
  
  
  
  
   
 

  
  

  
  بررسی فردگرایی خودخواهانه و عوامل مرتبط با آن 

  در بین دانشجویان دانشگاه شیراز
  )ها  بر طبقه آنتأکیدبا  (

  
  **زهرا القونه،   *طاهره قادري

  11/10/1396 :تاریخ پذیرش   27/11/1393: تاریخ دریافت

  
  چکیده
نسان به رفع نیازها و تحقق منافع و مصالح شخصی و خصوصی، گرایش ا

ي یا خودمحوري رو تکعنوان خودمداري و  بدون لحاظ کردن دیگران به
فردگرایی خودخواهانه نوعی از فردگرایی است که در آن نفع . شود یماطالق 

.  منافع خویش هستندنیتأم به دنبال صرفاًشخصی اولویت تام داشته و افراد 
این تحقیق، بررسی میزان فردگرایی خودخواهانه در بین طبقات مختلف هدف 

براي بررسی این موضوع دانشجویان دانشگاه . باشد یمو عوامل مرتبط با آن 
ي ریگ نمونهاین پژوهش با . عنوان جامعه آماري انتخاب شدند شیراز به

یک نمونه شده و با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه با   بندي طبقه
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ي ها هینظرمتغیرهاي مستقل این تحقیق از . شده است   نفري انجام387
. ي هابرماس وبر و وبلن گرفته شدها هینظردورکیم، پاتنام، بوردیو و ترکیبی از 

از نظریه دورکیم متغیر دینداري، از نظریه پاتنام متغیر سرمایه اجتماعی، از 
شده خانواده و در نهایت از   نهنظریه بوردیو متغیر سرمایه فرهنگی نهادی

رابطه بین متغیر . وبر و وبلن متغیر طبقه گرفته شد ي هابرماس،ها هینظرترکیب 
دینداري و فردگرایی خودخواهانه معنادار و معکوس بود و این فرضیه تأیید 

شده خانواده،   اما بین سه متغیر سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی نهادینه. شد
ایی خودخواهانه رابطه معناداري وجود نداشت و این سه فرضیه طبقه و فردگر

گونه بود که رابطه  ي به اینا نهیزم در مورد متغیرهاي ها افتهی .رد شدند
معناداري بین جنس و فردگرایی خودخواهانه وجود نداشت، اما بین سن افراد 

  .و میزان فردگرایی خودخواهانه رابطه معنادار و مثبتی وجود داشت
فردگرایی خودخواهانه، دینداري، سرمایه اجتماعی،  : کلیديهاي هژوا

  و حوزه خصوصی، طبقه شده، حوزه عمومی سرمایه فرهنگی نهادینه
  

  مقدمه و طرح مسئله
از آن زمان تاکنون این . فردگرایی اصطالحی است که در قرن نوزدهم ابداع گردید

با  که  فردگرایی هنگامی.  استیی بسیار متفاوت ارزیابی گردیدهها وهیشاصطالح به 
 در ارتباط است، امري مثبت، و انهیگرا ستمرهایی از اجبارهاي اجتماعی و شرایط 

نگریسته  که از جهت جدایی از دیگران و نبود احساس تعهد متقابل به آن هنگامی
 ،توجهی به منافع جمعی  یعنی به معناي سعی در تحقق منافع فردي از طریق بیشود یم

  .ردیگ یموان یک شاخص منفی مورد توجه قرار عن به
 که از دوران رنسانس امري. آید  بسیار مهم در مدرنیته به شمار میامريفردگرایی 

به بعد همواره درباره اهمیت فلسفی آن بحث شد و سرانجام اقتصاد سیاسی کالسیک 
یا » اصالت انسان« چون يا یاین مفهوم از خالل مبان. اعتبارش را قطعی ساخت
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بر اساس چنین مفهومی، . گرفته، به وجود آمده است  شکلقرون جدیدکه در » اومانیسم«
، ياحمد (خدمت به انسان، یگانه هدف مورد نظر براي تمام مقاصد عالی بشر است

 در حال گذار از سنتی يا ایران جامعه«:  گفتتوان یمدر ارتباط با جامعه ما ). 42: 1377
 فروپاشی ساختارهاي سنتی نظیر اجتماعات يا امعهدر چنین ج. به صنعتی است

عشایري، روستایی و گسترش شهرنشینی که ناشی از رشد سریع جمعیت و مهاجرت از 
ها و  ، گسترش تحرکات اجتماعی و تعامالت بین فرهنگباشد یروستاها به شهرها م

گوهاي محلی، اقوام متفاوت را تشدید نموده است و مردم به ویژه جوانان را در برابر ال
ملی و جهانی متفاوت و بعضاً متعارض قرار داده و به دنبال آن در خصایص افراد 

ها، پشت سر گذاردن خصوصیات سنتی و تحقق   که یکی از آنجادشدهیتغییراتی ا
 يریپذ تیفردي و مسئول در جریان فردگرایی، استقالل. باشد یفردگرایی افراد م

