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چکیده
حسادت به عنوان يکي از هيجانات انساني ،داراي پيامدهاي مهمي در زندگي اجتماعي است .هدف اين پژوهش بررسي زمينههاي اجتماعي
حسادت در تعامالت روزمره است .اين تحقيق در رويکرد تفسيري -برساختي و با روش كيفي انجام شده و از روش نظريه داده بنياد براي
اجراي پژوهش و تحليل دادهها استفاده شده است .نمونهگيري در دسترس براي گزينش افراد مورد مصاحبه و نمونهگيري نظري براي
تشخيص تعداد افراد پژوهش به كار گرفته شد .به منظور گردآوري دادهها ،با  64نفر از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه يزد مصاحبه نيمه
ساختاريافته صورت گرفت .بعد از انجام كدگذاري باز ،محوري و گزينشي 8 ،مقوله اصلي و مدل پارادايمي ارائه شده است .مقولههاي اصلي
بهدست آمده عبارت است از :مخاطره محروميت ،نابرابري ،ماديگرايي ،محتواي محرک رسانه ،مقايسه اجتماعي ،حسادت آموخته ،ارزيابي
عدالت و خصوصيات شخصيتي .مقوله هسته نهايي در اين پژوهش ،انگيزش اجتماعي حسادت است .اين مقوله در قالب يک مدل پارادايمي
شامل شرايط ،تعامالت و پيامدها ارائه شده است.
کلیدواژهها :حسادت ،زندگي روزمره ،اخالق اجتماعي ،دانشجويان ،نظريه داده بنياد.
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مقدمهوبیانمسأله

منفي ممکن است انگيزه شماري از رفتارهاي ضد اجتماعي

تمام كنشهاي انساني داراي پيوست هيجاني است و تعامالت

همچون جرم و جنايت ،به خطر انداختن منفعت شخصي

اجتماعي در بستري از هيجان شکل ميگيرد .اگر هيجان را از

براي كاهش دادن سود ديگران و خوشحالي كه در پاسخ به

زندگي بشر كنار بگذارند ،شور زندگي باقي نخواهد ماند .در

شکست يا زيان ديگران ايجاد نمايد (

قرنهاي هفده و هيجده فيلسوفان غالباً تصور ميكردند،

.)Thernstrom, 1998 & ZiZZo & Oswald, 2001

هيجان يا عاطفه امري غريزي و غير عقالني است

(پارسا:5981 ،

;Smith et al., 1996

نتايج تحقيقات نشان ميدهد كه حسادت تأثير قدرتمندي

 .)518احساس در نگاه اول پديدهاي روانشناختي مينمايد؛ اما

بر رفتار مخرب افراد دارد (

روانشناختيترين پديدهها نيز ميتوانند تبيين جامعهشناختي

 .)2007حسادت ميتواند در سطح خرد به روابط آسيب

بيابند (مقدس و قدرتي .)569 :5934 ،احساسات به وسيله

برساند ،كيفيت زندگي اجتماعي فرد را تحت تأثير قرار دهد و

فرآيندهاي اجتماعي و نيروهاي اجتماعي ،شکل ميگيرند.

رضايت از رابطه فرد را كاهش دهد (

Bevan, 2008; Lavallee

بنابراين ميتوان گفت احساسات منعکس كننده هنجارها،

Parker, 2009 & Paeker et al., 2005

&) .همچنين حسادت

نگرشها ،ارزشهاي گروه و همچنين افراد هستند (

Clanton,

Schoeck, 1969 & Smith & Kim,

باعث ميشود كه روابط كاري تيره و تار گردد ،تمايل به باقي
ماندن در كنار همکاران موفق را از بين ميبرد و درنتيجه

.)2006:410

از نگاه جامعهشناختي ميتوانيم از احساساتي سخنگوييم

فرصتها از دست ميروند و ناكارآمدي در سازمان به وجود

كه اساساً بدون وجود ارتباط اجتماعي و كنش متقابل انساني

 .)Lim,منون و تامسون متوجه شدند كه

وجود خارجي نميتوان يافت

ميآورد

(2013

(رباني خوراسگاني و كيانپور:5988 ،

حسادت در سطح ميانه ميتواند اثرات منفي را در سراسر

1

 .)Menonبرخي

 .)98حسادت 5يکي از اين احساسات است .گورنيه و روسو

سازمان گسترش دهد

(& Thompson, 2010

معتقدند :حسادت احساس منفي است كه با ديدن امتيازي كه

حتي از پيامدهاي منفي حسادت در سطح كالن سخن گفتهاند.

نداريم يا آرزو داريم فقط ما داشته باشيم ،به ما دست ميدهد

به عنوان نمونه ،ميتسوپالس 9دريافت كه حسادت ميتواند به

(گورنيه و روسو .)59 :5986 ،حسادت در ميان همه مردم از سنين

اقتصاد ملي ضربه بزند .حسادت ممکن است ديکتاتورها و

و فرهنگهاي مختلف فراگير است و يک احساس جهاني

نخبگان برخي از كشورها را تحريک كند كه از توسعه

 .)Schoeck,ميتوان گفت،

اقتصادي كشور جلوگيري كنند ،نهتنها به خاطر اينكه

حسادت يک واكنش ذهني به وضعيت نامطلوب اجتماعي

ميخواهند از درآمد خود دفاع كنند ،بلکه به دليل اينكه

است كه از مقايسه با مزاياي ديگران در حوزههاي ارتباط

ميخواهند موقعيت سلطه خود را حفظ نمايند

است

(1969; Desteno ei al., 2006

شخصي ساخته شده است (

Salovey & Rodin, 1985; Smith,

( Mitsopoulos,

.)2009

 )1991و هر جا كه مردم خود را با

باوجود اينكه حسادت بدون ارتباط اجتماعي و كنش

ديگران مقايسه ميكنند و احساس كنند كه از آنها كمترند

متقابل انساني نميتواند شکل بگيرد و اساساً يک احساس

 .)Vanحسادت تركيبي از تجربه

اجتماعي است و جامعه و فرهنگ نقش اساسي در تشديد آن

حاالت رواني ناخوشايند است – ازجمله حقارت ،بيعدالتي

دارد ،تاكنون پاسخ دقيقي از منظر علم جامعهشناسي در مورد

( Smith,

آن داده نشده است و باوجود مسائل مختلفي كه در سطح

 .)1991بر اين اساس ،اين هيجانات

جامعه به وجود ميآورد تاكنون كمتر به آن بهعنوان يک پديده

& Smith & Kim, 2007

حضور دارد

(et al., 2009

ذهني و خشم – كه تمايل داريم از ديگران پنهان كنيم
& Smith & Kim, 2007

اجتماعي نگريسته شده است .اين در حالي است كه حسادت
Jealousy
Ghornie & Roso

1
2

Mitsopoulos

3
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يک عامل پنهان در به وجود آوردن مسائل اجتماعي است.

واسط بين عدالت توزيعي و سرقت» انجام دادند .روش اين

يکي از مسائل مهمي كه جهان معاصر با آن روبهرو است،

پژوهش آزمايش و حجم نمونه  544نفر از دانشجويان مقطع

(موحد و همکاران،

كارشناسي هستند .آزمايش با دستکاري حقوق و مزاياي

 .)93 :5981اخالق اجتماعي در انواع مختلفي از احساسات

تعدادي از دانشجويان صورت گرفت .نتايج نشان داد حسادت

انساني بروز ميكند (موسوي خامنه و همکاران،)81 :5934 ،

عامل تعديلگر بين رابطه عدالت توزيعي و سرقت است.

