Quarterly Journal of Career & Organizational
Counseling Vol, 12/ No, 44/ Autumn 2020, 25-50

فصــلنامه مشاوره شـغلی و سـازمانی
25-50 ،1399  پاین،44  غیارة،12 دورة

تدوین مدل عوامل موثر بر حسادت کارکنان با استفاده از تکنیک دیمتل و فرایند تحلیل شبکهای
Formulating effective factors model on Employee's Envy Using DEMATEL and
ANP technique
1398/08/27 : تاریخ پذیرش مقاله،1398/05/12 : تاریخ دریافت نسخه نهایی،1398/04/08 :تاریخ دریافت مقاله
3
R.Yosefizwnouz., (Ph.D0., A.Hasanpour., (Ph.D).,
 مهدی مهذبی و بهرام موذنی،2 اکبر حسنپور،1رضا یوسفی زنوز
M.Mohazabi., (Ph.D student)., & B.Moazeni., (Ph.D
چکیده
student)
ج ادت یاریشا یکی ا ساخ هاک معشادار در مانط یارک اسو
Abstract
As one of the most significant issues in working یه اثر اهک اج اسی بر یاریشا داردر ج ادت ا اج اسوات مشفوی
environments, the concept of “envy among اس یه ییخر مهرد تهجه ارار گریخه اس ر ایون پوژوهش بوا هودف
employees” exerts a considerable influence on
employees’ feelings. As a negative feeling, تدوین مد عهامل مهثر بر ج ادت یاریشا صوهرت گریخوه اسو ر
enviousness has not sufficiently been researched from  یاربردک بهد و بور م شواک- تهسعهاک،پژوهش جاضر ا نظر هدف
an academic point of view. The purpose of this ماهن و رو در گرو تهصنفی دسخهبشدک میغهدر هیچشونن بور
research was to identify and prioritize the effective
factors (individual and organizational) on employee  مهردک دان ر جامعوه- میتها آ را پنیایشی،م شاک نهع داد ها
envy. This research is developmental-applied in terms  نفوور ا خ رگووا دانشووگاهی و سووا مانی10 آمووارک ایوون پووژوهش
of purpose and can be categorized based on the nature می باغشد یه داراک سابقه یعاان در جه مشوابع ان وانی یوا داراک
and method of descriptive group. Also, based on the تاصنالت مرت ط با رغخه مدیری مشابع ان وانی و ریخوار سوا مانی
type of data, it can be considered as a “survey –case”
one. The statistical population of this research includes 19 ،بهد اندر با تهجه به بررسوی م وانی نظورک و پنشونشه پوژوهش
10 academic and organizational experts with  عامل سا مانی) به عشها عهامل مهثر بور10  عامل یردک و9( عامل
educational degree related to or experienced in human
ج ادت یاریشا غشاسایی گردیدر سپ به مشظوهر غربوا یورد
resource management and organizational behavior.
ایون
عهامل غشاسایی غد ا تکشن دییخول اسوخفاد گردیودر بوه
According to the theoretical framework and the review
of literature, 19 factors (9 personal factors and 10  منانگنن تاثنر و تاثر عهامول مااسو ه،مشظهر بعد ا انجا مااس ات
organizational) were identified as influencing the  بهدنود،  آنها بنشخر ا منانگنن مااس ه غودR+J غد و عهام ی یه
concept of envy among employees. Then,  عامل سا مانی) مهرد پذیر اورار گریخوه و در7  عامل یردک و7(
DEMATEL technique is used to prioritize the
identified factors. To do so, after measuring average of  به مشظهر اواهی بشدک عهامل مهثر بر ج ادت سوا مانی،گا نهایی
influence and the influence of the identified factors And  ا رو یرآیشود تا نول غو کهاک،پذیر غد با تکشن دییخول
the factors that R + J were higher than the average ( 7  مقای وه،) اسخفاد گردیدر نخایج نشا داد یه در بعد یردکANP(
personal and 7 organizational factors) were selected. In
the next step and in order to prioritize the selected  ار یابی غشاخخی آگاهانه ا آیشد بهخور، اجخیاعی مشفی در رت ه او
دیگرا در رت ه دو و آگاهی ا تهاناییهاک دیگورا در رت وه سوه
factors, ANP technique is used. The results showed
that in individual dimension, negative social
 سطح پاینن انصاف و عداا،ارار گریخشدر هیچشنن در بعد سا مانی
comparison in the first rank, conscious cognitive  ار یووابی عی کوورد در رت ووه دو و تعاموول، در سووا ما در رت ووه او
assessment of other’s better future in the second rank
 عضه در رت ه سه ارار گریخشدر با تهجه بوه نخوایج بوه دسو-ره ر
and awareness of other’s abilities were put in the third
rank. Also in organizational dimension, low level of آمد می تها بنا یرد یه مدیرا مشابع ان انی در سا ما هوا بایود
fairness and justice in organization ranked first, براک مهاجه غد با هرگهنه اج اج ا سوهک یاریشوا (مث و یوا
performance evaluation ranked second and leadermember interaction ranked third رWith regard to the مشفی) آمادگی داغخه باغشد و ادرت آنها در آنجا مشوب خهاهود
results, it can be argued that the experts in human غد یه بخهانشد ج ادت را به رااب و به عشها ی عامول انگن غوی
ت دیل یششدر
resource management should prepare themselves to
face any kind of envy on behalf of employees and have  تکشووون هواک،  ج وادت یاریشوووا، ج ووادت:کلیدواژه هـا
ability to change envy to competition and motivation.
تصین گنرک چشدمعنار
Keywords: Envy, Employee’s Envy, Multi-criteria
Decision Making Techniques
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مقدمه
در جه ریخار سا مانی ،اج اسات ببش جدایی ناپذیر یار رو انه یاریشا در ماول یوار اسو و
نقش جناتی در ریخار یاریشا و وایشش آ ها در مال یار داردر برخی ا ماققوا سوا ما هوا را
مکا هایی میپشدارند یه میتها اج اسات را در آ مدیری یرد یا طراجی نیهد و یا جخی آنها
را جذف یرد (پنشش  ،ارن و مایخ ن 2003 ،1؛ دایی ،غاو و اسکابروک)2008 ،2ر سوا ما هوا
هر دو اج اسات مث و و مشفوی را بوه طوهر
براک مهیقن در ب شد مدت و یهتا مدت میبای
مهثر بکار بگنرند (اردیل و مهچ دی ی)2014 ،3ر در این راسخا ،مدیری اج اسوات یاریشوا طوی
 15سا گذغخه به عشها یکی ا را هاک مه براک مهیقن در مانط جهانی مطرح بوهد اسو ر
در جاای یه اج اسات مث ا طریق ریخار سا مانی مث و و تاقنوق سوا مانی مث و اهینو
خاصی پندا یرد  ،اج اسات مشفی در یضاک یار نادید گریخه غود اسو (تواک ،نارایوا و مو
آان خر)2012،4ر
یاریشا در سا ما ها ا طریوق تعوامالت بوننیوردک اج اسوات مث و یوا مشفوی را تجربوه
می یششدر در جاای یه اج اسات مث مرت ط با رویدادهایی ه خشد یه تامنن اهداف ی یورد را
ت هنل می یششد؛ اج اسات مشفی مرت ط با رویدادهایی ه خشد یه مانع تامنن اهوداف مویغوهند
(ی هید ،ههگ شد و اسین )2016،5ر این امر مشوههد اسو یوه اج اسوات مشفوی موانع پنشوری
سا مانی میغهند یرا آنها تاثنر مشفی بر روک ریخارهاک یاریشوا مثول عی کورد پواینن ،یواهش
تعهد و یاهش تال میگذارندر بشابراین ،سا ما ها باید در مهرد این یوا هواک سوا مانی مشوخج
غد به عشها انگن اک براک مقاب ه با این اج اسات مشفی بنشدیششدر ج ادت ا اج اسات مشفی
اس یه ییخر مهرد تهجه ارار گریخه اس و در ارت اب بوا ایون مفهوه یی وهد غوگریی در بونن
تاقنقات ریخار سا مانی وجوهد دارد (تامپ وه  ،گوال و و مارتنش ون2015،6؛ یوههن -چوارا ،7
) 2009ر دانل یی هد این تاقنقات میکن اس به دانل غشاخ مشکل ایراد ج هد در مال یار
باغد؛ یرا یاریشا اغ در تال اند تا اج اج ج ادت خهد را خامه یششود و نخنجوه اعیوا
ج ادت خهد را مبفی یششد (اادک)2018 ،8ر

