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 چکیده
 با نقش یبدن یتتربسازمانی معلمان ینیبدبی بر سازمان يقلدرو  یحسادت سازمان بررسی رابطۀ هدف از پژوهش حاضر

 تکنیک نظر از و یپیمایش اجرایی، راهکار نظر از کمی، اصلی، راهبرد نظر از پژوهش این .بود ی شغلیزدگسکون میانجی
ر) بود که نف 420ی (غرب یجانجنوب استان آذربا یبدن یتمعلمان تربي، آمار ۀ. جامعبود همبستگی -توصیفی تحلیلی،

ی حسادت سازمان يهاپرسشنامهابزار تحقیق . انتخاب شدند(در دسترس)  تصادفی یريگنمونه صورتبه آنهانفر از  201
)، 2009ینارسن و همکاران (ای سازمان يقلدر)، 1998دین و همکاران ( سازمانیینیبدب، )1389( آذربایجانی زاده،ولی

  20vs. SPSSافزار رمن یفی و استنباطی، به کمک دوآمار توص يهاروشبا  هاداده، است. )2004( آلن شغلی یزدگسکون
ی شغلی؛ زدگسکونمتغیر  بر یت سازمانحسادمستقیم متغیر  ها نشان داد که اثریافته .شد وتحلیلتجزیه lisrel .8.50و 

ی بر سازمان يقلدری شغلی؛ متغیر زدگسکونی بر سازمان يقلدرسازمانی؛ متغیر ینیبدبی بر حسادت سازمانمتغیر 
متغیر  مسیر غیرمستقیم دار و مثبت است. ضریبامعنسازمانی، ینیبدبی شغلی بر زدگسکونسازمانی و متغیر ینیبدب

ی شغلی بر زدگسکون طریق ی ازنسازما يقلدرسازمانی و متغیر ینیبدبی شغلی بر زدگسکون طریق ی ازحسادت سازمان
ی، حسادت سازمان ی وسازمان يلدرق که گسترش پذیرفت توانیم بود. بنابراین و معنادار سازمانی نیز مثبتینی بدب

کاهش منظور به شودیم رو پیشنهاداست. ازاین سازمانیینیبدب بروز نیز آن پیامد که در پی دارد را ی شغلیزدگسکون
 معلمان با تعامل در را یسازمان يقلدر، حسادت کاهش رفتارهاي هنجارها و گذارانیاستس و مدیران معلمان، بدبینی
 . کنند رعایت

 
 يدیکل يهاواژه

 ی.بدن یتتربی، معلم سازمان يقلدری شغلی، زدگسکونی، حسادت سازمانسازمانی، ینی بدب
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 مقدمه
 به رفتار سازمانی زمینۀ در ویژهبه را زیادي توجه یراًاخکه  است سازمانی مطالعات در ايتازه مفهوم بدبینی

 ناامیدي، از که شودیم تعریفو خاص  کلی نگرش یک عنوانبه 1سازمانی ینیبدباست.  کرده جلب خود

 ايیندهطور فزابه کارکنان امروزه .گیردیم شکل سازمان به اعتماديیب و منفی احساسات سرخوردگی،

 در منفی نگرش دارد و این اشاره سازمان به منفی کارکنان نگرش به سازمانیینی اند. بدبشده بدبین

همچون  سازمانییمنف و نامطلوب پیامدهاي از بسیاري پیدایش دلیل و کرده نفوذها سازمان از بسیاري

 سطح افزایش و یتعهد سازمان ی،شغل یترضا شغلی، عملکرد سطح کاهش نگرشی، و رفتاري پیامدهاي

 دروغگو، را دیگران که است کسی بدبین فرد شخصیتی هايیژگیو لحاظ ). از9است (ترك خدمت 

 خود محتاط روابط در دهد، قرار تردید مورد را آنان هايیزهانگ و بگیرد درنظر توجهیب و عالقهیبخودخواه، 

 افراد تحمیلی يهاخواستهبه  نسبت و بوده ظالمانه و خصمانه وي رفتار باشد، نداشته نفساعتمادبه و بوده

 گذاشتن نمایش به دروغگویی، معموالً با )، بدبینی2017( کاپیل و ). به نظر بیسواس4( باشد داشته تنفر

 این سازمانی ینیبدب در اصلی باور است. همراهافراد  قوت نقاط گرفتن نادیده و دیگران از نادرست چهرة

 پایۀ بر اقداماتی به شده و مدیران شخصی منافع قربانی درستکاري و صداقت، عدالت اصول که است

 ینیبدب بر تأثیرگذار متغیرهاي که داشت درنظر ). باید6( است منجر شده فریبکاري پنهانی و هايیزهانگ

رو ضروري است که ازاین. است غیرممکن تقریباًآنها  کردن کنترل که ندامتنوع و حدي زیادبه سازمانی

ینی بدب کاهش و انگیزه یجاددر اخود سعی  رفتار عملکرد با و پرورشآموزش  سازمان رهبران و مدیران

 مدنظر ی کهبدن یتترببدبینی سازمانی معلمان  بر یرگذارتأثعوامل  از. کنند نقش ایفا معلمان سازمانی

 ی اشاره کرد.حسادت سازمانی و سازمان يقلدری، گزدسکون به توانیم است، حاضر مطالعۀ

اند. کرده بررسی گوناگون يهاجنبه از را آن محققان که است يچندبعد دیدگاهی شغلی یزدگسکون

 کارکنان شغلی رشد به کافی توجه سازمان و یرندقرار گ پست یک در طوالنی زمان مدت براي کارکنان اگر

 الزم مهارتی نوع هیچ ندارد، هیچ چالشی و معناستیب کارشان که شوندیم متوجه کارکنان باشد، نداشته

 با که کارکنانیاند. شده مبتال شغلی یزدگسکون به کارکنان این گیرد، انجام مشابه باید وظایف و نیست

 آن در که است يانقطه 2شغلی یزدگسکون. پدیدة )25( دارند تريیفضع عملکرد اند،مواجه پدیده این

 فعلی پست در ماندن باقی و شدن طوالنی دلیلبه شغلی مسیر در افقی و جایی، عموديجابه نوع دو هر

                                                           
1.  Organizational Cynicism 
2.  Career Plateauing Phenomenon 
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 احتمال که شوندیم مواجه شغلی یزدگسکون با هنگامی کارکنان دیگر،بیان به. است و تردید شک مورد

 در را شغلی یزدگسکون). 32(باشد  غیرممکن شغلی مسیر در پیشرفت یا بوده اندك بسیار آنان ارتقاي

 پیشرفت احتمال مراتبیسلسله یزدگسکون دراند. کرده تعریف شغلی محتواي و مراتبیسلسله بعد دو

 سازمانی باالتر سطوح به رسیدن به تمایلی که رسندیم يانقطه به کارکنان و است پایین بسیار کارکنان

 دنبالبهآنها  و است محدود بسیار سازمان در فردي رشد يهافرصت کارکنان، این نظر از واقع در ندارند.

 نیست، یزبرانگچالش کارکنان براي مشاغل محتوایی، یزدگسکون در. نیستند باالتر شغلی يهاعنوان

 و عادي کارکنان براي شغلی هايیتفعال و وظایف. ندارد مفهومی مشاغل در رقابتآنها  براي روینازا

)، 2016ژین ( ).27( ندارد وجودموردنظر  شغل در رشد و یادگیري براي فرصتیمعموالً  و است تکراري

 افتدیم اتفاق زمانی شخصی یزدگسکون شخصی؛ محتوایی، ساختاري،: نام برد شغلی یزدگسکون نوع سه

 ).41( کندینم احساس شخصی زندگی در لذتی و عالقه گونهیچه و است شده روزمرگی دچار فرد که

. شودیم مربوط شغلی مسیر در پیشرفت و توسعه در شاغل توفیق عدم به شغلی یزدگسکون یکل طوربه

 باشد. داشته سازمان هم و کارکنان براي هم نامطلوبی نتایج تواندیم شغلی ترقی مسیر توقف در احساس

 ینچن. همشودفرد می شغلی وظایف دادن انجام به عالقگییب و شغلی عملکرد کاهش موجب مسئله این

 کارکنان جسمانی و روانی کاري کارکنان، سالمترفتار ،نگرش عملکرد، شغلی درزدگیسکون است ممکن

 عملکرد کاهش و مسئولیت کاهش موجب سازمان در آن از ناشی عواقب و پیامدها که اثر منفی بگذارد

 درمعموالً  ،اندمواجه) یزدگ(سکون با که کارمندانی دادند ) نشان2017( چنگ و سو ).30( بود خواهد