احساساتي نظير شرم ،گناه ،همدردي ،همدلي كه اغلب

رابطه معکوس بين عدالت توزيعي و حسادت و رابطه مستقيم

احساسات اخالقي در نظر گرفته ميشوند ،احساساتي كه براي

بين حسادت و سرقت وجود داشت .ليم و يانگ)2015( 1

جامعه داراي كاركردهاي مثبت هستند .اما حسادت در جامعه

پژوهشي با عنوان «تأثير حسادت و شرم كاربران شبکههاي

به عنوان احساسي غير اخالقي در نظر گرفته ميشود و افراد

اجتماعي روي مقايسه اجتماعي انجام شده درون سرويسهاي

به دليل اينکه حسادت ازنظر هنجارها و ارزشهاي جامعه

شبکههاي اجتماعي» .انجام دادند .نتايج اين مطالعه كه با روش

احساسي منفي تلقي ميگردد و ابراز حسادت بهطور آشکار و

پيمايش و بر روي  664نفر دانشجو انجام شده نشان داد كه

اعتراف به حسادت ،سبب كاهش منزلت اشخاص ميگردد،

مقايسه اجتماعي  91درصد از تغييرات حسادت كاربران را

مسأله اخالق به ويژه اخالق اجتماعي است

9

معموالً آن را سركوب و تکذيب ميكنند و آن را از ديگران

پيش بيني ميمايد .كراسنوا و همکاران ( )2013پژوهشي را

پنهان ميكنند .همين مسأله ،بررسي جامعهشناختي حسادت و

با عنوان «حسادت در فيسبوک :يک تهديد مخفي براي

مسائل آن را مشکل ميكند .بررسي تجربهها ،ادراكات و

رضايت از زندگي كاربران» انجام دادند .روش انجام اين

تفسيرهاي افراد در مورد حسادت كمک ميكند كه جنبههاي

پژوهش پيمايشي و حجم نمونه  186نفر از كاربران فيسبوک

مختلف آن ،آثار نظامهاي اعتقادي ،هنجاري و باورداشتهاي

بود .نتايج اين پژوهش نشان داد كه حسادت عامل واسط بين

هر جامعه بر اين عاطفه ،پيامدها و مسائلي كه در زندگي

الگو برداريهاي منفعل كاربران فيسبوک و رضايت از زندگي

انسانها به وجود ميآورد ،شناسايي شود .بر اين اساس

آنان است ،بدين صورت كه الگو برداريهاي منفعل كاربران

پژوهش حاضر به بررسي جامعهشناختي حسادت به عنوان

فيسبوک تأثيرگذار بر حسادت و حسادت بر رضايت از

يکي از عواطف انسان كه ميتواند تأثيرات مخربي را در

زندگي كاربران فيسبوک تأثير دارد .همچنين نتايج اين

سطوح مختلف خرد ،ميانه و كالن داشته است ،ميان

پژوهش نشان داد كه الگوبرداري منفعل كاربران فيسبوک در

دانشجويان بهعنوان يکي از قشرهاي مهم و آيندهساز كشور

دراز مدت باعث كاهش رضايت از زندگي كاربران و افزايش

كه جمعيت زيادي را نيز به خود اختصاص ميدهند ،با

مقايسه اجتماعي صعودي خواهد شد .استينبس و سينگر

6

رويکرد تفسيري -برساختي و روش كيفي پرداخت.

( )2013پژوهشي را با عنوان «اثرات مقايسه اجتماعي در
احساسات و رفتار اجتماعي در طول كودكي» انجام دادند.

تحقیقاتپیشین

روش انجام اين تحقيق آزمايشي و حجم نمونه شامل 581

جستجوي مقاالت و پايگاههاي اطالعاتي حاكي از اين است

كودک  1تا  59ساله بود؛ نتايج نشان داد كه كودكان در هنگام

كه در ايران تحقيق جامعهشناختي چنداني در زمينه حسادت

پيروزي بيش از آنكه از برد خود خرسند هستند از شکست

صورت نگرفته است؛ به همين جهت در ادامه به برخي از

رقيب خود خوشحال هستند ،برعکس ،كودكان هنگام باخت

تحقيقات خارجي مرور ميشود .ويلکين و كونلي )2015( 5در

بيشتر به دليل پيروزي رقيبشان ناراحت ميشوند .همچنين

پژوهشي با عنوان «حسادت و عصبانيت :تعديل كنندهاي

2

Wilkin & Connelly

1

Lim & Yang
3
Krasnova
4
Steinbeis & Singer
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حسادت و لذت بردن از بدبختي ديگران با يکديگر بهشدت

باالتر بود و همچنين مسيحيان حسادت شناختي بيشتري از

در ارتباط هستند .يافتههاي ديگر حاكي از آن است كه با

مسلمانان داشتند؛ در واقع نتايج اين پژوهش نشانگر آن است

افزايش سن ،بدخواهي ،كينهورزي و نابرابري گريزي افزايش

كه عوامل زيستي و بافت اجتماعي در حسادت اثر دارد .ون
1

مييابد .آترگ  )2013( 5تحقيق خود را با عنوان «حسادت و

ديجک و همکاران ( )2006پژوهشي را با عنوان «هنگامي كه

ارتباط نزديک :بررسي ابعاد خوب (واكنشي) و بد (مشکوک)

مردم از اوج سقوط ميكنند :تجديد نظر در نقش حسادت در

حسادت رمانتيک» انجام داد .روش انجام اين تحقيق پيمايشي

خوشحال شدن از بدبختي ديگران» به انجام رساندند .روش

و حجم نمونه شامل  113نفر بود؛ يافتهها نشان داد كه

انجام اين پژوهش پيمايشي و حجم نمونه شامل  163نفر

اشخاص حسادت را بيشتر به شريک عشق خود ابراز ميكنند؛

است كه بهصورت تصادفي انتخاب شدند؛ نتايج نشان داد كه

همچنين مشخص شد كه نزديکي كلي و ابعاد نزديکي رابطه

حسادت ،احساسات خصمانه و جنسيت 51 ،درصد از

معکوس با حسادت شناختي دارند .هريس و هنيگر )2013( 1

واريانس خوشحال شدن از بدبختي ديگران را تبيين ميكنند؛

پژوهشي را با عنوان «حسادت ،سياست و سن» انجام دادند.

بهعالوه جنسيت و خوشحال شدن از بدبختي ديگران ،رابطه

اين پژوهش با روش پيمايشي انجام شد و حجم نمونه شامل

معناداري با يکديگر داشتند.

 911نفر است .نتايج نشان داد كه حسادت و سن در حد

در بررسي پيشنه پژوهشي حسادت مشاهده ميشود كه

متوسط باهم در ارتباط هستند .جوانترها حسادت بيشتري را

اين پژوهشها به طور عمده به روش پيمايش و آزمايش

بروز ميدادند .ايدئولوژي و رويکرد سياسي و حسادت ارتباط

صورت پذيرفته است .اين تحقيقات دادهها و اطالعات قابل

بسيار ضعيفي باهم نشان داد .دلپريور 9و همکاران ()2012

توجه و ارزنده در مورد حسادت ارائه دادهاند و در اين

پژوهشي را با نام «حسادت :ويژگيهاي عملکردي و تمايز

پژوهش از نتايج اين تحقيقات و نظريههايي كه در ادامه

جنسيتي در طراحي ويژگيها» انجام دادند .روش انجام اين

ميآيد ،به منظور تقويت حساسيت نظري محققان و همچنين

پژوهش از نوع اكتشافي و حجم نمونه  151نفر است؛ نتايج

مقايسه با نتايج پژوهش حاضر استفاده شد.

نشان داد كه زنان به «جذابيت فيزيکي ،عاشقانه و باكره گي»
بيش از مردان حسادت دارند؛ در حاليكه مردان بيشتر به

مبانینظری

(داشتن شريک عشقي ،استعدادهاي ورزشي و وضعيت مالي

از دهه  1970نظريات گوناگوني در حوزه جامعهشناسي

برتر) حسادت ميورزند .كروچر 6و همکاران ()2012

احساسات ارائه شده است .اگر يک طيف نظري براي

پژوهشي را با نام «حسادت در هند و اياالت متحده :تجزيه و

رويکردهاي مختلف در جامعهشناسي احساسات تصور كنيم،

تحليل ميان فرهنگي از سه بعد حسادت» انجام دادند؛ روش

نسخههاي برساختگرايي اجتماعي و اثباتگرايي دو سر اين

اين تحقيق پيمايشي و حجم نمونه شامل  5555نفر از مردم

طيف را تشکيل ميدهند و چندين نظريه مختلف در حد

هند و  5481نفر از مردم اياالت متحده بود .نتايج نشان داد كه

وسط جاي ميگيرند .نظريههايي كه بر بعد اجتماعي احساس

تفاوت معناداري در تمام ابعاد حسادت بين زنان و مردان

و ماهيت ذهني آن تأكيد دارند (براي مثال ،نظريه تعاملي،

وجود دارد .دين به عنوان يک پيشبيني كننده قوي براي

كنش متقابل نمادين،روششناسي مردمي ،پديدارشناسي ،نظريه

حسادت شناخته شد؛ حسادت شناختي و عاطفي هندوها

نمايشي) به برساختگرايي اجتماعي نزديک هستند و
نظريههايي كه بر ابعاد زيستي ،جهان شمول و ماهيت عيني

1

Attridge
Harris & Henniger
3
DelPriore
4
Croucher
2

احساس تأكيد دارند (نظريه ساختاري ،تضاد ،مبادله) به طرف
van Dijk

5
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آنان به ديگران شده است ،سختتر تالش كنند .به جاي

اثباتگرايي گرايش دارند (كيانپور.)14 :5935 ،
اين تحقيق در چارچوب رويکرد تفسيري -برساختي

حسادت به صاحب يک خودرو خوب ،ما بايد از او تقليد

انجام شده است .بر اساس مباني هستي شناختي اين رويکرد،

كنيم .اين احتماالً به آن معني است كه ما بايد به سختي كار

واقعيت آفريده انسانهاست و مستقل از فعاليتهاي اجتماعي

كنيم ،مقدار زيادي پول پسانداز كنيم و چنين خودرويي را

آنها وجود ندارد .واقعيت اجتماعي به منزله محصول

براي خودمان خريداري نماييم .اخالق سرمايهداري ما را

فرايندهايي در نظر گرفته ميشود كه از طريق آنها كنشگران

تشويق ميكند ،حسادتمان را به تقليد تبديل نماييم ،در نتيجه

اجتماعي همراه با يکديگر به مذاكره و توافق درباره معناهاي

كاهش خطر آن حسود فقير درخواست توزيع مجدد ثروت و

كنشها و موقعيتها نائل ميشوند؛ برخالف واقعيت فيزيکي

مزايا را مطالبه مينمايد .چون حسادت بسيار برانگيزاننده

كه بايد توسط دانشمند تفسير شود ،واقعيت اجتماعي پيش

تفاوتهاست ،نميتواند به وسيله تقليد از بين برود ،اين

تفسير شده است؛ اين واقعيت پيش از آنكه دانشمندان

نظرها حقيقت ندارد .اندكي حسادت ميتواند به تقليد تبديل

اجتماعي كار تفسير خود را آغاز كنند ،مورد تفسير قرارگرفته

شود در صورتيكه افزايش سودمندي در دسترس است ،اما

است

مقدار زيادي حسادت در نتيجه تحمل نابرابري است كه

(بليکي.)516-511 :5931 ،

براي تبيين و تفسير حسادت ابتدا بايد دانست ،حسادت
چيست؟ حسادت نسبت به چيزهاي مطلوبي است كه شخص
ندارد .خصومت نسبت به مافوق و احساس منفي نسبت به
كسي كه بهتر از فرد است (.)Scheler, 1961 & Schoeck, 1969

