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Abstract 

The study sought to highlight the most important factors affecting 
organizational envy in some colleges of the University of Mosul. The current 
study at the theoretical and field levels; As its value and originality emerged, 
an attempt to find out the most important factors that would generate 
organizational envy. As for the field level, it represents the first study, 
according to the researcher's knowledge, that examined these variables to 
the higher education sector in Nineveh Governorate, as well as an attempt to 
address a real problem represented by the spread of negative work 
behaviors resulting from the emergence of organizational envy. The study at 
the University of Mosul, represented by some of its affiliated colleges, and to 
apply the analytical aspect of the study, a random sample was chosen to suit 
the study, which numbered (300) members of the teaching staff working in 
the colleges of the University of Mosul. Arithmetic mean, standard deviation, 
coefficient of variation, response ratio, correlation coefficient, and analysis of 
correlation and effect) and this was done using SPSS V26 software to reach 
the numerical results expected from the study. 
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 المستخلص

بعض كليات جامعة   اهم العوامل المؤثرة في الحسد التنظيمي فيسعت الدراسة إِلى إِبراز 

الموصل  وتبلورت المشكلة البحثية في أَنَّ التدريسيين في كليات الجامعة يواجهون حاالت من 

 لدراسة مسألة الحسدومع ذلك لم تتوفر االهتمامات البحثية الكافية التنظيمي)حميد وضار( الحسد  

وتشخيص أَسبابه ومحاولة ادارته للقضاء على تلك األَسباب وتتبلور أهمية الدراسة  التنظيمي

اهم  لمعرفة الحالية على الصعيدين النظري والميداني؛ إذ برزت قيمتها واصالتها بعدًها محاولة

ا على الصعيد الالعوامل التي شأنها ان تولد الحسد التنظيمي  ميداني فهي تمثل الدراسة األُولى . أَمَّ

الع الباحث التي بحثت هذه المتغيرات الى قطاع التعليم العالي في محافظة نينوى فضالً  على حد اط ِ

عن عدًها محاولة لمعالجة مشكلة واقعية تمثلت بتفشي سلوكيات العمل السلبية الناتجة عن ظهور 

قد تم تحديد مجتمع الدراسة في جامعة الموصل .ولتحقيق ما سعت إِليه الدراسة فلتنظيميالحسد ا

ممثلة  ببعض الكليات التابعة لها  ولتطبيق الجانب التحليلي من الدراسة تم اختيار  بذلك عينة 

( فرد من التدريسيين العاملين في كليات جامعة 300عشوائية بما يالئم الدراسة الَّتي بلغ عددها )

ة من األدوات واألساليب اإِلحصائية لتحليل الجانب العملي الموصل  وأُستعملت في الدراسة مجموع

تمثلت بـ )الوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،ومعامل االختالف ونسبة االستجابة ومعامل 

SPSS V26االرتباط وتحليل عالقتي االرتباط و األَثر( وتم ذلك باستعمال برمجية  للتوصل ِإلى  

دراسة.    النتائج الرقمية المتوخاة من ال  

 جامعة الموصل. ا  الحسد التنظيمي, الكلمات المفتاحية:

 

 

 المقدمة
الفاعلة والحيوية والتي تمارس اعمالها من خالل تعد جامعة  الموصل من منظمات المجتمع    

قياداتها االدارية واالكاديمية والتدريسيين والموظفين ,هنالك دور مهم للعواطف في مواقف 

وسلوكيات العاملين في مثل هذه المنظمات, فالحسد هو أحد هذه المشاعر، الذي ينتشر على نطاق 

ل المشاعر السلبية التي تنشأ عندما يرى الفرد العامل واسع في المنظمات عبر الثقافات, فالحسد يمث

ً مقارنة باآلخرين الذين يتفوقون في بعض السمات ذات الصلة  إذ له تأثير كبير في ‘ أنه أقل شأنا

وبيان العوامل المؤثرة في الحسد التنظيمي شكالية البحث بتحديد ومعرفة من هنا تتبلور ا‘ المنظمات

  ب الفكري.بعاده في الجانمفهومه وأ

تضمن البحث اربعة محاور يبدأها االول بعرض منهجية البحث ، ثم يأتي الثاني ليستعرض االطار 

النظري ومن ثم المحور الثالث الذي يقدم االطار العملي واخيرا الرابع المختص بتقديم االستنتاجات 

 والتوصيات.
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 المبحث األول: منهجية البحث

 أوال: مشكلة البحث 
على مساراتها وعلى طبيعة  بيئة مليئة بالتحديات التي تؤثر ت االعمال في ظلتعمل منظما

تحدث مع األطراف المتعاملة معها التي  التفاعالت الداخلية التي تحدث في المنظمة، والخارجية 

وهذا ما نالحظه في مجتمع الدراسة المبحوث، في عصر المنافسة يتنافس التدريسيون على أشياء 

عديدة في المنظمة مثل المنصب . والسلطة، والتفضيالت واالهتمام اإلداري والتقدير والمكافآت إذ 

ل عن قصد أو عن غير قصد وهذا بدوره هناك دائًما خلل في توزيع هذه األشياء بينهم في العم

يؤدي الى االنخراط في سلوكيات غير صحيحة وعكسية تؤدي الى انخفاض كل من مستوى 

 التعاون، وتماسك المجموعة في مثل هذه البيئة. 

