحصیلی، علوم ورزشی با )9/92)
 دارای بیشترین فراوانی بودند. 

 
 راوانی برحسب جن ، وضیعت استخدام، سن، مقطع تدری ، سابقه کارتوزیع ف .4 جدول

 فراوانی متغیر فراوانی متغیر             

 جنسیت
 (9/21) 848 مذکر

ع 
ض

و

ام
خد

ست
ا

 

 (9/24) 11 رسمی

 (3/23) 844 پیمانی یا قراردادی (2/28) 843 مؤنث

ک 
در

م

ی
صیل

ح
ت

 

 (2/82) 94 کاردانی

ت
دم

 خ
حل

م
 

 

 (9/81) 91 دوره ابتدایی

 (9/98) 92 دوره راهنمایی (9/94) 99 کارشناسی

 (9/92) 32 دوره دبیرستان (9/22) 889 کارشناسی ارشد

 (3/82) 98 غیر انتفاعی (4/8) 4 دکتری

ه 
ابق

س

ت
دم

خ
 

سال 84کمتر از   22 (2/49) 

ی
صیل

ح
ه ت

شت
ر

 

 

 (3/93)  19 علوم ورزشی

 (9/49) 23 مدیریت ورزشی (4/93) 33 سال 44تا  88

 (3/83) 28 فیزیولویی ورزشی (2/99) 39 سال بیشتر 48از 

ن
س

 

سال 94زیر   (4/89) 43 رشد و یادگیری حرکتی (9/81) 91 

24تا  98  (3/8) 2 آسیب و حرکات اص حی (3/24) 12 

سال به باال 24  (3/8) 2 بیومکانیک (3/24) 12 

 

 لشام متغیرها توصیفی های شاخص 9جدول  در
 ضریب و کشیدگی و چولگی استاندارد، انحراف میانگین،

 بودن نرمال برای .است شده اراهه پیرسون همبستگی
گرفت  قرار بررسی مورد کشیدگی و چولگی ارزیابی هاداده
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 بود (-4 و+ 4) یبازه بین متغیرها و کشیدگی که چولگی
 فرضبنابراین پیش. بود هاداده بودن نرمال از حاکی که

 .است برقرار متغیری تک بودن نرمال یعنی علی یابیمدل
 

 

 هاآن بین همبستگی ضرایب و پژوهش رهاییمتغ یفیتوص های شاخص .4 جدول

انحراف  میانگین متغیر
 استاندارد

 8 4 9 کشیدگی چولگی

ل()ک درگیری مثبت در کار -8  3/92  9/9  81/4 - 48/8 - 422/4- 483/4- 8 
49/88 درگیری سرزندگی  23/4  241/4 - 943/4 -    
83/84 درگیری فداکاری  94/4  342/4 - 989/4 -    
22/88 درگیری شیفتگی  93/4  423 /- 491/8-    

()کلرفتار منافقانه  -4  82/82  93/2  434/4 849/8 - 234/4  8  

(کلسازمانی )حسادت -9  9/28  3/89  39/4 4/4 - 8   
32/83 حسادت رفتاری  43/2  92/4 428/4-    
92/3 حسادت شناختی  24/9  94/4 239/4-    
92/42 حسادت عاطفی  84/3  39/4 491/4 -    

 
 در که گرددمی م حظه 9 جدول هاییافته اساس بر
مقیاس  های درگیری مثبت درکار، زیرمقیاس زیر بین

و در بین زیر مقیاس حسادت  94/4± 83/84فداکاری 

 84/3±  92/42عاطفی با مقیاس حسادتسازمانی، زیر
 ضریب مقدار .باشندمی دارا را میانگین مقدار باالترین

و رفتار  حسادت سازمانی همبستگی درگیری شغلی با
-است؛ که نشان - 483/4،  - 422/4منافقانه به ترتیب 

 باشد. مقدارمی متغیر دو دهنده رابطه منفی و  معکوس بین
منافقانه با حسادت سازمانی بین رفتار همبستگی ضریب

 (. برایp<48/4است ) دارمعنی و مثبت که است 234/4
 استفاده KMO شاخص از هاداده کفایت و اعتبار بررسی
 9 این هایداده شاخص برای این مقدار که است شده

درگیری  پرسشنامه برای ترتیب به پژوهش/  پرسشنامه

 رفتارمنافقانه پرسشنامه ، برای11/4 با برابر مثبت درکار
به دست  38/4 با برابر و حسادت سازمانی 12/4 با برابر

 هر و دارد، قرار یک تا صفر یدامنه در شاخص آمد این
 مورد هایباشد داده نزدیکتر یک به شاخص این مقدار چه
 از. هستند ترمناسب عاملی تحلیل برای نمونۀ اندازه نظر

 تری ما چگونگی برای بررسی نیز بارتلت آزمون
 سه هر برای بارتلت آزمون. شد استفاده همبستگی
 42/4 مقدار از کوچکتر که و بوده داد  نشان پرسشنامه

