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مقدمه
ماهیت و . حسادت یک احساس ناخوشایند و فراگیر است

محور اصلی حسادت، آرزو یا تالش براي از دست رفتن 
شخص دیگر است؛ خواه به خودش برسد یا نه، و نعمت

ها بدون اکثر انسان. )1(گري باشد یا خیرخواه به صالح دی
در نظر گرفتن فرهنگی که دارند این احساس را تجربه 

اغلب اوقات، حسادت پیامدهاي مخرب و . )2(کنندمی
به عنوان . اجتنابی براي فرد، گروه و سازمان داردقابلغیر

ي منفی بین ، وجود رابطهShawو Duffyنمونه، 
آنها از . هی را تأیید کردندحسادت و کیفیت روابط گرو

هاي کاري با استفاده از هاي تیمسازي ویژگیشبیهطریق
تیم متشکل از دانش آموزان مدارس مختلف، به این 143

نتیجه رسیدند که بین حسادت و انسجام گروهی، 
به این . منفی وجود داردي حسادت و توانایی گروه رابطه

معنی که افزایش حسادت، انسجام گروهی و توانایی گروه 
همچنین کاهش انسجام و توانایی . )3(دهدرا کاهش می

گروه منجر به افزایش غیبت اعضاي گروه، کاهش 
.)4(شودعملکرد و رضایت گروهی می

عوامل مؤثر در بروز حسادت را شامل محققان سازمانی
دانند که شامل ادراك فردي، عوامل میي کلیسه دسته

درك . )4(باشندمافوق می-سازمانی و درك روابط مادون
مادون، سومین علت حسادت کارکنان -فوقروابط ما

تواند داراي عضو می-تبادل رهبر. شناخته شده است
کیفیت باال یا پایین باشد و رهبر بر اساس شناختی که از 

وقتی .. ام را برگزیندد کدگیرپیرو دارد تصمیم می
عضو باالست یعنی، اعتماد، -گوییم کیفیت تبادل رهبرمی

طور به.)4(عالقه، تعهد و احترام در سطح باالیی است
عضو و -تجربی، تحقیقات روابط مهمی بین تبادل رهبر

بسیاري از نتایج کاري مثل رضایت زیردستان از 
و سرپرست، وضوح نقش، رضایت کلی، تعهد سازمانی 

به عالوه .)5(دندهرفتار شهروندي سازمانی را نشان می
عضو - اعضاي گروه که در سطح باالیی از تبادل رهبر

هستند، نسبت به کسانی که در سطح پایینی قرار دارند، 
هاي آموزشی بهتر، منابع، اطالعات، بازخورد، فرصت

وظایف کاري چالش برانگیزتر و حمایت بیشتري را 
و در نتیجه عملکرد بهتري خواهند ،)7،6(کننددریافت می

عضو در سطح پایینی -ولی زمانیکه تبادل رهبر. داشت
قرار دارد، رهبر، اعضا را براساس استانداردهاي رسمی و 

این ارزیابی اغلب از طریق . کندخشک ارزیابی می
انجام ) همکاران(ترین افراد به او ي فرد با نزدیکمقایسه

بنابراین .)8(گذاردکارمند تأثیر میشود و بر احساساتمی
روابط بین رهبر و اعضا نقش مهمی در بروز حسادت ایفا 

عضو -ي تبادل رهبرنظریهبر این اساس. کندمی
)Leader- member exchangetheory( در این

ي رهبري این نظریه تنها نظریه.زمینه کاربرد بیشتري دارد
ر با هر یک از است که بر روابط متغیر و متفاوت رهب

.)10(کندزیردستان تأکید می

Vecchio اي حسود بودن کار ساده«، پژوهشی با عنوان
، انجام »حسادت و حسادت جنسی در محیط کار: نیست

این پژوهش نشان داد که بین تبادل نتایج حاصل از. داد
د ي منفی وجوعضو و حسادت کارکنان رابطه-رهبر
به بررسی تأثیر نیزChoو Kim ،O’Neill.)9(دارد

کارکنان و رفتار شهروندي عضو بر حسادت -تبادل رهبر
از نظر آنها حسادت یک هیجان منفی . پرداختندسازمانی