وفي اطار هذه التفاعالت تظهر عدد من المشكالت التي تنعكس على نتائج االعمال في المنظمات  

ظهرت في العديد من الكليات المبحوثة بعض المؤشرات تم تأشيرها من خالل  وعلى سبيل ذلك فقد

لتحديد مشكلة البحث اذ قامت باستطالع عينة  الباحثتان المالحظة، وبعض المقابالت التي أجرتها 

الحسد العوامل المؤثرة في ( تدريسي بهدف تشخيص 300عشوائية من التدريسيين بلغ عددهم )

 التمايز اإلداري والجنس والتبعية ونظام المكافأةاالتية:  عواملاتضح وجود الالتنظيمي بينهم ، و

التنظيمي, يظهر لدينا ما يسمى بالحسد ونتيجة لهذه العوامل ارات اإلدارية وحجم المنظمة واالعتب

 ت االتية :الؤتسايمكن تأطير مشكلة البحث بالو

 ؟ ما نوع الحسد التنظيمي السائد في الكليات المبحوثة 

  في الكليات المبحوثة في جامعة من وجهة  الحسد التنظيمي فيما طبيعة وجود العوامل المؤثرة

 نظر التدريسيين؟

 ثانيا: أهمية البحث
تتجلى أهمية البحث من أهمية المشكلة التي يتناولها بأبعادها الفكرية  والتطبيقية، التي كانت دافعا 

مكن بيان أهمية البحث من أهمية المتغيرات البحثية، الجل البحث وذلك اليجاد حلول لها، كما ي

تبرز أالهمية الميدانية في اختيار قطاع التعليم العالي الذي يعد من القطاعات المهمة بوصفه و

منظمة علمية و اكاديمية، وثقافية تعمل على تزويد الطلبة بالمعارف والخبرات والمهارات التي 

ترتبط  تتمثل بالحسد ة، ومن ثم فأن دراسة مشكلة جوهريةيحتاجون اليها الحاضرة والمستقبلي

بالتدريسيين في هذه الجامعة يسهم في اهداف الجامعة بكفاءة وفاعلية مما يفصح المجال لتحقيق 

 النجاح التنظيمي واستدامة في البيئة الراهنة .

 ثالثا: اهداف البحث 
 .التنظيميتسليط الضوء على المفاهيم الفكرية المعاصرة مثل الحسد  -1

 ,وجهة نظر التدريسيين. حسد التنظيميفي ال لمؤثرةالعوامل اتشخيص   -2

الخروج بجملة من االستنتاجات والتوصيات بناء على المعالجات اإلحصائية لمتغيرات التي  -3

 تخرج بها الدراسة.

 لبحثا ارابعا: فرضي

يمكن صياغة في ضوء مشكلة الدراسة وتساؤالتها وبناء على مخطط الدراسة االفتراضي 

 الفرضيات على النحو اآلتي:

 يتساوى ظهور نوعي الحسد التنظيمي الضار والحميد في الكليات المبحوثة" .1

ال توجد فروقات ذات داللة معنوية في اجابات التدريسيين المبحوثين  حول وجود العوامل  .2

 المؤثرة في الحسد التنظيمي .

 خامسا: منهج البحث
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النظرية المنهجية واألسس المحاور التي تعكس في عرض  الوصفي الباحثتان  المنهج اعتمدت 

والميدانية لبيانات البحث ومعطياته إذ يقوم هذا المنهج على وصف الظاهرة المدروسة ومن ثم 

 .تحليل مسبباتها للوقوف على أهم المعالجات التي من شأنها تسهم في تقديم الحلول المناسبة لها

 سادسا: حدود البحث
 المكانية: طبقت الدراسة في جامعة الموصل في محافظة نينوى / العراق.الحدود  .1

 (.2022/  11/  4ولغاية  2021/  11/  4الحدود الزمنية: المدة من )  .2

 سادسا: أساليب جمع البيانات والمعلومات

ت اعتمد البحث في تغطيته للجانب النظري على ما اتيح من المصادر األجنبية والعربية التي تمثل   

بالمراجع العلمية كالرسائل الجامعية والكتب والدوريات ذات الصلة سواء المتوفرة داخل العراق أو 

عبر الشبكة الدولية االنترنت، في حين استند البحث على الوسائل اآلتية لجمع البيانات والمعلومات 

 وكما يأتي:

اعتمد الباحثان أسلوب االستبيان بوصفها الوسيلة الرئيسة لجمع البيانات والمعلومات  االستبانة: .1

ً ألهداف  ً مع طبيعة وتوجهات البحث الحالية، وقد صممت االستبانة وفقا وهي األكثر انسجاما

البحث وفرضياته وتوجهاته باالستفادة من األدبيات والدراسات ذات العالقة بمتغيرات البحث 

 ، وتقدم فيما يأتي وصفا مختصرا للبناء الهيكلي لفقرات االستبانة.الحاليـة

( الخماسي الذي يعد ذي مرونة Likert: اعتمد الباحثان على مقياس )وصف استمارة االستبانة .2

في اختيار مدى االتفاق مع الفقرات أو عدمها على مستوى محاور وفقرات االستبانة والمرتبة 

محايد، ال اتفق، ال اتفق بشدة( والتي حصلت على االوزان التالية  من عبارة )اتفق بشدة، اتفق،

 ( على التوالي.1، 2، 3، 4، 5)

 المبحث الثاني: االطار النظري للبحث

 الحسد التنظيميأوالً : مفهوم 

يمكننا أن نجد الكثير من اآلراء والتعاريف المرتبطة بالحسد والتي تتشابه في جوهرها 

وتختلف في عدد من الجزئيات بحسب البيئة والتوجهات والخلفيات ومضمونها بصورة عامة، 

الثقافية والعلمية للباحثين، إذ ال يوجد تعريف وأحد متفق عليه، على اعتبار أن الحسد التنظيمي 

