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چکیده:
عنوان یکی از مسائل اجتماعی و فرهنگی در خور توجه فردگرایی به

عنوان قشر جوان و است. با توجه به اینکه دانشجویان بهي مدرن جامعه
توانند بهترین روند، آنان میشمار میي ایران بهي جامعهکردهتحصیل

رو پژوهش یني آماري براي سنجش پیامدهاي مدرنیته باشند. از اجامعه
ي استاندارد میزان فردگرایی نامهحاضر با روش کمی و با استفاده از پرسش

در بین دانشجویان دانشگاه کاشان و دانشگاه علوم پزشکی کاشان مورد 
سنجش قرار داده است. متغیرهاي مستقل در راستاي سنجش فردگرایی 

ه مرجع، ي اجتماعی، نقش گروي فرهنگی، سرمایهعبارتند از سرمایه
هاي گرایی، دینداري، روابط اجتماعی، خودخواهی و عملکرد رسانهسنت

هاي دورکیم، بوردیو، لرنر، کلمن و جمعی، که غالباً در چهارچوب نظریهارتباط
پردازان موضوع فردگرایی مورد بررسی قرار گرفتند. این متغیرها دیگر نظریه

آوري و شده و پس از جمعدانشجو سنجیده320نامه از بین صورت پرسشبه
تحلیل اطالعات مشخص شد خودمداري، دینداري، مشارکت اجتماعی و 
روابط اجتماعی بر میزان فردگرایی تأثیر مستقیم و اعتماد اجتماعی و 

گذارند. همچنین دینداري، مشارکت گرایی بر آن تأثیر غیر مستقیم میسنت
اري تأثیر مستقیم بر اجتماعی و روابط اجتماعی تأثیر معکوس و خودمد

فردگرایی داشتند.
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مسألهیانبودمهمق
نشینی سنت و مدرنیته قرار دارد. اکنون در تالطم تعارض و همي ایرانی همجامعه

حوالت و تغییرات خرد و کالنی را هاي اخیر توضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران طی سده
هاي مرکزي، صاحبان قدرت دینی، فرهنگی و اجتماعی سو دولتبه خود دیده است. از یک

هاي خارجی، قدرت صنعت داخلی بر فرهنگ و جامعه نفوذ داشتند، و از سوي دیگر دولت
ه سمت ي ایرانی را بفرهنگ جهانی (و یا چند جهانی)، اقتصاد و رسانه فرهنگ و جامعه

ي اخیر، هاي خود هدایت و یا جذب کردند. در میان اتفاقات تاریخی سدهمنافع و خواسته
صورت تدریجی فرهنگ ایرانی را تغییر دادند. این صورت ناگهانی و برخی بهبرخی به

تغییرات در موارد بسیاري به دلیل عدم پذیرش از سوي طیفی از جامعه و یا عدم مطابقت 
هنگی کشورمان باعث بروز مسائل فرهنگی و اجتماعی شد. اشتغال زنان، هاي فربا ویژگی

ترین مسایل اجتماعی شهرنشینی، فرار مغزها، تکون هویت ایرانی و فردگرایی از جمله مهم
.استو فرهنگی در خور توجه در این زمینه 

صورت تدریجی جايي گذار قرار دارد و ساختارهاي سنتی بهایران اکنون در دوره
دهند. در این میان هم با از بین رفتن و یا خود را به ساختارهاي مدرن و جهانی می

تضعیف شدن ساختارهاي سنتی و هم با ورود مفاهیم و الگوهاي فرهنگی مدرنیته، شاهد 
فردگرایی در سطح جامعه هستیم. در پژوهش حاضر میزان تأثیر الگوهاي فرهنگی يپدیده

داخلی بر این پدیده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین مدرنیته و تغییرات فرهنگی
ها مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. کدام از آنترین ابعاد این پدیده تأثیر هربا شناسایی مهم

التین يکلمهياست که از ریشهIndividualismيفردگرایی معادل کلمهيواژه
Individuus گرفته شده است و در واقع این مفهوم به به معناي جدا کردن و تقسیم شدن

,Rahmatpour(استترین عنصر انسانی (فرد) معناي غیرقابل تفکیک مفهوم ).1991:97
ي رنسانس است. مفهوم ي دنیاي مدرن و مطرح شده بعد از دورهفردگرایی در واقع زاده

یان شده است که شدن که کمتر از ده سال رواج بسیاري یافته، در معانی متفاوتی بجهانی
ي الگوهاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي کشورهاي سابقهها گسترش بیترین آنرایج

Behravan(صنعتی در جهان است. از جمله این الگوها، الگوي فردگرایی استيپیشرفته

and Alizadeh, 2008:2.(
عنوان بههااز آنفردگرایی داراي دو معناي عام است، که غالباًيهمچنین واژه

عنوان استقالل فردي، اتکا به شود. بعد مثبت فردگرایی بهمییادفردگرایی مثبت و منفی 
,Kivisto(خویشتن . استو جستجوي نفع فردي در راستاي نفع جمعی ) 19 :1999
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بنابراین این تعریف با مفهوم خودخواهی و فردگرایی خودمدارانه متفاوت است و از 
,Javadi Yeganeh and Hashemi(شودگی محسوب مییافتتوسعههايویژگی

ي دموکراتیک در واقع فردگرایی مثبت از نتایج زندگی مدرن و جامعه).2008:146-145
هایی از قبیل خودمداري، خودخواهی و غیره . فردگرایی مورد نظر این پژوهش با واژهاست

. تالش براي ارضاي تمایالت گیردقرار می1متفاوت است. خودمحوري در برابر دیگر محوري
فردي و عدم توجه به دیگران و امیال و نیازهایشان بعد اخالقی خود محوري است. 

است، که در معناي سوسوري آن و در 2گراییفردگرایی مورد نظر، مفهومی در مقابل جمع
بعد منفی فردگرایی که منجر به جداشدگی، ،هاي دوتایی قابل درك است. بنابراینتقابل

موضوع پژوهش قرار گرفته است. استروي و عدم احساس اعتماد و تعهد خودمداري، تک
هاي هاي داخلی (شرایط اجتماعی، فرهنگی و تاریخی) و هم جنبهدر این میان هم جنبه

فردگرایی شده است يشدن و مدرنیته) مرتبط که باعث گسترش پدیدهملی (جهانیفرا
.گرفته استمورد ارزیابی قرار 

اي عنوان نمونهبر فردگرایی در بین دانشجویان بهثر ر اساس موضوع حاضر، عوامل مؤب
هاي این پدیده دالیل گیرد. در تبیین ریشهاز قشر جوان کشور مورد بررسی قرار می

هاي انجام شود. بر طبق پژوهشها اشاره میترین آنبسیاري مطرح شده است که به مهم
هاي لفان به ریشهسی آن در بین ایرانیان برخی از مؤبرري فردگرایی و شده در حوزه

عنوان ویژگی ایرانیان که اند، برخی به فردگرایی بهتاریخی، فرهنگی و اجتماعی اشاره کرده
اندعنوان مفهومی منفی تبدیل شده، اشاره کردهمفهومی مثبت و اکنون بهدر گذشته

)Ibid:152-155( .هایی که اشاره خواهد شد ساس فرضیهبنابراین در پژوهش حاضر بر ا
با توجه به اینکه مورد نظر بررسی خواهد شد.ياین پدیده در بین جامعهيدالیل عمده

ها و نهادها در تالش براي توسعه و ي گذار قرار دارد و سازماناکنون در دورهایران هم
غلب کشورها متأثر شدن مردم اوي دیگر در عصر ارتباطات و جهانیپیشرفت هستند و از س

قرار دارند، الزم است تا 3ي جهانیعنوان دهکدهي جهانی بههاي جامعهاز فرهنگ و ویژگی
ررسی قرار گیرند. فردگرایی هم مورد بيتغییرات و پیامدهاي تأثیرگذار بر فرهنگ و جامعه

عنوان یکی از خصوصیاتهاي دنیاي مدرن (متجدد) و هم بهعنوان یکی از ویژگیبه

1 altruism
2 collectivism
3 global village
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هاي تاریخی آن) الزم است مورد بررسی موشکافانه و دقیق قرار ایرانیان (با توجه به ریشه
هاي آن شناخته و پیامدهاي احتمالی آن بر فرهنگ و جامعه تحلیل شود.گیرد تا ریشه

ما در حال افزایش است و در نتیجه يبا توجه به این که قشر دانشگاهیان جامعه
انان (نسبت به گذشته) با مراکز آموزش عالی در ارتباط هستند، حجم بسیار بیشتري از جو

هاي جامعه که تأثیر ترین بخشعنوان یکی از مهمتوان بهدانشجویان و استادان را می
یز فردگرایی ي کشور دارند، را مورد تحلیل قرار داد. در پژوهش حاضر نسزایی در آیندهبه
عنوان یکی از در خصوصیت ایرانی بودن دارد، بهايگستردهي هااي که ریشهعنوان پدیدهبه

بر شود. در این میان برخی از متغیرها که احتماالًها در نظر گرفته میترین چالشمهم
میزان فردگرایی تأثیرگذار هستند مورد بررسی قرار خواهند گرفت و میزان تأثیر آنان نیز 

خودمداري در ير به دالیلی پدیدهایران معاصيهمچنین در جامعهسنجیده خواهد شد. 
بین مردم تشدید یافته است. پراکندگی و خودبسندگی جوامع و تضاد بین آنان و افزایش 

هاي اجتماعی در برابر آن و هاي خودکامه و نبود مقاومتخودمداري، وجود حکومت
هاي اسبتوابسته به زندگی ایلی و منهاي اخیر که غالباًي زندگی ایرانیان در قرنشیوه

شود.ترین دالیل تشدید خودمداري در جامعه قلمداد میخونی بوده است، همگی از مهم
فردگرایی با توجه به يتوان نتیجه گرفت پدیدهبا توجه به موارد مطرح شده می

عنوان یک آسیب اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار موقعیت اجتماعی و فرهنگی ایران، به
کدام از این ها الزم است درستی و میزان تأثیر هرطرح شدن این فرضیهگیرد. حال با ممی

اي به گرایانه در هر جامعهمتغیرها مورد سنجش قرار گیرد. کم بودن تمایالت جمع
هاي جدي به همراه داشته باشد. در بعد تواند پیامدها و آسیبخصوص جامعه ما می

سایر شهروندان و موضوع انضباط ي اخالق شهروندي و رعایت حقوقاجتماعی مقوله
گرایی در سطح کالن ارتباط دارد و منشأ بروز بسیاري اي است که با جمعاجتماعی، مسئله

سطح گردد. درگرایانه باز میما به کم بودن میزان رفتارهاي جمعياز مشکالت در جامعه
که یک فرد در اقتصادي نیز نداشتن وجدان کاري و لحاظ نکردن مصالح سازمان و نهادي

شودنیافتگی محسوب میهاي توسعهآن عضو و یا به آن وابسته است، یکی از دالیل و ریشه
)Ibid: باید اشاره کرد شرایط اجتماعی مانند پایین بودن اعتماد و مشارکت . )142-144

مورد نظر (دانشجویان دانشگاه کاشان و ياجتماعی نیز در کنار شرایط فرهنگی جامعه
اه علوم پزشکی کاشان) سنجیده و تأثیر آن بر فردگرایی سنجیده خواهد شد.دانشگ

هایی در رابطه با تأثیر داشتن متغیرهایی در تضعیف و تقویت این در مجموع فرضیه
ها در فضاي مطالعات فرهنگی ي آماري حاضر ارائه شده است که این بحثپدیده در جامعه
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نظران آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یات صاحبشناختی و با استفاده از نظرو جامعه
يهمچنین تأثیر متغیرهایی مانند قدرت (گروه مرجع)، هژمونی و ابعاد متفاوت سرمایه

ها را بر این پدیده فردگرایی مطرح شده و تأثیر آنيفرهنگی و اجتماعی در رابطه با پدیده
هدف ورد بررسی قرار خواهد گرفت. هاي تقویت و تضعیف آن در بین دانشجویان مو زمینه

فردگرایی در بین يثر بر پدیدهؤحاضر بررسی عوامل اجتماعی ميکلی و عام مقاله
هاي کاشان و موردي در بین دانشجویان دانشگاهيصورت مطالعهدانشجویان است. که به

شود. همچنین اهداف خاص پژوهش شامل بررسیدانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام می
تاریخی و يآن با خودمداري، ریشهيتأثیر میزان فردگرایی دانشجویان و بررسی رابطه

هاي دینی، گرایی، گرایشاجتماعی، نقش گروه مرجع، سنتيفرهنگی ایرانیان، سرمایه
روابط اجتماعی و نفش رسانه است.