صورت خالق و سازنده حرکت  افع فردي و جمعی بهیافته و در جهت تأمین من افزایش
 با هم آثار منفی مثبت، اثرات داشتن ضمن فردگرایی ).34: 1383فاضلی،  (»دینما یم

 فردگرایی .اند کرده توجه فردگرایی وجه دو به برخی کهیی جا تا دارد همراه به خود
. باشد داشته همراه بههم در خانواده و هم در جامعه را  زیاديي ها بیآس تواند یم منفی

 اهمیت فرزندان گردد، خانواده نهاد تضعیف موجب خانواده در حوزه مثال عنوان به
ي ها صورت بگیرد، شکلي جدیدي ها ارزش شوند، قائل والدین نظرات به کمتري
 با تعارض در موارد از برخی در که برسد ظهور منصه به فراغت اوقات گذران

  ).94: 1389یدفر و صبوري، مع (باشد خانوادگی مالحظات
 کند یدر سطح جامعه برخی از اشکال فردگرایی که جنبه خودخواهانه پیدا م

 مانعی براي توسعه به حساب آید؛ زیرا مانع مشارکت اجتماعی، تعاون و تواند یم
 مسئله مشارکت و )مانند جامعه ایران (توسعه در جوامع درحالامروزه . شود یهمکاري م

گذار بر توسعه در نظر آورده تأثیرصورت یکی از مسائل   و گروهی بهیروحیه کار جمع
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در جامعه کنونی ما  روي مشارکت و کارگروهی تواند ییکی از عواملی که م. شود یم
  . فردگرایی است،گذارد بتأثیر

که جامعه آماري مورد  (در میان دانشجویان در رابطه با فردگرایی خودخواهانه
 : طرح کرد، ازجملهتوان یم متعددي را سؤاالت) ندمطالعه این تحقیق هست

  ها رابطه وجود دارد؟ آیا بین فردگرایی خودخواهانه دانشجویان و طبقه آن -1
در دو حوزه عمومی و خصوصی در بین فردگرایی خودخواهانه میزان  -2

 ؟دانشجویان از طبقات مختلف چقدر است

 ها هستند؟ کدامیان خودخواهانه دانشجوسایر عوامل مرتبط با فردگرایی  -3

  
  درباره مفهوم فردگرایی

طورکلی  ، بهباشد یم مفهومی مدرن و داراي ابعاد بسیار متعدد و متنوعی ،فردگرایی
ظهور فردیت در .  داردتأکیدي است که بر اهمیت فرد و منافع فردي ا دهیافردگرایی 

. طی مرتبط استوس برداشت مدرن آن با فروپاشی نظم مذهبی، اقتصادي و اجتماعی قرون
ي بر اهمیت وجود شخصی انسان صورت ا تازه تأکیددر جنبش عمومی علیه فئودالیسم، 

عنوان مخالفت   بر رابطه مستقیم و فردي انسان با خدا، بهتأکید باپروتستانتیسم نیز . گرفت
  ).257: 1378تریاندیس،  (باواسطه بودن کلیسا بین انسان و خدا مرتبط بود

به » اومانیسم«یا » اصالت انسان«ي چون ا یمبانن مفهوم از خالل در قرون جدید ای
وجود آمده است و بر اساس چنین مفهومی، خدمت به انسان، یگانه هدف مورد نظر 

  ).42: 1377احمدي،  (براي تمام مقاصد عالی بشر است
 :مانند (پردازان اجتماعی طور مشخص فردگرایی در قرن نوزدهم توسط نظریه به
 هریک آن را از منظري خاص مورد ، کهمطرح گردید...)  تونیس، دورکیم وتوکویل،

  آنعد منفیدر حوزه مطالعات اجتماعی برخی مانند تونیس به ب. اند دادهتحلیل قرار 

                                                
1. negative individualism  
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آن را   و منفیابعاد مثبت...  و برخی دیگر مانند دورکیم، توکویل واند داشتهتوجه 
فردگرایی مثبت معموالً  ).2: 1392مودي و ممبینی، مح (اند دادهتوأمان مورد توجه قرار 

 و معطوف به خودباوري، گردد یمیافتگی تلقی  ي توسعهها شاخص نیتر مهمیکی از 
 استقالل فردي است که همگی داراي بار ارزشی مثبت  ونفس خودشکوفایی، اعتمادبه

شخصی که فردگرایی منفی معطوف به خودمداري، منیت، کسب سود  درحالی. هستند
ي افراطی به خود و داشتن شخصیت اقتدارگرا  اتکابه قیمت متضرر شدن دیگران،

  ).94: 1389معیدفر و صبوري،  (باشد یم
  

  پیشینه تحقیق
 ،به همراه آورد ي را در ارتباط با موضوعتر طیبس نگرش تواند یمیی ابعاد فردگرامطالعه 

گذار در این زمینه تأثیرامل  به شناسایی بخشی از عوتوان یمبا این قبیل مطالعات 
 طی چند سال اخیر در این زمینه چند اثر پژوهشی تولیدشده است که .پرداخت

