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 در بین کارمندان دانشگاهی ایران احساس شکستجویی و همبستگی رقابت مطالعه

 3کیومرث فرحبخش،  2کالنترکوشهسید محمد ،  1الناز آبایی

 ی، دانشگاه عالمه طباطبایی تهراندانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره شغل-1

 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی تهران-2

 ره دانشگاه عالمه طباطبایی تهراندانشیار گروه مشاو-3

 چکیده

در بعضی . صورت گیرند 6و فردگرایی 5، رقابت4ی او با دیگران ممکن است در سه حالت همکاریهاتعاملرفتارهای انسان و 

آوردن نتایج و دستاوردهای اضافی همچون  دست بهبرنده شدن بلکه  تنهانه، هدف افراد 7ی رقابتی مانند رقابت فردیهاتیموقع

، دکننیمو کنترل با یکدیگر رقابت  فشارتحتی پیچیده که در آن افراد هاتیموقعشرایط و  گونهنیاپاداش مادی است. در 

ی، سرزنشگری، ظاهرسازی، خصومت، چشمهم، 8درگیری-دیگران، خود توجهجلبعدم توجه به کیفیت واقعی کار، بدبینی، 

ریف بودن آن و انواع رفتارهای تهاجمی برای شکست دادن ح ترستهیشای، اعتقاد به بهتر بودن کار خود از دیگری و نه بافیمنف

هوم ، مفرسدیمی روانی اصلی به نظر شناسبیآساز دیدگاه تکاملی مفهومی که در درک برخی از انواع . شودیممشاهده 

است. اما پس از آن به چهار نوع اصلی  آمدهاحساس شکست است. این مفهوم در اصل از تحقیقات روی حیوانات بدست 

راین به طرابی و پس از سانحه تقسیم شده است. بنابی روانی رفتار انسان به نام افسردگی، خودکشی، اختالالت اضشناسبیآس

پژوهش حاضر به دنبال مطالعه . طیف وسیعی از اختالالت مشترک استکه مفهوم احساس شکست در میان  رسدیمنظر 

ی انمونه ،هادادهی آورجمع منظوربهدر بین کارمندان دانشگاهی ایران بوده است. احساس شکست یی و جورقابتهمبستگی 

 ورتصبهی در دسترس انتخاب شد. روش اجرای این پژوهش ریگنمونهنفر از کارمندان دانشگاهی ایران به روش  151شامل 

گلیبرت و  DSیی فرانکن، پرسشنامه جورقابتعاملی  5از پرسشنامه  آمدهدستبهبر اساس اطالعات  هادادهکمی بوده است و 

حساس ای آماری نشان داد که بین هالیتحلاموس استفاده شد.  افزارنرملیل مسیر و تنظیم گردید. جهت تحلیل داده از تح آلن

 معنادار وجود دارد.  منفییی رابطه جورقابتو  شکست

 ، کارمندان دانشگاهیاحساس شکستیی، جورقابت: واژگان کلیدی

                                                           
1. Elnaz Abaie 
2. Seyed Mohamad Kalantarkousheh 
3. Kyomars Farahbakhsh 
4. Cooperation 
5. Competition 
6. Individualism 
7. Individual Rivalry  
8. Self-Involved  
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 مقدمه-1

(. دانشمندان با 1998، 9است )گیلبرت و آلن احساس شکست یکی از مفاهیمی است که از نظریه جایگاه اجتماعی بیرون آمده

. در قلمرو اندهکرداستفاده از این نظریه تحقیقات بسیاری در مورد زندگی حیوانات انجام داده و به نتایج ارزشمندی دست پیدا 

ی که احساس نیکی برنده و یکی بازنده باشد؛ حیوا ستیبایم، مسلما ردیگیمحیوانی وقتی جنگ و نزاعی بین حیوانات صورت 

: ادامه دادن که ممکن است در این بین کشته شود و دیگری استفاده از ردیگیمدو انتخاب پیش رویش قرار  کندیمشکست 

که کمتر آسیب و صدمه ببیند و از وی در مقابل رقیب محافظت  شودیممکانیسمی که از شدت تنش کاسته و موجب این 

که  کندیمتقل یی این پیام را منهاگنالیساز طریق فرستادن  کندیمزنده احساس شکست . از طریق این مکانیسم وقتی باکندیم