نميتوان از طريق تالش زياد آن را كاهش داد (

Clanton,

.)2006:426
يکي از جامعهشناسان برجسته رهيافت ساختمندي
1

اجتماعي در جامعهشناسي احساسات آرلي هوقشيلد است.
9

به عبارت ديگر حسادت نسبت به كسي است كه داراي برخي

هوقشيلد با استفاده از مديريت عاطفه توانسته رابطهاي بين

اشياء و ويژگيهاي با كيفيت و مطلوب است كه شخص ندارد

6

تجربه عاطفي ،قواعد احساسي و ايدئولوژي را بررسي كند.

و نميتواند به دست آورد .هرگونه كيفيت و دستاوردي كه

آن گونه كه وي توضيح ميدهد قواعد احساسي جنبهاي از

باعث تحسين است ،بهاحتمال زياد به تحريک حسادت منجر

ايدئولوژي است كه با عواطف سروكار دارد ،مالکهايي است

ميشود .برخي از اين ويژگيها عبارت است از :ثروت،

كه «آنچه در جريان احساس به درستي تصديق شده يا

جايگاه طبقاتي ،قدرت ،شهرت ،منزلت ،استعداد ،سالمتي،

تصديق ميشود» را تعيين و مشخص ميسازد .در مقابل

(.)Clanton, 2006:412

مديريت عاطفه عمل الزم براي كنار آمدن با اين قواعد

حسادت فقط آرزوي به دست آوردن شي يا مزيتي كه

احساسي است .از اين نظر اعمالي كه بر اساس مديريت

حسادت را تحريک ميكند نيست ،بلکه آرزويي بسيار تيره

عاطفه صورت ميگيرد صرفاً اعمالي شخصي نيست بلکه

است كه از دست دادن شي يا مزيت كسي كه داراي آنهاست

اعمالي است كه تحت «هدايت» قواعد احساسي همگاني در

را ميخواهد .حسادت لذتي مخرب است ،شاديهاي مخرب

تبادالت ،مورد استفاده قرار ميگيرد .قواعد احساسي در واقع،

است كه از مواجه با شکست يا رنج كسي كه مافوق فرد است

به اعمال مبتني بر مديريت عاطفه «الگويي اجتماعي» ميدهد:

نمرات خوب ،چهره خوب و محبوبيت

الگوهايي كه ميتواند كم و بيش ،بر حسب توزيع قدرت و

حاصل ميشود (.)Foster, 1972
5

همچنين حسادت از تقليد متفاوت است .در گفتار
روزمره ميتوانيم بگوييم كه حسادت چيز خوبي است ،زيرا
ميدهد ،براي داشتن آنچه موجب حسادت
به مردم انگيزه 
EMULATION

1

اقتدار در جامعهاي خاص ،شکلي يکسان و مشابه داشته است
(ويليامز.)941-948 :5931 ،
2

ArlieHochschild
3
Emotion Managment
4
Feeling rules
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مثالهاي متعدد روزانه از اينكه انسان چگونه بايد در يک

شود .از آن جا كه مقايسه با ديگران اجتناب ناپذير است،

موقعيت از خود ابراز احساسات كند ،حکايت از وجود

حسادت يک احساس جهان شمول است .در هر جامعه

قواعدي دارد كه بر نحوه مديريت احساسات ما تأثير

حسادت يک پاسخ ممکن در يک طيف گسترده از تعامالت

ميگذارند .همچنين با توجه به اينكه ديگران چگونه

اجتماعي بين و درون افراد و گروهها كه در موقعيت نابرابر

احساسات ما را استنباط ميكنند و بر آن واكنش نشان

وضعيت ،ثروت ،قدرت ،شهرت ،موفقيت ،سالمت ،استعداد،

ميدهند ،ميتوان به وجود اين قواعد پي برد .براي مثال ،يک

نمرات ،شهرت و محبوبيت است .حسادت تقريباً به طور

قاعده احساسي ميتواند بگويد كه « :تو نبايد اين قدر احساس

بالقوه در تمام تعامالت انساني وجود دارد (

گناه كني ،تقصير تو نبود» و يا «تو حق نداري نسبت به

.)2006:428

Clanton,

(رباني خوراسگاني و كيانپور:5988 ،

در زندگي واقعي افراد در برخي از زمينهها برتر و در

 .)11همچنين قواعد احساسات در مورد حسادت ميتواند

برخي زمينههاي ديگر پايينتر از ديگران قرار دارند .اما به

بگويد كه افراد در چه موقعيتهايي بايد حسادت كنند.

طور كلي افراد در زمينههايي حسادت ميورزند كه پايينتر از

موقعيت فالني حسادت كني»

گوردون كليتون معتقد است تجربه خصوصي در مورد

ديگران قرار ميگيرند .به عنوان مثال ،افراد جوان ممکن است

حسادت به باورها و ارزشهاي اجتماعي مربوط به ثروت،

به افراد مسن داراي ثروت و قدرت به دليل ثروت و قدرت

منزلت و قدرت و اين كه چگونه بايد اين پديدهها توزيع شود

آنها حسادت كنند ،اما افراد مسن ممکن است به افراد جوان

بستگي دارد .حسادت در مورد عدالت و بيعدالتي است

بدليل سالمتي آنا حسادت ورزند .جوانان بيکاري كه وقت

 .)Clanton,عدالت و احساسات با هم همپوشاني

خودشان را به ماهيگيري اختصاص ميدهند ،به ثروت يک

دارند ،براي هر مرحله يک فرآيند عدالت ،احساس عدالت

رئيس بانک حسادت مينمايند ،اما رئيس بانک به دليل آزادي

محرک هيجان است .بنابراين فهميدن عملکرد احساس عدالت

وقت جوانان كه براي خود به ماهيگيري رفتهاند حسادت

و تمايل خاص محرک آن براي فهميدن پروژه احساسات

ميكند (.)Clanton, 2006:425

انسان مهم است ( .)Jasso, 2006:321از اين رو بررسي نقشي

سالوي و همکارانش

(2006:411

( & Salovey & Rodin, 1985; Salovey

 ،)Alexander,استدالل كردهاند كه حسادت به احتمال

كه عدالت و احساس كه افراد از عدالت دارند ،بر روي

1991

برانگيختگي حسادت آنان دارد ،براي شناخت عملکرد

زياد زماني بيشتر احساس ميشود كه مقايسه آن حوزه براي

حسادت و نحوه مديريت آن ضروري است.

خودمان مهم است .ما فقط در مورد عملکرد خوبمان در مورد

الزاروس )1991( 5ادعا كرد كه مقايسه اجتماعي نه تنها

رابطه با تعداد محدودي از حوزههاي زندگي مراقب هستيم.

به پاسخهاي رفتاري منجر ميشود ،بلکه با احساسات نيز

اين فرضيه «ارتباط دامنه» بر آن است كه احتماالً حسادت

مرتبط است .او حسادت را به عنوان نمونهاي از احساساتي كه

زماني تجربه ميشود كه مقايسه با فرد ديگر براي خود منفي

به وسيله مقايسه اجتماعي برانگيخته ميشود معرفي مينمايد.

است و اين مقايسه در دامنهاي قرار دارد كه به ويژه در

از نظر او حسادت اغلب هنگامي كه ديگران دستاوردهاي برتر

تعريف خود مهم تلقي شده است.

و يا اموال مطلوب را در اختيار دارند ،رخ ميدهد .كليتون نيز
معتقد است ،ريشه حسادت در مقايسه است :براي حسادت

روشتحقیق

كردن ،بايد نخست خود را با فرد يا افرادي كه نسبت به ما در

اين پژوهش در رويکرد كيفي و با استفاده از راهبرد نظريه

برخي از زمينهها كه مهم است ،برتري دارند ،در نظر گرفته

داده بنياد 1اجرا شده است .در اين روش ،گردآوري دادهها،

1

2

Lazarus

Grounded Theory
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تحليل و نظريه نهايي با يکديگر در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد.