  .گردد یم ها آناي به  اختصار اشاره به
بررسی فردگرایی در بین « تحقیقی را با عنوان 1374 نوروزي در سال اهللا ضیف

ه این نتیجه رسید که وي ب. انجام داده است» جوانان در حال تحصیل در شهر تهران
پاسخگویان و  فردگرایی موجود در ایران با مفهوم غربی آن قابل توضیح نیست

و در ارتباط ا.  تا فردگرایانهدانند یم انهیگرا جمعي خود را بیشتر داراي صفات ها خانواده
هرچقدر میزان رضایت کمتر باشد، میزان  یافت که بامطالعه کنندگان به این نتیجه دست

همچنین نوروزي در تحقیق خود بین متغیر سن و فردگرایی . رایی بیشتر استفردگ
 و اشاره دارد که با افزایش سن، فردگرایی کاهش کند یمرابطه مثبت و معنادار ارزیابی 

یافته است رابطه مثبت بین احساس  نتیجه دیگري که نوروزي به آن دست. ابدی یم
ی بیشتر باشد میزان عدالت یبرقدر میزان احساس یعنی ه. باشد یمی با فردگرایی عدالت یب

                                                
1. positive individualism  
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در نهایت این محقق در نتایج کار خود دریافت که افراد . فردگرایی بیشتر است
 علوم انسانی در دبیرستان یدبیرستانی فردگراتر از دانشگاهیان هستند، رشته تحصیل

  . افراد هستندنیگراتر جمعفردگراترین و رشته دانشگاهی فنی و مهندسی 
ی شناخت جامعهبررسی « عنوان باتحقیق دیگري که توسط حسین میرزایی 

 صورت گرفته است به بررسی انواع فردگرایی و 1384در سال » فردگرایی در ایران
یی اجتماعی در ایران در سطح خرد پرداخته است در این تحقیق از دو روش گرا جمع

. شده است یی استفادهگرا جمعتحقیق، پیمایش و تحلیل محتوا جهت بررسی فردگرایی و 
 که اگر قائل به سه حوزه در زندگی افراد ایرانی باشیم و دهد ینتایج این بررسی نشان م

حوزه خصوصی، عمومی و حکومتی را از یکدیگر تمییز دهیم، در حوزه خصوصی 
 ی اما در حوزه حکومتی و عمومگردد یرفتارهاي جمع گرایانه بسیار زیادي مشاهده م

ي ها افتهي در بخش یو .خورد یخصلت شدید فردگرایانه ایرانی به چشم م) یاجتماع(
 به این نتیجه رسیده که جنسیت، تحصیالت و وضعیت اشتغال و درآمد با تبیینی خود

گرایی ارتباط  و همچنین متغیر دینداري با روحیه جمع. فردگرایی داراي رابطه است
  .دارد

بررسی فردگرایی و عوامل «ي با عنوان ا همقالحسین بهروان محقق دیگري بود که 
که  انجام داد 1385در سال » مشهد مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی

در این تحقیق . باشد یمروش تحقیق وي نیز پیمایش و تکنیک مورد استفاده پرسشنامه 
 تأثیریی و مجموعه نقش افراد از میان عوامل مختلف بیشترین گرا سنتخلوت شخصی، 

نتایج تحلیل چندمتغیره و تحلیل مسیر نشان داد که متغیرهاي . را بر فردگرایی داشتند
گرایی، جنسیت، محل دائم زندگی، مجموعه نقش و رشته  مستقل خلوت شخصی، سنت

  .اند عنوان متغیرهاي مؤثر بر فردگرایی ظاهرشده تحصیلی به
منظور  قیقی در تهران به تح1389در نهایت معیدفر و صبوري خسروشاهی در سال 

صورت مقطعی از  تحقیق به. اند دادهبررسی میزان فردگرایی فرزندان در خانواده انجام 
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. گرفته است  از طریق مصاحبه حضوري انجامها دادهنوع توصیفی و تحلیلی بوده و 
این .  تمایالت فردگرایانه در حد متوسط میان فرزندان وجود دارددهد یم نشان ها افتهی
ن ورود ابه گفته محقق. دان معناست که افراد در پی کسب هویت شخصی هستندب

 ریناپذ اجتنابي جدید و پذیرش آن از سوي جوانان، فرآیند رشد فردگرایی را ها ارزش
 که تضعیف پیوندها و کاهش روابط اند کردهی نیب شیپ محققاین دو . گردانیده است

 و هنجارهاي مشترك میان آنان ها ارزش  منجر به کاهش،متقابل فرزندان با والدین
با کاهش قواعد هنجاري مشترك، شیوه و سبک زندگی فرزندان با والدین . شود یم

  .شکل متفاوتی به خود خواهد گرفت
عنوان نمونه   بهاند داده خارجی نیز تحقیقاتی را انجام نامحققدر زمینه فردگرایی 