-می رد همبستگی ماتری  بودن بوده و فرض یکه )واحد(

 خروجی نمودارهای تحقیق هایبررسی فرضیه برای. شود
-ضرایب معنی و استاندارد ضرایب حالت در لیزرل افزارنرم

 هایفرضیه رد و تایید به سپ  و شده راهها t داری
 .پرداخت خواهیم پژوهش

 
   پژوهش یساختار مدل( t) یداریمعن اعداد  .4 شکل

 پژوهش یساختار مدل استاندارد نیتخم بیضرا .9 شکل
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: کرد تحلیل گونه این را ژوهشپ فرضیات توانمی( 4و8 شکل) آمده دست به مدل به توجه با

 ضرایب اثر متغیرهای پژوهش .2 جدول

 مسیر
 داریمعنی t ضریب مسیر

 به متغیر از متغیر
- 41/4 درگیری مثبت درکار حسادت سازمانی   91/9-  رابطه معنادار و منفی است 

28/4 رفتار منافقانه حسادت سازمانی  93/9 دار و مثبت استرابطه معنا   

-42/4 درگیری مثبت درکار رفتارمنافقانه  42/9-  رابطه معنادار و منفی است 

در کار طریق رفتار منافقانه در درگیری مثبت از سازمانی حسادت  841/4  24/44 است مثبت و معنادار رابطه   

 

متغیار  اثار مساتقیم که گفت توانمی 2 جدول اساس بر

بتاای  باا رگیاری مثبات درکاارمتغیار د بر حسادت سازمانی

(41/4-  =β( و )91/9-  =t؛ معناای)اساات، اثاار  منفاای و دار

متغیر حسادت سازمانی بر متغیر رفتار منافقانه با بتای  مستقیم

(28/4 =β( و )9 /93 =t؛ معناای) دار و مثباات اساات و اثاار

متغیر رفتار منافقانه بر متغیر درگیری مثبت درکار باا  مستقیم

دار و منفای اسات، (؛ معنیt=  -42/9( و )β=  -42/4بتای )

مسیر  ضریب مقدار دهدمی نشان فوق جدول هاینهایتا یافته

رفتاار منافقاناه بار  طریاق ساازمانی از حساادت غیرمستقیم

، (t  = 24/44) و( β= 841/4)درگیری مثبت درکاار باا بتاای 

-می تایید پژوهش نتیجه فرضیه در و دارد معنادار مثبت تاثیر

 تماامی بارای آماده باه دساتt . مقاادیر( p<42/4) شاود

 متغیرها این روابط نتیجه باشد درمی 39/8تر از متغیرهای باال

 متغیرهاای رابطاه باین برقاراری باه دار است. با توجهمعنی

 قبل. شد پرداخته ساختاری مدل معادالت طراحی به پژوهش،

فرضیات پژوهش باید گفات بار ایان اسااس نظار  بررسی از

بارازش  نیکویی شاخص شامل، برازش هایشاخص ققانمح

((GFI))شاده هنجاار بارازش ، شاخص  ((NFI)) و شااخص 

 بارازش نشاانگر 3/4از  بیشتر مقادیر ((CFI)) تطبیقی برازش

 تقریااب خطااای مجااذورات ماادل هسااتند، شاااخص مناسااب

RMSEA روی بار دو خی شاخص و ،41/4 مقادیر کمتر از 

 مناساب برازش ، نشانگر9کوچکتر از ( ( X2\df)) آزادی درجه

 شاده اراهاه 2 جادول در مدل خروجی هستند. که نتایج مدل

 .است

 

 پژوهش مدل یبرازندگ یآمار یهاشاخص خ صه .9 جدول

 نتیجه برازش دامنه مورد قبول مقدار به دست آمده های مربوط به برازش مدلشاخص

 تایید مدل X2\df < 3 48/4 آزادی درجه بر دو خی

GFI > 09/9 34/4 برازش نیکویی  تایید مدل 

< CFI 38/4 ایمقایسه برازش شاخص  تایید مدل  09/9

< NFI 32/4 بونت(-)بنتلر شده هنجار برازش شاخص  تایید مدل  09/9 

RMSEA < 90/9 493/4 تقریب میانگین مجذور ریشه خطای  تایید مدل 

 
شاخص  ضریب هک دهدمی نشان باال جدول نتایج
 برابر RMSEAتقریب  خطای مجذورات میانگین ریشه
 با برابر (CFI)تطبیقی  برازندگی (، شاخص493/4با )
 ، 34/4برابر با  (GFI) برازش نیکویی ، شاخص38/4

 
 ، و32/4برابر با  (NFI)  شده هنجار شاخص برازندگی

برابر با  (X2\df)آزادی  درجه روی بر دو خی شاخص
 مدل مطلوب و مناسب برازش بر که داللت، است. 48/4
دارد.
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 بحث و نتیجه گیری

