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 چکیده
تاا  حسادت است.شود، ی اخالقی که سالمت جسمی و روحی فرد را به خطر انداخته و موجب اخالل و به هم ریختگی امور عادی زندگی میهایکی از بیماری     

است که صااحب نن،  حسد، حالتی نفسانی سازد.گردیده و انسان را از درک حق، محروم می جایی که این صفت غیراخالقی، حجابی حائل در مقابل عقل و ادراک

ویکرد اسالمی، رو، باتوجه به از این ر سد یا نه.کند، چه نن نعمت را خود دارا باشد یا نه و چه بخواهد به خودش برمیسلب کمال و نعمت واقعی را از دیگری نرزو 

ها نثاار و ییامادهای ای، امری جدی و حیاتی است. از دیگر سو، حساد در ساازمانسازی برای هر جامعهتربیت روحی و اخالقی انسان و در یک کالم برنامه انسان

شاود. در ایان راساتا، می ساازمانی شهروندیها و افزایش رفتارهای غیرت شغلی نن، کاهش رضایباری را به دنبال دارد، از جمله موجب ترک خدمت کارکنانزیان

بار حساادت تواند نثار زیانهای اخالقی، تقویت روحیه معنویت و دیگرخواهی به عنوان امتیازات عالی انسان در یرتوی از بُعد الهی و ملکوتی وی میتوجه به ارزش

ت و موفقیات یرات عمیاق نن بار تاداوم حیاااسارت در این صفت غیراخالقی نزاد نماید. با توجه به اهمیت این موضاو  و تا ث ها را از قیدرا از میان برده و انسان

های ساازمان و مادیریت یرداختاه و مدیریت نوین به ویژه با ت کیاد بار نیریاهها، در این تحقیق به بررسی حسد و مفاهیم مرتبط با نن از دیدگاه اسالمی سازمان

هاای ساازمانی را از ها قرار گیرد تاا باا نگااهی از ایان مساائل، محیطود. امید است نتایج حاصل از این مطالعه به عنوان راهنمایی در اختیار مدیران سازمانشمی

 حسدورزی و اثرات سوء ناشی از نن رهایی بخشند.

 

ریاه ساب موقعیات، نیجتماعی، نیریه نفوذ اجتماعی، نیریه برابری، نیریاه تنا، نیریه مقایسه اسازمانی حسد، حسادت، رفتارهای غیرشهروندی واژگان کلیدی:

 عضو. -تبادل رهبر

 

 مقدمه -1

بدون تردید سازندگی درونی انسان و اصالح و تهذیب نفس او در سعادت فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی او نقش به سزایی دارد، به طوری که      

به تسخیر خویش درنورد اما از تسخیر درون و تسلط بر نفس خود ناتوان باشد، از رسیدن به سعادت و نیال باه اگر انسان، کلیه نیروهای طبیعت را 

دانناد )عباان ناژاد و میم اسالم )ص( جهاد اکبر را مبارزه انسان باا نفاس خاویش (. تا جایی که نبی مکر1ّ، 1379کمال باز خواهد ماند )سادات، 

اسات. انساان  2گذارد، حساادتمی نماید و تاثیرات منفی بر جسممی ی خطرناکی که دل را کدر و ناصافهایماریبیکی از (. 467، 1390همکاران، 

این بیماری به علت عدم شناخت خویشتن ایجاد  .کند و از دیدن نعمت و نسایش برای دیگران، نگران استنمیحسود هیچ وقت نرامش خاطر ییدا 

شناسد و این کفران میگیرد و استعدادهای درونی خودش را نمی ی خداوند را در مورد خود نادیدههاحسود، نعمتمفهوم که انسان  . به اینشودمی

 (.1389گرداند )زیبائی نژاد، می نعمت، دل را تیره و تاریک

رسد که دیگران از هر نیار باه جاز می به این بستگی دارد که فرد خودش را با دیگران مقایسه کرده و به این نتیجه بروز حسادت و تشدید نن،     

رسد )اسمیت و می برای فرد دست نیافتنی به نیر اندبه او شباهت دارند. عالوه بر این، منفعتی که دیگران کسب کرده اندمنفعتی که به دست نورده

از ساوی فارد دیگاری در  ،بسیار اهمیات داردشود که فردی احسان کند رابطه و یا موقعیتی که برایش می حسادت زمانی ایجاد(. لذا 2007، 3کیم

تواند در موارد گوناگونی از جمله روابط عاطفی، ارتباط با والدین، ارتبااط کارمنادان و مادیر در محال کاار، در می معرض تهدید است. این احسان

 (.1392)ناظری،کند می ت نیز بروزموزان و ... نمود ییدا کند. حسادت حتی گاهی در بطن رقابنروابط دوستانه، ارتباط معلم و دانش 

توانناد کاامال می شودمی و عواطفی که احسان هاکنند. هر چند دالیل حسادت ننمی در زندگی خود، حسادت را تجربه هاهمه انسانبنابراین      

گوییم ییچیده است چون می این دلیلکند. به می متفاوت باشند. حسادت، واکنش ییچیده به خطری است که فرد در رابطه خود با دیگران احسان

شود. عواطف شامل عصبانیت، درد و رنج، افسردگی، ترن، سوگواری و خجالت است. رفتارها نیز شاامل می شامل عواطف، افکار و رفتارهای مختلف
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باشاد )اولیاری و می خشاونت احسان بی حالی، لرزش و عرق کردن، مکرر سوال کردن و نیاز به دلگرمی ییدا کاردن، اعماال یرخاشاگرانه و حتای

 (.1388همکاران، 

حساود، در کااهش فرد ی هاو واکنش ها، کنشهاه باشد. بازتابتی فردی و اجتماعی را در یی داشهاحسادت، ممکن است بسیاری از ناهنجاری     

.. .، مقابله با حق و باعث جنایات و رذایل اخالقی دیگری همچون قتل، دروغمی تواند حسادت که ای هبه گونشود. می ضریب امنیت اجتماعی نمایان

( و گرفتااری ، چنان چه اولین خونی که به ناحق توسط قابیل بر روی زمین ریخته شد از روی حسد بود. همچنین داستان حضرت یوساف ) گردد

 (.1391رچشمه گرفت )ولی زاده، ایشان در چاه و زندان، از حسادت برادران س

خاورد. تاجاایی می تواند در همه ابعاد زندگی انسان رخنه کند. این ویژگی به خصوص در زندگی کاری افراد به چشممی حسادتبر این اسان،      

کاه  برناد. یکای از دالیلایمی کنند و از نن در جهت اهداف خود بهرهمی این خصیصه را تشدید های سازمانی و ساختار سازمانهاکه حتی سیستم

خواهند کارکنان را در جهت دساتیابی باه ساطوح بااالی می از این طریق هاند، این است که ننانحسادت کارکنان را برانگیز هاسازمانممکن است 

باه زنادگی  ،کننادمی . دلیل دیگر این است که اکثر افراد زمان زیادی را حتی بیشتر از وقتی که صرف زندگی خصوصی خاودکنندعملکرد تشویق 

بین حسادت و اعماال غیرقاانونی بیانگر این است ( 1969) 2اسچوکدر همین راستا، مطالعات  (.2003، 1دهند )موشینسکیمی شغلی خود اختصاص

عمدا از طریاق نتاش ساوزی  3مستقیم وجود دارد. مجرمان به دلیل حسادت، گروهی از دانشجویان مستعد و نخبه را در دانشگاه کرنلای هافراد رابط

 (.2011، 4از افراد را تکه تکه کردند )به نقل از نانددکارای هی شخصی عدهابه قتل رساندند یا گروه دیگری از بزهکاران، تایر اتومبیل

ای از رهنمودهاای باه مجموعاههای خود، عالوه بر معیارهای سازمانی و قانونی، بایساتی ها برای انجام دادن فعالیتشایان ذکر است که سازمان     

