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Introduction: Some studies asserted that people with higher socioeconomic status tend towards more competitive behavior. In contrast, people
with low socioeconomic status tend to show more good intentions and prevent competitive behavior. This study aimed to investigate the relationship between middle-aged men's socioeconomic status and their tendency towards competition for resources in an economic decision-making
condition. Moreover, we reviewed the role of a sense of power in the relationship between the subjective perception of participants’ socioeconomic
status and their tendency towards competition for resources.
Methods: The current study used the causal-comparative design on two sample groups with high and low socioeconomic status samples. For
controlling probable effects of gender and age of participants, in this study, 180 middle-aged men between 30 and 60 years old participated
in the study by convenience sampling. This research recruited samples with high and low socioeconomic status from saloon 2 of Mehrabad
airport and waiting hall of South bus terminal. Participants took part in the study anonymously and could exit from the study at any step. At
the first step of the study, all participants filled out a consent form to participate in the study. Ethical approval for this study was obtained from
the Ethics Committee of the University of Iran, Tehran. The researchers used the MacArthur Scale of subjective social status, a sense of power
questionnaire, and a question about a decision-making condition. In addition, participants answered some demographic questions about their
income, age, the city they live in, and the city they work in.
Results: People in the high socioeconomic status group showed a higher sense of power and a tendency towards competition for resources. The
model that we used showed that in the low socioeconomic status group, people’s subjective perception of socioeconomic status predicted the
tendency of people towards competition for resources. In addition, a sense of power as a mediator variable could increase the predictability of
participants' tendency towards competition for resources from their subjective perception of socioeconomic status. There were no relationships
between these variables in the high socioeconomic status sample group.
Conclusion: Results support the hypothesis that people with high socioeconomic status have a higher sense of power and a tendency towards
competition for resources. People with high socioeconomic status receive more positive feedback from the environment, increasing their optimism
and sense of control in their daily lives. Besides, results show that the relationship between subjective perception of socioeconomic status, sense
of power, and tendency towards competition for resources differ in people with high and low socioeconomic status. In the low socioeconomic
sample group, participants who recognized themselves higher in social hierarchy were oriented towards competition for resources. These findings
support the hypothesis that people with lower socioeconomic status do not tend towards competition for resources. However, we did not found
such a relationship in high socioeconomic status sample group participants.
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واژه های کلیدی

چکیده
مقدمه :هدف پژوهش حاضر مقایس ه گ رایش به رقابتطلبی مردان میانسال متعلق به دو طبقه اجتماعی_اقتصادی
باال و پایین در یک موقعیت تصمی مگیری اقتصادی بود .همین طور نقش حس قدرت در رابطه میان ادراک ذهنی
طبقه اجتماعی و رقابتطلبی اف راد نیز مورد بررسی ق رار گرفت.

طبق ه اجتماعی_اقتصادی

روش کار :در این مطالعه علی_ مقایس های 180 ،مرد در بازه سنی  30تا  60سال با استفاده از روش نمونهگیری در

رقابتطلبی اقتصادی

دسترس انتخاب شدند و در دو گروه نمونه اف راد دارای طبقه اجتماعی_اقتصادی باال و پایین ق رار گرفتند .در این

قدرت

پژوهش از مقیاس طبقه اجتماعی ذهنی ،پرسشنامه حس قدرت و یک سوال در مورد یک موقعیت تصمی مگیری

نویسنده مسئول

استفاده شد.

جواد حاتمی ،دانشیار روانشناسی ،تهران،

یافته ها :طبق نتایج اف راد گروه طبقه اجتماعی_اقتصادی باال حس قدرت و رقابتطلبی بیشتری را نسبت به اف راد

پردیس ،فاز  ،4گروه روانشناسی شناختی،

گروه طبقه اجتماعی_اقتصادی پایین نشان دادند .در گروه نمونه اف راد دارای طبقه اجتماعی_اقتصادی پایین ،در مدلی

موسسه آموزش عالی علومشناختی
ایمیلHatamijm@ut.ac.ir :

که ارائه شد ادراک ذهنی اف راد از طبقه اجتماعی خود ،نگرش آنها به رقابتطلبی را پی شبینی کرد .بهعالوه ،در طبقه
اجتماعی_اقتصادی پایین ،حس قدرت ،در رابطه بین ادراک ذهنی و نگرش به رقابتطلبی به عنوان متغیر میانجی
می زان پی شبین یپذیری رقابتطلبی بر اساس ادراک ذهنی طبقه اجتماعی را افزایش داد .در حالی که چنین روابط
معناداری در متغیرهای گروه نمونه با طبقهی اجتماعی_ اقتصادی باال مشاهده نشد.
نتیج هگیری :یافتهها تقویتکننده این فرضی هاند که اف راد با طبقه اجتماعی_اقتصادی باالتر حس قدرت و رقابتطلبی
بیشتری دارند .همچنین رابطه بین متغیرهای ادراک ذهنی طبقه اجتماعی ،حس قدرت و رقابتطلبی در دو گروه با
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طبقه اجتماعی_اقتصادی باال و پایین متفاوت م یباشند.
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مقدمه