و نامطلوب است و زمانیکه فرد خودش را با همکارانش 
شود که دیگران هایی میکند و متوجه نعمتمقایسه می

. دهددارند و او ندارد، این احساس به او دست می
-همچنین به این نتیجه رسیدند که سطح پائین تبادل رهبر

رفتارهاي عضو منجر به افزایش حسادت و کاهش 
.)10(شودشهروندي سازمانی می

Nandedkar تسهیم «در پژوهش خود تحت عنوان
نشان داد » دانش و رفتارهاي غیرشهروندي کارکنان حسود

تسهیم عضو بر حسادت و حسادت بر - که تبادل رهبر
عالوه بر این حسادت بر . دانش کارکنان تأثیر منفی دارد

.)4(شهروندي کارکنان تأثیر مثبت داردرفتارهاي غیر
سه پیامد اصلی حسادت در محیط کار شامل رفتارهاي 
کاري و تمایل به ترك خدمت، روابط بین فردي و 

.)11(باشندمی) یا غیرشهروندي(اجتماعی ارهاي ضدترف
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هاي رفتاريرفتارهاي غیرشهروندي سازمانی، شامل کج
خفیفی هستند که برخالف هنجارهاي سازمانی مبنی بر 
احترام متقابل، و با نیت نامعلوم و مبهم درصدد ضربه زدن 

ادبی، ي این رفتارها بیمشخصه. باشندبه طرف مقابل می
.)12(باشدعدم توجه و احترام به دیگران می

. ر ضد اجتماعی، تخریب اجتماعی استترین رفتارایج
Duffyتخریب اجتماعی را اینگونه تعریف و همکاران ،

رفتاري که در طول زمان، مانع ایجاد و حفظ ": کنندمی
روابط بین فردي مؤثر، شهرت و موفقیت کاري 

نیز Muellerو Cohen-Charash.)13(".شودمی
را ورانهبهرهي بین حسادت و رفتارهاي کاري غیر رابطه

ورانه رفتارهاي کاري غیر بهره. مورد بررسی قرار دادند
شامل رفتارهایی هستند که ضربه زدن به دیگران را مورد 

نتایج پژوهش آنها نشان داد که در . دهندهدف قرار می
ي بین حسادت و رفتارهاي کاري عدالتی، رابطهشرایط بی

.)14(تر خواهد بودورانه قويغیر بهره
ي رفتارهایی، شامل تبادل دانش و سهیم دانش مجموعهت

تسهیم دانش، . اطالعات و کمک کردن به دیگران است
شبیه رفتارهاي شهروندي سازمانی است که به طور 

محققان .شودها انجام میاختیاري و داوطلبانه در سازمان
ي شخصی است و معتقدند، تسهیم دانش یک پدیده

بنابراین . )15(ن کار سختی استتشویق افراد به انجام آ
کارکنان همیشه انگیزه و اشتیاق کافی براي تسهیم دانش 

شود که در این تحقیق، به این نکته تأکید می. ندارند
زمانی که فرد . حسادت، تأثیر بیشتري بر تسهیم دانش دارد

یابد و حسود به آن چیزي که خواهان آن است دست نمی
به وي دارد، آن منفعت را فرد دیگري که شباهت زیادي 

. )16(آیدکند، فرد حسود درصدد جبران بر میکسب می
هاي مختلفی براي ضربه زدن به طرف بنابراین از تاکتیک
این احساس منفی احتماالً مانع . کندمقابل استفاده می

از آنجا که تسهیم دانش . شودکمک کردن فرد حسود می
آن افراد به نوعی تبادل اجتماعی است که از طریق 

ي فراهم کردن اطالعات اساسی، به یکدیگر کمک وسیله

، فرد حسود میزان تسهیم دانش خود را کاهش )4(کنندمی
.دهدمی

YuوChu مفهوم تسهیم دانش را همان رفتارهاي ،
آنها در تحقیق خود نشان . دانندشهروندي سازمانی می

وجود ي منفی هیم دانش رابطهدادند که بین حسادت و تس
، نشان دادند که حسادت و همکارانKim.)17(دارد

. کندکارکنان، رفتارهاي شهروندي آنها را محدود می
.)10(شودمنجر به کاهش تسهیم دانش میبنابراین حسادت 

