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 چکیده

هدف این پژوهش، روایت و فهم یک فرایند اصطالحاً آموزشی اما رقابتی به 
کند یای است. این دوره را یک سازمان نظامی برگزار منام دورۀ عالی رسته

. نوع دشوکه به دالیل امنیتی و حفاظتی از ذکر نام آن خودداری می
 استخراج عوامل از روش کیفی به شیوۀ  منظوربهای است و پژوهش، توسعه

است. جامعة آماری پژوهش، یک یگان نظامی  شده استفادهنگاری مردم
 قاز طریهای پژوهش شود. دادهاست که این دوره درون آن برگزار می

ده و مایل به مصاحبه کرنفر از کارکنانی که این دوره را طی  ۳9مصاحبه با 
و گفتگو در این مورد بودند و مشاهدۀ تعامالت روزمرۀ کارکنان و نوشتن 

محقق که خود جزئی از افرادی است که این  ز طریقاویژگی این تعامالت 
ع نظری تعیین د. حجم نمونه براساس اشباوری شآاند، جمعدهکردوره را طی 

شده با رویکرد تحلیل تماتیک براون و  یگردآورهای شد. تحلیل داده
و « رقابت»( انجام گرفت. پس از توصیف غنیِ دو مفهوم ۳002کالرک )

ها، اند، تحلیل دادهکه دو کلیدواژۀ اصلی پژوهش« برخوردار ماندن»
ر دو مفهوم کد مرتبط با پیامدهای رقابت آموزشی است که د 1۳آشکارکنندۀ 

 شوند.پیامدهای فردی و اجتماعی نمایان می
 

 های کلیدیواژه
نگاری، توصیف غنی.، مردمبرخوردار ماندنرقابت،   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Abstract 
The purpose of this study is description and understand 
an idiomatic training course but competitive that name is 

branch advanced course. The course is performing in the 
military unit. To observe security issues, in this study 
the name of that unit was not mentioned. The type of 
study is developmental and to extract factors, 
ethnography methodology that is a qualitative method 
was used. Sample population is among a military unit 
that this course perform in it. Data were selected via 23 
military man interviews. They had tendency for dialogue 

and interview. Also the researcher observed the daily 
interaction of those employees for data collecting 
process and writes that interaction specification 
instantly. Researcher was immersed in that field 
because, he is graduated from that course. Data were 
saturated according to sample size. Braun and Clarke 
(2006) thematic analysis was used for data analyzing. 
After initial analysis, 12 initial codes were generated. 
These codes were categorized to two general factors. 

These general factors were individual and social factors 
that are outcome of training competition. The individual 
factors have 6 codes. The social factors have 6 codes. 
After thematic analysis, thick description was presented 
about competition and 12 themes shows itself in 
individual and social categories. 
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 مقدمه

رفتار انسان بسیار پیچیده است و زمانی که انسان در سازمان 
یابد. سازمان هنگام یابد این پیچیدگی شدت میحضور می

نگیز خود را ارائه ااستخدام افراد، اطالعات فرایندهای حیرت
و گذر زمان، عجایب سازمانی را به او  شده واردکند. فرد نمی

تبادالت سازمان کارکنان  منظوربهها دهد. سازماننشان می
هایی دارند تا تبادالت مطلوب یسممکاناند و ساختاردهی شده

فرد  (.۳01۲ ،1)اولسن، بائو و پاراییتام خود را افزایش دهند
کند از مزایا و امکانات سازمان بهره ببرد، سازمان نیز تالش می

ده دهی رفتار او، منابع خود را به مزایبه جهت کنترل و جهت
گذارد. فرد در میدان مزایدۀ سازمان، رقیبان خود را مالقات می
شود و تا حدی سازمان و برخی از کند. رقابت شروع میمی

تر شده شوند. در مراحل بعدی، هر دو حریصکارکنان منتفع می
یابد. آنچه در میدان مزایدۀ سازمان وخیم و رقابت شدت می

راندن فرد رقیب از میدان  کند، رقابت فرد جهت بیرونجلوه می
خواهم می»شدن نسبی همه. طنین صدای است نه منتفع
ضمنی و گاه عینی، فضای میدان مزایده را پر « برخوردار بمانم

شوند. کند و افراد با رقبای بالقوۀ خود پنجه به پنجه میمی
ای اصطالحاً آموزشی، به توصیف انتزاعی فوق، مرتبط با دوره

ای است. این دوره را یک سازمان نظامی رستهنام دورۀ عالی 
بوده،  ۳ورکند. نگارنده، خود، در وقایع این دوره، غوطهاجرا می

های افراد ها و واکنشها، کنشنگارانة طنینبنابراین شرح مردم
 کندمیرا ارائه 

 

 ایبیان مسئله: روایت توصیفی دورۀ عالی رسته
ای مستلزم طی دوره ۲دبه افسران ارش 9افسران جزء یارتقا

شود. در ای نامیده میمتناسب با رسته است که دورۀ عالی رسته
، دروس نظامی به کارکنان تدریس سال طول مدت حدوداً یک

شده، یکی از  شود و معدل علمی کسبهایی اخذ میشده، آزمون
بندی افراد است. یکی دیگر از معیارها که نسبت به معیارهای رتبه

تری دارد، امتیازهای مربوط به ی، وزن بسیار بزرگمعدل علم
خدمت در مناطق چهارگانه و یا عملیاتی کشور است. سپس افراد 

بندی شده و جهت ادامة ، رتبهشده براساس امتیاز کلی کسب
شوند. این فرایند، خدمت به شهرهای مختلف کشور منتقل می

 الش است.نام دارد. تقسیم، یک تغییر، دگرگونی و چ« تقسیم»

                                                                   
1. Olson, Bao & Parayitam 
2. Immerse 

 درجة سروانی ی تاستوان سوم. از درجة 9
 . از درجة سرگردی تا درجة سرهنگی۲

فشار روانی باالیی برای افراد به همراه دارد. همسر و  ،بنابراین
خواهند برخوردار بمانند. فرزندان نیز به همراه پدر می

برخورداری به نزدیک بودن به خانوادۀ پدری و یا اگر نشود، 
برخورداری از امکانات یک شهر که امن و برخوردار باشد. 

گذارد و نفر اول دورۀ ه مزایده میهای خود را بسازمان، پادگان
کند. او از عالی از لحاظ معدل علمی را برندۀ بالمنازع اعالم می

بندی شده، طبق اولویت، شود. بقیة افراد، رتبهبقیه، جدا می
کنند. از اینجا رقابت شهرها را برای ادامة خدمت انتخاب می

م شود. رقابت برای کسب نمرۀ کامل در تماشدید شروع می
ة راه رفتن بر مثاببهشد. این رقابت « جدا»ها تا بتوان آزمون

ای، سقوط به ترین عدم تعادل ناخواستهطناب است. کوچک
افزاید، همراه بودن و مسئله می برشدتهمراه دارد. آنچه 

 زمانمدتبرای یک « کالس»مجاورت افراد در محلی به نام 
هایی مانند رقبا در فعالیت دیگرساله است. طوالنی یک

بینند، مسابقات ورزشی و کنکور، از قبل یکدیگر را نمی
 سرعتبهکوتاهی، مثالً نود دقیقه رقابت کرده و بعد  زمانمدت

شوند. نزدیکی و مجاورت مدید، چیزی است از یکدیگر دور می
 کند.فرسا میکه رقابت را طاقت

رایند معناشناسی و فهم رقابت، برخوردار ماندن، ف ،بنابراین
های ها، موضوعاتی است که سؤالیز آنبرانگتعجبو پیامدهای 

پژوهش حاضر با این  ،دهد. لذاپژوهش حاضر را شکل می
کننده در دورۀ شود که رقابت کارکنان شرکتها آغاز میسؤال

ای چه معنا و فرایندی دارد؟ برخوردار ماندن در ذهن عالی رسته
ها ا به چه مفهوم است؟ تکنیکههای آناین کارکنان و خانواده

 باشند؟و پیامدهای این رقابت چه می

 

 مبانی نظری پژوهش

 یادگیری رقابتی

اجتماعی داشته که رقابت  2ریشه در داروینیسم 5یادگیری رقابتی
دنیایی است که سگ، »بین فردی را با اظهار جمالتی مانند 

نسون )جا کردتبلیغ می« 8بقای اصلح»و یا « 7خوردسگ را می
و  10توان به دو نوع ساختاری. رقابت را می(۳003، 9و جانسون

د. رقابت ساختاری از طریق کربندی نتقسیم 11عمدی )قصدی(

                                                                   
5. Competitive learning 
6. Darwinism 

7. It’s a dog-eat-dog world 
8. Survival of the fittest 
9. Johnson & Johnson 
10. Structural 
11. Intentional 
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شود و بیرونی است. رقابت باخت انجام می –چارچوب برد 
اول شدن  ۀعمدی، درونی بوده و به خواستة یک فرد جهت نمر

ری این است که داللت دارد. یک نمونة قوی از رقابت ساختا
یک نفر باید دیگری را جهت موفقیت خودش، شکست دهد. 

شود. به ای است که از طریق یادگیری حاصل میرقابت پدیده
کند های خوب را وادار میرسد که رقابت، اغلب، انساننظر می

: ۳003، 1)شیلدز و بریدیمیر نمایند بدرفتارهای که به شیوه
۳5-9.) 

