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رفتارهای انسان و تعاملهای او با دیگران ممکن است در سه حالت همکاری  ،رقابت و فردگرایی صورت گیرند .در بعضی
موقعیتهای رقابتی مانند رقابت فردی ،7هدف افراد نهتنها برنده شدن بلکه به دست آوردن نتایج و دستاوردهای اضافی همچون
پاداش مادی است .در اینگونه شرایط و موقعیتهای پیچیده که در آن افراد تحتفشار و کنترل با یکدیگر رقابت میکنند،
عدم توجه به کیفیت واقعی کار ،بدبینی ،جلبتوجه دیگران ،خود-درگیری ،8همچشمی ،ظاهرسازی ،خصومت ،سرزنشگری،
منفیبافی ،اعتقاد به بهتر بودن کار خود از دیگری و نه شایستهتر بودن آن و انواع رفتارهای تهاجمی برای شکست دادن حریف
مشاهده میشود .از دیدگاه تکاملی مفهومی که در درک برخی از انواع آسیبشناسی روانی اصلی به نظر میرسد ،مفهوم
احساس شکست است .این مفهوم در اصل از تحقیقات روی حیوانات بدست آمده است .اما پس از آن به چهار نوع اصلی
آسیبشناسی روانی رفتار انسان به نام افسردگی ،خودکشی ،اختالالت اضطرابی و پس از سانحه تقسیم شده است .بنابراین به
نظر میرسد که مفهوم احساس شکست در میان طیف وسیعی از اختالالت مشترک است .پژوهش حاضر به دنبال مطالعه
همبستگی رقابتجویی و احساس شکست در بین کارمندان دانشگاهی ایران بوده است .بهمنظور جمعآوری دادهها ،نمونهای
شامل  151نفر از کارمندان دانشگاهی ایران به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شد .روش اجرای این پژوهش بهصورت
کمی بوده است و دادهها بر اساس اطالعات بهدستآمده از پرسشنامه  5عاملی رقابتجویی فرانکن ،پرسشنامه  DSگلیبرت و
آلن تنظیم گردید .جهت تحلیل داده از تحلیل مسیر و نرمافزار اموس استفاده شد .تحلیلهای آماری نشان داد که بین احساس
شکست و رقابتجویی رابطه منفی معنادار وجود دارد.
واژگان کلیدی :رقابتجویی ،احساس شکست ،کارمندان دانشگاهی
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-1مقدمه
احساس شکست یکی از مفاهیمی است که از نظریه جایگاه اجتماعی بیرون آمده است (گیلبرت و آلن .)1998 ،9دانشمندان با
استفاده از این نظریه تحقیقات بسیاری در مورد زندگی حیوانات انجام داده و به نتایج ارزشمندی دست پیدا کردهاند .در قلمرو
حیوانی وقتی جنگ و نزاعی بین حیوانات صورت میگیرد ،مسلما میبایست یکی برنده و یکی بازنده باشد؛ حیوانی که احساس
شکست میکند دو انتخاب پیش رویش قرار میگیرد  :ادامه دادن که ممکن است در این بین کشته شود و دیگری استفاده از
مکانیسمی که از شدت تنش کاسته و موجب این میشود که کمتر آسیب و صدمه ببیند و از وی در مقابل رقیب محافظت
میکند .از طریق این مکانیسم وقتی بازنده احساس شکست میکند از طریق فرستادن سیگنالهایی این پیام را منتقل میکند که
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
نرساند عقبنشینی میکند (گیلبرت و آلن1998 ،؛ اسلومن ،گیلبرت و هرسی .)2113 ،11مایر )2112( 11رقابت12را نوعی از
روابط انسانی میداند که میتواند به صورت تعصب یا دشمنی و خصومت باشد و زمانی که مردم برای کسب منابع کمیاب
مسابقه میدهند بوجود میآید .از نظر یونگ( 13به نقل از مایر ،)2112 ،رقابت صورتی از تقابل است که در آن دو یا چند نفر یا
گروه جهت دستیابی به خواستههایی چند با یکدیگر با خشونتی کمتر مبارزه مینمایند ،اما در جریان آن توجه بیش از همه
معطوف دستیابی به هدف است تا شکست رقبا .همچنین سعی در دستیابی به خواستههایی نادر و بسیار مورد توجه که
تشارکپذیر نیز نیستند ،از جانب افراد یا گروههایی چند میتواند موجبات رقابت را فراهم سازد .با توجه به اهمیت موضوع،
این گفتار کوتاه سعی دارد به مطالعه همبستگی رقابتجویی و احساس شکست در بین کارمندان دانشگاهی ایران بپردازد.
-2ادبیات پژوهش
2-1رقابتجویی
به عقیده جیمز 14روانشناس آمریکایی (به نقل از اصالنی محله ،)1375 ،رقابت یک نوع غریزه است که «شخص را به کار و