 کنند،یم تجربه را بیشتري سالمتی مشکالت اند،یراض کمتر خود سرپرستان از بوده، غایب موارد اغلب

نشان  را بیشتريترك خدمت  تمایالت دارند، تريییننفس پااعتمادبه دهند،یم نشان را بیشتري استرس

ی زدگسکونتوان گفت که یمبنابراین . )37( شودیم گزارش آنان در بیشتري شغلی فرسودگی هند ودمی

. قرار دهدیر تأثیی و اثربخشی سازمانی را تحت کاراتواند یمشغلی پدیدة منفی مرتبط با شغل است که 

 .است یسازمانسازمانی، قلدري ینیبدبۀ دیگر مرتبط با مؤلف

 از دفاع در ناتوانی حساسا که به فردي نسبت تکراري پرخاشگرانه اعمال عنوانبه توانیم را قلدري

 اتفاق غیرمستقیم قلدري و کالمی و مستقیم فیزیکی قلدري صورتبه تواندیم که کرد تعریف دارد، خود

 قلدري شوند،یم شناخته قلدري اشکال آشکار عنوانبه کالمی و فیزیکی قلدري کهی. درحالافتد

 قربانی و قلدري فرد بین مستقیم رویارویی به نیازيکه  ناآشکار اغلب هايیتفعال به عاطفی یا غیرمستقیم

 از فرد یک فرديبین روابط یا اجتماعی جایگاه به براي صدمه زدن تالش صورتبه و شودیاطالق م ندارد،
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 در قلدري ، واقع ). در34شود (یم تعریف قربانیان اجتماعی طرد پراکنی یایعهشا چون رفتارهایی طریق

. شودیم استفاده ارتباطات و رفتارها از از شمار زیادي آن در که است هایییکتاکت از ترکیبی 1کار محل

 ترساندن، تحقیر، اهانت، تهدید، شفاهی، توهین صورتهستند، به سالمت مخل مکرر رفتارهاي این

 شوندیم امور جریان اختالل موجب کار محل در و دهندیم رخ ینهاا از و ترکیبی يکارخراب و کارشکنی

 ايیچیدهپ مفاهیم خیلی دنبال نیست الزم قلدري درك )، معتقدند براي2017). جی و همکاران (17(

 طریق همکار از یک یا کند، دریغ دیگران ازرا مهم  و حساس اطالعات کارمندي که همین باشیم،

 برخی شخصی منافع به که هاسازيیعهشا حتی برخی یا کند، تحقیر را دیگري فرد شخصی هايیشوخ

 کار، محیط در قلدري پیامد منفی اولین. گیردیم قرار کار محیط در قلدري دستۀ در رساند، همهیم ضرر

 به بود که خواهد پیامد شناختی اولین هايیینارسا ایجاد. گذاردیمقربانی  روي که است فردي یراتتأث

). السی و 21شود (، منجر میآنهاست انجام به قادر صورت طبیعیبه که وظایفی انجام در فرد ناتوانی

جمله، اند؛ ازرا از جهات مختلف مورد توجه و بررسی قرار داده )، رفتارهاي قلدرمآبانه2014همکاران (

 شهرت و موقیعت به حمله شخصی، اجتماعی روابط و تخریب به حمله افراد، نفساعتمادبه قراردادن هدف

 افزایش چون مضري مسائل باعث منفی شخصی. این رفتارهاي و سالمت زندگی به وضعیت حمله افراد،

 است ممکن سازمانی در هر قلدري. شودیم سازمانی عملکرد و يوربهره در خدمت، کاهشترك غیبت،

ۀ بعدي که با ). مؤلف14( کرد جلوگیري سازمان در قلدري از باید کارکنانکار اثربخشی ولی براي دهد رخ

 ی است.سازمان حسادتبدبینی مرتبط است، 

 طریق از کارکنان که کندیم تأکید فرض این بر و ریشه دارد اجتماعی مقایسۀ نظریۀ در حسادت

 کامالً نتیجۀ دو به تواندیم مقایسه کنند. اینیم ارزیابی را هایشانییتوانامشابه،  افراد با خود مقایسۀ

 اگر و شودیم منجر هویت کسب به باشد، مطلوب دیگران با فرد مقایسۀ اگر نتیجۀ ،منجر شود متفاوت

یکی  واقع نجامد. درامی حسادت به خود هویت بود. تخریب خواهد هویت تخریب آن باشد، نتیجۀ نامطلوب

 ورزدیمحسادت  دیگران اغلب به فرد، که است این خودشیفتگی شخصیت اختالل تشخیصی معیارهاي از

 ايیمنف و ناخوشایند احساس 2یحسادت سازمان). 44( ورزندیم حسادت او به دیگران که دارد اعتقاد یا

 وقتی. گیردیم نشأت آنان به نسبت فرد يهاداشته بر تمرکز و همکارانش با فرد از مقایسۀ که است

 نارضایتی حس وي در او، به نسبت دیگر شخص برتري احساس دلیلبه گیرد،یمشکل  شخص در حسادت

                                                           
1.  Work place Bullying (Organizational Bullying) 
1. Organizational Envy 



 1057         ...یزدگسکونی؛ نقش میانجی بدن تیتربی معلمان سازمانینیبدبو قلدري سازمانی با  حسادترابطۀ  

 

است.  دشوار بسیار آن کردن مخفی و دادن تغییر کردن، حسادت، کنترل احساس تجربۀ آید. موقعیم پدید

 در عملکرد کاهش و گروهی کار از امتناع شدن روابط، تیره جمله از توجهی شایان منفی اثرهاي حسادت

 شود خدمت ترك و سرپرست از ی، نارضایتیشغل یتینارضا سبب بالقوه طوربه تواندیم و دارد سازمان

 چندان دارند، حسادت احساس که ، معتقد است افرادي)2017الزاروس ( و شاعو دیگر طرف از). 12(

 افراد نوآوري برانگیختن باعث تواندیممسئله  که این نیستند دیگران با خود اطالعات تسهیم به راغب

 مرور را جمله این خود با مداممعموالً  اعضا ).36( دهد افزایش بیشتر تالش براي را انگیزه میزان و شود

 درها ماه اوهمچون  من و است گرفته ترفیع از مدیر ارشدمان همکارم که شودینم باورم« که کنندیم

 مقایسه یانشانهمتا با را خود افراد که فرایندي چنین .»ترفیعی بودم چنین گرفتن براي رقابت حال

 تالش و کنندمی پیدا سازمان در را خود جایگاه افراد برخی. همراه داردبه منفی و مثبت نتایج کنند،یم

 ینهمچن و یابندیم ارتقا سازمانیمراتب سلسله سطح در و دهندیم عملکرد افزایش بهبود براي را خود

 هايیستگیشا با متناسب پاداش دریافت و تریدوارکنندهام شغلی فرصت بهتر، به منابع دستیابی موجب

 در یزآمرفتار خشونتبروز  و اعضا خدمت ترك موجب باالیی سطح در حسادت طرفی از. شودیمآنان 

 از شدن جدا و کردن نامناسب، تخطی شایعات پخش همکاران، تحسین عدم شامل شود کهمی اعضا

در  استرس افزایش موجب و دارد خودارزیابی افراد بر منفی تأثیر حالت این در حسادتاست.  همکاران

 رقابت، شامل سازمان، کارکنان در حس این وجودآورندةبه موقعیتی عوامل ). بنابراین10شود (یآنان م

 کاربردي يهابرنامه و عملکرد ارزیابی فرهنگی، مجدد، تمایزهاي مهندسی استراتژیک، يسازکوچک

). 33شود (یم ارتقا و مجازات /پاداش هاي ناعادالنهیستمس جمله از سازمان، انسانی منابع بخش نامناسب

هاي مختلف مهم یتموقعاین حس و بروز آن در  کنترل ی حسادت پدیدة منفی است، نحوة کل طوربه

 که باید بررسی شود. است

 

 پیشینۀ پژوهش

کار و  محیط در مخرب رفتارهايهمچون  منفی پیامدهایی با سازمانیینی بدب براساس نتایج تحقیقات،

)، 29( سازمان در کاريیاسیس و یعدالت سازمانکاهش  بازي،یپارت ،)5ترك سازمان ( به بیشتر تمایل

) در 1395) ارتباط دارد. عبدالهی و پشنگی (39سازمانی ( ضدشهروندي رفتارهاي و یحسادت سازمان

سازمانی معلمان ینی بدبنقش  براساسیري نسبت به تغییر در مدارس گجهتتبیین «تحقیقی با عنوان 