 قدرآنرنده و مدیر، گاهی اوقات گیتصمیم عنوانبهما 
های اساسی را کالً شویم که هدفدرگیر مسائل روزمره می

ی خواهد بود که اگونهبهفراموش کرده و درنتیجه عملکرد ما 
در راستای هدف نیست بلکه دقیقاً عکس آن است. ایجاد  تنهانه

ای از این عملکردها است پژوهان، نمونهرقابت در میان دانش
( بر این باور است که ریشة 1331) ۳(. کوهن1980متی، )کرا
است. به اعتقاد  9ی تمایل افراد به رقابت، عدم امنیتشناختروان

 ۲کنند، ضمیراو، دلیل غایی اینکه افراد با یکدیگر رقابت می
. (110: ۳003)شیلدز و بریدیمیر،  ها استکوچک یا زخمی آن

ارهای سازمان نیز توجه اما در این میان باید به الزامات و فش
های انسان محصول فرایندهای یکژ رفتارداشت. برخی از 

( و رقابت نیز 197: 193۳سازمانی است )بوریل و مورگان، 
ی به همراه داشته کژ رفتارتواند فرایندهایی است که می ازجمله
 باشد.
برنده ( بر این باور است که رقابت جهت ۳8: 1331کوهن ) 
 ۀکنندرقابتکند. افراد به بازنده تبدیل می، همة ما را شدن

شوند که از هدف اصلی آموزش شدن میی درگیر برندهااندازهبه
 .(52: ۳003)شیلدز و بریدیمیر،  شوندی دور میکلبه

تواند ( بر این باور است که ایجاد رقابت می1331کوهن )
ض در ایجاد تبعی -1دنبال داشته باشد: پیامدهای منفی زیر را به

ایجاد غرور در فرد  -9پژوهان، تنبیه اکثریت دانش -۳کالس، 
شدن او در حدی معین و عدم استفاده از همة برتر و متوقف

اضطراب و تشویش دائمی در فرد برتر و نگرانی  -۲استعدادها، 
 حسادت مورد -2جابجایی هدف و وسیله،  -5از سقوط و نزول، 

، دشمنی و حسادت در میان ایجاد کینه -7فرد برتر،  شدنواقع
عدم تفکر پیرامون مطالب درسی و حفظ  -8پژوهان، دانش

(. عملکرد وابسته به یادگیری 1980ها )کرامتی، وار آنطوطی
بوده و یادگیری نیز وابسته به انگیزش درونی است. رقابت 

                                                                   
1. Shields & Bredemeier 
2. Kohn 
3. Insecurity 
4. Ego 

کند. پاداش دهد که یک انگیزانندۀ بیرونی میکاری را انجام می
زدن به بتی، برنده شدن است که به معنای ضربههای رقافعالیت

 صورت بههای بیرونی یری انگیزانندهکارگبه است.دیگران 
 بهکند و بدین ترتیب، عملی، انگیزۀ درونی را تخریب می

گذارد. رقابت منفی بر عملکرد بلندمدت افراد اثر می صورت
ند دور دهای که انجام میافراد را از هدف اصلی وظیفه تنهانه

-میل و بیها را به آن وظیفه، بیکند بلکه در بلندمدت آنمی

شود. تنها کاری ها میتر آنعالقه کرده و باعث عملکرد ضعیف
های رقابتی آرزوی آن را دارند این است که که افراد در وضعیت

-21: ۳003)شیلدز و بریدیمیر،  ی اشتباه کنداگونهبهحریف 
شدن در کالس حاکم است، و برنده . زمانی که جو رقابت(53

رود و از های تفکر پیرامون مطالب درسی از دست میفرصت
ها، خالقیت و نوآوری در چنین شرایطی خبری نیست. پاداش

های آشکار و پنهان دشمن اختراع و اکتشاف هستند و زیان
(. خطر پاداش در تعلیم و 89-8۲: 1331فراوانی دارند )کوهن، 

ساز است د خطر یک بمب اتمی در یک شهر تازهتربیت، همانن
(. رقابت ساختاردهی شده، افراد را به یکدیگر 39-3۲ همان:)

شود به یکدیگر خصمانه رفتار کنند. مظنون کرده و باعث می
کنند انسجام اجتماعی و همکارانی که با یکدیگر رقابت نمی

  یی عملیاتی باالتری داشته و با یکدیگر بهتر همکاریکارا
( در 1879) 5. اسپنسر(2۳: ۳003)شیلدز و بریدیمیر،  کنندمی

داند که جامعه مقایسة بین جهان اجتماعی و ارگانیسم، بهتر می
 صورت بهدر نظر گرفته شود تا  2یک نظام یاریگر صورت به

ستیزانه است و در جهت تنازع بقا با نظامی که اساساً هم
 (.20-21: 193۳گان، کنند )بوریل و موریکدیگر رقابت می

شوند سرخورده و ناامید شده، یماکثریتی که از دور خارج 
احساس حقارت و ناتوانی در آنان افزایش یافته و هرگونه 

ی سو آندانند. در فایده مییادگیری، بی منظوربهتالشی را 
هایشان نزدیک به هم است به طرز پیوستار، افرادی که پیشرفت

های ها از پیشرفتاند. آندر چالش ی با یکدیگرآورتأسف
شوند های یکدیگر خشنود مییکدیگر ناخشنود و از پسرفت

 (.1980)کرامتی، 
 

 ۀ افراد در رقابتاستفاد موردهای تکنیک

زای بالقوه و درک یافته در مورد عوامل استرس آگاهی افزایش
تعامالت دیگران، فرایندها و پیامدها به صورتی منفی، منجر به 

دراک رفتارهای سیاسی بیشتر خواهد شد. استرس در محل کار با ا

                                                                   
5. Spencer 
6. Cooperative 
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، 1)دیقتو، راسل و فریس ادراک رفتارهای سیاسی مرتبط است
ها جهت افزایش . نگرش متداول این است که سیاست(۳017

)اولسن، بائو و  مدت وجود دارندمنافع شخصی بلندمدت یا کوتاه
ود در صورت ایجاد تنش و رانتظار می ،. بنابراین(۳01۲ ،پاراییتام

 اضطراب در افراد، ناشی از ادراک تعرض به نفع شخصی 
ها، رفتارهای متفاوتی از خود بروز دهند. اضطراب، یک عامل آن

)مونیخ و  شودمی ۳شخصیتی مهم است که سبب دستاویز قراردادن
 .(۳01۳، 9متویوا

 های تسلط و سرکوبی خواستةدستاویز قراردادن، یکی از روش
گیرد. ها صورت میریزی رفتار آنافراد است و از طریق برنامه

 شود، ماکیاولیسم نامیده می۲کارانهدغلتمایل انسان به رفتار 
. ماکیاولیسم یک خصیصة شخصیتی (۳01۲، 5)زوماگالیوا و بارابانوا

از دیگران  سوءاستفادهاست که با بدبینی، عدم اعتماد و اشتیاق به 
این  کارانهدغل. مبانی رفتار (۳015، 6و ابل )بریور مرتبط است

( شخص هدف، ابزار ۳کار، طالب چیزی است. ( دغل1است که 
 صورت بهکار، شخص هدف را ( دغل9 رسیدن به هدف است.

بیند و شخص هدف، رفتار مطلوب را ینان میاطمقابلیر غفردی 
کار ( دغل۲کاری قرار گیرد. دهد مگر اینکه مورد دغلانجام نمی

کند و یا واقعًا اطالعات باالتری نسبت به شخص هدف فکر می
کار ممکن است تالش کند که اطالعات دغل ،( بنابراین5دارد. 

غلط ارائه دهد، اطالعات صحیح را منحرف کند، اطالعات را 
ای ها را به شکل ناقص ارائه دهد و یا به شیوهمخفی کند، داده

 رفتار شخصی هدف اثر بگذاردکننده رفتار کند تا بر گمراه
را با  کارانهدغل(، رفتار 1353) 8. گافمن(1370، 7)براگینسکی

 .(۳01۲)زوماگالیوا و بارابانوا،  داندیکی می 3مدیریت تصویرپردازی
های یک کنشگر جهت ایجاد، نگهداشت، محافظت یا تالش

تغییر تصویری که شخص هدف در مورد او دارد را مدیریت 
. به دست (۳017و همکاران،  10)بند اندی تعریف کردهتصویرپرداز

 از  11کار راههیابی به موفقیت آوردن تصویر مطلوب و دست
. (۳001، 1۳)تورنلی و بولینو های اساسی تصویرپردازی هستندهدف

                                                                   
1. Deghetto, Russell & Ferris 
2. Manipulation 
3. Monich & Matveeva 
4. Manipulative behavior 
5. Zhumagaliyeva & Barabanova 
6. Brewer & Abell 
7. Braginsky 

8. Goffman 
9. Impression Management 
10. Bande 
11. Career 
12. Turnley & Bolino 

جویی او را تا تصویر مطلوب و موافق فرد هدف، احتمااًل نیاز لذت
ردی، خواستة کنشگر حدی ارضا کرده و از طریق جذابیت بین ف

بر موفقیت رفتارهای تصویرپردازی  19یشیخود پاشود. برآورده می
 1۲سازیگذارد. مرعوبپژوهان تأثیر میهای کاری دانشدر گروه

و  15)هریس های مدیریت تصویرپردازی استیکی از تکنیک
 .(۳007همکاران، 

 های دستاویز قراردادن مانند فریب وفرد ماکیاول از استراتژی
توان افراد را کند. میی استفاده میفرد ینبچاپلوسی در ارتباطات 

)اسمیت و  دکربندی ماکیاول سطح باال و پایین تقسیم ةدودستبه 
. در مواقع رقابتی، افراد ماکیاول سطح پایین از (۳017، 12وبستر

کنند. وادارسازی یک استراتژی استفاده می 17استراتژی وادارسازی
شود تا بر ادراکات و رفتارهای رقیب، ستفاده میاست که در رقابت ا

یک  18فروبردنتأثیر گذاشته شود. هدف وادارسازی، به خواب 
رقیب و دادن یک حس اشتباه امنیت به او مبنی بر اینکه پیروزی او 

باشد تا از این طریق، تالش اجتناب یا کامل شده است مییرقابلغ
گونه یناته شود. این کار خود را کاهش دهد یا گارد رقابتی او شکس