فعالیت تحریک میکند تا با دیگران برابر باشد یا بر آنان برتر شود» و در اهمیت آن میگوید 1/9 ..." :فعالیتهای جهانی
بواسطه آن انجام میگیرد" .لغتنامه روانشناسی (منصور و دادستانراد )1356 ،برای واژه رقابت دو معادل  emulationو
 rivalryرا برگزیده و آنها را چنین توضیح داده است:
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 -1سعی در برابر ساختن پیشرفت خود با دیگری
 -2رقابت در نوعی فعالیت که مفهوم تقلید را نیز در بر میگیرد.
مارکسون ،ریبن و تیران )2112( 15نیز در تعریف رقابت معتقدند که رقابت یک نهاد افزایش بهرهوری است که سهم قابل
مالحظهای در افزایش کارایی عمومی دارد .اثر رقابت فوری است و قدرت آن مستقل از اِعمالهای داخلی یا اجراهای خارجی
از طریق رایگیری است.
مایر )2112( 16رقابت17را نوعی از روابط انسانی میداند که میتواند به صورت تعصب یا دشمنی و خصومت باشد و زمانی که
مردم برای کسب منابع کمیاب مسابقه میدهند بوجود میآید .از نظر یونگ( 18به نقل از مایر ،)2112 ،رقابت صورتی از تقابل
است که در آن دو یا چند نفر یا گروه جهت دستیابی به خواستههایی چند با یکدیگر با خشونتی کمتر مبارزه مینمایند ،اما در
جریان آن توجه بیش از همه معطوف دستیابی به هدف است تا شکست رقبا .همچنین سعی در دستیابی به خواستههایی نادر و
بسیار مورد توجه که تشارکپذیر نیز نیستند ،از جانب افراد یا گروههایی چند میتواند موجبات رقابت را فراهم سازد.
 2-2آغاز و ادامه رقابت
سیاسی ( )1348همچشمی ]رقابت[ را تمایلی طبیعی میداند که هر کس دارد و میخواهد با دیگران برابر باشد و حتی در
صورت امکان بر آنها برتری یابد .صرف نظر از این که رقابت را انگیزش طبیعی یا اکتسابی بدانیم ،در واقع رقابت قبل از ورود
به مدرسه در میان بچهها پیدا میشود .بچه خود را با دیگران مقایسه میکند و میل دارد با آنها برابری نماید و همین امر او را به
رقابت با دیگران تحریک میکند .شفیعآبادی ( )1393نیز معتقد است دانشآموزان دبستانی نیز به رقابت با یکدیگر میپردازند
و هریک میکوشد از سایرین بهتر و برتر شود .رقابت کودکان در آغاز مالیم است و بتدریج شدت مییابد و بر رشد اجتماعی
آنان اثر میگذارد.
رشد رقابت در کودکان خردسال آنگونه که مطالعات نشان میدهند با افزایش سن کودک زیاد میشود .کودک دو یا سه
ساله رقابت نمیکند و تنها حرکات غیرمستقیم و نامشخص نسبت به اشیا نشان میدهد .واکنش رقیبانه بین سالهای سه و چهار
سال آغاز میشود ،هنگامی که کودک اشیا را درک میکند و روابط اجتماعی با همساالن برایش اهمیت پیدا میکنند .رقابت
بین سالهای چهار و شش سالگی بسیار شدید میشود ،وقتی که اشیا را از دست کودک دیگر به زور میگیرد به احساسات او
توجه ندارد .از آزمایشهای لوبا 19نیز چنین بر میآید که میل رقابت در دو سالگی ظاهر نمیشود بلکه در سال سوم آغاز شده و
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در پنج سالگی به بیشترین حد میرسد .سپس نوع رقابت دگرگون شده از رقابت فردی به رقابت گروهی تبدیل میشود .بدین
معنا که کودک عضو گروهی میشود و به رقابت با گروههای دیگر میپردازد (مسعود.)1378 ،
 2-3انواع رقابتجویی
رقابتجویی را میتوان به دو دسته فردی و گروهی تقسیم کرد .قناعتپیشه ( )1384در پژوهش خود ،هدف فرد از رقابت فردی
را نه تنها برنده شدن بلکه بدست آوردن نتایج و دستاوردهای اضافی همچون پاداش مادی تعریف میکند .در اینگونه شرایط
و موقعیتهای پیچیده که در آن افراد تحت فشار و کنترل با یکدیگر رقابت میکنند ،عدم توجه به کیفیت واقعی کار ،بدبینی،
جلب توجه دیگران ،خود-درگیری ،همچشمی ،ظاهرسازی ،خصومت ،سرزنشگری ،منفیبافی ،اعتقاد به بهتر بودن کار خود
از دیگری و نه شایستهتر بودن آن و انواع رفتارهای تهاجمی برای شکست دادن حریف مشاهده میشود.
در مقابل ،در رقا بت گروهی ،عالوه بر اینکه تعاون بین اعضای گروه وجود دارد ،پیامدهای نامطلوب رقابت فردی به جای