1. Patient, Lawrence & Maitlis
2. Duffy, Shaw & Schaubroeck
3. Erdil & Müceldili
4. Tai, Narayanan & McAllister
5. Floyd, Hoogland & Smith
6. Thompson, Glasø & Martinsen
7. Cohen-Charash
8. Ghadi
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ی یه ج ادت 1ا واژ اتنن  invidereمشخق غد اس یوه بوه معشوی خنور نگوا یورد
بدخهاهانه میباغدر در ریشهغشاسی ی یه ی مرجع روغن وجهد دارد :خنر نگا یرد ر ج ادت
با نگا به غب دیگر یه چن ک دارد و غب ا داغخن آ مارو اس آغا میگورددر چنو ک
یه دیگرا دارند و غب ندارد در مفهه گ خرد تر هیا اج اج خوهب ،یو دسوخاورد ،یو
ینفن یا ی مش ع میباغدر در برخی مهارد نن غاد و سالم بهد دیگرا میتهانشد مششأ برو
ج ادت باغشد (اسین  ،مراه و دایی)2017،2ر در ج ادت ،یردک یه مهرد مقای ه مشفوی اورار
میگنرد ،هر غبصی نییباغدر در این مقای ه اجخیاعی ما خهدما را با یردک غ نه و هو غوأ
با خهدما مقای ه مییشن ر بشابراین ،اج اج ج ادت مانی اتفاق میایخد یه مقای ه اجخیواعی
بنن ویژگی هاک درونی یارمشد با یارمشد دیگرک یه ویژگی هاک مشوابه دارنود و معیوها در یو
سطح مشابه ارار میگنرند ،انجا میغهد (اادک)2018،ر یالسفه این جش ه اساسوی را ا اور هوا
ا ل غشاسایی یرد اند ،ارسطه در اثر خهد به نا اخالق ننکهماخهج به این نکخه اغوار موییشود
یه ج ادت بوه راجخوی در گورو هواک هو نوهع اابول مشواهد اسو (تواک و هیکوارا 2012،؛
ویدای )2007،3ر
بشابرین ،یکی ا اریا اساسی ج ادت مقای ه اس ر رین دو مربوهب بوه تیایول مویباغود:
ج ادت به معشی ی تیایل اهک به چن ک اس یه دیگورا دارنود و موا نوداری ر ارت واب موا بوا
دیگرا تیای یا را براک بنشخر داغخن بر میانگن در وااعن این اس یه ریشوه ی یوه ج وادت
اغار به نگا به دیگرا دارد یه در ایشجا اهین مییابدر چش به اهوداف دیگورا داغوخن و آ -
چن ک یه آنها آر و دارند ،ما را تاری مییشد یه براک خهدما نن این دسوخاوردها را ببوهاهن
(وابکر2014،4؛ ب ) ،20،5ر
در جا جاضر باید تهجه داغ یه ج ادت هینشه در ی منشه اجخیاعی و در روابط بونن
یردک ر میدهد :براک تهسعه آ  ،باید جداال دو نفر باغشدر یکی هینشوه ج وادت موییشود و
دیگرک مهرد ج ادت ارار می گنردر با تهجه به ایشکه ی سا ما ترین ی ا چشدین یورد تعریوف
غد اس و به مش اه ی مانط اجخیاعی میباغد ،اجخیاا ج ادت بنش ا هیه در مانطهایی
هیچه غری ها یا هر نهع دیگرک ا سا ما ر میدهود (ی هیود و هیکوارا 2016،؛ اسوین و
یوون  )2007،6و هوونچ سووا مانی ا اج اسووات مشفووی ج ووادت در ماوونط یووار در امووا نن و
1. envy
2. Smith, Merlone & Duffy
3. Vidaillet
4. Wobker
5. Belk
6. Smith & Kim
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(اادک)2018،ر مشه و تام ه  )2010( 1اضایه می یششد یه اگر ج ادت بدو یشخور بوه جوا
2
خهد گذاغخه غهد میکن اس عی کرد سا ما ها و خهد یاریشا را به نابهدک بکشاندر م گرث
( ) ، 20بنا می یشد یه مه اس ج ادت را در مانط یار یشخر یشون  ،یورا ایون امور باعوث
ای ایش ریخارهاک پرخاغگرانه و تهاجیی غد و ه یشههاک سوا مانی بوراک بهور ورک را ایو ایش
میدهدر
دایی و هیکارا ( ،)2012مفهه ج ادت در مانط یار را با سه رو مورت ط بنوا یردنودر
نب  ،ج ادت به عشها ی ج مهاعنخی بنا غد یه به ج ادت ی ی دیگرا در ی مانط
مانشد مانط یار بر میگردد ،مهرد دو  ،ج ادت به عشها ی ج وضعی اس یوه بوه تیوای ی
اغار دارد یه در تیامی مهاعن ها عیهمن دارد و نهایخا ،ج ادت به صوهرت یو ببشوی بنوا
میغهد یه ی وایشش اج اسی را به ی رویداد خاص نشا میدهد (دایی و هیکارا .)2012،
بشابراین ج ادت در سا ما ها اهین دارد ،چرا یه ی مفهه بنن یوردک اسو ر سوا ما هوا بور
م شاک تئهرک ت ادات اجخیاعی امکا ت ادات ما وهج و ناما وهج را بونن هیکوارا یوراه
مییششد (ویدای )2007،ر ج ادت ا طریق ت اد میتهاند مشجر به نخایجی مشفی غهدر هشگوامی
یه یردک به سایر هیکارا خهد ج ادت مییشد اج اج رضای ییخرک خهاهد داغ و اعخیواد
به نف خهد را ا دس خهاهد داد و عالی ای ردگی و اسخرج در او ظواهر مویغوهدر او میکون
اس ا به هد عی کرد غی ی خهد غایل غهد و اجخیاا آیشد جریهاک غی ش را نابهد خهاهد یورد
(ویگا ،باادریج و ماریه ک)2014 ،3ر این اج اسات سالمخی یاریشا را به خطر میاندا د و باعوث
میغهد یارمشدا اج اج یششد بنیار ه خشد (غه و ا اتبا )2017،4ر
ا سهک دیگر مانی یه یاریشا این برداغ را دارند یه منا هیکوارا بوی عودااخی وجوهد
ته یع پادا ا نقش غی ی خهد مخیوای موییششود (سوای )2006،5ر بوا
دارد ،خهد را بر ج
تهجه به تئهرک برابرک یاریشانی یه دریایخی خهد را با یارک یه انجا میدهشد بوا هیونن ن و
در هیکووارا خووهد مقای ووه مووییششوود آ گووا ج ووادت در رابطووه بووه وجووهد موویآیوود (توواک و
هیکارا )2012،ر ن هد عداا باعث میغهد یه یاریشا خهد را به صوهرت ین یکوی ،اج اسوی و
غشاخخی ا نقش خهد مج ا یششد (سای )2006،ر هیچشنن رااب براک مشوابع یینواب ،موا و

1. Menon & Thompson
2. McGrath
3. Veiga, Baldridge & Markóczy,
4. Shu & Lazatkhan
5. Saks
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ج ووادت موویغووهد (بوواری ی و