پیشینه پژوهش
ي فردگرایی در دو یدهدر پژوهش حاضر ابتدا به نظریات ارائه شده در رابطه با پد

بخش فردگرایی مثبت و فردگرایی منفی اشاره خواهد شد. سپس از میان این نظریات 
چارچوب نظري مورد نظر در راستاي سنجش فرضیات مورد بحث و بررسی قرار خواهد 

اما اند. محققان بسیاري در رابطه با فردگرایی موضوعات و نظریات خود را بیان کردهگرفت.
در . استهاي مختلف علوم اجتماعی داراي معانی کم و بیش متفاوتی وم در حوزهاین مفه

Hofstede, 1980; Kluckohn and(هاارزشيتوان حوزهاین میان می
Strodbeck,1961(،نظام اجتماعی)Parsons and Shils,1951(مذهب ،)Bakan,

,Dumont(دئولوژيای)،Inkeles and Smith, 1974; Taylor,1989(تجدد)،1966

,Hsu(و الگوهاي فرهنگی )1986 Triandis et al, 1990 and(را نام برد )1983

1994; Triandis and Gelfland, 1989; Kim, Vosoughi and Mirzaei, 2008.(
اشاره کرد. دورکیم در Tocquevilleو Durkheimدر بحث فردگرایی مثبت باید به آراي 

مطرح کرده است. 1فردگرایی اخالقیيگرایی بحث خود را دربارهتعریف معناي مثبت فرد
از نظر دورکیم، فردگرایی اخالقی هیچ تخاصمی با دولت و دموکراسی ندارد و حتی 

ي دولت و پیشرفت دموکراسی و فردگرایی جمعی را در جریان تکامل اجتماعی توسعه
در قبال جامعه و اخالق مدنی کند. در واقع این مفهوم به معناي مسئول بودنقلمداد می

1 ethical individualism
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Rajabzadeh(کنداست. وي این نوع فردگرایی را حاصل تقسیم کار اجتماعی قلمداد می

and Kosari,2002: 38 (خود، فردگرایی اخالقی 1دورکیم در کتاب تقسیم کار اجتماعی
ود. این شرا چنین تشریح کرد: فرد در پیوند با نظام اجتماعی و نظم اخالقی آن شناخته می

نوعان، آرزوي برابري و عدالت قرار دارداحساس همدردي یا رنج هميمفهوم بر پایه
)Vosoughi and Mirzaei, 2008 .(را در برابر فردگرایی قرار داده و 2توکویل خودخواهی

صورتی که رشد بیمارگونه داشته باشد، به دیگران نیز حمله برده معتقد است، فردگرایی در
کند.ها را نابود مینآيو همه

توکویل تالش بسیاري داشت که از فردگرایی افراطی جلوگیري کند، زیرا در آن 
هاي خطرات بسیاري است. وي در شود که داراي جنبهصورت تبدیل به خودخواهی می

هرکس دوباره تا ابد تنها به حال خود رها «گوید: بیان خطر فردگرایی افراطی چنین می
:Kivisto, 1999(» خطر وجود دارد که در تنهایی دل خویش زندانی شودشود و این می

دار نظم، با این شناسان ساختارگرا و طرفنیز مانند بسیاري از جامعهپارسونز).122-124
توان فردگرایی یا آزادي عمل فرد را با نظم کند که چگونه میدیدگاه به فردگرایی نگاه می
آورد و آن را پاسخی سخن به میان می3دگرایی نهادینه شدهفراجتماعی آشتی داد. وي از 

کند. در واقع از دیدگاه نظم اجتماعی و عدم اختالل در آزادي فردي بیان میيبراي رابطه
عنوان شخصیت با یک نظام تمایالت تفکیک شده و منسجم هنجاري است که وي فرد به

جهت منافع فردي و همزمان درحائز اخالق مسئولیت و در یک نظم اجتماعی منسجم، 
نماید. پارسونز این وضعیت را صورت خالق، نقاد و سازنده حرکت میجمعی، به

,Chalabi(خودمختاري نامید  1996: 29.(
پردازان مطالعات فرهنگی در رابطه با موضوع فردگرایی همچنین باید به دیدگاه نظریه

ناپذیر و فردگرا، در اصل به معناي بخشمعتقد است فردWilliamsاشاره کرد. براي نمونه 
ناپذیر است، چیزي که ممکن است در ظاهر پارادوکس به نظر آید. از دیدگاه و جدایی

تواند فرد ) زمانی چیزي می1تواند فرد نامیده شود. ویلیامز هر چیز به چند طریق می
خاطر وقتی به) 4،2نامیده شود که به هیچ وجه قابل تقسیم نباشد، مثل واحد و روح

را براي ) وقتی که نام خاصی باشد و نتوان آن3،اش نتواند تقسیم شود، مانند فوالدسختی
Vosoughi(مورد مشابه آن بکار برد، مانند سقراط، افالطون and Mirzaei,2008: 124-

1 the division of labor in society
2 egotism
3 institutional individualism
4 spirit
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فردگرایی شد، يهمچنین وبر معتقد است شهر از قرون وسطی به بعد مرکز توسعه). 126
,Coser, 2009; Weber(اه با تخصصی شدن محیط شهري گسرش یافته استکه همر

1991: ها و برگر نیز فردگرایی را به معناي امکان انتخاب فردي از میان واقعیت).5
طور آگاهانه از میان تواند بههاي مختلف در نظر گرفته است. در این صورت فرد میهویت
Aazam Azadeh and(انتخاب کندهاي در دسترس و موجود، هویتی راهویت

Tavakkoli,2007: 106 .(Beck ،Giddens وUlrich معتقدند تغییرات عمیقی در خود
جدیدي از مدرنیته وارد يگیري است، اکنون ما به دورهحال شکلجریان مدرنیته در

ام دارد. ي ثانویه ني انعکاسی و یا مدرنیتهخر، مدرنیتهأي متشویم، که آن را مدرنیتهمی
. استجدید مدرنیته يهاي اساسی این دورهآنان اظهار دارند فردگرایی نیز یکی از ویژگی

حال تبدیل به ساختار اجتماعی خود حتی بک در این زمینه معتقد است فردگرایی در
ها و نیازهاي جدید، کنترل).De Beer and Koster, 2009: 54(ي ثانویه استمدرنیته

ي قوانین، ي مدرن، باعث شده مردم به شبکهارد شده بر افراد در جامعههاي ومحدودیت
شرایط و شروط گره زده شوند. این شرایط افق فکري را براي زندگی مدرن ترسیم کرده 

-Beck and Beck(ریزي و اقدامات مدرن استي آن تفکر، برنامهاست که الزمه

Gernsheim, 2002: 2-3.(
ی که بعد منفی فردگرایی اشاره کردند، باید به آراي دورکیم، پردازاناز میان نظریه

پندارد و آن را زیمل و پارك اشاره کرد. دورکیم فردگرایی افراطی را مذموم میرایزمن، 
داند. وي این نوع معادل خودخواهی و حاصل گسستن فرد از پیوندهاي اجتماعی می

أ آنومی سیاسی خطاب کرده است. در این داند و آن را منشفردگرایی را مربوط به اراده می
کندسیاسی سرپیچی میيافراد از تصورات جمعی و قواعد جامعهيصورت اراده

)Rajabzadeh and Kosari,2002: 37-40 .(هاي پارك معتقد است یکی از ویژگی
Kivisto(کندکن میها را ریشهاي که خود سنتي مدرنیته است، مدرنیتهبرجسته

1999:187-188 .(De Beer and Kosterزدایی تعریف کرده فردگرایی را فرایند سنت
است که در آن همبستگی افراد به نهادهاي سنتی مانند خانواده، اجتماع، کلیسا و طبقه 

فردگرایی به ). De Beer and Koster, 2009: 55(کندطور تدریجی کاهش پیدا میبه
هاي فردي ها و تواناییشکست هر فردي به تالششود که موفقیت یا این باور اطالق می

Colemanحدودي با فردگرایی منافات دارد. اجتماعی تايخود او بستگی دارد. سرمایه

,Sharee Pour(ي مدرن استمعتقد است فردگرایی افسانه رایج جامعه 2009: 315 .(
اعث کاهش اعتماد و بنابراین وجود خودخواهی و یا عدم توجه به منافع جمعی و گروهی، ب
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هاي جدي را در برابر آن جامعه ممکن حس دگرخواهی بین افراد یک جامعه شده و آسیب
سازد.می

يهایی در رابطه با فردگرایی انجام شده است که برخی از آنان جنبهپژوهش
صورت عام و کلی این اي و برخی نیز فردگرایی را بهصورت مقایسهشناختی، برخی بهروان
صورت آماري بهياند. اما پژوهش حاضر با انتخاب جامعهده را مورد بررسی قرار دادهپدی

متغیرهاي فرهنگی و اجتماعی را مورد با استفاده از روش کمی، برخی از اي و نمونه
صورت موردي فردگرایی بهيدهد. در پژوهش حاضر پدیدهسنجش و تحلیل قرار می

شگاه علوم پزشکی کاشان) و با استفاده از روش کمی (دانشجویان دانشگاه کاشان و دان
هاي انجام شده در جهان و ایران اشاره انجام شده است. در ادامه به چند نمونه از پژوهش

خواهد شد:
MoormanوBlakelyهاي عنوان تفاوتگرایی بهـ جمععنوان فردگراییباي امقاله

اند. فردگرایی نوشتهيکند، در زمینهمیبینیفردي که رفتار شهروندي سازمانی را پیش
گرایانه داشته باشد، ها و عقاید جمعدهند که اگر فردي ارزشنتایج این پژوهش نشان می

Moorman and(به احتمال بیشتر وي رفتارهاي شهروندي سازمانی خواهد داشت

Blakely, ردي تا هاي فبر اساس نتایج این پژوهش مشخص شد که تفاوت. )127 :1995
فردگرایی: يمقاله). Ibid:139-141(کندبینی میحدي رفتار شهروندي سازمانی را پیش

وSchimmack،Oishiينوشته،هاهاي فرهنگی بین ملتبعد مهم و معتبر تفاوت
Dienerحاضر، نبود اعتبار همگرا در سنجش میزان فردگرایی به ياست. بر اساس مقاله

دهی است. بر اساس نتایج این پژوهش فردگرایی ي پاسخی در شیوههاي ملیتدلیل تفاوت
هاي فرهنگی هاي فرهنگی است و فردگرایی تنها یک بعد تفاوتبعد معتبر و موثق تفاوت

تنوع ).Schimmack, Oishi and Diener, 2005: 18-30(محسوب شده است
-Eva Green, Jeanيعنوان مقاله،گرایی درون و بین بیست کشورفردگرایی و جمع

Claude Deschamps and Dario Paezمردم بیست کشور با مذکوري است. در مقاله
اند. نتایج این پژوهش نشان داد حتی در نفر مورد بررسی قرار گرفته2533حجم نمونه 

هاي دانشجویان که آشکارا متجانس بودند، تنوع درون کشوري وجود دارد و استفاده نمونه
کشوري مناسب است. در این پژوهش هاي درونشناسی براي تفاوتتژي گونهاز استرا

پذیري، اعتماد به نفس و وابستگی متقابل مورد سنجش قرار نگرش افراد نسبت به رقابت
.)Green et al, 2005: 321-330گرفته است (
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يترین کارهاي انجام شده در این زمینه در ایران بدین قرارند: مقالههمچنین مهم
ثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه مؤبررسی فردگرایی و عواملعنوان بهروان و علیزاده با 

فردگرایی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی که در این مقاله میزان، فردوسی مشهد
مشهد متوسط رو به باال ارزیابی شده است. متغیرهاي تعدد نقش، خلوت شخصی و 

گرایی تأثیر منفی بر أثیر مثبت بر فردگرایی و متغیر سنتروابط اجتماعی تيشبکه
ها افراد در چه تعدد نقش) هر1فردگرایی داشته است. نتایج این پژوهش نشان داد: 

چه میزان خلوت ) هر2یابد. ها هم افزایش میها بیشتر باشد فردگرایی آنمجموعه نقش
چه مدت سکونت در شهر ) هر3شخصی بیشتر باشد فردگرایی آنان نیز بیشتر است و 

).Behravan and Alizadeh, 2008(بیشتر باشد میزان فردگرایی بیشتر است
فردگرایی و يعنوان نگاهی جدید به مناقشهجوادي یگانه و هاشمی در پژوهشی با 

عنوان یکی از جدیدترینراهی اجتماعی بهشناسی به بررسی مفهوم دوگرایی در جامعهجمع
پردازد. از نتایج این پژوهش ي فردگرایی و جمع گرایی میه شده در مناقشهمفاهیم ارائ

توان ) مفهوم فردگرایی، بسیط و بدون تاریخ نیست و می1توان به موارد زیر اشاره کرد: می
) فردگرایی در طول تاریخ از 2از آن در تحلیل رفتارهاي اجتماعی در ایران استفاده کرد. 