، 5ارزشی و اخالقی توجه کنند تا نوعی هماهنگی و وحدت رویه را در حرکت به سوی شیوه مطلوب جمعی و عمومی میسار ساازد )السای و نلپکاان

ها و رفتارهای صحیح اخالقی را تحت گردد که به لحاظ فردی و اجتماعی، مدیریت سازمانبه عنوان مفهومی محسوب می حسادت(. بنابراین 2009

های ها را در شعلهرا به ورطه نابودی کشانده و به تبع نن، سازمان ، مدیران و کارکنانهاعدم توجه به حسادت به ویژه در سازماندهد. ت ثیر قرار می

، تحلیال مدیریتی از دیدگاه اسالمی و مطالعات نوین حسادتند. بر این اسان، در تحقیق حاضر، مفهوم و محتوای سوزامی دخواهیو خو حسدورزی

 گردد.و بررسی می

 مبانی نظری -2

 6شاغلیعادم رضاایت  د که ییامدهای منفای  فاردی و اجتمااعی فراوانای همچاونشومحسوب می های بزرگ روح انسانیاز جمله نفت حسادت     

وراناه بهرهغیررفتارهای کااری (، 1391محجل، رفتارهای چایلوسانه )(، 1390)قلی یور و همکاران،  عدم ارتباطات مناسب بین افراد(، 1995، 7)ویکو

گاروه، کااهش انساجام و تواناایی  (،2008، 10همکااران)دافای و  9(، تمایل به ترک خادمت و رفتارهاای غیرشاهروندی2007، 8چاراش و مولرکوهن )

 این رذیلهبا  این رو، جدال از دارد. نبالدرا به  مواردی از این قبیلو  (2011افزایش غیبت اعضای گروه، کاهش عملکرد و رضایت گروهی )نانددکار، 

از ایان رو، مطالعاه  ه مورد توجاه باوده اسات.توجه به اخالق فرد و جامعه هموارجوامع توصیه شده است، چرا که  اخالقی همیشه توسط ییشوایان

مدیریت و سازمان( ماورد بررسای قارار  یهانیریهو مطالعات نوین )با توجه به را از دیدگاه اسالمی  حسدحاضر در تالش است تا مفهوم و محتوای 

 دهد.

 در مطالعات اسالمی حسد -3

حفظ سالمت اخالق نیز شناخت فضایل و رذایل اخالقی، علل  و نخستین مرحله برایموانع تحقق اهداف انبیا هستند  ترینرذایل اخالقی از مهم     

ی روانی است که قرنن کریم و ائمه معصوم با بیانات مختلف خطر نن را به ماا یاادنور هاست. حسادت یکی از ناهنجاریهارشد و درمان نن ،ییدایش

شود و حتی کسانی که خود هرزگاهی دچار ایان می نایسند شمرده . این رذیله اخالقی از سوی همگان، زشت واندشده و ما را به درمانش فراخوانده

تواناد می ی اساالمیهابررسی حسادت درنموزه . لذاشمارندمی شوند، حسادت دیگری به خود یا دیگران را نایسند و دور  از اصول اخالقیمی حالت

حساود  تاکید قرنن کریم در سوره فلق برای یناه جویی به خدا از شارّ (.1391)ولی زاده، برای فهم مشکل و سازوکارهای رهایی از نن سازنده باشد 
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کند، خود بیانگر نن است که از نیر قرنن، تا چاه حاد حساادت باه ویاژه می به ویژه در زمانی که اقدام عملی برای به دست نوردن و یا زوال نعمت

 شکل عملی نن، ییچیده و خطرساز است.

 مفهوم حسد -3-1

حسد، »نویسد: می گردد. راغب اصفهانیمی ، بیانهانیران علوم اسالمی برای حسد ارائه شده است که برخی از ننعددی توسط صاحبتعاریف مت     

از  (.1391)باه نقال از ولای زاده، « بکنادنرزوی از دست رفتن نعمت کسی است که مستحق نن نعمت باشد و چه بسا به زوال نن نعمت تالش هم 

دیدن یا شنیدن نعمتی مانند مال و فرزند یا فضیلت و کماالی مانناد علام، شاجاعت و ساخاوت کاه از هر که ( »531، 1351نیر شهید دستغیب )

او و دیگری دارا شده، ناخشنود و خشمگین شود و نتواند این نعمت و فضیلت را در او ببیند و گرفته شادن نن را از او بخواهاد یاا گرفتاه شادن از 

 .«ند باشد، این حالت درونی حسادت استرسیدن به خودش را نرزوم

)باه « موقعی است که نرزو کنی نعمت و فضیلت دیگری به تو منتقل شده یا از او سلب شاود»کند: می ابن منیور نیز حسد را این گونه تعریف     

است نفسانی که صاحب نن نرزو کند سلب حالتی »نویسد: می ( در تعریف اصطالحی حسد105، 1372امام خمینی )ره( ) (.1391نقل از ولی زاده، 

ترین و سختاز در نگاه اسالم، حسد لذا  .«کمال و نعمت متوهمی را از غیر، چه نن نعمت را خود دارا باشد یا نه و چه بخواهد به خودش برسد یا نه

زیرا در دنیا  ،سازددنیا و عذاب نخرت گرفتار مى بدترین و یلیدترین رذایل است و صاحب خود را به عقوبتاز جمله روانى و های دشوارترین بیماری

هاى خداى تعاالى نامتنااهى اسات و نعمت ، در حالی کهبردبیند رنج مىاى از حزن و الم خالى نیست و به هر نعمتى که در دست دیگران مىلحیه

 (.257، 1377شود، یس حسود ییوسته در اندوه و رنج است )مجتبوی، هرگز از بندگان بریده و منقطع نمى

حسد، صرفا یک خواست و نرزوی معمولی نیست، بلکه منیور، داشتن میل و خواست شدید برای نابودی امتیاز یک شخص شایان ذکر است که      

حساد  شاود. لاذامی یعنی در زمان بروز حسد، دو قوه شهوت )جذب( و غضب )دفع( برانگیختاه ،و نیز داشتن تاثری بسیار عمیق از نن امتیاز است

 شود و صاحب نن، سلب کمال و نعمات واقعای یاا متاوهمی را از دیگاری نرزومی حالتی نفسانی است که در اثر تحریک قوه شهوی و غضبی ایجاد

در دیادگاه بارای روشان شادن مفهاوم حساد  (.1391کند، چه نن نعمت را خود دارا باشد یا نه و چه بخواهد به خودش برسد یا نه )ولی زاده، می

 گردد.می به برخی از نیات و روایات مطرح شده در این زمینه اشاره ،میاسال

 حسد از دیدگاه قرآن و ائمه اطهار -3-2

، جریان فرزندان ندم ) ( مطرح شاده 30تا  27در قرنن بیش از هفت مورد سخن از حسادت و خطر نن به میان نمده است، در سوره مائده نیه      

یوساف ) ( را همچنین قرنن کاریم در ساوره یوساف، داساتان بارادران  زند.می دست به قتل او)هابیل( ل بر اثر حسادت نسبت به برادرش یکه قاب

« شامات»خداوند متعال در سوره نساء، جریان یهودیان حسود را که از  مطرح نموده که بر اثر حسادت، برادر خود را کتک زده، داخل چاه انداختند.

ظهور حضرت ختمی مرتب ) ( به مدینه کوچ کردند را مطرح کند که بعد از ظهور حضرت بر اثر به خطر افتادن منافع مادی به شدت با او به انتیار 

 مردم )ییاامبر و خانادانش( بار نن چاه خادا از فضالش باه نناان بخشایده، حسادیا این که نسبت به »فرماید: می قرنن در این بارهمقابله نمودند. 