ترینووع نن و در بنشووخر سووا ما هووا ،مشجوور بووه ایجوواد و تاری و
ینفر)2014،1ر
وچنه ( )2000اعخقاد داغ یه اسخفاد ا رو هواک ار یوابی عی کورد یاریشوا ننو سوطح
ج ادت در مانط یار را باا میبرد یرا یاریشا داییا اج اج تهدید مییششد و تاو اسوخرج
ارار میگنرندر مانی یه یاریشا تیایل به دان خن نخایج ار یابی عی کرد خهد دارند مویخهاهشود
یه من ا دسخاورد و پنرو کهاک خهد ،نقاب اهت خهد و نقاب ضعف خوهد در یوار را بششاسوشد و
آ ها را با سایر یاریشا به صهرت خصهصی یا عیهمی مقای ه یششد این مشجور بوه مقای وههواک
نامط هب مخعددک میغهد یه مشجر به ج ادت در یار میغهد (وچنه)200،2ر
هیانگهنه یه اغار غد ،ننروک اساسی ج ادت مانی پدیدار میغهد یه یاریشانی با عی کورد
ضعنف ،تهانایی هاک خهد را با یاریشا بهخر مقای ه مییششد (دایی و هیکارا 2008 ،؛ یهریهرا ،
یروسن و ماسهی ر) ،203،ر به طهر خالصه می تها گف  ،تئوهرک مقای وه اجخیواعی یاریشوا ،
م انی نظرک تهضنح ایشکه چرا برخی یاریشا در مانط یار ج ادت مییششد را ارایوه مویدهودر
نظریة مقای ة اجخیاعی ،بر این یرض تأیند مییشد یه یاریشا ا طریق مقای وة خوهد بوا ایوراد
مشابه ،تهانایی هایشا را ار یابی مییششدر این مقای ه میتهاند به دو نخنجة یامال مخفاوت مشجور
ههی مشجر میغهد و اگر نامط هب
غهد ،اگر نخنجة مقای ة یرد با دیگرا مط هب باغد ،به ی
باغد ،نخنجة آ تبری ههی خهاهد بهدر تبری ههی  ،خهد به ج ادت مشجر میغهد (عابودک
جعفرک و هیکارا )1393،ر
براساج آنچه گفخه غد و با تهجه به اهین ج ادت در مانط سا مانی ،این پژوهش در پوی
غشاسایی و اواهی بشدک عهامل مهثر بر ج ادت یاریشا میباغدر ا این رو سوهاات تاقنوق بوه
صهرت یر مطرح میغهند:
1ر عهامل مهثر بر ج ادت یاریشا یدامشد؟
2ر عهامل مؤثر بر ج ادت یاریشا داراک چه اواهی هایی ه خشد؟
در ادامه با تهجه به بررسی م انی نظرک و پنشنشه پژوهش ،عهامل جدو  1به عشوها عهامول
مهثر بر ج ادت یاریشا غشاسایی گردیدندر

1. Barclay & Kiefer
2. Vecchio
3. Corcoran, Crusius & Mussweiler
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جدول  : 1عوامل موثر بر حسادت کارکنان
عوامل
باورهوا ،ار
نگر ها

هوا و

مقای ووه اجخیوواعی
مشفی

ار یووابی غووشاخخی
آگاهانووه ا آیشوود
بهخر دیگرا

آگوواهی ا تهانووایی
بووااتر هیکووار یووا
مدیر

ع ت نفو
پاینن)

(بواا و

ریخار مایناوان خی
(باا و پاینن)
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شرح

منبع

باورها ،ار ها و نگر هاک ایجاد غد ا
دورا یهدیی بر ریخار یرد در مانط یوار
تاثنر میگذاردر

& Cooper & Payne, 1988;Dogan
Vecchio, 2001;Özkoç & Çalışkan,2015

هشگامی یه غب ااف مخهجه موی غوهد
یرد مشابه با او ،غب ب ،چن هایی دارد
یه غب ااف میخهاهد داغخه باغد اموا
نودارد ایون وضوعن یوا غوی مط وهب در
مری ی و خهدپشوودار غووب ااووف اوورار
میگنرد و غروع به ج ادت مییشدر

DelPriore, & Vaughan, 20 ،; Bartling,
2012; Cohen-Charash and
Mueller’s,2007;Neu,1980;Salovey,1991
;Smith, Kim, & Parrott, 1988
;Brown,
;1986
Smith
et
al.,
1994;Gilbert et al., 1995; Buunk and
Gibbons 2007;Schaubroeck & Lam,
2004

اج اسات پنچنود اک هیچوه ج وادت
واب خه به ار یابی غشاخخی ه وخشد ،یورا
نیی تها آنها را بدو آگواهی ا غورایطی
یه در آ ر میدهشد ،درک یردر

Lazarus,1991;Miceli
Castelfranchi,2007;Johnson-Laird
Oatley,1989;Erez, & Bavli,2005

&
&

در مانط یار هشگامی یه یارمشد مخهجوه
تهانووایی بووااتر هیکووارا یووا موودیرا و
ینفن بااتر آنها در انجا یارها می غهد،
براک تهجنه عی کرد بااتر آنها و در اموا
ماند ا موهرد تا ونن و سوخایش اورار
گریخن آنها اادا به ج ادت مییشد

;Kets de Vries,2004; Lam,et al,20 ،
Ricci and Scafarto,2015

بنن ج ج ادت یاریشا و ع ت نفو
آنها هی خگی مشفی وجهد داردر یعشی بوا
ای ایش ع ت نف ج ج ادت در آنهوا
یاهش مییابدر

;Vecchio,2005;Tessers,1980
Locke & Taylor, 1990

بنن ریخار مایناوان خی یاریشوا و جو
ج ادت آنها هی خگی مث خوی مشواهد
غد اسو ر ریخارهواک سناسوی یاریشوا
میتهاند مشجر بوه سوطح بواایی ا ریخوار
مایناوان خی غوهدر یاریشوانی یوه ریخوار
مایناوان خی بااترک دارند من انی ا نفهذ
و س طه بر روک طرف مقابل خهد در یو
مراود دارنود و ا ایون طریوق وک را وادار
به انجا خهاسخه هاک خوهد موییششودر در
مقابل یاریشانی یوه ریخوار مایناوان وخی

;Klein, 2013
Vecchio,2000
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عوامل

شرح

منبع

پایننترک دارند در مقابل تهدید اجخیاعی
و ریخارهاک سناسی آسن پذیرتر ه وخشد
و خهاسخههاک دیگرا را اجاب مییششدر

جایگا اجخیاعی

انخظارات یاریشوا
ا عی کردغا

واب ووووووووخگی در
مانط یار

تعامل ره ر -عضه

سووطح پوواینشی ا
انصووواف /عوووداا
سا مانی

اسخراتژک یهچو
سا ک سا ما

یاریشانی یه جایگا اجخیاعی پاینن تورک
به هیکارا خهد دارنود ،بوه جواک
ن
توال بوراک براورارک عوداا اجخیواعی،
اج وواج خصوویانه بووه آنهووا را در پش و
ریخارهایشا پشها می یششد و بوا تشودید
این وضعن ج ج ادت در آنهوا ایجواد
میگرددر

;D’Arms and Kerr,2008
Rawls ,1971

یاریشانی یوه عی کورد بوااترک دارنود در
صووهرت ماقووق نشوود خهاسووخههووا و
انخظاراتشوووا  ،بوووراک جووو ج وووادت
م خعدتر خهاهشد بهدر

;Schaubroeck and Lam,2004
Dunn and Schweitzer,2006

یاریشانی یه در انجا یارهایشا م وخقل
عیل می یششد و واب خگی به هیکارانشوا
ندارند ج ادت ییخورک دارنودر مویتوها
نخنجه گری ج ادت با اسخقال یاریشا
هی خگی مشفی داردر

Vecchio,2005

یاریشانی یه تعامول ییخورک بوا مودیرا
خهد (سطح پاینن تعامل با ره ر) دارند به
دانل عد جیای  ،عد دریای بوا خهرد
و یرص هاک آمه غی و ار یابی ایوراد بور
اساج اسوخانداردهاک رسویی ن و بوه
یاریشانی یه تعامول بنشوخرک بوا مودیرا
خهد دارند ،ج ج ادت بنشخرک ن
به هیکارانشا دارندر
وجوووهد غووورایط ناعادانوووه در سوووا ما
ج ادت یاریشا را ای ایش میدهدر
واخی یارمشدک غیل خهد را در معرض ا
دس داد ب نشد اضوطراب و سوردرگیی
وجهد او را یرا میگنردر ایون امور مهجو
میگردد یاریشا باانیاند بعد ا یهچ