طبقه اجتماعی_اقتصادی افراد در جامعه به عنوان موقعیت نسبی هر

در برابر خطرها آسیبپذیری بیشتری دارند و در زندگی روزمره فشار

درآمد ،منزلت شغلی و تحصیالت فرد مشخص میشود ( .)1تعلق به

افراد با طبقه اجتماعی باال ،در مقایسه با سایر اعضای جامعه ،از توانایی

فرد به همراه دارد .برای مثال ،افراد با طبقه اجتماعی_اقتصادی پایین

عبارت است از ظرفیت نسبی فرد برای کنترل و تغییر شرایط دیگران از

فرد در نظم اقتصادی آن جامعه شناخته میشود و عموما به وسیله

بیشتری را از جانب شرایط محیطی متحمل میشوند ( .)2در حالی که

یک طبقه اجتماعی_اقتصادی خاص ،به خودی خود ،پیامدهایی را برای

کنترل موقعیت بیشتری برخوردارند و حس قدرت بیشتری دارند .قدرت
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میثم ربیعی پور سلیمی و همکاران

ی و رقابتطلبی برای دستیابی به منابع
رابطه طبقه اجتماع 

بیشتری داشتند که «محیط پیرامونی و محدودیتهای ساختاری» را به

طریق تامین یا قطع منابع و یا اعمال مجازات (.)3

نیازها و فشارهای محیطی که افراد در زندگی خود تجربه میکنند

عنوان تعیین کنندگان اصلی میزان نابرابری و اختالف طبقاتی در جامعه

 .)4برخوردار بودن از منابع ارزشمند و رتبه اجتماعی_اقتصادی باالتر،

بر نقش «افراد» در ایجاد اختالف طبقاتی تاکید داشتند .نتایج پژوهش

معرفیکنند .در حالی که افراد با طبق ه اجتماعی_اقتصادی باال ،بیشتر

آنها را به گرایشهای اجتماعی و باورهای متفاوتی سوق میدهد (-7

یاد شده نشان میدهند که حس کنترل افراد در زندگی روزمره میتواند

گرایشهای شناختی_اجتماعی و رفتارهای همسو با آزادیهای فردی را

در افراد افزایش میدهد ( .)8-11 ،2مطالعات انجام شده نشان میدهند

به عنوان متغیر میانجی میزان پیشبینیپذیری نگرش افراد در مورد

صورت خوشبینانهتری پیشبینی میکنند و گرایشهای شخصی خود

با توجه به ادبیات پژوهشی بیان شده هدف این پژوهش بررسی این

اختالف طبقاتی را افزایش دهد (.)9

افراد دارای حس قدرت باالتر روند پیشرفت امور و وقوع رخدادها را به

موضوع بود که آیا افراد در گروه نمونه با طبق ه اجتماعی_اقتصادی باال

را راحتتر دنبال میکنند ( .)13 ،12به عالوه ،مطالعاتی که در زمینه

اجتماعی و راهبردهای تعاملی افراد در گروه انجام شدهاند نشان میدهند

(مسافران فرودگاه مهرآباد) نسبت به افراد با طبقه اجتماعی_اقتصادی

دارند و در عوض ،تمایل کمتری برای رقابت برای دستیابی به منابع

رقابتطلبی اقتصادی باالتری دارند یا خیر .همچنین در این پژوهش

پژوهشهایی که در مورد گرایشهای افراد با طبقههای اجتماعی باال

نمونه مورد بررسی ادراکی که افراد از طبقه اجتماعی_اقتصادی خود

پایین (مسافران پایانه اتوبوسرانی جنوب) حس قدرت و گرایش به

افراد با طبقه اجتماعی پایین تمایل بیشتری به رفتارهای برابریخواهانه

در مدلی فرضی به بررسی این موضوع پرداختیم که آیا در دو گروه

نشان میدهند (.)14-16 ،2

و پایین انجام شدند نشان میدهند افراد با طبق ه اجتماعی باال گرایش

دارند میتواند پیشبینی کننده گرایش آنها به رقابتطلبی باشد یا خیر؟

و کمتر بر عوامل محیطی تاکید میکنند ( .)14 ،2در همین راستا

 )17که عامل حس قدرت را در مورد تاثیر طبقه اجتماعی_اقتصادی

به عالوه ،با توجه به پیشینه نظری در زمینه شناخت اجتماعی (،2

دارند که رفتارهای خود فرد را در رسیدن به نتایج تالشها موثر بدانند
ترجیح میدهند میزان تواناییها و تالشهای هر فرد در برابر دیگران

بر رقابتطلبی فردی تا حد زیادی موثر میداند این موضوع را بررسی

ایران در مورد رابط ه پایگاه اجتماعی_اقتصادی افراد با نوع نگرش آنها

پیشبینی رقابتطلبی افراد در مدل را افزایش دهد؟

کردیم که آیا حس قدرت میتواند به عنوان متغیر میانجی توانایی

برای دستیابی به منابع اولویت اول باشد .یافتههای پژوهشی که در
نسبت به عدالت اجتماعی صورت گرفت نشان میدهد افراد با طبقه