عییمای عنایات )ییامبران بنای اسارائیل( حکومات  هام و به ننورزند؟ ما به نل ابراهیم )که یهود نیز از خاندان او هستند( کتاب و حکمت دادیمی

 «.نمودیم

دهد که حساد از این نیه نشان مى«. ورزدو از شرّ هر حسودى هنگامى که حسد مى»د: نفرمایمىخداوند در نخرین نیه سوره فلق عالوه بر این،      

 .گر قارار داده اساتنده و مارهاى گزنده و شیاطین وسوسهترین صفات رذیله است، چرا که قرنن نن را در ردیف کارهاى حیوانات درّبدترین و زشت

شاود و باه معناى ل مختلف مانند ضعف ایمان و تنگ نیرى و بخل در وجاود انساان ییادا ماىحسد، یک خوى زشت شیطانى است که بر اثر عوام

 (.626، 1382باشد )بابایی، می لذا حسد سر چشمه بسیارى از گناهان کبیره .درخواست و نرزوى زوال نعمت از دیگرى است

شود از بین برود، خواهی دانسات کاه حساود بار چیاز بای می بردههنگامی که نن چه بر نن حسد »فرمایند: می حضرت علی ) ( درباره حسد     

ظالم است ولی دساتش از  حسود»، «کسی که نسبت به وضعیت خود خشنود باشد، هیچ وقت دچار حسد نمی شود»، « برده استمی ارزشی حسد

)به نقال از « خوردمی وان است، نسبت به تو تاسفنات ، یس چون از نسیب رساندن به توورزد کوتاه استمی به تو حسادت ،ن چه بر ننجدا کردن ن

شگفتا که حسودان از سالمتی خود غافال »، «سالمت تن در دوری از حسادت است»فرمایند: می حضرت علی ) ( در نهج البالغه (.1391ولی زاده، 

 (.487، 1390)به نقل از دشتی،  «حسادت بر دوست از نفات دوستی است»، «اندمانده

. (1391)به نقل از کشااورزی و یکتاایی، « خوردمی خورد، چنان که نتش هیزم رامی حسد ایمان را»فرمایند: می درباره حسدامام باقر ) ( نیز      

)به نقال از محجال، « ورزد و غبطه نمی خوردمی خورد و حسادت نمی ورزد، منافق حسادتمی مومن غبطه»فرمایند: می امام صادق ) (همچنین، 

از اماام  نیاز عبد اللَّه بان سانان (.252ق،  1403)به نقل از مجلسی، « حسود نرامش ندارد»سفیان ثوری فرمودند: به عالوه بر این، ایشان  (.1391

از )به نقل  «ستم و حسد ،غضب ،تعصب ،شرک ،برد: شکییامبر خدا )ص( هر روز از شش چیز به خدا یناه مى»: ندکند که فرمودصادق ) ( نقل مى
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قای باوده کاه نثاار و بر اسان نکات بیان شده از قرنن و سخنان ائمه اطهار روشن گردید کاه حساد یکای از رذایال اخال (.481، 1382ابن بابویه، 

 شود.می ی به دنبال دارد، در ادامه به برخی از این ییامدها اشارهبارییامدهای  زیان

 آثار و پیامدهای حسد -3-3

اصلی حسادت، نرزو یا تالش یک شخص برای از دست رفتن نعمت شخص دیگر است، خواه به خودش برسد یاا ناه و خاواه باه ماهیت و محور      

است. اگر تالش کند بدون ضرر زدن به دیگران، « غبطه»صالح دیگری باشد یا خیر. حال اگر بدون نرزوی سلب از دیگران برای خودش نیز بخواهد، 

است و اگر نرزو یا تالش برای نابودی نعمت یا نقمتی بکند که به صالح طرف مقابل یا منساوبین خاود نیسات « نافسهم»برساند  هاخودش را به نن

 باشد. همچنین احسان غمی نومیدانه که هنگام از دست دادن امتیازی و یا هنگام کسب نعمتی توساط دیگاران بارای انساان عاارضمی «غیرت»

 (.1389ی حسد است )ولی زاده و نذربایجانی، هانشانهشود که از می نامیده« حسرت»شود می

در یک فرنیند زمانی به علت  هاشود، به این معنا که برخی از انسانمی ظاهر ،حسادت در برخی به شکل حال و در گروهی دیگر به شکل صفت     

شود. می و روانی با نن را ندارند و این حالت در ننان ملکهشوند و توان مقابله روحی می اره خویش، به اختالل حسادت دچارعدم چیرگی بر نفس امّ

دیگر هم به دالیلی ممکن است دچار حسادت شوند اما با مهار و کنترل خویشتن، از تبدیل نن به بیماری و نیز ملکاه شادن ایان حالات در ای هعد

ی شاخص حساود قابال شناساایی و هاارفتارها و نابهنجاریدر مسئله حسادت وجود دارد این است که که مشکلی . کنندمی وجود خود، جلوگیری

توانناد تحلیال درساتی از علال و مین ،شاخص حساود هساتند باشد. اشخاصی که ناظر اقادامات عملای می ی نن مخفیهارویت است، ولی انگیزه

شامارد و می دلیل نن که حسادت را امری نایسندی رفتارهای ناهنجار او داشته باشند، به ویژه نن که شخص حسود در بسیاری از مواقع به هاانگیزه

خویش برمی شامارد )ولای ی دیگری برای رفتارهای ناهنجار هایابد، ضمن توجیه رفتارهای خویش، انگیزهمی یا جامعه را نسبت به نن سخت و تند

 (.1391زاده، 

ه ریشاه چایلوسای، حساادت اسات. یاس از جمله این که گاا شود.می ریشه بسیاری از اعمال زشت و یست دیگر تداحسالزم به ذکر است که      

کناد و نن  تواند صورت گیرد تا شخص را در حالتی قرار دهد که سقوطمی بایست به چایلون توجه داشت، زیرا چایلوسی به سبب حسادت نیزنمی

 لذت چیزهای مطبوعی که اکنون در اختیار دارد، محارومحسود، خود را از فرد عالوه بر این،  (.1391از دست او برود و زوال یابد )محجل،  هانعمت

را داشته باشد. این احسان، ذهن او را به خود مشغول نماوده، وی را از تماام  هاکند، تنها به این دلیل که ممکن است کسی بیشتر و بهتر از ننمی

حسود چشم دیدن برتری دیگران را ندارد و همواره خواهاان نن به عبارت ساده تر،  (.1391)ولی زاده،  سازدمی ی زندگی محرومهاو لذت هازیبایی

است که محسود علیه نعمتی را نداشته باشد یا اگر دارد از دست بدهد. بدترین حالت حسادت نن است که این رذیلت در روح و روان شخص رسوخ 

شود و حسود اقداماتی را نیاز بارای تحقاق می نرزو بیرون نید، تبدیل به فعل و عمل کند و تنها به نرزو محدود نشود، چرا که هرگاه از دایره نیت و

کند، بلکه با فعل خود بر نن است تا این زوال تحقق یابد. از این روسات کاه حساادت، می دهد. حسود نه تنها نرزوی زوالمی خواسته خویش انجام

 (.1391)محجل، خواهد بود  بارنکه دارای نثار زیاعملی بسیار خطرناک ارزیابی شده 

ساازد، چارا کاه می برای یذیرش مرگ نماده را کند و اومی شود: یکی ابتال به بیماری، ناتوانشمی فرد حسود از دو نیر عمرش کوتاه ،همچنین     

این که، اثر وضعی کردار حساود اسات  ماشته باشد. دوقابلیت یذیرش هر نو  بیماری را د شود که جسمش ضعیف شود ومی افسردگی درونی باعث

حسود به علت کم ظرفیتی، در واقع، (. 1391)مهدی یور،شود می حق النانزیر یا گذاشتن و یلیدی که دارد باعث نزار دیگران و زشت  که با اعمال

کناد می از این رو، احساان شود.می افراطیچار خودبزرگ بینی د لذاکند که دارای مقامی بلند است، می به محض مشاهده امتیازی در خود، گمان

تنها نسبت به بدی کاه باه  هاهمیشه غمگین هستند زیرا نن ر یا حتی مثل او را ندارند. این افرادکه دیگران کوچکتر از اویند و لیاقت امتیازات باالت