 تغییر سمت به معلمان یريگجهت بر سازمانی بدبینی یدند که، به این نتیجه رس»ابتدایی و سبک رهبري
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). 1ندارد ( معناداري اثر معلمان، تغییر به تمایل و سازمانی بدبینی بر رهبري سبک اما دارد؛ منفی اثر

مدیران  رهبري و پرورش نشان دادند که رفتار در آموزش) در پژوهشی 1396و شکرالهی ( ظهور پرونده

زایی یناسترئیسی و  .)45دارد ( داريامعن منفی معلمان ارتباط سازمانی بدبینی با یعدالت سازمانو 

 نقش با سازمانی ضدشهروندي رفتار و سازمانیینی بدب بین رابطۀ بررسی«) در پژوهشی با عنوان 1398(

 ضدشهروندي رفتار بر سازمانی ینیبدبنشان دادند که » ی معلمان شهر زاهدانحسادت سازمان میانجی

 رفتار بر یحسادت سازمان متغیر طریق و از غیرمستقیمطور به اما نداشت، اثر مستقیمطور به سازمانی

 سازمانی، بدبینی که گسترش پذیرفت توانیم بنابراین. )35داشت ( مثبت اثر ضدشهروندي سازمانی

 . است ي سازمانیضدشهروند رفتارهاي بروز نیز آن پیامد که در پی دارد را یحسادت سازمان

 کاهش شغلی، منديرضایت کاهش همچون منفی پیامدهاي با شغلی یزدگسکوناز طرف دیگر 

 )، کاهش رضایت40( کارکنان عملکرد )، کاهش28( خروج به تمایل افزایش و يتعهد کارعملکرد، کاهش 

 موقعیت جنس، سن،همچون  عواملی ین. همچندارد رابطه )37( شغلی عملکرد و یتعهد سازمانشغلی، 

 .)19است ( شغلی یزدگسکون بر مؤثر فردي عوامل از جمله فرزندان تعداد تحصیالت و اجتماعی،

 با خدمت ترك به تمایل بر شغلی یزدگفالت اثر«) در پژوهشی با عنوان 1396زرتشتیان و همکاران (

 یزدگفالتنشان دادند که » کرمانشاه استان یبدن یتترب شغلی دبیران فرسودگی میانجی نقش مالحظۀ

 شغلی یزدگفالت همچنین. داشته است یرتأث یبدن یتترب دبیرانترك خدمت  بر مستقیم صورتشغلی به

 استان کرمانشاه یبدن یتترب دبیران خدمت ترك بر شغلی فرسودگی طریق متغیر از و غیرمستقیم صورتبه

 بر فردي هايیژگیو) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که 1397غفار و همکاران ( .)42است ( اثرگذار

جیانگ . )23ادار دارد (معنیم و اثر مستق سازمانی تنبلی بر شغلی یزدگسکون و شغلی یزدگسکون

 و شغلی بین سازگاري رابطۀ در شغل از ادراك میانجی نقش« عنوان با خود ) در پژوهش2016(

 داريامعن و مثبت رابطۀ ی شغلیزدگسکون با شغل از ادراك که رسیدند نتیجه این به »یشغل یزدگسکون

 دارد. مثبت رابطۀ کارکنان سن افزایش با شغلی فالت دریافت، ) نیز2018یانگ ( نینگ .)22دارد (

 با یفالت شغل متغیر ینهمچن دارد. مثبت رابطۀ کارکنان سن افزایش با شغلیفالت  متغیر ینهمچن

 ).31ارتباط مستقیم دارد ( کارکنان نگرش شغلی و شغلی رضایت

 فشار خون، افزایش اضطراب، گوارشی، اختالالت مانند سردرد، ی هم با پیامدهاي منفیسازمان يقلدر

 و حوادث افزایش کار، از نارضایتیهمچون  سازمانی پیامدهاي و افسردگی و عروقی و قلبی هايیماريب

، )20( شغلی عملکرد و شغلی رضایت ، کاهش)18ترك خدمت ( و يوربهره کاهش غیبت، سازمانی، سوانح
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 هايیاستس و کارمندان شخصیتی هايیژگیو، )7( انگیزش کاهش و پایین يوربهره شغلی پایین، رضایت

 فشار باشده ادراك سازمانی قلدري رابطۀ« عنوان با معناداري دارد. نتایج پژوهشی ارتباط ،)26( سازمانی

 وجود منفی ولی دارامعن رابطۀ روانی فشار و قلدري ادراك بین نشان داد که »تهران دانشگاه در زنان وانیر

 و منفی تأثیر اصیل رهبري ) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که1397). زارع و همکاران (17دارد (

 بر شغلی فرسودگی و سازمانی قلدري ین. همچندارد شغلی و فرسودگی سازمانی قلدري بروز بر معناداري

 ) در پژوهشی به ادراك1396غفاري و عاشوري ( .)43دارند ( معناداري و مثبت تأثیر شغل به ترك تمایل

جوانان  و ورزش وزارت خدمت در کارکنان ترك به تمایل و شغلی استرس بین ارتباط در سازمانی قلدري

 ترك به تمایل افزایش جهت عاملی در عنوانبه تواندیم سازمانی پرداختند. نتایج نشان داد که قلدري

 يکاروجدان پیروي که دادند نشان) 2014( گلومب و ). کیم15قلمداد شود ( شغلی، استرس اثر در خدمت

 همکاران پرخاشگري و تجاوز ۀمقدم و مادهپیش یک ،است شغلی باالي سطوح عملکرد ةدهندانعکاس که

 کاريکه وجدان کارکنانی. دارد نقش زمینه این در رفتاري مکانیسم یکعنوان به »حسادت« کهاست 

 مقابل در تا دهدیم اجازهآنها  و به کندي عمل میقو عنوان یک محركبه کاريبیشتري دارند، این وجدان

 .)24نشان دهند ( از خود مقاومت بیشتر خود باالدستی رده یاهمکاران هم قلدري

، ناظر پاداش به )13(» چرا من نه؟«مانند پرسش مقایسۀ  پیامدهاي منفیی نیز با حسادت سازمان

)، 36( دیگران با خود اطالعات و منابعها فرصت دستمزد، و حقوق )، مقایسۀ10( محل کارهمکاران در 

پور و یقل .)، ارتباط دارد38( خدمت ترك قصد افزایش و تعهد گروهی، خودارزیابی، رضایت کاهش

نشان دادند » سازمانی حسادت بر پیرو رهبر مبادلۀ تأثیر بررسی«در پژوهشی با عنوان  )1397همکاران (

 .)16دارد ( افراد تأثیر سایر سازمانیبر حسادت  ،سرپرستشان با افراد برخی با کیفیت پیرو رهبر که مبادلۀ

مانند  کارکنان روانی مسائل به توجهییب که نیز در پژوهش خود دریافتند) 1393(عابدي و همکاران 

 افزایش غیبت سازمانی، تعامالت کیفیت بودن مانند پایین سازمان براي متعددي مشکالت به حسادت

 ضد بروز رفتارهاي گروهی، رضایت وکاهش عملکرد  گروه، توانایی و انسجام کاهش گروه، اعضاي

 پژوهشگري ،2010 سال در .)3شود (یم منجر خدمت ترك نتیجه، در و خوداحترامی کاهش شهروندي،

 به اشاره وي با. کرد بررسی شناسیروان و فلسفی بعد دو از را سازمانی حسادت يهامؤلفه ،1سلسه نام به

نیات  و ناراحتی اصلی بعد دو گیرد،یم نشأت اجتماعی هايیسهمقا از که است احساسی حسادت اینکه

                                                           
1. Celse 
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 و رنج و درد ترس، ابعاد شامل ناراحتی بعد. کرد معرفی سازمانی حسادت اصلی ابعاد را یزآمخصومت

). 8( شودیم شامل را دیگري به نسبت خود حسادت کردن عملی براي فرد خصومت، تمایل بعد و نگرانی

معلمان  در کاری با درگیري مثبت حسادت سازمانرابطۀ «) در پژوهشی با عنوان 1398عبدالهی و کاشف (

ي با درگیري مثبت و معنادارنشان دادند که حسادت رابطۀ منفی » ی با میانجی رفتار منافقانهبدن یتترب

). السی و همکاران 2اداري داشت (و معنرابطۀ مثبت  رفتار منافقانهی، و با بدن یتتربمعلمان  در کار

 از آزمایش ، پس»شغل ترك قصد و شغلی تعهد بر سازمانیحسادت  یرتأث«عنوان  با پژوهشی ) در2014(