 يحتوي على العديد من التفسيرات تباينت حسب نوعه )الحسد الحميد والحسد الضار(، ومن ثم

كل باحث في تعريفه للحسد التنظيمي عن الباحثين اآلخرين حسب وجهة نظر كل وأحد  اختلف 

منهم، فنجد أن بعضها يركز على البعد السلوكي للحسد، في حين ركز باحثون آخرون على 

االختالفات بين األفراد العاملين، وفيما يأتي نورد بعض التعريفات للحسد التنظيمي التي أشار اليها 

 (.1والتي يوضحها جدول )الباحثون 

 ( اراء الباحين حول الحسد التنظيمي1جدول )

 التعريف الباحث والسنة ت

1.  (Sterling, 2015, 37)  عاطفةةةة فةةةي المقةةةام األول لهةةةا عواقةةةب سةةةلوكية أو إيجابيةةةة ناتجةةةة عةةةن المقارنةةةات

 االجتماعية في مكان العمل، وكيفية تفاعل األفراد مع تفوق أقرأنهم في المنظمة.

2.  (Lee, 2019, 8)  ، عاطفة مؤلمة تُعبر عن سوء النية أتجاه  شةخص آخةر أو مجموعةة مةن األشةخا

 الذين يتمتعون للخصائص المرغوبة.

3.  (Ozkoy& Caliskan, 

2015, 41) 

حالة االسةتعداد المةتالك مةا يمتلكةه اآلخةرون، ومقارنةة أنفسةهم ونجاحةات اآلخةرين 

 وفرصهم المالية.

4.  (Ricci, 2015, 25) شيء مرغوب فيه، فالةدافع الحاسةمالشعور الغاضب لما يمتلكه شخص آخر ويتمتع ب 

 بالحسد هو أن يأخذه أو يفسده.

5.  (Asraf, 2016, 3)  المقارنات االجتماعيةة التةي تتضةمن التفاعةل بةين الشخصةية والعواطةف واألعةراف

 والقيم للموظفين وهيكل المنظمة وأهدافها وعالقات العمل.
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 العوامل المسببة للحسد التنظيميثانياً: 

لطالما كأن الحسد موضع اهتمام فةي العلةوم النفسةية فالحسةد يُعةد الةدافع والموجةه الةذي يكمةن فةي    

جوهر حياة الفرد ككائن اجتماعي، والذي يحدث بمجرد أن يصبح شخصان قادرين على المقارنة إذ 

أالنسةانية،  يُستمد من المقارنة االجتماعية مع اآلخرين، ويمثل شعوراً مميزاً في التأثير في العالقةات

لذا يتضح أن هناك أسباب متعددة تثير مشاعر الحسد لدى بعض العةاملين فةي المنظمةة والتةي يمكةن 

 باآلتي: (Ali et al., 2019, 24)ايجازها  

 الخصائص الشخصية للناظر مثل االفتقار الى المصداقية. .1

 العوامل الظرفية السائدة في المنظمة مثل المنافسة والتوصية والترقيات. .2

 إخفاء المعلومات  المطلوبة لتنفيذ مهام العمل. .3

يركز عدد محدود الدراسات التي تم إجراؤها حةول الحسةد فةي البيئةة علةى العالقةة وطريقةة  .4

التعامل بين الموظفين من نفس المنصب الهرمي فضال عةن عالقةة القائةد ألنهةم قةد يغةارون 

 من قوة قائدهم وتأثيره.

 حسد التنظيميالعوامل المؤثرة في الثالثاً: 

يمكةةن أن تكةةون لعالقةةة المةةدير بالمرؤوسةةين عواقةةب علةةى سةةلوكهم فمةةن المةةرجح أن يحسةةد  

أعضةةاء الفريةةق اآلخةةرين مةةن المةةوظفين الةةذين لةةديهم عالقةةات الجةةودة مةةع المةةدير، وتسةةلط دراسةةات 

أخرى الضوء على العدالة واألنصاف كنهج نظري لدراسة العوامل المؤثرة فةي الحسةد، علةى سةبيل 

لمثال تتوسط تصورات الظلم تأثير الحسد الضار على الميل للتعبير عن العمل غير المنتج، عادة ما ا

يقةةارن العةةاملون نسةةبة المةةدخالت والمخرجةةات الخاصةةة بهةةم مةةع تلةةك الخاصةةة بنظةةرائهم بهةةدف 

األنصاف أو الظلم في الموقةف وتكةوين تصةورات للعدالةة، لةذلك تسةلط هةذه الضةوء علةى أن الحسةد 

 ,.Zurriaga et al)بالقيادة، وإدراك العدالة، وإدراك األنصاف في عدد من الطرق المعقدة  مرتبط

2020, 1249). 

 الى ثالث مجموعات تؤثر في الحسد التنظيمي هي: (Tariq et al., 2022, 3)يشير 

الفةةروق الفرديةةة: والتةةي تتكةةون مةةن أخالقيةةات العمةةل داخةةل المنظمةةة، والتبعيةةة، والجةةنس،  .1

 . والمراقبة الذاتية

، وحجةم المنظمةة، ةالوظيفية مةن التمةايز اإلداري فةي األتجاهةاتوحدة العمل: والتةي تتكةون  .2

 واالعتبارات اإلدارية، ونظام المكافآت. 