9

گزينشي .
6

نظريههاي داده بنياد به سبب آن كه از دل دادهها بيرون كشيده

قابليت اعتماد :لينکلن و گوبا ( )1985با مطرح كردن

ميشوند ،بيشتر ميتوانند بصيرت افزا هستند و فهم را تقويت

مفهوم قابليت اعتماد براي ارزيابي پژوهش كيفي ،چهار معيار

كنند و راهنماي عمل شوند (استراوس و كربين .)96 :5935 ،جامعه

اعتبار پذيري ،انتقالپذيري ،قابليت اطمينان و تأييد پذيري را

مورد مطالعه اين پژوهش ،دانشجويان دانشگاه سراسري يزد

بهعنوان جايگزينهايي براي معيارهاي كالسيک اعتبار و

در سال  39-31است .در اين پژوهش با  64نفر از دانشجويان

پايايي ارائه كردهاند .اين مالکها امروزه در اغلب پژوهشهاي

رشتههاي مختلف اين دانشگاه ،از جنسيتها ،سنين و

كيفي بهجاي دو مالک اعتبار و پايايي مورد استناد قرار

قوميتهاي متفاوت (جدول  )5مصاحبه شد .براي دستيابي به

ميگيرند (حريري .)46-41 :5981 ،در اين تحقيق نيز براي

نمونه مناسب تحقيق ،از دو شيوه نمونهگيري در دسترس و

ارزيابي قابليت اعتماد پژوهش از مالکهاي مطرح شده

نمونهگيري نظري استفاده شد .از نمونهگيري در دسترس براي

استفاده شده است .براي دستيابي به معيار اعتبارپذيري ،از

گزينش افراد مورد مصاحبه و از نمونهگيري نظري براي

سه تکنيک استفاده گرديد .نخست اعتباريابي توسط اعضا كه

تشخيص تعداد افراد ،تعيين محل دادههاي مورد نياز و يافتن

از مشاركتكنندگان خواسته شد تا يافتههاي كلي مطالعه را

مسير پژوهش استفاده شد .مصاحبهشوندگان از ميان

ارزيابي كرده و در مورد صحت آن نظر دهند .روش دوم،

دانشکدههاي مختلف و دانشجوياني با ويژگيهاي متفاوت (از

مقايسه تحليلي است ،در اين روش به دادههاي خام رجوع

لحاظ جنسيت ،سن ،وضعيت تحصيلي ،قوميت و پايگاه

شد تا ساختبندي نظريه با دادههاي خام مقايسه و ارزيابي

اقتصادي -اجتماعي) نمونهگيري شدند تا حداكثر تنوع را

گردد .در روش سوم از بازرسي خارجي ،توسط اساتيد راهنما

داشته باشند .نمونهگيري نظري نيز تا رسيدن به اشباع نظري

به وسيله نظارت بر تمام مراحل پژوهش ،استفاده شد .به

ادامه يافت .در اين بررسي محقق گرچه با مصاحبه با  91نفر

منظور برآورده كردن معيار انتقالپذيري ،سعي شد كه زمينه

از مصاحبهشوندهها به اشباع نظري كافي دستيافت ،اما براي

پژوهش بهطور كامل توصيف شود و شرايط پژوهش و

دستيابي به اطمينان بيشتر ،مصاحبهها را تا  64نفر ادامه داديم.

جزئيات كامل در مورد نکات اساسي آن ارائه گردد .براي

از روش مصاحبه نيمه ساختاريافته براي گردآوري دادهها

حاصل شدن معيار قابل اطمينان بودن در تحقيق حاضر،

استفاده شد كه با كسب اجازه از مشاركتكنندگان ،مصاحبهها

مصاحبههاي ضبط و تايپ گرديده ،فهرست مصاحبهشوندگان

ضبط ميشد .مصاحبهها بسته به عالقه و كيفيت پاسخهاي

تهيه شده و كليه فرايند تحليل دادهها تايپ و در رايانه و فلش

مشاركتكنندگان هركدام بين  96دقيقه تا 1ساعت و  64دقيقه

مموري ذخيره شده است و در صورت لزوم در اختيار

به طول انجاميد .براي تجزيه و تحليل دادهها نيز از روش

بازرسان قرار خواهد گرفت .براي دستيابي به معيار تأييد

كدگذاري نظري استفاده شد .كدگذاري فرايندي است تحليلي

پذيري ،نتايج تحليلها و نظريه بهدست آمده از تحليل دادهها

كه طي آن دادهها تفکيک ،مفهومبندي و يکپارچه ميشوند؛

با دادههاي خام مقايسه گرديد تا همخواني نتايج با دادهها

بهگونهاي كه بتوانند نظريه نهايي را شکل دهند .در فرايند

تأييد شود .همچنين نتايج تحليل دادهها از طريق تبادلنظر با

( Corbin & Strauss,

اساتيد راهنما و برخي از دانشجويان هم رشته نيز مورد

كدگذاري ،واحد تحليل «مفهوم» است
Neuman, 2006

; .)1998در اين نوع كدگذاري كه خاص

بررسي قرارگرفته است.

دادههاي متني و كيفي است ،سه شيوه كدگذاري مطرح است:
 .5كدگذاري باز .1 5كدگذاري محوري .9 1كدگذاري

2

Axial Coding
Selective Coding
4
Lincoln and Guba
3

Open Coding

1
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یافتهها


جدول  5ارائه شده است ،بعد از آن به بررسي رابطه بين

ابتدا كدگذاري باز در دو مرحله صورت پذيرفت ،در مرحله

جنسيت و حسادت از ديدگاه مشاركتكنندگان در بخش

اول مفاهيم و در مرحله دوم مقولههاي عمده پژوهش به

مجزايي با عنوان كليشههاي جنسيتي مرتبط با حسادت

دست آمد .بعد از پايان يافتن كدگذاري باز ،كدگذاري

پرداخته شده و در انتها مقولههاي عمده پژوهش شامل،

محوري انجام شد .در اين مرحله مقولهها در قالب فرآيند

محتواي محرک رسانه ،حسادت آموخته ،نابرابري،

شرايط ،تعامالت و پيامدها طبقهبندي شدند .در مرحله آخر

خصوصيات شخصيتي ،ارزيابي عدالت ،ماديگرايي ،مقايسه

كدگذاري گزينشي به منظور تعيين مقوله هسته انجام شد .در

اجتماعي و مخاطره محروميت تشريح ميگردد.

ادامه ابتدا ويژگيهاي جمعيتشناختي مصاحبهشوندگان در
مصاحبهشوندگان

جدول-1مشخصات
ردیف

سن

جنس

رشتهتحصیلی

مقطعتحصیلی

محلزندگی

ردیف

سن

جنس

رشتهتحصیلی

مقطعتحصیلی

محلزندگی

5

11

مرد

زمينشناسي

ارشد

اصفهان

15

11

زن

جامعهشناسي

ارشد

خوزستان

1

11

زن

جامعهشناسي

ارشد

خوزستان

11

13

زن

مديريت صنعتي

ارشد

اصفهان

9

16

زن

جامعهشناسي

ارشد

يزد

19

11

مرد

جامعهشناسي

ارشد

اصفهان

6

53

مرد

نساجي

كارشناسي

ياسوج

16

11

مرد

ادبيات

ارشد

شيراز

1

16

مرد

جامعهشناسي

ارشد

مركزي

11

11

مرد

جامعهشناسي

ارشد

شيراز

4

11

زن

جامعهشناسي

ارشد

كرمان

14

16

مرد

ادبيات

ارشد

فارس

1

19

زن

مردمشناسي

كارشناسي

اصفهان

11

11

مرد

جمعيتشناسي

ارشد

ياسوج

8

16

زن

مکانيک

ارشد

شيراز

18

11

زن

مديريت بازرگاني

كارشناسي

اصفهان

3

11

زن

شيمي -فيزيک

ارشد

شيراز

13

19

مرد

ادبيات

ارشد

شيراز

54

16

زن

جامعهشناسي

ارشد

كاشان

94

14

زن

ادبيات

ارشد

شيراز

55

11

زن

جامعهشناسي

ارشد

اردبيل

95

11

مرد

زمينشناسي

كارشناسي

ياسوج

51

11

زن

جامعهشناسي

ارشد

تبريز

91

14

مرد

زمينشناسي

كارشناسي

سنندج

59

11

زن

آبخيزداري

ارشد

كازرون

99

11

مرد

ادبيات

ارشد

يزد

56

11

مرد

ادبيات

كارشناسي

بوشهر

96

14

زن

مديريت صنعتي

كارشناسي

يزد

51

11

زن

رياضي مالي

ارشد

اصفهان

91

14

مرد

مديريت صنعتي

كارشناسي

خراسان

54

14

زن

رياضي مالي

ارشد

شيراز

94

16

مرد

جامعهشناسي

ارشد

خوزستان

51

14

زن

جامعهشناسي

ارشد

مشهد

91

14

مرد

مديريت صنعتي

كارشناسي

اصفهان

58

11

زن

متالوژي

ارشد

شيراز

98

11

مرد

جامعهشناسي

ارشد

زاهدان

53

19

مرد

جامعهشناسي

ارشد

لرستان

93

16

مرد

علوم سياسي

ارشد

بوشهر

14

11

زن

اقتصاد

ارشد

ايالم

64

11

مرد

جامعهشناسي

ارشد

لرستان

کلیشهجنسیتیحسادت

زيادي در ميان افراد برخوردار است .به طوري كه شکلگيري

اين مقوله بيانگر وجود كليشهاي رايج در ميان دانشجويان

اين كليشه در ذهن برخي از دانشجويان سبب ايجاد

است كه حسادت را امري زنانه ميدانند .در واقع باور اكثريت

بياعتمادي به زنان و در نتيجه ايجاد رفتار سوگيرانه نسبت به

آنان اين است كه زنان به نسبت مردان در زندگي خود

آنان شده است:

حسادت را بيشتر تجربه ميكنند؛ اين كليشه جنسيتي از قوت

« ...شک نکن زنها با حسادت تموم ميشن .كسي
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كه جنس زن بشناسه اولين ويژگياي كه تو ذهنش

محتوایمحرکرسانه

مياد حسادته ،حتي اگه به منافعشون لطمه بخوره

رسانه يکي از عوامل اجتماعي محرک حسادت در جامعه

حتي به مادرشون و خواهرشون هم حسادت
ميكنن .اينقدر ميتونه شديد باشه( »...مصاحبه
)98

اگرچه حسادت در جامعه امري زنانه تلقي ميشود ،اما
حسادت در دو جنس مشاهده ميشود و مردان نيز
حسادتهاي خاص خود را دارند .در واقع حسادت احساسي
همگاني است و تفاوتي بين ميزان حسادت افراد در
جنسيتها ،نژادها ،قوميتها و ملتهاي متفاوت وجود ندارد.
هر چند كه ممکن است به دليل قرارگرفتن در زمينههاي
اجتماعي مختلف ،تفاوت در زمينههايي كه افراد حسادت
ميورزند وجود داشته است:
« ...به نظرم بستگي داره ،توي خانمها بخواي نگاه
كني تو زمينههاي فرهنگي ،اقتصادي ،زندگي
معمولي ،تو شرايط عادي زندگي به هم حسادت
ميكنن تو لباس پوشيدن خانمي كه شوهر داره با
خواهرش حتي تو لباس پوشيدن حسادت ميكنه،
مردا اگه تو مقام قياس قرار بگيرن تو شرايط
مختلف حسادت ميكنن ( »...مصاحبه شماره )11

اگر همزماني حسادت در ميان گروهي بيشتر مشاهده
شود ،به دليل محروميتها ،محدوديتها و تبعيضهايي است

امروزي است كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم به حسادت
دامن ميزند .در اين ميان ،تلويزيون و ماهواره ،مهمترين
رسانههايي كه مصاحبهشوندگان به آنها اشاره كردند .تبليغات
تجاري با برجستهسازي و بزرگنمايي محصوالت خود
برخورداري از آنها را براي افراد به امتيازي بدل ميكنند كه
به صاحب آن احساس برتري بر ديگران را القا مينمايد و
كساني كه توانايي برخورداري از آنها را ندارند خود را در
موقعيت پايينتري مييابند و دچار احساس محروميت
ميگردند .مشاركتكنندگان بر اين باورند كه رسانهها به
خصوص تلويزيون و ماهواره عامل ترويج و اشاعه حسادت
در سطح جامعهاند:
« ...رسانهها و تبليغات تو حسادت نقش دارن ،دو
بخشه تبليغات اقتصاديه بيشتر .طرف كه تلويزيون و
روشن ميکنه بازار  ...و انواع چيزا تو تبليغ هست،
دوميش فيلما ،مثالً فيلماي تركي ماهواره محور
همشون حسادته نه خيانت( »...مصاحبه شماره )1
« ...اين تبليغ رو كه ديدم كه دو سه تا خانم بودن
دورهم بودن بچههاي اون خيلي بلد بودن بچه
يکيشون بلد نبود بچه حسوديش شد نسبت به اون
يکي رفت به مادرش گفت و مادره رفت خريد

كه عليه اين گروه صورت پذيرفته است ،نه به دليل ويژگي

تبليغات و بزرگنماييها باعث تشديد حسادت

ذاتي كه اين گروه دارد:

ميشه( »...مصاحبه شماره .)11

« ...زنها حسود ترن .مردا حق انتخاب دارن ،ولي
زن حق انتخاب نداره ( »...مصاحبه شماره )64
« ،...كالً من حسودم ،تو بچگيمم حسود بودم .به
داداشم حسادت ميكردم .تقصير خانواده مادرم بود
اونا خيلي پسر دوست داشتن و همش به اون توجه
ميكردن و اصالً منو نميديدن ،منم همش كاري
ميكردم كه جلبتوجه كنم ،چيزيم نميشد به من
توجه نميكردن و منم خيلي حسرت ميخوردم »...
(مصاحبه شماره )8

چنانكه از اظهارات مشاركت كنندگان بر ميآيد ،رسانهها
زمينه مقايسه اجتماعي را در سطوح مختلف طبقاتي ،جنسيتي،
قوميتي و حتي ملي ،در زمينههاي مختلف اقتصادي ،سياسي،
فرهنگي فراهم ميآورند .طوريكه فقط كافي است ،فرد يک
تلويزيون معمولي در اختيار داشته است تا بتواند وضعيت
خود را با تمامي جهان مقايسه نمايد؛ يعني كسي كه در
محرومترين نقطه كشور سکونت دارد ،بهوسيله يک دستگاه
تلويزيون معمولي ميتواند شرايط زندگي خود را باكسي كه
در مرفهترين نقطه دنيا سکونت دارد مقايسه كند و ضمن باال
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رفتن سطح توقعات ،مدام با اين چالش روبهرو است كه چرا

بيارن و نميتونن پيروي كنن از مد چون مد اآلن يه

او از اين امتيازات برخوردار نيست .بدين ترتيب تلويزيون با

ارزش شد و وقتيكه دوستاتو ميبيني كه ميتونن از

ايجاد زمينه «مقايسه صعودي» موجب تحريک احساس

مد پيروي ميكنن و توانشو دارن اينكه حسادت رو

محروميت افراد و در نتيجه تحريک حسادت ميگردد:
«...تلويزيون يه چيزايي رو ترويج ميده و بهشون
ارزش ميده كه وقتي اون چيزا رو نداري و ميبيني
كه ديگران دارن ،باعث حسادت ميشه مثالً همون
ماديگرايي كه دارن ترويج ميدن تفاوتهاي طبقاتي
كه وجود داره باعث ميشه كه تو اون موقعيت رو
نداري حسادتت بيشتر ميشه( »...مصاحبه شماره
)15
« ...شايد تبليغات و اينا يا مثالً فيلما و اتفاقايي كه
فرد براش پيش مياد باعث بشه كه يه سري حسادتا
براش پيش بياد يعني مثالً اولش اگه رسانهها نبودن
فرد از خيلي چيزا آگاهي ندارشت .ولي اين رسانهها
ميتونن باعث شن كه فرد انتظارش بره باال و به
يکسري چيزا حسادت داشته باشه( »...مصاحبه
شماره .)4

تشديد ميكنه تأثير خودشو داره( »...مصاحبه شماره
)95
« ...تجملگرايي روز بروز داره بدتر ميشه؛ هرچي
بيشتر ميشه حسادت بيشتر ميشه( »...مصاحبه شماره
)11
« ...همين كه اآلن هركي يک ماشين مدل باال دارد
همه فکر ميكنن اين چه زندگي خوبي دارد ،دو تا
كارخانه داره و وضعش خوبه ،همه چيز شده
ماديات ( »...مصاحبه شماره )1

نابرابری
اغلب دانشجوياني كه با آنها مصاحبه شد ،به فاصله طبقاتي
اشاره كردند .اين تأثير زماني بيشتر ميشود كه فاصله بين
طبقات مختلف زياد است .در چنين شرايطي است كه فرد
دائم خود را با طبقات باالتر مقايسه ميكند و دچار احساس
محروميت گشته ،حسادتش نسبت به طبقات باالتر برانگيخته

مادیگرایی


شود و مرتب از خود بپرسد كه چرا من نبايد از امتيازات آنها

از ديد دانشجويان ارزش انسانها در عصر حاضر به ميزان

برخوردار باشم:

برخورداري آنها از امتيازات مادي بستگي دارد .به طوري كه

«  ...مثالً تو جامعه فاصله طبقات باهم زياد باشه

محروميت از مالکيت اين امتيازات در مقايسه با ديگران سبب

شايد فرض كن تو يه جامعهاي طبقه باال خيلي كم

به وجود آمدن احساس حقارت در فرد ميشود .دانشجويان

باشه و متوسط و پايين خيلي زياد باشه ،طرف ميگه

به مدگرايي و تجملگرايي بهعنوان عوامل تحريکكننده

چرا اين داره من ندارم خب جامعه خيلي ميتونه

حسادت در جامعه امروز اشاره كردند .به عنوان مثال اگر براي

مؤثر باشه ( »...مصاحبه شماره )4

فرد تبعيت از مد به عنوان يک ارزش تلقي شود درصورتي كه
توانايي برخورداري از آن مد را نداشته است ،نسبت به افراد
برخوردار از مد حسادت ميورزد:

به اعتقاد دانشجويان ،يکي از مهمترين عوامل اجتماعي
تأثيرگذار بر برانگيختگي و تشديد حسادت در افراد جامعه
تبعيض اجتماعي است كه بين افراد جامعه اعمال ميشود .اين

« ...مد هم روي حسادت تأثير داره ،بايد وضع مالي

تبعيض گاهي حقيقي و گاهي به صورت احساس تبعيض

خوب باشه كه بتوني از مد پيروي كني وقتيكه مد

است .تبعيض قائل شدن در هر سطحي (خرد ،ميانه و كالن)

يه چيز مهم ميشه تو جامعه و بروز بودن مهم ميشه

يکي از مهمترين داليل تحريک حسادت است.