 انجام 2001که در سال » و توسعه اقتصاديگرایی  فردگرایی، جمع« عنوان با 1تحقیق بال
ي از تحقیقات تجربی است که در زمینه تعامل بین اقتصاد و ا مجموعهگرفت نتیجه 

گرایی با توسعه  او به بررسی رابطه فردگرایی و جمع.  استگرفته شکلعوامل فرهنگی، 
 فرهنگ هاین کطبق نظر بال شرایط اولیه مبنی بر . پردازد یماقتصادي در یک جامعه 
. باشد یم مبتنی بر سطح رونق مادي یا درآمد آن جامعه کند یمچگونه با اقتصاد تعامل 

 سودمند باشد تأثیرگرایی بر توسعه اقتصادي ـ خواه این   فردگرایی و جمعتأثیردر واقع 
 ـ هنگامی زیادتر خواهد بود که در یک جامعه نهادها کمتر گسترش و بخش انیز خواه

یی را گرا جمع تواند یم نظر بال رشد اقتصادي بر بنااز طرف دیگر . ندرشد یافته باش
  .تضعیف کند

 ي تن از همکاران و8 به همراه 2 مارکوس کملمیرلهیوس بهتحقیق دیگري که در 
گرایی و اقتدارگرایی در   صورت گرفت به بررسی فردگرایی، جمع2003در سال 

 است؛ در بخش شده لیتشکدو بخش مطالعه این محققین از .  پرداخته شدکشور هفت
گرایی در کشور آمریکا با  اول رابطه متغیر اقتدارگرایی را با سه سنجه متفاوت از جمع

                                                
1. Ball  
2. kemmelmeie  
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 از ها آندر بخش دوم، . اند داده نفر، مورد آزمون قرار 382ي معادل ا نمونهحجم 
گرایی افقی ـ عمودي تریاندیس جهت سنجش  چارچوب سنجش فردگرایی و جمع

در کشورهاي بلغارستان، ژاپن، نیوزلند، آلمان، لهستان، کانادا و آمریکا استفاده  ها سازه
 که دهد یمها در هر دو سطح تحلیل فرد و سطح تحلیل جامعه، نشان  نتایج آن. اند کرده

گرایی عمودي داراي رابطه همبستگی   با فردگرایی عمودي و جمعگرا راستاقتدارگرایی 
 نا فردگرایی افقی نیز با اقتدارگرایی ،باشد یم رابطه همبستگی گرایی افقی فاقد و با جمع

  . استهمبسته
 در مورد رابطه فردگرایی و 2004 و همکارانش تحقیقی را در سال 1کوکر

گرایی با نظام ارزشی فرد و مذهبی بودن بین سه کشور ترکیه، آمریکا و فیلیپین  جمع
موز کالج از سه کشور بوده است که آ  دانش475نمونه تحقیق شامل . اند دادهانجام 

گرایی،  ي فردگرایی و جمعها سنجهي مربوط به ها سؤال به ستیبا یمهریک 
  .ي ارزشی و مذهبی بودن پاسخ دهندها يریسوگ

عنوان یک عامل اجتماعی ـ فرهنگی   که مذهبی بودن، بهدارند یم اظهار ها آن
 و همچنین در شخصیت مؤثر است، ي فردي در رفتارها تفاوتبینی  معنادار، که در پیش

این . ها مفهوم مذهبی بودن ذهنی مدنظر است در واقع در تحقیق آن. شده است شناخته
بیشتر افراد . بینی مشخص اشاره دارد تعریف لزوماً به ارتباط بین فرد و یک جهان

 به توانند یم که دهند یم و باورها را نشان ها ارزشمذهبی، مجموعه مشخصی از 
فردگرایی و . ي فرهنگی متصل شوندها سازهگرایی و دیگر  ي فردگرایی و جمعها سازه
همچنین . اند گرفته آیتمی تریاندیس مورد آزمون قرار 16ي ها سنجهگرایی توسط  جمع

. شده است ي ارزشی از پیمایش ارزش شوارتز استفادهها يریسوگجهت عملیاتی سازي 
 و شده گرفتهي در نظر بعد تک یک متغیر عنوان مذهبی بودن نیز در این تحقیق به

 امتیازي 7و یک مقیاس » باورهاي مذهبی من براي من خیلی مهم هستند«وسیله آیتم  به

                                                
1. cukur  
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گرایی رابطه   که بین مذهبی بودن و جمعدهد یمها نشان  نتایج آن. سنجیده شده است
 .مثبت وجود دارد

  
  چارچوب نظري

تمام ادیان متضمن مناسک و مراسم . یست صرف نهدین عقید" دارد که تأکیددورکیم 
در مراسم . ندینما یم که گروه مؤمنان بدان وسیله با یکدیگر مالقات هستندمنظمی 

مراسم افراد را از توجهات . ابدی یمجمعی نوعی حس همبستگی گروهی تثبیت و ارتقاء 
 در دنینما یمی زندگی اجتماعی به سمت یک قلمرو متعالی که افراد احساس قدس ریغ