دوم قرن بیستم ي) در نیمه3منفی تبدیل شده است و مفهومی مثبت به مفهومی
عنوان یک بهتوجهی به تحقق منافع فردي از طریق منافع جمعیفردگرایی افراطی و بی

).Javadi Yeganeh and Hashemi, 2005(شاخص منفی مورد توجه قرار گرفته است
ل و ارتباطی دردانستن مستقيگرایی با شیوهرابطه فردگرایی و جمعيدر مقاله

دانشجویان ایرانی و آمریکایی است که توسط اسعدي و همکاران به نگارش در آمده است، 
دانشجوي 398گرایی در بین نامه، میزان فردگرایی و جمعي پرسشبا استفاده از شیوه

هاي مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است. بر دانشجوي آمریکایی از رشته277ایرانی و 
يدانستن (یادگیري) مستقل با فردگرایی و شیوهيهاي این پژوهش شیوهافتهاساس ی

داري داشت. میانگین نمرات گرایی همبستگی معنیدانستن (یادگیري) ارتباطی با جمع
دار در دانشجویان پسر بیشتر ازطور معنیي دانستن مستقل و فردگرایی عمودي بهشیوه

Asaadi et(یرانی بیشتر از دانشجویان آمریکایی بوددانشجویان دختر و در دانشجویان ا

al, 2006.(
ها اشاره فردگرایی را مورد سنجش و تحلیل قرارهایی که به آندر مجموع پژوهش

ها وجود دارد؛ ابتدا باید اشاره کرد به لحاظ هایی بین پژوهش حاضر با آناند، اما تفاوتداده
وژوهش حاضر نیز از روش کمی استفاده کرده ها، پروشی مانند برخی از این پژوهش
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کدام از . اما نکته این است که هیچاندهآوري شداستاندارد جمعينامهها از طرق پرسشداده
ي فردگرایی نگاه نکرده است و یا فقط هاي فوق از دید مطالعات فرهنگی به پدیدهپژوهش

حدي متغیرهاي پژوهش حاضر تااند. ضمناًمختصري به آن کردهيدر مباحث نظري اشاره
آماري مورديکه جامعهتوجه به اینها همانند است، اما بابا متغیرهاي برخی از پژوهش
ترین متغیرها نمود فردگرایی در انجام یکی از مهماست،نظر این تحقیق دانشجویان 

است.هاي فوق به آن پرداخته نشده کدام از پژوهشعلمی است که در هیچهايپژوهش

نظري پژوهشچهارچوب 
طور که در بحث مبانی نظري اشاره کردیم آراي متفکران در رابطه با فردگرایی همان

به دو دسته فردگرایی مثبت و منفی تقسیم و ارائه شد. اکنون نظریات مربوطه را با توجه 
در ها مطرح خواهیم کرد. فردگرایی مورد نظر به فرضیات پژوهش حاضر و در چارچوب آن

پژوهش حاضر در واقع همان فردگرایی افراطی مورد نظر دورکیم است که آن را منشأ 
شان در هاياند که منافع و هدففردي شدهايگونهداند. در واقع افراد بهآنومی سیاسی می

سو نبودن منافع جمعی و فردي به معناي در یک. البته لزوماًنیستراستاي منافع جمع 
به معناي عدم وجود فردگرایی اخالقی مورد نظر دورکیم ت، بلکه صرفاًتضاد بودن آن نیس

از میان تواند حاصل تقسیم کار اجتماعی باشد. است. بدین معنا که این منافع و اهداف نمی
زیمل و پارك رایزمن، پردازانی که بعد منفی فردگرایی اشاره کردند، به آراي دورکیم، نظریه

پندارد و آن را معادل خودخواهی و ی افراطی را مذموم میاشاره شد. دورکیم فردگرای
پارك فردگرایی را یکی از داند. همچنین گسستن فرد از پیوندهاي اجتماعی میينتیجه
ها است. فردگرایی به کن شدن سنتداند که باعث ریشهي مدرنیته میهاي برجستهویژگی

هاي فردي ها و تواناییي به تالششود که موفقیت یا شکست هر فرداین باور اطالق می
بنابراین وجود خودخواهی و یا عدم توجه به منافع جمعی و گروهی، خود او بستگی دارد. 

هاي جدي را در باعث کاهش اعتماد و حس دگرخواهی بین افراد یک جامعه شده و آسیب
سازد.برابر آن جامعه ممکن می

مورد نظر پارسونز توجه کنیم، یکی در صورتی که به متغیرهاي اصلی کنش اجتماعی 
اجتماعی يها منافع جمعی است که در برابر منافع فردي قرار دارد. عمل کنندهاز آن

که منافع و اهداف جمع را در نظر اف و منافع خود عمل کند و یا اینتواند با توجه به اهدمی
ی یکی را انتخاب کند. گرایکننده اختیار دارد بین فردگرایی و جمعبگیرد. بنابراین عمل

گرایی پارسونز این احتمال و امکان را در کنار دیگر متغیرهاي اصلی مانند دلبستگی، خاص
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ي و کیفیت ذاتی کنش قرار داده است. همچنین وبر فرد را موجودي اجتماعی و آفریننده
عقالنی مفهوم فردگرایی از مفاهیم کنش و انتخابيداند. وي براي ارائهنظام اجتماعی می

اي از اهداف وي کنش عقالنی هدفمند معطوف به مجموعهياستفاده کرده است. به عقیده
است که ابزار و نتایج ثانوي آن همگی به شکل عقالنی در نظر گرفته و مورد سنجش واقع 

ي مدرن نه ساختاري کالن اجتماعی و شده باشند. همچنین در نظر وي در جامعه
ي وضعیت عمل فردي است. در ي فردي بلکه عقالنیت تعیین کنندههااقتصادي و نه روایت

وجود نظر او عقالنیت نگرشی فراگیر است که در تمام ابعاد زندگی اجتماعی تغییراتی را به
Aazam Azadeh andآورده است ( Tavakkoli توان نتیجه بنابراین می).104 :2007,

سنتی به سمت يیت حرکت او جامعهگرفت منظور وبر از ایجاد تغییرات توسط عقالن
مدرن است.يجامعه

Triandisگرا را مطالعه کرده هاي فردگرا و جمعدیگري است که فرهنگز پردانظریه
است. وي تالش داشت با شناسایی دقیق این دو فرهنگ، مقیاسی استاندارد براي 

وابسته ه تعریف از خود غیرهاي فردگرایانها ایجاد کند. در دیدگاه او گرایشگیري آناندازه
شود. در این فرهنگ و به صورت یک هستی جداگانه ظاهر شده و در روابط بر عقالنیت می

هاي افراد اختالفات شناختی بسیاري را تجربه کرده و در تعیین رفتار بیشتر بر گرایش
ولی گرا از اصهاي جمعکنند. در مقابل آن فرهنگیفردي تا هنجارهاي موجود تکیه می

کنند. در این جوامع مانند خود پیوسته با دیگران و پیروي از هنجارهاي گروه تبعیت می
شناسی و هماهنگی با کنند و اطاعت، وظیفهافراد اختالفات شناختی کمی را تجربه می

).Ibid: 107(گروه جزء اولویت است
ایسه با هاي اخیر به دالیل تاریخی و فرهنگی در مقکشور ایران در طول سده

عنوان نمونه عدم وجود اي اداره شده است. بهي پراکندهگونهیافته بهکشورهاي توسعه
هاي کدام از اقوام و قبیلهاي باعث شده هرهاي ارتباطی، وجود روابط قومی و قبیلهراه

حد بسیاري مستقل عمل کنند. در این رابطه بودون و ایرانی براي رفع نیازهاي خود تا
اند. از سویی به دلیل نبود امکانات ارتباطی ه خوبی به این نکته اشاره کردهبوریکو ب

اند محلی و محدود بمانند، از سوي دیگر پایین بودن میزان پیشرفته، بازارها محکوم
تواند وري باعث پایین ماندن سطح درآمد میانگین شده و در نتیجه دولت نمیبهره

Boudon and(ل حمل و نقل هزینه کندي وسایدرآمدهاي خود را براي توسعه

Bourricaud, که منجر به باال ماندن سطح فردگرایی سازمانی در این )، 218 :2006
هاي این پدیده دالیل بسیاري مطرح شده است که به جوامع شده است. در تبیین ریشه
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ی و ي فردگرایهاي انجام شده در حوزهشود. بر طبق پژوهشها اشاره میترین آنمهم
هاي تاریخی، فرهنگی و اجتماعی اشاره لفان به ریشهؤبررسی آن در بین ایرانیان برخی از م

و بوده که در گذشته مفهومی مثبت ،برخی به فردگرایی به عنوان ویژگی ایرانیان؛ اندکرده
Javadi Yeganeh and(اند عنوان مفهومی منفی تبدیل شده، اشاره کردهاکنون به

Hashemi, اشاره در این زمینهو برخی دیگر به نقش روشنفکران )152-155 :2008
نقش روشنفکران: روشنفکر خودمدار «گوید: طور که قاضی مرادي میاند، همانداشته

عنوان حقیقت مطلق تلقی و آن را براي دهد، بها که خود حقیقت تشخیص میچه رآن
:Ghazi Moradi, 1999(» کندپیروي به مردم معرفی می 34-36(.
ي فردگرایی مورد هاي پژوهش حاضر که تأثیر آن بر پدیدهیکی دیگر از فرضیه

سنجش قرار خواهد گرفت، خودمداري است. خودخواهی بیانگر فردي است که به منظور 
توجه باشد. در این خود نسبت به دیگران بیيهاي خودخواهانهبرآوردن امیال و هدف

ورد نظر باشد، تنها از نقطه نظر نفع شخصی پیگیري حالت اگر هم هماهنگی منافع م
عنوان یکی از این مفهوم را به). Vosoughi and Mirzaei, 2008: 120شود (می

ایرانی که بر فردگرایی منفی تأثیرگذار است مطرح شده است. يهاي جامعهویژگی
تی که این صور، دراستگر ارضاي امیال و منافع شخصی خودمداري یا خودخواهی بیان

منافع با منافع جمعی و گروهی در تعارض باشد. قاضی مرادي در اثر خود به نام در 
پیرامون خودمداري ایرانیان برخی از ابعاد رفتارهاي شخصیت خودمدارانه را داشتن ذهنیت 
استبدادزده، سترونی و تقلید، فقدان عشق و دوستی، ناامیدي و حس حقارت قلمداد کرده 

ي شخصی و خودمداري هر فعالیتی متعلق به حوزهيوي در حوزهيهاست. به عقید
بودگی است شود. در واقع خودمداري استغراق در منخصوصی زندگی در نظر گرفته می

)Ghazi Moradi, 1999: 38-30 ؛Tabatabaei, بنابراین منافع و اهداف ). 2001
هاي خود غرق ین افراد در خواستهگیرد. اشخصی افراد خودمدار برایشان در اولویت قرار می

یابی به اهداف خود منافع دیگران را زیر پا که ممکن است براي دستطوريشوند، بهمی
بگذارند.