ی خداوناد هااکاه نعمت جااییشاوند. از نن می ینرساد نیاز غمگامی یی که به دیگرانهاشود بلکه نسبت به خوبیمیرسد، ناراحت نمی دشانوخ

باه جاای  چناین فاردی. با ایان حاال، کندمی ییوسته در اندوه و غم سپری هانامتناهی است و هرگز از بندگان قطع نمی شود، حسود با دیدن نن

نمایاد، خویشاتن را غاارت می استعدادهایشی خویش را صرف خودخوری و نابودی هاکوشش در جهت رشد و کمال خویش، تمام نیروها و فرصت

حساود از شخصایتی ساالم برخاوردار نیسات،  فارد فای، چاونشاود. از طرمی موجب احسان حسرتکند و این می زده و شکست خورده ارزیابی

 (.1391ه همراه دارد )ولی زاده، دهد که افزایش گناه را بمی یی غلط به واکنش عاطفیهایاسخ

افاراد مترقای اسات کاه صااحبان مقاام و مسائوالن نن، ای هجامعاگیارد. می رواج یابد، جلوی ییشرفت نن جامعه راای هجامعاگر حسادت در      

و زیاان ایان زد و  کوشاندمی باشند. اگر زمامداران به یکدیگر حسد بورزند و خیر خود را نخواهند، در زمین زدن و ناابودکردن همادیگرای هشایست

)مهادی یاور،  کنادمی وق ییاداو تنازل سابه انحطاط  و ییشرفت رسد و نن جامعه به جای ترقیمی مامداران و بعد به جامعهخوردها اول به خود ز

 گیرد.مورد بررسی قرار می مدیریتی در قسمت بعد حسد در مطالعات نوین (.1391

 در مطالعات نوین مدیریتی حسد -4
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 نیاادیبرا جزو هیجانات  ، احساساتی از قبیل عصبانیت، ترن، ناراحتی، لذت، تنفر و تعجباندانجام شده هاتحقیقاتی که درباره هیجانات انسان     

حتای  وولی تشخیص حساادت از روی چهاره فارد، کاار ساخت و دشاواری اسات  ،شودمی دانند که به نسانی از روی چهره فرد تشخیص دادهمی

هاد شاغلی اسات ین هیجان است. بنابراین حسادت بیشتر شبیه به احسان رضایت شغلی یا تعترکیبی از چند ،باشد زیرا این احسانمی غیرممکن

 ی،ی کاارهاادر محیط شیو  حسادتعالوه بر این،  (.2011تواند نن را حس کند و دیگران قادر به درک نن نیستند )نانددکار، می که تنها خود فرد

 هارای ساازمانروابط بین فردی و رفتارهای ضد اجتماعی )یاا غیرشاهروندی( باکاهش شامل تمایل به ترک خدمت، زیادی نثار و ییامدهای منفی 

ی برخای از هابارای شاناخت بیشاتر ایان مفهاوم در مطالعاات ساازمان و مادیریت، الزم اسات تاا دیادگاه(. 2008، همکارانو  داشته است )دافی

 ر داد.صاحبنیران در این زمینه را مورد توجه قرا

 مفهوم حسد -4-1

بیناد و چاون می یی کاه دیگاران دارناد راهاادهد که فرد موقعیت، موفقیات یاا نعمتمی (، حسادت زمانی رخ1993) 1از نیر یاروت و اسمیت     

( معتقد است که حساادت 1995)ویکو یروراند. می را در ذهن خود هاتواند به دست نورد، نرزوی از بین رفتن نن نعمترا ندارد و نمی هاننخودش 

. ایان الگوهاا در اثار واکانش فارد باشادمی وجود خوداحترامی در فرد عاطفی و رفتاری است که ناشی از عدماز الگوهای فکری، ای هشامل مجموع

 گیرد.می شکل ،را دارد هانسبت به چیزهایی که شدیدا نرزوی به دست نوردن نن

از وضعیت ما چیازی نکاهاد.  هادیگران، هر چند که وضعیت برتر نن تر (، حسادت عبارت است از نگاه خصمانه به خیر بزرگ2005) 2از نیر رالز     

نیم حتی اگر ضروری باشاد کاه را از این موقعیت برترشان محروم ک هاورزیم و مایلیم که ننمی ما به وضعیت کسانی که برتر از ما هستند حسادت

حسادت، واکنشی ییچیده است که در زمان مشاهده شارایطی کاه یاک  ،3به اعتقاد یاینز (.1393ز دست بدهیم )به نقل از موسوی، چیزی ا خودمان

شود و معموال در یک موقعیت با حضور سه نفر و در اثر وحشت از می کند، در شخص ایجادمی ارزش یا کیفیت خاص موجود در نن را تهدید ،رابطه

 (.1391شود )به نقل از ولی زاده، می شیء مورد عالقه، ایجاددست دادن شخص یا 

شود و با رشد کودک، ممکن است تا بزرگسالی اداماه یاباد و بار می دو سالگی نغاز ، حسادت واکنشی هیجانی است که از حدود4رلوکها از نیر     

 و هنگاامی ایجااد هاادک، یاساخی طبیعای اسات باه محرکی متفاوتی جلوه گر شود. حسادت در کاوهاطبق الگوهای مختلف فرهنگی، به صورت

کناد کاه دیگاری می زیرا فارد حساود احساان ،شود که عاطفه یا محبتی را از دست داده باشد. در الگوی حسادت غالبا نوعی ترن وجود داردمی

دن به نن را داشاته، دیگاری احاراز کارده اسات. عاطفه شخص مورد عالقه او را نسبت به وی به خطر انداخته است و یا مقامی را که او انتیار رسی

 (.1391)به نقل از ولی زاده، انگیزد، یک موقعیت اجتماعی است می بنابراین غالبا موقعیتی که حسادت را بر

خودش با دیگاران حسادت، نتیجه مقایسه خود با دیگران بوده و یک احسان منفی است که فرد در اثر مقایسه  ،(2007به باور اسمیت و کیم )     

 5کایم و همکااران ،همچناین. ورزدمای برند، رنج برده و حسادتمی بیند دیگران از چیزی لذتمی برد. فرد حسود از این کهمی به کمبودهایش یی

 ییهامتوجه نعمتکند و می یک هیجان منفی و نامطلوب است و زمانی که فرد، خودش را با همکارانش مقایسه ،حسادتکنند که می بیان( 2009)

شاود. می اشاتباه گرفتاه 6اغلب اوقات حسادت با حسادت جنسیبا وجود این، دهد. می شود که دیگران دارند و او ندارد، این احسان به او دستمی

تفااوت دارناد )اسامیت و دهند که این هیجانات باا هام می یی به هم دارند. تحقیقات نشانهااین دو مقوله جدا از یکدیگر هستند، اگر چه شباهت

 (.1998، 7همکاران

دی دیگاری نیاز رهاای غیرعاابا باونوعی یارانوئیا است که مشخصه اصلی نن، باور به خیانت شریک زندگی بوده و ممکن است  ،حسادت جنسی     

، هامهر خاطرات، نااد با جستجوی دفتهمراه باشد، ضمن این که واکنش فرد به صورت درماندگی، نگرانی، تحریک یذیری و خشم است. این گونه افر

ل بای ماورد ساوا همسران خود را تعقیاب و هایی برای خیانت او ییدا کنند. ننهاکنند نشانهمی ی همسرشان سعیهاو بررسی لبان هاشماره تلفن

بای کفاایتی و  دارناد، در خاود احساانین بیماران شخصیتی مختل ادهند. می ی خشم، مورد ضرب و شتم قرارهارا در دوره هاکنند و ننمی ییچ

 ات دارناد. لاذادانند، در دوست داشتن سلطه جو و بیمارگونه هستند و عواطف ساطحی و بای ثبامیکنند، خود را الیق محبت دیگران نمی حقارت