روش کار

اجتماعی_اقتصادی باال در مقایسه با افراد با طبقه اجتماعی_اقتصادی

مطالعه حاضر یک مطالعه علی_مقایسهای بود .در این مطالعه ،با استفاده

پایین ،رقابتطلبی و فردگرایی اقتصادی بیشتری را نشان میدهند

از روش نمونهگیری در دسترس 180مرد بین  30تا  60سال ساکن یا

( .)18پژوهش دیگری که در این زمینه صورت گرفته است نشان

شاغل در تهران و حومه آن در دو گروه افراد با طبقه اجتماعی_اقتصادی

میدهد مردم ساکن مناطق جنوب شهر تهران در مقایسه با ساکنین

باال و پایین در ماه دی سال  1396در پژوهش شرکت کردند (به منظور

شمال شهر تهران ،به رعایت عدالت اجتماعی در توزیع منابع و رویه

جلوگیری از تداخل تاثیر عوامل جنسیت و سن افراد ،تنها مردان

دستیابی به اهداف گرایش بیشتری داشتند (.)19

بین 30تا 60ساله در پژوهش شرکت داده شدند) .از میان این 180

 Guinoteنظریهپرداز شناخت اجتماعی احساس قدرت را برای

نفر 15 ،نفر به دلیل مغایرت سنی ،عدم انطباق محل سکونت و یا محل

داشتن انگیزه برای دنبال کردن اهداف آتی امری بسیار تاثیرگذار

اشتغال آنها با جامعه هدف ،از دو گروه نمونه کنار گذاشته شدند و
دادههای آنها مورد تحلیل آماری قرار نگرفت .چون عموماً افراد با طبقه

میداند .او استدالل میکند افرادی که حس قدرت باالتری دارند در

محیط غنیتری رشد پیدا کرده و با توجه به تجربیاتی که داشتهاند،

اجتماعی_اقتصادی باال از هواپیما برای مسافرتهای شخصی استفاده

گرایش بیشتری به دنبال کردن فرصتها پیدا کرده و احتمال موفقیت

میکنند ،سالن انتظار شماره  2فرودگاه مهرآباد تهران به عنوان مکان

تالشهای خود را باال میدانند .در حالی که افراد فاقد قدرت بیشتر در

نمونهگیری افراد با طبق ه اجتماعی_اقتصادی باال در نظر گرفته شد.

معرض شرایط سخت محیطی و تنبیههای آزاردهنده قرار گرفته و موانع

از طرف دیگر از مسافران پایانه اتوبوسرانی جنوب برای نمونهگیری

و نتایج منفی بیشتری را برای اقدامهای خود تصور میکنند ( .)17در

افراد با طبقه اجتماعی_اقتصادی پایین استفاده شد .پایانه جنوب و

پژوهشی که پیرامون عوامل مرتبط با گرایش افراد به نحو ه توزیع منابع

فرودگاه مهرآباد در بیشتر ساعتهای روز از نظر میزان شلوغی قابل

صورت گرفته است ،افراد با طبق ه اجتماعی_اقتصادی پایین ،گرایش
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مقایسه هستند و از نظر شرایط اجرای آزمون از جمله تعداد صندلی از

زمانی یک ماهه روی یک گروه دانشجوی کارشناسی  17نفره صورت

شباهتهای قابل قبول برخوردار می باشند .یکی از معیارهای ورود این
مطالعه این بود که شرکتکنندگان پول سفر خود را شخصاً متحمل شده

گرفت ،ضریب پایایی بازآزمایی  0/78به دست آمد.

پرسشنامه حس قدرت عمومی

باشند (افرادی که هزینه سفر آنها توسط یک ارگان یا شخصی دیگر

پرداخت شده بود وارد این مطالعه نشدند) .بر این اساس ،نمونه های

پرسشنامه حس قدرت عمومی به صورت لیکرتی  7درجهای طراحی

این مطالعه متشکل از افراد عادی جامعه بودند که در دوره نمونهگیری

شده است و دارای  8سوال میباشد که  3سوال آن به صورت معکوس

منتظر سپری شدن زمان و فرا رسیدن لحظه سفر بودند و به همین

میباشند .این پرسشنامه باورهای افراد در مورد این که در برخوردهای

قبل از تکمیل پرسشنامه ،شرکتکنندگان فرم رضایت نامه شرکت در

کنترل در روابط با دیگران دارند را میسنجد ( .)21به منظور بررسی

کردند .به شرکتکنندگان گفته شد در صورتی که در هر مرحل ه از

این زمینه رسیده است و به منظور اعتباریابی این پرسشنامه نیز از

خاطر ،از وقت کافی برای تکمیل پرسشنام ه برخوردار بودند.