توان گفت، اگرچه حسادت یک به طور خالصه می
احساس فراگیر است و بر رفتار سازمانی کارکنان آثار 

وانکارناپذیري دارد، با این حال محقّقان مدیریت مخرب 
هاي تجربی در این زمینه کوتاهی در انجام پژوهش

بنابراین، تحقیق حاضر در صدد است تا به . اندکرده
بررسی نقش حسادت در محیط کار بپردازد و با برجسته 
کردن کارکرد آن، زمینه را براي تسهیم دانش بیشتر فراهم 

یت این هیجان منفی، پیامدهاي آن کنترل و کند؛ تا با مدیر
هاي کاري همچنین سرپرستان و رهبران گروه. کاهش یابد

با در نظر گرفتن اهمیت و نقش حسادت در محیط کار، 
اي تبادل کاري خود با زیردستان را مدیریت کنند به گونه

در این . که مانع بروز یا تشدید این هیجان منفی شود
بر آن است تا به تبیین تأثیر تبادل راستا، پژوهش حاضر 

ي بین حسادت عضو بر حسادت کارکنان و رابطه-رهبر
.با تسهیم دانش و رفتارهاي غیرشهروندي کارکنان بپردازد

بررسیروش 
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، 

یابی معادالت تحلیلی و مبتنی بر روش مدل-پیمایشی
Structural(ساختاري  Equation Modeling (

ي ارائه هاي مطروحه و پیشینهبا توجه به نظریه. است
شده، مدل مفهومی پژوهش حاضر با اقتباس و تعدیل 

و به مقتضاي بوم محیط ایران، )Nandedkar)4ي مطالعه
شود به تدوین ، مالحظه می1شمارههمانطور که در شکل 

:پرداخته استروروبهپنج فرضیه به شرح 
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بر حسادت کارکنان تأثیرعضو-تبادل رهبر: 1فرضیه 
.منفی دارد

حسادت بر تسهیم دانش کارکنان تأثیر منفی : 2فرضیه 
.دارد

حسادت بر رفتارهاي غیرشهروندي کارکنان : 3فرضیه 
.تأثیر مثبت دارد

از طریق حسادت بر تسهیم عضو- تبادل رهبر: 4فرضیه 
.دانش کارکنان تأثیر دارد

از طریق حسادت بر عضو-تبادل رهبر: 5فرضیه 
.رفتارهاي غیرشهروندي کارکنان تأثیر دارد

بیمارستان ي آماري این پژوهش را پرستاران رسمی جامعه
دهند که بنابر در شهر مشهد تشکیل می) عج(قائم

اطالعات کسب شده از واحد خدمات پرستاري این 
از روش . باشدنفر می231بیمارستان، تعداد آنها 

ي گیري تصادفی ساده براي انتخاب اعضاي نمونهنمونه
حجم نمونه با استفاده از فرمول حداقل . آماري استفاده شد

110، 95/0و سطح اطمینان 05/0دقت برآوردکوکران با 
در همین راستا پس از اخذ مجوز از .نفر تعیین شد

معاونت دانشگاه فردوسی مشهد و سپس اداره آموزش 
پرسشنامه در بین 130تعداد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

110هاي آوري شد که پاسختاران توزیع و جمعپرس
الزم به ذکر .واقع شدها مبناي پردازش دادهپرسشنامه 

دهندگان این اطمینان داده شد که است که به پاسخ
یکی از اقداماتی که در . هاي آنها افشا نخواهد شدپاسخ

این راستا صورت گرفت این بود که پر کردن پرسشنامه 
گرفت؛ همچنین در ابتداي پرسشنامه، نام صورت میبی

هاي که دادهداد محقق به صورت کتبی این اطمینان را می

آوري شده تنها نزد محقق و صرفاً براي پردازش جمع
.خواهد بود

گیري حسادت از منظور اندازهدر پژوهش حاضر به
. ، شامل پنج گویه استفاده شد)Vecchio)18ي پرسشنامه
درونی این سازه با استفاده از روش آلفاي سازگاري

آمددستبراي آن به74/0کرونباخ بررسی شد و ضریب 
:هاي این ابزار به شرح زیر استدو نمونه از گویه