یک  عنوانبهشود که فرد ماکیاول سطح پایین، خودش را انجام می
دیده یا حتی نسبتاً ناشایست، غیر آماده و یبآس، خوردهشکستفرد 

واقعًا  آنچهدهد. در وادارسازی، فرد، خود را کمتر از ناتوان نشان می
امل مهمی است نماید. رقابت و عدم اطمینان، دو عهست ارائه می

-گذارند. وقتی افراد با یکدیگر رقابت میکه بر وادارسازی اثر می

ها انتظار وادارسازی کنند و از پیامد رقابت مطمئن نیستند باید از آن
توسط افراد دارای  13داشت. همچنین تاکتیک مصالحه و همکاری

های ماکیاولی سطح پایین به هنگام مواجهه با وضعیت ویژگی
 شود.و عدم رقابت استفاده میاطمینان 

های ماکیاولی سطح باال، رسد که افراد دارای ویژگیبه نظر می
 ۳0سازی یا بازوی قویهای مرعوبمایل به استفاده از تاکتیک

سازی، فرد تالش . در مرعوب(1337، ۳1)شپرد و ساکرمن هستند
او انگیز ظاهر شده تا دیگران، ای تهدیدآمیز یا رعبکند به شیوهمی

. (۳007)هریس و همکاران،  را به شکلی قدرتمند و خطرناک ببینند
سازی را به این نگارنده یک نمونه از رفتارهای مرتبط با مرعوب

کرد که ده است: یکی از مربیان دوره بیان میکرصورت مشاهده 

                                                                   
13. Self-monitoring 
14. Intimidation 
15. Harris 
16. Smith & Webster 

17. Sandbagging 
18. Lull 
19. Compromise & Cooperation 
20. Strong-arm 
21. Shepperd & Socherman 
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تا آخر دوره، نفر اول بوده و در آخرین آزمون، یک سؤال تستی را 
بندی، دوم شده است. در هنگام شنیدن در رتبهاشتباه پاسخ داده و 

، فردی ماکیاول که در کالس حضور داشت، برای تظاهر سبباین 
از همه باالتر بوده و رتبة اول را دارد، سرِ خود را  آالنبه اینکه تا 

نفر اول  آالندهد و معنای این کار آن است که من تا تکان می
ام خراب شود. در هاست در آخرین امتحان رتب ممکنهستم و 

میانجی به  عنوانبهفکر سازی، دیگراِن کوتهاستراتژی مرعوب
کنند. یک یابی به هدف خود کمک میشخص ماکیاول در دست

 ها به این صورت است که فرد به دیگران نمونه از این کمک
که یدرصورت« گرفته ۳0رو  اشنمرههمة  آالنفالنی تا »گوید: می

 دیگرتواند باعث سست شدن و این صحبت میشاید چنین نباشد 
های مهم که از امتحان یکیدررقیبان شود. نگارنده شاهد بود که 

گفت: فکر میگرفته بودند فرد کوته ۳0اکثر افراد نمرۀ کمتر از 
که هنوز  یصورت در« خوب، دیگه نفر اولمون هم مشخص شد»

دی که این تعداد زیادی امتحان باقی مانده بود و ممکن بود فر
امتحانات اشتباهاتی داشته باشد.  دیگرگرفته در  ۳0امتحان مهم را 

های ماکیاولی سطح باال در هنگام همچنین افراد دارای ویژگی
سازگاری یا  ، از تاکتیکعدم رقابتینان و اطم یتوضع مواجهه با

از موافقت ضمنی با رقیب  عبارت استکنند که انطباق استفاده می
 ها و مقاصد اوبه منافع و سپس نفوذ آرام در نیت یابیدر دست

 .(۳01۳)مونیخ و متویوا، 
توان شده در این بخش، می با توجه به ادبیات موضوع بیان

 صورت بهآموزشی را  افراد در رقابت ۀاستفاد مورد هاییکتکن
 د.کرارائه  1جدول 

 
 آموزشی افراد در رقابت ۀاستفاد موردهای تکنیک. ۱جدول 

  ویژگی ماکیاولی باال ژگی ماکیاولی پایینوی

وادارسازی 
(Sandbagging) 

سازی مرعوب
(Intimidation) 

وضعیت 
رقابت و 

عدم 
 اطمینان

مصالحه و همکاری 
(Compromise & 

Cooperation) 

سازگاری، انطباق 
(Adaptation) 

عدم رقابت 
و وضعیت 

 اطمینان

 

 پژوهش هایهپیشین

-( در پژوهشی به بررسی خصیصه18۳0) 1واسیالکی و اسالم

های رفتاری کشاورزان زن درزمینة یادگیری در کشور اوگاندا 

                                                                   
1. Vasilaky & Islam 

دهندۀ این است که ها نشانپرداختند. نتیجة پژوهش آن
 که به یهنگامکشاورزان،  وسیلهبهیادگیری اطالعات جدید 

شد نسبت به بر یادگیری تیمی داده میها پاداش مبتنیآن
 بر رقابت درزمینة یادگیری، بیشتر بود. مبتنی هایاعطای پاداش

و  9( در پژوهشی به بررسی نقش سودمندی۳017) ۳التچ
و نقاط  درک شدهها با استرس رقابت در کالس و ارتباط آن

آموزان هیجانی در میان دانش–قوت و ضعف اجتماعی

دهندۀ آن دبیرستانی آلمانی پرداخت. نتایج این پژوهش نشان
یک میانجی  عنوانبهدر کالس  درک شدهندی است که سودم

ایفای  ۲یارجامعه و رفتار  درک شدهکامل در رابطة بین استرس 
یک  صورت بهکه سودمندی و رقابت  یحال درکند نقش می

به و مشکالت  درک شدهمیانجی جزئی، رابطة بین استرس 
 دهد.ها را تحت تأثیر قرار میآمده با همکالسی وجود

تأثیرات میانجی »در پژوهشی با عنوان  (۳009) 5یو
به « مجاورت و ناشناس بودن در یک محیط یادگیری رقابتی

پژوهانی که در موقعیت رقابت تیمی این نتیجه رسید که دانش
گروهی چهره به چهره قرار داشتند درزمینة فرایندهای درون

پژوهانی که در موقعیت مجاورت کمتر و نسبت به دانش
داری، مطلوبیت کمتری یمعن صورت بهداشتند  ناشناسی قرار
 آموزانها در مورد ادراکات دانشاند. تحلیل دادهگزارش کرده

آموزان در دهندۀ این است که دانشدرزمینة جو کالسی نشان
بودن، جو کالس را نسبت به دو موقعیت دیگر موقعیت ناشناس

بندی تبهتر رداری مطلوبیمعن صورت به)مجاورت و آشنایی(، 
تواند دارای تأثیرات منفی بر اند و اینکه رقابت تیمی میکرده

 است.تعامالت انسان 
 یچارچوب اخالق»( در پژوهشی با عنوان 1935وجدانی )

با بررسی روایات « یدانشگاه –ی های علمیطرقابت در مح

( موجود در کتب روایی معتبر، شش اصل برای تعامل )رقابت
از: سخاوت علمی،  اندعبارتده است که علمی صحیح ارائه کر

جویی، برتری قصدبهاجتناب از تکبر و تفاخر، پرهیز از جدل 
کاری، مشورت صادقانه و همدالنه، پرهیز از دروغ و فریب

 اندیشی و کمک به رشد یکدیگر.نیک
رقابت یا رفاقت در »ای با عنوان ( در مقاله1980کرامتی )

ختلف رقابت و ضرورت به بررسی جوانب م« کالس درس
پردازد. در این مقاله، سوء ایجاد رفاقت در کالس می

ده و یادگیری مشارکتی شکارکردهای رقابت آموزشی بیان 

                                                                   
2. Lätsch 
3. Helpfulness 
4. Prosocial behavior 
5. Yu 
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پژوهان بهترین روش آموزشی جهت ارتقا سطح علمی دانش
 شناخته شده است.

 

 شناسی پژوهشروش

های پژوهش میدانی، به معنای درگیری درگیری در پیچیدگی
-های روابط انسانی است. این روابط توسط پویایییچیدگیدر پ

گیرد. برای فهم این روابط، باید خود، های تجربه شکل می
، درصحنه. محقق (۲: ۳015، 1)کمپبل و الزیستر دکرتجربه 
اند را از ور بوده و طنین افرادی که در بافت مطالعه بودهغوطه

 استراتژی از  ،لذا (9: ۳019، ۳)تریسی دهکردرون درک 
شناسی پژوهش حاضر استفاده کرده روش عنوانبهنگاری مردم

ماهیت،  از نظرای و هدف، توسعه از نظراست. این پژوهش 
 توصیفی و پیمایشی است.

ها در مطالعة حاضر، مشاهدۀ بزار اصلی گردآوری دادها
مشارکتی و مصاحبة پژوهشگر در میدان مطالعه است. 