 .)14دارد ( وجود شغلی تعهد و یحسادت سازمان میان معناداري ارتباط که گرفتند نتیجه خود مدل

 نشان هایافته. کردند را بررسی ضدشهروندي رفتارهاي و حسادت ) رابطۀ2017الرسون ( و چاراش -کوهن

 .)11بود ( خواهدتر يقو ضدشهروندي رفتارهاي و حسادت رابطۀ عدالتییب شرایط در داد

 سازمانیینی بدبتوان گفت یم حاضر پژوهش اهمیت و ضرورت راستاي شد، در ذکر آنچه به عنایت با

نظام تعلیم و تربیت در دستگاه حساسی به نام  اثربخشی و ییکارااي در یمنفو  سوءتواند اثر یممعلمان 

عنوان متولی تربیت نسل آینده داشته باشد. براي درك این مطلب که چه عواملی به آموزش و پرورش

شود، باید علل پدیدآیی آن در سبک یمی شغلی و بدبینی معلمان زدگسکونباعث حسادت، قلدري، 

ي کاري و هاگروهي، رفتار فردي و سازمانی، تعامل کارهاي یزشانگمدیران آموزش و پرورش و مدارس، 

بررسی شود. براي روشن شدن این عوامل باید مدیران و سرپرستان  کار یطمحرهنگی افراد در همکاران ف

آموزش و پرورش بینشی عمیق از رفتار سازمانی و عوامل انسانی تحت سرپرستی خود داشته باشند. 

نی سازمانی بر بدبی یسازمان يقلدری و حسادت سازمان تأثیر تریقدق صورتبه کوشدیم مطالعه این بنابراین،

 زیاد این اهمیت وجود کند. با بررسی ی شغلیزدگسکون میانجی متغیر طریق از ی رابدن یتتربمعلمان 

بنابراین  است؛ نگرفته انجام پژوهشی در این زمینه تاکنون دهدیم نشان پژوهش پیشینۀ بررسی موضوع،

 نظري پژوهش مبانی شدن تریغن به مطالعه این ین انجامهمچنشود. یم آشکار حاضر مطالعۀ انجام ضرورت

 و کندیمکمک  سازمانی ینیبدب ی شغلی وزدگسکونی، سازمان يقلدر سازمانی، حسادت ةچهار حوز در

 یتتربسازمانی معلمان  ینیبدب ی برسازمان يقلدرو  حسادت تأثیر جهت و شدت چگونگی، دقیق ترسیم با

در راستاي کاهش بدبینی معلمان  کوچک هرچند عملی گامی شاید ی شغلیزدگسکونی با میانجی بدن

 با یسازمان يقلدری و حسادت سازمان رابطۀ بین بررسی مطالعه این کلی هدف بنابراین. برداشت بتوان

 مفهومی مدل شد، ذکر آنچهبراساس  .ی شغلی استزدگسکون میانجی متغیر طریق از سازمانیینی بدب

 ).1شد (شکل  آزمون و ترسیم زیر



 1061         ...یزدگسکونی؛ نقش میانجی بدن تیتربی معلمان سازمانینیبدبو قلدري سازمانی با  حسادترابطۀ  

 

 
 پژوهش یمفهوم مدل. 1 شکل

 

 روش تحقیق

 -توصیفی تحلیلی، تکنیک نظر از و پیمایشی اجرایی، راهکار نظر از کمی، اصلی، راهبرد نظر از پژوهش این

ی (مهاباد، غرب یجانآذربای جنوب استان بدن یتتربرا معلمان  تحقیق آماري جامعۀ. بود همبستگی

 تشکیل 420با حجم  1397 -1398 تحصیلی سال در دژ، و تکاب)ینشاهپیرانشهر، بوکان، میاندوآب، 

 تحقیق، در منظور شرکتبه همکاران محترم از رضایت اخذ جمله از اخالقی مالحظات رعایت با .دادیم

 منظوربه محقق بودن دسترس در کار، روند دادن ادامه در عدم اجبار افراد، اطالعات ماندن محرمانه

 تصادفی نوع از یريگنمونه روش. شد اقدام معلمان، بین پرسشنامه در توزیع ها، بهپرسش پاسخگویی به

 ،α=  05/0خطاي  گرفتن درنظر با و مورگان -کرجسی مدل به توجه با نمونه حجم. بود )در دسترس(

حسادت سازمانی  يهاپرسشنامه پژوهش حاضر از يهاداده يآورجمع براي. شد گرفته درنظر نفر 201

 شناختی حسادت بعد 3 و گویه 22 قالب در پرسشنامه استفاده شد. این )1389( زاده و آذربایجانیولی

 استفاده با پرسشنامه این پایایی) است. گویه 8( رفتاري حسادت و) گویه 10( حسادت عاطفی ،)گویه 4(

پرسشنامۀ . است شده گزارش91/0)، 1389( آذربایجانی و زادهیول در مطالعۀ کرونباخ آلفاي آزمون از

 بعد 3 وسؤال  13 قالب در پرسشنامه ) بود، این1998دهاروادکار ( و براندز دین، سازمانیینی بدببعدي 

 تا 10 هايیه(گو رفتاري و بدبینی) 9 تا 5 هايیه(گو شناختی بدبینی ،)4 تا1 هايیه(گو عاطفی بدبینی

 ،)1397( زایییناسترئیسی و  مطالعۀ در کرونباخ آلفا آزمون از استفاده با پرسشنامه این . پایایی) است13

) بازنگري شده 2009ی اینارسن، هول و نوتالرس (سازمان يقلدر پرسشنامۀ سوم .است شده گزارش 88/0

 کاربه)، آزارهاي مربوط 6تا  1هاي یهگوبعد آزارهاي شخصی ( 3 وسؤال  14 قالب در پرسشنامه . ایناست

 آلفاي آزمون از استفاده با پرسشنامه این پایایی ) بود.14تا 12)، تهدیدهاي فیزیکی (11تا  7هاي یهگو(

ی شغلی زدگسکون پرسشنامۀ چهارم .است شده گزارش89/0 ،)1397( مطالعۀ زارع و همکاران در کرونباخ
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ی زدگسکون) و 6تا  1هاي یهگوی ساختاري (زدگسکونبعد  2در  سؤال 14) است که داراي 2004( آلن

فر یبهشتدر مطالعۀ  کرونباخ آلفاي آزمون از استفاده با پرسشنامه این پایایی است.) 14تا  7محتوایی (

سازمانی و  ینیبدبسازمانی، یر حسادت متغي سه گذارنمرهشیوة  گزارش شده است. 94/0 )،1393(

) ارائه شد و 1تا کامالً مخالفم:  5ي (کامالً موافقم: ادرجهپنجلیکرت  طیف براساسی شغلی زدگسکون

در  ) استفاده شد.5یاد: ز یاربستا  1: کم یلیخي (ادرجهپنجی براساس طیف لیکرت سازمان يقلدربراي 

شناسی و علوم تربیتی پژوهش حاضر روایی محتوایی ابزارها با نظر استاد راهنما و دو تن از استادان روان

نیز از ضریب آلفاي  هاپرسشنامهیید شد و براي پایایی تأین یک متخصص تحقیقات آموزشی همچنو 

ی و سازمان يقلدرسازمانی، ینی بدبي حسادت سازمانی، هاپرسشنامهکرونباخ استفاده شد و پایایی کل 

 ابزارهاي به اطالعات مربوط سایر .ت آمددسبه 92/0، 82/0، 88/0، 94/0ترتیب برابر ی شغلی بهزدگسکون

 است. شده ارائه 1 جدول در پژوهش
 

 هر متغیر  ییایپا و آن هايیهگوتعداد  و رهایمتغ. 1 جدول
 مقدار پایایی در ضریب آلفاي کرونباخ تعداد گویه هاسازه

 86/0 6 آزار شخصی
 88/0 5 آزار مربوط به کار

 81/0 3 فیزیکیتهدید 
 82/0 14 قلدري سازمانی

 92/0 6 زدگی ساختاريسکون
 90/0 8 زدگی محتواییسکون

 92/0 14 زدگی شغلیسکون
 77/0 4 بدبینی رفتاري
 89/0 5 بدبینی شناختی
 79/0 4 بدبینی عاطفی

 88/0 13 سازمانیبدبینی 
 73/0 8 حسادت رفتاري
 81/0 4 حسادت شناختی

 91/0 10 عاطفیحسادت 
 94/0 22 حسادت سازمانی

 
 آمار يهاروش انحراف استاندارد) و (میانگین، توصیفی آمار يهاروش اصلی، تحلیل به پرداختن قبل از