 کاه زمانی و است نامطلوب و منفی هیجان حسادت یک

-نعمات متوجه و کندمی همکارانش مقایسه با را خودش فرد

 او باه احساس این ندارد، او و دارند دیگران که شودمی هایی

 سازمانی و فردی منفی پیامدهای احساس این. دهددست می

و رفتار منافقانه از جمله این پیامدهاست کاه  دارد دنبال به را

 ایجااد محادودیت معلماان در درگیری مثبت شاغلی تواندمی

 توجاه درخاور منظار ایان از بیشتر درگیری مثبت درکار .کند

 سازمان یک هایترین سرمایهمهم که سازمان افراد که است

 ساازمان هاایسرمایه هایدهنده فرسایش ترینمهم هستند،

-پایش در جاای باه اگر که صورت بدین توانند باشد،می نیز

 حساادت و رفتاار منافقاناه در درگیری مثبات درکاار، گرفتن

 دچار رشد و تقویت جای به سازمان باشد، داشته رواج سازمان

 هادف باا مطالعاه این رو این از. شودشکست می و فرسایش

 معلماان ثبات درکاارباا درگیاری م حسادت سازمانی بررسی

 .گرفت انجام رفتار منافقانه، میانجی بدنی باتربیت

 بار سازمانی حسادت که اثر متغیر داد نشان اول ییافته 

 است. در منفی و درکار معلمان، مستقیم مثبت متغیر درگیری

 رابطاه بررسای باه کاه ایمطالعاه پاژوهش پیشاینه بررسی

 مشااهده ردازدبپا با درگیاری مثبات درکاار سازمانی حسادت

 است ایمنفی و ناخوشایند احساس سازمانی نگردید. حسادت

 فرد هایداشته بر تمرکز و خود همکاران با فرد از مقایسۀ که

 شاخص در حساادت وقتای. گیاردمای نشئت آنان به نسبت

 نسابت دیگر شخص برتری احساس به دلیل گیرد،شکل می

 تجرباه آیاد. موقاعمای پدیاد نارضاایتی ح  وی در او، به

 کاردن مخفای و دادن تغییر کردن، حسادت، کنترل احساس

 از توجهی شایان منفی اثرهای است. حسادت دشوار بسیار آن

 عملکرد کاهش و کارگروهی از امتناع شدن روابط، تیره جمله

 نارضاایتی سابب باالقوه به طاور تواندمی و دارد سازمان در

 (. شااعو88) شود خدمتترک و سرپرست از شغلی، نارضایتی

 از دساته آن از ( معتقد است که حساادت4483الزاروس، ) و

 بار منفای یاا مثبات تاأثیر توانادمی که دارد قرار احساساتی

 عادم صورت در باشد داشته هاآن فعالیت ادامه برای کارکنان

 کارکناان خودبااوری و نفا عازت میازان حسادت مدیریت

 سازمان ضرر به تواندمی خودباوری عدم این و یابدمی کاهش

 کااهش را کارکناان شغلی درگیری میزان طرفی از شود تمام

 موجاب تواننادمای حتای زمان گذر در روند این ادامه و داده

وجااود  پیاماادهای از دیگاار (.92) گااردد سااازمان ورشکسااتی

 نامناسب خدمت، روابط ترک به تمایل کار محیط در حسادت

-(. از طرفای42) است شهروندی ضد رفتارهای و فردی بین

خود باه ایان  پژوهشی ( در4482موسلدیلی، ) و اردیل دیگر،

 و ساازمانیحساادت میاان معناداری ارتباط که رسیدند نتیجه

الرساون،  و چااراش -کاوهن .(89دارد ) وجاود شاغلی تعهد

 شرایط در داد نشان تطبیقی های( نیز دریافت که یافته4483)

تار قاوی شهروندیضد  رفتارهای و حسادت رابطۀ عدالتیبی

 یاا فارد باردن لاذت از ایان افاراد نتیجاه در .(3بود ) خواهد

-موقعیت شیء،) مطلوبشان هایاز افراد بخاطر داشته گروهی

 حقارت، خصومتاحساس( بودن یا کیفیت و ویژگی اجتماعی،

توان تاوان میمیبا استناد به تحقیقات فوق،  .(94کنند )می حسادت و

گران،موفقیات دیگاران،  ازاز  گیگایآزردآزرد  شاملشاامل  گفت که ابعاد حسادتگفت که ابعاد حسادت یت دی   موفق

ساساحساااس یتمحرومیاات  اح قارت،حقااارت،  وو  محروم قهع قااه  ح متنعماات  سلبساالب  بهبااه  ع    ازاز  نع

خدمت و مقایسه خود با خدمت و مقایسه خود با اندوه، نارضایتی شغلی، ترکاندوه، نارضایتی شغلی، ترک  دیگران،دیگران،

گراگار  کهکه  استاست  معنامعنا  بدانبدان  ایناین  استاست  دیگراندیگران سادتحساادت  ا حلمحال  دردر  ح   م