ها را به نة خدمتی و متون مصاحبههای روزاپژوهشگر، اتفاق
ها به تفکیک شکل متن درآورده و پس از مرور چندبارۀ آن

کدها پرداخته است. محقق به حفظ گمنامی سازمان نظامی 
ه اطالعات هویتی سازمان و کارکنان آن ارائو عدم  مطالعه مورد

پایبند است. جامعة آماری در این پژوهش، یک یگان نظامی 
ی استفاده شده گلوله برف دارهدفگیری نمونه است و از روش

. همچنین در این پژوهش، (5۲1-5۲۳: ۳01۲، 9)لیوی است
نفر از کارکنانی که مایل به  ۳9مصاحبه با  از طریقها داده

اند دهین مورد بوده و دورۀ عالی را طی کرمصاحبه و گفتگو در ا
ژگی و همچنین مشاهدۀ تعامالت روزمرۀ کارکنان و نوشتن وی

ی که محقق در فرآیند اگونهبهد، شآوری این تعامالت، جمع
 ها به اشباع نظری رسیده است.مصاحبه

یک روش اساسی در تحلیل کیفی  عنوانبه ۲تحلیل تم
خط به  صورت بهها بارها آید. در این روش، دادهمی حساببه

های شوند. سپس کدها در دسته، کدگذاری میشده خواندهخط 
، 5)براون و کالرک شوندبندی میی به نام تم دستهتربزرگ
شده با رویکرد تحلیل  یگردآورهای . تحلیل داده(۳002

( انجام گرفت و پیامدها و ۳002تماتیک براون و کالرک )
بندی و نقشة ۀ افراد در رقابت دستهاستفاد موردهای تکنیک

 د.تماتیک پژوهش ارائه ش

                                                                   
1. Campbell & Lassiter 
2. Tracy 
3. Leavy 
4. Thematic analysis 
5. Braun & Clarke 

دی است و یکی از ابعادی کیفیت در پژوهش کیفی، چندبُع
 قرار  استفاده موردها که برای سنجش کیفیت این پژوهش

  .(273-280: ۳01۲)لیوی،  است 2توصیف غنیگیرد، می
است که توسط محققان  7ای از معانیتوصیف غنی، آرایه

 (.253)همان:  شودها نشان داده میشناسایی شده و در گزارش
 توصیف غنینگاری با که مردم ( بر این باور است1379) 8گیرتز

. اعتبار پژوهش کیفی (22: ۳015)کمپبل و الزیستر،  برابر است
. (۳95: ۳019)تریسی،  شودحاصل می توصیف غنیاز طریق 

تعامالت افراد رقیب  توصیف غنیِدر پژوهش حاضر به  ،لذا
 (1385)و گوبا  ینکلنل یدگاهد بریهتک باپرداخته خواهد شد. 

یا اعتبار  یتقابل یارپژوهش به چهار مع یجبار نتامنظور اعتبه
 یااتکا  یتقابل، 10یریپذانتقال یاانتقال  یتقابل ،3بودن قبولقابل
به نقل از ) 1۳یریپذییدتأیا  ییدتأ یتو قابل 11یناناطم یتقابل
منظور نمونه، به یتوجه شد؛ برا (1987 ی،فرد و مظفرییدانا

 شوندگانمصاحبه پژوهش به ، نتایجاعتبار یار قابلیتمع یبررس
 یبرا همچنین، .کنند ییدتأرا  ها و کدهاصحت داده داده شد تا

 شد. یو معرف یفپژوهش توص یدانانتقال، میت قابل ینتأم
 یمستندساز طریق از یزپژوهش ن یهایافتهاتکا به  قابلیت

به  یمات مربوطها، روش و تصمداده یلثبت و تحل یندفرا
از  ینانمنظور حصول اطمبه یت،نهاشد. در ینپژوهش تأم

استفاده  کدگذار ثانوی از یری،پذ ییدتأیج و نتا ،هاداده ینیتع
باره یری از طریق مرور و بازبینی دقیق و چندینپذییدتأ شد.
های این مطالعه، با نگاهی به مطالعات ها، تفسیرها و یافتهداده

 است. شده حاصلپیشین 
 

 های پژوهشیافته

 «برخوردار ماندن»یی فهم معنا

استیال داشته و  19در واحدهای کار، هنجارهای نفع شخصی
. (۳01۳، 1۲)گرنت و پاتیل نفع شخصی توجه داردانسان به

ی، شبیه بررس موردداستان برخوردار ماندن در سازمان نظامی 
ای است که در یک بالن هوای گرم در حال سرگذشت عده

است و معدود افرادی امکان  سقوط قرار دارند. قدرت بالن پایین

                                                                   
6. Thick description 
7. Matrix of meanings 
8. Geertz 
9. Credibility 

10. Transferability 
11. Dependability 
12. Confirmability 
13. Self-Interest 
14. Grant & Patil 
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ماندن دارند. بقیه باید به بیرون پرتاب شوند. افراد، کارکنان 
ای از سازمان است. الزامات بالن، ایجاد سازمان و بالن، استعاره

کند. حرف اکثر افراد این خصومت و درگیری بین فردی می
ای خاتمه عده« برخورداری»اما بالن به « باید بمانم»است که 

 دهد.می
 «برخوردار ماندن»درزمینة  آمده دستبههای اصلی مقوله

های محقق است شامل ها و مشاهدهکه برآمده از متن مصاحبه
وجود امنیت اجتماعی در شهر محل خدمت، نزدیکی به زادگاه و 

 وجود امکانات شهری مطلوب است.
 

 وجود امنیت اجتماعی در شهر محل خدمت
پراکندگی جغرافیایی باالیی هستند. های نظامی دارای پادگان

ها و شهرهای امن و دارای برخی در مرکز استان، شهرستان
امکانات شهری )مناطق برخوردار( و برخی در شهرهای کوچک 
و کمتر برخوردار و برخی نیز در شهرها و مناطق مرزی قرار 
دارند. اکثر کارکنان، امنیت را برای زیستن اعضای خانواده 

مجردی در مناطق ناامن،  صورت بهه و از خدمت مدنظر داشت
اونجا منطقه، ناامن »گوید: هراسی ندارند. یکی از کارکنان می

یکی دیگر از «. شد با خانواده بری بیرونبود و شب نمی
گشت، رفت مدرسه و برمیوقتی بچم می»گوید: کارکنان می

قی نکرده یه موقع تو مسیر اتفا یخدادائم نگران بودیم که 
 «.نیفته

 

 نزدیکی به زادگاه
معموالً خواستة کارکنان این است که ابتدا در شهر یا استان 

خود خدمت کنند  جوارهمبومی خود و در مرحلة بعد، در استان 
ها و عدم وجود کارکنان اما پراکندگی جغرافیایی باالی پادگان

ها، این شرایط را برای برخی از کارکنان بومی در بعضی استان
-کند. یکی از کارکنان که در مرکز استان خدمت میفراهم نمی

خانمم خیلی »گوید: کرده ولی از زادگاه خود دور بوده می
 «.کرد که انتقالی بگیریمشد و اصرار میمی تنگدل
 

 وجود امکانات شهری مطلوب
های وجود امکانات شهری مطلوب نیز یکی دیگر از مقوله

است. یکی از « برخوردار ماندن»لة ۀ مرتبط با مسئآمد دستبه
گوید: کرده، میخدمت می کم برخوردارکارکنان که در منطقة 

شد تا شهری که دکتر متخصص و اونجا اگه بچم مریض می»
 «.راه بود ساعت امکانات خوب داشته باشه، یک

ای، تالش برای کسب رتبة اول علمی در دورۀ عالی رسته
ادن از رقیبانی که امتیازهای و همچنین تالش برای عقب نیفت

تقریباً برابر و نزدیک به هم دارند، شرایط را برای رقابت شدید 
کند که در ادامه به فهم معنایی این رقابت پرداخته فراهم می

 شود.می
 

 «رقابت»فهم معنایی 

، شنیدن تجارب دیگران کم برخوردارتجربة خدمت در مناطق 
تر و کارکنان، ادراک موفقهمسران  1یتنگدلدر این زمینه، 

بودن در صورت خدمت در منطقة بومی و عدم اطمینان و ابهام 
کنندۀ سطح و شدت تعیین از عواملدرخصوص آیندۀ خدمتی، 

ها و مشاهدات رقابت بین کارکنان است که از متن مصاحبه
استخراج شده است. امتیاز منطقة خدمتی به همراه امتیاز معدل 

بوده که رقابت « برخوردار ماندن»ثر در علمی، متغیرهای مؤ
کند. سعی همة افراد، کسب شدیدی را بین کارکنان ایجاد می

ها با نمرۀ بیست در دروس است. به همین جهت، مطالب کتاب
ده و جمالت، دقیقاً مطابق با شترس فراوان، چندین بار مرور 
ها شوند. دفعات مرور برخی کتابمتن کتاب به ذهن سپرده می

ی است. به علت رقابت شدید، دورقموسط برخی افراد، عددی ت
تر را به فردی که مطالبش دقیقاً برخی از مربیان، نمرۀ کامل

دهند. نتیجة این اختصاص می شده نوشتهمانند مطالب کتاب 
گیری یک حس بسیار نامطلوب و تنفرآمیز نسبت فرایند، شکل

قاومت علیه م» عنوانبهبه دروس است که کارکنان از آن 
 کنند.یاد می« یادگیری

وقتی در دفترم، مطالب درسی »گوید: یکی از کارکنان می
«. دهبینم، حس تنفر بهم دست میکه امتحانش گذشته را می

وقتی این »نظر یکی دیگر از کارکنان به این صورت است: 
زنم تا ها رو ورق میبرگه سرعتبهخورد، مطالب به چشمم می

ها رو آن قسمت»گوید: یک نفر دیگر می«. ندبه چشمم نخور
به خاطر سپردن اجباری و همراه با «. چسب زدم تا نبینمشون

 کند.ترس، تنفر شدیدی نسبت به مطالب درسی ایجاد می
که پیداکردن دو سرانگشت کاماًل مشابه،  گونههمان

غیرممکن است، یافتن دو انسانی که از نظر ساختار ذهنی و 
توان نمی ،یر است. لذاناپذامکانهمانند باشند،  شخصیتی دقیقاً
پژوهان توقع پیشرفتی یکسان و مشابه داشت از همة دانش

د که کرگونه استدالل یناتوان می ،(. بنابراین1980)کرامتی، 
هدف اساسی تعلیم و تربیت، جای خود را به رقابت محض داده 

قی و است و باعث شده که افراد شاهد رفتارهای غیراخال
عجیب یکدیگر باشند. یکی از مربیان در ابتدای شروع دورۀ 

شما اینجا نیومدید که چیزی یاد »گفت: ای میعالی رسته

                                                                   
1. Homesickness 
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 «.بگیرید، اومدید که با هم رقابت کنید
 افراد در جلسة آزمون، فشار روانی سنگینی را تجربه 

یز بوده و یا فرد برانگچالشکنند. مشاهدۀ سؤالی که می
داند، باعث اغتشاش شدید ضعیف، پاسخ آن را نمی لاحتمابه

یک  عنوانبهافراد  ،شود. لذاحافظه و از دست دادن امتحان می
های آتی با ها را به ترتیب نگریسته و سؤالاقدام پیشگیرانه، سؤال

شوند. از نظر کارکنان، ای مانند دست و یا کاغذ پوشانده میوسیله
 یک باید فتح شوند.بهیکها، سنگرهایی هستند که سؤال

ها، نزدیکی، وجه تمایز این رقابت از دیگر انواع رقابت
مجاورت و همراهی رقبا در کالس و محل سکونت مشترک 

-یجه، تعامل مستمر، صحبتدرنت)درون و بیرون پادگان( است. 