هاي عاطفی خودمداري، فقدان عشق و دوستی، ناامیدي همچنین وي در بحث ویژگی
روابط دوستانه ناتوان برد. انسان خودمدار از ایجاد ها نام میو حقارت را از جمله این ویژگی

اعتماد هستند، عمل مشترك در بین آنان ضعیف است و افراد هستند، نسبت به دیگران بی
نسبت به آینده امیدوار نیستند. یکی از دالیل اصلی ناامیدي ایرانیان شرایط مادي زندگی 

:Ibidحاصل و تالش سخت براي تهیه معیشت بوده است (ناشی از طبیعت خشک و بی
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هاي عاطفی، کرداري و فکري که توسط قاضی در مجموع با توجه به ویژگی).160-167
ي مرادي بیان شد، باید دید آیا خودمداري بر میزان فردگرایی تأثیرگذار است. سرمایه

ترین ابعاد تأثیرگذار بر فردگرایی است. حال خود این مفهوم داراي دو فرهنگی یکی از مهم
ي فرهنگی مربوط به سطح تحصیالت و عینی سرمایهبعد ذهنی و عینی است. بعد

ي عملی از بعد عینی این سرمایه هاي علمی افراد است و بعد ذهنی آن استفادهتوانایی
ي فرهنگی بین سرمایهيبوردیو به رابطهپیر حاضر با استفاده از نظریات است. در پژوهش

ایم.و فردگرایی پرداخته
ها در گوناگون سرمایه و روند پویاي تغییر شکل آنتحلیل بوردیو درباره اشکال 

Jalaiepour(هاي نظریه اوست ترین ویژگیترین و مهمهاي مختلف یکی از بدیععرصه

and Mohammadi, 2008: 320 .(هاي اصلی مطرح شده توسط بوردیو یکی از بحث
ي فرهنگی، یهي اقتصادي، سرمااست که داراي اشکال چهار شکل سرمایهيمفهوم سرمایه

با هم ها در جوامع مدرن غالباً. این سرمایهاستي نمادین ي اجتماعی و سرمایهسرمایه
گرددمیي اقتصادي بازبه سرمایهي فرهنگی نوعاًمرتبط هستند، چنانچه سرمایه

)Noghani,2007: 23.(ي فرهنگی به مفهوم بازتولید فرهنگی نیز گره مفهوم سرمایه
ها، ها مدارس براي یادگیري ارزشاشاره به وسایلی دارد که به کمک آنخورده است، که

ي فرهنگی در گذارد. بنابراین باید به تأثیر فراوان سرمایهتأثیر میا هها و عادتنگرش
بوردیو این چهار نوع يپذیري و پیشرفت افراد در جامعه اشاره کرد. زیرا به گفتهجامعه

و ) Fakouhi,2007: 299-300(هاي اجتماعی رد و بدل شده هسرمایه بین افراد و یا گرو
).Jamshidiha and Parastesh, 2006: 23(پذیر است تبدیل

ي اجتماعی هاي بوردیو به آن پرداخته شده سرمایهنوع دیگر سرمایه که در بحث
منظور از آن مجموع منابع بالفعل و بالقوه که کنشگران از طریق عضویت در است و
,Noghani(آورند دست میها بههاي اجتماعی و سازمانشبکه از دیدگاه ).2007:77

دهد تا ي اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی است که به کنشگر اجازه میکلمن، سرمایه
ي اجتماعی را در اعتماد، خود دست یابد. وي وجود سرمایهبا استفاده از آن به منابع 

داند. کارآمد، روابط اقتدار و میزان تکالیف در گروه میرسانی و ضمانت اجراهاي اطالع
که،افرادمیانپیوندهاي عینی )1ي اجتماعی اشاره کرد:باید به اجزاي سرمایه،همچنین

ارتباط بین افراد در فضاي يکنندهبرقراراست واي عینی منظور از آن نوعی ساختار شبکه
وجود اعتماد و هیجانات که مربوط به ، افرادن میاذهنی پیوندهاي ) 2، استعینی اجتماعی 

,Sharee Pour(مثبت در ارتباطات میان افراد است 2009: 300-305.(
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عنوان دو بعد مهم ماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی بهدر پژوهش حاضر به اعت
کدام از این ابعاد درها بر فردگرایی تأکید شده است و هري اجتماعی و تأثیر آنسرمایه
نظریات مختلف مورد بررسی قرار خواهند گرفت. اعتماد به معناي قبول يوسیلهادامه به

که دیگران نیز در موقعیت استریسک در موقعیتی اجتماعی و مبتنی بر حس اطمینان
Francisکننده را پیش گیرند. به تعبیري حمایتو شیوهکنند گونه عمل مشابه به همین

Fukuyama» :اري است که در یک اجتماع منظم، صادق و داراي رفتار تعاونی اعتماد انتظ
صورتی که سطح اعتماد در کلمن نیز معتقد است، در).Ibid: 306(» دهدخود را نشان می

:Coleman, 2007(بین افراد جامعه پایین باشد، نهاد آن جامعه از بین خواهد رفت 

است و منظور از آن همکاري و ي اجتماعی مشارکت اجتماعی بعد دوم سرمایه. )103
هاي هاي اجتماعی در جهت منافع جمعی جامعه است. شبکهمشارکت افراد و گروه

مشارکت مدنی هنجارهاي قوي جامعه را تقویت، ارتباطات را تسهیل و جریان اطالعات را 
,Nateghpour and Firouzabadi(بخشنددر مورد قابل اعتماد بودن افراد بهبود می

2005: وري نیز . بنابراین، با افزایش همبستگی، همکاري و اعتماد در بین افراد، بهره)62
ورزد، زیرا هاي اجتماعی تأکید میکند. بوردیو نیز به مشارکت فرد در شبکهافزایش پیدا می

شود و در نهایت منجر به بهبود این مشارکت سبب دسترسی به امکانات و منابع گروه می
ي اجتماعی محصولی اجتماعی است که ناشی از شود. بنابراین سرمایهشرایط اقتصادي می

,Sharee Pour(آید هاي در سطح اجتماع به دست میتعامل همچنین بافت ).2009:300
ي اجتماعی از اجتماعات کوچک و جدا از حال توسعه به دلیل ضعف سرمایهکشورهاي در

,Boudon and Bourricaud(هم تشکیل شده است يبنابراین جامعه). 2006:219
ي ایرانی به دالیل ي اجتماعی باعث شده جامعهسرمایهيسنتی ایرانی ضعف در حوزه

جغرافیایی و سیاسی به سمت فردگرایی پیش رود و جوامع کوچک شهري و روستایی براي 
اي مستقل عمل کنند.گونهرفع نیازهاي خود به

ها محسوب عنوان گروه مرجع دانشجویان دانشگاهها و وزارت علوم بهاستادان دانشگاه
هاي ها و همچنین انتظارات و راهنماییهاي وزارت علوم و دانشگاهشوند و سیاستمی

هاي متفاوت میزان فردگرایی کالن و خرد را در توانند با اتخاد تصمیماستادان دانشگاه می
هاي انجام شده میزان پژوهشبین دانشجویان تغییر دهند. براي نمونه در صورت توجه به

توان به دلیل رغبت بسیار بیشتر آنان براي کارهاي صورت فردي و گروهی میدانشجویان به
اساس پژوهش انجام شده در بین برخی از دانشجویان تهران، فردي دست پیدا کرد. بر

بندي ساختاري و اجتماعی محیط آموزشی بر احساس خود اثربخشی دانشگاهی سازمان
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Ghazi(ثر است یت بر تالش علمی و عملکرد آنان مؤگذارد، که در نهاانشجویان تأثیر مید

Tabatabaei Hadi Maraji, توان به ضعف ارتباطات حتی در این رابطه می. )34 :2001
کرده است. عدم حضور و یا حضور و مبادالت علمی بین دانشجویان و استادان اشاره 

اي از این ضعف هاي مختلف نمونههاي علمی گروهدر انجمنها رنگ استادان دانشگاهکم
ارتباط است. از نظر کوهن دانش الگویی مبتنی بر حجیت و اتوریته است. اجتماع علمی، 

,Ghaneeirad(هستندعلمی يمتون و استاد منابع اقتدار در جامعه ،بنابراین.)9 :2006
ها و توان گفت با اتخاذ سیاستشود، میاگر به موقعیت استادان در بین دانشجویان توجه 

مدارانه از میزان فردگرایی در بین آنان کاسته و دانشجویان را به سمت هاي گروهروش
کارهاي گروهی و تعاملی به پیش برد.

. در این استتضاد و کشاکش بین سنت و مدرنیته ياکنون عرصهایرانی هميجامعه
Davidکدام در سطحی از این رابطه قرار دارند.هاي اجتماعی هرمیان افراد و گروه

Reisman سه نوع شخصیت اجتماعی را مطرح کرده است که نخستین آن شخصیت
داند. دومین نوع آن شخصیت را متناسب با جوامع کشاورزي میگرا است که آنسنت

حال توسعه است. و سومین نوع آنهدایت شده از درون است، که متناسب با جوامع در
داري است که وي آن را هدایت شده از بیرون نامیده است شخصیت افراد جوامع سرمایه

)Behravan and Alizadeh, 2008: 7.(چه از سنت دور شود، به شخصیت افراد هر
شود و البته نوع فردگرایی در بین دو شخصیت هدایت شده از درون تر میفردگرایی نزدیک

يگرایانههاي جمعاست. سنت ایرانی نیز داراي خصوصیتو هدایت شده از بیرون متفاوت 
هاي ایرانی بود. هاي گسترده، نظام غالب خانوادهبسیاري است. تا چند دهه پیش خانواده

اند. اما در چند بردهافراد اهداف و زندگی خود را به سمت منافع گروهی و قومی پیش می
روستا به شهر و افزایش جمعیت شهرنشینی هاي فراوان از اخیر با توجه به مهاجرتيدهه

گرایانه کاهش یافته است. حال دانشجویان با ورود به دانشگاه، وارد هاي جمعخصوصیت
به دنبال استقالل نسبی و اند و طبیعتاًاي شدههاي هستهجدید و دور از خانوادهيجامعه

هاي فردي هستند.اتخاذ تصمیم
دنیاي مدرن است و به يره شد، فردگرایی زادههاي قبلی اشاگونه در بخشهمان

کند. ذهنیت ناشی اجتماعی زندگی افراد میيهمراه خود مفاهیم و الگوهایی را وارد عرصه
از فردگرایی معانی عقالنیت، انتخاب آزاد، عدم قطعیت را به همراه دارد. از سوي دیگر 

اي که در اصول و مبانی ، جامعهشناسیماسالمی میيعنوان جامعهایرانی را بهيجامعه
چنینی را در خود ندارد. اندیشی، عدم قطعیت و مفاهیم اینفضایی براي انتخاب آزاد، نسبی
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هاي اجتماعی اجتماعی افراد و گروهيبنابراین به همراه مدرنیته فردگرایی نیز به عرصه
تر وجدان عمومی عامدورکیم با افزایش حجم و تراکم جامعه، يوارد شده است. به عقیده

تري پیدا خواهند کرد. همچنین این تغییرات هاي متنوعشده و به موازات آن افراد گرایش
وجود پارچه از اعتقادات بهعنوان سیستمی یکتحوالتی را در عنصر الهی، ماورایی و دین به

دینی، آنان آنان در قواعد يآورد. بنابراین با ورود عقل و منطق و کنجکاوي و مداخلهمی
Aazam Azadeh and(دهند خود را از دست میيقدرت و نیروي اولیه Tavakkoli,

2007: 104.(
دید بدون ي پیشامدرن خودرا ملزم میهمچنین گیدنز معتقد است فرد در جامعه

شکل از رفتار اي از احکام و قوانین اخالقی و دینی پیروي کند. براي هرهیچ شک و شبهه
از قبل معین شده وجود داشت، که فرد باید پذیراي آن باشد. اما انسان شخصی، حکمی

تواند این احکام کلی را مدرن قابلیت بازاندیشی یافته و این امکان را در خود دیده که می
در اثر خود به نام Vosoughi and Mirzaei, 2008: 123-124 .(Sklair(به نقد بکشد 

داري هاي پیشرفته یا سرمایهکند، رمز موفقیت نظاممیاظهار 1جهانینظامشناسی جامعه
ي فردگرایی، گردد که تقویت کنندهها و فرهنگ این جوامع برمیي نگرش انسانبه نحوه

حالی که اذهان سنتی متأثر از جادو و گرایی است. درتمایل به نوآوري و گریز از مناسک
عملی استيعقالنی و تجربههاي مدرن متأثر از تفکر مذهب است، اذهان انسان

)Afroogh, ت با توان انتظار داشبنابراین از برایند نظرات دورکیم و گیدنز می).28 :2005
هاي مهم آن پایبندي به اعتقادات دینی عنوان یکی از جنبهورود مدرنیته و فردگرایی به

رابر برخی از هاي دینی موجود بین افراد در بگرایشهمانند گذشته نباشد و یا اینکه
افزایش سطح فردگرایی منفی را يهاي مفهومی دنیاي مدرن ایستادگی کرده و اجازهجنبه
ندهد.