 (.1388کاران، حسادت جنسی عبارت از نگرانی درباره از دست دادن عواطف، توجه و عالقه همسر به وسیله یک رقیب )اولیری و هم
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اجتماعی، منصاب و  را دارای موقعیت هاکند و ننمی حسادت یک هیجان منفی است، زمانی که فرد خودش را با دیگران مقایسهبر این اسان،      

کمباود ثار شاود کاه فارد در امی شود. در حاالی کاه حساادت جنسای زماانی ایجاادمی یابد، این هیجان توسط فرد تجربهمی ی بهتریهادارایی

دهاد و در می کلشاخوداحترامی یا مشکالتی که در روابط خود با دیگری )مانند همسر( دارد، الگوهای فکری، رفتاری و عاطفی خاصی را در خاود 

ا بار اثر مقایسه دتوان گفت که شباهت حسادت و حسادت جنسی در این است که هر دو می کند. بنابراینمی احسان تهدید ،نتیجه در برابر رقیب

باه  حسادت مرباوط در این است که هاتفاوت اصلی نن ،نبود خوداحترامی در فرد حسود است. با این حال ،شوند و مشخصه هر دومی دیگران ایجاد

 با شتن رابطه خوبکند، در حالی که حسادت جنسی به عدم رابطه خوب یا تصور ندامی شود که دیگران دارند و فرد نرزوی داشتن نن رامی چیزی

 (.2011طرف مقابل اشاره دارد )نانددکار، 

یی کاه هاو فرصت هاکه عبارت است از رشک نابرخوردارها به برخوردارها به دلیل ثروت 1حسد عام ،داند: یکیمی ( حسد را بر دو نو 2005رالز )     

باشاد کاه ناوعی از می 2خواهان امتیازات مشابه برای خود هساتند. دوم، حساد خااص ،گروه اخیر از نن برخوردارند. در این نو  حسد، نابرخوردارها

خاود را  ،در این مقوله هااز نیر اقتصادی و اجتماعی با گروه برخوردارها نوعی رقابت دارند. نن ،حسد است که در نن، نابرخوردارهای طبقات ضعیف

 (. 1393جبران هستند. این نو  از حسادت، ویرانگر و منفی است )به نقل از موسوی،  کنند و البته از طریق رقابت به دنبالمی بازنده احسان

ی خوش خیم، افاراد باه صاورت عمادی هاتقسیم شده است. در حسادت 4و بدخیم 3در یک تقسیم بندی دیگر، حسادت به دو دسته خوش خیم     

وردن نن چه را دیگاران را ندارند اما تالش برای به دست نیا خانواده موفق  قصد و نیت بدی ندارند. برای مثال قصد بر هم زدن خوشبختی یک زوج

دانند. حسادت بدخیم، همراه با حقد و کینه است. این حسادت افراد را برای به چناگ نوردن نن چاه دیگاران دارناد تشاویق و می دارند، ارزشمند

 است کاه فاردای هبه گون ،کنند. این نو  حسادتمی ی دیگران با خشم ابرازهابه راحتی احساسات منفی خود را بابت داشته هاکند و ننمی تحریک

 ، باه برخای از تحقیقااتدر اداماه (.1393، به نقل از موسوی، 2005خواهد وضع طرف مقابل را چنان به هم بریزد که مانند خودش شود )رالز، می

 .اندیرداخته و نثار و ییامدهای نن را شناسایی کرده هادر سازمان بررسی حسد شود که بهمی اشاره

 ی کاریهاحسد در محیطو پیامدهای آثار  -4-2

 .انادی کااری دسات یافتههااحساد در محیط باارزیان به نتایج مهمی درباره نثار یرداخته و هابرخی از تحقیقات به بررسی حسادت در سازمان     

دهاد. هار می ( تحقیقات مرتبط با موضو  حسادت را در سه حوزه روانکاوی، ساختار شناسی اجتماعی و روانشناسی اجتماعی قارار2007) 5ویدیلت

رین کااربرد را دارد. دیادگاه روانشناسای اجتمااعی بیشات هاای خاصی را جهت بررسی حسادت نیاز دارد و از بین ننهاکدام از این سه حوزه، روش

 شود، تاکید دارد.می ایجاد هاشناسی اجتماعی بر هیجاناتی که در نتیجه روابط متغیر میان افراد یا گروهدیدگاه روان

و فقادان رابطاه مناساب باا عادم رضاایت شاغلی  ،رکنان با تمایل به ترک خادمتکه بین حسادت کا ( در مطالعه خود نشان داد1995)ویکو      

از طریاق  هاامنفی بین حسادت و کیفیت روابط گروهی برقرار اسات. ننای ه( رابط2000) 6از نیر دافی و شاو . رابطه مثبتی برقرار استسریرستان 

تیم متشکل از دانش نموزان مدارن مختلف، به این نتیجاه رسایدند کاه باین حساادت و  143ی کاری با استفاده از های تیمهاویژگی سازیشبیه

 دهد.می رابطه منفی وجود دارد. به این معنی که افزایش حسادت، انسجام گروهی و توانایی گروه را کاهشانسجام گروهی، حسادت و توانایی گروه 

کناد، هویات جماع می بیان داشتند، زمانی که رهبر، همکاری و گذشت را در باین زیردساتان ترغیابای هنیز در مطالع( 2004) 7لوجاج و ییکو     

و در نتیجاه میازان حساادت در  شود افراد در سازمان، منافع جمعی را بار مناافع فاردی تارجیح دهنادمی گیرد که سببمی گرایی در افراد شکل

قاوی تار وراناه بهره( در شرایط بی عدالتی، رابطه بین حسادت و رفتارهاای کااری غیر2007از نیر کوهن چاراش و مولر ) یابد.می کارکنان کاهش

 دهند. می شامل رفتارهایی هستند که ضربه زدن به دیگران را مورد هدف قرار ورانهبهرهغیرخواهد بود. رفتارهای کاری 

را به عنوان یک متغیر میانجی در رابطه بین حسادت و تخریب اجتماعی بررسای کردناد و ایان  9( نیز رهایی از اخالقیات2007) 8اسکات و دافی     

دهد تاا باه ضارر دیگاران می کارهای روانشناسی است که به افراد اجازهاز سازو ایهمجموعشامل  ،روابط مورد تایید قرار گرفت. رهایی از اخالقیات

تا زمانی که افراد از انجام کارهای غیراخالقی احساان گنااه کنناد،  ،کنند. از نیر ننانمیمرتکب اقدام غیراخالقی شوند، درحالی که احسان گناه ن

 را تخریب نمایند. هاانند یا نناحتمال کمتری وجود دارد که به دیگران ضرر برس
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باین فاردی و رفتارهاای نامناساب تمایل به ترک خدمت، رواباط  ی را شاملسه ییامد اصلی حسادت در محیط کار، (2008) همکاراندافی و      

سازمانی مبنی بار احتارام ی خفیفی هستند که برخالف هنجارهای هارفتارهای غیرشهروندی شامل کج رفتاریدر واقع، . بیان نمودندغیرشهروندی 

باشند. مشخصه این رفتارها بی ادبی، عدم توجاه و احتارام باه دیگاران اسات می متقابل و با نیت نامعلوم و مبهم درصدد ضربه زدن به طرف مقابل

 (.1999، 1)اندرسون و ییرسون

منفای برقارار اسات.  ایه، رابط3و حسادت با تسهیم دانش 2عضو -( نیز در یژوهش خود نشان داد که بین حسادت با تبادل رهبر2011نانددکار )     

یکی از عاواملی کاه از  ،(1390به اذعان قلی یور و همکاران )شود. می عالوه بر این، حسادت در کارکنان سبب بروز رفتارهای غیرشهروندی در ننان

از ییشارفت همکااران خاود  ،نگرش حسادت گرایانه است. افراد حساود، دارد هاننجلوگیری نموده و نثار منفی در عملکرد  هادر سازمانرشد افراد 