بر رقابت، فشار های مرتبط با رقابت و مشاهدۀ رفتارهای مبتنی
های جسمی ا به همراه داشته که تنیدگیهروانی شدیدی برای آن

 آورد.مانند سردرد و رنج روانی پدید می
بر رقابت که تنش، ناراحتی و استرس یکی از رفتارهای مبتنی

افراد را در پی دارد، مشاهدۀ درس خواندن فرد رقیب است.  دیگر
در طول مشاهدات میدانی، بارها مشاهده شده که فرد با دیدن 

دیگر، دچار تنش و استرس شده و موضوع  درس خواندن فرد
ایجاد فشار روانی برای خودش را به صورتی واضح و مبرهن ابراز 

« آرزوی عدم یادگیری»ها برای یکدیگر، کند. درنتیجه، آنمی
شده از ناحیة تقسیم به نقاط  کنند. کارکنان، مضرات ادراکمی

جة این ارزیابی، در کنند و نتیرا نسبتاً باال ارزیابی می کم برخوردار

 ها است.آن از طریق 1باخت –پیش گرفتن رویکرد برد 

شود این می« نفر اول»پاداش بزرگ فردی که از نظر علمی 
را در  موردنظرشاولین نفر حق انتخاب شهر  عنوانبهاست که 

دارد و این به معنای آن است که برای یادگیری، « طرح تقسیم»
ا توجه به نیروی انگیزش بیرونی یاد پاداش تعیین کرده و افراد ب

( بر این باور است که مطابق 39-3۲: 1331گیرند. کوهن )می
ها ، اگر در قبال یادگیری فراگیران به آن۳گرییینخود تعنظریة 

دهد و پاداش بدهیم، یادگیری ارزش واقعی خود را از دست می
دورۀ  یابد. در طولپژوهان به یادگیری نیز کاهش میعالقة دانش
ها یک تناسب ای شاهد بودم که در یکی از کتابعالی رسته

پژوهان همان اشتباه را بود و همة دانش شده نوشتهساده، اشتباه 
ها متوجه اشتباه خیلی سادۀ حفظ کرده بودند و بعد که یکی از آن

وقت از منظر علمی به این ما هیچ»گفتند: کتاب شد، بقیه می
متونی برای حفظ کردن و  عنوانبهیم. فقط کردها نگاه نمیکتاب

                                                                   
1. Win-Lose 
2. Self-determination theory 

-دانش«. نگریستیمها میپس از امتحان، فراموش کردن به آن

وار مطالب جهت اخذ پژوهان دورۀ عالی تنها به فکر حفظ طوطی
 نمره بوده و هیچ تمایلی به تفکر و تعمق در مطالب ندارند.

 

 «رقابت»پیامدهای 
ی سه سوء کارکرد ( رقابت دارا13: 1338از نظر کوهن )

ی و اخالقی است. درزمینة عملکردی، شناختروانعملکردی، 
کند که عملکرد بهینه را تخریب کرده رقابت ایجاد استرس می

ها را بر شکست دادن دیگران ی عملکرد خوب، توجهجابهو 
ی منفی، رقابت، شناختروانکند. درزمینة پیامدهای متمرکز می

کند. عدم امنیت را خریب میدرونی را ت 9یخود ارزشحس 
کند. اضطراب، حسادت، را تخریب می نفسعزتتشدید و 
کند. درزمینة اخالقی، ایجاد می 5و شرمساری ۲سرافکندگی

را  8و پرخاشگری 7داوریبین فردی، پیش 2رقابت، خصومت
توانیم نفع تشدید کرده و این باور را که به ضرر دیگران می

 کند.ببریم را حمایت می
های روزانه و ر پژوهش حاضر، پس از ثبت مشاهدهد

متن و مرور  صورت بهشده با همکاران  های انجاممصاحبه
کد و دو مفهوم مرتبط با پیامدهای  1۳ها، تعداد بارۀ آنچندین

د که در شای شناسایی رقابت آموزشی در دورۀ عالی رسته
 آورده شده است. ۳جدول 

 
 ی پیامدهای رقابت آموزشیمراتبسازمان سلسله. ۲جدول 

 کدها مفاهیم

 پیامدهای فردی

 ۀ باالدرک شداسترس 

 کاریرفتار سیاسی و دغل

 یادگیری یهمقاومت عل

 کیفیتیکننده و خواب بناراحت یاهایرؤ

 اختالل توهم

 احساس گناه 

پیامدهای 

 اجتماعی

 گسترده یعاتشا یجادا

 تضعیف اجتماعی

 همکاران بهتفاوتی بی

 یانمرب منطقییو ب جوییبهانه

                                                                   
3. Self-worth 

4. Humiliation 
5. Shame 
6. Hostility 
7. Prejudice 
8. Aggression 



 7۱         1937، زمستان 1شماره ، 7دوره های دولتی، پژوهشی مدیریت سازمان -فصلنامه علمی

 

آرزوی بد برای رقبا و شادی از پسرفت 
  دیگران

 مخالفت با مدیریت دانش

 

 ۀ باالدرک شداسترس 
بافت آموزشی بسیار رقابتی، باعث افزایش سطوح استرس در 

شود. یکی از عوامل آموزشی و اجتماعی که زندگی روزمره می
کالس  1اثر بگذارد، بافت درک شدهس تواند بر سطح استرمی

-باشد. آسیبترین میسایر عوامل، مهم دیگر است که از میان

آید، اغلب منجر به پدید می درک شدههایی که از استرس 

اجتماعی و رفتاری، فقدان دوستی، –مسائل و مشکالت هیجانی

، بدرفتاری و ایجاد مشکالت با (۳017)التچ،  انزوای اجتماعی
و فقدان تعهد کارکنان  (۳015، ۳)گراتزماخر و رافلدر همکاران

 .(۳005، 9)جارامیلو، نیکسون و دورین به سازمان است
فشار روانی و استرس شدید ناشی از دورۀ عالی که کارکنان 

منفی در  ۲دهد، عامل ایجاد عاطفةم قرار میورا مورد هج
کارکنان است. کارکنانی که دارای عاطفة منفی هستند با 

ها را منفی و تهدیدآمیز ادراک کرده و تمال بیشتری، محرکاح
یت، غیرمجاز و دارای نفع سوءنتعامالت خیلی ساده را نیز دارای 

ها . در کالس(۳017)دیقتو، راسل و فریس،  پندارندشخصی می
و  درک شدهشود که به علت استرس معموالً مشاهده می

ی لفظی و هاهای هیجانی منفی کارکنان، درگیریوضعیت
-پژوهان و یا بین دانشهایی میان مربیان دوره و دانشتنش

ها رقابت، رفاقت»گوید: پژوهان وجود دارد. یکی از کارکنان می
کنند، ترس بره و وقتی امتیازها رو اعالم میرو از بین می

رقابت، ذاتاً «. شهبه هم بیشتر میها و دشمنیشون همکالسی
. یکی از (۳1: 1338)کوهن،  کنداد میبین افراد خصومت ایج

نداری با کسی  جرئتاصالً »گوید: کارکنان در این زمینه می
بینی یه عده آدم عصبانی تا بحث کنی می بحثی داشته باشی

 دورت رو گرفتن، با حرفاشون از همه طرف بهت شلیک 
 «.کننمی

دهندۀ این تحقیقات علمی مرتبط با علوم عصبی، نشان
ادراک منفی  5یریسوگ، باعث ایجاد درک شدهترس است که اس

کنند، محیط خود شود. افرادی که استرس را درک میمنفی می
کنند یزی که واقعاً وجود دارد منفی ادراک میآن چرا بیشتر از 

تواند منجر به تأثیرات مخربی بر پیامدهای رفتاری و که می

                                                                   
1. Context 
2. Grützmacher & Raufelder 
3. Jaramillo, Nixon & Doreen 
4. Affect 
5. Bias 

افرادی که از وقایع،  ،. لذا(۳017)التچ،  اجتماعی شود–هیجانی
هایی نسبتاً منفی دارند، فرایندها و اقدامات سازمان، برداشت

شده و اثربخشی  2تفاوتی سازمانیممکن است در آینده، دچار بی
تفاوتی نتیجة بی اندکی در مجموعة سازمانی داشته باشند. این

دهندۀ این دوره بوده و اعتمادی به عوامل تشکیلنارضایتی و بی
 نی را به همراه دارد.بدبی

به محرک و به علت درک منفی و تهدیدآمیزی که 
شده در حد پایینی ارزیابی  ادراک 7فرایندها وجود دارد، انصاف

شده و کارکنان جهت برقراری انصاف، به اقداماتی مانند 
پردازند. مثالً برخی افراد، تأخیرهای زنی میو یا زیرآب خبرچینی

داد روزهای مرخصی دیگران را ثبت کرده کالسی، ساعت و تع
 تا در صورت عدم کسر نمرۀ انضباط، مدعی شوند.