Vecchio,2000

;Floyd, Hoogland and Smith,2016
;Kim, O’Neil and Cho,2010
;Kets de Vries, 2004
Narayanan, & McAllister,2012

;Barclay & Kiefer, 2014; Belk,20 ،
Khan and Quaratulain,2009

Cooper & Payne, 1988
Dogan & Vecchio, 2001
Özkoç & Çalışkan,2015
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عوامل

شرح

منبع

بوه یوار
سا ک ابخکار عیل ییخرک ن
داغخه باغشدر اج اج آنها این اسو یوه
میکن اس نفر بعدک یه اخراج میغوهد
وک باغد ،در نخنجه مهج ای ایش یشوار
بر یاریشا میغوهد و جو ج وادت در
به هیکارا ای ایش میدهدر
آنها را ن

یرهشگ سا مانی

ار یابی عی کرد

سن ووووووووووووخ
غنرمشصووووووووفانه
پادا /تش نوووووه و
ترینع

ایجوووواد یضوووواک
راووووابخی (بوووورد،
باخ ) در سا ما

تعارضوووووات درو
گروهی

32

در سووا ما هووایی یووه یرهشووگ سووا ما
مهجو و ایو و ایش هی وووخگی و تع وووق
یاریشووا بووه سووا ما موویگووردد ،در آ
یاریشوووا اج ووواج آراموووش بنشوووخرک
موییششوود و جو ج ووادت در یاریشووا
چشنن سا ما هوایی بوه غودت ییخور ا
سا ما هایی اس یه یرهشوگ سوا ما ،
یاریشووا را بووه راابوو و چشوو و هوو
چشیی با یکدیگر سهق میدهدر
در صهرتی یوه یاریشوا یرایشود ار یوابی
عی کرد را غنرمشصفانه و ناعادانوه بدانشود
این عامل به تقهی ج ج ادت در آنها
یی مییشدر
در صهرتی یوه یاریشوا ورودک یک وانی
براک سا ما داغخه باغشد اما نخایج نابرابر
باغد و مهج ترینع هیکوارک غوهد یوه
نخووایج برابوورک بووا دیگوورا داغووخه اس و ،
مهج برو وایشش هاک مشفی خهاهد غد
یه یکوی ا وایوششهوا برانگنبخوه غود
ج ج ادت یاریشا خهاهد بهد
رااب براک مشابع یینواب ،بوراک موا و
براک ترینعوات مهجو ایو ایش ج وادت
یاریشا به یکدیگر میغهدر
ایرادک یه روجنه رااب جوهیی دارنود در
صهرت انجا یعاان هاک گروهی ،روجنوه
رااب جهیی غا به غدت موهرد تهدیود
اوورار موویگنوورد و بووا هیکارانشووا دچووار

Trevin, den Nieuwenboer, and KishGephart ,2014
Kish-Gephart et al., 2010
Tai, 2012

Alicke, LoSchiavo, Zerbst, & Zhang,
1997
Özkoç & Çalışkan,2015
Wobker,2014; Nickerson and Zenger,
;2008
;Canen and Canen, 2012
Floyd, Hoogland and Smith,2016

;Tai, 2012; Duffy et.al,2012
Garay and Móri, 20 ،

Glick,2002
Vecchio,2000
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تعارض میغهند یه با تشدید این تعارض،
ج ج ادت ای ایش مییابدر

ته یع نابرابر مشابع

یشخر ی

در صهرتی یه بنشخر مشابع یو سوا ما
در اخخنووار یووردک خوواص اوورار بگنوورد و
مهج تجینع مشابع در ی ببش گوردد،
به دانل عد دسخرسی سایر یاریشوا بوه
آ مشابع و ادراک این وضعن بوه عشوها
غورایطی غنور مشصوفانه ،جو ج وادت
یاریشا برانگنبخه میغهدر
یاریشا مهیق واخی مشاهد می یششد یه
بووه خوواطر عی کوورد بوواا مووهرد تشووهیق و
سخایش ارار نییگنرند و یاریشا ضوعنف
به خاطر نقاب ضعفشوا و یو یاریشوا
سر نش نیوی غوهند ،اج واج موی یششود
یشخوور و نظووارت ییووی بوور عی کردغووا
صهرت می گنرد و به نهبه خهد جو بوی
عدااخی در آنها تشدید میغهد و بوا اداموه
این وضعن ج ج ادت در آنهوا ایجواد
میگرددر

Rubin, 2007
Glöckner et al., 20 ،
Hill and Buss, 2008

van de Ven et al., 2009
Floyd, Hoogland and Smith,2016

در این پژوهش تال غد؛ با در نظر گریخن پژوهشها ،مطااعات پنشنن و مود هواک مهجوهد،
مدای جه تشریح عهامل مهثر بر ج ادت یاریشا ارایه غهدر در مد ارایه غد عهامل یردک در
ااا  9غاخ باورها ،ار ها و نگر ها ،مقای ه اجخیاعی مشفی ،ار یابی غوشاخخی آگاهانوه ا
آیشد بهخر دیگرا  ،آگاهی ا تهانایی بااتر هیکوار یوا مودیر ،عو ت نفو (بواا و پواینن) ،ریخوار
مایناوان خی (باا و پاینن) ،جایگا اجخیاعی ،انخظوارات یاریشوا ا عی کردغوا و واب وخگی در
مانط یار و عهامل سا مانی در ااا  10غاخ تعامول ره ور -عضوه ،سوطح پواینشی ا انصواف
/عداا سا مانی ،اسخراتژک یهچ سا ک سا ما  ،یرهشگ سا مانی ،ار یابی عی کرد ،برناموههواک
مشابع ان انی مانشد سن خ غنرمشصفانه پادا /تش نه و ترینع ،ایجاد یضاک راابخی (برد ،باخ ) در
سا ما  ،تعارضات درو گروهی ،ته یع نابرابر مشابع ،یشخر ی و مهشدسی مجدد سا ما ط قوه-
بشدک غد اس ر
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شکل  :1مدل پژوهش

روش پژوهش
پایه هر ع یی ،غشاخ آ اس و اعخ ار و ار اهاننن هر ع یی به رو غشاسیاک م خشی اس
یه در آ ع به یار میرود (جایظ ننا)1395،ر رو به یارگریخه غود در ایون پوژوهش ا نظور
هدف ،تهسعهاک -یاربردک بهد و بر م شاک ماهن و رو در گرو تهصنفی دسخهبشدک میغوهدر
هیچشنن بر م شاک نهع داد ها ،مویتوها آ را پنیایشوی -موهردک دان و ر جامعوه آموارک ایون
پژوهش  10نفر ا خ رگا دانشگاهی و سا مانی یه داراک سابقه یعاان در جه مشابع ان انی یا
داراک تاصنالت مرت ط با رغخه مدیری مشوابع ان وانی و ریخوار سوا مانی بوهد انود ،موی باغودر
اطالعات ایراد مصاج ه غد در پژوهش به صهرت جدو  2می باغد:
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جدول  :2اطالعات افراد مصاحبه شونده در پژوهش
معاون منابع انسانی و