، مانع از ارتباطاات از جمله حسادت ی نامناسب در افرادهاکنند. برخی از خصلتمی شوند و حتی گاهی تا حد ممکن از نن جلوگیریمیخوشحال ن

با مشخص شدن مفهوم حسادت در مطالعاات ناوین و نثاار و  سازد. ی سازمانی را مختلهامشیخطو  هاتواند برنامهمی شود و همین امرمی مناسب

 گردد.می ی سازمان و مدیریت تبیینها، در ادامه ارتباط بین مفهوم حسد با برخی از نیریههاییامدهای حسد در سازمان

 حسد و نظریه مقایسه اجتماعی -4-3

، 5کنناد )فساتینگرمی یشان را ارزیابیهابر این فرض تاکید دارد که کارکنان از طریق مقایسه خود با افراد مشابه، توانایی 4نیریه مقایسه اجتماعی     

 کنند، استفاده کرده و خاود را ماورد سانجش قارارمی از بازخوردی که از دیگران دریافت ،یشانهاتوانایی افراد به منیور ارزیابی عملکرد از (.1954

تواناد منجار باه دو می کند. ایان مقایساهمی در این راستا، فرد به دنبال عقیده و نیر دیگران درباره خودش رفته و همواره نن را جستجو دهند.می

شود و اگار ناامطلوب باشاد، نتیجاه نن تخریاب می نتیجه کامال متفاوت شود. اگر نتیجه مقایسه فرد با دیگران مطلوب باشد، منجر به کسب هویت

یاازی در فارد بارای انجاام مقایساه ن(. چناین 2008شود )دافای و همکااران، می واهد بود و تخریب هویت به نوبه خود منجر به حسادتهویت خ

بناابراین باا توجاه باه نیریاه  (.2004، 6دارد که خودش را با رسوم و عقاید حاکم، منطبق و همنوا کند )ترنهولم و جنسنمی اجتماعی گاهی او را وا

 دهد.می تماعی، اگر فرد به این ادراک برسد که ننتیجه مقایسه او با سایرین نامطلوب است، رفتارهای مبتنی بر حسادت را از خود نشانمقایسه اج

 حسد و نظریه نفوذ اجتماعی -4-4

همکاران و زیردساتان اشااره دارد. باه ی سیاسی مورد استفاده توسط فرد و از طریق نن، نفوذ در سریرستان، هابر تاکتیک 7نیریه نفوذ اجتماعی     

توان به صمیمی شدن، عقالنیت، ائتالف، چانه زنی و جذبه برای مافوق اشاره کرد. میزان استفاده از هر تاکتیک، بستگی باه عوامال می ،عنوان نمونه

مقاومت طرف مقابال، موقعیات ساازمانی فارد، گران، علت تالش فرد برای نفوذ در دیگران، امل قدرت و هدف فرد از نفوذ در دیمختلفی دارد که ش

باا توجاه باه مباحاث (. 2011شود )نانددکار، می ی سیاسی در فرنیند کارمندیابی دیدههاتاکتیک به ویژه، به کارگیریباشد. می اندازه سازمان و ...

 .نمایندمی ادن طرف مقابل استفادهبرای تخریب و بی ارزش جلوه د هاحسود از این تاکتیکرسد که کارکنان می به نیربیان شده، 

 حسد و نظریه برابری -4-5

براسان مقایسه اجتماعی بنا نهاده شاده اسات. از نیار نداماز، وقتای  ،( مطرح شد. این نیریه1965) 9برای اولین بار توسط ندامز 8نیریه برابری     

کنند. در نیریه برابری نیز ناه تنهاا باه می احسان نابرابری ،بینند در ذهن خودمی افراد در ارزیابی نتایج کارشان در مقایسه با دیگران، بی عدالتی

گیرناد مقایساه می شود بین این مقدار با نن چه دیگرانمی بلکه سعی ،شودمی کند توجهمی مقدار یول یا یاداشی که فرد در ازای کار خود دریافت

کند موجب ییچیده تر شدن نیریه برابری خواهاد شاد. می ن مقایسهه فرد خود را با نمرجع یا چیزی ک (.461-462، 1385)رضائیان، به عمل نید 

کند به عنوان یکای از عوامال مهام در نیریاه براباری باه می که فرد خود را با نن مقایسهدهد که مرجعی می به دست نمده نشاننتیجه تحقیقات 

درون سازمان (: 125، 1386کند )شرمرهورن و همکاران، می قایسهامه بیان شده، مادنید. هر کس خود را با یکی از چهار مرجعی که در می حساب

تجربیااتی کاه فارد در ماوقعیتی یاا دیگری در همان سازمان داشته است(، خارج از سازمان با خود )یعنی  تجربیاتی که فرد در یست)یعنی  با خود

ر داخال هماان ساازمان گاری یاا گروهای از ساایر کساانی کاه دفرد دی، درون سازمان با دیگری )شامل یستی در خارج از نن سازمان داشته است

 .(فرد دیگری یا گروهی از سایر کسانی که در خارج از سازمان هستند(، خارج از سازمان با دیگری )شامل هستند
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انای باه نگران بی عدالتی و او با افراد مشابه در سازمان یکی نیست، احسی هابه ستاده هافرد دریابد نسبت داده با توجه به این نیریه، چنانچه     

ن باشد که در نتیجه تواند شامل دریافت ستاده کمتر یا بیشتر در مقایسه با دیگرامی . عدم تساوی حقوق(461، 1385دهد )رضائیان، می وی دست

فارادی کاه یااداش کند با کم کاری جبران کناد یاا نسابت باه امی کرده سعیمثال، اگر ستاده کمتری دریافت نید، برای می فرد درصدد جبران بر

احساان بای  راباری،بنیریاه به (. لذا با توجه 2011)نانددکار،  نمایدخودداری  ها، حسادت ورزیده و از کمک کردن به نناندبیشتری دریافت کرده

 را افزایش دهد.رد در فهیجانات فرد شده و حسادت تواند منجر به برانگیختن می عدالتی

 حسد و نظریه تناسب موقعیت -4-6

ی مورد انتیاار موقعیات وی هابه مشکالتی اشاره دارد که در نتیجه عدم تطابق عضو یک گروه کاری با ویژگی 1نیریه تناسب موقعیت یا تجانس     

و در عین حاال  تریناگر باالترین مقام در یک سازمان، بیشترین سنوات خدمت را داشته باشد، باتجربه برای مثال، (.1970، 2شود )ساسمنمی ایجاد

توان گفت تناسب موقعیت برای این فارد وجاود می فرد سازمان باشد و بیشترین یاداش را به دلیل باالترین کارایی دریافت کند، ترینتحصیل کرده

توان ادعا کرد که تناسب موقعیت وجود نادارد. ایان وضاعیت در می ی فوق، یاداش خوبی دریافت نکند،هاویژگیدارد. اما اگر فردی با وجود داشتن 

خورد. لذا کارکنانی که دارای سنوات خدمت بیشتر و در عاین حاال می بیشتر به چشم، یی که ارتقا براسان شایستگی و نه ارشدیت استهاسازمان

ورزناد )ناناددکار، می قای کارکنانی که دارای سنوات خدمت کمتر ولی شایستگی بیشاتر هساتند، حساادتشایستگی کمتری هستند، نسبت به ارت

 با توجه به مطالب بیان شده، ارتباط بین حسادت کارکنان و نیریه تناسب موقعیت مشخص گردید.(. 2011

 عضو -حسد و نظریه تبادل رهبر -4-7

گرفتند. بر مبنای این فرض، رهبران با مرئوساان می ، رهبری را نو  رفتار رهبر با کل اعضا در نیر3عضو -یژوهشگران ییش از تئوری تبادل رهبر     

عضو با به  -گرفتند. تئوری تبادل رهبرمی کردند و یک سبک رهبری متوسط را با همه به کارمی خود به یک شیوه جمعی به عنوان یک گروه رفتار