تحمیل به یک فرد در میان کل گروه توزیع میشود و شرایط کم اضطراب یا بدون اضطراب را به همراه دارد .در این گونه
فعالیتها افراد حداقل برای مدتی باید از خواستههای شخصی خود دست بکشند و در مسیر داشتن رفتار مسالمتآمیز با یکدیگر
و چشمپوشی از حقوق شخصی گام بردارند .به تالش و انتخاب دیگران احترام بگذارند ،از اجحاف به دیگران و پایمال کردن
حقوق آنها از طریق نیرنگ خودداری ورزند و فداکاری و گذشت را تجربه کنند .این وضعیت را میتوان به وضع یک تیم
کوهنورد ی تشبیه کرد که در آن ،افراد نه تنها مسئولیتها را تقسیم میکنند بلکه هر عضو براساس توانایی خود ،وظیفهای را
برای حمایت از سایر اعضای گروه و به سرانجام رساندن کار برعهده دارد .در این فعالیت دستهجمعی ،به ندرت اعضای گروه
این جملهها را بیان میکنند« :من شما را شکست خواهم داد»« ،مسلما من از شما برترم» (قناعتپیشه.)1384 ،
 2-4رقابت و عداوت
رقابت یک پدیده دو چهره است؛ گاهی مخرب است و گاه سازنده .اگر رقابت به حسادت و نفرت و اصطکاک و خصومت
کشیده شود ،چهره تخریبگر پیدا میکند و اگر آدمها را به تحریک و افزایش جنب و جوش و تشویق و تالشگری بیشتر
بکشاند و باعث عقب نماندن و ارتقا جایگاه و باال کشیدن از رقیب شود البته بسیار مثبت و سازنده است .این گونه رقابتها البته
همواره در عرصه فعالیتهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و علمی و بصری متداول بوده است و به قصد ترقی در ثروت و
قدرت و کسب مدارج علمی و هنری انجام میشده است تا احساس برتریطلبی آدمها را ارضا کند .اما واقعیت این است که
رسیدن انسانها به ترقیات روزافزون علمی و فرهنگی در همه زمینهها و بنیاد تمدنهای بزرگ در بسیاری از جوامع همه محصول
این گونه رقابتها ی آشکار و پنهان در طول تاریخ بوده است که همواره زمینههای پیشرفت بشریت را در تمامی دورهها تا به
امروز فراهم آورده است و البته بسیاری از جنگهای بزرگ و ویرانگر که بخش عظیمی از تمدنها را به نابودی کشانیده است
نیز اغلب ریشه در این رقابت و حسادت و خودخواهی و افزونخواهی و برتری طلبی است ،و با بخش عمدهای از آموزههای
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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
حسد توصیه میشود و به صراحت گفته میشود که هرچه را برخود نمیپسندی بر دیگری نیز مپسند ،در تعارض قرار گرفته
است (شیری.)1391 ،
 2-5احساس شکست
انسان از آن جهت که نیازمند احترام به خویشتن است به دنبال منزلت و جایگاه اجتماعی است .جایگاه اجتماعی در جوامع
انسانی از اهمیت باالیی برخوردار است و یک فرد همواره تمام تالش خود را برای حفظ آن میکند .دیده شده با پایین آمدن
و از دست دادن جایگاه و تنزل به مقام پایینتر فرد احساس شکست میکند .این احساس نه تنها در انسان بلکه در حیوانات هم
وجود دارد .تحقیقات زیادی در دنیا نشان داده است که احساس شکست منجر به تجربه کردن احساسات دیگری چون ناامیدی،
افسردگی ،خودکشی و موارد دیگر میشود (ترصفی ،کالنترکوشه و لستر .)1394 ،مفاهیم احساس شکست و ناکامی در
رویکردهای تکاملی از پدیدههای تکاملی بکار گرفته شده است (تیلور ،گودینگ ،وود و تریر .)2119 ،21مفهوم احساس
شکست از رویکردهای طبقهای اجتماعی در افسردگی انسانها توسعه یافته است (گیلبرت؛ به نقل از تیلور.)2119 ،
آلن و گیلبرگ )1998( 21احساس شکست را به عنوان حس مبارزه شکست خورده 22و از دست دادن و کاهش رتبه اجتماعی
تعریف کردهاند .احساس شکست ممکن است به طور مستقیم با تعارضهای درون فردی مرتبط باشد ،همچنین ممکن است به
شکست در دستیابی به منابع اجتماعی ،از جمله منابع مادی مرتبط باشد .مفهوم احساس شکست در نظریههای اجتماعی افسردگی
بسط یافته است .چنین نظریههایی افسردگی را در نتیجه بینظمی رفتار سازشی و مکانیزمهای تکاملی قلمداد میکنند .احساس