فزایشبادنی افازایشتربیتتربیت  معلمانمعلمان  بینبین  دردر  عبارتیعبارتیبهبه  مدرسه ومدرسه و  کار،کار،   بدنی ا

بط، تیره شدن رواباط،   پراکنی،پراکنی،شایعهشایعه  جملهجمله  ازاز  منفیمنفی  رفتارهایرفتارهای  یابدیابد تیره شدن روا

های ضادتولید، کااهش عازت، خودبااوری و رفتارهاای   رفتارهایرفتارهای باوری و رفتار عزت، خود کاهش  ضدتولید، 

فزایشافازایش  ضدشهروندی آنان نیزضدشهروندی آنان نیز بدیابادمیمای  ا ندتوانادمیمای  وو  یا کر پیکار   توا   پی

  شرطشارط  کهکاه  چراچرا  ..کندکند  دچار بحراندچار بحران  آموزش و پرورش راآموزش و پرورش را  سازمانسازمان

کدیگر،یکادیگر،  بهباه  اعضاءاعضاء  متقابلمتقابل  اعتماداعتماد  وجودوجود  سازمانیسازمانی  هرهر  موفقیتموفقیت   ی

هیگروهای  کارهایکارهای  و انجامو انجام  مشارکتمشارکت یر همادلی و غیار   وو  گرو مدلی و غ ست.اسات.  ه   ا

شتهداشاته  منفیمنفی  وو  مثبتمثبت  جنبهجنبه  دودو  تواندتواندمیمی  حسادتحسادت شد؛باشاد؛  دا بهجنباه  با   جن

خرابوظایف، خاراب  ازاز  تخطیتخطی  زنی،زنی،  زیرآبزیرآب  همانهمان  آنآن  منفیمنفی   کردنکاردن  وظایف، 

شکنیکاری و کارشاکنیمحسود، وجود موانعمحسود، وجود موانع  فردفرد  ییوجههوجهه ستاسات  کاری و کار   وو  ا

جامانجاام  وو  رقابترقابت  ح ح   تواند ایجادتواند ایجادمیمی  آنآن  جنبه مثبتجنبه مثبت هایی کارهاایی   ان کار

فرموفقیت و اهاداف فار  بهبه  رسیدنرسیدن  برایبرای هداف  سازمانیدی و ساازمانیموفقیت و ا شدباشاد  دی و  . . با

پرورشسازمان آموزش وپارورش  اگراگر  حالحال ینایان  بهباه  سازمان آموزش و نهگوناها ساتاحساساات  گو   احسا

کنممکان  ها را نادیده بگیردها را نادیده بگیردنکند و آننکند و آن  معلمان توجهیمعلمان توجهی ستاسات  مم   دردر  ا

سارتآینده خساارت یادیزیاادی  آینده خ سازمانیهام در بُعاد آماوزش و رفتارساازمانی  ز موزش و رفتار عد آ   هم در بُ

جهتوجاه  صورتصورت  دردر  امااما  شود.شود.  معلمان متحملمعلمان متحمل کزتمرکاز  وو  تو ینایان  بربار  تمر   ا

و درگیری و درگیری   کارآییکارآیی  یشیشافزاافزا  جهتجهت  دردر  آنآن  ازاز  توانندتوانندمیمی  احساساتاحساسات

 نمایند. نمایند.   مثبت درکار معلمان بهره برداریمثبت درکار معلمان بهره برداری

 بار ساازمانی حسادت که داد نشان مطالعه این دوم یافته

 بررسای در .دارد و معنااداری مثبات تااثیر رفتارهای منافقانه

 حساادت رابطاه بررسای باه کاه ایمطالعاه پژوهش پیشینه

ردیااد. نگ مشاااهده بپااردازد بااا رفتارهااای منافقانااه سااازمانی
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 حساادت. دارد روانشناسای و فلسفی بُعد دو سازمانی حسادت

