
1 

 

 اجتماعی در محیط مدرسه ۀدرآمدی بر مقایس

 زادهتقیرضا 

  مقدمه

ای ونهباشد. این فرایند به گجای زندگی بشر، از ابتدا تاکنون قابل مشاهده میمقایسه امری است که رد پای آن در جای

قایسه از م گریزیدهد؛ گویی آدمی را راه در زندگی انسان جاری است که خواسته یا ناخواسته وی را تحت تاثیر قرار می

ها است. هنگامی که یک فرد در تعامل با فرد قابل گریز مقایسه، تعامالت اجتماعی میان انسان نیست. از جمله بسترهای غیر

های ها و ویژگیها، داراییباورها، توانایی ،زد و بر اساس آنپردامی 1گیرد، خواه ناخواه به مقایسۀ اجتماعیر میدیگری قرا

هایی که فراوانی و مدت زمان تعامالت اجتماعی زند. این امر به خصوص در محیطمی محک با فرد مقابل هدر مقایس خود را

فراگیران و دانش هاهای آموزشی و تربیتی همچون مدارس، که در آن، محیطباالست، شدت و حدّت بیشتری دارد. بنابراین

از مقایسه  کنند؛ آکندهتوان گفت زندگی میپردازند و به نوعی میآموزان برای مدت زمان زیادی با یکدیگر به تعامل می

هاست که توجه مدارس، سال های تربیتی، به خصوصلۀ مقایسه و پیامدهای آن در محیطپرداختن به مسئ است. از این رو

هایی از انکار همه جانبه تا پذیرش و گیریموضع ،پژوهشگران و فعاالن تربیتی را  به خود جلب کرده است و در این بین

انجام شده حول  هایای از پژوهشقصد دارد خالصه . بر این اساس، متن پیش رودیدتوان میرا بلکه تقویت این پدیده 

 با در رابطه الزم به ذکر است که متن حاضر در این مقاله، به نوعی مرور ادبیات پژوهش ارائه نماید.مقایسۀ اجتماعی را 

  باشد که موسسۀ متن آن را به رشتۀ تحریر درآورده است.می «کنندآموزان خود را با دیگران مقایسه میوقتی دانش»کتاب 

 «مقایسه اجتماعی»تعریف 
های ها و به طور کلی ویژگیها، تواناییتا باورها، دارایی کنیممی از دیگران به عنوان منبع اطالعاتی استفاده هنگامی که

این در حالی است  (1954، 2)فستینگر ایم، درگیر مقایسۀ اجتماعی شدهخود یاد بگیریم ها در موردو از آن بسنجیمخود را 

 ،5و هیس 4)دانینگ گویند 3های خود برای قضاوت دیگران استفاده کنیم به آن مقایسۀ خودمحورکه اگر از باورها و ویژگی

مقایسه  «غیر»ناخواه خود را با شویم، خواهرو میروبهگیریم و با آنان در جمع دیگران قرار میبه طور کلی هرگاه (. 1996

شروع به امری مهم در « اهمیت شخصی. »استکه برای شخص ما مهم است در ابعادی  کنیم. این مقایسه نیز معموالًمی
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به بیانی دیگر، ما خواه (؛ 8198، 6)تسر اندهای علمی نیز بدان اشاره کردهاست که پژوهش آنپیامدهای مقایسۀ اجتماعی و 

 ، خویشتنهاآنکنیم تا با دیدن تفاوت و تشابه خود با ناخواه خود را در نقاطی که برایمان اهمیت دارد با دیگران مقایسه می

ری گبا گروه یا فرد دی ۀ مستقیم یا غیر مستقیمدر مواج دهد که اوالًمی را ارزیابی کنیم. بنابراین، مقایسۀ اجتماعی زمانی رخ

رای مثال، ب با دیگری مقایسه کنیم. که برای شخص خودمان مهم است باور، توانایی و یا داراییخود را در  اًقرار بگیریم و ثانی

-وضعیت اقتصادیهای عملی، سبک پوشش و آرایش، های امتحانی، عملکردهای درسی و تحصیلی، مهارترتبهنمرات، 