خود با دیگر افراد جامعه احساس میکنند چه میزانی از حس قدرت و

پژوهش را خوانده و موافقت خود برای شرکت در پژوهش را تأیید

روایی فارسی این پرسشنامه ،ترجم ه آن به تایید  5نفر متخصص در

پژوهش از ادامه همکاری منصرف شدند ،بدون این که جریمهای متوجه

روش همسانی درونی آلفای کرونباخ استفاده شده است (.)α=0/71

آنها باشد ،میتوانند از پژوهش خارج شوند .تکمیل پرسشنامه در این
مطالعه تقریباً  ۱۵دقیقه به طول میانجامید .کلیه پرسشنامه ها بدون

پرسشنامه گزارش شده است (.)12( )α=0/88

نداشت .طرح تحقیق این پژوهش مورد تایید کمیته اخالق دانشگاه

موقعیت تصمیمگیری گرایش به رقابت طلبی

در پژوهش  Andersonو  Galinskyنیز همسانی درونی باالیی برای

نام بود و هیچ سوالی مبنی بر جمعآوری هویت شرکتکنندگان وجود
علوم پزشکی ایران با کد  1160قرار گرفته است.

برای بررسی نظر افراد در مورد رقابتطلبی اقتصادی برای دستیابی به
منابع ،یک موقعیت تصمیمگیری فرضی برای آزمودنیها مطرح شد و

ابزار

از آنها خواسته شد میزان موافقت خود با تصمیمی که مطرح شده است

طبقه اجتماعی ذهنی

را مشخص کنند:

در مقیاس طبقه اجتماعی ذهنی  )20( MacArthurبه آزمودنیها

"افرادی که هوش و تواناییهای زیادی در زمینه تخصصی خود دارند،

تصویری از یک نردبان با ده پله داده شد و به آنها گفته شد تصور

مدیریتی دولتی مهم قرار بگیرند ،حتی اگر این
میباید در سمت های
ِ

نردبان ،افرادی قرار دارند که بهترین شرایط را دارند ،یعنی بیشترین

(بیش از10برابر یک کارمند عادی) کنند".

افراد پذیرش این سمت را مشروط به دریافت دستمزدی بسیار باال

کنند این نردبان نشاندهنده موقعیت افراد در جامعه است .در باالی

موقعیت تصمیمگیری مورد نظر از پایهایترین موضوعهای مورد بحث

پول ،باالترین تحصیالت و بهترین شغلها را دارند .در پایین نردبان

در زمین ه اقتصاد و علوماجتماعی است و این سوال را مطرح میکند که

نیز افرادی قرار دارند که بدترین شرایط را دارند ،یعنی کمترین پول،

آیا افرادی که دارای تواناییهای باالتری هستند ،حق دارند منافع بسیار

پایینترین تحصیالت و بدترین شغلها را دارند یا اصال شغلی ندارند.

بیشتری دریافت کنند یا این که نباید تفاوت بسیار زیادی بین درآمد

سپس از آزمودنیها خواسته شد که روی پلهای که به بهترین صورت

نشان دهنده موقعیت خودشان در نردبان است ،یک ضربدر بزنند.

افراد جامعه وجود داشته باشد .سوالی که در موقعیت تصمیمگیری این

خوبی ( )0/75را در بازآزمایی بازه دو ماهه این مقیاس پیدا کردند.

رفتار انسانها در موقعیتهای اجتماعی در پژوهشهای مختلفی (،22

پژوهش مطرح شده است ،به دلیل اهمیت موضوعی در زمین ه بررسی

 Goodmanو همکاران در گروه نمونه مربوط به نوجوانان ضریب پایایی

 )23نیز مورد استفاده قرار گرفته است .در این پژوهش ،با توجه نتایج

همبستگی رتبهای اسپیرمن معادل  0/38بین نمره شرکتکنندگان

پیشآزمون انجام شده و نظر سه استاد خبره در این زمینه ،موقعیت

با نمر ه مربوط به پدرها/مادرهای آنها به دست آمده است ( .)20به

تصمیمگیری مورد استفاده با شرایط فرهنگی بومی تطبیق داده شده

منظور بررسی روایی همگرا در گروه نمونهی مطالعه حاضر ،همبستگی

است .از آزمودنیها خواسته شد که موافقت یا مخالفت خود با این موقعیت

رتبه ای اسپیرمن بین میزان درآمد افراد و مقیاس طبق ه اجتماعی ذهنی

تصمیمگیری را به صورت مقیاس  7درجهای لیکرتی مشخص کنند.

 MacArthurمحاسبه شد .طبق یافتهها ،ضریب همبستگی بین دو

همچنین سن ،وضعیت تاهل ،درآمد و میزان تحصیالت و برخی از

متغیر  0/74به دست آمد .همچنین ،در پیشآزمون هایی که با فاصله
29
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اطالعات جمعیت شناختی آزمودنیها نیز ثبت شد .در مورد درآمد ،از

حاصل ضرب ،نسبت به دست آمده با جدول توزیع بهنجار مقایسه

بین هفت طبقه مشخص شده انتخاب نمایند )1 :کمتر از یک میلیون

میانجی معنادار بوده است .برای اعمال روش  Sobelجهت تعیین

آزمودنیها خواسته شد میزان درآمد ماهیانه خود و خانوادهشان را از

تومان  )2بین  1تا  2میلیون تومان  )3بین  2تا  4میلیون تومان )4

بین  4تا  6میلیون تومان  )5بین  6تا  8میلیون تومان  )6بین  8تا 10

میشود؛ اگر نسبت به دست آمده بزرگتر از  1/96باشد اثر متغیر
معناداری این رابطه معادله زیر باید محاسبه گردد:

میلیون تومان  )7باالی  10میلیون تومان.