معاونت برنامه ریزی و نظارت

پشتیبانی

راهبردی
2
دیخرک مدیری دواخی

سمت

هیئت علمی دانشگاه

تعداد

5

3

تاصنالت

دیخرک مشابع ان انی-
دیخرک ریخار سا مانی

دیخرک مشابع ان انی-
یارغشاسی ارغد مدیری
و یار
ی

نیهنهگنرک پژوهش ا نهع غنر اجخیاای و گ هاه بریی میباغدر بایود بنوا یورد یو راهکوار
مشاس براک نیهنه گنرک در تصین گنرک چشدمعنار  ،اسخفاد ا تکشن گ هاه بریی اس ر در این
رو ماقق پ ا غشاسایی یا انخباب اوانن واجد نیهنهگنرک ا آ بوراک غشاسوایی و انخبواب
دومنن واجد نیهنه گنرک اسخفاد یا یی می گنردر بوه هیونن ترتنو واجودهاک دیگور نیهنوه
غشاسایی و انخباب می غهندر به مشظهر دسخنابی به هدف پنش روک در مطااعه جاضر ،در گا او
با بررسیهاک جامع یخاببانهاک و ار یابی نخایج مطااعات گذغخه مرت ط ،عهامل مهثر بور ج وادت
یاریشا  ،غشاسایی و اسخبراج گردیدر به مشظهر غربا یورد عهامول غشاسوایی غود ا تکشنو
دییخل اسخفاد گردیدر به مشظهر جیعآورک آراء خ رگا براک پناد سا ک در تکشن دییخول ،ا
پرسششامه با طنف پشج درجه تکشن دییخل اسخفاد غد اس ر در گا نهایی ،به مشظهر اواهیو
بشدک عهامل مهثر بر ج ادت سا مانی پذیر غد بوا تکشنو دییخول ،ا رو یرآیشود تا نول
غ کهاک ( )ANPاسخفاد گردیدر
تکنیک دیمتل
رو دییخل اوانن بار تهسط دو پژوهشگر به نا هاک یهنخال و گوابهج در سوا  1976ارایوه
غدر این تکشن بر اساج مقای ه هاک وجی و ا اب ارهاک تصین گنرک بور م شواک تئوهرک
گراف می باغدر این رو میکن اس تایند یششد روابط منا مخینرها و یوا ماودود یششود
روابط در ی روند تهسعه اک و نظا مشد باغد ( مایدپهر و منر اپهر) 1394،ر به ع ارت دیگر
این تکشن با بررسی روابط مخقابل بنن معنارها ،من ا تواثنر و اهینو آنهوا را بوه صوهرت
امخنا عددک مشب می یشدر
مه ترین غاخصه رو دییخل تصین گنرک چشد معنوار و عی کورد آ در ایجواد روابوط و
ساخخار بنن عهامل میباغدر این تکشن عالو بور ت ودیل روابوط ع و و مع وهای بوه یو مود
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ساخخارک -بصرک ،اادر اس واب خگیهاک درونی بنن عهامل را نن غشاسایی و آ ها را اابل یهو
یشد (وو)2008،ر براک انجا رو دییخل پشج گا ارایه غد اس :
گا 1ر تشکنل ماتری روابط م خقن  :تشوکنل مواتری روابوط م وخقن م وخ طراجوی
آراک ایشا اس ر
پرسشنامه یراخهانی خ رگا و صرف ما در جه ی
گا 2ر بی مقناج یرد ماتری روابط م خقن  :اگر مواتری روابوط م وخقن را  Aبشوامن ،
ماتری  ،Mماتری بیمقناجغد ک  Aبهد یه با اسوخفاد ا یرموه یور بوه دسو مویآیودر
ط نعی اس یه عشاصر روک اطر اص ی ماتری م اوک صفر خهاهشد بهدر
𝐴∗𝐾= 𝑀
()1
𝟏
𝟏
(𝒏𝒊𝒎 = 𝑲
و
)
| 𝒋𝒊𝒛|𝟏=𝒊𝒏∑ 𝒏 ≤ 𝒊 ≤ 𝟏𝒙𝒂𝒎 | 𝒋𝒊𝒛|𝟏=𝒋𝒏∑ 𝒏 ≤ 𝒊 ≤ 𝟏𝒙𝒂𝒎
گا 3ر به دس آورد ماتری روابط نهایی :با تهجه به ماتری بیمقناجغد ک Mمیتوها
ماتری روابط نهایی  Sرا با اسوخفاد ا یرموه یور بوه دسو آوردر در ایون یرموه مواتری 𝐼
ماتری یکه اس ر
∞

3

𝑡𝑀 ∑ = ⋯ 𝑆 = 𝑀 + 𝑀 + 𝑀 +

()2

𝑖=1

2

𝟏𝑺 = 𝑴(𝟏 − 𝑴)−

گا 4ر مااس ه گرو تاثنرگذار و تاثنرپذیر :با مااس ه  J+Rو  R-Jمیتوها منو ا تاثنرگوذار
بهد یا تاثنرپذیر بهد را مشب یردر در این روابط  Rجیع اعداد هر سخه و  Jجیع درایههاک
هر سطر ماتری روابط نهایی اس ر هرچه مقدار  R+Jبنشوخر باغود غواخ موهرد نظور ا نظور
من ا تاثنرگذارک م طتر خهاهد بهد و هرچه  R-Jییخر باغد و به سی مشفی پنش رود من ا
تاثنرپذیرک غاخ و عد ت ط آ بنشخر خهاهد بهدر
𝒏
()3
𝟏 𝒙𝒏) 𝒋𝒊𝒕 ∑( = 𝟏𝒙𝒏] 𝒊𝑺[ = 𝑹


()4

) 𝒋𝒊𝒕
[𝑺𝒊 ]ترانهاد ماتری
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𝒏
𝟏=𝒋

∑( =

]

𝟏𝒙𝒏

𝒊𝑺[ = 𝑱
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گا  5ر تعننن مجیهعه آسخانه تاثنرگذارک و به دس آورد گراف تواثنر غواخ هوا بور
یکدیگر :براک به دس آورد گراف تاثنر غاخ ها بر یکدیگر تصین گنرند باید ار تاثنر
ه وخشد
هری ا غاخ ها را سطح بشدک یشدر عشاصر ماترج  Sیه داراک بنشوخرین ار
انخباب می غهند و با اسخفاد ا گراف پهغش داد می غهندر گراف تاثنر گذارک با اسوخفاد ا
مبخصات ( ) R-J,R+Jبه دس میآید یه  R+Jروک ماهر ایقوی و  R-Jروک ماوهر عیوهدک
ارار میگنردر
فرآیند تحلیل شبکهای ()ANP
یرآیشد تا نل غ که اک جاا عیهمی  AHPاس و تیامی ویژگی هاک مث آ ا جی وه
سادگی ،انعطاف پذیرک ،به یارگنرک معنارهاک ییی و ینفوی بوه طوهر هی موا  ،و ااب نو
بررسی سا گارک در اضاوت ها را دارد و بوراک آ دسوخه ا م وایل تصوین گنورک چشود
معنار یه روابط و واب خگی مخقابل در منا سطهح تصین گنرک وجوهد دارد ارایوه غود
اس ر یرآیشد تا نل غو که اک ( ) ANPهور مهضوهع و م وااه اک را بوه مثابوه غو که اک ا
معنارها ،یرمعنارها و گ یشه ها (هیه این مهارد عشاصر خهاند می غهد ) یه بوا یکودیگر در
خهغه هایی جیع غد اند ،در نظر می گنردر تیامی عشاصر در ی غ که می تهانشود بوه هور
غکل داراک ارت اطات با یکدیگر باغشدر به ع ارت دیگر در ی غو که بوا خهرد و ارت واب
مخقابل بنن و منا خهغه ها امکوا پوذیر اسو ( گارسونا م وه و هیکوارا ) 2008 ،ر ایون
ااب ن  ANPامکا در نظر گریخن واب خگی هاک مخقابل بنن عشاصور را یوراه آورد و در
نخنجه نگر دانقی به م ایل پنچند مدیریخی ارایه موی یشودر تواثنر عشاصور بور عشاصور
دیگر در ی غ که تهسط ی سهپر ماتری در نظر گریخه می غهدر
ساخت مدل و تبدیل مساله /موضوع به یک ساختار شبکهای
مهضهع /م ااه باید به طهر آغکار و روغن به ی سن خ مشطقی ،مثول یو غو که ت ودیل
غهدر این ساخخار غ که اک را می تها ا طریق طهیا می ها و یا هور رو مشاسو دیگورک
چه و دافی ،یا رو گرو اسیی بدس آوردر در این مرج ه مهضهع /م ااه مهرد نظر به
ی ساخخار غ که اک یه در آ گرو ها به عشها خهغه ها مطرح ه وخشد ،ت ودیل مویغوهدر
عشاصر درو ی خهغه میکن اس با ی یا تیامی عشاصر خهغه هاک دیگر ارت واب داغوخه
باغشد (تا تاثنر آ ها بهد یا بر آ ها اثرگذار باغشد)ر این ارت اب ها (واب خگی بنرونوی) بوا
پنکا (ی ش) نشا داد میغهند ( انن و هیکارا )2009،ر
تشکیل سوپر ماتریس و تبدیل آن به سوپر ماتریس حد
براک دس یابی به اواهی هاک ی ی در ی سن وخ بوا تواثنرات مخقابول ،بردارهواک اواهیو
داخ ی در سخه هاک مشاس ی ماتری وارد میغهن در در نخنجه ،ی سوهپر مواتری (در
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وااع ی ماتری تق ن بشدک غد ) یه هر ببش ا این ماتری ارت اب بونن دو خهغوه در
ی سن خ را نشا میهد ،بدس می آیدر این نهع ماتری را سهپرماتری اوانه مینامشودر
با جایگ یشی بردار اواهی هاک داخ ی (ضرای اهین ) عشاصر و خهغهها در سوهپر مواتری
اوانه ،سهپر ماتری نامه و بدس می آیدر در مرج ه بعد ،سهپر مواتری موه و ا طریوق
ضرب مقادیر سهپر ماتری نامه و در ماتری خهغه اک مااس ه می غهدر سوپ ا طریوق
نرماان یرد سهپر ماتری مه و  ،سهپر ماتری ا نظر سخهنی به جااو تصوایی ت ودیل
میغهد (ساعخی) 1999،ر در مرج ه سه (و نهایی) ،سهپر ماتری جد بوا بوه توها رسواند
تیامی عشاصر سهپرماتری مه و تا مانی یه واگرایی جاصل غهد (ا طریق تکرار) ،یوا بوه
ع ارت دیگر تیامی عشاصر سهپر ماتری هیانشد ه غهند ،مااس ه میغهد:

انتخاب گزینه برتر
اگر سهپرماتری تشکنل غد در مرج ه سه یل غ که را در نظر گریخه باغد ،یعشی گ یشهها
نن در سهپر ماتری ااا غد باغشد ،اواهی ی ی گ یشه ها ا سخه مربهب به گ یشهها در
سهپر ماتری جد نرماان غد اابل جصه اس ر اگر سهپر ماتری  ،یقط ببشوی ا غو که
یه واب خگی مخقابل دارند را غامل غهد و گ یشه ها در سهپر ماتری در نظر گریخوه نشوهند،
مااس ات بعدک ا اس صهرت گنرد تا اواهی ی ی گ یشه هوا بدسو آیودر گ یشوهاک یوه
بنشخرین اواهی ی ی را داغخه باغد ،به عشها برترین گ یشه براک مهضهع مهرد نظر انخباب
میغهد ( انن و هیکارا )2009،ر

یافتههای پژوهش
در این تاقنق ،به مشظهر غشاسایی روابط ع ی ا تکشن دییخل اسخفاد گردیدر بوه مشظوهر
جیع آورک آراء خ رگا ( 10خ ر ) براک پناد سا ک در تکشن دییخل ،ا پرسششامه با طنف
پشج درجه تکشن دییخل اسخفاد غد اس ر در گا نهایی ،به مشظهر اواهی بشودک عهامول
مهثر بر ج ادت سا مانی پذیر غد با تکشن دییخول ،ا رو یرآیشود تا نول غو کهاک
( ) ANPاسخفاد گردیدر یایخه هاک جاصل ا اجراک گا هاک دییخل و  ANPبه صوهرت یور
می باغدر
ماتری روابط ی ی عهامل یردک ط ق جدو  3میباغد:
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جدول  : 3ماتریس روابط کلی ( ماتریس  ) Tعوامل فردی
R-J

R+J

r

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

1.123

9.377

5.250

0.476

0.570

0.567

0.624

0.623

0.593

0.657

0.677

0.463

C1

9.107

4.244

0.403

0.460

0.488

0.486

0.473

0.516

0.517

0.442

0.458

C2

9.100

4.485

0.433

0.496

0.503

0.512

0.492

0.535

0.442

0.579

0.493

C3

0.242

9.192

4.717

0.451

0.510

0.521

0.549

0.537

0.451

0.578

0.618

0.503

C4

0.818

9.414

5. ،6

0.457

0.580

0.588

0.614

0.480

0.576

0.6 ،

0.645

0.565

C5

1.287

7.594

3.153

0.305

0.346

0.365

0.297

0.329

0.381

0.394

0.403

0.334

C6

0.600

9.203

4.902

0.434

0.540

0.467

0.546

0.566

0.579

0.592

0.629

0.548

C7

8.780

4.015

0.375

0.353

0.453

0.429

0.446

0.463

0.464

0.493

0.538

C8

6.659

3.088

0.235

0.344

0.351

0.364

0.351

0.382

0.360

0.377

0.324

C9

3.570

4.199

4.302

4.441

4.298

4.475

4.616

4.863

4.127

J

0.619
0.131

0.264
0.482

نیهدار گراینکی  1تاثنر پذیرک و تاثنر گذارک عهامل یردک مهثر بر ج ادت یاریشا را نشا
میدهد:

نمودار : 1نمودار گرافیکی عوامل فردی

ماتری

روابط ی ی عهامل سا مانی ط ق جدو  4میباغد:
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جدول  : 4ماتریس روابط کلی (ماتریس  )Tعوامل سازمانی
R-J

R+J

R

C10

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

0.609

7.292

3.950

0.390

0.449

0.498

0.470

0.435

0.433

0.324

0.226

0.436

0.290

C1

0.781

7.444

3.332

0.316

0.374

0.432

0.393

0.366

0.356

0.280

0.197

0.301

0.317

C2

1.728

5.977

3.852

0.369

0.437

0.478

0.474

0.400

0.409

0.305

0.180

0.440

0.362

C3

1.524

7.108

4.316

0.421

0.478

0.534

0.524

0.472

0.461

0.265

0.264

0.488

0.409

C4

0.060

7.580

3.760

0.374

0.437

0.469

0.451

0.417

0.315

0.289

0.237

0.432

0.338

C5

0.059

7.675

3.808

0.365

0.439

0.486

0.469

0.324

0.398

0.292

0.229

0.455

0.351

C6

0.580

7.992

3.706

0.358

0.430

0.476

0.349

0.397

0.409

0.283

0.234

0.417

0.353

C7

1.179

7.934

3.378

0.323

0.395

0.339

0.410

0.373

0.379

0.272

0.192

0.375

0.320

C8

0.747

7.384

3.319

0.324

0.296

0.434

0.403

0.364

0.337

0.252

0.185

0.414

0.309

C9

0.456

6.480

3.012

0.229

0.331

0.410

0.345

0.318

0.322

0.230

0.181

0.353

0.293

C10

3.468

4.065

4.556

4.286

3.867

3.820

2.792

2.124

4. ،3

3.341

J

نیهدار گراینکی  2تاثنر پذیرک و تاثنر گذارک عهامل سا مانی موهثر بور ج وادت یاریشوا را
نشا میدهد:

نمودار  : 2نمودار گرافیکی عوامل سازمانی
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بعد ا انجا مااس ات ،منانگنن تاثنر و تاثر عهامل در سن خ ( )R+Jمااس ه غد و عوهام ی
یه  R+Jآنها بنشخر ا منانگنن مااس ه غد بهدند مهرد پوذیر اورار گریخوه و جهو اواهیو
بشدک ط ق جدو  5انخباب غدندر
جدول : 5عوامل فردی و سازمانی انتخاب شده جهت اولویت بندی
عوامل فردی
باورها ،ار