. محیط مدارس نیز باشددر مدرسه بسترساز مقایسۀ اجتماعی  تواندمی هایی است کهزمینه دیگر،و بسیاری موارد اجتماعی 

 کند. رها، مدیریت یا حتی شدیدتتواند این امر را می بسته به تمهیدات و رویکردهای خود،

 ها و کارکردهای مقایسۀ اجتماعیانگیزه
 9خودبهبودیو  8خودبرتری، 7خودارزیابی :ها و کارکردهای مقایسه در سه نیاز اساسی بشر ریشه داردانگیزه

از  بداند در باور و توانایی مذکور دقیقاً تازند می مقایسهدست به  یابی،خودارزفرد برای (. 2011و همکاران،  10)کورکوران

کند تا خود را می فرد به مقایسه اقدام خودبرتری. این در حالی است که در ردار استچه جایگاهی به نسبت دیگران برخو

زمانی  ،ودبرتریخحفظ نماید؛ به بیانی دیگر نیاز به  همانند یا حتی بهتر از مقایسه شونده ارزیابی کند و تصویر مثبتی از خود

خواهد یم ی به دنبال ارزیابی دقیقی از خود نیست، بلکه با سوگیری خاصیلوکند می خود را با دیگری مقایسه است که فرد

نیاز به بهبود  در نهایت. از طرف مقابل نیز عمل کرده باشد ترضعیف اگرحتی احساس مثبتش را نسبت به خود حفظ کند؛ 

کند تا در آن کار می ز دیگری است و او را به عنوان الگویی انتخابافتد که فرد در انجام کاری بدتر امی زمانی اتفاق ،خود

این شامل  ها و کارکردهای مقایسه صرفاًانگیزهبهبود بخشد. مالک مقایسه  بر اساسپییشرفت کند و مهارت و باور خود را 

؛ با این حال، سه انگیزۀ یادشده اشاره کردنیز  طلبی و غلبه بر دیگرانمیل انسان به برتریتوان به می؛ برای مثال شودنمیموارد 

 د.نشورا نیز شامل میسایر موارد به نوعی در دل خود 

 مقایسهجهت 
و مقایسه با پایین  12شود؛ مقایسه با باالدستمی برای مقایسه در نظر گرفته 11دو جهت معموالً ،ایدر فرایندهای مقایسه
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در مقایسه با باالدست )صعودی( (. 2015، 15و فایانت 14)مولر شودمی ها مقایسۀ صعودی و نزولی نیز گفتهکه به آن ؛13دست

د خو ،فرد ،حال آنکه در مقایسه با پایین دست )نزولی( ؛کندمی رسد مقایسهمی خود را با دیگری که از وی بهتر به نظر ،فرد

کند د را به چه کسی مقایسه میبر اساس اینکه فرد خو کند. بنابراینمی رسد مقایسهمی به نظر ترضعیفرا با کسی که از وی

 توان جهت مقایسه را تعیین کرد.می

 دو فرایند اساسی در مقایسه  ؛جوییو تمایز جوییتشابه
و  دهدمالک مقایسه را مورد قضاوت قرار می الف( :کندگر همزمان به دو قضاوت اقدام میمقایسه ،در مقایسۀ اجتماعی

من نیز همانند وی خوب  ؛دوستم چقدر خوب عمل کرده است ،برای مثال .کندمالک قضاوت می بر اساسرا ود خب( 

گر هم خود و هم مالک را خوب باشد؛ یعنی مقایسهجهت و مثبت میهم ،هر دو قضاوت ،شده در مثال یاد. امعمل کرده

هم خود و هم مالک را خوب یا ؛ یعنی جهت با هم انجام دهدگر هر دو قضاوت را هممقایسهچنانچه . ارزیابی کرده است

در این شرایط (. 2013، 18و ویلر17)سالس گویند 16یا انطباق ییجوتشابه دبه این فراین اصطالحاًکند،  مثبت یا منفی ارزیابی ،بد