 سمات الثقافة المجتمعية: والتي تشمل األعراف الجماعية، ومعايير مشاركة الموظفين. .3

اعيةةة نتيجةةة كةةون األشةةخا  فةةي وضةةع أفضةةل، يبةةدأ األفةةراد فةةي إجةةراء المقارنةةات االجتم 

ومحاولة تحسين أنفسهم من إذ الجودة وتحقيق النجاح ونتيجة لذلك، يشعر الفرد بالحسد، آخر يسةبب 

الشةةعور بالحسةةد هةةو المنافسةةة داخةةل المنظمةةة، إذ تحةةدث بيئةةة بسةةبب حقيقةةة أن المةةوارد المتاحةةة 

داخل المنظمة من إذ تحقيق المتنوعة، وبهذه  لالستعمال محدودة، فضالً عن اختالف دوافع العاملين

الطريقة فأن ظهور الفرد في المقدمة فةي المنظمةة مةن خةالل تحقيقةه للنجةاح يسةبب الشةعور بالحسةد 

لدى األفراد اآلخرين في المنظمة، وعلى الرغم من اختالف ا التي تؤدي للحسةد فأنةه يحةدث فةي أي 

فالمنافسةة والعمةل الشخصةي والتطةوير واكتسةاب نوع من الوظائف بغض النظر عن مجال النشاط، 

 .(Yasar et al., 2022, 25)الميزات بكافة أنواعها تؤدي الى شعور الفرد بالحسد 

 االثار المترتبة على الحسد التنظيميرابعاً: 
يتنةةافس األفةةراد علةةى المةةوارد الشةةحيحة، الوقةةت مةةن قبةةل إدارة المنظمةةات، والواجبةةات الوظيفيةةة 

فضلة، إذ أن هناك دائما رابحين وخاسرين، ومن ثم تؤدي هذه الحاالت الى الحسد عند والترقيات الم

 .(Tai et al., 2012, 107)الخاسرين  

تُشير  الدراسات التي تركةز علةى آثةار الحسةد فةي مكةان العمةل الةى وجةود نتةائج سةلبية حةول اآلثةار 

 تتمثل باآلتي: (Sterling, 2013, 39)السلوكية للحسد في مكان العمل 
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إذا كأن الفرد يتفاعل بشكل إيجابي أو سلبي أم ال يتوقف علةى مةا إذا كةأن قةد تعةرض لحسةد  -1

 حميد أو خبيث.

 يقوض جودة العالقات في مكان العمل. -2

 التقليل من المواقف اإليجابية في مكان العمل. -3

 زيادة السلوك السلبي داخل المنظمة. -4

مثل المحاكاة في التعلم وزيادة الةدافع نحةو تحقيةق التقةدم هناك نتائج إيجابية مرتبطة بالحسد  -5

 والنجاح.

 :أنواع الحسد التنظيميخامساً : 
 األنواع اآلتية:  (Li et al., 2021, 3) (Quintal, 2019, 15)ويشمل الحسد التنظيمي 

الحسد العرضي )أي  على أسةاس الموقةف  داخةل الشةخص( يةنجم، عةن مقارنةة تصةاعدية غيةر  -1

 أخرى مماثلة تحدد في "مجال مركزي لمفهوم الذات للفرد.سارة مع 

الحسد المزاجي )على سبيل المثال القائم على السمات بين األشخا ( هو أتجاه شخصي مستقر  -2

نسبيًا، إذ يستجيب األفراد لمقارنة الوضةع  بالسةلوك الموجةه الةى تسةوية االخةتالف تجةاه هةؤالء 

 المتفوقين اآلخرين.

اليه على أنه نمط من األفكةار والعواطةف التةي تنةتج عةن الخسةارة المتصةورة  الحسد العام يُنظر -3

للمكانة االجتماعية استجابةً لحصةول شةخص آخةر علةى نتةائج مرغوبةة ، وهةو نةوع مةن الحسةد 

األكثر ولذلك من المناسب اإلشارة الى أن أنموذج الحسد في مكان العمل يجب أن يشةمل الحسةد 

لحسد العام، فالسمة المشتركة لهذه األنواع الثالثة من الحسد هي العرضي، والحسد المزاجي، وا

أنها يتم استدعاؤها من خالل عمليةة المقارنةة  ولهةا مكونةات عاطفيةة )ألةم(، ومعرفيةة )مقارنةة، 

 وتقييم(، وسلوكية )موجهة نحو التهديد وموجهة نحو التحدي(.

ى النتةائج التةي يحصةل عليهةا اآلخةر )الجةودة فالحسد يمثل شعوراً عاطفياً سلبياً يحدث عندما يفتقر ال

العاليةة أو األنجةةاز أو الحيةازة( والمرغوبةةة شخصةيا، فالحسةةد فةي مكةةان العمةل يةةتم علةى وفةةق ثةةالث 

 هي: (Erdil et al., 2014, 448)طرائق 

 .الحسد الظرفي الذي يشير الى الحسد لألخرين في بيئة مثل مكان العمل 

 يل في جميع المواقف.الحسد التصرفي الذي يشير الى م 

 .الحسد العرضي، والذي يظهر كرد فعل عاطفي لحدث معين 

 و(Sterling, & Labianca, 2015) (Liu et al., 2021) اتفةق عةدد مةن البةاحثين امثةال

(Lange and Crusius’ 2015)و (Tariq et al., 2022)و (Yasar et al., 2022)   ان هناك

 بعدين من الحسد التنظيمي هما.

 : Benign Envyحسد الحميد ال .1
ان الحسد الحميد الذي يُعد شكالً من أشكال الحسد  (Zurriaga et al., 2020, 1251)ويرى 

 التنظيمي الذي من المتوقع أن يحفز األفراد على تحسين أنفسهم لتحقيق المستوى المطلوب.

