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 بر( اوحرافی رفتار) کارکىان فردی بیه حسادت ي افراطی جًییرقابت تأثیرات

  سازمان در مسمًم جً ایجاد
 

  3مفرد عبداللهی بالل ،2دايدی حافظ ،1مهری اهلل حجت
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 چکیدٌ

احسبس  خصَظ بِّبی حبکن ٍ جَ رقببتی کِ ٍجَد دارد تَجِ بِ احسبسبت افزاد ّبی اهزٍسی بب تَجِ بِ بَرٍکزاسیدر سبسهبى

 ًبهطَْد صَرت بِکِ  است ػَاهلی اسجولِ کبر هحیط در حسبدت َدٍج، ای بزخَردار استحسبدت در هحل کبر اس اّویت ٍیژُ

کِ دارای  ّبیی سبسهبىدر  ٍ در کل ػولکزد سبسهبًی اثز هٌفی گذاضتِ، سبسهبى ٍریبْزُ بز درًتیجِ ٍ کبر ًیزٍی ٍریبْزُ بز

پژٍّص حبضز بب رٍیکزدی  ، درکبرکٌبى ًوَد بیطتزی دارد، ًظز بِ اّویت ایي هبحث اًحزافیجَ هسوَم ّستٌد، رفتبرّبی 

هدیزیتی بِ بزرسی  ّبی تئَریّب ٍ ّبی صَرت گزفتِ ٍ ًظزیِتحلیلی ٍ تحلیل هحتَای پژٍّص –بِ رٍش تَصیفی  هزٍری،

پزداختِ ضدُ « جَ هسوَم در سبسهبى»ٍ حسبدت بیي فزدی کبرکٌبى )رفتبر اًحزافی( بز ایجبد « جَیی افزاطیرقببت»اثزات 

 بِ توبیلگفت کِ؛ بزٍس رفتبرّبی اًحزافی ٍ حسبدت بیي فزدی در سبسهبى دارای پیبهدّبیی اس قبیل:  تَاى هی درهجوَعاست. 

، پبییي آهدى فزایٌد تسْین غیزضْزًٍدی( )یب ضداجتوبػی رفتبرّبی، کبّص تؼبهالت هثبت بیي فزدی، رٍابط خدهت، تزك

م رٍابط بیي فزدی در چبرچَة تؼبرضبت طَالًی هدت بیي فزدی هسوَ ّبی دارای جَگزدد، ّوچٌیي در سبسهبىداًص ٍ.. هی

 بزای را سهیٌِ دیگزاى خَد در اقداهبت اثز بِ آگبّی جْت هدیزاى بزای آهَسش حسبسیت اس در سبسهبى قزار دارد. استفبدُ

بًی هسوَم فزاّن سبسد ٍ سهیٌِ را بزای جلَگیزی اس ایجبد جَ سبسههی فزاّن دیگزاى آى هدیزیت تبغ بِ ٍ خَد هدیزیت

 آٍرد. هی

 

 هٌفی، حسبدت کبرکٌبى، رفتبر اًحزافی کبرهٌداى، جَ سبسهبًی هسوَم جَییرقببتهای کلیدی:  ياژٌ
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