 .کندنمی تلقیجدی  ،حتی اگر معنادار باشد ،رااختالف موجود  بیند و اصالًوضعیت خود را منطبق با مالک می ،گرمقایسه

 ،گر مالک را مثبت و خود را منفی ارزیابی کند یا برعکسیکدیگر اتفاق بیفتد؛ یعنی مقایسهعکس  ،اما چنانچه دو قضاوت

چند که  هر ؛از مقایسه شونده قضاوت کرده است متمایز گر خود رامقایسه ،افتد که در آنمی اتفاق 19یا افتراق جوییتمایز

آموز دوستش را خوب ارزیابی کند و خود را بد، اگر دانش ،در مثال یادشده. داختالفی معنادار وجود نداشته باش ،در واقع

  د.  گیرمی فاصله اواز  ،شود و در تمایزجوییشونده نزدیک میگر به مقایسهمقایسه ،جوییدهد. در تشابهتمایزجویی رخ می

 ت. معموالًنهفته اس ،به خصوص مقایسه با باالدست ،اهمیت توجه به این دو فرایند اساسی، در پیامدهای مقایسۀ اجتماعی

می گر ایجادهای مثبت در مقایسهها و انگیزهرود، هیجانمیپیش  انطباقو  جوییتشابهزمانی که مقایسۀ اجتماعی به سمت 

های مقایسه معموالً این در حالی است که ؛دهدمی بازتابش و عملکرد گر از خودبرداشت مقایسهاثر خود را در  شود و

بر این اساس . اندازدمی گر به راههای منفی را در مقایسهانجامد، هیجانات و انگیزهمی جویی و افتراقتمایز اجتماعی که به

ترین از اساسی یکی ،ن پیامدهای مثبتی داشته باشدآموزاهای میان دانشچنانچه بخواهیم مقایسه ،تتوجه داش یانکتهباید به 

جویی هدایت کند و از تمایزجویی دور نگه ها را در جهت تشابهفراهم نمودن بسترهایی است که مقایسه ،های ایجاد آنراه

 .یم کردادامه به بحث از پیامدهای مقایسه خواهیم پرداخت و ذیل آن اهمیت این موضوع را بیشتر بررسی خواهدارد. در 
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 پیامدهای شناختی، رفتاری و عاطفی مقایسه 
در قسمت قبل اشارۀ گذرایی به پیامدهای مثبت و منفی مقایسه صورت گرفت، در این قسمت قصد داریم تا ابعاد این 

 تر کنیم.جویی را روشنموضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم و ارتباط آن با تمایزجویی و تشابه

زند، به اصالح خودپنداره و برداشت می باور، توانایی و دارایی خود را محک ،ر مقایسۀ خود با دیگریهنگامی که فرد د

گر چه بهتر از مقایسه شونده عمل کرده باشد چه بدتر، در هر صورت، از لحاظ شناختی در ایسهکند. مقمی از خود نیز اقدام

شود که برای مثال در عملکرد درس ریاضی نقاط قوت و متوجه می ؛ یعنیکندمی رابطه با توانایی و باور خود تجدید نظر

در چه بسا  ،اختدر شن این تغییر و اصالح تواند بهتر دفاع کند.ضعفش کجاست یا در مهارت فوتبال بازی کردن چگونه می

 . نشان دهدآینده بر رفتار و عملکرد وی اثر بگذارد و پیامد رفتاری مقایسه را 

یز برانگآن است. در واقع، نقطۀ چالش از پیامدهای شناختی  ترتوجهقابل تر وپیچیده ،پیامدهای عاطفی و هیجانی مقایسه

ه توان عواطف حاصل از مقایسطور کلی میبه. ستا همین عواطف برخاسته از مقایسه ،های تربیتیطرد و رد مقایسه در محیط

شود را در دو دستۀ کلی مثبت و منفی جای داد. عواطف منفی مواردی چون افسردگی، خشم، سرزنش و حسادت را شامل می

بطه اشاره کرد. اینکه چه عواملی به چه پیامدهای عاطفی بخشی و غتوان به تحسین، امید، انگیزه، الهامو از عواطف مثبت می