همه افراد كه نميتونن مثل اونا باشن بعد اون

حسادتآموخته

افرادي كه نميتونن اين موقعيتها رو به دست

به باور بسياري از مشاركتكنندگان ،حسادت در خانواده و
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جامعه از طريق مشاهده رفتار والدين و سايرين آموخته

« ...به خواهر كوچيکم خيلي حسوديمون ميشد.

ميشود .حسادت از كودكي در فرد شکل ميگيرد و بهتدريج

مثالً وقتي دعوا ميشد حق ميدادن به اون .با چه

كه بزرگ ميشود حسادت نيز در او رشد ميكند .فرد در

توجيهي؟ ميگفتن كه دختره .ضعيفه .يا ميگفتن

جواني و بزرگسالي ،در موقعيتهايي حسادت ميورزد كه
مشابه به موقعيتهايي است كه در كودكي حسادت ميورزيده
است .رفتار تبعيضآميز والدين با فرزندان خود يکي از
مهمترين عوامل شکلگيري حسادت در فرد است .زماني كه
والدين در ميزان ابراز توجه بين فرزندان خود تبعيض قائل
ميشوند حسادت در كودک بهوجود ميآيد و او نسبت به
ساير فرزندان احساس حسادت و كينه ميكند .حسادت
كودكان كه يکي از حسادتهاي شايع درون خانوادهها است و
عموماً در خانوادههايي كه بيش از يک فرزند دارند ،مشاهده
ميشود .علت اين امر اين است كه با تولد كودک جديد و
توجه والدين و اطرافيان به او ،كودک بزرگتر احساس ميكند
كه از حق خود محروم شده و مورد بيعدالتي واقع شده
است ،همين امر سبب شعلهور شدن حسادت در وجود او
ميشود .بدينسان كودک تازه متولد شده تبديل به رقيبي براي
او ميشود:
« ...مثالً وقتي بين دوتا بچه فرق ميذارن تو آينده
فرد ممکنه با دوستش تو همين موقعيت قرار بگيره.
اين ميگه كه خوب دوسته هم همينو داره تکرار
ميكنه .چون خانواده تو تربيت فرد مهمترين نقش
داره ،به خاطر همين موقعيتهاي مشابه تو آينده
باعث حسادت بيشتر فرد ميشه .وقتي يکسان
برخورد كنن با خواهر و برادراش و خودش فرد از
جاش راضي ميشه ( "...مصاحبه شماره )1

گاهي والدين ناخواسته به دليل كليشههاي تربيتي رايج
بين فرزندان تبعيض قائل ميشوند و سبب ايجاد حسادت بين
آنها ميگردند كه ممکن است اين حسادت در سراسر عمر

بزرگتري و رعايت كن؛ اما سعي كردم پرورشش
ندم( »...مصاحبه شماره )1

گاهي نيز والدين ،فرزندان خود را با افراد موفق يا
اطرافيان مقايسه ميكنند .اين عمل آنها عالوه بر اينكه
موجب تحقير و سرخوردگي فرزندان ميشود ،معموالً باعث
ميشود كه عاليق و استعدادهاي خود را ناديده بگيرند .ناكامي
حاصل از اين عدم موفقيت سبب ميشود كه افراد اوالً به
كساني كه از سوي والدين با آنها مقايسه شدهاند ،حسادت
كنند ،ثانياً به كساني كه در زمينه مورد عالقه خودشان موفق
هستند حسادت بورزند:
« ...خب از راه سركوب كردن خواسته طرف ميشه
مثالً بچه مي خواد كامپيوتر بخونه ميفرستنش
پزشکي بخونه بچه حسادت ميكنه به اونکه
كامپيوتر ميخونه ( »...مصاحبه شماره )11

خانواده نخستين جايي است كه فرد تربيت ميگردد و
حسادت نيز براي نخستين بار در خانواده آموخته ميشود.
زماني كه والدين حسادت خود را به ديگران ابراز نمايند،
مشاهده حسادت والدين باعث يادگيري حسادت در فرزندان
ميشود .گاهي حتي والدين حسادت و كينه خود را نسبت به
ديگران ،به فرزندان خود انتقال ميدهند:
« ...من خودم اصالً خاله هامو دوست ندارم ،چون
از همون اول مادرم يه جوري از بدي اينا گفته بود،
مثالً گفته بود از بس اذيتم كردن ،مادرم ميگفت اونا
نسبت به ما حسادت ميكردن كه ما مثالً اينجوريم
اين تو ذهنم مونده اين حسادتي كه بين خواهرا
بوده تو ذهنم مونده( "...مصاحبه شماره )9

آنها باقي بماند .كليشههايي نظير توجه بيشتر نسبت به فرزند

مقایسهاجتماعی

پسر ،توجه بيشتر به فرزند بزرگتر ،حمايت بيشتر از دختر به

مقايسه اجتماعي يکي از مهمترين ساز و كارهاي محرک

دليل ضعيف بودن ،حمايت به دليل كوچکتر بودن يک فرزند

حسادت در ميان كنشگران اجتماعي است .رد پاي اين

و با اين توجيه كه او كوچک است و نميفهمد:

سازوكار را ميتوان در بسياري از مقوالت ديگر اين تحقيق
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نيز مشاهده كرد .زماني كه فرد وضعيت خود را با وضعيت

نيروي حسادت خود بهعنوان انگيزهاي براي تالش بيشتر در

ديگري مورد مقايسه قرار ميدهد ،اگر در جريان اين مقايسه

جهت رفع امتيازي كه از آن محروم مانده استفاده نمايد:

نسبت به ديگري در وضعيت پايينتري قرار گيرد ،احتمال

« ...تالش ميكنم ازش برم باالتر و معموالً به يک

اينكه به موقعيت ديگري حسادت كند ،افزايش مييابد.

گام هم قانع نيستم تالشم و خيلي بيشتر ميكنم و

مقايسه به اين صورت را مقايسه صعودي گويند:

چون ميدونم حسم مثبته آرامش دارم ،اعتماد به
نفس دارم ،عزت نفس دارم و احترام خودمو احترام

« ...من يه كينه دارم كه چرا اون داره و من ندارم.

طرف مقابلمو دارم و اينا همه باعث موفقيت

چرا من تو شرايط اون نبودم اگه تو شرايط اون
بودم اينو داشتم .مثالً من ميگم فالني تو فالن
خانواده به دنيا اومد ازش يه كينه بدل ميگيرم من

ميشه( "...مصاحبه شماره )11

ويژگي شخصيتي ديگري كه دانشجويان به آن اشاره

دلم ميخواد خودمو جاي اون بذارم چرا من نيستم

كردند ،رؤياپردازي است .اين مفهوم به اين معني است كه فرد

و اون هست( »...مصاحبه شماره )5

شخصيتي كمالگرا دارد .چنين افرادي معموالً رؤياپردازند و

يکي از زمانهايي كه فرد حسادت را تجربه ميكند،

سطح توقعات آنها باالست .اين امر سبب ميشود كه

هنگامي است كه فرد توسط ديگران مورد مقايسه واقع ميشود

وضعيت موجود خود را نپذيرند .شخصيت كمالگرا معموالً

و در اين مقايسه توسط آنها تحقير ميگردد .از آن جا كه فرد

وضعيت خود را با وضعيت ديگران مورد مقايسه قرار ميدهد

خود را از ديد ديگران مورد ارزيابي قرار ميدهد ،در چنين

و اين مقايسه نيز به صورت مقايسه صعودي (مقايسه با افراد

شرايطي كه مورد تحقير ديگران واقع ميشود ،عزت نفسش

باالدست) است .شکست در مقايسه صعودي به دليل اينكه

كاهش يافته و نسبت به فردي كه با او قياس شده و آن را

توقع اين افراد از زندگي باالست و اين افراد خود را محقق

مسبب سرخوردگي خود ميداند ،حسادت ميورزد:

داشتن زندگي بهتر ميدانند ،موجب احساس شکست و در

« ...مقايسه افراد با همديگه ،وقتي آدمو با يکي

نتيجه به وجود آمدن حسادت نسبت به افراد مورد مقايسه

مقايسه ميكنن كه تو از اون كمتري حسادت و كينه

ميشود:

درون شخص به وجود مياد ،ديدن نداشتهها اينه كه

« ...مثالً من يه دوستي داشتم همش رؤياپردازي

فرد نسبت به بقيه كم داره به نظر من بيشترين عامل

ميكرد .كالس زبان فرانسه رفته بود ميگفت

كه باعث حسادت ميشه ،مقايسه افراده( »...مصاحبه

ميخوام برم فرانسه! گفتم پدرت هشتش گرو نهشه.

شماره )51

چجوري ميخواي بري؟ ببين از اون جايي كه داره

گاهي حتي افراد وضعيت خود را با افراد دورترين شهرها،

راضي نيست؛ اما يکي ميخواد پيشرفت كنه .فوق

كشورها و قارهها مورد مقايسه قرار دهد؛ كه اين نوع مقايسه

داره ميخواد دكترا بخونه.از جاي خودت راضي

به دليل افزايش ارتباطات و وجود رسانههاي ارتباطجمعي در

نباشي تو حرفات معلومه( »...مصاحبه شماره)1

عصر حاضر افزايشيافته است.