 دو گیرد،می نشئت اجتماعی هایمقایسه از که است احساسی

 حسادت اصلی ابعاد از آمیزخصومت نیات و ناراحتی اصلی بعد

 و رناج و درد تارس، ابعاد شامل ناراحتی بُعد. هستند سازمانی

 حسادت کردن عملی یبرا فرد تمایل خصومت، بُعد و نگرانی

 به وجاود (. عوامل1شود )می شامل را دیگری به نسبت خود

-کوچاک رقابت، شامل سازمان، کارکنان در ح  این آورنده

 فرهنگای، مجادد، تمایزهاای مهندسای اساتراتژیک، ساازی

 مناابع بخش نامناسب کاربردی هایبرنامه و عملکرد ارزیابی

 ارتقا و مجازات/ پاداش های ناعادالنهسیستم جمله از انسانی،

( معتقاد اسات کاه 4483الزاروس، ) و (. شااعو41شاود )می

 اط عاات و منابع هافرصت دستمزد، و حقوق کارکنان ادارات

 نقطاه ایان در و دهندقرار می مقایسه مورد دیگران با را خود

 (. رهیسای92کند )می آنان بروز در حسادت احساس که است

 در پژوهش خود دریافتند که بدبینینیز  (4483زایی )ناستی و

 ضدشاهروندی فتاار بار ساازمانی حسادت از طریق سازمانی

بدبینی،  است بدین معنا که گسترش دارمعنی سازمانی معلمان

 نظریاۀ (. طباق94دنبال دارد ) معلمان را به سازمانی حسادت

 حااکم کاارمحایط جاو بار عدالتیبی که صورتی در اسنادی،

 آزاردهناده رفتارهاای نتیجه، در و حسادت بروز باشد، احتمال

خاود  ، احسااس عادالتیبای شارایط در زیرا. یابدمی کاهش

 مقابال طارف دانادمی فرد زیرا. شودنمی تهدید فرد احترامی

 بار عادالت چنانچه ولی. است منفعت نبوده دریافت مستحق

و  گیرنادمای پااداش صورتی در افراد باشد، حاکم کار محیط

 خود نتیجه، در باشند، آن یشایسته که کنندمی کسب منفعت

 حساادت احتمال بنابراین، شود،تهدید می حسود فرد احترامی

. باا (3)یاباد مای افازایش وی، جاناب از مخرب رفتارهای و

حیطمحایط  دردر  تواند گفات کاهاستناد به تحقیقات فوق می و و   کارکاارم

یزیمدرسااه چیاازی سه چ لیخیلاای  کهکااه  مدر یتاهمیاات  خی های کاااهش رفتارهااای   دارددارد  اهم کاهش رفتار

عدالت و توانایی مهارتی افراد، افزایش عادالت و   زانزانضدشهروندی، میضدشهروندی، می توانایی مهارتی افراد، افزایش 

یک اعتماد، دانش و بروز بودن معلام، تساهیم اط عاات و یاک  عات و  سهیم اط  لم، ت اعتماد، دانش و بروز بودن مع

نشارتباطات باز و با کیفیت با )داناش کاران(، آماوز، اولیااء و همکااران(، ارتباطات باز و با کیفیت با )دا یاء و هم موز، اول آ

ستاسات  مطلوبمطلوب  نتایجنتایج  بهبه  رسیدنرسیدن  برایبرای مانمعلماان  گاهیگااهی  کهکاه  ا   باباا  معل

-میمای  احساس حسادتاحساس حسادت  دچاردچار  دیگر همکاراندیگر همکاران  موفقیتموفقیت  مشاهدهمشاهده

سادتحساادت  هایهااینگاهنگاه  بابا  سودسودحح  و فردو فرد  شوندشوند یز،آمیاز،ح صیفتوصایف  آم   هایهاایتو

  بینباین  ازاز  برایبارای  برد یابرد یادر مورد همکار خود به کار میدر مورد همکار خود به کار می  ناخوشایندناخوشایند

میوی، تا ش مای  رنگ جلوه داده موفقیترنگ جلوه داده موفقیتیا کمیا کم  بردنبردن ت ش  تاکناد تااوی،  ند    ک

شرایطی این رفتارهاا در شارایطی . . تضعیف نمایدتضعیف نماید  رارا  خودخود  همکارهمکار  روحیهروحیه ها در  این رفتار

مورد وی شود که فرد احساس کناد عادالت در ماورد وی تشدیدتر میتشدیدتر می عدالت در  ند  شود که فرد احساس ک

بیشده است یا فرد مورد نظر در شارایط بایرعایت نرعایت ن شرایط  عدالتی و عادالتی و شده است یا فرد مورد نظر در 

میوقتای مای  بازی به این موفقیت رسیده است. افرادبازی به این موفقیت رسیده است. افرادپارتیپارتی تی  ند بیناد وق بی

بیسیستم اداری حالت بیمارگونه دارد و در شرایط بای عدالتی و عادالتی و سیستم اداری حالت بیمارگونه دارد و در شرایط 

-زبانی و چاپلوسی میزبانی و چاپلوسی میعدم شایستگی و با کمی چاشنی چربعدم شایستگی و با کمی چاشنی چرب

باکنند. اگر چه بااتوان به موفقیت رسید آن را امتحان میتوان به موفقیت رسید آن را امتحان می ینایان  کنند. اگر چه    ا

  رارا  خودخاود  ای شغلیای شغلیشخصیت حرفهشخصیت حرفه  وو  اخ قاخ ق  احساسات وجدان،احساسات وجدان،

میدهند. در مجموع مایمیمی  قرارقرار  تأثیرتأثیر  تحتتحت نینتاوان گفات چنایندهند. در مجموع  فت چ   توان گ

فهمنفی و غیر حرفاه  رفتارهاییرفتارهایی مان درای معلماان درمنفی و غیر حر ستمسیساتم  ای معل اداری و اداری و   سی

شک تمشاک ت  بهبه  تبدیلتبدیل  زمانزمان  مرورمرور  بهبه  آموزشی آموزش و پرورشآموزشی آموزش و پرورش   م