دی بنتوان از دو شاخص برای دستهصورت کلی و در موارد بسیاری میاما به ؛دارای متغیرهای بسیاری است ،انجامدمی

یجانات در پژوهش خود به آن اشاره کرده و بر اساس آن ه( 2000) 20که اسمیت پیامدهای عاطفی مقایسه استفاده کرد

 جویی یاتشابه .2 ؟شودانجام می (صعودی یا نزولی) مقایسه در چه جهتی .1: بندی نموده استمختلف بوجود آمده را دسته

از  ها قبلمنت ؛بندی پیامدهای عاطفی بر اساس این دو شاخص خواهیم پرداختدر ادامه به دسته ؟دهدتمایزجویی را نتیجه می

توان انتظار داشت بلکه در خیلی از مواقع می ،کنددرصد موارد صدق نمیبندی در صددهیم که این دستهآن باز هم تذکر می

ترکیب ود، بلکه شجا با هم تجربه نمیکلیۀ عواطف یادشده یک ، همچنین الزاماًگر این تجربۀ عاطفی را داشته باشدکه مقایسه

 :   شودتجربه تواند ها میتعدادی از آن

 و به  تر از خود مقایسه کندبا پایینر خود را گ؛ یعنی مقایسهو جهت آن نیز نزولیباشد  تمایزجو ،چنانچه مقایسه

 .ندکمیبروز  دلشادی؛ احساساتی چون غرور، سرزنش پایین دست و بیندبصورت معناداری تفاوت و تمایز 

 اما  ؛کندرا استنباط میفاصله و تمایز معناداری گر ؛ یعنی مقایسهت آن صعودیو جهباشد  تمایزجو ،چنانچه مقایسه

، حقارت() احساساتی چون سرافکندگی در اینجا نیز ؛شته باشدشونده از وی در رتبۀ باالتری قرار دااین بار مقایسه

 .محتمل استو غبطه حسادت  ،خشم

 ر از خود مقایسه تگر خود را با پایینو جهت آن نزولی باشد؛ یعنی مقایسه جویی را پیش گیردتشابه ،چنانچه مقایسه

 ؛اط کندتشابه و نزدیکی با مالک را استنب ،یا به عبارتی بهتر کند اما اختالف موجود با مقایسه شونده را معنادار نداند
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 .تواند تجربه شودمیپایین دست و همدردی احساساتی چون ترس و اضطراب، افسوس برای 

 شونده ما مقایسها ؛این بار هم تشابه و نزدیکی را برداشت کندجهت آن صعودی باشد؛ یعنی  و ،جوتشابه چنانچه مقایسه

 .اند بروز یابدتوبخشی میم، تحسین باالدست و الهاو انگیزه احساساتی چون امیددر رتبۀ باالتری قرار داشته باشد؛ 

 تمایزجویی جوییتشابه جهت/فرایند مقایسه

 سرافکندگی، خشم، حسادت تحسین، الهام بخشی انگیزه، امید، )با باالدست(صعودی 

 دلشادیغرور، سرزنش،  ترس و اضطراب، افسوس ، همدردی )با پایین دست( نزولی

 دو نکته را باید در نظر داشت:  آنبا توجه به دهد، صورت خالصه نشان میجدول باال آنچه بیان شد را به

تواند نتایج متفاوتی را رقم می کندمی پیامدهای عاطفی مقایسۀ اجتماعی بسته به جهت مقایسه و فرایندی که طیالف( 

تواند مالک مناسبی برای قضاوت در مورد حسن و زند و صرف توجه به پیامدهای رفتاری و شناختی مقایسه، نمی

آموزی با دیدن عملکرد بهتر دوست خود در درس ریاضی انگیزه برای مثال، ممکن است دانش قبح این امر باشد.

این پیشرفت به همراه عواطف منفی چون حسادت و از خود پیشرفت نشان دهد، اما  پیدا کند و تالش کند و اتفاقاً

امری نیست  ،در مورد حسن و قبح مقایسه گیریبنابراین، تصمیم خشم یا عواطف مثبتی چون امید و الهام بخشی باشد.