من در آستانه شکست هستم و رقیب او نیز که در آستانه پیروزی است این پیام را دریافت کرده و برای اینکه دیگر آسیبی به او 

را نوعی از 12( رقابت2112) 11مایر (.2113، 11؛ اسلومن، گیلبرت و هرسی1998)گیلبرت و آلن،  کندیمی نینشعقبنرساند 

به صورت تعصب یا دشمنی و خصومت باشد و زمانی که مردم برای کسب منابع کمیاب  تواندیمکه  داندیمروابط انسانی 

ابت صورتی از تقابل است که در آن دو یا چند نفر یا (، رق2112)به نقل از مایر،  13. از نظر یونگدیآیمبوجود  دهندیممسابقه 

از همه  ، اما در جریان آن توجه بیشندینمایمیی چند با یکدیگر با خشونتی کمتر مبارزه هاخواستهگروه جهت دستیابی به 

ه که جیی نادر و بسیار مورد توهاخواستهمعطوف دستیابی به هدف است تا شکست رقبا. همچنین سعی در دستیابی به 

ت موضوع، ه اهمیبا توجه ب. موجبات رقابت را فراهم سازد تواندیمیی چند هاگروهنیز نیستند، از جانب افراد یا  ریپذتشارک

 ردازد.در بین کارمندان دانشگاهی ایران بپ احساس شکستجویی و سعی دارد به مطالعه همبستگی رقابتاین گفتار کوتاه 

 ادبیات پژوهش-2

 جویی رقابت1-2

شخص را به کار و »(، رقابت یک نوع غریزه است که 1375روانشناس آمریکایی )به نقل از اصالنی محله،  14به عقیده جیمز

ی جهانی هاتیفعال 9/1... ": دیگویمو در اهمیت آن « تا با دیگران برابر باشد یا بر آنان برتر شود کندیمفعالیت تحریک 

و  emulation( برای واژه رقابت دو معادل 1356، راددادستانروانشناسی )منصور و  نامهلغت. "ردیگیمبواسطه آن انجام 

rivalry :را برگزیده و آنها را چنین توضیح داده است 

                                                           
9. Gilbert & Allan 
10. Sloman, Gilbert & Hersey 
11. Myer 
12. Competition  
13. Yung 
14. James 
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 سعی در برابر ساختن پیشرفت خود با دیگری -1

 .ردیگیمرقابت در نوعی فعالیت که مفهوم تقلید را نیز در بر  -2

ی است که سهم قابل وربهره( نیز در تعریف رقابت معتقدند که رقابت یک نهاد افزایش 1122) 15مارکسون، ریبن و تیران

ی داخلی یا اجراهای خارجی هااِعمالی در افزایش کارایی عمومی دارد. اثر رقابت فوری است و قدرت آن مستقل از امالحظه

 ی است.ریگیرااز طریق 

به صورت تعصب یا دشمنی و خصومت باشد و زمانی که  تواندیمکه  داندیم را نوعی از روابط انسانی17( رقابت2112) 16مایر

(، رقابت صورتی از تقابل 2112)به نقل از مایر،  18. از نظر یونگدیآیمبوجود  دهندیممردم برای کسب منابع کمیاب مسابقه 

، اما در ندینمایمیی چند با یکدیگر با خشونتی کمتر مبارزه هاخواستهاست که در آن دو یا چند نفر یا گروه جهت دستیابی به 

یی نادر و هاهخواستجریان آن توجه بیش از همه معطوف دستیابی به هدف است تا شکست رقبا. همچنین سعی در دستیابی به 

 ازد.ابت را فراهم سموجبات رق تواندیمیی چند هاگروهنیز نیستند، از جانب افراد یا  ریپذتشارکبسیار مورد توجه که 

 آغاز و ادامه رقابت 2-2

با دیگران برابر باشد و حتی در  خواهدیمکه هر کس دارد و  داندیمرا تمایلی طبیعی  ]رقابت[( همچشمی 1348سیاسی )

ز ورود ا صورت امکان بر آنها برتری یابد. صرف نظر از این که رقابت را انگیزش طبیعی یا اکتسابی بدانیم، در واقع رقابت قبل