براي کار و تالش دیگران بیشتر از کار من،سرپرست-
.شودمن ارزش قائل می

شانس بوده و بهترین کارها بینم دیگران خوشوقتی می-
.شومگیرند، تا حدي ناراحت میرا بر عهده می
نیز به )VanYperen)19وJanssenي از پرسشنامه
. عضو استفاده شد-گیري کیفیت تبادل رهبرمنظور اندازه

ضریب . در این پرسشنامه از هفت گویه استفاده شده است
نمونه از دو.باشدمی92/0براي این هفت گویه آلفا 
:استشرحاینبهط به متغیر مذکورهاي مربوگویه
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بهکاريمسائلحلدرداردتمایلشخصاًمنسرپرست-
.کندکمکمن
باشدروابط کاري من با سرپرستم اثربخش می-

که )Lee)20ي طراحی شده توسط سپس از پرسشنامه
باشد براي ارزیابی تسهیم دانش شامل هفت گویه می

.دست آمدبه83/0استفاده شد که ضریب آلفا براي آن 
:استشدهآوردهادامهدردوگویه به عنوان نمونه

همکارانمسایرباراکاري خودهايوگزارشمستندات-
.گذارممیاشتراكبه
هاي کاري را با همکارانم به چگونگی تهیه گزارش-

.گذارماشتراك می
Cortina،Magle ،Williamsي و نهایتا از پرسشنامه

به منظور ارزیابی رفتارهاي )Langhout)21و 
نیز شامل این پرسشنامه. به عمل آمدغیرشهروندي استفاده 

87/0باشد که ضریب آلفاي مربوط به آنها هفت گویه می
در ادامه دوگویه مربوط به این متغیر عنوان .محاسبه شد

.شودمی
در طول چند ماه اخیر، در شرایطی قرار داشتم که مرا 

کرد نسبت به همکارانم دست به انجام کارهاي ترغیب می
:زیر بزنم

یا طوري رفتار کنم که گویا همکارانم را ناراحت کنم و-
.من مافوق آنها هستم

ام و یا هاي همکارانم کم توجهی کردهنسبت به گفته-
.امعالقگی نشان دادهنسبت به نظراتشان بی

70/0پایایی ابزارها در مطالعات اصیل اولیه نیز از مقدار 
توان به مطالعه به عنوان نمونه می. بیشتر بوده است

Nandedkar اشاره کرد که در آن میزان ضریب آلفا
، 73/0، تسهیم دانش 88/0عضو -براي متغیر تبادل رهبر

. بوده است81/0و حسادت 76/0رفتارهاي غیرشهروندي 
الزم به ذکر است که در حد جستجوي محقق پژوهشی در 

ابزارها استفاده شده ایران یافت نشد که در آن از این
هاي مذکور استفاده به عمل امهلذا از ترجمه پرسشن. باشد
که شده هستند چراها استانداردپرسشنامهبنابراین. آمد

روایی محتواي آنها با توجه به تحقیقات خارجی پیشین 

در عین حال به منظور بررسی روایی . تأیید شده است
محتوایی ابزار سنجش، چند پرسشنامه به تعدادي -صوري

نین به چند تن از ي مدیریت و همچاز اساتید رشته
ایشان با توجه به عنوان و هدف تحقیق . پرستاران داده شد

سپس اصالحات جزئی . نظرات خود را مطرح کردند
به منظور بررسی روایی ابزار همچنین. صورت گرفت

سنجش از تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد که نتایج 
الزم به .ها ارائه شده استحاصل از آن در بخش یافته

ها از طیف لیکرت براي ر است، در همه پرسشنامهذک
کامال -1(دهندگان استفاده شده است سنجش تمایل پاسخ

).کامال موافق-5مخالف تا 
ها در سطح توصیفی، از به منظور تجزیه و تحلیل داده

و در سطح استنباطی، براي 18نسخه spssافزار نرم
لیزرل مبتنی بر افزار روابط از نرمبرازش مدل و آزمون

.   یابی معادالت ساختاري استفاده شدروش مدل

هایافته
110آوري شده، از بین هاي جمعبراساس داده

بیشتر. نفر زن بودند18نفر مرد و 92دهنده، پاسخ
داراي تحصیالت لیسانس ) درصد3/88(دهندگان پاسخ