 یا ها توتماین نیروهاي متعالی که به . دهد یمتماس با نیروهاي برتر هستند، سوق 
 :1373 افروغ، ("باشند یم، در واقع بیان نفوذ جمع بر فرد دهند یمخدایان ربانی نسبت 

، مسئله کرد یم او را در جوامع جدید به علت کاهش نفوذ دین نگران آنچه اما .)7
، گرچه معتقد دانست یمدر تقویت اخالق جمعی   واقعی راحل هرااو تنها . اخالق بود

سوي وجدان جمعی جوامع داراي همبستگی مکانیکی وجود  بود که هیچ بازگشتی به
او شکل . یی از آن در جوامع جدید پدیدار شده استها جنبهندارد، ولی به عقیده او 

ن یک مفهوم کنجکاوانه ای. نامد یمجدید وجدان جمعی را در جامعه جدید، آیین فردي 
 ترکیب هم بهرا  اخالق و فردگرایی :براي او بوده چراکه به نظر او عوامل مخالفی مانند

ي است که فردگرایی را به سطح یک نظام اخالقی براي ا دهیامحدوده این مفهوم . کند یم
 نظر از فردگرایی به سطح یک نظام اخالقی برسد که یدرصورت ،رساند یمجامعه جدید 

چیزي که او مخالف آن بود خودخواهی بوده چراکه اساس آن .  استقبول قابلاو 
  . یی استگرا لذتفردگرایی مبتنی بر 

 بر توان ینمي را ا جامعهدورکیم در نقد فردگرایی خودخواهانه معتقد بود که هیچ 
  همواره بر جنبه اخالقی جامعه ودلیلهمین به .  دنبال کردن نفع شخصی بنا نهادهیپا

با توجه به .  داشتتأکیدکارکرد اساسی همبستگی اجتماعی در دوام و بقاء جامعه 
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 گفت که هرچه میزان دینداري افراد بیشتر باشد توان یممبحث دینداري دورکیم 
در ارتباط با این مبحث پاتنام در نظریه سرمایه .  کمتراستها آن فردگرایی خودخواهانه

اجتماعی منجر به افزایش همبستگی اجتماعی و  که سرمایه دهد یماجتماعی توضیح 
، هنجارهاي همیاري و ها شبکهوي سه مؤلفه . شود یمنهایتاً افزایش تعامل اجتماعی 

 دنینما یمهمکاري و هماهنگی براي منافع متقابل را تسهیل  که کند یماعتماد را مطرح 
 با ها شبکهر توضیح پاتنام د). 6: 1999 به نقل از پاتنام، 17 :1384توسلی و موسوي،(

، نوع »انحصارطلب«ي عمودي یا ها شبکهاز » مساوات طلب«ي افقی یا ها شبکهتفکیک 
همچنین در . دینما یمدوم را فاقد توان برقراري اعتماد و هنجارهاي همیاري معرفی 

در نوع . دینما یم اشاره افتهی میتعمبه دو نوع هنجار متوازن و مبحث هنجارهاي همیاري 
 افتهی میتعم نوع در اما ، چیزهایی با ارزش برابر، مواجه هستیمزمان هم با مبادله متوازن

طرفه و غیر متوازن است اما  رابطه تبادلی مداومی در جریان است که در همه حال یک
، باید در آینده اعطاشده سودي که اکنون این که، مبنی بر کند یمانتظارات متقابلی ایجاد 
به دو نوع اعتماد شخصی و  نهایت در توضیح مؤلفه اعتماد بازپرداخت گردد و در

به نظر وي، این . داند یماعتماد اجتماعی اشاره دارد و نوع دوم را سودمندتر براي جامعه 
 و برد یمفراتر  میشناس یمشعاع اعتماد را از فهرست کسانی که شخصاً «نوع اعتماد 

با  .)PUTNAM, 2000: 136 (»دگرد یم در سطح جامعه را موجب تر گستردههمکاري 
 گفت که هرچه سرمایه اجتماعی افراد بیشتر باشد توان یمتوجه به نظریه پاتنام 
 . کمتر استها آنفردگرایی خودخواهانه 

 مبحث فردگرایی خودخواهانه در نظر گرفته کننده نییتب تواند یممؤلفه دیگري که  
 بوردیو معتقد است داشتن سرمایه .باشد یمشده بوردیو  شود سرمایه فرهنگی نهادینه

، منوط ها هیسرما کسب مشروعیت از طریق بقیه : اوالً،فرهنگی کارکردهاي مختلفی دارد
 سرمایه فرهنگی منزلت واسطه بهکسی که . ها به سرمایه فرهنگی است  آنشدن لیتبدبه 

اً، داشتن ثانی.  روایت خود از دنیاي اجتماعی را بر دیگران تحمیل کندتواند یم ،دارد



   
  
  
  

  11    ...  امل مرتبط بابررسی فردگرایی خودخواهانه و عو

 خود را از الزامات زندگی روزمره جدا تواند یمسرمایه فرهنگی بدان معناست که فرد 
 .)BOURDIEW, 1984: 5 (کند و نوعی گزینش دلخواه در عرصه فرهنگ انجام دهد