و میل دارد با آنها برابری نماید و همین امر او را به  کندیم. بچه خود را با دیگران مقایسه شودیمپیدا  هابچهبه مدرسه در میان 

 پردازندیمدبستانی نیز به رقابت با یکدیگر  آموزاندانش( نیز معتقد است 1393آبادی ). شفیعکندیمرقابت با دیگران تحریک 

شد اجتماعی و بر ر ابدییماز سایرین بهتر و برتر شود. رقابت کودکان در آغاز مالیم است و بتدریج شدت  کوشدیمو هریک 

 .گذاردیمآنان اثر 

ه . کودک دو یا سشودیمبا  افزایش سن  کودک زیاد  دهندیمکه مطالعات نشان  گونهآنرشد رقابت در کودکان خردسال 

ی سه و چهار هاالس. واکنش رقیبانه بین دهدیمرکات غیرمستقیم و نامشخص نسبت به اشیا نشان و تنها ح کندینمساله رقابت 

رقابت  .کنندیمو روابط اجتماعی با همساالن برایش اهمیت پیدا  کندیم، هنگامی که کودک اشیا را درک شودیمسال آغاز 

ه احساسات او ب ردیگیما از دست کودک دیگر به زور ، وقتی که اشیا رشودیمبین سالهای چهار و شش سالگی بسیار شدید 

بلکه در سال سوم آغاز شده و  شودینمکه میل رقابت در دو سالگی ظاهر  دیآیمنیز چنین بر  19توجه ندارد. از آزمایشهای لوبا

                                                           
15. Markussen, Reuben & Tyran  
16. Myer 
17. Competition  
18. Yung 
19. Luba 
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. بدین شودیم. سپس نوع رقابت دگرگون شده از رقابت فردی به رقابت گروهی تبدیل رسدیمدر پنج سالگی به بیشترین حد 

 (.1378)مسعود،  پردازدیمی دیگر هاگروهو به رقابت با  شودیممعنا که کودک عضو گروهی 

 ییجورقابتانواع  3-2

پژوهش خود، هدف فرد از رقابت فردی  ( در1384) شهیپقناعتبه دو دسته فردی و گروهی تقسیم کرد.  توانیمیی را جورقابت

شرایط  ونهگنیا. در کندیمرا نه تنها برنده شدن بلکه بدست آوردن نتایج و دستاوردهای اضافی همچون پاداش مادی تعریف 

کار، بدبینی،  ، عدم توجه به کیفیت واقعیکنندیمی پیچیده که در آن افراد تحت فشار و کنترل با یکدیگر رقابت هاتیموقعو 

ود ی، اعتقاد به بهتر بودن کار خبافیمنفی، گرسرزنشی، ظاهرسازی، خصومت، چشمهمدرگیری، -جلب توجه دیگران، خود

 .شودیمبودن آن و انواع رفتارهای تهاجمی برای شکست دادن حریف مشاهده  ترستهیشااز دیگری و نه 

بت گروهی، عالوه بر اینکه تعاون بین اعضای گروه وجود دارد، پیامدهای نامطلوب رقابت فردی به جای در مقابل، در رقا     

و شرایط کم اضطراب یا بدون اضطراب را به همراه دارد. در این گونه  شودیمتحمیل به یک فرد در میان کل گروه توزیع 

با یکدیگر  زیآممسالمتخود دست بکشند و در مسیر داشتن رفتار ی شخصی هاخواستهافراد حداقل برای مدتی باید از  هاتیفعال

ی از حقوق شخصی گام بردارند. به تالش و انتخاب دیگران احترام بگذارند، از اجحاف به دیگران و پایمال کردن پوشچشمو 

یم به وضع یک ت انتویمحقوق آنها از طریق نیرنگ خودداری ورزند و فداکاری و گذشت را تجربه کنند. این وضعیت را 

ی را افهیظوبلکه هر عضو براساس توانایی خود،  کنندیمرا تقسیم  هاتیمسئولی تشبیه کرد که در آن، افراد نه تنها نوردکوه

روه ی، به ندرت اعضای گجمعدستهبرای حمایت از سایر اعضای گروه و به سرانجام رساندن کار برعهده دارد. در این فعالیت 