()z-value = a*b/SQRT(b2*sa2 + a2*sb2 + sa2*sb2

برای تحلیل دادههای این پژوهش از نرمافزارهای  SPSS-22و PLS-3

استفاده شد .جهت بررسی اثر متغیر میانجی حس قدرت در رابطه بین

در این معادله  aضریب مسیر  aو  bضریب مسیر  sa ،bو  sbبترتیب
2

2

نظر مدریباشند.
مسیرهای aموردو b
مسیرهای
استاندارد
استانداردخطاهای
بترتیب
استفاده  saو sb
Sobelیر ،b
آزمونب مس
رقابتطلبی bاز ضری
مسیر  aو
طبقهضریب
معادله a
در این
باشند.
مسیرهای  aو  bمی
خطاهای
اجتماعی و
ادراک ذهنی
2

2

گردید .یک روش مورد استفاده برای سنجش معناداری اثر متغیر واسطه

شکل  1نشان داده شده است .بنابراین برای استفاده از این فرمول ضرایب

بهنجار  Zبا استفاده از خطای استاندارد متغیر میانجی میسنجد .بدین

معتقد است که این نسبت به گونه ای مجانب دارای توزیع بهنجار است و

مسیرهای متغیر واسطه را تشکیل میدهند بر خطای استاندارد این

به رد فرض صفر در سطح  0/05میگردد.

Sobelاستاندارد
خطای
استانداردیو
دو غیر
استانداردب
فرمول ضرای
استفاده از ای
بنابرایبهن برا
مورد نظر در شکل  1نشان داده شده
است.را نسبت
باشد.
مسیر مورد نیاز م
ن خطای
استاندارد و
توزیعی غیر
آزمون  )24( Sobelاست که مستقیما معناداری ab

مورد نیاز میباشد Sobel .معتقد است که این نسبت به گونهای مجانب دارای توزیع بهنجار است و زمانی که این نسبت
ترتیب که پس از تقسیم حاصلضرب دو ضریب غیر استانداردی که

ی که این نسبت بزرگتر از  ±1/96باشد برای نمونههای بزرگ منجر
زمان 

 ±1/10باشد برای نمونههای بزرگ منجر به رد فرض صفر در سطح  4/42میگردد.
متغیر میانجی
(b )sb
متغیر مالک

(a )sa
متغیر پیشبینیکننده

c
شکل  .1نمودار مسیرها در مدل میانجی

شکل  .1نمودار مسیرها در مدل میانجی

یافته ها

طبق نتایج تحلیلهای آماری بین تحصیالت ( )U=2403، P=0/001و

یافتهها

الی  39سال بودند .دو گروه نمونه در متغیرهای سن ،وضعیت تاهل و

میزان درآمد ( )U=1137/5، P=0/001آزمودنیهای پایانه و فرودگاه

تحصیالت تقریبا همگن بودند.

دو گروه نمونه مورد استفاده به عنوان گروههای با طبق ه اجتماعی_

باال میانگین نمرات حس قدرت بیشتری ()M=42/40، SD=5/44

تفاوت معناداری مشاهده شد .این تفاوت نشاندهنده مناسب بودن

طبق نتایج تحلیلهای آماری ،شرکتکنندگان با طبقه اجتماعی_اقتصادی

آزمودنیها
=1130
طبقه/2، P=4
گروه( با/441
درآمد
میزان
=2443
=4/441
گروهیالت
میانگینینسنتحص
باشد.آماری ب
باال/پایینل مهایی
اقتصادیج تحلی
طبق نتای
اقتصادی)Uپایین
اجتماعی_
یهای
)Uبهو آزمودن
نسبت
( ، P=6/35را
نمونه (پایانه
 )M=39/37، SDبه طور معناداری پایینتر از میانگین سنی افراد در

( )M=39، SD=6/27نشان دادند .از آنجایی که طبق نتایج آزمون

با این حال ،با توجه به نزدیک بودن میانگینهای سنی دو گروه انتظار

خصوصیت نرمال بودن برخوردار نبودند ،برای مقایسه نمرات دو گروه از

عنواناز گروههای
نشان).دهنده مناسب بودن دو گروه نمونه مورد استفاده به
فرودگاه تفاوت معناداری مشاهده شد .این تفاوت
کولموگروف_اسمیرنوف دادههای متغیرهای وابسته در دو گروه
گروه فرودگاه ( )M=43/29، SD=7/27بود (U=2323، P=0/001
اجتماعی_اقتصادی باال/پایین میباشد .میانگین سن گروه نمونهی پایانه ( )M=31/30، SD=0/32به طور معناداری
میرود که تفاوت سنی مشاهده شده در نتایج پژوهش تاثیرگذار نبوده