ي توجه به الزامات زندگی روزمره، خواهان مشارکت در امور جا به تواند یم، نیبنابرا
با در نظر گرفتن نظریه بوردیو . گیردبرایی خودخواهانه فاصله اجتماعی بوده و از فردگ

 فردگرایی ،شده افراد بیشتر باشد   گفت که هرچه سرمایه فرهنگی نهادینهتوان یم
  . کمتر استها آنخودخواهانه 

حوزه عمومی قلمرویی از حیات اجتماعی است که از طرفی هابرماس اشاره دارد 
 تمام شهروندان باید االصول یعل. می بتواند شکل بگیردکه در آن چیزي نظیر افکار عمو

به اعتقاد هابرماس در صورت .  دسترسی به حوزه عمومی برخوردار باشنداز امکان
 و مفاهمه میان آنان مستلزم ابزار معینی براي پراکنش ارتباط گسترده بودن حوزه عمومی،

ردگی حوزه عمومی و افزایش زیرا با توجه به گست. گذاري استتأثیرو انتشار عقیده و 
ي ها تیفعالتعداد افراد خصوصی که در کنار هم گردآمده و با تشکیل اجتماع عرصه 

عمومی خود را گسترش داده و درصدد هستند تا منافع و عالئق عمومی را با جدیت و 
 چیزي که به آن نیاز دارند نیتر یاساس و نیتر یاصلکارایی بیشتري دنبال نمایند، 

گذاري تأثیراي که میزان  گونه  پراکنش ارتباط و مفاهمه در میان آنان است، بهگسترش و
یافته و در تمام خلل و  و نفوذ ارتباطات و مفاهمه در میان آنان به نحو احسن افزایش

اما خود این گسترش و پراکنش ارتباطات .  نفوذ نمایدیادشدهفرج یا بسترهاي حوزه 
ها یا جهاز خاصی است که در هر زمان با توجه  دستگاهمستلزم وجود ابزار، امکانات و 

در درون . به رشد و پیشرفت علم و تکنولوژي و دانش بشري متفاوت خواهد بود
نوذري،  (کنند یمهریک از دو حوزه خصوصی و عمومی، طبقات به نحو متفاوتی عمل 

1381 :467.(  
وجه به چهار با توجه به بحث هابرماس از دو حوزه عمومی و خصوصی و با ت

.  ویژگی طبقات در این دو حوزه را توضیح دادتوان یم، کند یمنوع کنشی که وبر مطرح 
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وسیله اعتقاد آگاهانه به ارزش مطلق صورت گیرد و در راه   بهتواند یمرفتار اجتماعی 
کنش عقالنی « چنین کنشی ، شودگرفته کاررسیدن به آن ارزش، مسائل عقالنی به 

ي یا همان کنش ا مفاهمه منطبق بر کنش تواند یم که ؛شود یمامیده ن» معطوف به ارزش
 در کنش اما .ارتباطی هابرماس باشد که تبادل و مشارکت ارتباطی را به دنبال دارد

 بیشترین درجه باشد یم وبر شده  مطرحي ها کنشعقالنی معطوف به هدف که یکی از 
یابی به آن برحسب محاسبه دقیق  که هم اهداف و هم وسایل دستشود یمعقالنیت دیده 

عنوان کنش معقول   نوع کنش در نظریه هابرماس نیز بهنیا .ردیگ یمسود و زیان صورت 
 بدان معنا که .با شکاف اخالقی همبستگی مثبت داردشده است و  دار مطرح و هدف

 فرد حسابگرانه، معقول و مبتنی بر ارزیابی نتیجه و سود باشد، شکاف هرچه کنش
ي و جامعه صنعتی دار هیسرما این کنش با توسعه جامعه . او بیشتر استاخالقی

دهنده این است که امور در جوامع کنونی بیش از هر  ازپیش سیطره پیداکرده و نشان بیش
 کاهش ، نتیجه این کنش).50: 1392پور،  بحري (اند شده محورانه دهیفازمان دیگري 

 .شود یمیی افراطی بین اعضاي جامعه نوعی فردگرا همبستگی جمعی است و منجر به
افراد طبقه باال «اجتماعی مطرح کرده است که طبقه  با مبحث را نیز وبلن در ارتباط نیا

 و به کنند یمبه حداکثر رساندن منافعشان  طور مداوم نهایت تالش خود را در جهت به
اي  گونه زه بهآمیز در بینشان وجود دارد، در دو حو  یک نوع فرهنگ رقابتاین کهعلت 
ي ا لحظه تا در کوشند یم کند یمکه فرصت مناسبی روي   که هنگامیکنند یمرفتار 

 را از میدان بیرون کنند ها آن و پیشی گیرنداستثنایی بدون مالحظه دیگران، از همنوعان 
با . )243: 1383وبلن،  (»تا بهترین و نخستین مزایاي این فرصت را نصیب خود کنند