(. ایان 2000، 4ی موجود در رهبری کردن هر یاک از مرئوساان جلاب کارد )دیاونهایژوهشگران را به سوی تفاوتچالش کشیدن این فرض، توجه 

( تشریح گردید. ییدایش این تئوری، این حقیقات را تاییاد کارد کاه 1975) 6(، گرین و کاشمن1995) 5تئوری ابتدا در کارهای دنسرو، گرین و هاگا

کنند. بر این اسان، رهبران برای رفتار با همه مرئوسان خود سبک مشابهی ندارند بلکه باا می وه متفاوتی رفتاررهبران واقعا با زیردستان خود به شی

 (.1387کنند )به نقل از ادیب راد، می هر مرئون یک نو  رابطه یا تبادل متفاوت ایجاد

ستوار است که هر کدام از طرفین باید چیزی را به طرف مقابال ارائاه بر کیفیت روابط بین رهبر و ییروان تاکید دارد و بر این فرض ا ،این نیریه     

(. 1387، به نقال از ادیاب راد، 1975کند که برایش ارزشمند است. همچنین روابط بین فردی باید عادالنه و منصفانه درک شود )گرین و کاشمن، 

(. روابط باین 2011دانند )نانددکار، می عضو -مافوق یعنی تبادل رهبر -را روابط زیردستدر سازمان ی حسادت هایکی از ریشه امروزه یژوهشگران،

(. 2009کااربرد دارد )کایم و همکااران، بسیار عضو در این زمینه -کند. بنابراین نیریه تبادل رهبرمی رهبر و اعضا نقش مهمی در بروز حسادت ایفا

کناد. ایان ارزیاابی اغلاب از می را بر اسان استانداردهای رسمی و خشک ارزیابیعضو در سطح یایینی قرار دارد، رهبر اعضا -زمانی که تبادل رهبر

چااراش (. کوهن 1988، 7گذارد )تسرمی اثیرشود و بر احساسات کارمند تمی افراد به او )برای مثال همکاران( انجام ترینطریق مقایسه فرد با نزدیک

 بیابد فرد می در الفزمانی که فرد »کنند: می دانند و نن را به این شکل توصیفمی صی( بروز حسادت را در نتیجه وجود شرایط خا2007و مولر )

حساادت الف، احتماال فرد  ،ن دست یابدنتواند به رتقا یافتن بسیار مهم بوده ولی نمیا الفکه شباهت زیادی به او دارد، ارتقا یافته است و برای فرد 

 «.کندمی را تجربه

 سازمانی غیرشهروندی حسد و رفتارهای -4-8

ییامادهای  تاریناسات. یکای از مهم شادهدر مطالعاات ساازمانی مطارح ای هی اخیر، موضو  رفتارهای غیرشهروندی به طور فزایندهادر سال     

، نزار 8اجتمااعی توان به تخریبمی از جمله شود،می ی مختلف دیدههاکه به شکل باشدمی کارکنانحسادت در محیط کار، رفتارهای غیرشهروندی 

ی خفیفای هساتند کاه بارخالف هنجارهاای هااسرقت اشاره کرد. بنابراین رفتارهای غیرشهروندی سازمانی شاامل کاج رفتاریجنسی، خشونت و 

توجاه و باشند. مشخصه این رفتارها بی ادبای، عادم می سازمانی مبنی بر احترام متقابل و با نیت نامعلوم و مبهم درصدد ضربه زدن به طرف مقابل

 (.1999، باشد )اندرسون و ییرسونمی احترام به دیگران
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ی گسترده و نقض هنجارهای هابنابراین رفتارهای غیرشهروندی شامل رفتارهایی از قبیل دزدی، عدم حضور بر سرکار بدون علت، ارتکاب تخلف     

سازمان داشته باشند. این گونه رفتارها سبب وارد نمدن خساارات ماالی و توانند تاثیرات نامطلوبی بر فرد و می سازمانی از سوی کارکنان هستند که

بااال و وری بهرهاهداف سازمان که همان  ترینشود و دستیابی به مهممی حتی جانی بسیاری برای خود فرد، همکاران، سازمان و به طور کلی جامعه

رفتار ضد اجتماعی، تخریب اجتماعی است که عبارت از رفتااری کاه در  ترینیج(. را2003، 1سازد )بنت و رابینسونمی افزایش تولیدات است، مختل

 (.2002ان، باشد )دافی و همکارمی شود،می طول زمان، مانع ایجاد و حفظ روابط بین فردی موثر، شهرت و موفقیت کاری

 اکنی و بادنام کاردناجتماعی مستقیم مانند شایعه یر تواند وجود داشته باشد )تخریبمی تخریب اجتماعی به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم     

تاوان میساانی نندیگران و تخریب اجتماعی غیرمستقیم مانند شکست در دفا  از دیگران(. تخریب غیرمستقیم به راحتی قابل تشخیص نیست و به 

د یشاتر و عملکاربتواند از طریق تاالش می تشخیص داد. برای رها شدن از احسان حسادت، دو راه وجود دارد. فرد ،فردی را که تخریب شده است

ی که مرتبط با کنند. تحقیقاتمی راه دوم را انتخاب ،بهتر بر حسادت خود غلبه کند و یا از طریق تخریب دیگران عقده اش را خالی کند. معموال افراد

ت یل خود باه سام. اولین مسیر به افرادی اشاره دارد که به علت حسادت با ماندی هستند در دو جهت مختلف انجام شدهحسادت و تخریب اجتماع

یان تاا ا(. 2008، باشد )دافی و همکارانمی و دومین مسیر، تایید و حمایت از تخریب اجتماعی از طریق هنجارهای گروهی اندحسادت کشیده شده

فات. رسای قارار گرماورد بر ،اسالمی و نوین مدیریتی و نیز نثار و ییامدهایی حسدورزی در هر دو دساته از مطالعاات مفهوم حسد در مطالعات ،جا

 .گردید ی سازمان و مدیریت تبیینهاهمچنین جایگاه بحث حسد در نیریه

 شناسی تحقیقروش -5

نماید )حاافظ های نن را مطالعه و ارتباط بین متغیرها را بررسی مییردازد، ویژگیدار وضعیت فعلی میتحقیق توصیفی به توصیف منیم و نیام     

 شود که مراد متن، ینهان باشد. در واقاع، متاونی، کشف مراد متن بوده و در جایی مطرح میدر تحقیق مقصود از تفسیر، نینهمچ(. 47، 1380نیا، 

ها بر دیگری رجحان ندارد. برای رسد و هیچ یک از معانی ننها به ذهن مینیازمند تفسیر هستند که معنای واحدی ندارند و بیش از یک معنا از نن

ث روش ر این اسان، تحقیاق حاضار از حیاب (.93-94، 1382رد )نکونام، کهای همراه نن توجه تعیین معنای مراد در این متون باید به تمام قرینه

ی مناابع اساالم وجمع نوری اطالعات از نو  توصیفی مبتنی بر مراجعه به متون، اسناد و مدارک مرتبط با موضو  حساد در مناابع مادیریت ناوین 

می و ای باین دیادگاه اساال، مقایسهحسدنهایتاً راجع به مفهوم  ری است.بر روی مطالب از نو  تفسیورزی باشد و از لحاظ روش تحلیل و اندیشهمی

 گردد.می و راهکارهایی برای مقابله با این بیماری و صفت غیراخالقی ارائه مطالعات نوین مدیریتی انجام گرفته

 گیریبحث و نتیجه -6

دنیاا و د را به عقوبت بدترین و یلیدترین رذایل است و صاحب خوجمله از ى روانى و هاترین و دشوارترین بیماریسختاز در نگاه اسالم، حسد      

بارد )مجتباوی، رناج ماى ،بینداى از حزن و الم خالى نیست و به هر نعمتى که در دست دیگران مىسازد زیرا در دنیا لحیهعذاب نخرت گرفتار مى

حاقّ »یاا « حاقّ اه»گردیاده و انساان را از درک حاق، اعام از  تا جایی که این رذیله اخالقی، حجابی حائل در مقابل عقل و ادراک (.257، 1377