مهخواهد شد کاه بایاد برناماه  ایایعدیدهعدیده ید برنا که با ترل هاایی بارای کنتارل خواهد شد  برای کن و و هایی 

  احتماالًاحتماالً  صورتصورتپیشگیری این رفتارها تدوین شوند در غیر اینپیشگیری این رفتارها تدوین شوند در غیر این

صاً منافقانه معلمان مخصوصااً   افزایش بروز رفتارهایافزایش بروز رفتارهای  مسیر برایمسیر برای منافقانه معلمان مخصو

 .میسر خواهد شدمیسر خواهد شد  بدنیبدنیمعلمان تربیتمعلمان تربیت

 بر رفتارهای منافقانه که داد نشان یافته سوم این مطالعه

 در .دارد مساتقیم و منفای تااثیر درگیری مثبت درکار معلمان

 رابطاه بررسای باه کاه ایمطالعاه پاژوهش پیشاینه رسیبر

 مشااهده بپاردازد با درگیری مثبات درکاار رفتارهای منافقانه

 مادیریت پاروریچاپلوس جریان در سازمان در نگردید. نفاق

 پارویچاپلوس و سازمانی چاپلوسی ترتیب این دارد. به ریشه

 د(. فار81شاوند )مای منافقانه رفتارهای بروز باعث مدیریت

 جاذاب و خاوب واقع، خود را برخ ف تا است درصدد منافق

 ایفریبکارانه و جعلی رفتاری نفاق، این اساس بر دهد؛ نشان

اشاره  فرد واقعی نگرش با ناهمگون نگرشی به اوالً که است

 بروز مخاطب در نفوذ و مثبت نظر جلب منظور به ثانیاً و دارد

 چناد یپیچیاده مفهاوم از طرفی دیگار نفااق (.83کند )می

 رهباری سبک (.89است ) ریاکارانه عمل یک و است وجهی

 در منافقانه رفتارهای کارکنان در به مدیریت اعتماد بر مبتنی

 کااری گاروه و ساازمان ساطح دو در فاردی بین ارتباطات

 رودمای انتظاار گلام، اثار اسااس دارد. بر معناداری اثرمنفی

 به کارکنان تمادیاعبی بر مبتنی رهبری سبک از که مدیری

 چه هر و کند القا هاآن به را اعتمادیبی عم ً کند،می تبعیت

 رفتارهاای دامناه شاود بار کمتر سازمان اعضای بین اعتماد

 مدیران و هاسازمان ارشد (. مدیران9شود )می افزوده منافقانه

 را چاپلوسای و گاوییتملاق زمیناه کهاین از کاری هایگروه

 غیرخاودی و خاودی گاروه دو باه را ارکنانفراهم آورند یا ک



 21 8931 پاییز، 49مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره ششم، شماره  

 