که افراد در دو حوزه عمومی و خصوصی به شیوه  آنجا مبحث، ازتوجه به این 
، در نهایت یک زنند یمحسابگرانه، معقوالنه و با توجه به نتایج سودمند دست به کنش 

 انسجام و همبستگی شود یم که باعث شوند یمنوع شکاف اخالقی در جامعه را موجب 
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ن همبستگی و انسجام با کمرنگ شدن ای. اجتماعی موجود در جامعه کمرنگ شود
  . گفت با فردگرایی خودخواهانه در دو حوزه مواجه هستیمتوان یم

عنوان یک   بهتواند یمطبقه باال، متوسط و پایین وجود دارد که  در اکثر جوامع سه
طبقه  در ارتباط با. متغیر در مبحث فردگرایی خودخواهانه مورد مطالعه قرار گیرد

 بر پیشرفت فردي، تأکیدنگی مربوط به این طبقه را ي فرهها یژگیو توان یممتوسط 
 شان یزندگ شرایط دلیلاما دیگر طبقات به . کامروایی معوق و پیشرفت شغلی دانست

طبقه : دهد یمکهل دو الیه را در طبقه متوسط تمیز .  اندکی دارندتأکید ها یژگیوبراین 
 فرزندانشانبراي رسیدن وسیله آرزوي اعضاي آن  متوسط پایین به لحاظ حیثیت، که به

خانه بودن مشخص  به تحصیالت دانشگاهی و نیز عالقه شدید به مذهب و صاحب
 تأکید و بر مبناي زندگی خانوادگی کار در و طبقه متوسط باال که بر موفقیت گردد یم
ي براي زیر برنامهاو همچنین بر ابتکار عمل فردي در ترکیب با کار گروهی، . کند یم

عنوان دیگر  یت و پیشرفت، و اصرار بر اهداف عملی و کاربردي بهآینده و فعال
فرهنگ طبقه متوسط را  گانس خرده.  داردتأکیدي فرهنگ طبقه متوسط ها یژگیو
ي، تربیت فرزندان، شغل شوهر و ا هستهعنوان فرهنگی که بر اهمیت خانواده  به

 به او .کند یم دارد، مشخص تأکید در پیشرفت شغلی، سهمشتحصیالت براي ایفاي 
 که شبیه فرهنگ طبقه کند یمي متعلق به طبقه متوسط باال اشاره ا حرفهیک فرهنگ 

ي و در ا هستهمتوسط است اما در آن بر ابراز وجود فردي و تحول در درون خانواده 
سرانجام سیلی و همکارش ویژگی طبقه متوسط را . شود یم بیشتري تأکیدمحیط کار 

ترل بر آینده، حسابگري معقوالنه، اعتقاد به تحصیالت و تکنیک، ي و کننگر ندهیآاهمیت 
). 140-141: 1381لیپست،  (دانند یمسوي آینده و خانواده فرزند محور  گیري به جهت

اعضاي این طبقه براي محترم شمرده شدن در نظر دیگران و براي امنیت اهمیت زیادي 
اندازه کافی به   اما بهاند نکردهغال ي کلیدي را اشها پست مستقیماً ها آن . هستندقائل
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ازلحاظ  صاحبان قدرت نزدیک هستند و از قبل آن درآمد باالیی دارند و در نهایت
   ).96: 1379، نیتأم (کارند محافظهایستار سیاسی و اقتصادي 

 این نتیجه را استنباط کرد که طبقه متوسط در حوزه توان یمیادشده  مباحث از
 بر پیشرفت فردي، مشارکت و همکاري بیشتري در جامعه دارد تأکیدعمومی عالوه بر 

طبقه متوسط به  . از دوطبقه دیگر کمتر استاش خودخواهانهو بنابراین میزان فردگرایی 
 هم عقالنی و شیها کنش ،ي جامعهها ارزشعلت داشتن حسابگري معقوالنه و توجه به 

 به طبقه باال مشارکت زیادتر نسبت  یعنی در هر دو حوزه؛باشد یمهم معطوف به ارزش 
 ضدگرایی شدید و  اما طبقه کارگر به دلیل سنت. و فردگرایی خودخواهانه کمتري دارند

با ؛ این طبقه دهد یمو عاطفی انجام  ي سنتیها کنش بیشتر ،شیها کنشی بودن عقالن
 در حوزه خصوصی با همنوعانش تعامل و مشارکت دارد، اما در حوزه این که وجود
 "کهل" .ی مشارکت اندکی داشته و فردگرایی خودخواهانه بیشتري داردعموم

، »شور و شوق«، »استقامت و پایداري«؛ »ناآرامی و اغتشاش «ي طبقه پایین راها یژگیو
اسکار لوئیس از میان دیگر . داند یم »آزادي عمل«و » اعتقاد به سرنوشت و تقدیر«
خونگرمی، خشونت، : کند یمیان ي فرهنگ طبقه پایین موارد زیر را بها یژگیو