 (. 1384، شهیپقناعت« )مسلما من از شما برترم»، «من شما را شکست خواهم داد: »کنندیمرا بیان  هاجملهاین 

 رقابت و عداوت 4-2

رقابت یک پدیده دو چهره است؛ گاهی مخرب است و گاه سازنده. اگر رقابت به حسادت و نفرت و اصطکاک و خصومت 

و اگر آدمها را به تحریک و افزایش جنب و جوش و تشویق و تالشگری بیشتر  کندیمپیدا  گربیتخرکشیده شود، چهره 

بکشاند و باعث عقب نماندن و ارتقا جایگاه و باال کشیدن از رقیب شود البته بسیار مثبت و سازنده است. این گونه رقابتها البته 

اول بوده است و به قصد ترقی در ثروت و ی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و علمی و بصری متدهاتیفعالهمواره در عرصه 

ی آدمها را ارضا کند. اما واقعیت این است که طلبیبرتراست تا احساس  شدهیمقدرت و کسب مدارج علمی و هنری انجام 

 لی بزرگ در بسیاری از جوامع همه محصوهاتمدنو بنیاد  هانهیزمرسیدن انسانها به ترقیات روزافزون علمی و فرهنگی در همه 

تا به  هارهدوی پیشرفت بشریت را در تمامی هانهیزمی آشکار و پنهان در طول تاریخ بوده است که همواره هارقابتاین گونه 

است  را به نابودی کشانیده هاتمدنی بزرگ و ویرانگر که بخش عظیمی از هاجنگامروز فراهم آورده است و البته بسیاری از 

 یهاآموزهی از اعمدهی و برتری طلبی است، و با بخش خواهافزونحسادت و خودخواهی و  و رقابتنیز اغلب ریشه در این 
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اخالقی و عرفانی که در آنها بر تواضع و خود کوچک شماری و ترجیح دیگران برخود و پرهیز از بدخواهی و خودخواهی و 

رفته دیگری نیز مپسند، در تعارض قرار گی بر پسندینمکه هرچه را برخود  شودیمو به صراحت گفته  شودیمحسد توصیه 

 (.1391است )شیری، 

 احساس شکست 5-2

انسان از آن جهت که نیازمند احترام به خویشتن است به دنبال منزلت و جایگاه اجتماعی است. جایگاه اجتماعی در جوامع 

ن . دیده شده با پایین آمدکندیمانسانی از اهمیت باالیی برخوردار است و یک فرد همواره تمام تالش خود را برای حفظ آن 

م . این احساس نه تنها در انسان بلکه در حیوانات هکندیمفرد احساس شکست  ترنییپا و از دست دادن جایگاه و تنزل به مقام

وجود دارد. تحقیقات زیادی در دنیا نشان داده است که احساس شکست منجر به تجربه کردن احساسات دیگری چون ناامیدی، 

مفاهیم احساس شکست و ناکامی در (. 1394)ترصفی، کالنترکوشه و لستر،  شودیمافسردگی، خودکشی و موارد دیگر 

(. مفهوم احساس 2119، 21ی تکاملی بکار گرفته شده است )تیلور، گودینگ، وود و تریرهادهیپدرویکردهای تکاملی از 

 (.2119توسعه یافته است )گیلبرت؛ به نقل از تیلور،  هاانسانی اجتماعی در افسردگی اطبقهشکست از رویکردهای 

و از دست دادن و کاهش رتبه اجتماعی  22( احساس شکست را به عنوان حس مبارزه شکست خورده1998) 21آلن و گیلبرگ

ه ی درون فردی مرتبط باشد، همچنین ممکن است بهاتعارض. احساس شکست ممکن است به طور مستقیم با اندکردهتعریف 

تماعی افسردگی ی اجهاهینظراحساس شکست در شکست در دستیابی به منابع اجتماعی، از جمله منابع مادی مرتبط باشد. مفهوم 

. احساس کنندیمی تکاملی قلمداد هازمیمکانی رفتار سازشی و نظمیبیی افسردگی را در نتیجه هاهینظربسط یافته است. چنین 

 (.2111ی از طبقه اجتماعی پایین شناخته شده است )تیلور، اکنندهشکست به عنوان عامل افسرده 

در فرایندهای مرتبط با افسردگی و فقدان لذت، احساس شکست به شکل خاصی تاثیرگذار است و ادراکات احساس شکست 