همچنین، اکثر آنها. سال سن داشتند35تا 25بوده و بین 
هاي شاخص. سال بودند5ي کاري کمتر از داراي سابقه

هاي پراکندگی و شاخص) میانگین، میانه(مرکزي 
براي هریک از ) واریانس، انحراف معیار و دامنه تغییرات(

.مشخص شده است1شماره متغیرهاي تحقیق در جدول 

هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي شاخص:1شماره جدول 
تحقیق

دامنه متغیرها
تغییرات

انحرافمیانگین
معیار

واریانس

-رهبرتبادل
عضو

3.432.160.830.69

حسادت 
کارکنان

3.803.280.710.50

31.990.540.29تسهیم دانش
رفتارهاي 

غیرشهروندي
2.294.250.590.35
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معیارهاي برازندگی را براي تحلیل عاملی 2شماره جدول 
RMR)Rootمقدار . دهدمتغیرها نشان میتأییدي 

Mean squared Refidual (باشد09/0اید کمتر از ب .
بیشتر شده است بنابراین با احتیاط 09/0اما چون کمی از 
-Goodness-of(عالوه براین مقادیر . قابل قبول است

Fit-Index(GFI ،NFI)Normed Fit Index ( و
CFI)Comparative Fit Index ( 08/0باید از

RMSEA)Rootاز طرف دیگر، مقدار . بیشتر باشند

Mean Squared Error of Approximation) باید
2شماره همانطور که در جدول . کمتر باشد08/0از 

ها ي مقادیر مربوط به این شاخصشود همهمشاهده می
به طور کلی بیشتر شاخص ها قابل . قابل قبول هستند

.بنابراین مدل پژوهش مورد تایید استقبول هستند، 

معیارهاي برازندگی تحلیل عاملی تاییدي :2شماره جدول 
متغیرها

مناسبتمقدارنام آزمونردیف
قابل قبول129/509
2RMR094/0با احتیاط قابل قبول
3GFI84/0قابل قبول
4AGFI68/0قابل قبول
5RMSEA081/0قابل قبول
6NFI80/0قابل قبول
7NNFI79/0قابل قبول
8CFI81/0قابل قبول

داري ضرایب عاملی و سطح معنی3شماره در جدول 
مقادیر بار عاملی میزان تأثیر گویه بر . آورده شده است

شود همانطور که مشاهده می. دهندمتغیر اصلی را نشان می
عضو -رهبري ششم بیشترین تأثیر را بر متغیر تبادل گویه
ي دوازدهم نیز بیشترین تأثیر را بر متغیر گویه. دارد

هاي هفدهم و عالوه براین گویه. دهدحسادت نشان می
ترتیب بیشترین میزان تأثیرگذاري را بر و سوم، بهبیست

از . متغیر تسهیم دانش و رفتارهاي غیرشهروندي دارند
ح ها این است که سططرف دیگر، مبناي معناداري گویه

بنابراین چون سطح . کمتر باشد05/0داري از معنی

کمتر است، تحلیل 05/0داري براي همه متغیرها از معنی
این بدان معناست که . عاملی تأییدي مورد قبول است

.باشندهاي مورد نظر تحقیق میي سازهکنندهها بیانگویه

ضرایب عاملی تحلیل عاملی تاییدي متغیرهاي :3شمارهجدول 
پژوهش

دارمعنیسطح  مقادیر بار عاملی گویه
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0

87/0
87/0
84/0
57/0
84/0
93/0
69/0
1
75/0
91/0
03/1
55/0

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13

002/0
004/0
000/0
000/0
007/0
002/0
000/0
000/0
025/0
000/0
000/0
000/0

54/0
54/0
46/0
58/0
40/0
41/0
55/0
59/0
53/0
66/0
58/0
51/0

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

سپس، براساس نتایج حاصل از آزمون مدل ساختاري، 
Tبرحسب ضرایب مسیر و آزمون ،هاي تحقیقفرضیه

شرط پذیرش فرضیه این است . مورد بررسی قرار گرفت
داري بیشتر و سطح معنی2از عدد Tکه قدر مطلق آماره 

هاي پژوهش، تنها از میان فرضیه. کمتر باشد05/0از 
ها مورد تأیید قرار ي سوم رد شد و سایر فرضیهفرضیه
هاي پژوهش با ي نتایج آزمون فرضیهخالصه. گرفت
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نشان داده شده 4شماره درصد، در جدول95اطمینان 
.است