 جوانبها تجویز کرد، بلکه باید محیطکه بتوان آن را به سادگی تشخیص داد و نسخه ای کلی برای همۀ افراد در همۀ 

 پیامد مقایسه را مثبت یا منفی ارزیابی کرد. ،را مورد توجه قرار داد و پس از آنی مختلف

 رفاًگیرد این است که جدول باال صمورد تأکید قرار می اره شد و اینجا نیز مجدداًتر نیز به آن اشب( مطلبی که پیش

ور هایی را تصتوان موقعیتکند و میهای موجود بیان میانتظار ما از ایجاد این عواطف را بر اساس تجارب و پژوهش

اس احس سه کند و اتفاقاًبرای مثال فرد با باالدست خود را مقای نمود که هر یک از عواطف جایشان عوض شود؛

نظری و مناعت طبعی که دارد احساس تحسین و تواضع و دلیل بلندهاما ب ؛تمایز و اختالف فراوانی را استنباط نماید

بلکه  ،مطلق دانستنباید ها نیز بدان اشاره دارد را و پژوهشآمده  باال آنچه در جدول بنابراین، غبطه را تجربه نماید.

 دهد.افتد را نشان میگرایش حداکثری آنچه اتفاق می

 گیریبحث و نتیجه
ژوهشگران و میان پ تاکنون ،اینکه رویکرد ما نسبت به مقایسه در مدرسه باید چگونه باشدشده،  بر اساس پیامدهای یاد

شود این است که مقایسۀ میان می م فرضآنچه امروزه مسل. به راه انداخته است داغی های مفصل و بعضاًبحث ربیانم

نفی  ،ها اجتناب شود. برای همین، بسیاری از پژوهشگران و صاحبان تجربهکه باید از آن داردهایی آسیب آموزان قطعاًدانش

رت ودر این زمینه نیز کارهای پژوهشی فراوانی ص .دهندحداکثری مقایسه و بسترهای آن در مدرسه را مورد تأکید قرار می

هایی در این چالشدهد. با این حال، آموزان را مورد بحث قرار میهای از بین بردن مقایسه میان دانشگرفته است که شیوه
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 شود: نوع نگاه به مقایسه وجود دارد که در زیر به آن اشاره می

تبعات سوء  مقایسه دارایت پذیرفگرایی است. در عین اینکه باید ، واقعداشتمسئلۀ مهمی که باید به آن توجه اولین  .1

طور که بیان شد، امری آرمانی است. همان ،چون مدرسه ،های اجتماعی، اما نفی و رفع حداکثری آن در محیطاست

لذا ادعای  .افتدصورت ناخودآگاه اتفاق میبهاین امر  ،آورند و در بسیاری از مواقعمی به مقایسه روی ها ذاتاًانسان

 ادعاامری دور از تحقق است. این  ،آموزان حذف کردزندگی اجتماعی دانش کلی ازرا بتوان بهاینکه مقایسه 

بیانی دیگر، نظام آموزشی بهشود. بیشتر حمایت می آموزشی حاکم بر جامعۀ ایران نظامخصوص با در نظر گرفتن به

ی استاندارد، کنکور و نظام رتبه و تراز های نهایای چون آزمونمقایسه ما که هنوز بر اساس برخی ساختارهای ذاتاً

ستر که خود ب ،آموزان را با حداکثر قدرت نفی کندتواند مقایسۀ میان دانشنه تنها نمیبندی شده است، صورت

لب آموز ایرانی باز هم مطهای اجتماعی دانشادعای حذف کلی مقایسه از محیط نابراینببرای مقایسه است.  ایفزاینده

با  ،«مدرسۀ بدون رقابت»یا  «تربیت بدون مقایسه»هایی چون استفاده از عبارت ،کند. از این رویمیتر را پیچیده

بار  کاستن از»استفاده از توصیفی مورد مسامحه به معنای  ، عمالًهااز آن های ذیل هر یکمراجعه به آثار و توصیه

 ای. نه ایجاد محیطی خالی و عاری از فرایندهای مقایسه ،تاس «های تربیتیمنفی مقایسه در محیط