Daniel Lernerدر برخی کشورهاي آسیایی از 1952اي که در سال در مطالعه
ها ارتباط جمله ایران انجام داد، بین شهرنشینی، میزان مشارکت و دسترسی به رسانه

ها که رسانهوي در این مطالعه به نقش مهم رسانه اشاره کرده است چناننزدیکی یافت. 
ها را تقویت کنند. نقش پررنگ توانند با ایجاد همدلی بین مردم نقش مشارکت آنمی

ست با رسانه در قرن بیست و یکم حاکی از پتانسیل باالي تأثیرگذاري آن دارد. تنها کافی
م بر آن تأثیر مثبتی بر افراد جامعه گذاشت. به شناخت مناسب از جامعه و شرایط حاک

تواند افراد جامعه را به سمت مشارکت بیشتر هدایت کند، بنابراین با لرنر رسانه میيعقیده

1 sociology of the global system
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توان انتظار داشت رسانه با ها در جامعه میتوجه به قدرت رسانه و حضور پررنگ آن
از جامعه، افراد را به سمت منافع و مناسب و البته با شناخت کافیي هااستفاده از برنامه

عنوان ابزاري مهم در سوق دادن جامعه به تواند بهاهداف جمعی هدایت کند و این خود می
گرایی قلمداد شود.سمت جمع

طور معمول سه توان گفت بهکردند، میهاي سنتی ایرانی با یکدیگر زندگی میخانواده
کشیدند. اما اکنون با ار زندگی را به دوش میکرده و بنسل در کنار یکدیگر زندگی می

اي زندگی به صورت هستهها غالباًتوان دید خانوادهایرانی میيتغییر شکل الگوي خانواده
مانند. از سوي دیگر کنند و فرزندان بعد از ازدواج دیگر در کنار خانواده خود نمیمی

گیرند و رفت و آمدها بسیار محدود یها و آشنایان مانند گذشته از یکدیگر خبر نمهمسایه
توان گفت شده است. مرتبط بودن با دیگران یکی از نیازهاي اساسی انسان است. حتی می

مدرن زندگی شده يرفت و آمدهاي خانوادگی و خویشاوندي نیز بسیار متأثر از شیوه
آمدها در اي مشغول و سرگرم کرده که رفت واست. زندگی شهري اکنون افراد را به گونه

هاي تلفن همراه شده است. با این حرکت هاي تلفنی و پیامبهترین حالت تبدیل به تماس
یکدیگر آگاه، با به سمت کاهش رفت و آمدها طبیعی خواهد بود که افراد کمتر از زندگی

ها کمک کنند. محتواي روابط اجتماعی کنش یکدیگر مشورت و در صورت نیاز به آن
دانست. ست. پارسونز کنش اجتماعی در جهت تطبیق با هنجارها میمتقابل اجتماعی ا

وي باید چهار ویژگی داشته: وجود کنشگر دیگر، وجود هدف براي يکنشی که به عقیده
کنش، وجود هر دو طرف کنش و هنجارهایی که براي دستیابی به اهداف نقش بازي 

,Giddens(کنند می 2009: 530.(
خوبی مشاهده توان بههنجارها در نظریات پارسونز را میاهمیت دادن به کنشگر و 

ها باشند. همچنین ها باید در راستاي منافع جمعی و دیگر کنشگرکرد. بنابراین این کنش
توانند به شکل اند. این روابط میهاي بسیاري به اهمیت روابط اجتماعی اشاره کردهپژوهش
ها را تواند دیگر انواع سرمایهت کند و هم میتواند هم خود را تقویاجتماعی میيسرمایه

عنوان یکی از عوامل مهم در ي سالمت بههمچنین روابط اجتماعی در حوزهافزایش دهد؛
,Haeriizadeh et al(شود بهبود سالمت روانی و جسمی شناخته می در ). 30 :2010

اند باعث بهبود شرایط تومجموع روابط اجتماعی و رفت و آمد با آشنایان و خویشاوندان می
اجتماعی سطح يفرهنگی و سرمایهياجتماعی و فرهنگی شود، بنابراین با افزایش سرمایه

فردگرایی باید کاهش یابد.
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مدل تجربی پژوهش:1شکل 
Figure 1: Experimental Research Model

فرضیات پژوهش
معنادار بین: يح شده این پژوهش عبارتند از وجود رابطههاي مطرطور کلی فرضیهبه

) میزان 3؛ ییفردگراو ) خودمداري2و فردگرایی؛ تاریخی و فرهنگی ایرانیانزمینه ) 1
ي اجتماعی (اعتماد اجتماعی و مشارکت ) میزان سرمایه4ي فرهنگی و فردگرایی؛ سرمایه

) 7گرایی و فردگرایی؛ ) سنت6ردگرایی؛ و میزان فنقش استادان ) 5اجتماعی) و فردگرایی؛ 
) میزان رفت و آمد 9) پایگاه اقتصادي و میزان فردگرایی؛ 8هاي دینی و فردگرایی؛ گرایش

و فردگرایی.هاي ارتباطی ) میزان استفاده از رسانه10و فردگرایی و 

ژوهشپشناسیروش
ري به روش پژوهش حاضر در دو بخش نظري و تجربی انجام خواهد شد. بخش نظ

طور ویژه دورکیم، گیدنز، بوردیو، پردازان مختلف، بهاسنادي و با استفاده از آثار نظریه
نظران انجام شده است. بخش تجربی پژوهش نیز به روش زیمل، ویلیامز و دیگر صاحب
نامه بوده است. همچنین آوري اطالعات با استفاده از پرسشپیمایشی انجام شده و جمع

آماري يجامعهاستفاده شده است. SPSSيهاي بدست آمده از برنامهدادهبراي تحلیل
جمعیتی این پژوهش عبارت است از دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که 

320پژوهش با استفاده از فرمول کوکران و تعداد يحجم نمونه.اندنفر بوده9540بالغ بر 

ي تاریخی و زمینه
فرهنگی

خودمداري

گروه مرجع

گراییسنت

پایگاه اقتصادي

استفاده از رسانه

میزان رفت و آمد

هاي دینیگرایش

یي اجتماعسرمایه

ي فرهنگیسرمایه

فردگرایی
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اي بوده است. اطالعات سهمیهگیري نمونهيشیوهونه نیز تعیین نمينفر، تعیین شد. شیوه
مورد تجزیه و تحلیل قرار SPSSافزار آماري ي پژوهش با استفاده از نرمگردآوري شده

آزمون (باپس از انجام پیشهايِ پژوهشبراي ساختنِ شاخصهاي انتخابیگویهگرفتند. 
.به کار گرفته شدندپژوهشاي عنوان ابزارهاي سنجش متغیرهبهنفر)50ي نمونه

اههاي شاخصهاي اصلی پژوهش و گویهشاخص:1جدول 
Table 1: Main Research Indicators and Indicators Items

هاهاي شاخصگویههاي اصلی پژوهششاخص
Main Research

Indicators
Indicators Items

-پایگاه اقتصادي
)0/86(جتماعیا

مسکونیمنزلتقریبیقیمت. 4؛ ماهیانهرآمد. د3؛ شغل. 2؛ تحصیالت. 1
شخصیاتومبیل تقریبیقیمت. 5؛ شخصی

فردگرایی
)0/70(آلفاي کرونباخ: 

. خوداتکایی و انتخاب 4. رقابت؛ 3. خودباوري؛ 2. احساس دوري از جمع؛ 1
هاي خود. اعتقاد به توانایی5شخصی؛ 

فرهنگیيسرمایه
)0/80(آلفاي کرونباخ: 

. خواندن کتاب غیر3. رفتن به سینما و تئاتر؛ 2دانستن زبان خارجی؛ . 1
افزارهاي کامپیوتري. آشنایی با نرم5. دسترسی به اینترنت؛ 4درسی؛ 

اعتماد اجتماعی
)0/62(آلفاي کرونباخ: 

. اعتماد به 4. همکاري؛ 3. اعتماد به همکاران دیگران؛ 2اعتماد به نزدیکان؛ . 1
. اطمینان به دیگران5ي اجتماعی؛ ها و نهادهاسازمان

مشارکت اجتماعی
)0/71(آلفاي کرونباخ: 

ت در . شرک3. تعامل در سطح جامعه؛ 2هاي اجتماعی؛ عضویت در گروه. 1
. شرکت در 5حس خوب در کارهاي گروهی؛. داشتن4کارهاي علمی گروهی؛ 

انتخابات ملی و شهري

نقش گروه مرجع
)0/89(: آلفاي کرونباخ

. 3هاي آموزشی و پژوهشی؛ . سیاست2. ترغیب استادان به کار گروهی؛ 1
هاي علمی؛ . عضویت استادان در انجمن4راهنمایی استادان در کارهاي گروهی؛ 

. همکاري با دانشجویان5
گراییسنت

)0/82(آلفاي کرونباخ: 
. 3ادگی سنتی؛ هاي خانو. اهمیت دادن به ارزش2. اعتقاد به باورهاي سنتی؛ 1

مخالفت با تجدد و تغییر. 5گرایی علمی و ذهنی؛ . سنت4گرایی؛ محلی
رفت و آمد
)0/70(آلفاي کرونباخ: 

. رفت و آمد با آشنایان 3. رفت و آمد با همسایگان؛ 2. رفت و آمد با دوستان؛ 1
تان. ارتباط تلفنی با دوس5. رفت و آمد با همکاران و استادان؛ 4شاوندان، یو خو

داريمیزان دین
)0/82(آلفاي کرونباخ:

. پیروي از دستورات 3. اعتقاد به امور دینی و اخالقی؛ 2. انجام اعمال دینی؛ 1
در رابطه با . عدم تردید 5. میزان شناخت دینی و اخالقی؛ 4دینی و اخالقی؛ 

مسائل اخالقی و دینی
خودمداري
)0/73(آلفاي کرونباخ: 

. عدم 3توجهی نسبت به دیگران؛ . بی2نافع شخصی؛ . اهمیت دادن به م1
. نبود از خودگذشتگی و ایثار5ف؛ . عدم تحمل نطرات مخال4رعایت قانون؛ 

استفاده از رسانه
)0/73(: آلفاي کرونباخ

. گوش دادن به موسیقی؛ 3. تماشاي فیلم؛ 2. استفاده از تلویزیون و ماهواره؛ 1
رفتن به سینما و تئاتر.5زنامه؛ مجله و روي. مطالعه4
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هاي پژوهشیافته
دهد که: به هاي این پژوهش در بخش مشخصات عمومی پاسخگویان نشان مییافته

درصد، از 4/89نفر، یا 286اند (لحاظ قومی اکثریت پاسخگویان این پژوهش فارس بوده
ها نیز از اقوام تُرك، نفر از آن34اند)؛ عنوان زبان خود انتخاب کردهها زبان فارسی را بهآن

نفر اهل 8درصد) از پاسخگویان شیعه و 5/97نفر (312لُر و کُرد بودند. از نظر مذهبی، 
نفر 57درصد) پاسخگویان مجرد و 2/82نفر (263اند. از نظر وضعیت تأهل، تسنن بوده

ها درصد) از آن8/92نفر (297اند. به لحاظ محل سکونت، هل بودهأدرصد) مت8/17(
51نفر (189درصد) روستانشین بودند. به لحاظ جنسیتی 2/7نفر (23شهرنشین و 

نفر 282درصد) مرد بودند. به لحاظ تحصیالت 41نفر (131درصد) از پاسخگویان زن و 
درصد) در مقطع کارشناسی 4/24نفر (78ها در مقطع کارشناسی و درصد) از آن6/75(

درصد) از دانشجویان 6/66نفر از پاسخگویان (126کردند. همچنین ارشد تحصیل می
درصد) از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان بودند.4/33نفر (63دانشگاه کاشان و 

ات پژوهشآزمون فرضی
توان یکی از گیرند. این بخش را میدر این بخش از پژوهش فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار می

گر شمار آورد، زیرا در همین بخش است که فرضیات مورد نظرِ پژوهشهاي پژوهش بهترین بخشمهم
گر شود. در این زمینه پژوهشها مشخص میبه محک آزمون گذاشته شده و درستی یا نادرستی آن

بین متغیرها را مشخص کند. در يها استفاده کرده و رابطهترین آمارهتالش کرده است از مناسب
اي بوده است، از ها فاصلهبین متغیرهایی که سطح سنجش آنيابطههمین راستا جهت سنجش ر

ي ي بین متغیرهاي اسمی و متغیر وابستهآزمون سنجش همبستگی پیرسون و جهت سنجش رابطه
ها استفاده شده است. متغیرهاي آنسطح معناداريو T، آزمونF، آزمونEtaپژوهش از ضریب

ي متغیرهاي ، وضعیت تأهل و محل سکونت دانشجویان. بقیهیتجنساند از: اسمی این پژوهش عبارت
ي پژوهش در سطح سنجش ها با متغیر وابستهي آناي بوده و رابطهاین پژوهش متغیرهاي فاصله

اند.آید، مورد سنجش قرار گرفتهاي، که بهترین سطح سنجش به شمار میفاصله
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میان متغیرهاي اسمی و فردگراییرابطهآزمون 

میان متغیرهاي اسمیهمبستگی میزان فردگرایی و:2جدول 
Table 2: Correlation of Individualism and Nominal Variables

.FSigمیانگینفراوانیمواردمتغیرها (F)

VariablesCases
Frequen

cy
MeanFSig. (F)

13150/59مردجنسیت
1/0950/296 18951/40زن

مقطع
تحصیلی

2422/01کارشناسی
0/8470/358 781/93کارشناسی ارشد

26338/78مجردوضعیت تأهل
0/4640/496 5738/10هلمتأ

29738/64شهرمحل سکونت
0/0140/905 2338/82روستا

قومیت

28638/88فارس

1/1180/314
1136/09لر

340کرد

2036/75ترك

31238/62شیعهمذهب
0/3780/539 840/12سنی

در 59/50هاي میزان گرایش به فردگرایی در بین دو جنس (میانگینيمقایسه-1
) و سطح 095/1(Fي در بین دانشجویان زن)، مقدار آماره40/51بین دانشجویان مرد و 

از نظر میزان گرایش به فردگرایی در آن هستند که ي) نشان دهنده035/0معناداري آن (
نفر) تفاوت معنادار وجود ندارد.320بین دو جنس زن و مرد (با تعداد کل 

در بین 01/2هاي میزان فردگرایی در بین دو مقطع (میانگینيمقایسه-2
Fيدر بین دانشجویان کارشناسی ارشد)، مقدار آماره93/1دانشجویان کارشناسی و 
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آن هستند که از نظر میزان يدهنده) نشان358/0ح معناداري آن () و سط847/0(
فردگرایی در بین دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تفاوت معنادار وجود ندارد.