ان الحسد الحميد )تحفيز الحسد على السعي نحو مستويات أعلى،  (Tariq et al., 2022, 2)يرى 

 ودفع األفراد الى بذل المزيد من الجهد ليكونوا ناجحين مثل األشخا  اآلخرين(.

 :Malicious Envy حسد الضارال .2
ان الحسد الضار )الذي يهدف الى إيذاء المحسود وتحفيز النةاس  (Tariq et al., 2022, 2)يرى 

لشخص اآلخةر(، تركةز النظةرة التقليديةة للحسةد فةي مكةان العمةل علةى الحسةد الضةار على إحباط ا

الذي يقارن فيه العامل الفردي نفسةه مةع أصةدقائه، ويمكةن تصةنيف الحسةد الةى ثالثةة أشةكال: هةو 

حسد اآلخرين في بيئةة العمةل، والحسةد المزاجةي فةي األمةاكن جميعهةا، والحسةد المتقطةع المةرتبط 

 بشخص معين.
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لحسد الضار الى الشخص الذي يرغب في أخذ ما يملكه شخص آخر بعيدًا عنه، إذ يمثل علم يشير ا

النفس الحسد كحالة نفسية من الالمباالة، والتقليل من القيمة، أو الرفض ، والعداء الذي يحمله الناس 

اتجاه أولئك الذين هم أفضل حاالً ويحصلون على حقوق ومصالح معينة، فهو مظهر من مظاهر 

 .(Liu et al., 2021, 4)عف العالقات الشخصية ومظهر من مظاهر المشاعر أالنسانية ض

 المبحث الثالث: اإلطار العملي للبحث

 وصف وتشخيص أبعاد البحث:  أوالً 

 وصف وتشخيص نوعي الحسد التنظيمي في الكليات المبحوثة .1

( استمارة على عينة عشوائية من 50من خالل االستطالع االولي الذي اجرته الباحثتان تم توزيع )

التدريسيين في الكليات المبحوثة  لغرض تشخيص نوع الحسد السائد بينهم في مكان العمل وتم 

 توزيع استمارة تتضمن فقرات مفتوحة لم يتم تأطيرها تحت عنوان انواع الحسد ، كما تم ادراج

الفقرات فيها بشكل عشوائي ال يميز بين الفقرات التي تنتمي للحسد الحميد عن الفقرات التي تنتمي 

للحسد الضار لكي تكون اجابات التدريسيين موضوعية وبعيدة عن التحيز في االجابة.  وكانت 

كس وجود ( تع6-1االستمارة بصورتها االولية الموزعة على العينة كما يأتي علما أن الفقرات من )

 ( تعكس وجود الحسد الضار :15-7الحسد الحميد في مكان العمل والفقرات من )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( اجابات التدريسيين عن فقرات استمارة تشخيص المشكلة وفق نوعي الحسد2الجدول )

 الفقرات ت
 ال نعم

 % ت % ت

اشعر بالحماس والتحفيز عندما أرى زمالئي يطورون  1

 ان اصبح ناجحاً مثلهمانفسهم وارغب في 
20 57.1 15 42.8 

اشعر بالسعادة عندما أرى زمالئي في العمل يحصلون  2

 على إنجازات وقدرات متفوقة .
15 42.8 20 57.1 

أحاول ان اطور من نفسي واعمل على تحسن ادائي في  3

العمل  عندما أرى زمالئي يحصلون على ميزات 

 وقدرات متفوقة في العمل

25 71.4 10 28.5 

 42.8 15 57.1 20 العمل على كسب ميزات وتطوير انفسهم ءاساعد زمال 4

أحاول الحصول على الميزات والقدرات المتفوقة بنفسي  5

 دون طلب مساعدة من احد
23 65.7 12 34.2 

 11.4 4 88.5 31 ل من شأن زمالئي في العمل  واحاول التعاون معهماقلال  6

 13.5 68.5 المؤشر الكلي

بعض االفراد يحملون مشاعر سلبية تجاهي ويحسدونني  7

 بسبب تفوقي في العمل
23 65.7 12 34.2 

 5.71 2 94.2 33يحاول بغض من زمالئي القيام بتصرفات مريضة  8
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 وافتعال المشاكل من اجل محاولة اخفاقي في العمل

 11.4 4 88.5 31 بسبب نجاحيحقد تجاهي بعض زمالئي بالغيرة وال يشعر 9

يحاول البعض مةن زمالئةي إخفةاء الكثيةر مةن المعلومةات  10

 عني حول العمل لكي ال اتفوق عليهم
16 45.7 19 54.2 

 45.7 16 54.2 19 .وعدم التعاون البعض من زمالئي يمتلكون صفات انانية 11

 45.7 16 54.2 19 هاتقحقيتمنى بعض زمالئي ان افقد مكانتي وتفوقي  التي  12

 57.1 20 42.8 15 الرضا الوظيفي التام في عملي.أشعر بعدم  13

 48.5 17 51.4 18 تغيب العدالة التنظيمية في التعامل بين التدريسيين. 14

 60 21 40 14 مهام الموكلة اليهميتهرب بعض زمالء العمل من القيام بال 15

 40.27 59.63 المؤشر الكلي

  

( وهي 68.5( أن قيمة الوسط الحسابي للحسد الحميد  بلغت )2تشير القيم الواردة في الجدول )

( وهذا يشير الى  ان 59.6القيمة االعلى مقارنة بقيمة الوسط الحسابي للحسد الضار التي بلغت )

هذا ال يعني عدم وجود الحسد ، لكن نوع الحسد السائد في الكليات المبحوثة هو الحسد الحميد 

 من الحسد الحميد.بنسبة اقل  موجود بل هوالضار 

يتساوى ظهور نوعي الحسد التنظيمي التي نصها " ودنا إلى نفي فرضية البحث الثانيةهذه النسب تق

 الضار والحميد في الكليات المبحوثة" . 