ها و نگر ها

عوامل سازمانی
C1

پذیر

تعامل ره ر -عضه

C1

پذیر

مقای ه اجخیاعی مشفی

C2

پذیر

سطح پاینن انصاف و عداا در
سا ما

C2

پذیر

ار یابی غشاخخی آگاهانه ا آیشد
بهخر دیگرا

C3

پذیر

C3

پذیر

آگاهی ا تهاناییهاک دیگرا

C4

پذیر

یرهشگ سا مانی

C4

رد

ع ت نف

C5

پذیر

ار یابی عی کرد

C5

پذیر

ریخار مایناوان خی

C6

رد

C6

پذیر

جایگا اجخیاعی

C7

پذیر

یضاک راابخی بردو باخ در
سا ما

C7

رد

انخظارات یاریشا ا عی کردغا

C8

پذیر

تعارضات درو گروهی

C8

پذیر

واب خگی در مانط یار

C9

رد

ته یع نابرابر مشابع

C9

پذیر

یشخر ی

C10

رد

اسخراتژک یهچ
سا ما

سا ک

سن خ غنر مشصفانه پادا
ترینع

و

به مشظهر اواهی بشدک عهامل مهثر بر ج ادت یاریشا پوذیر غود بوا تکشنو دییخول ا
رو یرآیشد تا نل غ کهاک ( )ANPاسخفاد گردیدر نخایج جاصول ا مااسو ات ایون ببوش در
جداو یر ارایه گردید اس ر سهپر ماتری نامه و عهامل یردک در جدو  6ارایه غد اس :
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جدول  : 6سوپر ماتریس ناموزون عوامل فردی
معیارهای اصلی
آگاهی ا تهاناییهاک دیگرا

آیشد بهخر دیگرا

عی کردغا
ار یابی غشاخخی آگاهانه ا

انخظارات یاریشا ا

باورها ،ار
ها و نگر ها

جایگا اجخیاعی

0.278

0.349

0.000

0.227

0.205

0.157

0.242

0.100

0.141

انخظارات
یاریشا ا
عی کردغا

0.127

0.093

0.000

0ر3 ،

0.215

0.024

0.070

0.032

باورها،
ار ها و
نگر ها

0.109

0.133

0.151

0.000

0.214

0.091

0.267

0.107

جایگا
اجخیاعی

0.098

0.201

0.200

0.054

0.000

0.032

0.203

0.144

ع ت نف

0ر2 ،

0.161

0.046

0.192

0.097

0.000

0.134

0.191

مقای ه
اجخیاعی
مشفی

0.205

0.209

0.220

0.176

0.180

0.421

0.000

0.107

ج ادت
سا مانی

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

در مرج ه بعد ،سهپر ماتری
ی غهد سپ
خهغهاک مااس ه م 
42

ع ت نف

ار یابی
غشاخخی
آگاهانه ا
آیشد بهخر
دیگرا

مقای ه اجخیاعی مشفی

هدف

0.000

0.204

0.156

0.260

0.136

0.191

0.226

ج ادت سا مانی

معنارهاک
اص ی

آگاهی ا
تهاناییهاک
دیگرا

هدف

مه و ا طریق ضرب مقادیر سهپر ماتری نامه و در ماتری
سهپر ماتری مه و به دس آمد هیگرا می غهد توا بوه و
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نهایی عهامل برسن ر در این پژوهش سهپر ماتری مه و به وسن ه نر ای ار سهپردسنژ هیگورا
غد و نخایج و هاک نهایی عهامل در جدو  7یر نیایش داد می غهدر
جدول  : 7رتبه عوامل فردی موثر بر حسادت کارکنان
عوامل

اوزان نرماالیز شده

اولویت عامل

مقای ه اجخیاعی مشفی

0.18668

1

0.14166

4

ع ت نف

0ر493 ،

6

انخظارات یاریشا ا عی کردغا

0.09504

7

جایگا اجخیاعی

0ر971 ،

5

ار یابی غشاخخی آگاهانه ا آیشد بهخر دیگرا

0.17436

2

آگاهی ا تهاناییهاک دیگرا

0.16761

3

باورها ،ار

جدو  8سهپر ماتری

ها و نگر ها

نامه و عهامل سا مانی را نشا میدهد:
جدول : 8سوپر ماتریس ناموزون عوامل سازمانی
معیارهای اصلی
ار یابی عی کرد

سا ما

اسخراتژک یهچ
سا ک

تعارضات درو گروهی

تعامل ره ر -عضه

ته یع نابرابر مشابع

عداا در سا ما

سطح پاینن انصاف و

پادا

تعارضات
درو
گروهی

0.096

0.892

0.000

0.083

0.039

0.167

و تش نه

0.083

0.000

0.029

0.136

0ر5 ،

0.167

سن خ غنر مشصفانه

اصلی

اسخراتژک
یهچ
سا ک
سا ما

0.127

0.102

0.239

0.167

0.204

0.152

0.107

ج ادت سا مانی

معیارهای

ار یابی
عی کرد

0.000

0.241

هدف

0ر5 ،

0.084

0.099
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معیارهای اصلی

هدف

تعامل
ره ر-
عضه

0.242

ته یع
نابرابر
مشابع

0.086

سطح
پاینن
انصاف و
عداا در
سا ما

0.323

0.109

0.740

0.391

0.248

0.020

0.515

0.000

0.080

0.361

هدف
0.030

0.000

0.312

0.167

0.167

0.000

0.216

0.175

0.146

0.054

0.419

0.141

سن خ
غنر
مشصفانه
پادا و
تش نه

0.171

0.095

0.620

0.238

0.264

0.167

0.000

0.088

ج ادت
سا مانی

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

رت ه بشدک عهامل سا مانی مهثر بر ج ادت یاریشا در رو
اس :

 ANPدر جدو  9ارایوه غود

جدول : 9رتبه عوامل سازمانی موثر بر حسادت کارکنان
عوامل

اوزان نرماالیز شده

اولویت عامل

ته یع نابرابر مشابع

0.10149

6

تعامل ره ر -عضه

0.14802

3

ار یابی عی کرد

0.1493

2

سطح پاینن انصاف و عداا در سا ما

0.24795

1

و تش نه

0.1454

4

0ر043 ،

5

0.0974

7

سن خ غنر مشصفانه پادا
اسخراتژک یهچ

سا ک سا ما

تعارضات درو گروهی
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بحث و نتیجه گیری
هیانگهنه یه اغار غد ،ج ادت در سا ما ها اهین

دارد ،چرا یه ی

مفهه بنن یردک

اس ر مانی یه یاریشا ج ادت را تجربه می یششد ،اثرک مشفی بر ریخوار آ هوا داردر در
وااع ،مانی یه یرد ج هد به آ چن ک یه خهاها آ اس  ،دس
یه غ اه

یادک به وک دارد ،آ مشفع

را ی

نیی یابد و یرد دیگرک

مییشد ،یورد ج وهد درصودد ج ورا

برمی آید و این ج را می تهاند به صهرت ریخارهاک مبرب و غنربهر ورانه نیهد پندا یشودر
در جاانکه در تاقنقات گذغخه تیری اص ی بر غشاسایی پنامدهاک ج ادت سا مانی بهد ،
تهجه به عهامل مهثر بر ج ادت یاریشا نادید گریخه غد اس ر غشاسایی و معریی عهامل
مهثر بر ج ادت یاریشا
ما ن ط یار یی
غشاخ

میکن اس

به سا ما ها در درک بهخر ای ن اج اسات مشفوی در

یشد و انعطاف پذیرک در مانط یارک را ای ایش دهدر هیچشنن سا ما ها

بهخرک ا چگهنگی مدیری

ج ادت خهاهشود داغو

ریخارهاک اجخیاای جاصل ا آ را به خهبی تشبن

و ناوه درسو

برخوهرد بوا

می دهشدر بشابراین ایون پوژوهش بوه

دن ا غشاسایی و اواهی بشدک عهامل مهثر بر ج ادت یاریشا اس
عهامل آگاهی یابشد و ا پنامدهاک مشفی اجخیاای یه ج ادت در ااا

تا سا ما هوا ا ایون
ریخارهواک مبورب

می تهاند به دن ا داغخه باغد ،پنشگنرک نیایشدر
هیانگهنه یه نخایج رت ه بشدک نن نشا می دهد ،مه ترین عامل سوا مانی موهثر بور
ج ادت یاریشا سطح پاینن انصاف و عداا