 ضریب همبستگی و ، بارتلتپارامتر تحمل، KMO  ،VIF آزمون اسمیرنوف، (کولموگروف استنباطی

 تحلیل lisrel .8.50و   20vs. SPSSافزار نرم دو از استفاده باها دادهدر نهایت . یید شدتأبررسی و  پیرسون)

 .شد
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 هاافتهی

 سابقۀ تحصیلی، وضعیت استخدام، مدرك جنسیت، برحسب 2 جدول در نمونه افراد توصیفی هايیژگیو

 مدل از پژوهش فرضیات بررسی براي .شده است گزارش تحصیلی رشتۀ خدمت، سن، محل خدمت و

 شد. استفاده ساختاري معادالت

 هاشناختی آزمودنیتوزیع فراوانی جمعیت .2 جدول

 فراوانی متغیر فراوانی متغیر

 جنسیت
وضعیت  )8/42(86 مذکر

 استخدام

 )8/45(92 رسمی 

 )2/54(109 پیمانی یا قراردادي )2/57(115 مؤنث

مدرك 

 تحصیلی

 )9/14(30 کاردانی

محل 

 خدمت

 )9/19(40 دورة ابتدایی

 )4/28(57 دورة راهنمایی )4/27(55 کارشناسی

 )3/41(83 دورة دبیرستان )7/54(110 کارشناسی ارشد

 )4/10(21 غیرانتفاعی )0/3(6 دکتري

سابقۀ 

 خدمت

 )9/23(48 سال 10کمتر از 

رشتۀ 

 تحصیلی

 )3/37(75 علوم ورزشی 

 )4/21(43 ورزشیمدیریت  )8/43(88 سال 20تا  11

 )9/18(38 فیزیولوژي ورزشی )3/32(65 سال بیشتر 21از 

 سن

 )4/16(33 رشد و یادگیري حرکتی )9/17(63 سال 30زیر 

 )0/4(8 آسیب و حرکات اصالحی )8/41(84 سال 40تا  31

 )0/2(4 بیومکانیک  )3/40(81 سال به باال 40

 

ستاندارد،  انحراف میانگین، شامل  متغیرها توصیفی  يهاشاخص  3جدول  در  و کشیدگی  و چولگی ا

  کشیدگی  و چولگی ارزیابی ،هاداده بودن نرمال براي .است  شده  تحمل ارائه واریانس و پارامتر تورم عامل

سی  شیدگی  شد که چولگی  برر . بودها داده بودن نرمال از حاکی که بود )-2 و+ 2( ةباز بین متغیرها و ک

ــت برقرار متغیريتک  بودن نرمال  یعنی علی یابی مدل  فرضیشپبنابراین     براي تمامی  VIF مقدار  .اسـ

ست.   10 از کمتر متغیرها  وتر بزرگ صفر  از تمامی متغیرها براي نیز )Toleranceتحمل ( مقدار پارامترا

 است. بینیشپ پایین متغیرهاي خطیهم یانگرب شاخص دوهر  است که نزدیک یک به
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 ي خطی چندگانههاشاخصي توصیفی متغیرهاي پژوهش و هاشاخص. 3جدول 

 میانگین متغیر
انحراف 
 استاندارد

 کشیدگی چولگی
 عامل
تورم 

 واریانس

پارامتر 
 تحمل

 99/0 04/1 -301/0 130/0 78/7 38/45 .قلدري سازمانی (کل)1
   442/0 -481/0 71/6 46/20 آزار شخصی   
   01/1 -385/0 00/6 87/9 آزار مربوط بکار   
   842/0 -662/0 49/3 54/11 تهدید فیزیکی    
 95/0 12/1 -14/1 410/0 98/11 30/46 زدگی شغلی (کل) .سکون2
   -52/1 424/0 78/6 71/19 زدگی ساختاري  سکون   
   -863/0 339/0 77/6 56/26 زدگی محتوایی سکون   
 _ _ 437/0 -543/0 15/6 52/40 سازمانی (کل).بدبینی 3

   -769/0 -667/0 84/3 02/12 بدبینی رفتاري   
   198/0 -768/0 88/4 85/17 بدبینی شناختی    
   867/0 789/0 33/3 65/10 بدبینی عاطفی   
 89/0 16/1 -2/0 76/0 7/16 6/51 . حسادت سازمانی (کل)4
   -041/0 64/0 09/5 94/17 حسادت رفتاري    
   -576/0 60/0 52/3 35/9 حسادت شناختی    
   -268/0 76/0 10/9 35/24 حسادت عاطفی    

 
 زیرمقیاس ی،سازمان يقلدر هايیاسمقزیر بین در که شودیم مالحظه 3 جدول هايیافتهبراساس 

با  ی محتواییزدگسکون زیرمقیاس ی شغلی،زدگسکون زیرمقیاس بین ؛ در71/6± 46/20 آزار شخصی

و ؛ 88/4 ± 85/17با  بدبینی شناختی زیرمقیاس سازمانی، بدبینی مقیاس زیر بین ؛ در77/6 ± 56/26

میانگین  مقدار باالترین 10/9± 35/24با عاطفی حسادت زیرمقیاس سازمانی، حسادت زیرمقیاس بیندر 

 بین همبستگی تحلیل مسیر، مطالعات اساس و پایه که ییآنجا از. باشندیم دارا را و انحراف استاندارد

 شده است. آورده پژوهش متغیرهاي همبستگی ماتریس 4در جدول  ،ستیرهامتغ

 
 و سازمانیینیبدب بین يرابطه به همبستگی مربوط ضریب باالترین 4 جدول هايیافتهبراساس 

ی حسادت سازمانی و سازمان يقلدرهمبستگی هم بین  ضریب ترینیینپا ) و701/0ی شغلی (زدگسکون

 . براياندگرفته ) قرارP>01/0معناداري ( سطح در آماري نظر از دو هر که است، آمده دستبه )-24/0با (

 يهاداده شاخص براي این مقدار که است شده استفاده KMO شاخص ازها داده کفایت و اعتبار بررسی

 با برابر ی شغلیزدگسکون ، پرسشنامۀ78/0 با برابر سازمانیینی بدب پژوهش؛ پرسشنامۀ پرسشنامۀ 4
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 شاخص دست آمد. اینبه 91/0 با برابر یحسادت سازمان ؛ و75/0 با ی برابرسازمان يقلدر ؛ پرسشنامۀ83/0

 اندازةموردنظر  يهادادهباشد،  تریکنزد یک به شاخص این مقدار هرچه و دارد، قرار یک تا صفر ۀدامن در

 همبستگی ماتریس چگونگی براي بررسی نیز بارتلت آزمون از. استتر مناسب عاملی تحلیل براي نمونه

) بوده و فرض P>01/0( مقدار ازتر کوچک داد که نشان پرسشنامه سه هر براي بارتلت آزمون. شد استفاده

 خروجی نمودارهاي تحقیق هايیهفرضبررسی  براي. شودیم رد همبستگی ماتریس بودن یکه (واحد)

 و ییدتأ به سپس و شودمی ارائه (t-value) داريامعنضرایب  و استاندارد ضرایب حالت در لیزرلافزار نرم

 .پرداخت خواهیم پژوهش هايیهفرض رد

 پژوهش يرهایمتغ یهمبستگ سیماتر. 4 جدول
 4 3 2 1 متغیرها

سازمانی حسادت  1    

سازمانی قلدري  ∗∗-0/242 1   

زدگی شغلیسکون  ∗∗0/345  ∗∗0/664 1  

 1 0/701∗∗ 0/253∗∗  0/563∗∗ بدبینی سازمانی

 

 
 

 پژوهش يساختار مدل استاندارد نیتخم بیضرا. 2 شکل
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 پژوهش يساختار مدل) t-value( داريامعن اعداد. 3 شکل

 
 :کرد تحلیل گونهینا را پژوهش فرضیات توانی) م2و1 ايهشکلآمده (دستبه مدل به توجه با

 
 پژوهش يرهایمتغ اثر بیضرا. 5 جدول 

ضریب  مسیر
 مسیر

t معناداري 

 و جهت رابطه   به متغیر از متغیر
سازمانی حسادت زدگی شغلیسکون   20/0  32/2   مثبت و معنادار 
سازمانی حسادت سازمانیبدبینی   29/0  05/3  معنادار و مثبت  
سازمانی قلدري زدگی شغلیسکون   62/0  15/6   مثبت و معنادار 
سازمانی قلدري سازمانیبدبینی    87/0  38/5   مثبت و معنادار 