 

 الحسد التنظيمي في الكليات المبحوثةالعوامل المؤثرة في وصف وتشخيص ثانياً: 

( األوساط الحسابية واالنحراف ات المعيارية لبعد 3يوضح الجدول ) الفروق الفردية: .1

الفروقات الفردية بين االفراد العاملين  وفق  إلجابات التدريسيين المبحوثين في جامعة 

( 3.614(أن قيمة الوسط الحسابي له )3الموصل . وتبين القيم الواردة في الجدول )

( أعلى قيمة للوسط 1X ,X4يرين  )( وحصل المتغ1.071وبأنحراف  المعياري )

( على أقل قيمة للوسط الحسابي بلغت X5( بينما حصل المتغير)3.86الحسابي بلغت )

وجود فروقات فردية )الجنس ، العمر ، اللقب العلمي ، المؤهل وهو يشير الى  ( 3.060)

يمي العلمي( بين التدريسيين في كليات جامعة الموصل سببت وجود ظاهرة الحسد التنظ

 بينهم. 
 بين المبحوثين الفرديةلفروق ل( المؤشرات االحصائية 3الجدول )

 ت

 قيـــــــــــاس االستجـــــابـــــة
 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 بشدة ال أتفق ال أتفق محايد أتفق بشدةً أتفق 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X1 75 25.0 135 45.0 63 21.0 27 9.0 -- -- 3.860 .896 

X2 78 26.0 102 34.0 90 30.0 21 7.0 9 3.0 3.730 1.020 

X3 105 35.0 90 30.0 63 21.0 42 14.0 -- -- 3.860 1.050 

X4 90 30.0 108 36.0 51 17.0 42 14.0 9 3.0 3.760 1.116 

X5 27 9.0 93 31.0 66 22.0 99 33.0 15 5.0 3.060 1.095 

X6 42 14.0 90 30.0 90 30.0 60 20.0 12 4.0 3.300 1.064 

X7 48 16.0 111 37.0 87 29.0 45 15.0 9 3.0 3.480 1.026 

X8 96 32.0 99 33.0 48 16.0 48 16.0 9 3.0 3.750 1.154 

X9 99 33.0 90 30.0 51 17.0 51 17.0 9 3.0 3.730 1.175 

X10 81 27.0 81 27.0 87 29.0 42 14.0 9 3.0 3.610 1.114 
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 المؤشر الكلي
3.614 1.071 

 تان: إعداد الباحثمصدرال

( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 4تبين النتائج الواردة في الجدول ) وحدة العمل: .2

لبعد وحدة العمل بين االفراد العاملين  وفق  إلجابات التدريسيين المبحوثين في جامعة 

( وبأنحراف  المعياري 3.648الموصل . وتبين القيم أن قيمة الوسط الحسابي له )

( بينما 3.77( أعلى قيمة للوسط الحسابي بلغت )13X( وحصل المتغيرين  )1.064)

وجود (  وهو يشير الى 3.49( على أقل قيمة للوسط الحسابي بلغت )X18حصل المتغير)

عوامل مؤثرة في الحسد التنظيمي تعود الى وحدة العمل في الكليات المبحوثة وهي تعكس 

) التمايز اإلداري في األتجاهات الوظيفية، وحجم المنظمة، واالعتبارات اإلدارية، ونظام 

 .(المكافآت
 

 

 

 

 بين المبحوثين لوحدة العمل( المؤشرات االحصائية 4الجدول )

 ت

 قيـــــــــــاس االستجـــــابـــــة
 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 بشدة ال أتفق ال أتفق يدمحا أتفق بشدةً أتفق 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X11 87 29.0 108 36.0 57 19.0 30 10.0 18 6.0 3.720 1.160 

X12 93 31.0 84 28.0 78 26.0 36 12.0 9 3.0 3.720 1.116 

X13 109 36.3 85 28.3 45 15.0 50 16.7 11 3.7 3.770 1.209 

X14 45 15.0 113 37.7 97 32.3 40 13.3 5 1.7 3.510 .958 

X15 78 26.0 111 37.0 54 18.0 --- --- 57 19.0 3.70 1.055 

X16 45 15.0 140 46.7 76 25.3 21 7.0 18 6.0 3.57 1.023 

X17 54 18.0 130 43.3 80 26.7 23 7.7 13 4.3 3.630 1.004 

X18 51 17.0 110 36.7 86 28.7 41 13.7 12 4.0 3.490 1.052 

X19 76 25.3 112 37.3 82 27.3 9 3.0 21 7.0 3.710 1.093 

X20 113 37.7 45 15.0 97 32.3 5 1.7 40 13.3 3.66 0.978 

 المؤشر الكلي
3.648 1.0648 

 تان: إعداد الباحثمصدرال

( األوساط الحسابية 5تظهر النتائج الواردة في الجدول )  سمات الثقافة المجتمعية: .3

واالنحرافات المعيارية لسمات الثقافة المجتمعية  في المنظمة ، ووفقاً إلجابات التدريسيين 

( 3.6012)بلغت أن قيمة الوسط الحسابي له نجد  المبحوثين في جامعة الموصل 

( أعلى قيمة للوسط الحسابي بلغت 29X)  ( وحصل المتغير1.024وبأنحراف  المعياري )

(  وهو 3.45( على أقل قيمة للوسط الحسابي بلغت )X23( بينما حصل المتغير)3.77)