هاي پژوهشي نتایج آزمون فرضیهخالصه:4شماره جدول
نتیجه سطح 

داريمعنی
Tآماره  ضریب 

رگرسیون
فرضیه

پذیرش فرضیه 0/000 -3/23 -0/27 1
پذیرش فرضیه 0/000 -2/8 -0/55 2

رد فرضیه 0/000 -2/58 -0/49 3
پذیرش فرضیه 0/003 3/095 0/058 4
پذیرش فرضیه 0/043 -2/054 -0/042 5

گیريبحث و نتیجه
یکی از اهداف تحقیق حاضر به تعیین نوع و میزان تأثیر 

عضو بر حسادت کارکنان اختصاص -متغیر تبادل رهبر
. ي اول این تحقیق مطرح شدداشت که در قالب فرضیه

عضو بر -هاي تحقیق نشان داد که متغیر تبادل رهبریافته
این یافته با . حسادت کارکنان تأثیر معنادار و منفی دارد

و Vecchio)9(،Judgeیافته محققانی همچون 
Piccolo)22( ،Cohen-Charash وMueller)14( ،

Kim 10(همکارانو(وNandedkar)4(تطبیق دارد.
نوع و میزان تأثیر متغیر تعییناز اهداف دیگر این تحقیق، 

حسادت بر تسهیم دانش کارکنان بود که در قالب 
هاي یافته. ي دوم تحقیق، مورد آزمون واقع شدفرضیه

آوري شده نشان هاي جمعحاصل از تجزیه و تحلیل داده
داد که متغیر حسادت بر تسهیم دانش کارکنان تأثیر معنادار 

، )Chu)17وYuاي که جهفته با نتیاین یا. و منفی دارد
Kim10(و دیگران(وNandedkar)4( در تحقیقات خود

.دست آوردند، مطابقت داردبه
سومین هدف این پژوهش تعیین نوع و میزان تأثیر متغیر 

این . حسادت بر رفتارهاي غیرشهروندي کارکنان بود
ي سوم تحقیق مورد بررسی و هدف در قالب فرضیه

هاي تحقیق نشان داد که متغیر یافته. آزمون قرار گرفت
حسادت بر رفتارهاي غیرشهروندي کارکنان تأثیر مثبت 

ي این پژوهش یافته. ي سوم رد شدبنابراین فرضیه. ندارد
و Cohen-Charashهمچوني محققانی با یافته

Mueller)14( وNandedkar)4( همسویی ندارد؛ چراکه
هاي خود به این نتیجه رسیدند که با شآنها در پژوه

نیز کارکنانافزایش حسادت، رفتارهاي غیرشهروندي
عاملی پرستاران راشاید بتوان ماهیت کار . یابدمیافزایش

که با براي عدم بروز رفتارهاي مخرب دانست؛ چرا
سالمت و حیات دیگران ارتباط تنگاتنگ دارد و در نتیجه 

که به به انجام کارهایی بزنندشوند دست آنها راضی نمی
طور غیرمستقیم به ضرر همکاران باشد و از این طریق به

از طرف دیگر . بیماران یا ارباب رجوع آسیب برسانند
دهندگان براي خوب نشان دادن خود و یا تمایل پاسخ

دار شدن تواند بر واقعیت و معنیترس از افشا شدن، می
روابط تأثیرگذار باشد

این پژوهش، تعیین میزان و نوع تأثیر متغیر هدف دیگر
عضو بر تسهیم دانش کارکنان از طریق -تبادل رهبر

ي چهارم پژوهش مورد حسادت بود که در قالب فرضیه
هاي تحقیق حاکی از آن بود که یافته. آزمون واقع شد
عضو از طریق حسادت بر تسهیم دانش - متغیر تبادل رهبر

ي محققانی همچون که با یافتهکارکنان تأثیر مثبت دارد
Kim10(و دیگران( وNandedkar)4(همسویی دارد ،.