آزمون یومنویتنی استفاده شد .آزمون یومنویتنی تفاوت معناداری را

بین حس قدرت دو گروه افراد با طبقه اجتماعی_اقتصادی باال و پایین
است .بیشترین فراوانی تعداد آزمودنی در گروه نمونه فرودگاه
توجه به نزد
، SDدر21باز/ه )M=43بود ( .)U=2323، P=4/441با این حال ،با
میانگین سنی افراد در گروه فرودگاه (=0/20
سنی  40تا  44سال و در گروه نمون ه پایانه اتوبوسرانی در باز ه سنی 35

نشان داد ( .)U=2335، P=0/001همچنین شرکتکنندگان در گروه

میانگینهای سنی دو گروه انتظار میرود که تفاوت سنی30مشاهده شده در نتایج پژوهش تاثیرگذار نبوده است .بیشتری

تعداد آزمودنی در گروه نمونه فرودگاه در بازه سنی  44تا  44سال و در گروه نمونه پایانه اتوبوسرانی در بازه سنی  32الی

اجتماعی_اقتصادی پایین ( )M=4/24، SD=1/80نشان دادند (.)U=2000، P=4/433

به منظور بررسی این که آیا ادراک افرد از طبقه اجتماعی خود میتواند برای پیشبینی گرایش آنها به رقابتطلبی مورد استفاده

مجله تازه های علوم شناختی

دوره  ،23شماره  ،1بهار 1400

قرار گیرد یا خیر؛ در یک مدل فرضی ،نقش حس قدرت در رابطه ادراک ذهنی افراد از طبقه اجتماعی خود و رقابتطلبی آنها مورد

سپس
قرارآمد.
دست
آنها به
طلبی
متغیر رقابت
عنوانخود با
اجتماعی
قدرتطبقه
ذهنی افراد از
برایزان رابطه
ابتدا می
مدل،
درین
باالدر ا
گرفت.
ارزیابی قرار
ادراکمنابع
دستیابی به
طلبی
رقابت
اجتماعی_اقتصادی
با طبقه
(شکل .)۱
گرفت
بررسی
مورد
میانجی
افراد به

باالتری
شرکت
مقایسه
=)M
در .)1مدل مربوط به گروه
شود،
دیده می
شکل
طورمیکه
همان
شکل
گرفت (
بررس2ی قرار
انجیدرمورد
متغیر
کنندگان به عنوان
قدرت افراد
کردنبا حس
مدلرابادراضافه
4/99،ی
=SDنیپذیر
(2یشبی
زان پ
میانگین می
در طبق ه اجتماعی_اقتصادی پایین ( )M=4/54، SD=1/87نشان
آزمودنی پایانه ،ادراک ذهنی افراد از طبق ه اجتماعی خود 11 ،درصد
همانطور که در شکل  2دیده میشود ،در مدل مربوط به گروه آزمودنی پایانه ،ادراک ذهنی افراد از طبقه اجتماعی خود11 ،
دادند (.)U=2766، P=0/033
درصد به
مقدار 8
اضافه بهشد ،به
مدل فوق
قدرتبهافراد
خودکهمیمتغیر
اجتماعیوقتی
طبقیهنی کرد.
افردرا پازیشب
ادراکافراد
آیاطلبی
رقابت
ن که
درصدای از
به منظور بررسی
توانایی مدل
درصد به
مقدار 8
اضافه شد،
مدلبهفوق
حس افراد
تواند میانجیقدرت

از رقابتطلبی افراد را پیشبینی کرد .وقتی که متغیر میانجی حس

شد.خیر؛
گیرد یا
استفاده
طلبی مورد
مدلآنهابرابه
گرایش
برای پیشبینی
توان گفت
طبقر نتایج
ی_اضافه
افراد
طلبی
رقابت
می پی
طبق نتایجبرای
مستقیممیبه
شد.اثر غی
اقتصادی
اجتماع
طبقه
بینی که
شگفت
توان
قراراضافه
افراد
رقابتطلبی
تبینی
رقابش
ی پی
توانایی
در یک مدل فرضی ،نقش حس قدرت در رابط ه ادراک ذهنی افراد از طبقه

که طبقه اجتماعی_اقتصادی اثر غیر مستقیم به واسطه حس قدرت بر

واسطه حس قدرت بر رقابتطلبی داشته است .بنابراین فرضیه وجود رابطه غیرمستقیم بین طبقه اجتماعی_اقتصادی با رقابتطلبی

اجتماعی خود و رقابتطلبی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت .در این مدل،

رقابت طلبی داشته است .بنابراین فرضیه وجود رابط ه غیر مستقیم بین

آنها به دست آمد .سپس میزان پیشبینیپذیری مدل با اضافه کردن حس

می شود (.)Z=2/03، P=0/03

رقاب=ت.)Z
خود،با2/43
اجتماعیP=4
طبقیهشود (/43
افرادتاازیید م
ذهنینان
درصد اطمی
ابتدا میزان با
طلبی
12ادراک
رابط ه