في  سمات الثقافة المجتمعية يشير الى وجود عوامل مؤثرة في الحسد التنظيمي تعود الى 

 .الكليات المبحوثة
 صائية لسمات الثقافة المجتمعية المؤشرات االح (6(الجدول 
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 ت

 االستجـــــابـــــةقيـــــــــــاس 
 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدةً 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X21 92 30.7 85 28.3 84 28.0 21 7.0 18 6.0 3.706 1.151 

X22 45 15.0 117 39.0 93 31.0 38 12.7 7 2.3 3.516 .972 

X23 33 11.0 141 47.0 72 24.0 36 12.0 18 6.0 3.450 1.034 

X24 54 18.0 114 38.0 90 30.0 24 8.0 18 6.0 3.540 1.064 

X25 57 19.0 129 43.0 78 26.0 27 9.0 9 3.0 3.660 .983 

X26 51 17.0 105 35.0 132 44.0 3 1.0 9 3.0 3.620 .882 

X27 54 18.0 93 31.0 105 35.0 39 13.0 9 3.0 3.480 1.026 

X28 72 24.0 105 35.0 90 30.0 24 8.0 9 3.0 3.690 1.018 

X29 84 28.0 99 33.0 93 31.0 12 4.0 12 4.0 3.770 1.029 

X30 63 21.0 111 37.0 78 26.0 33 11.0 15 5.0 3.580 1.089 

 المؤشر الكلي
3.6012 1.0248 

 تان: إعداد الباحثمصدرال

 

 الفروق المعنوية فرضية اً: اختبار لثثا
 (One-Sample T– test)االحصائي  ختباراال( والخا  بنتائج 7عطيات الجدول)مُ  تُظهر

(، 3.62)بلغت الوسط الحسابي أن قيمة  ،في الكليات المبحوثة  الحسد التنظيمي المؤثرة فيالعوامل 

(،وهذا دليل على دقة 3.683 – 3.558وهذه القيمة تقع بين الحدود الدنيا والعليا للوسط الحسابي  )

 . االستبانةفقرات للمحتوى  موفهمه تدريسيين اجابة الفرد ال
 الحسد التنظيمي  للعوامل المؤثرة في Tختبار االحصائية الوصفية القيم ال( 7الجدول )

 العوامل المؤثرة في        

 الحسد التنظيمي        

 

 المؤشرات االحصائية

 الحد االعلى       الحد االدنى      الوسط الحسابي   

 3.8004 3.4276 3.6140 الفروق الفردية

 3.7164 3.5796 3.6480 وحدة العمل

 3.6767 3.5257 3.6012 السمات الثقافية المجتمعية

 3.683 3.558 3.6211 العوامل مجتمعة 

 .انالمصدر: إعداد الباحث   

الحسةد التنظيمةةي   فةةيمكن  لكةل عامةةل مةن العوامةةل المةؤثرة فةةيأمةا قيمةةة المتوسةط الحسةةابي 

 تأشير المالحظات اآلتية لتوضيحها:

لعامل الفةروق  التدريسيين إلجابات: بلغت قيمة متوسط االختالفات الفروق الفردية .1

 – 3.427( وهةةذه القيمةةة تقةةع بةةين الحةةدود الةةدنيا والعليةةا للوسةةط الحسةةابي  )3.614) الفرديةةة

3.80.) 

بلغةةت قيمةة متوسةةط االختالفةةات إلجابةات  التدريسةةيين لعامةةل وحةةدة  :وحددة العمددل  .2

 (.3.80 – 3.427الحدود الدنيا والعليا للوسط الحسابي  )( وهذه القيمة تقع بين 3.614العمل )

: بلغةت قيمةة متوسةط االختالفةات إلجابةات  التدريسةيين السمات الثقافية المجتمعية .3

 (.3.676 – 3.525( وهذه القيمة تقع بين الحدود الدنيا والعليا للوسط الحسابي  )3.6012)
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الحسةد التنظيمةي  وقوعهةا  ثرة فةيالخاصةة بالعوامةل المةؤ تعكس قيم المتوسةط الحسةابي 

جميعةةاً بةةين حةةديها االدنةةى واالعلةةى وبةةذلك يمكةةن القةةول أن اجابةةات التدريسةةيين فةةي الكليةةات 

االنسانية  قيد البحث  كانت دقيقة  وصادقة كةونهم فهمةوا مضةمون الفقةرات الخاصةة بمتغيةرات 

 االستبانة وبالتالي عبروا عن آرائهم  بشكل حقيقي.
 

 الفرضية الثانية  ختبارال المؤشرات االحصائية( 8الجدول )

 العوامل المؤثرة في   

 الحسد التنظيمي  
Sig درجات الحرية 

 Tقيمة 

 الجدولية المحسوبة 

 1.660 43.853 299 000. الفروق الفردية

 1.660 120.592 299 000. وحدة العمل

 1.660 107.940 299 000. السمات الثقافية المجتمعية

 1.660 119.006 299 000. العوامل مجتمعة

 انتالمصدر: إعداد الباحث    

( (sig( وتبين ان قيمة One-Sample T Test( إلى قيم اختبار )8وتشير معطيات الجدول )

ً آلراء التدريسيين عينة البحث  بلغت ) لعوامل المؤثرة فيل ( ، وهذا 0.000الحسد التنظيمي وفقا

ال يوجد فروقات ذات داللة معنوية في العدم الرئيسة الثانية التي مفادها )يقودنا الى رفض فرضية 

( وقبول بديلتها, ويدعم وامل المؤثرة في الحسد التنظيميوجود العاجابات االفراد المبحوثين حول 