دو ويژگي شخصيتي ديگر در افرادي كه بيشتر مقايسه
اجتماعي انجام ميدهند نيز مهم است .اين دو ويژگي عبارت

خصوصیاتشخصیتی

است از روحيه سيريناپذيري و برتري طلبي كه بسيار به هم

خصوصيات شخصيتي ميتواند به عنوان شرايط مداخلهگر در

مرتبطند .روحيه سيريناپذيري به حرص و زيادهطلبي انسان

تحريک حسادت باشند .پايين بودن عزت نفس و اعتماد به

اشاره دارد .روحيه سيريناپذيري به گفته دانشجويان سبب

نفس امکان حسادت فرد را افزايش ميدهد .حتي ميتواند از

تحريک حسادت به خصوص در ميان ثروتمندان ميشود .اين
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امر نيز به دليل وجود خصلت برتري طلبانه اشخاص است كه

نفر ديگه ببينه ( »...مصاحبه شماره )1

دوست دارند از ديگران در مرتبه باالتري قرار گيرند .كساني

يکي ديگر از زمينههاي حسادت ،زماني است كه فرد

كه داراي ميزان باالتري از خصلت برتريطلبي هستند ،به دليل

مالکيت چيزي را در اختيار دارد يا احساس مالکيت بر چيزي

اينكه خود را برتر از ديگران ارزيابي ميكنند ،در

دارد و براي اين مالکيت خطر يا تهديدي احساس ميكند .اين

موقعيتهايي كه در سطح پايينتري نسبت به ديگران قرار

تهديد از طرف رقيبي است كه به حيطه مالکيت شخص وارد

ميگيرند احساس محروميت بيشتري را تجربه ميكنند و در

ميشود؛ هنگاميكه فردي مالکيت چيزي را به صورت

نتيجه احتمال برانگيخته شدن حسادت در آنها بيشتر است:

انحصاري از آن خود ميداند ،با پيدا شدن شريک ،احساس

« ...پولدارا يه جورايي سيري ناپذيرن يعني هر چي

ميكند كه براي مالکيتش رقيبي پيدا شده كه ميخواهد او را

داشته باشن بازم كمشونه يعني چشم ديدن موفقيت

محروم سازد:

ديگران رو ندارن دوس دارن هميشه خودشون

« ...اگه يه عروس بياد تو خونه من ناراحت ميشم

باالتر از كساي ديگه باشن( »...مصاحبه شماره )96

چون من تو خونه تکم همه توجهها به من است

« ...دوست نداري كسي موفقيت بيشتري از خودت

هشتساله تنهام برادرم نبوده بازم برادرمو ميتونم

پيدا بکنه( »...مصاحبه شماره )54

قبول كنم ميگم برادرمه ولي يه دختر ديگه نه كه

از نظر دانشجويان ،رضايت از زندگي بهعنوان عاملي
مداخلهگر ميتواند تأثيرگذار بر ميزان برانگيختگي حسادت
است .افرادي كه رضايت از زندگي بااليي دارند كمتر خود را
با ديگران مورد مقايسه قرار ميدهند و حساسيت كمتري
نسبت به زندگي ديگران دارند.
« ...در حال حاضر راضيام كامالً از زندگيام
راضيام و حسادتي هم به كسي ندارم( »...مصاحبه
شماره )16

توجه پدر و مادرمو جلب كنه( »...مصاحبه شماره
)8

ارزیابیعدالت
يکي از موقعيتهايي كه حسادت برانگيخته ميشود زماني
است كه فرد احساس كند برتري و امتيازي كه ديگري دارد
حق اوست و او مورد بيعدالتي واقع شده است .البته ارزيابي
كه فرد از عدالت و محروميت خود دارد هم ميتواند بر
اساس واقعيت است؛ يعني فرد واقعاً مورد بيعدالتي قرار

مخاطرهمحرومیت

گرفته است و هم بر اساس تصوري است كه فرد از مورد

يکي از انواع حسادت ،حسادتي است كه به دليل محروميت از

بيعدالتي دارد .در چنين شرايطي فرد مقصر محروميت خود

مزاياي اجتماعي ،زيستي و رواني در فرد تجربه ميگردد.

را ديگران و شرايطي كه در آن قرارگرفته ارزيابي ميكند و با

منشأ بروز حسادت را ميتوان در حس مالکيت انسان جستجو

رفع مسؤوليت خود از محروميتي كه دارد ،نسبت به ديگري

كرد .زماني كه فرد احساس ميكند كه بايد امتيازي را داشته

حسادت ميكند:

است و از آن امتياز محروم است ،زماني كه خود را با ديگران

« ...مثالً تو خيابون رد ميشم يه ماشين ميبينم كه

مقايسه نمايد و ببيند ديگران از آن امتياز برخوردارند ،احساس

دلم ميخواد داشته باشم و نميتونم داشته باشم آه

محروميت كرده و احتمال برانگيخته شدن حسادت در او

ميكشم ديگه دلم ميخواد داشته باشم ولي

افزايش مييابد:

نميتونم برميگردم به قبل كه اگه من تو يه شرايط

« ...وقتي يه نفري يه چيزي رو بخواد و اونو نداشته

ديگه به دنيا اومده بودم ميتونستم داشته باشم يه

باشه و اونو در دست يه نفر ديگه ببينه در اختيار يه

راه گريزيه از توقعي كه ميسازي براي خودت،
توقعاتو يک سريشو ميتوني فراهم كني و يه
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سرياشو نميتوني فراهم كني ،يه سري بهانه است

انگيزش اجتماعي حسادت بيانگر اين است كه حسادت،

براي شانه خالي كردن از توقعاتي كه نميتوني

احساسي اجتماعي است و تحت جريان كنش متقابل اجتماعي

برآورده كني ،يه جور فرار كردن از مسؤوليت هست

برانگيخته ميشود .برانگيختگي اجتماعي حسادت متأثر از

( »...مصاحبه شماره )5

دستهاي از شرايط علي ،شرايط زمينهاي و شرايط مداخلهگر
است.

انگیزشاجتماعیحسادت
مقوله هسته به دست آمده« ،انگيزش اجتماعي حسادت» است.

مقولههایعمدهومقولههسته
جدول-2مفاهیماولیه، 
مقوالتمحوری

مفاهیم
تبليغات -برجستهسازي  -زمينه مقايسه -ايجاد رقابت

مقولهنهایی

محتوايمحرک رسانه

عزتنفس -اعتمادبهنفس -رؤياپردازي -سيريناپذيري -برتريطلبي -رضايت از زندگي
تبعيض -فاصله طيقاتي

شخصيت
نابرابري
مخاطره محروميت

محروميت -احساس محروميت -مخاطره براي مالکيت
محق دانستن خود -عدم شايستگي ديگران -مقصر دانستن ديگران و شرايط
پولگرايي -مدگرايي -تجملگرايي

ارزيابي عدالت
ماديگرايي

مقايسه صعودي -مورد مقايسه واقعشدن -قرار دادن خود جاي ديگري-

انگيزش اجتماعي حسادت

يادگيري -الگوهاي نادرست تربيتي و تبعيض والدين -رشد حسادت -تحميل خواسته

حسادت آموخته

مقايسه اجتماعي

نتیجه

تبعيض در واگذاري امکانات و منابع ،تبعيضهاي جنسيتي و

حسادت يکي از فراگيرترين احساسات بشري است كه در

قوميتي ازجمله عواملي هستند كه موجب محروميت افراد و

جامعه ما نيز ديده ميشود .اين احساس كه عمدتاً منفي نيز

احساس بيعدالتي در آنها و در نتيجه تجربه كردن مخاطره

تلقي ميشود ،هم براي زندگي اجتماعي پيامدهاي مهمي دارد

محروميت در آنان ميگردد .اين نتايج با پژوهش ويلکين و

و هم از تعامالت و واقعيتهاي اجتماعي تأثير ميپذيرد.

كونلي ( )2015كه نشان داد عدالت توزيعي با حسادت رابطه

حسادت به عنوان يک امر به ظاهر فردي هم بر ساختارهاي

دارد ،همخواني دارد .تأثير اين عامل زماني بيشتر ميگردد كه

اجتماعي اثر ميگذارد و هم از اين ساختارها تأثير ميپذيرد.

فاصله بين طبقات مختلف زياد است و تعداد زيادي از مردم

اين پژوهش با هدف بررسي فهم و تفسير دانشجويان از

توانايي برطرف كردن نيازهاي اوليه خود و را به طور كامل

حسادت و زمينههاي شکلگيري آن انجام شد .بر اساس

نداشته باشند .نابرابري زمينه ساز مقايسه اجتماعي است.

ديدگاه مشاركت كنندگان تحقيق ،زمينههاي مختلف اجتماعي

وجود نابرابري اجتماعي و ادراک نابرابري موجب ميشود كه

در شکلگيري حسادت نقش دارند .بر اساس تجارب

افراد خود را باديگران مقايسه نمايند .در واقع وجود وضعيت

مشاركت كنندگان ،نابرابري ،يادگيري و احساس محروميت و

نابرابر بين افراد يا گروهها وجود ،مقايسه بين آنان را تشديد

نابرابري از مهمترين زمينههاي برانگيختن حسادت است.