کارکنان یکی از پیامدهای مهم استرس مرتبط با رقابت را 
کنند. کاهش توان و میل جنسی به قبل از شروع دوره گزارش می

و  محصورشده شدتبهسازمان  از طریقکنند افرادی که حس می
ای با ، اختالالتی در امیال جنسی و رابطهاندرفتهگ قرار فشارتحت

دارد: دهند. یکی از کارکنان اظهار میهمسر خود گزارش می
کنم بارگی احساس میهنگام انجام نزدیکی با همسرم، به یک»

آورند، بدنم سرد شده و ادامة میفشارهای دوره به بدنم هجوم
های عصبی مانند یناتواندیگر «. شهمینزدیکی برایم غیرممکن 

افرادی که در این از طریق های بدنی نیز ضعف اعصاب و رعشه
 یمسراست. رویکرد  شده گزارشاند دوره به رقابت پرداخته

جهت شرح علل استرس مرتبط با کار، بر این باور است  8شناسانه
شغلی کارکنان، دارای پیامدهای منفی برای سالمت  3که تنش

. در (۳00۲و همکاران،  10النان)کذهنی و فیزیکی است 
داری وجود یشده و بسیار معنهای سمی ادراکنگاه« کالس»

گیرد، دچار ها مورد هدف قرار میوسیلة آندارند که وقتی فرد به

 –ریختگی و تنش درونی شده و احتماالً یک پیامد فیزیکی همبه

دورۀ د. درواقع، کرروانی مانند سردرد یا تنیدگی را تجربه خواهد 
طوالنی که به خود اختصاص داده و اعمال  زمانمدتعالی با 

فشار روانی زیاد، افرادی که در مناطق خوب و یا کم امتیاز 
گوید: دهد. یکی از این افراد میاند را آزار میخدمت کرده

اینجا زجر بکشیم از همون  سال ی اینکه نزدیک به یکجابه»
ن رو بدن دستمون بریم بدترین روز اول که میایم اینجا، امریه مو

 «.جا خودمون رو معرفی کنیم

                                                                   
6. Organizational Indifference 
7. Fairness 
8. Epidemiological 
9. Strain 
10. Calnan 
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 کاریرفتار سیاسی و دغل
، میدان نمایش قدرت و برتری است. «کالس»در دورۀ عالی، 

دنبال مدیریت رفتار دیگران با خود به« کالس»برخی در 
های عدم اولیه، مخصوصاً در خالل زمان 1هستند. تصویرپردازی
)دیقتو، راسل و فریس،  میت زیادی دارداطمینان و تغییر، اه

. یکی از کارکنان که نیت کسب رتبة اول علمی را داشته (۳017
کردم اگه از همون اول، بقیه فکر کنن که فکر می»گوید: می

«. رنشن و از میدون رقابت بیرون میمن اولم، سست می
از یا تالش برای تأثیر بر چگونگی تفسیر اطالعات  ۳یدهمعنا

. (۳010، 9)هوپ دیگران، ازجمله اقدامات سیاسی است طریق
هایی است که جهت اطالعات، یکی از تکنیک ۲محرمانه بودن

شود. فرد، محرمانه بودن را با ی استفاده میدهموفقیت در معنا
کند. او از طریق کردن نمرات امتحانی خود، رعایت میمخفی

ه تاکنون، اول کند کگونه القا میینامحرمانه بودن، به رقیب 
بوده است و سعی در متقاعد کردن او دارد. انتظار این است که 
رقیب، صحنة رقابت را ترک کند. محرمانه بودن، فشار روانی 

 در پی دارد.« کالس»زیادی برای افراد 
عدم اطمینان نخستین وضعیتی است که تحت آن، 

کنند. رفتارهای سیاسی به ها پدید آمده و رشد میسیاست
نای اقدامات عمدی تأثیرگذار جهت افزایش یا حفظ نفع مع

ها است. اضطراب و استرس، با عدم شخصی افراد یا گروه
. (۳015، 5)دیقتو، المونت و رنفت اطمینان مرتبط هستند

هایی را برای کنند موقعیتهایی که اعمال تغییر میسازمان
ربه آورند که عدم اطمینان زیادی را تجکارکنان به وجود می

ای نیز برای . دورۀ عالی رسته(۳00۲و همکاران،  2)بوردیا کنند
ممکن است  ،بنابراین است. تغییری بزرگ بوده منشأکارکنان، 

 کاری با خود به همراه داشته باشد.و دغل یاسیرفتار س
هایی است که فرد رفتار، از دیگر تکنیک 7ی کردنکاردست

د وضعیت خود و یا جهت تغییر ذهنیت، فریب دیگران در مور
کند. مثالً فرد کسب اطالعات فرد مقابل از آن استفاده می

دارد که یک هنگام خارج شدن از جلسة آزمون، عمداً اظهار می
-تا از این طریق، اظهارات و واکنش قسمت از جواب را ننوشته

های رقیب را مورد ارزیابی قرار دهد. بنابراین، تقویت حس 

                                                                   
1. Impression 
2. Sensegiving 

3. Hope 
4. Secret 
5. DeGhetto, Lamont & Ranft 
6. Bordia 
7. Manipulate 

های ماکیاولیسم نیز یکی دیگر از ویژگیدستاویز قرار دادن و 
 پیامدهای این دوره است.

 

 ایجاد شایعات گسترده
عدم اطمینان و ابهام ناشی از روشن نبودن آینده که ذهن افراد 

گسترده  8مستمر درگیر ساخته، عامل ایجاد شایعات صورت بهرا 
ما »گوید: ده میکراست. یکی از کارکنان که دورۀ عالی را طی 

گفتند می هادورههمامتحان بیشتر نداده بودیم که  تاپنجز هنو
ادراک رفتارهای سیاسی، «. فالنی شش تا نمرۀ بیست داره

آید و می حساببهزای مانع عوامل استرس عنوانبهمعموالً 
)دیقتو، راسل و فریس،  دهداسترس منفی را افزایش می

است و با  . ادراک رفتار سیاسی دارای پیامدهای منفی(۳017
، رضایت شغلی و تعهد 3رفتارهای حمایتی، درگیری شغلی

 .(۳019و همکاران،  10)کاکمر سازمانی رابطة منفی دارد
 

 کیفیتو خواب بی کنندهناراحترؤیاهای 
یکی دیگر از پیامدهای این رقابت شدید، دیدن رؤیاهای 

دارند که معموالً فراوان، مکرر و متنوع است. افراد اظهار می
ی تا حدک یا دو شب در طول هفته را با رؤیاهای مختلف و ی

ه ب طوربهکنند. اختالالت خواب کننده، سپری میناراحت
که مرتبط با  11ی در اختالل اضطراب پس از حادثهخصوص

 خود گزارشترومای نظامی است رایج بوده و سطوح استرس 
 با اختالل خواب در بین افراد مرتبط است. روزهایی که شده

کنند، دارای افراد، سطوح باالتری از استرس را تجربه می
و  19)گهرمن بیشتری هستند 1۳هایکیفیت خواب بدتر و کابوس

. همچنین استرس و فشار عصبی زیاد، دارای (۳015همکاران، 
تأثیرات فیزیکی نامطلوبی مانند خرناس کشیدن در خواب است. 

ل از دوره، خرناس کنند که قبگونه اظهار میینامعموالً افراد 
 عنوانبهمدت در کنار یکدیگر یطوالنکشیدند. قرارگرفتن نمی

بر ایجاد استرس شدید، باعث رقیبانی سرسخت، عالوه
های فرسودگی، خستگی و آزار ذهنی افراد است. به علت ویژگی

عجیب و ناخوشایند مرتبط با این دوره، برخی افراد که دوره را 
 یاد « بدترین دورۀ روی زمین» نوانعبهاند از آن دهکرطی 

 کنند.می

                                                                   
8. Rumors 

9. Job Involvement 
10. Kacmar 
11. Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) 
12. Nightmares 
13. Gehrman 
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 اختالل توهم
اند، شنیدن خاطرات و تجربیات افسرانی که این دوره را گذرانده

کند. توهم زمانی بیشتر افسران دوره ندیده را دچار توهم می
شود. توهمی که آیندۀ شود که فرد به زمان دوره نزدیک میمی

( بر 3: ۳01۲) 1ساویلوچ و فریمن زند.نسبتاً مبهم، آن را رقم می
اختالل تواند این باورند که یکی از پیامدهای فرایند رقابتی می

کند که صدمه یا باشد. در این اختالل، شخص تصور می ۳توهم
تواند تغییر روند حادثة آزاردهنده )که برای این نظامیان می

شد( و رنج خانواده با کم برخوردارزندگی، منتقل شدن به مناطق 
در حال رخ دادن است یا قرار است رخ دهد. دوم، شخص تصور 

(، استتواند فرد رقیب کند که شخصی )که در این دوره، میمی
رساندن به او را دارد. فشار روانی از عوامل  قصد آزار و صدمه

ایجاد توهم است )مالعباسی، وحدتی، سپهوند و اسماعیلی، 
کند: فاز ای فرد ایجاد می(. این دوره، دو فاز توهمی بر1932

تا قبل از  قبل از اجرا و فاز بعد از اتمام. تقریباً همة افسران
پایان این دوره دچار نوعی اوهام و خیاالت مرتبط با آیندۀ دوره 

ام چه خواهد شد؟ سؤالی است هستند. اینکه آیندۀ من و خانواده
فاز توان ها را به خود مشغول داشته است. میکه ذهن همة آن