در بین 59/50هاي میزان فردگرایی در بین دو جنس (میانگینيمقایسه-3
) و سطح 464/0(Fيهدر بین دانشجویان زن)، مقدار آمار40/51دانشجویان مرد و 

آن هستند که از نظر میزان فردگرایی در بین دو يدهنده) نشان496/0معناداري آن (
جنس زن و مرد تفاوت معنادار وجود ندارد.

هاي میزان فردگرایی در بین دانشجویان شهري و روستایی میانگینيمقایسه-4
Fيویان روستایی)، مقدار آمارهدر بین دانشج82/38در بین دانشجویان شهري و 64/38(

آن هستند که از نظر میزان ي) نشان دهنده905/0) و سطح معناداري آن (014/0(
فردگرایی در بین دانشجویان شهري و روستایی تفاوت معنادار وجود ندارد.

در بین دانشجویان 88/38هاي میزان فردگرایی در بین اقوام (میانگینيمقایسه-5
در بین 75/36در بین دانشجویان کُرد و 40در بین دانشجویان لُر، 09/36فارس، 

يدهنده) نشان314/0) و سطح معناداري آن (118/1(Fيدانشجویان تُرك)، مقدار آماره
آن هستند که از نظر میزان فردگرایی در بین اقوام یاد شده تفاوت معنادار وجود ندارد.

62/38ردگرایی در بین دانشجویان سنی و شیعه (هاي میزان في میانگینمقایسه- 6
) و 378/0(Fيدر بین دانشجویان سنی)، مقدار آماره12/40در بین دانشجویان شیعه و 

ي آن هستند که از نظر میزان فردگرایی در بین دهنده) نشان539/0سطح معناداري آن (
دو مذهب شیعه و سنی تفاوت معنادار وجود ندارد. 

متغیرهاي جنسیت، مقطع دهند که هاي این پژوهش نشان میدادهدر مجموع، 
تحصیلی، وضعیت تأهل، محل سکونت، قومیت و مذهب در میزان فردگرایی تأثیري ندارند.

، اعتماد اجتماعی، ي فرهنگیسرمایهکه متغیرهاي مشخص شددر آزمون فرضیات پژوهش نیز 
ییفردگرابر رفت و آمد و گرایش دینیگرایی،گروه مرجع، سنتعملکرد مشارکت اجتماعی،

ییبر فردگرامعنادار و مستقیم ریثأتنیز يخودمدارمعنادار و معکوس دارند. متغیر ریثأت
هاي ارتباطی با متغیر استفاده از رسانهی و ـ اجتماعياقتصادگاهیپامتغیرهاي .دارد

بین متغیرهاي پژوهش نشان يهاي رابطهآزمون،طور کلیبهاند.ارتباط نداشتهییفردگرا
مشارکت ، اعتماد اجتماعی، ي فرهنگیسرمایهمتغیرهاي باال رفتن موازاتبه دهند که:می

، ها، روابط اجتماعی و گرایش دینیعملکرد مطلوب گروه مرجع، پایبندي به سنتاجتماعی،
تن میزان شود و برعکس؛ همچنین، به موازات باال رفدانشجویان افزوده میییفردگرابر 

.رود و برعکسباال میییفردگراي، میزان خودمدار
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»فردگرایی«هاي روابط میان متغیرهاي پژوهش و متغیر نتایج آزمون:3جدول 
Table 3: Test results of the Relationship between the Research Variables

and the Individualism Variable
و هاي آماري آزمون

هانتایج آن
متغیرهاي مستقل

ضریب 
همبستگی 

پیرسون

سطح 
معناداري 
همبستگی

ي نهـایینتـیجه
آزمون

نوع رابطه با 
متغیر اصلی در 

تحلیل مسیر
Statistical Tests and
their Results

Independent
Variables

Pearson
Correlation
Coefficient

Significant
level of

Correlation

The final result
of the test

The type of
Relationship

with the Main
Variable in

Path Analysis

-ي فرهنگیسرمایه 0/1550/006
ي وجود رابطه

فاقد رابطهمعنادار و مستقیم

-اعتماد اجتماعی 0/2760/000
ي وجود رابطه

معنادار و مستقیم
غیر يرابطه

مستقیم

-مشارکت اجتماعی 0/2190/000
ي وجود رابطه

ي مستقیمرابطهمعنادار و مستقیم

-نقش گروه مرجع 0/2300/000
ي وجود رابطه

فاقد رابطهمعنادار و مستقیم

-گراییسنت 0/1250/026
ي وجود رابطه

معنادار و مستقیم
غیر يرابطه

مستقیم

-رفت و آمد 0/3540/000
ي هوجود رابط

ي مستقیمرابطهمعنادار و مستقیم

-گرایش دینی 0/2590/000
ي وجود رابطه

ي مستقیمرابطهمعنادار و مستقیم

0/2910/000خودمداري
ي وجود رابطه

ي مستقیمرابطهمعنادار و مستقیم

0/1430/080استفاده از رسانه
ي وجود رابطه

فاقد رابطهمعنادار و مستقیم

ـ اجتماعیپایگاه اق 0/1030/066تصادي 
ي عدم رابطه
فاقد رابطهمعنادار
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چند متغیره و تحلیل مسیررگرسیون
توان گفت که میزان هاي روابط میان متغیرهاي پژوهش میبا توجه به نتایج آزمون

تأثیر خام یا ناخالص متغیرهاي مختلف تأثیرگذار بر متغیر تأثیرپذیر گرایش به فردگرایی 
که آیا میزان همبستگی میان متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته به حدي است و اینچقدر

ها چند این آزمونها معنادار است. هراي میان آناست که بتوان گفت چنین رابطه
توان با اتکاء دهند، اما نمیيِ متغیرهايِ مذکور با متغیر وابسته را نشان میمعناداريِ رابطه

ي میزانِ اثرگذاري خالصِ متغیرهايِ مستقل بر متغیر وابسته ها دربارهنبه نتایج این آزمو
ل بر متغیر وابسته به داوري پرداخت. بدین منظور برآورد تأثیرِ خالصِ متغیرهاي مستق

ضروري است. 
دهند که میان برخی از هاي روابط میان متغیرها نشان میعبارت دیگر، آزمونبه

دهند که ها نشان نمیي معنادار وجود دارد، اما آنوابسته رابطهمتغیرهاي مستقل و متغیر 
میزان تأثیر خالص متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته چقدر است. 

توان میزان تأثیر خالص متغیرهاي هایی که از طریق آن میترین روشیکی از رایج
ون همچنین مستقل بر متغیر وابسته را برآورد کرد روش رگرسیون است. روش رگرسی

,Muller(دهد که آیا میان خود متغیرهاي مستقل همبستگی وجود دارد یا خیرنشان می

امکان وقوع یک پدیده در (بینی عالوه بر این، از رگرسیون براي پیش). 299-338 :1999
شود ، استفاده می)آینده، با توجه به میزان تأثیر عوامل خاص در زمان انجام پژوهش

)Saroukhani, 2007: 161 .(
که همگی در سطح اطمینان ن پژوهش نُه متغیر مستقل پژوهش (بدین منظور در ای

ي پژوهش بودند) انتخاب شده و با ي معنادار با متغیر وابستهدرصد داراي رابطه99
ي ها و متغیر وابستهچگونگی روابط میان آن1استفاده از روش رگرسیون گام به گام

متغیرهايِ مستقلِ پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت.پژوهش و همچنین روابط میانِ خود

1 Stepwise
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بینی گرایش به فردگراییاي پیشبرعناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش گام به گام:4جدول 
Table 4: Principal Elements of Multivariate Analysis by Step-by-Step

Method for Predicting Tendency to Individualism

اشتباه استانداردتعدیل شدهRR2R2متغیرهاي وارد شدهمراتب ورود متغیرها
Hierarchy of

Entering
Variables

Imported VariablesRR2Adjusted R2Standard
Error

0/2900/0840/0810/611میزان رفت و آمدگام اول

0/3920/1530/1480/589میزان خودمداريگام دوم

0/4610/2130/2050/569داريمیزان دینگام سوم

0/4780/2280/2190/564میزان مشارکت اجتماعیگام چهارم

ي معنادار و دهد که از میان نه متغیر مستقلی که داراي رابطهنشان میجدول باال
، اعتماد اجتماعی، فرهنگیيسرمایهاند، یعنی، پژوهش بودهيمستقیم با متغیر وابسته

خودمداري و ، داريدین، میزان رفت و آمد، گراییسنتمشارکت اجتماعی، نقش گروه مرجع، 
و داريدین،خودمداري، میزان رفت و آمدجمعی، چهار متغیر، یعنیهاي ارتباطعملکرد رسانه

همچنین، این جدول .دانپژوهش بودهي، داراي تأثیر مستقیم بر متغیر وابستهمشارکت اجتماعی
بینی گرایش دانشجویان به فردگرایی داراي چهار گام (مرحله) است. پیشيدهد که معادلهنشان می

است. ضریب 478/0در گام چهارم )R(بر اساس جدول مذکور ضریب همبستگی چند متغیره
شده به معادله در دهد که چهار متغیر واردآمده در گام چهارم نیز نشان میبه دست)R2(تعیین

بینی یا ی را پیشدرصد) از واریانس گرایش دانشجویان به فردگرای23(23/0توانند حدود مجموع می
عبارت دیگر، متغیرهاي مذکور در مقایسه با دیگر متغیرهاي پژوهش بیشترین تأثیر را تبیین کنند. به

هاي) چهارگانه در سطح اطمینان به دست آمده در تمام مراحل (گامR2بر متغیر وابسته دارند.
به دست آمده در گام چهارم R2درصد از لحاظ آماري معنادار بوده است. با توجه به99حداقل 

) از واریانس گرایش دانشجویان به فردگرایی توسط 1- 23/0= 77/0درصد (77توان گفت حدود می
متغیر مذکور متغیرهاي دیگر نیز چهار متغیر مذکور تبیین نشده است. بنابراین، عالوه بر چهار

توان این پدیده را ناشی از توانند در گرایش دانشجویان به فردگرایی مؤثر باشند و ضرورتاً نمیمی
ها براي متغیرهاي درون معادله ي مذکور دانست. در این جدول نیز سایر آمارهگانهمتغیرهاي چهار

) براي نشان دادن نمرات خام متغیرهاي Bرایب رگرسیون (اند از: ضها عبارتاند. این آمارهآورده شده
) براي نشان دادن تأثیر خالص Betaدرون معادله، ضرایب استاندارد متغیرهاي درون معادله (
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و مقادیر آزمون )گویندنیز می1ها ضرایب مسیرمتغیرهاي درون معادله بر متغیر وابسته (که به آن
»T « و»T.Sig «عناداري ضرایب رگرسیون، ضرایب استاندارد، همبستگی نیمه براي نشان دادن م

دهد که ضریب رگرسیون براي چهار متغیر مذکور نشان می» T«جزئی و همبستگی جزئی. آزمون 
درصد اطمینان از لحاظ آماري معنادار است.99در سطح حداقل 

در گام چهارمیگرایش به فردگرایبینی عناصر متغیرهاي درون معادله براي پیش:5جدول
Table 5: Elements of Variables Entered the Equation to Predict

Individualism Tendency in Step Four

BBetaTSig. (T)نام متغیرردیف

OrderVariable NameBBetaTSig. (T)

-میزان رفت و آمد1 0/283- 0/254- 4/9980/000

-0/282میزان خودمداري2 0/3066/0750/000

-داريمیزان دین3 0/244- 0/224- 4/3280/000

-میزان مشارکت اجتماعی4 0/137- 0/130- 2/5100/013

دهد که از میان دوازده متغیر مستقل، تنها چهار متغیر کلی، جدول باال نشان میطوربه
هاي دیگر داراي همبستگی کافی با متغیر وابسته ي رگرسیونی شده و متغیرتوانسته است وارد معادله

اند. توصیف ي رگرسیونی شوند، به همین دلیل از معادله خارج شدهاند که بتوانند وارد معادلهنبوده
آماري این متغیرها در جدول بعدي آورده شده است. 