( عند 1.660( وهي أكبر من القيمة الجدولية البالغة )119.006( المحسوبة التي بلغت )tذلك قيمة )

 (.299( ودرجات حرية )0.05معنوية )مستوى 

  الفروق الفرديةعامل وفيما يخص ( نالحظ أن قيمة الـــ ،Sig( الواردة في الجدول )قد 8 )

( وهي تؤشر لنا وجود فروق معنوية  في اجابات التدريسيين عينة البحث  0.000بلغت )

، ويدعم  التنظيميفروقات فردية بين االفراد العاملين تسهم في ظهور الحسد بشأن وجود 

( وهي أعلى من 43.853)إلدارة الحسد الحميد والتي سجلت   ( المحسوبة tذلك قيمة )

 (. .6601القيمة الجدولية البالغة )

  عامل وحدة العملوفيما يتعلق ( في الميدان المبحوث، نالحظ أن قيمة الـــSig الواردة في )

فروق معنوية  في اجابات التدريسيين  ( وهي تؤشر لنا وجود0.000( قد بلغت )8الجدول )

لتي سجلت  ( المحسوبة t، ويدعم ذلك قيمة )عامل وحدة العمل عينة البحث  بشأن وجود 

 (. .6601( وهي أعلى من القيمة الجدولية البالغة )120.592)

  عامل وحدة العملوفيما يتعلق ( في الميدان المبحوث، نالحظ أن قيمة الـــSig الواردة في )

( وهي تؤشر لنا وجود فروق معنوية  في اجابات التدريسيين 0.000( قد بلغت )8الجدول )

لتي سجلت  ( المحسوبة tعينة البحث  بشأن وجود عامل وحدة العمل ، ويدعم ذلك قيمة )

 (. .6601( وهي أعلى من القيمة الجدولية البالغة )107.94)

 

 

 

 المبحث الرابع: االستنتاجات والمقترحات

 االستنتاجات  أوال:
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)حميد الحسد التنظيمي في الميدان المبحوثنوعي بينت اجابات األفراد المبحوثين وجود  -1

، وهذا في الواقع ديدن العمل في الكيانات االجتماعية التي يلتقي فيها األفراد وضار(

 .العاملين من مختلف االعمار واألنواع االجتماعية والمؤهالت العلمية ومستويات االداء 

تلجأ اإلدارة في الكليات المبحوثة إلى هناك عدة عوامل تؤثر في الحسد التنظيمي  لذلك     -2

نظيمي وفق ما جاءت به اجابات األفراد المبحوثين االمر الذي يقودنا إدارة الحسد الت

 الستنتاج االتي:

عندما يظهر الحسد التنظيمي في مكان العمل من النوع الضار فان القيادات اإلدارية   -3

واألكاديمية تدرك وجود هذا النوع من الحسد، وتتصدى له عبر تدخلها  في اصالح 

ريسيين وتحجيم مسببات الغيرة  الوظيفية بينهم ، ولجوؤها الى العالقات السلبية بين التد

تغيير أساليب التعامل مع التدريسيين عند شعورها بوجود الغيرة والحسد بينهم بهدف 

القضاء على هذا الشعور وبناء أجواء من الثقة والتماسك بينها وبين جميع التدريسيين في 

ل من حاالت التنافس والتوتر التنافسي بينهم العمل عبر توفير بيئة عمل مناسبة لهم تقل

وتشكيل فرق مؤقتة لتشجيع التفاعل والتقارب بين زمالء العمل . ومعاقبة التدريسيين الذين 

يتصرفون بعدائية في العمل. ونصحهم بعدم التباهي واظهار األنجازات الفردية أمام 

 تهم أمام زمالء العمل. اآلخرين. وحث التدريسيين على عدم البوح بنقاط ضعفهم و قو

هنالك عدة عوامل تؤثر في الحسد التنظيمي ومنها عوامل تزيد من حدة الحسد الضار مثل  -4

الفروقات الفردية بين االفراد العاملين ،في حين تسهم عوامل اخرى في زيادة الحسد الحميد 

 مثل وحدة العمل في المنظمة .

 قترحاتالم
والتأهيلية الالزمة لتنمية وتطوير مهارات وقدرات التدريسيين، توفير البرامج التدريبية  -1

بالتركيز على تنمية المهارات والمعرفة الفنية واالدراكية لديهم وبما يقلل من ظهور الفوارق 

 بينهم .

االستفادة من نتائج تقييمات أداء التدريسيين لتشخيص أهم األسباب التي تقف وراء أنخفاض  -2

مكن من ايجاد البدائل المناسبة لتطوير قدراتهم الوظيفية وبما يجعلهم مستوى أدائهم وبما ي

قريبين من اقرانهم في العمل. وهنا البد من الوقوف على اهم نقاط القوة والضعف في أداء 

 التدريسيين للعمل على تعزيز األولى ومعالجة الثانية .

رفع الروح  ية تسهم فيعلى مستوى الجامعة أو على مستوى كل كلاعداد برامج تحفيزية  -3

المعنوية لدى األفراد العاملين كافة والتدريسيين خاصة وبما يعزز من طاقاتهم المعرفية 

 .ضارواالجتماعية وجعلهم يعملون كفريق عمل وأحد يقضي على األسباب التي تظهر الحسد ال

ي يوطد العالقات تنمية روح التعاون والتسامح بين التدريسيين في الجامعة المبحوثة بالشكل الذ -4

الوظيفية واالجتماعية بينهم فيكونوا اصدقاء محبين لبعضهم البعض حتى يتولد بينهم حسد حميد 

 وليس ضاراً .
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