رقابتطلبی اقتصادی

طبقه اجتماعی_اقتصادی با رقابت طلبی با  95درصد اطمینان تایید

4/33

ادراک ذهنی طبقه اجتماعی

خطا 1

حس قدرت

خطا 2

4/14
رقابتطلبی اقتصادی

4/23
ادراک ذهنی طبقه اجتماعی

4/32

مفهومی
مسیرهایمدل
شدهمسیرهای
استانداردشده
ضرایباستاندارد
 ..2ضرایب
شکل
پایانهپایانه
گروهگروه
در در
مفهومی
مدل
شکل 2

در مدل مربوط به گروه نمونه فرودگاه (شکل  ،)3ادراک افراد از طبقه اجتماعی خود ،تنها  1درصد از واریانس رقابتطلبی افراد را

طبقه اجتماعی_اقتصادی اثر غیر مستقیم به واسطه حس قدرت

در مدل مربوط به گروه نمونه فرودگاه (شکل  ،)3ادراک افراد از

اضافه
شده
استتبویی
درصد به
رقابتازی 1
کمتر
فوق
قدرت
یتبهحس
واریانسیانج
غیر م
متغیر
اضافه
خود،هکرد.
ی
اجتماعیشبین
پی
رابطی
شد.م ب
مستقی
فرضیهغیر
وجودنرابطه
انسه
واریفرضی
است و
نداشته
طلب
رقابت
قدرت
واسطه
مستقیم
شدن اثر
اقتصادی
اجتماعی_
طبق
نتیجه مستقیم
درهن غیر
وجود
نداشته
طلبی
مدل بر بر
حسبهرا
افراد
طلبی
رقاب
درصد از
تنها با1
طبقه

قدرت
شدن_ متغیر
اضافه
بین).طبقه اجتماعی_اقتصادی با رقابتطلبی رد می شود (P=0/82
مدلZ=4/20، P
به=4/82
شود (
حسرد می
میانجیطلبی
اقتصادی با رقابت
اجتماعی
پیشبینی کرد .باطبقه
فوق کمتر از  1درصد به واریانس تبیین شده اضافه شد .در نتیجه
رقابتطلبی اقتصادی

.)Z=0/27،

4/41

ادراک ذهنی طبقه اجتماعی

خطا 1

خطا 2

حس قدرت

4/11

4/42
رقابتطلبی اقتصادی

ادراک ذهنی طبقه اجتماعی

4/40
شکل  .3ضرایب استاندارد شده مسیرهای مدل مفهومی در گروه فرودگاه
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بحث

این موضوع باعث شد که در این پژوهش بر مطالعات نسبتا محدودی

طبق نتایج به دست آمده ،افراد در گروه نمون ه با طبقه اجتماعی_اقتصادی

تمرکز شود .همچنین با توجه به این که تعداد افراد دو گروه نمونه

باال حس قدرت بیشتری را نسبت به افراد گروه نمونه با طبقه

این پژوهش محدود بوده است ،کنترل متغیرهای گوناگونی که امکان

اجتماعی_اقتصادی پایین نشان دادند .این نتایج با یافتههای پژوهشهای

ش رقابتطلبی برای منابع را دارند با محدودیت
تاثیرگذار بودن در گرای 

انجام شده در این زمینه ( )17 ،10 ،9 ،2همراستا است و تاییدکننده

مواجه بود .با توجه به این که در این پژوهش از رویکردی ترکیبی

این فرضیه است که افراد با طبقه اجتماعی_اقتصادی باال با توجه به

برای بررسی وجود ارتباط بین طبقهاجتماعی_اقتصادی افراد و نگرش

تجربیات مثبت بیشتر و تاییدهای مکرری که در زندگی تجربه کردهاند،

آنها در مورد رقابتطلبی استفاده شد ،پژوهشهای آینده میتوانند به

حس قدرت و کنترل بیشتری روی محیط و روابطشان با دیگران

بررسی تاثیرات احتمالی ابعاد دیگر زندگی افراد بر روی رقابتطلبی

احساس میکنند .از طرف دیگر ،میزان گرایش به رقابتطلبی برای

بپردازند .عالوه بر این ،پژوهشهای آتی میتوانند پژوهشهای مشابه

دستیابی به منابع در افراد گروه نمونه با طبقه اجتماعی_اقتصادی باال

را در گروههای نمونه متفاوتی (افراد با سن ،جنسیت و ...مختلف) انجام

بیشتر از گرایش به رقابتطلبی اقتصادی در افراد گروه نمون ه با طبقه

داده تا تاثیرات احتمالی نوع نمونهگیری بر نتایج مورد بررسی قرار گیرد.

اجتماعی_اقتصادی پایین به دست آمد .نتیج ه مطالعه حاضر با مطالعات
انجام شده در این زمینه ( )18 ،17 ،14 ،2همراستاست و تقویتکننده

نتیجه گیری

فرضیهای است که بیان میکند افراد با طبقه اجتماعی_اقتصادی باال

نتایج پژوهش حاضر تاییدکننده این فرضیه است که با توجه به امکانات

که حس قدرت باالتر و خوشبینی بیشتری در روند پیشرفت امور دارند،

بیشتر و تجربیات تاییدکننده بیشتر افراد با طبق ه اجتماعی_اقتصادی

رقابتطلبی بیشتری را از خود نشان میدهند.