ی به توهم باز ادراکنامید. توهم  9یباز ادراکتوهم بعد از اتمام را 
 بکفالشای، ای، پدیدۀ تجربهی تجربهزدگتوهمای، تجربه

حافظه و توهم حافظه نیز معروف است. همة این شش 
باز روند که قالب یک اصطالح برای اشاره به توهمی به کار می

تر یشپهای یا محرکها، اشیا یا بازنمایش صحنه ادراک
ها ممکن است کامالً از یادآوری شده را دارا است. توهمادراک

یشنهادشده است که توهمات پتصاویر آشنا نشئت بگیرند. چنین 
ی )و شناخت یدارپدی ممکن است به معنایی مفهومی و باز ادراک

-به معنای پاتوفیزیولوژیکال( با دیگر رویدادهای حافظه بساچه

در اختالل استرس پس از حادثه )پسا  هابکشفالای نظیر 
)استمرار تصویر حتی پس از نبود  ۲ینیب یستای( و روان زخم

محرک بینایی مربوطه( مرتبط باشند. موجودی که دائماً تحت 
 (.1932توهم است نخواهد پایید )اعتماد و مباشری، 

 

 احساس گناه
چنانچه  کنند،افرادی که برای کسب رتبة اول علمی رقابت می

موفق نشوند، از اینکه شکست خورده و ممکن است خانوادۀ 
ی را تجربه کنند، نزد تنگدلها دوری از شهر بومی و احیاناً آن

                                                                   
1. Savulich & Freeman 
2. Hallucination 
3. Reperceptive 
4. Palinopsia 

کنند که به خانوادۀ گونه فکر مییناخود احساس گناه کرده و 
بر این، مسائل مربوط به کنند. عالوهی جفا مینوعبهخود 

قرار دهد. جابجایی  فشارتحترا ها تواند آنفرزندان هم می
هایی که به این صورت ها و استرسمدارس فرزندان و تنش

تواند مأخذ دیگری برای احساس گناه کنند، میتحمل می
 باشد.کارکنان 

 

 تضعیف اجتماعی
رقابت شدیدی که در بین این کارکنان وجود دارد عامل ایجاد 

کاهش نمره و  منظوربه 5تضعیف اجتماعیرفتارهای مرتبط با 
امتیاز یا حذف رقیب است. یکی از کارکنان را در این دوره 

دم که هنگام اعزام به مرخصی دچار سانحة رانندگی کرمشاهده 
 بر آسیب مالی، آسیب جانی نیز دیده بود و شد و عالوه

 ها حاضر شود.منظم در کالس صورت بهتوانست نمی
د و خواستار کردنها حتی به او نیز رحم نمیهمکالسی

تجدید دورۀ او بودند و با دادن پیامک به فرماندهان ردۀ باال، 
ها از این کار، کاهش خواستار حذف او از دوره بودند و انگیزۀ آن

( بر ۳1: 1338یک فرد رقیب، جهت تقسیم بهتر بود. کوهن )
این باور است، فرایندی که شخصی را به بهای غم دیگری شاد 

 دار است.هکند، اساساً خدشمی
 

 مقاومت علیه یادگیری
مقاومت علیه یادگیری یا حس تنفر نسبت به مطالب از دیگر 
پیامدهای رقابت در این دورۀ آموزشی است. شدت فشار 

وار مطالب و ترس و واهمة جهت حفظ طوطی احساس شده
یی مطالب کارامفهومی و عدم شدید از کسر نمرۀ احتمالی و بی

اد این حس تنفر یا مقاومت است. چون آموزشی، از عوامل ایج
رقابت شدید وجود دارد و افراد فقط در پی کسب نمره هستند 

شده  کنند حجم مطالب بیانتوانند سعی میتا آنجا که می
توسط مربی را پایین بیاورند. به علت اینکه کارکنان، بسیاری از 

ز خود دانند مغبا نیازهای یگانی خود نمی راستاهماین مطالب را 
ده و پس از ف کرذدهند که مطالب را حگونه عادت میینارا 

گوید: ها را تخلیه نمایند. یکی از کارکنان میآزمون، سریعاً آن
شد که اینجوریه. اما بعد از اولی که اومده بوده دوره باورم نمی»

شه و بعد مدتی که گذشت، دیدم مغزم فقط داره پر و خالی می
گوید: یکی دیگر از کارکنان می«. دم نمیادچی یااز آزمون هیچ

 زوربهها اومد تو ذهنم، اگر بعد از امتحان یهو مطلبی از درس»
 «.گیرم که از ذهنم پاک بشهجلوش رو می

                                                                   
5. Social Undermining 
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 تفاوتی به همکارانبی
)چیزی که کارکنان در طول دورۀ عالی ممکن  1تحمل ابهام

مرتبط  ۳است به آن دچار شوند( با اختالل اضطراب عمومی
. استرس و اضطراب شدید (۳012و همکاران،  9)کرشنر است

و « کالس»گرایانه در کارکنان، عامل ایجاد رفتارهای واپس
ای است. سایر کارکنان محیط پادگانی در طی دورۀ عالی رسته

ی نسبت به نوعبهکنند، گونه رفتارها را مشاهده میکه این
پندارند و به می مکدستدارای بدبینی شده و او را  کنشگر

شوند. یکی از تفاوت میهمین علت، نسبت به یکدیگر بی
از رفتارهایی که »گوید: کارکنان در این خصوص می

گم کنم. بعضی وقتا به خودم میها دارن تعجب میهمکالسی
 «.با چه افراد عجیبی همکالسی هستم

 

 منطقی مربیانجویی و بیبهانه
تواند پژوهان، میشدید بین دانشیکی از پیامدهای جو رقابتی 

ها به علت . آناستجویی در برخی مربیان حس بهانه ایجاد
کنند در پی پژوهان را مشاهده میاینکه رقابت شدید بین دانش

آیند و جو رقابتی شدید، یبرمها اختالف انداختن بین نمرات آن
های نوشته، موموبهکند که باید دقیقاً و گونه القا مییناها به آن

اوراق امتحانی را بررسی کرده و اگر فردی، یک کلمه یا یک 
حواسی ننوشته بود نمره کسر نمایند. مربی عبارت را از روی بی

پژوه مطلبی را کامالً یاد گرفته از صمیم قلب باور دارد که دانش
ای که کامالً بدیهی مشاهدۀ نوشته نشدن واژه محضبهاما 
تو »گوید: نماید. یکی از کارکنان میر مینماید، نمره را کسمی

ها نیم نمره کم گرفته بودم. رفتم پیش مربی که یکی از درس
گه تو باید اون قسمتی از کتاب که اعتراض کنم، دیدم داره می

نوشتی، چون اون مربوط به این سؤال نبوده رو هم می
ی که بیست گرفتن نوشته بودن و من حاال اگر از تو چندنفر

همچنین «. شه؟!ه کم نکنم، پس اونهایی که نوشتن چه مینمر
به علت اینکه رقابت، شدید بوده و اعتراض زیادی از جانب 

اضافه کردن نمرۀ فردی که  جرئتشود، پژوهان اظهار میدانش
اعتراض کرده را نیز ندارند چون ممکن است بقیه هم مدعی 

ال رفته و شده و هم اینکه، مربی از جانب ردۀ باال، زیر سؤ
 اعتبارش مخدوش شود.

 

 

                                                                   
1. Tolerance of uncertainty 
2. Generalized Anxiety Disorder (GAD) 
3. Kirschner 

 و شادی از پسرفت دیگران آرزوی بد برای رقبا
کنند آرزوی حذف افرادی که در این دوره با یکدیگر رقابت می

کند رقیبش امتحانات رقیب از میدان رقابت دارند. فرد، آرزو می
خود را خراب کند و یا در بدترین حالت، اتفاقی برای او بیفتد که 

زات یا نمرۀ او کاسته شده و یا از طی دوره به نحوی از امتیا
محروم شود. یکی از کارکنان که یک رقیب سرسخت داشت و 

دعا  روزشبانهاز نظر امتیازی به یکدیگر بسیار نزدیک بودند 
-کرد که رقیبش نفر اول علمی نشود تا اینکه از نظر رتبهمی

او را انتخاب  رموردنظو نتواند شهر  گرفته قرارتر بندی، پایین
اش قصد کسب رتبة کند. یکی دیگر از کارکنان که همشهری

ینکه رقیب، نتوانست اول شود، به ا از پساول علمی را داشت 
شدم گرفتن رقیبت خوشحال می ۳0که از  قدرآن»گفت: او می

و قصد او این بود که « شدمگرفتن خودم خوشحال نمی ۳0از 
 نتواند شهر او را انتخاب کند.فرد دیگری اول شود تا رقیبش 

در شرایط رقابت علمی و رقابت جهت تعیین مکان خدمتی  
ها و آینده، برخی از افراد ممکن است از پسرفت، شکست

ناامیدی احتمالی یکدیگر، از دو جنبه لذت ببرند: جنبة اول از 
جهت اینکه با شکست و پسرفت رقیب، احتماالً آیندۀ خدمتی 

ها خواهد بود. جنبة دوم از جهت کاهش آنبهتری در انتظار 
خواهند تعارضات موجود بین دو . افراد می۲عدم تجانس شناختی

ادراک متناقض خود را کاهش دهند و اگر فرد دیگری غیر از 
رقیب نیز شکست بخورد به جهت اینکه عدم تجانس شناختی 

گوید او هم بخش است. فرد میدهد، لذتفرد را کاهش می
اش نرسید و با تغییر مالک مقایسة خود، از به خواسته مانند من

رقیب به فرد غیر رقیب، نوعی احساس رضایت درونی برای 
 کند.خودش ایجاد می

 

 مخالفت با مدیریت دانش
ایجاد رقابت علمی، عامل مخرب انتقال تجربیات مربی به 

پژوه تمایلی به پژوهان است. دانشپژوه و یا بین دانشدانش
درصدد است  چراکهتجارب و مطالب علمی مربی ندارد  دریافت