در سا ما می باغدر مطااعات نشا می دهد

یه هشگا ته یع مشایع و م ایا در سا ما  ،در صهرتی یه یاریشا نهع ته یع مشایع و م ایا
را در تقابل با ادرا ک خهد ا عداا

بدانشد (ادراک ا بی عدااخی ،) 1و م ایاک هیکارانشا را

بااتر ا م ایاک دریایخی خهد بدانشد ،ج
( اسین

ج ادت آنها ن

به هیکارا ای ایش می یابد

و هیکارا ) 2017 ،ر وجهد غرایط ناعادانه در سا ما ج ادت یاریشا را ای ایش

می دهد ( باری ی و ینفر )2014 ،ر به این عامل در تاقنقات باری ی و ینفر (  ) 2014و ب و
(  ) ، 20به عشها عام ی تاثنرگذار بر ج ادت یاریشوا اغوار غود اسو ر در ایون رابطوه
پنششهاد می گردد ،مدیرا به طهر صریح و واضح تعهد خهد را به یاریشا دربوار رعایو
عداا

در تصین گنرک و ته یع مشایع و م ایا ،اجراک درس

یرد یاریشا ن

اهاننن ،اطالع رسانی و آگوا

به وظایفشا  ،ایجاد ج هّ صینیی و م خشی بر اعخیاد در سا ما  ،ابالغ

و در اجراک تصین هاک خهد نشا دهشدر هیچشنن پنششهاد می غهد مشابعی به طهر مکخهب

1. perception of injustice
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دربار اهاعد و رویههاک جارک سا ما در اخخنار یاریشا گذاغخه غهد تا ا چگهنگی برنامه
ری کها و اتباذ تصین هایی یه بر آ ها اثرگذار اس  ،آگا گردندر
دومنن عامل سا مانی مهثر بر ج ادت یاریشا  ،ار یابی عی کورد موی باغودر عی کورد
ار یابی می غهد :او تهسعه یاریشا یه این یار ا طریق ارایه با خهرد

یاریشا به دو ع

و آگا یرد ایشا به نقاب اهت و ضعف انجا می غهدر دو  ،مرت ط یرد نخایج ار یابی به
سن خ پرداخ

( ریش ) 2003 ،ر بشابراین ،در هر دو مهرد ،یاریشا باید نگر

معنارهاک ار یابی عی کرد داغخه باغشدر در صهرتی یه یاریشا تشوبن

مث خوی بوه

دهشود عی کورد

برابرک با هیکارانشا داغخه اند اما با خهرد ار یابی براک آنها صریا نقواب ضوعف را نشوا
می دهد ،میکن اس

اج اج ادراک ا بی عدااخی در آنها ای ایش یابد و پنامد آ ای ایش

اج اسات مشفی خهاهد بهد (ا جی ه اج اسات مشفی هشگا ادراک بوی عودااخی ایو ایش
ج

م خشی بر یرایشد ار یابی

ج ادت می باغد)ر هیچشنن در صهرتی یه یاریشا پرداخ

عی کرد را غنرمشصفانه و ناعادانه بدانشد ،این عامل مشجر به تقهی

ج

ج ادت در آنها

می غهد ( باری ی و ینفر)2014 ،ر هیراسخا با نخنجه این تاقنق ،وچنه (  )2000نن اعخقواد
یه اسخفاد ا رو هاک ار یابی عی کرد یاریشا سطح ج ادت در ماونط یوار را

داغ

باا می برد ر در این راسخا پنششهاد می غهد با خهرد جاصول ا ار یوابی هوا یوه بوه غوکل
رهشیهدهاک عی ی براک برطرف یرد نقاب ضعف و تشهیق نقاب اهت تهنه موی غوهد بوه
صهرت غفاف به یاریشا ارایه گرددر
سهمنن عامل سا مانی مهثر بر ج ادت یاریشا  ،تعامل ره ر  -عضه می باغودر تعامول
ره ر  -عضه می تهاند داراک ینفن

باا یا پاینن باغد و ره ر بر اساج غشاخخی یه ا پنرو

دارد تصین میگنرد یدا را برگ یشدر واخی می گهین ینفن
یعشی ،اعخیاد ،عالاه ،تعهد و اجخرا در سطح باایی اس
در سطح باایی ا تعامل ره ر  -عضه ه خشد ،ن

تعامل ره ر  -عضه بااسو

( نانددیار) ،20 ،ر اعضاک گرو یه

به ی انی یه در سطح پواینشی اورار

دارند ،یرصخهاک آمه غی بهخر ،مشابع ،اطالعات ،با خهرد ،وظایف یارک چااش برانگن تر و
جیای

بنشخرک را دریای

می یششد ( اند و هیکارا  ) 2000 ،و در نخنجه عی کرد بهخرک

خهاهشد داغ ر وای ماننکه تعامل ره ر  -عضه در سطح پاینشی ارار دارد ،ره ر ،اعضوا را
براساج اسخانداردهاک رسیی و خش

ار یابی می یشدر این ار یابی اغ

ا طریق مقای ه

یرد با ن دیکخرین ایراد به او (هیکارا ) انجا می غهد و بر اج اسات یارمشد تأثنر می گذارد
( ین و هیکارا ) 2009 ،ر بشابراین روابط بنن ره ر و اعضا نقش مهیی در برو ج ادت ایفا
می یشدر ی هید و هیکارا ( ) 2016و نارایا و م
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بر این عامل تایند یراوانی داغخه اندر در این راسخا پنششهاد می غوهد ،ره ورا و مودیرا
سا ما ها با برگ ارک ج ات ماهنانه پرسش و پاسخ و یراه یورد غورایطی یوه در آ
یاریشا بخهانشد نظرهاک خهد را به طهر آ اد و بدو ترج بنوا یششود ،در جهو
رابطه خهب و صینیانه اادا یششد ،تا بدین ترتن
یراه گردد یه این عامل مشجر به تقهی

تقهیو

روابط مط هب بنن مدیرا و یاریشوا

روجنوه هیکوارک و تعواو یاریشوا در جهو

رسند به اهداف سا مانی می غهدر
در نهای
اس  ،مدیری
پنامدهاک مث

ایشکه ،ا آنجایی یه ج ادت ی
سا ما باید توال

اج اج ذاتی یضاک راوابخی یوارک امورو

یشود توا یرهشوگ سوا مانی غوامل اج اسوات مشفوی و

آ ها را جای یشدر به طهر خاص ،مدیرا مشابع ان انی باید براک مهاجوه

غد با هرگهنه اج اج ا سهک یاریشا (مث
آنها در آنجا مشب

یا مشفی) آمادگی داغخه باغشد و اودرت

خهاهد غد یه بخهانشد ج ادت را به رااب

و بوه عشوها یو

عامول

انگن غی ت دیل یششدر
در پایا  ،پنششهادات پژوهشی تاقنق نن به غرح یر می باغشد:
 پنششهاد می غهد یه تاقنقات دیگر ،تاثنر مخینرهاک جیعن
سن ،من ا تاصنالت و سابقه خدم

غشاخخی مانشد جش ن ،

را بر ج ادت یاریشا بررسی نیایشدر

 مدای مشابه مد تاقنق در باث پنامدهاک ج ادت یاریشا معریی نیایشدر
 در تاقنقی به مقای ه من ا ج وا دت یاریشوا در سوا ما هواک دواخوی و خصهصوی
پرداخخه غهدر

منابع
تاقنق در ع ه ان انیر تهرا  :انخشارات سی .

جایظ ننا ،مایدرضا ر() 1395ر مقدمه اک بر رو
بردس  ،اسفشدیار ر() 1389ر یاربرد یرآیشد تا نل غ که اک (  ) ANPدر برنامه ریو ک غو که اک و
مشطقه اک ر نشریه هشرهاک ی ا  -معیارک و غهرسا ک ،غیار  41ر  90 - 79ر
عابدک جعفرک ،ج ن؛ غنعه اد  ،ااهه و سندج نشی ،سند سینرا ر() 1393ر تأثنر ج ادت بور
تیایل به ترک خدم پرسخارا به منوانجی گورک خوهداجخرامی و ریخارهواک غنرغوهروندک ،
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