میزان و نوع تأثیر متغیر تعیینآخرین هدف این تحقیق، 
عضو بر رفتارهاي غیرشهروندي کارکنان به -تبادل رهبر

ي پنجم این هدف در قالب فرضیه. ي حسادت بودواسطه
آمده از تجزیه و تحلیل دست نتایج به. تحقیق آزمون شد

آوري شده حاکی از آن بود که متغیر تبادل هاي جمعداده
عضو از طریق حسادت بر رفتارهاي غیرشهروندي -رهبر

اي که کارکنان تأثیر منفی دارد؛ که این نتیجه با نتیجه
Nandedkar)4( در پژوهش خود نشان داده است
.همسویی دارد

دد، بهبود رابطه بین سرپرستان گرهمانطور که مالحظه می
تنها فضاي همکاري را قوت و افراد زیرمجموعه نه

بخشد بلکه از طریق ایجاد اعتماد و خیرخواهی، تبادل می
. بخشداطالعات و به تبع خود تسهیم دانش را سرعت می

هاي ویژه در مجموعهوجود این فضا در یک سازمان به
ها ها و دانستنیتا تجربهکند درمانی و بیمارستانی کمک می
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ي آن بهبود کیفیت طوریکه ثمرهبین دیگران توزیع شود به
خدمات ارائه شده به مخاطبین از جمله بیماران در 

در این راستا، توجه مدیران به طرح . ها باشدبیمارستان
هاي اخالقی و درج آن در منشور اخالقی رعایت فضیلت

است که پرهیز از کارهایی وبیمارستان از جمله ساز
شود رفتارهاي غیراخالقی از جمله حسادت را متذکر می

تا ضمن پیشگیري از وقوع رویدادهاي خصمانه به بهبود 
همچنین استفاده از آموزش . ارتباطات کمک کند

حساسیت براي مدیران جهت آگاهی به اثر اقدامات خود 
در دیگران زمینه را براي مدیریت خود و به تبع آن 

.سازدت دیگران فراهم میمدیری

تقدیر و تشکر
-اثر سبک تبادل رهبر«اي با عنوان نامهاز پایاناین مقاله

عضو بر تسهیم دانش و رفتارهاي غیرشهروندي به 
استخراج شده 1391در سال » ي حسادت کارکنانواسطه
باشد که می2103349نامه این پایانشماره رهگیري. است

مرکزي دانشگاه فردوسی مشهد اکنون در کتابخانههم
لذا پژوهشگر مراتب سپاس خود را از .موجود است

دانشگاه فردوسی مشهد، اساتید محترم و کلیه 
دهندگانی که در انجام این پژوهش همکاري نمودند پاسخ

.داردابراز می
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Exchange on Knowledge Sharing and Uncivil Behaviors
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Abstract
Background & Aims: Leader- member quality of relationship is essentially important because it can incredibly
change staff emotions and behaviors. The aim of this study was to determine the effect of leader- member
exchange and envy on the knowledge sharing and uncivil behaviors of nurses working in Ghaem hospital of
Mashhad city.
Material & Methods: It was a survey analysis based on structured equation modelling. Questionnaire was used
in order to collect related data (n=110).To collect data related to envy, the quality of leader-member exchange,
uncivil behaviors, and knowledge sharing, Vecchio questionnaire, Van Yperen& Janssen questionnaire, Cortina,
Magley, Williams &Langhout questionnaire and Lee questionnaire was used respectively.The validity of the
questionnaires was assessed by Confirmatory Factor Analysis and Cronbach’s Alpha coefficient verified their
reliability using SPSS-PC (v.18). Lisrel software based on Structural Equation Modelling method was used to
analyze data and testing hypotheses.
Results: The results of the study showed that, all the direct and indirect relationships between model variables
are statistically significant except the direct relationship between envy and uncivil behaviors, since the
Regression Coefficient is negative (P1 , P2 , P3 : 0/000). The mediating effect of envy in the relationship between
leader- member exchange and knowledge sharing, leader- member exchange and uncivil behaviors was also
confirmed (P4 : 0/003& P5 : 0/043).
Conclusion: Not only the knowledge sharing and uncivil behaviors are affected by the leader- member
exchange, but also decreasing of envy has a positive effect on the growth of knowledge sharing and the
reduction of uncivil behaviors.

Keywords: Envy, Knowledge sharing, Leader- member exchange, Uncivil behaviors,
Structural Equation Modelling.
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