 باین منافقانه رفتارهای بروز احتمال تا بپرهیزند نمایند تقسیم

کمربندی  مدیران چه هر که نمایند توجه و شود کاسته فردی

 و آورند گرد خود پیرامون اقلیت گروهی قالب در را حامیان از

 کارکناان اکثریت حالی که در کنند، برخوردار مزایا از را هاآن

 منافقانه رفتارهای ظهور برای بستر ندارند، جای حلقه این در

تاوان باا اساتناد باه در نتیجاه مای .(29شاود )مای ترفراهم

سازمان آموزش و پرورش  که تحقیقات فوق گفت، از آنجایی

های معلمان چه در حوزه برای زیادی بسیار وسیع است رقابت

نظاارتی،  قانونی، ضعف دارد، وجود علمی و اداری و مدیریتی

 رواباط کااری و شادتگری و بعضاً سیاسیپارتی بازی، البی

کااران نفااق طمع در سازمان آموزش و پرورش بر غیررسمی

فرد )خودشیرینی و  مستتر طلبانۀ نفع نیت رو این از افزاید؛می

شاود؛ و مادیران ضاعیف هام قطعااً از می گونه( تقویتنفاق

پلوسای ناراحات نیساتند و بارای تعریف و تمجید، تملق و چا

افراد خودی پوششی امن اگر چه توام با عدم شایساتگی هام 

 باا دارند قصد که معلمانی آن موجب کنند. بهباشد فراهم می

خاود و  مدنظر منافع به لیاقت، شایستگی و نمونۀگری راهبرد

و  شاوندمای پشایمان راهبارد آن انتخااب از موفقیت برسند،

را که رسیدن به موفقیت را  منافقانه رهایرفتا مانند راهبردی

ضاعف نظاارتی،  سبب به زیرا کنند؛می اتخاذ کند،تسهیل می

تفااوتی بعضای مادیران هایچ وقات روابط غیررسامی و بای

عملکرد معلمان )با لیاقت یا عدم لیاقات( باه صاورت شافاف 

گیارد و بعضااً ایان شود یا مورد م ک قرار نمایبررسی نمی

توانند به اهداف خاود ن لیاقت و شایستگی میگونه افراد بدو

البته باید بروز چنین رفتارهای رو در رفتار مادیران آن  .برسند

مدارس یا اداره جستجو کرد. از طرفی دیگر باید به این نکتاه 

توجه کرد هرچه قدر مدیران بر مبناای شایساتگی، لیاقات و 

حات دانش انتخاب شده باشند و این مدیران هم با معلماان ت

 تعهاد مداری، عدالت،قانون سازی،انصاف، شفاف سرپرستی با

 در روند کاهشای شاهد کنند رفتار اعتماد و پذیریمسئولیت و

خاواهیم  معلمان آن مجموعه تحات سرپرساتی رفتارمنافقانه

درکاار معلماان توان شاهد درگیری مثباتبود و در نتیجه می

 بدنی باشیم.مخصوصاً معلمان تربیت

که حساادت  داد نشان مطالعه این چهارم یافته در نهایت

 درکاار مثبت درگیری بر منافقانه رفتارهای سازمانی از طریق

 پژوهش پیشینه بررسی در .دارد و مثبت مستقیم تاثیر معلمان

حسادت ساازمانی باا میاانجی  رابطه بررسی به که ایمطالعه

 همشااهد بپاردازد با درگیری مثبات درکاار رفتارهای منافقانه

 فارد کاه تاوان گفات زماانیرابطه می تبیین این نگردید. در

 متوجاه و کنادمقایساه مای همکاارانش باا را حسود خودش

 احسااس نادارد، او و دارناد دیگاران کاه شودمی هایینعمت

 افاراد کاه جااآن از و دهادمای او دست به سازمانی حسادت

 اصالی بااور کاه دارند سازمان به نسبت منفی نگرش حسود

 و مادیران نازد پااکی و عادالت، صداقت، که این است اهآن

 منجار طلبی شخصای منفعت این و شودنمی یافت همکاران

 گرددمی پنهان هایحیله و هامحرک اساس بر هاییکنش به

 در ساازمانی ضدشاهروندی باروز رفتارهاای امکان نتیجه در

 تاوجهی(. از طرفی دیگر بای94یابد )می افزایش حسود افراد

 متعاددی مشاک ت مانند حسادت، کارکنان روانی ساهلم به

 ساازمانی، تعام ت کیفیت بودن پایین جمله از سازمان برای

 گاروه، توانایی و انسجام کاهش گروه، اعضای افزایش غیبت

 بااروز رفتارهااای گروهاای، رضااایت و عملکاارد کاااهش

 خادمت تارک نتیجه، در احترامی خود کاهش ضدشهروندی،

تاوان هاای فاوق مایبا استناد به پژوهش (.8شود )می منجر

گفت بیشتر زمانی، ح  حسادت معلمان در سازمان آماوزش 

رود، که فکر کنند مدیران ارشاد و مادیران و پرورش باال می

-ها با عدالت، شفاف و اعتماد رفتار نمیتحت سرپرستی با آن

کنند. در نتیجه فضای کاری برای معلمان باا مشاکل مواجاه 

ر چنین فضایی حالت بدبینی و دوگانگی رفتار به خواهد شد. د

-ور شدن ح  حسادت میآید. این خود باعث شعلهوجود می

شود که این ح  ممکان اسات بصاورت مثبات و منفای در 

معلمان ایجاد شود که سرچشمه رفتاری منفی باه ناام رفتاار 

منافقانه خواهد بود رفتاری که به موجب خودشیرینی، ریاگونه 

ها و هنجارهای لیاقت و شایستگی ی تمامی م کزبانو چرپ

کااری و عادم بازی، سیاسیکند و باعث البی پارترو رد می

چون آموزش و پرورش کاه کاری در سازمان مهمی هملیاقت

شاود، در ایان راساتا شاهرگ تعلیم و تربیت کشور است مای

تفاوت و شاهد میل، بیای خود بیمعلمان نسبت به کار حرفه

خواهند بود. در نتیجه درگیری مثبات درکاار معلماان  تبعیض

 یابد.تربیت بدنی به صورت چشمگیری کاهش می

 بینش یک دارای سازمان توان گفت زمانیدرمجموع می

 و اقادامات، کنادمی حرکت درست مسیر در و است راهبردی

-رویاه دارای و مشخص کاری فرایندهای و سازمانی عملیات

 را مساتمر یادگیری قابلیت و بهبود یتوانای و است معین های

 کاه برساند ایان شاناخت آن هم باه و که کارکنان داراست

 کناد،می برخورد هاآن با صداقت خلوص و عدالت، با سازمان
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 اهاداف باه رسایدن راساتای در بیشاتری اناریی و تاوان با