زدگی شغلیسکون سازمانیبدبینی    66/0  32/4   مثبت و معنادار 
شغلی در بدبینی زدگی طریق سکون از سازمانی حسادت

 سازمانی
  مثبت و معنادار 02/10 132/0

زدگی شغلی در بدبینی سازمانی از طریق سکون قلدري
 سازمانی

  مثبت و معنادار 56/26 409/0

 
 ی شغلیزدگسکونمتغیر  بر یحسادت سازمانمتغیر  اثر مستقیم که گفت توانیم 5 جدول براساس

ی حسادت سازمانمتغیرهاي  ین اثر مستقیمهمچناست،  و مثبت دارامعن)، t=  32/2) و (β=  20/0بتاي ( با

ی شغلی زدگسکونی بر متغیر سازمان يقلدر)، t= 3 /05) و (β= 29/0سازمانی با بتاي (ینی بدببر متغیر 

)62/0  =β) و (15/6  =t ،(ینی بدبی بر سازمان يقلدر) 87/0سازمانی  =β) 38/5) و  =t ،(ی زدگسکون
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مسیر  ضریب یت مقدارنهادار و مثبت است، در امعن)، t=  32/4) و (β=  66/0سازمانی (ینی بدبر شغلی ب

 و) β= 132/0(سازمانی با بتاي  ینیبدبی شغلی بر زدگسکون طریق ی ازحسادت سازمان غیرمستقیم

)02/10  =t(سازمانی با بتاي  ینیبدبی شغلی بر زدگسکون طریق ی ازسازمان يقلدر ، و اثر غیرمستقیم

)409/0 =β (و )56/26  =t( ،دارند  معنادار مثبت یر و رابطۀتأث)05/0<P (.  مقادیر tبراي آمدهدستبه 

 برقراري به شود. با توجهیمیید تأهاي پژوهش یهفرض نتیجه است. در 96/1از  باالترمتغیرهاي  تمامی

فرضیات  بررسی از قبل. شد پرداخته ساختاري مدل معادالت طراحی به پژوهش، متغیرهاي رابطه بین

 ، شاخص)GFI(برازش  نیکویی شاخص شامل برازش يهاشاخص نظر محققان، براساسپژوهش باید گفت 

مدل  مناسب برازش بیانگر 9/0از  بیشتر مقادیر )CFI( تطبیقی برازش و شاخص )NFI( هنجارشده برازش

 درجۀ روي بر دوخی شاخص و ،08/0 مقادیر کمتر از RMSEA تقریب خطاي مجذورات هستند. شاخص

 ارائه 5 جدول در مدل خروجی هستند که نتایج مدل مناسب برازش ، بینگر3از  تر) کوچکX2\df( آزادي

 .است شده

 پژوهش مدل یبرازندگ يآمار يهاشاخص خالصه .6 جدول
هاي مربوط به برازش مدلشاخص  نتیجۀ برازش دامنۀ مورد قبول مقدار حاصل 

آزادي درجۀ بر دوخی  86/1  X2\df < 3 تأیید مدل 
برازش نیکویی  95/0  GFI > 90/0  تأیید مدل 

ايمقایسه برازش شاخص  94/0  CFI > 90/0  تأیید مدل 
بونت)-هنجارشده (بنتلر برازش شاخص  94/0  NFI >  90/0  تأیید مدل 
تقریب میانگین مجذور ریشۀ خطاي  078/0  RMSEA < 08/0  تأیید مدل 

 

 RMSEAتقریب  خطاي مجذورات میانگین ریشۀ شاخص ضریب که دهدیم نشان 6 جدول نتایج

) برابر با GFI( برازش نیکویی ، شاخص94/0 با ) برابرCFIتطبیقی ( برازندگی ، شاخص078/0با  برابر

) X2\dfآزادي ( درجۀ روي بر دوخی شاخص ، و94/0) برابر با NFI( هنجارشده ، شاخص برازندگی95/0

 .داللت دارد مدل مطلوب و مناسب برازش ، است که بر86/1برابر با 

 

 يریگجهینت

ی و حسادت سازمانی شغلی در ارتباط با زدگسکوننقش میانجی  بررسی پژوهش، این انجام از هدف

حسادت بین  که داد مدل نشان از حاصل ی بود. نتایجبدن یتتربی معلمان سازمانی با بدبینی سازمان يقلدر
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توان گفت که یمیید این فرضیه تأداري وجود دارد. در امعنی شغلی ارتباط مثبت و زدگسکونی و سازمان

 در عملکرد کاهش و گروهی کار از امتناع شدن روابط، تیره جمله از توجه شایان منفی اثرهاي حسادت

 شود خدمت ترك و سرپرست از ی، نارضایتیشغل یتینارضا سبب بالقوه طوربه تواندیم و دارد سازمان

 سازمان براي متعددي مشکالت به مانند حسادت کارکنان روانی مسائل به توجهییب). از طرف دیگر 12(

 ،کاهش عملکرد گروه، توانایی و انسجام کاهش افزایش غیبت، سازمانی، تعامالت کیفیت بودن پایین مانند

همچنین مطالعات نشان  ).3شود (یم منجر خدمت ترك نتیجه، در و حترامیخودا کاهش گروهی، رضایت

 دستمزد، و حقوق ، مقایسۀ)13(» چرا من نه؟«که حسادت با پیامدهاي منفی چون پرسش مقایسۀ  اندداده

) و تعهد 38(ترك خدمت  افزایش و تعهد گروهی، رضایت )، کاهش36( دیگران با خود اطالعات عدم ارائۀ

(اداره  کار یطمح توان نتیجه گرفت که دریم) ارتباط دارد. با استناد به تحقیقات مذکور 14شغلی پایین (

ي شخصی، تسهیم اطالعات و یک هامهارتتوانایی،  میزان دارد، اهمیت خیلی که و مدرسه) چیزي

 نتایج به رسیدن روز بودن معلم، برايبه ، اولیا و همکاران)، دانش وآموزدانشارتباطات باز و با کیفیت با (

 دیگر همکاران با چنین مشخصاتی در درون سازمان، مشاهدة موفقیت با معلمان گاهی که است مطلوب

چون از این میزان توانایی و مهارت برخوردار نیست، نه تاب  حسود و فرد شوندیم احساس حسادت دچار

تدریج از میزان رضایت شغلی، تعهد، را. پس به آنهارا خواهد داشت و نه تاب همکاري و دیدن  آنهارقابت با 

تواند آثار یمکه  شودی شغلی معلم فراهم زدگسکونشود، در نتیجه احتماالً زمینۀ عملکرد وي کاسته می

 مخرب آموزشی در پی داشته باشد.

اداري وجود دارد و معنسازمانی ارتباط مثبت  ینیبدبی و حسادت سازمانیافتۀ دوم نشان داد که بین 

 مشابه است. حسادت )،2017؛ ترکمن و ایکاس، 2019زایی، یناست(رئیسی و  که این یافته با تحقیقات

 هايیسهمقا از که است احساسی حسادت،. کرد بررسی شناسیروان و فلسفی بعد دو از توانیمرا  سازمانی

. است سازمانی حسادت اصلی ابعاد یز،آمخصومتنیات  و ناراحتی اصلی بعد دو گیرد.یم نشأت اجتماعی

 حسادت کردن عملی براي فرد خصومت، تمایل بعد و نگرانی و رنج و درد ترس، ابعاد شامل ناراحتی بعد

توان گفت که وقتی معلم خود را با همکاران یم). در نتیجه 8( شودیم شامل را دیگري به نسبت خود

در درون سازمان یا کارمندان سایر ادارات از لحاظ دسترسی به منابع، امکانات، حقوق و دستمزد، خود 

کند، به این نتیجه یم)]، و سایر تسهیالت مقایسه 33ارتقا؛ ( و مجازات /پاداش هاي ناعادالنۀیستمس[

ي دیده اروجدان کو  صداقت، و ی، عدالتکوشسخت درستکاري، رسد که در سیستم اداري اصولیم

گیرد که در نهایت احتماالً زمینه را براي بدبینی ینمشود یا ارزشی از طرف مسئوالن به آن تعلق نمی
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ی شغلی ارتباط زدگسکونی و سازمان يقلدریافتۀ سوم نشان داد که بین  سازمانی فراهم خواهد ساخت.