شده را به جهت کاستن از باِر  تواند مطالب بیانتا آنجا که می
-که دانش یصورت درحفظی مطالب، تقلیل دهد. از سوی دیگر 

پژوه در کالس بخواهد مطالبی را بیان کند مورد هجمة دیگران 
 کند.نمیقرار گرفته، اطالعات و مطالب خود را بیان 

های عمیق صورت گرفته با ها و مصاحبهبا توجه به مشاهده 
ها، عوامل مؤثر بر ایجاد رقابت کارکنان و تحلیل تماتیک آن

                                                                   
4. Cognitive dissonance 
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مثبت و  گر یلتعدای و عوامل آموزشی در دورۀ عالی رسته
 آورده شده است. 1که در شکل  شد منفی آن شناسایی

 

 
 ایجاد گریلتعدعوامل مؤثر و . ۱شکل 

 ایابت آموزشی دورۀ عالی رستهرق 
 

عامل اصلی جو  ۲شود، مشاهده می 1که در شکل  گونههمان
شده از  دوره، الزامات زندگی متأهلی، منافع و مضرات ادراک

ای و عدم اطمینان و ابهام مرتبط با این دوره دورۀ عالی رسته
شوند. همچنین باعث ایجاد رقابت آموزشی در بیان کارکنان می

العالج به علت خارج بودن شرایط خاص مانند بیمار صعب دارا
شدن فرد از طرح تقسیم، دارا بودن امتیاز باالی منطقه، مجرد 

تفاوت از عواملی هستند که ای بیبودن و دارابودن روحیه
ده و یا رممکن است فرد را از رقابت آموزشی با سایرین خارج ن

ورتی منفی، تعدیل شدت عوامل مؤثر بر رقابت آموزشی را به ص
نماید. از سوی دیگر، نداشتن امتیاز منطقة خدمتی مانند خدمت 

های شخصیتی ، ویژگی1در مناطق کشوری برخوردار یا منطقة 
ماکیاولی و وجود رقبایی که دارای امتیاز نزدیک به یکدیگر 

 یدکنندۀ رقابت آموزشی هستند.تشدهستند از عوامل 
 

 گیرینتیجهبحث و 
دهندۀ این است که از پژوهش نشان آمده ستدبهنتایج 

توانند باعث ایجاد رقابت آموزشی مجموعه عوامل مختلفی می
مثبت و منفی، آن را تعدیل  صورت بهشده، عوامل دیگری 

ده و پیامدهایی متأثر از این رقابت، گریبان فرد و سازمان را کر
 گرفته است که پژوهش حاضر با روش تحلیل تماتیک براون و

یجادکنندۀ اها را در سه دستة کلی عوامل ( آن۳002کالرک )
ندی کرده برقابت آموزشی، عوامل میانجی و پیامدها دسته

 است.
ای، برای مدتی طوالنی، کارکنان را در دورۀ عالی رسته

ها را صورت، آنینبددارد و فعالیت معطوف به هدف نگه می
ارکنان بر این کند. بسیاری از کدچار فرسودگی می شدتبه

 کاش همان هفتة اول دوره، ما رو تقسیم»باورند که 
به « آموزش»ی، هدف این دوره، از طورکلبه«. کردندمی
-تغییر یافته است. یکی از مربیان در این زمینه می« رقابت»

ها رو تر از یادگیری است، چون سرنوشت آدمنمره، مهم»گوید: 
کند که گونه القا میینااین جمله به مخاطبین «. زنهرقم می

ستیز، الزم نیست هیچ مطلبی یاد بگیری و در یک نظام هم»
ها از منظر توان بدنی و روانی با انسان«. فقط رقابت کن

های فراوانی دارند. برخی در شرایط پراسترس و یکدیگر تفاوت
آوری توان تحمل بیشتری داشته و برخی دیگر تاب پر ابهام

ی است که اگونهبهی، رویة این دوره طورکلهبکمتری دارند اما 
دهد. مشخص است که جایی که معموالً اکثر افراد را زجر می

 اند، انسان به آنجا تعلقی نخواهد داشت.انسان را زجر داده
های از پژوهش حاضر با نتایج پژوهش آمده دستبهنتایج 

ن (، جانسون و جانسو۳017(، التچ )۳018واسیالکی و اسالم )
(، 1331(، کوهن )۳009(، یو )۳003(، شیلدز و بریدیمیر )۳003)

 ( همخوانی دارد.1980( و کرامتی )1935وجدانی )
یکی از مسائل مهمی که درزمینة رقابت آموزشی وجود دارد 
این است که در حین این دوره و پس از اتمام آن، ممکن است 

یز به تعهد سازمانی کارکنان کاهش یابد و علت این کاهش ن
ها است و این مورد ممکن توجهی سازمان به آنعلت ادراک بی

است پیامدهای مخربی برای فرد و سازمان در بر داشته باشد. 
رسد تصمیم جهت حذف یا تعدیل این دوره، چالش به نظر می

نفعان فراوانی دارد و ای برای فرماندهان است چون ذیعمده
 د شد.با تضاد منافع فراوانی روبرو خواهن

کند، از قدرت وقتی فردی نیازهایش را به نحوی ارضا می
رسد در مورد شود. به نظر میهای او کاسته میانگیزه

آور و منفی نیز به همین صورت باشد. تا فرایندهای سازمانی رنج
آور است، زمانی که فرد در حال گذراندن و طی فرایند رنج

ها، ذهن او را به خود ها جهت بهبود یا حذف این فرایندانگیزه
آور، انگیزۀ گذر از فرایند رنج محضبهدارد، اما مشغول می

بهبود، کاهش یافته یا به صفر رسیده، فرد در مورد آن فرایند، 
های باال، رده»گوید: شود. یکی از کارکنان میتفاوت میبی

 «.رههای دورۀ عالی از یادشون میها و بدیسختی
یامدهای فردی و اجتماعی که یادگیری با توجه به اهمیت پ
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تواند داشته باشد، جهت بهبود ای میرقابتی در دورۀ عالی رسته
 و اصالح وضعیت این دوره، پیشنهادهای اجرایی زیر ارائه 

 شود.می
( فرماندهان و مدیرانی که در رأس سازمان نظامی موردنظر 1

دد قرار ی مجبررس موردگیرند باید اهداف آموزشی را قرار می
های آموزشی و در زمینه روزبهدهند، به ادبیات موضوع جدید و 

ها ی در مقالة حاضر به آنتا حدخصوصاً آموزش نظامی که 
رضایت خاطر »ها را متناسب با د نظری افکنده و رویهشاشاره 

 ساختاردهی نمایند.« عملکرد فردی و سازمانی»و « کارکنان
، با درس خواندن آمیخته ( فشار و استرس تقسیم کارکنان۳

نشود. یعنی اینکه درس خواندن، مبنایی برای تقسیم نباشد. 
الشعاع قرار داده و هدف آموزش تقسیم، کامالً آموزش را تحت

 کالً فراموش شده است.
ها ( مبنای تقسیم کارکنان، همان امتیازهای منطقة خدمتی آن9

 است.
زی منطقة خدمتی ی شرایط امتیاستوان دوم( از ابتدای درجة ۲
واضح برای کارکنان جوان شرح داده شود و نحوۀ  صورت به

-امتیازبندی آینده در درجة سروانی جهت طی دورۀ عالی رسته

 د.شها ابالغ ای به آن
مشغول  کم برخوردار( برای کارکنانی که در مناطق خدمتی 5

 در نظر دیگرانبه به کار هستند مزایای ویژه و چشمگیری 
شده، رنج نبرند و  ته شود تا از عدم انصاف و عدالت ادراکگرف

 خود را ناچار به رقابت با سایرین نبینند.
( ابتدا نیازسنجی دقیق آموزشی برای کارکنان هر رسته انجام 2

تا کارکنان  سپس مطالب درسی و آموزشی طراحی شدگرفته، 
 احساس عدم نیاز به مطالب این دوره را نداشته باشند.

 دوره، کوتاه شود. زمانمدت( 7
ها برگزار الکترونیکی در مراکز استان صورت بهها ( آموزش8

 شود.
پذیری بیشتر، افرادی که دارای مدرک کارشناسی ( با انعطاف3

اند، از ارشد و دکتری هستند را ضمن بررسی دروسی که گذرانده
د. مشاهده شها خودداری آموزش مجدد همان دروس به آن

لیسانس به یک دکتر که در این دوره، گاه یک فوق شودمی
یسانس به یک دکتر مدیریت، لفوقدهد. مثالً یک آموزش می

دهد. اجرای این پیشنهاد، روش تحقیق یا مدیریت درس می
 مستلزم حذف کامل رقابت آموزشی است.

( در صورت حذف رقابت آموزشی، مراکز برگزارکنندۀ این 10
اند ناسایی افرادی که ادامة تحصیل دادهتوانند با شدوره، می

)مقطع کارشناسی ارشد و دکتری(، دروس مرتبط را برای 
تدریس واگذار نمایند. اجرای این پیشنهاد، هم مطالب آموزشی 

 ده و هم از پوچی و تقلبی بودنکرتر را پربارتر و جذاب
کاهد. )لزومی ندارد وقتی یک های این دوره میآموزش

در کالس است، یک لیسانس به او درس  مهندس مکانیک
 بدهد و برای اجرای رقابت بین همگان به او نمره هم بدهد(.

به بررسی چگونگی  شودمی پیشنهاد بعدی پژوهشگران به
های پیشرفته پرداخته و با مقایسه با ها در ارتشآموزش رسته

 ترین شیوۀ آموزش برای سازمان نظامی موردها، مناسببهترین
 .شده انتخاب و طراحی مطالع
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