 نتاایج براساس نهایت در .نمایندمی ت ش و سازمانی فعالیت

-معلمان مای سازمانیحسادت که کرد نبیا توانمی پژوهش

آماوزش و  باه نسابت هاآن مثبت نگرش کاهش باعث تواند

 ایجاد پیامدهای سبب عامل این و شود پرورش یا احیانا افراد

کااهش  رفتارهاای منافقاناه و جملاه از ساازمان برای منفی

 حساادت کااهش باا در رابطاه. شوددرگیری مثبت درکار می

 اعتماد خود همکاران به که افراد زمانی که گفت باید سازمانی

-می کاهش هاآن به نسبت شانمنفی احساسات باشند داشته

 اسااس بار ساازمان رقیبشان در که دریابند کارکنان اگر. یابد

 و ترفیاع سازمانی عدالت حسب بر و دانش، شایستگی لیاقت،

 هااآن سازمانیحسادت میزان از است مطمئناً کرده پیدا ارتقاء

 بازنگری با آموزش و پرورش مدیران بنابراین. شودمی تهکاس

 نحاوه و سازمانی امتیازات و منافع های و توزیعرویه دقیق در

 ساازمانی، حساادت کااهش ضامن با معلمان مدیران ارتباط

 .رفتارهای منافقانه معلمان بکاهند از زیادی حدود تا توانندمی

فااردی کااه  کاااهش رفتارمنافقانااه بایااد گفاات بااا رابطااه در

 اسات، شاده ادراک همکااران توساط اشرفتارهای منافقاناه

 هاینگرش بین نادرستی، ناهمگونی به شدن متهم بر ع وه

 نیاز زباانش و دست از تواننمی حقیقت، کتمان و شده اظهار

 رناگ گونااگون ارتبااطی هاایدر موقعیت زیرا بود، امان در

-نمی معلوم تاس امر همین اثر در و گیردمی خود به جدیدی

 است آن داشتن مدعی که را تخصصی و مهارت واقعاً شود آیا

(؛ از طرفی دیگر باا وقاوع رفتارمنافقاناه یاا 83خیر؟ ) یا دارد

برداشت همکاران نسبت به یک رفتار مضمون باه نفااق کاه 

 باا تاوانمای زباانی و ریاگوناه دارد.چون چاربع یمی هم

 انجااام و خواهیعااذر و وقااوع هنگااام در اشااتباهات پاذیرش

 را باه حاداقل سرعت سوء ظان به مناسب اص حی اقدامات

گونه رفتارهای پیامدهای مانند رساند، که در صورت تداوم این

تواناد باه بیزاری ازکار، طردشدن، منفورشدن و غیاره را مای

تواناد باعاث دنبال داشته باشد که مجموع ایان رفتارهاا مای

 گاردد.ا سایر همکارانکاهش درگیری مثبت درکار خود فرد ی

 از .اسات باوده مواجه نیز هاییمحدودیت با مطالعه این انجام

 باه محادود صارفا مکانی نظر از حاضر مطالعه که این جمله

معلماان  نظرات که آشکارا است است؛ ایران از خاصی بخش

 نمایناده توانادنمای غربیبدنی جنوب استان آذربایجانتربیت

 مسائله ایان کشاور باشاد، کال در کارکنان نظرات از کاملی

 جاآن از. سازدمی مواجه محدودیت با را پژوهش مکانی تعمیم

 دهیخود گزارش ابزار طریق از پژوهش بررسی متغیرهای که

 هااباه آزماودنی اطمیناان دادن وجود با و است گرفته انجام

 تماام اسات ممکان اط عات، ماندن باقی محرمانه بر مبنی

 ساواالت به کامل صداقت با( وجهه خود خاطرحف  به) هاآن

 در همراساتا و مشاابه هاایپاژوهش نبود. باشند نداده پاسخ

 و داخلای مناابع در مطالعاه ایان نظاری چاارچوب ارتباط باا

 محادود و امکاان را بحاث نظاری تبیین حدودی تا خارجی،

 از را مشاابه تحقیقاات نتاایج باا پاژوهش ایان نتایج مقایسه

 .نمایدمی سلب پژوهشگر

گذاران نظام آموزش و شود مدیران و سیاستپیشنهاد می
پرورش به منظور افزایش درگیری و دلبستگی شغلی معلمان 
و کاهش حسادت سازمانی و رفتارهای منافقانه، بستر ح  

پذیری، ساالری، احترام، قانوناعتماد، انصاف، عدالت، شایسته
با همکاران ای را در ارتباط مداری و فرهنگ کار حرفهقانون

ها، مهیا و فراهم نمایند. از طرفی دیگر با بیان روشن ارزش
های سازمان، احترام و اهمیت دادن به اهداف و ماموریت

همکاران، اقدامات جدی در رفع و کاهش مشک ت مادی و 
ها، حمایت و گوش دادن به نظرات و پیشنهادی معیشتی آن

هایی فتن پاداشآنان و روشن ساختن انتظارات و در نظر گر
ها، بیشتر همکاران را مورد توجه و مطمح نظر برای تحقق آن

 .قرار دهند
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