ام چهارمدر گمیزان فردگرایی بینیعناصر متغیرهاي خارج از معادله براي پیش:6جدول 
Table 6: Elements of Variables Out of the Equation to Predict the Level

of Individualism in Step Four

TSig. (T)همبستگی جزئینام متغیرردیف

OrderVariable NamePartial CorrelationTSig. (T)

-فرهنگیيسرمایه1 0/040- 0/7030/483

0/0360/2640/519ماد اجتماعیاعت2

-نقش گروه مرجع3 0/049- 0/8760/382

0/0310/5450/586گراییسنت4

-هااستفاده از رسانه5 0/001- 0/0180/986

ئول آن سضریب مسیر کسري از انحرافات استاندارد متغیر وابسته است که عامل معین شده مستقیماً م1
اي و ثبات عوامل دیگر، از هاي مشاهدهاست؛ یعنی کسري است که با تغییر عامل معین شده به نسبت داده

اند، حاصل اند، یا خارج از معادله قرار گرفتهها، یعنی عواملی که در تحلیل مسیر لحاظ نشدهیماندهجمله باق
عبارت دیگر، ضریب مسیر به تأثیر مستقیم یک متغیر (که علت فرض شده است) در متغیر دیگر شود. بهمی

).Kerlinger, 1987: 412(» کند(که معلول فرض شده است) داللت می
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فرهنگی، اعتماد اجتماعی، گروه مرجع، ي، متغیرهاي سرمایه6با توجه به جدول 
. البته عدم ورود متغیرهاي هستندرهاي خارج از معادله گرایی و رسانه جزء متغیسنت

ها از نظر ي رگرسیونی ضرورتاً به معناي کم اهمیت بودن آنخارج از معادله به معادله
تأثیرگذاري بر متغیر وابسته نیست. این قضیه بدان معناست که متغیرهاي خارج از 

ي رگرسیونی تأثیر کمتري بر ي رگرسیونی در مقایسه با متغیرهاي درون معادلهمعادله
توان متغیرهاي خارج از معادله را از نظر اثرگذاري گاه نمیمتغیر وابسته دارند. اساساً هیچ

ي معناداري بر متغیر وابسته بدون اهمیت تلقی کرد، مگر آن که اثبات شود هیچ رابطه
اي در مورد همیان متغیرهاي خارج از معادله و متغیر وابسته وجود ندارد. چنین قضی

ي رگرسیونی طور کلی، معادلهي این پژوهش نیز مصداق دارد. بهمتغیرهاي خارج از معادله
ها گرایش دانشجویان به ي آنتوان به واسطهترین متغیرهایی که میدهد که مهمنشان می

ان . میز2میزان رفت و آمد؛. 1بینی (تبیین) کرد به ترتیب عبارتند از: فردگرایی را پیش
.میزان مشارکت اجتماعی. 4. میزان دینداري؛ 3خودمداري؛ 

در این پژوهش براي ترسیم نمودار مسیر ابتدا رگرسیون گام به گام اجرا شد و نتایج 
ي معنادار و مستقیم با متغیر آن نشان داد که از میان نُه متغیر مستقلی که داراي رابطه

میزان ، میزان رفت و آمدمستقل، یعنیاند، فقط چهار متغیر ي پژوهش بودهوابسته
ي داراي همبستگی مستقیم با متغیر وابستهمیزان مشارکت اجتماعیوداري میزان دین، خودمداري

(گرایش دانشجویان به فردگرایی) هستند. از سوي دیگر، متغیرهاي اعتماد پژوهش
اري با متغیر و خودمدمشارکت اجتماعی ي متغیرهاي گرایی به واسطهاجتماعی و سنت

اند. همچنین میانِ خود متغیرهاي مذکور نیز همبستگی وابسته داراي همبستگی بوده
وجود دارد؛ بدین معنا که خودمداري با رفت و آمد داراي همبستگی است. بدین ترتیب در 

واسطه) و دو متغیر داراي تأثیر غیرمدل مسیر چهار متغیر داراي تأثیر مستقیم (بی
دهد، از بین چهار که نمودار مسیر نشان میشود. همچنانواسطه) ترسیم میمستقیم (با

متغیر، متغیر خودمداري داراي تأثیرِ مستقیم بر دیگر متغیرها هستند. این متغیرها عبارتند 
. همچنین از بین متغیرهایی که تأثیر غیرمستقیم مشارکت اجتماعیو داري رفت و آمد، دیناز: 

دارند نیز باید اشاره کرد، اعتماد اجتماعی بر خودمداري تأثیر معکوس با میزان فردگرایی
چه اعتماد هر،گرایی بر مشارکت اجتماعی تأثیر مستقیم دارد. بنابراینو سنتداشته

چقدر هر،همچنین؛گیردتري قرار میپایینياجتماعی بیشتر باشد، خودمداري در درجه
اعی بیشتر است.گرایی بیشتر باشد، مشارکت اجتمسنت
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بینی متغیر فردگراییهاي مربوط به چهار بار اجراي رگرسیون براي پیشآماره:7جدول 
Table 7: Four-Step Regression Statistics to Predict Individualism

Variable

RR2متغیرهاي مستقلمتغیر وابسته
R2 تعدیل

شده
اشتباه 
FSig. (F)استاندارد

Dependent
variable

Independent
variables

RR2Adjusted
R2

Standard
Error

FSig. (F)

میزان فردگرایی
داري؛ رفت و آمد؛ دین

مشارکت اجتماعی؛ 
خودمداري

0/4780/2280/2190/56423/300/000

داري؛ رفت و آمد؛ دینخودمداري
0/1930/0370/0280/5044/070/007مشارکت اجتماعی

0/1270/0160/0070/3401/720/000خودمداريماد اجتماعیاعت

0/1720/0300/0200/6275/910/023مشارکت اجتماعیگراییسنت

دهد که ضریب همبستگی چندگانه یا چند متغیره بین متغیر نشان می7جدول 
رفت و ، يداردیني پژوهش) و چهار متغیرگرایش دانشجویان به فردگرایی (متغیر وابسته

نیز R2ياست. آماره47/0(متغیرهاي مستقل پژوهش) خودمداريومشارکت اجتماعی، آمد
درصد) از تغییرات واریانس متغیر گرایش دانشجویان 23(23/0ي آن است که دهندهنشان

گردد. براي ترسیم نمودار مسیر به فردگرایی توسط چهار متغیر مذکور تبیین می
ي معنادار با متغیر تقیم و غیر مستقیم متغیرهاي مستقل داراي رابطهي تأثیر مسمحاسبه

وابسته بر متغیر وابسته ضروري است. ممکن است متغیرهاي مستقل اثرگذار بر متغیر 
عالوه بر تأثیر مستقیم بر متغیر ـاندي رگرسیونی قرار گرفتهکه در درون معادلهـوابسته 

با واسطه) بر آن نیز باشند. از سوي دیگر، ممکن است مستقیم (وابسته داراي تأثیر غیر
برخی از متغیرهاي مستقل فقط داراي تأثیر غیر مستقیم بر متغیر وابسته باشند. براي 
نشان دادن تأثیر مستقیم و خالص متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته، ارقام ضرایب مسیر 

شوند.رسیم شده است درج میروي برداري که از متغیر مستقل به سوي متغیر وابسته ت
میزان تأثیر غیر مستقیم متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته نیز از طریق حاصل ضرب 

از متغیر مستقل تا متغیر ـمقادیر ضرایب رگرسیونی درج شده روي بردارهاي مسیر
ي بیش از یک متغیر آید. ممکن است یک متغیر مستقل به واسطهبه دست میـوابسته

ي میزان دیگر با متغیر وابسته همبستگی داشته باشد. در این صورت براي محاسبهمستقل 
تأثیر غیر مستقیم آن بر متغیر وابسته باید ضرایب تأثیر آن در هر مسیر را جداگانه 
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مستقیم متغیر مذکور بر عنوان تأثیر غیرها را بهمحاسبه نمود و سپس حاصل جمع آن
مستقیم یک متغیر مستقیم و غیرجمع تأثیراته محسوب کرد. حاصلِمتغیر وابست

ي تأثیر کل همان متغیر بر متغیر وابسته است. ممکن است میزان تأثیر غیردهندهنشان
مستقیم برخی از متغیرهاي خارج از معادله بر متغیر وابسته حتی از میزان تأثیر متغیر یا 

اند بیشتر باشد و این بدان تهي مستقیم با متغیر وابسمتغیرهاي خاصی که داراي رابطه
توان برخی از متغیرهاي خارج از معادله را به دلیل نداشتن معناست که به سادگی نمی

ي مستقیم با متغیر وابسته در ترسیم نمودار مسیر کنار گذاشت.رابطه

گرایش دانشجویان به «مستقیم و تأثیر کل متغیرهاي مستقل بر تأثیر مستقیم و غیر:8جدول 
»ردگراییف

Table 8: Direct and Indirect Effect and the Total Effect of Independent Variables on
Students' Tendency to Individualism

تأثیر کلمستقیمرتأثیر غیتأثیر مستقیمنام متغیر
Variable NameDirect EffectIndirect EffectTotal Effect

-میزان رفت و آمد 0/2540/000- 0/254

0/3060/0460/352میزان خودمداري

-داريمیزان دین 0/2240/000- 0/224

-میزان مشارکت اجتماعی 0/1300/000- 0/130

-0/000میزان اعتماد اجتماعی 0/017- 0/017

-0/000گراییمیزان سنت 0/021- 0/021

ول داراي تأثیر مستقیم و دو متغیر نیز داراي تأثیر غیردهد که چهار متغیر انشان می8جدول 
شود که از نظر میزان طور کلی، با توجه به جدول باال، مالحظه میاند. بهمستقیم بر متغیر وابسته

متغیره و تحلیل ي پژوهش در رگرسیون چنداهمیت و تأثیر متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته
میزان . 2؛ )- 254/0میزان رفت و آمد (با تأثیر کل . 1رتیب، عبارتند از: ترین متغیرها، به تمسیر، مهم

رکت میزان مشا. 4؛ )- 224/0(با تأثیر کل داري میزان دین. 3)؛ 352/0خودمداري (با تأثیر کل 
. میزان 6؛ )- 017/0(با تأثیر کل . میزان اعتماد اجتماعی5؛ )- 130/0اجتماعی (با تأثیر کل 

.)- 021/0ر کل (با تأثیگرایی سنت
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نمودار عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش دانشجویان به فردگرایی:2شکل 
Figure 2: Diagram of Social Factors Affecting Students' Tendency to

Individualism

گیريخالصه و نتیجه
هاي ایران طی سدهایرانی و وضعیت اجتماعی و فرهنگیيبا توجه به شرایط جامعه

هایی در ایرانی درگیر مسائل خاص فرهنگی و اجتماعی شده است. فرضیهياخیر، جامعه
آماري با يفردگرایی در این جامعهيرابطه با تأثیر متغیرهایی در تضعیف و تقویت پدیده

نظران آن مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهاي خودمداري، استفاده از نظریات صاحب
ي اجتماعی (اعتماد اجتماعی و مشارکت تاریخی و فرهنگی ایرانیان، سرمایهيریشه

هاي دینی، روابط اجتماعی و نقش رسانه گرایی، گرایشاجتماعی)، نقش گروه مرجع، سنت
خود مورد تحلیل قرار گرفت و تأثیر هر کدام در يبر اساس نظریات اندیشمندان حوزه

تخراج شد. در بخش سنجش میزان متغیرهاي پژوهش آماري پژوهش اسيرابطه با جامعه
جویان متوسط رو به پایین، میزان رت بدست آمد: میزان فردگرایی دانشنتایج بدین صو

فرهنگی آنان متوسط رو به پایین، میزان اعتماد اجتماعی باال، میزان مشارکت يسرمایه
گرایی متوسط رو به باال، جتماعی باال،  نقش گروه مرجع در فردگرایی پایین، میزان سنت

میزان رفت و آمد متوسط رو به باال، میزان دینداري باال، میزان خودمداري پایین و میزان 
همچنین جایگاه پایگاه اقتصادي غالب ها متوسط رو به پایین بوده است؛هاستفاده از رسان
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که داراي دانشجویان پایین بوده است. همچنین مشخص شد، از میان نُه متغیر مستقلی 
، رفت و آمداند، چهار متغیر، یعنیي پژوهش بودهي معنادار و مستقیم با متغیر وابستهرابطه

.اندي پژوهش بودهداراي تأثیر مستقیم بر متغیر وابستهمشارکت اجتماعیو داريدین،خودمداري
دگرایی ) از واریانس گرایش دانشجویان به فر1- 23/0=77/0درصد (77توان گفت حدود می

توسط چهار متغیر مذکور تبیین نشده است. بنابراین، عالوه بر چهار متغیر مذکور متغیرهاي دیگر نیز 
توان این پدیده را ناشی از توانند در گرایش دانشجویان به فردگرایی مؤثر باشند و ضرورتاً نمیمی