 ادراکات احساس کنندیمی نظری خودکشی فرض هامدل. کندیمنقش مهم و خاصی در پایین بودن عواطف مثبت بازی 

 (.2118، 23افکار خودکشی است )جانسن شکست و ناکامی بخشی از ارگانیسم روانی است که اساس رفتار و

اس ی دیگر نشان دادند. درد خاص احسهاگروهبیماران مبتال به دردهای مزمن سطوح احساس شکست روانی باالیی را نسبت به 

شکست روانی ممکن است با ناتوانی و طلب یک متخصص برای درمان مرتبط باشد. ادراکات احساس شکست روانی در توسعه 

 (.2111اختالل استرس پس از سانحه و افسردگی دخیل است )تیلور، و نگهداری 
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 نظریه جایگاه اجتماعی و ارتباط آن با احساس شکست 6-2

( در قلمرو حیوانی کسی که 1972) 24نظریه جایگاه اجتماعی از مطالعه بر روی حیوانات بدست آمده است. بنا به گفته پرایس

جایگاه اجتماعی باالتری دارد، پذیرش اجتماعی باالتری نیز در بین گروه خود خواهد داشت. به عبارت دیگر، حیوانات برای 

 اینکه بخواهند به هدف خود برسند، یا در گروه خود پذیرفته شوند باید بر رقیب خود پیروز شوند؛ لذا جایگاه اجتماعی یکی از

عوامل اثرگذار در اعتماد به نفس آنان شناخته شده است. یکی از مواردی که در تحقیقات گوناگون مورد آزمایش قرار گرفته 

رده و ک "احساس شکست"، خوردیمی در حیوانات است. وقتی حیوانی در انتخاب جفت از رقیب خود شکست ریگجفت

 .شودیمی افسردگی در وی مشاهده هانشانه

 ل ایجاد کننده احساس شکست عوام 7-2

 ( سه طبقه اصلی از رویداد را برای دستیابی به مفهوم احساس شکست توصیف کرد:2111گیلبرت )به نقل از تیلور، 

 .شوندیمی شده که شامل منابع مادی و اجتماعی گذارارزششکست در دستیابی یا فقدان منابع  .1

 ی اجتماعی از دیگرانهاحملهخسران یا  .2

 ی دست نیافتنی.هاخواستهی ناخوشایند اجتماعی یا هاسهیمقامنابع درونی حمله همچون  .3

که این شرایط شکست ممکن است ادراکات فرد را به صورت چیزی بیشتر از  کندیم( بیان 2111گیلبرت )به نقل از تیلور، 

شنیداری  و توهامات کالمی و اندشدهداده یک رویداد عینی سازند. یک نمونه بارز اشخاصی هستند که اسکیزوفرنیا تشخیص 

چیزهای غیرعادی را در رابطه با صداها احساس کنند. متعاقبا این صداها ممکن است  توانندیم. این افراد دهندیمرا گزارش 

شارزا ف منبع بیرونی حمله باشد. حتی اگر این صداها هیچ اساسی در واقعیت نداشته باشند. در نتیجه ممکن است انواع عوامل

 ادراکات احساس شکست را در انسانها ایجاد کنند.

ده منبع ی شگذارارزشی که احساس شکست بزرگی از اهداف سلسله مراتبی همچون فقدان نقش اتجربهاز طرف دیگر، هر 

کست شممکن است به ادراکاتی از شکست منتهی شود. تحول دیگری از تحقیقات حیوانی زمانی که احساس  دهدیمرا گزارش 

ی گذارهیاپاین بود که بر تجربه پدیده شناختی و فرایندهای روانشناختی که این احساسات را  کردندیمبررسی  هاانسانرا در 

  (.2111، تمرکز شده است )تیلور، کنندیم

 خورندیمویژگی افرادی که شکست  8-2

بجز خودش. مردم او را جدی  کندیمهمیشه کسی یا چیزی را برای سرزنش کردن پیدا  خوردیمفردی که معموال شکست  

. او به جای اینکه به فکر اصالح کار خود باشد به فکر کنندیماز او دوری  رندیگیمو وقتی مورد سرزنش او قرار  رندیگینم