شکست به عنوان عامل افسرده کنندهای از طبقه اجتماعی پایین شناخته شده است (تیلور.)2111 ،
در فرایندهای مرتبط با افسردگی و فقدان لذت ،احساس شکست به شکل خاصی تاثیرگذار است و ادراکات احساس شکست
نقش مهم و خاصی در پایین بودن عواطف مثبت بازی میکند .مدلهای نظری خودکشی فرض میکنند ادراکات احساس
شکست و ناکامی بخشی از ارگانیسم روانی است که اساس رفتار و افکار خودکشی است (جانسن.)2118 ،23
بیماران مبتال به دردهای مزمن سطوح احساس شکست روانی باالیی را نسبت به گروههای دیگر نشان دادند .درد خاص احساس
شکست روانی ممکن است با ناتوانی و طلب یک متخصص برای درمان مرتبط باشد .ادراکات احساس شکست روانی در توسعه
و نگهداری اختالل استرس پس از سانحه و افسردگی دخیل است (تیلور.)2111 ،
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 2-6نظریه جایگاه اجتماعی و ارتباط آن با احساس شکست
نظریه جایگاه اجتماعی از مطالعه بر روی حیوانات بدست آمده است .بنا به گفته پرایس )1972( 24در قلمرو حیوانی کسی که
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
جفتگیر ی در حیوانات است .وقتی حیوانی در انتخاب جفت از رقیب خود شکست میخورد" ،احساس شکست" کرده و
نشانههای افسردگی در وی مشاهده میشود.
 2-7عوامل ایجاد کننده احساس شکست
گیلبرت (به نقل از تیلور )2111 ،سه طبقه اصلی از رویداد را برای دستیابی به مفهوم احساس شکست توصیف کرد:
 .1شکست در دستیابی یا فقدان منابع ارزشگذاری شده که شامل منابع مادی و اجتماعی میشوند.
 .2خسران یا حملههای اجتماعی از دیگران
 .3منابع درونی حمله همچون مقایسههای ناخوشایند اجتماعی یا خواستههای دست نیافتنی.
گیلبرت (به نقل از تیلور )2111 ،بیان میکند که این شرایط شکست ممکن است ادراکات فرد را به صورت چیزی بیشتر از
یک رویداد عینی سازند .یک نمونه بارز اشخاصی هستند که اسکیزوفرنیا تشخیص داده شدهاند و توهامات کالمی و شنیداری
را گزارش میدهند .این افراد میتوانند چیزهای غیرعادی را در رابطه با صداها احساس کنند .متعاقبا این صداها ممکن است
منبع بیرونی حمله باشد .حتی اگر این صداها هیچ اساسی در واقعیت نداشته باشند .در نتیجه ممکن است انواع عوامل فشارزا
ادراکات احساس شکست را در انسانها ایجاد کنند.
از طرف دیگر ،هر تجربها ی که احساس شکست بزرگی از اهداف سلسله مراتبی همچون فقدان نقش ارزشگذاری شده منبع
را گزارش میدهد ممکن است به ادراکاتی از شکست منتهی شود .تحول دیگری از تحقیقات حیوانی زمانی که احساس شکست
را در انسانها بررسی میکردند این بود که بر تجربه پدیده شناختی و فرایندهای روانشناختی که این احساسات را پایهگذاری
میکنند ،تمرکز شده است (تیلور.)2111 ،
 2-8ویژگی افرادی که شکست میخورند
فردی که معموال شکست میخورد همیشه کسی یا چیزی را برای سرزنش کردن پیدا میکند بجز خودش .مردم او را جدی
نمیگیرند و وقتی مورد سرزنش او قرار میگیرند از او دوری میکنند .او به جای اینکه به فکر اصالح کار خود باشد به فکر
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پیدا کردن مقصر است .این فرد به هیچ کس اعتماد ندارد و حتی به ندرت به خودش نیز اعتماد میکند .او به همه چیز شک
دارد شادی در گذشته اتفاق ناگواری برای او رخ داده باشد اما در حال حاضر همه چیز را نیز قابل اعتماد میداند و اعتقادی به
گام گام حرکت کردن و تالش ندارد و به سرعت میخواهد به دلخواهش برسد .او همیشه بدنبال عیبجویی از دیگران است
و مردم نیز از او فراریند .او تمایل زیادی به کامل بودن دارد و خود را مستحق موفق شدن نمیداند .او اگر یکبار شکست بخورد
امید خود را از دست میدهد و او به دنبال پروژههای بعدی شکست است (ایووی25؛ به نقل از محسنتبار فیروزجایی.)1393 ،
-3یافتهها
احساس شکست با رقابت جویی رابطه معناداری دارد.
جدول  :1ضرایب و معناداری اثرات مستقیم احساس شکست بر رقابتجویی
ضریب
متغیر مالک