اعتماد اجتماعی، فرهنگی،يمتغیرهاي سرمایههمچنین ي مذکور دانست.متغیرهاي چهارگانه
. البته عدم ورود هستندگرایی و رسانه جزء متغیرهاي خارج از معادله گروه مرجع، سنت

ها ي رگرسیونی ضرورتاً به معناي کم اهمیت بودن آنمتغیرهاي خارج از معادله به معادله
از از نظر تأثیرگذاري بر متغیر وابسته نیست. این قضیه بدان معناست که متغیرهاي خارج 

ي رگرسیونی تأثیر کمتري بر ي رگرسیونی در مقایسه با متغیرهاي درون معادلهمعادله
متغیر وابسته دارند. در قسمت تحلیل مسیر نیز مشخص شد، ضریب همبستگی چندگانه یا 

ي پژوهش) و چهار چند متغیره بین متغیر گرایش دانشجویان به فردگرایی (متغیر وابسته
47/0(متغیرهاي مستقل پژوهش) خودمداريومشارکت اجتماعی،آمدرفت و، داريدینمتغیر

درصد) از تغییرات واریانس 23(23/0ي آن است که دهندهنیز نشانR2ياست. آماره
در مجموع گردد. متغیر گرایش دانشجویان به فردگرایی توسط چهار متغیر مذکور تبیین می

میزان وابسته پژوهش (فردگرایی) بدین ترتیب است: میزان تأثیر کلی متغیرهاي مستقل بر متغیر
)، میزان مشارکت - 224/0(میزان دینداري )، 352/0میزان خودمداري (، )- 254/0رفت و آمد (

.)- 021/0(گرایی ، میزان سنت)- 017/0(میزان اعتماد اجتماعی)، - 130/0اجتماعی (
یرهاي خودمداري، روابط یابیم، متغبنابراین با توجه به نمودار تحلیل مسیر درمی

اجتماعی (میزان رفت و آمد)، دینداري و مشارکت اجتماعی تأثیر مستقیمی بر میزان 
فردگرایی دانشجویان داشته است. در صورتی که میزان این تأثیر دقت کنیم، مشخص 

شود با افزایش خودمداري، فردگرایی دانشجویان نیز افزایش یافته است. همچنین می
ابط اجتماعی و مشارکت اجتماعی تأثیر معکوس و مستقیمی بر میزان دینداري، رو

اند. بدین معنا که با افزایش دینداري، مشارکت اجتماعی و روابط اجتماعی فردگرایی داشته
گرایی نیز میزان فردگرایی دانشجویان کاهش یافته است. همچنین اعتماد اجتماعی و سنت

معکوسی بر میزان فردگرایی دانشجویان داشته است. متغیرهایی بودند که تأثیر مستقیم و 
ياکنون با توجه به فرضیات و نتایج پژوهش، با نگاهی جامع و دقیق و بر اساس جامعه

هاي به دست آمده از نتایج آماري نتایج پژوهش را ارائه خواهیم کرد. بر اساس یافته
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گرایانه دارند. اما هاي جمعتوان گفت غالب دانشجویان همچنان خصوصیتپژوهش می
توان انتظار داشت با توجه به میزان فردگرایی متوسط رو به پایین بوده است که می

سنتی خود به سمت يمدرنیته و حرکت الگوهاي اجتماعی و فرهنگی از شیوهيپروسه
هاي مدرن، باید انتظار فردگرایی بیشتري داشته باشیم. نتایج پژوهش حاکی از آن شیوه

میزان فردگرایی در بین دانشجویان متوسط رو به پایین بوده است. زیرا میانگین است که 
) بوده است. حال بر طبق فرضیات مطرح شده با توجه به 75/2ها (گویهيمیانگین نمره

اجتماعی (اعتماد اجتماعی و مشارکت يسطح پایین فردگرایی باید جامعه به لحاظ سرمایه
اط اجتماعی، استفاده از رسانه، دینداري در سطح باال و یا گرایی، ارتباجتماعی)، سنت

متوسط رو به باال قرار داشته باشد.
يدر قسمت آزمون فرضیات مشخص شد کدام متغیرهاي با میزان فردگرایی رابطه

هل، محل أاند. بر اساس نتایج به دست آمده، جنسیت، مقطع تحصیلی، تمعنادار داشته
معناداي با میزان فردگرایی ياي رابطهعنوان متغیرهاي زمینهسکونت، قومیت و مذهب به

هل بودن هري بودن، مجرد و متأاند. بنابراین مرد یا زن بودن، روستایی و یا شنداشته
اند. از به یک میزان فردگرا بودهتأثیري در میزان فردگرایی نداشته و دانشجویان تقریباً

رسون بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته (میزان سوي دیگر با توجه به نتایج آزمون پی
اند. اما معناداري با فردگرایی داشتهينُه متغیر رابطهيفردگرایی)، مشخص شد، همه

گرایی، روابط اجتماعی ي اجتماعی، دینداري، سنتي فرهنگی، سرمایهفردگرایی با سرمایه
حالی که خودمداري و میزان معنادار و معکوس دارد. دريو نقش گروه مرجع رابطه

معنار و مسقیم داشته است. در نهایت بعد از ياستفاده از رسانه با میزان فردگرایی رابطه
انجام تحلیل چند متغیره به روش گام به گام مشخص شد متغیرهاي رفت و آمد، 

و اند؛خودمداري، دینداري و مشارکت اجتماعی داراي تأثیر مستقیم بر پژوهش بوده
گرایی و رسانه جزء فرهنگی، اعتماد اجتماعی، نقش گروه مرجع، سنتيیرهاي سرمایهمتغ

متغیرهاي خارج از معادله بودند. همچنین در بخش تحلیل مسیر که به روش ورود انجام 
شد، متغیرهاي خودمداري، رفت و آمد، دینداري و مشارکت اجتماعی داراي تأثیر مستقیم 

گرایی داراي تأثیر غیر مستقیم هستند.و سنتو متغیرهاي اعتماد اجتماعی

پژوهشاتپیشنهاد
ایران مورد توجه يعنوان یکی از مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعهاساساً فردگرایی به

برخی از محققان قرار گرفته بود. با این حال بر اساس فرضیات و اهداف پژوهش حاضر، 
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دانشجویان شهر کاشان انجام نشده بود. ياین زمینه در رابطه با جامعهپژوهشی در
ها بود. اکنون این پدیده و شناسایی آنثر برین هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤبنابرا

ترین راه فردگرایی و یافتن مناسبياي در زمینهاي و پیشینهبعد از انجام مطالعات زمینه
بخش حاضر الزم است با ایم. حال در براي سنجش این فرضیات به نتایج پژوهش رسیده

آماري، فرضیات و نتایج پژوهش پیشنهاداتی را ارائه نمایم. اکنون بعد از يتوجه به جامعه
هاي آموزشی و پژوهشی در سطح توان دریافت سازوکارها و سیاستمشاهده نتایج می

کافی دانشجویان را به سمت کارهاي گروهی و جمعی سوق يآموزش عالی به اندازه
گویان تمایل کمی به انجام کارهاي گروهی و علمی مشترك اند. مشخص شد پاسخنداده

ها آنان را ترغیب به انجام هاي دانشگاههاي استادان و سیاستدارند، راهنمایی و هدایت
کارهاي مشترك نکرده است.

ها و نیازهاي رسد با توجه به حجم بسیار باالي دانشجویان در دانشگاهنظر میبه
پیشرفت و ترقی الزم است، نهادهاي آموزشی و پژوهشی کشور با يشور در زمینهعلمی ک

ایجاد امتیازهاي ویژه براي کارهاي گروهی علمی و پژوهشی دانشجویان را به این سمت 
سوق داده تا تأثیر مشارکت و همکاري در قشر غالب کشور تقویت شود. افزایش مشارکت و 

ثري از اعتماد و همکاري ؤتواند موج مدانشجویان میاعتماد اجتماعی در سطح نسل جوان
را در کشور تقویت کرده و خصوصیات فردگرایانه و خودخواهانه را کاهش دهد. ترغیب 

اي ههاي فرهنگی و اجتماعی با جنبهبرنامهيدانشجویان به مسائل اخالقی و دینی، ارائه
ي جذب شدن به مباحث ثر دانشجویان در راستادینی و اخالقی تشویق، هدایت مؤ

هاي دینی و اخالقی در راستاي پاسخ به شناختی و معرفتی و ایجاد جلسات و همایش
تواند دانشجویان را در این زمینه اندیشی میهاي آزادهاي مطرح شده و کرسیپرسش

توان انتظار داشت فردگرایی نیز تقویت نماید. در صورت تقویت مشارکت اجتماعی می
هاي علمی، پژوهشی، ورزشی، توان در برنامهمشارکت دانشجویان را میتضعیف شود. حس

هاي ایجاد مسابقات علمی و پژوهشی گروهی، برنامهبا فرهنگی و اجتماعی برانگیخت. 
هاي علمی و فرهنگی و ورزشی گروهی و یا فردي و تشویق دانشجویان به ایجاد گروه

ی و جمعی سوق داد.توان آنان را به سمت کارهاي گروهمی،پژوهشی
هاي دانشجویی و ایجاد رقابت براي ي عمل انجمنتر شدن تأثیر و حوزهپررنگ

بسیاري يتواند انگیزههاي خود، میدستیابی به منابع مالی و امکانات براي گسترش برنامه
هاي علمی، پژوهشی و فرهنگی باشد. در این صورت دانشجویان با اشتیاق و براي انجمن

کارهاي گروهی را پیگیري خواهند کرد. مشارکت و فعالیت در کارهاي گروهی يانگیزه
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اجتماعی، افزایش ارتباطات اجتماعی و کاهش فردگرایی و سطح يباعث افزایش سرمایه
شود. رسانه در قرن بیست و یکم به عدم اطمینان و اعتماد نسبت به دیگر دانشجویان می

نون قشر جوان ایرانی با دسترسی به انواع مختلف اوج تأثیرگذاري خود رسیده است. اک
توان با استفاده از این رسانه در برابر حجم باالي اطالعات قرار گرفته است. بنابراین می

هاي سنجیده و مناسب را در فرصت مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه را تشریح و برنامه
راستاي رفع این مسائل ارائه کرد.

ترین عنوان یکی از مهمتواند بهاي تلویزیونی و سینمایی خود میهجلسات نقد برنامه
توجه به تمایل دانشجویان به هاي دانشجویان تبدیل شود. در این صورت باآییگردهم

توانند با وجود فضایی آماده و تحلیلی، تنها تماشاي فیلم و محصوالت فرهنگی، آنان می
هاي دانشجویی این توانند با استفاده از گروهینباشند. آنان ما همخاطب صرف این برنامه

تواند این جلسات را به محصوالت را در فضاي گروهی به نقد بکشند. آنچه در اینجا می
هاي مربوطه، مانند علوم سمت مسائل فرهنگی و اجتماعی برد، حضور استادان رشته

يه به شناخت مسئلهشناسی و از این قبیل است که با توجاجتماعی، علوم تربیتی، روان
حل پیش برند.ها را در راستاي شناخت بیشتر و ارائه راهگونه بحثمورد نظر این

آماري پژوهش حاضر شامل دانشجویان است، يدر مجموع با توجه به اینکه جامعه
گونه مسائل امتیاز بزرگ براي تأثیرگذاري مثبت در راستاي رفع و یا کاهش اثر منفی این

ریزي با توجه صورت برنامهفرهنگی، حضور آنان در دانشگاه است. بنابراین دراجتماعی و 
توان در مجموع تأثیر بسیاري بر سطح جامعه گذاشت. به شناخت نسبت به دانشجویان می

امید است با توجه به حجم باالي دانشجویان در سطح کشور، ابتدا مسائل اجتماعی و 
نظران آگاه با توجه به شرایط موجود و صاحبفرهنگی در بین آنان را شناخت و سپس

ثر و مثبت در راستاي بهبود شرایط جامعه بردارند.ؤها قدمی مشرایط دانشگاه
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Abstract:

Individualism is considered as one of the main social and cultural
issues in Iran which should be analyzed accurately. As Iranian university
students are the main bulk of young highly educated people, they can be
considered the best group to be analyzed on the consequences of
modernism in Iran. Therefore, the present paper by applying a Quantitive
research method, through standard questionnaire analyzed Individualism
among university students in University of Kashan and Medical
University of Kashan. Cultural and social capital, reference group,
traditionalism, religious tendencies, social relations, egotism and media
are the independent variables of the present paper which are discussed by
Durkheim, Bourdieu, Lerner, Coleman and other social scientists. The
questionnaire was given to 320 students of both universities, and the
results were collected and analyzed by SPSS software. The findings
show egotism, religious tendencies, social relations and social
cooperation had direct influence while social trust, traditionalism had
indirect influence on Individualism.
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