                                                           
24. Price 
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شک  . او به همه چیزکندیمپیدا کردن مقصر است. این فرد به هیچ کس اعتماد ندارد و حتی به ندرت به خودش نیز اعتماد 

به  و اعتقادی داندیم دارد شادی در گذشته اتفاق ناگواری برای او رخ داده باشد اما در حال حاضر همه چیز را نیز قابل اعتماد

ت یی از دیگران اسجوبیعبه دلخواهش برسد. او همیشه بدنبال  خواهدیمگام گام حرکت کردن و تالش ندارد و به سرعت 

خورد . او اگر یکبار شکست بداندینمو مردم نیز از او فراریند. او تمایل زیادی به کامل بودن دارد و خود را مستحق موفق شدن 

 (.1393فیروزجایی،  تبارمحسن؛ به نقل از 25ی بعدی شکست است )ایوویهاپروژهو او به دنبال  دهدیماز دست  امید خود را

 هایافته-3

 .احساس شکست با رقابت جویی رابطه معناداری دارد

 

 جوییاحساس شکست بر رقابتضرایب و معناداری اثرات مستقیم  :1جدول 

 نوع اثر نمتغیر پیش بی متغیر مالک

ضریب 

استاندارد 

 نشده

β 
 استانداردشده

آماره 

 معناداری
sig 

 ییجورقابت
احساس 

 شکست
-12/6 -34/1 -48/1 مستقیم  111/1  

 

تعهد  ابطهریی رابطه منفی معنادار داشته است. جورقابتاین است که احساس شکست با  دیآیمآنچه از نتایج جدول فوق بر      

( است. بنابراین فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود β= -34/1و  t=  -12/6به صورت مستقیم برابر )جویی سازمانی با رقابت

 مورد تأیید بوده است. درصد اطمینان 95با جویی احساس شکست با رقابترابطه منفی معنادار بین 

 گیرینتیجه -4

منفی معناداری وجود دارد. در تبیین این یافته در یی رابطه جورقابتی آماری نشان داد که بین احساس شکست و هالیتحل

گفت که افرادی که میل به رقابت در آنها زیاد است موفقیت را به توانایی و تالش و  توانیم( 2112) 26چارچوب نظریه واینر

ی از شانس و ش، و افرادی که میل به رقابت در آنها کم است موفقیت را نادهندیمشکست را به بدشانسی یا عدم تالش نسبت 

. نسبت دادن شکست به فقدان توانایی معموال پیامدهای ناخوشایندی منجمله ناامیدی دهندیمشکست را به فقدان توانایی نسبت 

و عدم تالش برای بهتر عمل کردن را در پی دارد، زیرا فرد معتقد است که فاقد توانایی الزم برای کسب موفقیت است، از نظر 

                                                           
25. Euoy 
26. Weiner  



 

8 
 

توانایی وجود ندارد، تالش اثر چندانی نخواهد داشت. در نتیجه دلیلی ندارد فرد خود را وارد رقابتی کند که چنین افرادی وقتی 

 نتیجه آن شکست و احتمال تحقیر شدن است. این نوع نگاه و تحلیل، مشخصه افرادی است میل به رقابت در آنان ضعیف است.

از نتیجه کارشان پسخوراندی مبنی بر اینکه  هایآزمودن( به 1985، 27کللندمک)به نقل از  رییمهمسو با این یافته در آزمایشی 

، باالتر، پایین تر، یا شبیه بودن است، داد و سپس از آنها خواست تعیین کنند رفتیمعملکردشان نسبت به آنچه انتظار 

ل به یی که میهایآزمودنشان داد عملکردشان چه حد از توانایی، تالش یا شانس بوده است. اسنادهای علی پس از موفقیت ن

یی( در آنها زیاد بود در مقایسه با افرادی که میل به رقابت با دیگران در آنها کم بود موفقیت خود را بیشتر جورقابترقابت )

باال یی در آنها وجرقابتناشی از توانایی و تالش و کمتر ناشی از شانس توصیف کرده بودند. در رابطه با شکست، افرادی که 

بود شکست را بیشتر به فقدان تالش و شانس نسبت دادند درحالی که افرادی که میل کمتری به رقابت داشتند، شکست را به 

 فقدان توانایی نسبت داده بودند.

 منابع
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