 محیط در قلدري پیامد منفی لینتوان گفت که اویماداري وجود دارد. در تبیین این یافته و معنمثبت 

 بود که خواهد پیامد اولین شناختی هايیینارسا ایجاد. گذاردیمقربانی  روي که است فردي یراتتأث کار،

). رفتار 21( آنهاست انجام به قادر صورت طبیعیبه که شودیم منجر وظایفی انجام در فرد ناتوانی به

 کارشکنی ترساندن، تحقیر، اهانت، تهدید، شفاهی، توهین صورتاست، به سالمت مخل قلدري در سازمان

این  ).17( شودیم امور جریان اختالل موجب کار محل در و دهدیم رخ ینهاا از و ترکیبی يکارخراب و

 سازمانی عملکرد و يوربهره در کاهش و خدمت ترك نرخ و غیبت افزایش چون مضري مسائل به رفتارها

 در قلدري از باید کارکنان کار اثربخشی براي و دهد رخ است ممکن سازمانی هردر  قلدري. شودیم منجر

 نارضایتیهمچون مانند  که قلدري با پیامدهاي منفی انددادهمطالعات نشان  ).14( کرد جلوگیري سازمان

 ، رضایت)20( شغلی عملکرد و شغلی رضایت ، کاهش)18ترك خدمت ( و يوربهره کاهش غیبت، کار، از

 )، ارتباط43شغل ( به ترك و تمایل شغلی ، فرسودگی)7( انگیزش کاهش و پایین يوربهره پایین، شغلی

توان نتیجه گرفت که زمانی معلم در محیط کار اعم از یممعناداري دارند. با استناد به تحقیقات مذکور 

با انواع رفتارهاي منفی مثل توهین، تهدید، کارشکنی، اهانت، تحقیر و  و پرورشمدرسه یا ادارة آموزش 

از چنین فضایی  رفتبرونو زجرآوري خواهد بود. براي  زااسترسگیرد، فضاي کاري فضاي یمغیره قرار 

ي مکرر، کاهش عملکرد، عدم تعلق و تعهد به سازمان شایع خواهد هاترك خدمترفتارهایی مانند غیبت، 

افتد و تمایل دارد که در سازمان در ي کاري اولیه میهاو شوقنتیجه به احتمال زیاد فرد از شور  بود. در

هاي عمودي و افقی)، تا کمتر در معرض چنین رفتارهاي منفی ییجاجابهپست مشخص باقی بماند (بدون 

 ی شغلی گویند.زدگسکون آن راباشد که 

داري وجود دارد. امعنسازمانی ارتباط مثبت و ینی بدبی و نسازما يقلدریافتۀ چهارم نشان داد که بین 

 به براي صدمه زدن افتد که فرديیمی زمانی اتفاق سازمان يقلدرتوان گفت که یمدر تبیین این یافته 

اقدام  اجتماعی طرد پراکنی یایعهشا چون رفتارهایی طریق از فرد یک فرديبین روابط یا اجتماعی جایگاه

 یک است، شغلی باالي سطوح عملکرد ةدهندانعکاس که يوجدان کار ز طرف دیگر، پیروي از). ا34کند (

 در رفتاري مکانیسم یکعنوان به »حسادت« کهاست  همکاران پرخاشگري و تجاوز ۀمقدم و مادهپیش

یک  عنوانبه کاريبیشتري دارند، این وجدان کاريکه وجدان معنا کارکنانیدارد. بدین نقش زمینه این

 خود باالدستی رده یاهمکاران هم قلدري مقابل در تا دهدیم اجازهآنها  و به کندي عمل میقو محرك

مانند  ی با پیامدهاي منفیسازمان يقلدربراساس نتایج مطالعات  ).24نشان دهند ( مقاومت بیشتر از خود
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 هايیاستس و کارمندان شخصیتی هايیژگیو، )7( انگیزش کاهش و پایین يوربهره شغلی پایین، رضایت

ۀ واسطتوان نتیجه گرفت که بهیممعناداري دارد. با استناد به تحقیقات مذکور  ارتباط ،)26( سازمانی

 کوشسختي باال، وجدان کاري و حسادت برخی افراد (اعم از مسئوالن و همکاران)، معلمان با نظرتنگ

ی هوش سازمان، عملکرد برترسبب بهنیستند، معموالً هم کم  و پرورشکه در دستگاه آموزش  کشزحمتو 

؛ پیوسته در و پرورشي سیاسی صاحب کرسی وقت در اداره و سازمان آموزش هاجناحو همفکر نبودن با 

یت شغلی و کاري هستند که این خود موقعپراکنی، تخریب شخصیت، تهدید یعهشاهجمۀ تهدید، تحقیر، 

 .شودلم به سازمان، رفتار سازمانی و سایر همکاران ینی معبدبتدریج سبب احتماالً به

اداري وجود معنسازمانی ارتباط مثبت و  ینیبدبی شغلی و زدگسکونیافتۀ پنجم نشان داد که بین 

 پیشرفت و توسعه در شاغل توفیق عدم به شغلی یزدگسکونتوان گفت که یمدارد. در تبیین این یافته 

 داشته سازمان براي هم و کارکنان براي هم نامطلوبی نتایج تواندیمکه  شودیم مربوط شغلی مسیر در

. شودمی شغلی وظایف دادن انجام به عالقگییب و شغلی عملکرد کاهش موجب فرد، براي مسئله این باشد.

در  و برسد کارایی عدم بر مبتنی رفتارهاي و کاري يهانگرش عملکرد، در فرد این است ممکن ینهمچن

 عملکرد و مسئولیت کاهش سازمان در پیامد آن که کند ایجاد تزلزل کارکنان جسمانی و روانی سالمت

 سرپرستان از بوده، غایب موارد اغلب در معموالً ،اندمواجه یزدگسکون با که کارمندانی ).30( بود خواهد

 دهند،یم نشان را بیشتري استرس کنند،یم تجربه را بیشتري سالمتی مشکالت اند،یراض کمتر خود

 شغلی فرسودگی و سازندمی نمایان را بیشتريترك خدمت  تمایالت دارند، تريییننفس پااعتمادبه

 منفی پیامدهاي با شغلی یزدگسکونبراساس نتایج مطالعات  .)37شود (یم گزارش آنان در بیشتري

)، 28( خروج به تمایل افزایش و يتعهد کارعملکرد، کاهش  کاهش شغلی، رضایت مندي کاهشهمچون 

)، کاهش 40( کارکنان عملکرد )، کاهش19( فرزندان تعداد تحصیالت، اجتماعی، موقعیت جنس، سن،

توان یمبا استناد به تحقیقات مذکور  .دارد رابطه )37( شغلی عملکرد و یتعهد سازمانشغلی،  رضایت

آید. معلمی با یمفزایش سن پدید عالقگی به شغل و ایبی شغلی معموالً با زدگسکوننتیجه گرفت که 

کند که اصل عدالت، صداقت و انصاف در مورد وي رعایت نشده یا یمی شغلی تصور زدگسکونمشخصات 

ی در حق وي ظلم شده است. در چنین شرایطی معلم نسبت به اهداف آموزشی و رسالت سازمان عبارتبه

ی از تعهد سازمانپذیري، غیبت، کاهش یتمسئولی، عملکرد، کاهش شغل یترضاتفاوت است و کاهش یب

ي، کاهش عملکرد شغلی کاراهمالرو به احتمال زیاد وي بدبینی خود را به شکل آثار آن خواهد بود. ازاین

 دهد.یمتفاوتی نسبت به کار، سازمان، مسئوالن اداره و حتی همکاران خود نشان یبو 
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 ینیبدبی شغلی بر زدگسکونی با میانجی مانحسادت سازیافتۀ ششم نشان داد که اثر غیرمستقیم 

دهند که حسادت سازمانی با کاهش یمداري وجود دارد. مطالعات نشان امعنسازمانی ارتباط مثبت و 

توان یم) توأم است. در تبیین این یافته 35) و افزایش بدبینی سازمانی (2معلمان ( در کاردرگیري مثبت 

 هاسازمانیت شغلی خود را با همکاران خود در درون سازمان و وقعمگفت وقتی معلمی، خود، درآمد و 

بیند، پس یمو سایر تسهیالت را  هاپرداختعدالتی در یبی احساس تبعیض، نوعبهکند و یمدیگر مقایسه 

ورزد. بعضی اوقات همین حس حسادت سبب پیشرفت شغلی و تحصیلی فرد در جهت جبران یمحسادت 

ی زدگسکون. اگر این حس (حسادت) به پیشرفت و ارتقاي فرد منجر شود، دچار ودشموارد تبعیضی می