ردن رسالت مدرسه را آماده کبخشی از اگر آموزان است. توانمندسازی دانش مسئلۀ دیگری که باید به آن توجه شود، .2

 ازدر بیرون از فضای مدرسه با بسیاری  انآموزافتد بدانیم، دانشآموزان برای آنچه در جامعه اتفاق میدانش

بنابراین  .کشانندبه میدان مقایسه می را آنانیا دیگران  کنندبه مقایسه اقدام میخود د که نشورو میهایی روبهموقعیت

جامعه  طور که باید برای حضور دررا آن انآموزچه بسا دانش ،اگر صددرصد نیز اتفاق بیفتد ،نفی مقایسه در مدرسه

شاره اایجاد بسترهای مقایسه در مدرسه به دقت شود که این نکته  نکند.و توانمند آور تاب ،و رویارویی با مقایسه

آور شوند، بلکه منظور آن است که اگر مقایسه را نفی حداکثری تاب ،مقایسهآموزان با تجربه کردن تا دانش کندنمی

را  یت مقایسهدر مدیر چه بسا ابتکار عمل مدرسه ،هرگز نباید باشد که ای رفتار کنیمصورت پدیدها آن بهکنیم و ب

پذیرفت ان تویمدر عوض . آموزان پیش پای مدرسه قرار ندهدای را نیز برای توانمند ساختن دانشو برنامه ردباز بین ب

راهبردهایی در نظر گرفت که مقایسه را موزان وجود دارد، پس باید آکه حداقلی از مقایسه همواره میان دانش

کند آثار مخرب مقایسه را کنترل می تا آموزان یاد دهدمدیریت کند و چگونگی رویارویی درست با آن را به دانش

 سازد.توانمند  ای خارج از مدرسههای مختلف مقایسهموقعیت آموزان را در رویارویی بادانشو 

 ،هاژوهشپبرخی مضر بودن مقایسه است. درست است که  فرض ذاتاً ،ای که باید به آن توجه داشتآخرین نکته .3

 این وجود، اب دهد؛می ها گواهیاند و تجارب معلمان نیز بر آنهای خطیر مقایسه را مورد بررسی قرار دادهآسیب

و فواید آن را مورد بررسی  مطالعات دیگری نیز وجود دارد که برخی جوانب مثبت مقایسۀ اجتماعی را نشانه رفته
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داشتن دیدگاهی جبری به  ،بنابراین. (2001و همکاران،  22؛ یوگ2002ِو ویلر،  21)سالس، مارتین است قرار داده

ی رویارویی چگونگ ،جانبه نسبت به این پدیدهیدگاهی همهما را از داشتن د ،زا بودن آنآسیب مقایسه مبنی بر صرفاً

هایی که مقایسه را دسته از پژوهش آنبر همین اساس  سازد.دور می گیری از آنو در نهایت بهره آن در مدرسهبا 

پذیر است کاننه ام مقایسه، نفی کلی ، امادنتمرکز دار آندر واقع بر مدیریت آثار سوء  ،دنکنصورت کلی نفی میبه

آثار سوء آن مورد توجه قرار گرفته، اصطالح همواره  ،گفتمان حول مقایسهاما از آنجایی که در  .و نه همواره سودمند

طور که اشاره شد همانحال آنکه  .گرفته است شکلدر اذهان مخاطبین  ،نامطلوب مقایسه به عنوان امری ذاتاً

 اند.  مقایسه کارکردهای مثبتی نیز قائل شدههای بسیاری برای پژوهش

اما این  .شودته میشگذابر کاهش حداکثری آن در مدرسه صحه و  فته استپذیرآثار سوء مقایسه  مبتنی بر سه نکتۀ یادشده،

ر مدیریت و بباید بنابراین  است.آرمانی امری  ،مقایسه را از بین برد و باید نیز چنین کرد ،صورت کلیتوان بهادعا که می

 ر این زمینه وجود دارد، استفاده نمود.یی که دهاپژوهش و از کردتأکید در مدرسه  مقایسهن کردسازنده
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