متغیر پیش بین

نوع اثر

استاندارد
نشده

رقابتجویی

احساس
شکست

مستقیم

-1/48

β
استانداردشده معناداری
آماره

-1/34

-6/12

sig

1/111

آنچه از نتایج جدول فوق بر میآید این است که احساس شکست با رقابتجویی رابطه منفی معنادار داشته است .رابطه تعهد
سازمانی با رقابتجویی به صورت مستقیم برابر ( t = -6/12و  )β= -1/34است .بنابراین فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود
رابطه منفی معنادار بین احساس شکست با رقابتجویی با  95درصد اطمینان مورد تأیید بوده است.
 -4نتیجهگیری
تحلیلهای آماری نشان داد که بین احساس شکست و رقابتجویی رابطه منفی معناداری وجود دارد .در تبیین این یافته در
چارچوب نظریه واینر )2112( 26میتوان گفت که افرادی که میل به رقابت در آنها زیاد است موفقیت را به توانایی و تالش و
شکست را به بدشانسی یا عدم تالش نسبت میدهند ،و افرادی که میل به رقابت در آنها کم است موفقیت را ناشی از شانس و
شکست را به فقدان توانایی نسبت میدهند .نسبت دادن شکست به فقدان توانایی معموال پیامدهای ناخوشایندی منجمله ناامیدی
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
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چنین افرادی وقتی توانایی وجود ندارد ،تالش اثر چندانی نخواهد داشت .در نتیجه دلیلی ندارد فرد خود را وارد رقابتی کند که
نتیجه آن شکست و احتمال تحقیر شدن است .این نوع نگاه و تحلیل ،مشخصه افرادی است میل به رقابت در آنان ضعیف است.
همسو با این یافته در آزمایشی مییر (به نقل از مککللند )1985 ،27به آزمودنیها از نتیجه کارشان پسخوراندی مبنی بر اینکه
عملکردشان نسبت به آنچه انتظار میرفت  ،باالتر ،پایین تر ،یا شبیه بودن است ،داد و سپس از آنها خواست تعیین کنند
عملکردشان چه حد از توانایی ،تالش یا شانس بوده است .اسنادهای علی پس از موفقیت نشان داد آزمودنیهایی که میل به
رقابت (رقابتجو یی) در آنها زیاد بود در مقایسه با افرادی که میل به رقابت با دیگران در آنها کم بود موفقیت خود را بیشتر
ناشی از توانایی و تالش و کمتر ناشی از شانس توصیف کرده بودند .در رابطه با شکست ،افرادی که رقابتجویی در آنها باال
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
اصالنی محله ،ابراهیم ( .)1375مقایسه اثربخشی سه روش :رقابت فردی ،تالش فردی و رقابت گروهی در پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان خوی ،شرکت کننده در کالسهای جبرانی تابستان در سال تحصیلی -74
( . 73پایان نامه کارشناسی ارشد) .دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.
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