و در یاک کاالم برناماه  سازد. از این رو، باتوجه به مطالعات اسالمی، تربیت روحی و اخالقی انساانو نیز حقوق معنوی یا مادی، محروم می« النان

 (.1-2، 1379سادات، ای، امری به غایت جدی و حیاتی است )برای هر جامعه سازیانسان

رای ناابودی باحسد، صرفا یک خواست و نرزوی معمولی نیست، بلکه منیور، داشتن میل و خواست شادید بر اسان دیدگاه اسالمی، همچنین      

شود. لذا حساد می هو غضب برانگیخت در زمان بروز حسد، دو قوه شهوت عنیی ،امتیاز یک شخص و نیز داشتن تاثری بسیار عمیق از نن امتیاز است

ه چااشاد یاا ناه و کند، چه نن نعمات را خاود دارا بمی حالتی نفسانی است که صاحب نن، سلب کمال و نعمت واقعی یا متوهمی را از دیگری نرزو

با دیگران ایجاد شاده  حسادت در نتیجه مقایسه خود بیان گردید کهنیز  مدیریتیدر رویکرد نوین  (.1391خودش برسد یا نه )ولی زاده، بخواهد به 

ز بیناد دیگاران امی برد. فرد حسود از ایان کاهمی منفی است که فرد در اثر مقایسه خودش با دیگران به کمبودهایش یی و هیجان و یک احسان

 .(2007)اسمیت و کیم،  ورزدمی برند، رنج برده و حسادتمی چیزی لذت

در ایان محوری ت کیاد دارد. ها و در کل تربیتگرایانه همچون شخصیت و ارزش معنوی انساننگرش اسالمی درباره حسد، بر رویکردهای انسان     

بارای ی و ماادی نن چه از خیر و خاوبی و ساعادت معناوفرد هر  نصیحت و خیرخواهی به منیور مقابله با حسد تاکید شده است، یعنی بر ،دیدگاه

 یامادهای حساد درباه اثارات و یصارفا این در حالی است که در مطالعات نوین مدیریتی، اکثر تحقیقات خواهد برای دیگران نیز بطلبد. می خویش

اماا ، انادو ...( یرداخته وراناهبهرهغیر)از جمله ترک خدمت کارکنان، کاهش رضایت شاغلی، ارتباطاات نامناساب در ساازمان، رفتارهاای  هاسازمان

 (2003د موشینسکی، )ماننمطالعات برخی از حتی . اندی کاری ارائه ندادههابرای مقابله با حسدورزی کارکنان در محیط دقیق و مفیدی راهکارهای

  .دست یابند سطوح باالی عملکردیو از این طریق به  در تالشند تا حسادت کارکنان را برانگیزانند هاه برخی از سازماناذعان داشتند ک
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نامتنااهی باودن  ،دانناد. چراکاه اگار انسااننایسند را عادم شاناخت خویشاتن می خصلتمطالعات اسالمی سرچشمه اصلی این  عالوه بر این،     

نایسند اخالقی  این صفتطالعات اسالمی، عالوه بر بیان ریشه م نخواهد گذاشت. حسدورزی، هرگز گام در جاده مد نیر قرار دهدرا  ی الهیهانعمت

رها نشود، استعدادهای دیگر  حسادت. یکی از نکات قابل توجه، این است که اگر انسان از سیطره اندنیز اشاره داشته نندر وجود ندمی، به نثار سوء 

باه عناوان یکای از  حسادورزیباه  ،رود. اماا در رویکارد ناوینوی از دسات مای یقرار گرفته و نزادی فکر این صفت غیراخالقیاو نیز در خدمت 

ورزد که بسایاری از رویکرد نوین بر این موضو  ت کید میحتی اند. ی سازمانی توجه شده و نن را از جمله مشکالت اخالقی مدنیر قرار دادههانسیب

 ند. شومی از جمله تشویق کارکنان به حسادتها به خاطر تشدید رقابت و نیل به سودنوری، مرتکب اعمال غیراخالقی سازمان

و فطری است اما راهکارهای رویکرد ای ه، بسیار عمیق، ریشحسادتراهکارهای مطالعات اسالمی در برابر دهد که می مطالب بیان گردیده نشان     

تارین اولاین و اساسای ،باشد. از ایان رو، مطالعاات اساالمیمی ، سطحی بوده و تنها برای حل مشکالت همان زمان و مکانحسادتنوین در مقابل 

دانند. لذا رویکرد اسالمی با توجه نمودن به تمامی ابعاد روحی، جسمی و معنوی وجود را اصالح نگاه توحیدی می حسادتراهکار در جهت رهایی از 

قارنن و  توجه به خداوناد، خوانادن، حسد، درمان در این رویکرد است. ها ساختن انسان از اسارت حسدورزیندمی، درصدد ارائه راهکارهایی برای ر

، چرا که ریشه این بیمااری از جهال و ناادانی انساان باشدمیکسب نگاهی و معرفت به طور کلی تدبر در نن، ییروی از ییامبران و ائمه معصومین و 

ز جملاه راهگیرد. از این رو، انسان بایستی خود و خدای خود را بشناسد. لذا شهامت نقد خویشتن، خودشناسی و یرهیز از ظاهربینی اسرچشمه می

 هستند. های مهم مقابله با حسد

نه تنها فضای همکاری  ،بایستی از طریق بهبود رابطه بین سریرستان و افراد زیرمجموعه های کاری، سازمانهابه دلیل نثار سوء حسد در محیط     

و تشریک مساعی را تقویت نمایند بلکه از طریق ایجاد اعتماد و کاهش حسادت سبب تبادل اطالعات بین کارکنان شوند و فضای کااری ساالمی را 

در  وراناهبهرهرفتارهاای  تقویت ،کنند که نتیجه ننمی ایجاد نمایند. در چنین فضایی است که افراد تجربیات و اطالعات خود را میان یکدیگر توزیع

بایستی با ییروی از دیدگاه اسالمی و توجه به راهکارهای دین مبین اسالم، طرح رعایت  هاافراد و ارتقای عملکرد سازمان خواهد بود. مدیران سازمان

قای ساازمان، کارکناان را باه یرهیاز از توانند با درج فضایل اخالقای در منشاور اخالمی های اخالقی در سازمان را مد نیر قرار دهند. ننهافضیلت

و  رفتارهای غیراخالقی از جمله حسادت تشویق نمایند. این اقدامات سبب کاهش رفتارهای مخرب و غیرشهروندی شده و به بهبود ارتباطات کااری

 نماید.می کمک تحقق اهداف سازمانی
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Abstract: One of the moral diseases that hurt to physical and mental health is envy and it leads disturbing normal life affairs. It 

also is an obstacle for human' wisdom and perception and deprives from true rights. Envy is a sensual state that leads up desire 

not having perfection and true bessing from another, whether he/she himself/herself has this blessing or not, whether he/she 

himself/herself likes achiving this or not. Therefore, according to the Islamic approach, human spiritual and moral and in one 

word humanization program for every society is essential and vital. On the other hand, envy has harmful consequences in 

organizations, such as leaving the organization by the employees, reducing job satisfaction, increasing organizational non-

corporate behaviors. So ,attention to ethical values, promoting sprit of spirtuality and liking others as the highest privilege of 

human in the light of the divine dimension lead to reduce negative effects of envy in human life and save people from captivity 

of this immoral trait. According to the importance of this issue and its deep effect on organization's survival and success, in this 

paper we review envy and related concepts on Islamic approach and modern management, specially by emphasis on 

organization and management theories. We hope the result of this research be a good guidance for organization's managers to be 

aware of these issues and save organizations' environment from envy and its bad effects. 

 

Key words: Envy, Envious, Organizational non-corporate behaviors, Social Comparison Theory, Social Influence Theory, 

Equity Theory, Status Congruence Theory, Leader-member Exchange Theory. 
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