تدریج ي ترقی را طی خواهد کرد و برعکس، اگر این حس بر فرد غلبه کند، احتماالً بههاپلهنخواهد شد و 

نسبت به همه (مسئوالن  زدهسکونشود و به مرور زمان فرد یمی شغلی وي زدگسکونعالقگی و یبسبب 

یت و جایگاه موقعاداره، همکاران و غیره) بدبین و غیرقابل اعتماد خواهد شد که به تصور وي در مورد 

 عدالتی شده است.یباش، در حق او اجحاف و یشغل

ینی بدبی شغلی بر زدگسکونی با میانجی سازمان يقلدریافتۀ هفتم نشان داد که اثر غیرمستقیم 

 ی با پیامدهايسازمان يقلدردهد که یماداري وجود دارد. مطالعات نشان معنرتباط مثبت و سازمانی ا

 و یشغل یترضا ، کاهش)18ترك خدمت ( و يوربهره کاهش ، غیبت،از کار نارضایتیهمچون  سازمانی

ین ارتباط دارد. در تبی )7( یزشکاهش انگ و یینپا يوربهره شغلی پایین، ، رضایت)20( یعملکرد شغل

ي خود با انواع رفتارهاي منفی چون توهین، تحقیر، کار یطمحتوان گفت وقتی معلمی در یماین یافته 

ي کاري اوایل استخدام براي درگیري شغلی، هاشوقشود، از شور و یم روروبهپراکنی یعهشاکارشکنی و 

ی شغلی و زدگسکونانگیزش، نوآوري و خود را به اثبات رساندن در کار به مسئوالن کاسته شده، و 

خواهد شد که این خود احتماالً زمینۀ بدبینی سازمانی نسبت به عوامل انسانی  آنهاتفاوتی جایگزین یب

 هم خواهد ساخت.را فرا و پرورشاجرایی و اداري آموزش 

 سبب تواندیمی بدن یتتربمعلمان  یسازمان يقلدری و حسادت سازمان توان گفت کهیم در مجموع

 سازمان براي منفی پیامدهاي عامل این و شود آموزش و پرورش یا احیاناً افراد بهآنها  مثبت نگرش کاهش

 باید سازمانی حسادت کاهش مورد در. سازمانی را پی خواهد داشتینی بدب ی شغلی وزدگسکون جمله از

 کاهشآنها  به نسبت شانیمنف احساسات باشند، داشته اعتماد خود همکاران به که افرادزمانی گفت

 عدالت برحسب و شایستگی و لیاقتبراساس  سازمان همکارشان در درون که دریابند کارکنان اگر .یابدیم

 را قلدري .شودیم کاستهآنها  یحسادت سازمان میزان از شکاست، بی کرده پیدا ارتقا و ترفیع سازمانی
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دانست.  دارد، خود از دفاع در ناتوانی احساس که به فردي نسبت تکراري پرخاشگرانۀ اعمال توانیمهم 

ها، آموزش نحوة فرهنگ رفتار سازمانی در یهرو دقیق در بازنگري باید با آموزش و پرورش مدیران بنابراین

 با معلمان و همکاران نسبت به هم، مدیران ارتباط سازمانی، نحوة امتیازات منافع، توزیعبدو استخدام، 

اثر  تا ی شغلی معلمان بکاهندزدگسکونتوانند از یم ی،سازمان يقلدری و حسادت سازمان کاهش ضمن

 ی شغلیزدگسکونخصوص کاهش  در .فراگیر نشود و پرورشسازمانی در سازمان آموزش ینی بدبمنفی 

 براي اصلی شاخص عنوانبه را شغلی مسیر در پیشرفت و ارتقا کارکنان، اغلب که آنجا توان گفت ازیم

 طریق تمامی از ی شغلیزدگسکون مقولۀ به توجه ضرورت گیرند،یم درنظر شغل در موفقیت سنجش

 انکارناپذیر ی شغلیزدگسکون اگرچه. است یرناپذاجتناب امريو پرورش خصوص آموزش به هاسازمان

 افزایش یین،پا یترضا یف،عملکرد ضع ناکارامدي، پایین، یتعهد سازمان مثل پیامدهایی داراي واست 

 بین در یزدگسکون میزان کاهش براي تمهیداتی از استفاده وجود این، با. باالست استرس و ترك خدمت

هاي آموزشی کشور که یاستسو  ی، اهدافباالدستاسناد  تحقق براي زیرا دارد، خاصی اهمیت معلمان

ي و شغلی، امکانات و کار یزشانگی اگر به نیازهاي عبارتبه .دارند ياعمده شاهرگ حیاتی کشورند، سهم

ي و وربهرهتسهیالت رفاهی معلمان توجه نشود، بدبینی سازمانی از آثار آن خواهد بود که سبب افت 

 شود. یماثربخشی آموزشی 

 نتیجه گرفت که توانیم هگرفته در این زمینانجام يهاپژوهش و پژوهش در نهایت از نتایج این

است. اگرچه  متأثریرگذار و تأثی و قلدري سازمانی بر بسیاري از متغیرهاي سازمانی دیگر حسادت سازمان

ی شغلی و بدبینی بررسی شد، ولی زدگسکونی بر سازمان يقلدردر این پژوهش تنها نقش حسادت و 

، ترك خدمتی کارکنان، شغل یترضاتوانند بر سایر متغیرها از جمله یممتغیرهاي حسادت و قلدري 

ی تعهد سازماني و ضد شهروندي، رفتار شهروندی، فشار روانی، استرس شغلی، انگیزش، سازمان يوربهره

این پژوهش هم درنظر  هایییتمحدودوان آن را جزء تیمو رفتارهاي منافقانه کارکنان اثرگذار باشد که 

 آشکارا است است، ایران از خاصی بخش به محدودصرفاً  مکانی نظر از حاضر طرف دیگر، مطالعۀ از .گرفت

 کارکنان نظرهاي از کاملی نمایندة تواندینم یغرب یجانآذربای جنوب استان بدن یتتربمعلمان  نظرهاي که

بررسی  کهآنجا  از. سازدیم مواجه محدودیت با را پژوهش مکانی تعمیم مسئله این ،کشور باشد کل در

 هایآزمودنبه  اطمینان دادن وجود با و است گرفته انجام یدهگزارشخود ابزار طریق از پژوهش متغیرهاي

 کامل صداقت با) وجهۀ خود منظور حفظبهآنها ( تمام است ممکن اطالعات، ماندن باقی محرمانه بر مبنی

 مطالعه این نظري چارچوب خصوص در همراستا و مشابه يهاپژوهش نبود. باشند نداده پاسخ هاپرسش به
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 با پژوهش این نتایج مقایسۀ امکان محدود و را بحث نظري تبیین حدودي تا خارجی، و داخلی منابع در

 .کندیم سلب پژوهشگر را از مشابه تحقیقات نتایج

 
 تشکر و تقدیر

 ی موردبدن یتتربمعلمان  یژهوبه همکاري داشتند، پژوهش این با ما در کسانی که همۀ از در پایان

 .سپاسگزاریم مطالعه،
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Abstract 
The aim of the present study was to investigate the relationship of 
organizational envy and bullying with organizational cynicism in physical 
education teachers with the mediating role of career plateau. This study was 
quantitative in terms of the main strategy, survey in terms of administrative 
strategy and descriptive-correlation in terms of the analytical technique. The 
statistical population consisted of physical education teachers in the south 
region of West Azerbaijan province (n=420) and 201 subjects were selected 
by random (convenience) sampling method .The organizational envy 
questionnaire of Valizadeh, Azerbaijani (2010), organizational cynicism 
questionnaire of Dean et al. (1998), organizational bullying questionnaire of 
Inarsen et al.  )2009 ( and Allen's career plateau questionnaire (2004) were 
used to collect data. Data were analyzed using descriptive and inferential 
statistics with SPSS 20and Lisrel .8,50 Findings showed that the direct effects 
of organizational envy variable on career plateau variable, organizational 
envy variable on organizational cynicism, organizational bullying variable 
on career plateau, organizational bullying variable on organizational 
cynicism and career plateau variable on organizational cynicism were 
significant and positive. The indirect path coefficients of organizational envy 
variable through career plateau on organizational cynicism and 
organizational bullying variable through career plateau on organizational 
cynicism were also positive and significant. Therefore, it can be accepted 
that the spread of organizational bullying and organizational envy leads to 
career plateau and the outcome will be organizational cynicism. So, it is 
suggested that managers and policymakers should reduce the norms and 
behaviors of envy and observe organizational bullying when interacting with 
teachers in order to reduce their cynicism. 
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