باال در زندگی روزمره ،آنها حس قدرت بیشتری را ادراک میکنند.

در مدلی که مورد بررسی قرار گرفت رابط ه بین ادراک افراد از

همچنین ،یافتهها تقویتکننده این فرضیه هستند که افراد با طبقه

طبق ه اجتماعی خود و گرایش آنها به رقابت طلبی در گروه با طبقه

اجتماعی_اقتصادی باالتر که احتمال موفقیتهای بیشتری را برای خود

اجتماعی_اقتصادی پایین نشان میدهد که در این گروه نمونه

تصور میکنند ،رقابتطلبی اقتصادی بیشتری از خود نشان میدهند .به

شرکت کنندگانی که خود را از نظر وضعیت اقتصادی و میزان تحصیالت

عبارت دیگر ،افرادی که طبق ه اجتماعی_اقتصادی باالیی دارند ،تمایل

در درصدهای باالتر جامعه بازشناسی کردند ،گرایش بیشتری به

بیشتری نشان میدهند که تواناییهای شخصی هر فرد تعیین کننده

رقابتطلبی از خود نشان دادند .این موضوع تاییدکننده پژوهشهای

میزان دریافتش از منابع باشد.

پیشین ( )18 ،17 ،14 ،2است و این فرضیه را تقویت میکند که

نتایج مدلهایی که برای دو گروه آزمودنی با طبقه اجتماعی_اقتصادی

افرادی که ادراک ذهنی طبقه اجتماعی پایینتری در مورد خودشان

باال و پایین مورد استفاده قرار گرفتند تقویت کننده این موضوع هستند

داشتند گرایش کمتری به رقابت برای دستیابی به منابع از خود نشان

که وقتی گروههای آزمودنی را از طیفهای اجتماعی_اقتصادی متفاوت

دادند .با توجه به این که اضافه کردن عامل حس قدرت افراد به مدل

جامعه انتخاب میکنیم ،روابط بین متغیرهای موثر بر گرایشهای

باعث بهبود مدل شده است ،این موضوع تقویت کنند ه فرضی ه تاثیرات

رقابتطلبی افراد تغییر پیدا میکند .به این صورت که تنها در گروه

حس قدرت افراد بر رقابت طلبی آنها است.

آزمودنی با طبقه اجتماعی_اقتصادی پایین ،ادراک ذهنی افراد از

این در حالی است که در گروه نمون ه با طبقه اجتماعی_اقتصادی باال رابطه

طبقه اجتماعی خود با نگرش آنها در مورد رقابتطلبی اقتصادی در

قابل توجهی بین هیچکدام از متغیرهای ادراک افراد از طبق ه اجتماعی

ارتباط بود .همچنین ،در گروه با طبقه اجتماعی_اقتصادی پایین غیر

خود ،گرایش به رقابتطلبی و حس قدرت مشاهده نشد .این یافته نشان

از ادراک فرد از طبقه اجتماعی خود ،مهارتهای ارتباطی آنها و حس

میدهد که وجود و شدت رابطه بین طبقه اجتماعی_اقتصادی افراد و

کنترل و قدرت در انجام کارهای روزمره در گرایش آنها به رقابتطلبی

رقابتطلبی در تمام بازههای مختلف طیف طبقه اجتماعی_اقتصادی

اقتصادی تاثیرگذار بوده است .در حالی که ،چنین رابطهای در افراد

جامعه به صورت مشابهی وجود ندارد.

گروه آزمودنی با طبقه اجتماعی_اقتصادی باال مشاهده نشده است.

در انجام این پژوهش با محدودیتهایی روبرو بودهایم .در پژوهشهای

این موضوع می تواند تقویت کننده این ایده باشد که در قسمتهای

انجام گرفته در این زمینه مطالعات کمی وجود دارد که به بررسی رابطه

پایین تر طیف طبقه اجتماعی_اقتصادی ،افراد در زندگی خود تعامالت

بین طبقهاجتماعی افراد و گرایشات رقابتطلبی آنها پرداخته باشند و
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مجله تازه های علوم شناختی
مالحظات اخالقی

و معادالت مرتبط با حس قدرت و ادراک طبق ه اجتماعی خودی دارند

.که بر نگرش آنها پیرامون رقابتطلبی اقتصادی تاثیرگذار است

شرایط این پژوهش به صورتی طراحی شده بود که آسیب جسمی یا

.ذهنی برای شرکت کنندگان در مطالعه نداشت

تشکر و قدردانی

تعارض منافع

) انجام5825 این پژوهش با کمک مالی ستاد توسع ه علوم شناختی (کد

.گرفته است

.این مطالعه برای نویسندگان مقاله هیچ نوع تعارض منافعی نداشته است
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