مينمايد .تأثير اين عامل زماني بيشتر ميگردد كه فاصله بين

نابرابري يکي از اين عوامل اجتماعي است كه در سطح

طبقات مختلف زياد است و تعداد زيادي از مردم توانايي

كالن زمينهساز برانگيختگي حسادت است .يکي از اشکال

برطرف كردن نيازهاي اوليه خود و را بهطور كامل نداشته

نابرابري زمينه ساز حسادت ،تبعيض اجتماعي است.

باشند و همان طور كه كليتون ( )2006ميگويد ،مقدار زيادي

تبعيضهايي نظير خويشاوند ساالري  ،عدم شايسته ساالري،

حسادت در نتيجه تحمل نابرابري است كه نميتوان از طريق


561

زمينههاي اجتماعي حسادت در تعامالت روزمره؛ مطالعه كيفي دانشجويان دانشگاه يزد


تبليغات رسانهها با برجستهسازي ،زمينهاي براي رقابت

تالش زياد آن را كاهش داد.
همانگونه كه سالوي و همکارانش بيان كردهاند ،حسادت

بين افراد ايجاد ميكنند و شکست در رقابت برخورداري از

بيشتر در زمينههايي احساس ميشود كه مقايسه در آن زمينه

محصوالت تبليغي ،سبب برانگيختگي حسادت در افراد

( Salovey & Rodin,

ميشود .رسانهها زمينه مقايسه اجتماعي را نيز در سطوح

 ،)1985; Salovey & Alexander, 1991عوامل مادي از مهمترين

مختلف طبقاتي ،جنسيتي ،قوميتي و فراملي فراهم ميآورند.

زمينهها در حال حاضر است .ماديگرايي به معنايي غلبه

اين نتايج با پژوهش كراسنوا و همکاران ( )2013كه به بررسي

ارزشهاي مادي و دنيوي بر ارزشهاي اخالقي ،معنوي و

حسادت در ميان كاربران فيس بوک پرداختند ،همخواني دارد.

انساني است .از آنجا كه تفکر ماديگرايانه برخورداري از

محتواي رسانهها با برجسته كردن ارزشهاي ماديگرايانه به

امتيازات مادي (مصرف ،رفاه ،مدگرايي ،ثروت ،تفريح و  )...را

وسيله تبليغات تجاري و ساير برنامههاي خود از يک سو

حق هر فرد ميداند ،محروميت از اين امتيازات در مقايسه با

سطح توقعات افراد ارا باال ميبرند و از سوي ديگر با فراهم

ديگران سبب به وجود آمدن احساس محروميت فرد نسبت به

كردن زمينه مقايسه اجتماعي در همه زمينهها ،نابرابريهاي

افراد داراي اين امتيازات ،احساس بيعدالتي و در نتيجه

اجتماعي را نمايان نموده ،موجب ايجاد احساس محروميت و

برانگيخته شدن حسادت آنان ميشود.

بيعدالتي شده و در نتيجه حسادت افراد را تحريک ميكنند.

براي تعريف از خودمان مهم ارزيابي گردد

شرايط علي:
حسادتآموخته
محتوایمحرکرسانه


پديده:
مخاطرهمحرومیت

شرايط مداخلهگر:
خصوصیات
شخصیتی

راهبرد كنش:

شرايط زمينهاي:

ارزیابیعدالت

نابرابری

مقایسهاجتماعی

مادیگرایی


صعودی

پيامد:
انگیزشاجتماعیحسادت
نمودار-1مدلپارادایمیانگیزشاجتماعیحسادت

حسادت از كودكي در فرد شکل مي گيرد و به تدريج كهه

او بزرگ ميشود حسادت نيز در او رشد پيدا ميكند .هنگامي
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كه فرد به بلوغ مهيرسهد در موقعيهتههايي عمومهاً حسهادت

از جانب ديگران تهديد ميشود .افراد در مقابل پديده مخاطره

ميورزد كهه مشهابه بهه موقعيهتههايي اسهت كهه در كهودكي

محروميت تعامل ارزيابي عدالت و مقايسه اجتماعي صهعودي

حسادت ميورزيهده اسهت .شهيوهههاي تربيتهي نادرسهتي كهه

را انجام ميدهند.

والدين به كار ميبرند ،نظير تبعيضههاي سهني و جنسهي كهه

همههانطههور كههه بسههياري از محققههان معتقدنههد مقايسههه

ميان فرزندان خود اعمال مهيكننهد و حتهي آمهوزش مسهتقيم

اجتماعي يکي از مهمترين عوامل در تحريک حسهادت اسهت

حسادت به فرزندان بدين صورت كه بهه فرزنهدان خهود القها

(

نمايند كه براي موفق بودن بايد به ديگران حسادت ورزند ،بهر

 .)Clanton, 2006; Lazarus, 1991 & Smith & Kim, 2007مقايسه

اساس نظريه هوقشليد ،اين مورد يک قاعده احساسي در زمينه

اجتماعي صهعودي در زمينههههاي مختلهف از نظهر مشهاركت

حسادت در جامعه ماست .طبق اين قاعده والدين به فرزنهدان

كنندگان ساز و كار مهمي در برانگيختن حسادت است .همهان

خود آموزش ميدهند كه زماني كه رقيبهان آنهها بهه موفقيهت

گونه كه ليم و يانگ ( )2015نشهان دادنهد ،مقايسهه اجتمهاعي

رسيدن روي احساس حسادت خود كار احساسي انجام دهند،

پيشبيني كننده حسادت كارابران سرويسهاي شبکه اجتماعي

تا حسادت آنان انگيزهاي براي دستيابي به موفقيت و پيشهرفت

است .يکي از موقعيتهاي اجتماعي كه فرد حسادت را تجربه

گردد .بهترين مثالي كه در اين زمينه ميتوان گفت ،اين قاعهده

ميكند ،هنگامي است كه فرد توسط ديگران مورد مقايسه قرار

احساسي است كه والدين به فرزندان خود القا ميكنند كهه «در

ميگيرد و گاهي تحقير ميشود .رقابت با ديگهران و شکسهت

زمينه درسي بايد حسود باشهي» .همچنهين تماشهاي حسهادت

در رقابت سبب تحريک حسادت در فرد ميشود .اين يافتههها

ورزيدن والهدين بهه ديگهران ،موجهب يهادگيري حسهادت در

با نتايج تحقيق استينبس و سهينگر ( ،)2013همخهواني داشهت

فرزندان

ميشود.

خصوصيات شخصيتي به عنوان عامل مداخلهگهر بهرروي

;Salovey & Rodin, 1985; Salovey & Alexander, 1991

كه نشان مهيداد بهراي دانهشآمهوزان شکسهت رقيهب شهادي
بخشتر از پيروزي خود آنهاست.

فرآيند برانگيختگي حسادت اجتماعي تأثير گذار است .داشتن

همان طور كه كليتون ( )2006معتقد اسهت ،حسهادت در

اعتماد به نفهس ،عهزت نفهس و رضهايت از زنهدگي موجهب

مورد عدالت و بهيعهدالتي اسهت .افهراد زمهاني كهه مخهاطره

ميگردد كه افراد زماني كه مقايسه اجتمهاعي انجهام مهيدهنهد

محروميت را تجربه مينمايد ،خود را در موقعيت شخصي كهه

كمتر احسهاس بهيعهدالتي نماينهد ،چهرا كهه بها داشهتن ايهن

خود را با آن مقايسه مينمايند ،قهرار داده ،چنهانچهه خهود را

خصوصيات افراد زماني كه مقايسه اجتمهاعي صهعودي انجهام

مستحق بهرهمندي از امتيازاتي كه از آنهها محهروم مانهدهانهد،

ميدهند ،اوالً به دليل رضايت زندگي و عزت نفهس همزمهان

ارزيابي كنند و ديگران و شرايط اجتماعي را مقصر محروميت

مقايسه نزولي (مقايسه با افراد پايين دست) نيهز انجهام دهنهد،

خود بدانند ،احساس بيعدالتي كرده ،نسبت به كسهاني كهه از

ثانياً بدليل داشتن اعتماد به نفس باال سعي نمايند بهه موقعيهت

اين امتيازات برخوردارند حسادتشان برانگيخته مهيشهود .در

ارفادي كه در مرتبه باالتري هستند ،دست يابند.

واقع زماني كه افراد مخاطره محروميت را تجربه ميكننهد ،بهه

مجموعه اين شرايط موجب ميشود فرد پديهده مخهاطره

تفسههير داليههل محروميههت خههود مههيپردازنههد و بههراي توجيههه

محروميت را تجربه كند .مخاطره محروميت به دو صهورت در

محروميههت خههود ديگههران و شههرايط ناعادالنههه را عامههل ايههن

فرد شکل ميگيرد؛ اول هنگامي است كهه فهرد خواسهتههها و

محروميت ميداننهد و در نتيجهه احسهاس بهيعهدالتي كهرده،

انتظاراتي دارد كه از آنها در مقايسه با ديگران محهروم مانهده

احساس بيعدالتي نيز موجب تحريک حسادت آنان ميگردد.

است .دوم زماني است كه فرد برخوردار از امتيازاتي است كهه
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ديني دانشگاه شيراز ،ش  ،11ص .44-93

سههطح جامعههه دارد .حسهادت احساسههي اسههت كههه در دوران
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