.  نظر جمع، اقتدارگرایی، تمایل به زمان حال، تساهل و تقدیرگراییاساس بري ها ازدواج
بیشترین تعامل با : اند کرده مطرح گونه نیاي طبقه پایین را ها یژگیوکوهن و هاج 

، ي جداگانه خویشاوندي متعلق به شوهر و زنها شبکهخویشاوندان و همسایگان، حفظ 
یی، اقتدارگراي داوطلبانه، اولویت قائل شدن براي آشنایان، ها سازمانمشارکت اندك در 

 ي سنگین بودنها مهیجرسرسختی، و مشمول  بدگمانی، ي،هنجار یبعدم تساهل، 
  ).135-136: 1381لیپست، (

ویژگی بارز و  کند یمرادمن از دیگر کسانی است که به ویژگی این طبقه اشاره 
 که ناشی از شرایط محرومیت آن است ناتوانی از داشتن رفتاري درست بر این طبقه را

واکنشی که این طبقه غالباً در برابر این وضعیت از خود . داند یمي غالب ها ارزشاساس 



   
  
  
  

  15    ...  امل مرتبط بابررسی فردگرایی خودخواهانه و عو

ي بدیل بدون ها ارزشیا توسعه  (ي غالبها ارزشتحریف کردن «، دهد یمبروز 
ین وضعیت، به وجود آمدن است، نتیجه ا) ي غالبها ارزشنظر کردن از  صرف
که اعضاي این   در درون فرهنگ طبقه پایین است درحالیها ارزش از گستردهي ا سلسله

 مراتب دارند طبقه، تعهد کمی به تنظیم رفتارهاي خود با هریک از سطوح این سلسله
ام میلر و . برخالف کهل، اسکار لوئیس، کوهن و هاج، اس ).138: 1381لیپست، (

ثبات و : اند کرده ذکرفرهنگ طبقه پایین را چنین  ن مشخصات خردهفرانک رایزم
یی؛ ضد عقالنی نگري و شور و گرا عملیی شدید؛ فردمحوري؛ گرا سنتاطمینان؛ 

 بر اهمیت تأکید: کند یمدر نهایت گانس فرهنگ این طبقه را چنین توصیف . هیجان
 بر تعهد شغلی و کیدتأ بیشتر از ،هاي همتراز زندگی خانوادگی و زندگی با گروه

او این موارد را با عنوان . پیشرفت شغلی در فرهنگ طبقه پایین داراي جایگاه است
شاید دو ویژگی این فرهنگ به نحو آشکارتري . کند یممطرح » فردمحورانه«رفتارهاي 

 در ها یژگیواز دیگر ). 140: 1381لیپست،  (يمحورثبات و اطمینان؛ و فرد : اند برجسته
بوده و کمتر با مالحظات   این است که ابراز احساسات صریحهراد این طبقمیان اف
 ها پاداشاشخاص کمتر از روي آگاهی درصدد ضایع کردن . کارانه همراه است محافظه

 شدیدتر طبقه ي در ایناعتماد یبآیند و از جانب دیگر احساس ناتوانی، ضعف و  برمی
  ).131-132: 1379، نیأمت (دنکن یم احساس تر خصمانهاست و دنیا را 

ي طبقه ها یژگیو با توجه به مباحث اسکار لوئیس، کوهن و هاج و گانس درباره 
طبقه پایین در حوزه عمومی مشارکت و افراد  این نتیجه را استنباط کرد که توان یمپایین 

اما در حوزه خصوصی .  یعنی فردگرایی خودخواهانه زیادي دارند،همکاري کمی دارند
 از ، در این تحقیقیادشدههمچنین، بنا به مباحث  .دارند کمتري خودخواهانهی فردگرای

نظریه از نظریه پاتنام براي متغیر سرمایه اجتماعی، از نظریه دورکیم براي متغیر دینداري، 
ي هابرماس درباره حوزه ها هینظربوردیو براي متغیر سرمایه فرهنگی و ترکیبی از 
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لن درباره طبقات و از نظریه وبر درباره کنش عقالنی نظریه وباز عمومی و خصوصی، 
  .استفاده خواهیم کرد

  :ي ذیل را مطرح کردها هیفرض توان یم بنابراین
 میزان فردگرایی خودخواهانه طبقه باال در دو حوزه عمومی و خصوصی باال -1

 .باشد یم

 میزان فردگرایی خودخواهانه طبقه متوسط در دو حوزه عمومی و خصوصی -2
 .باشد یمپایین 

در حوزه عمومی باال و در حوزه   میزان فردگرایی خودخواهانه طبقه پایین-3
 .باشد یمخصوصی پایین 

عمومی از طبقات متوسط و   میزان فردگرایی خودخواهانه طبقه باال در حوزه-4
 .طور پایین بیشتر است و در حوزه خصوصی هم همین

عمومی بیشتر از طبقه  یین در حوزه میزان فردگرایی خودخواهانه طبقه پا-5
  .باشد یممتوسط و در حوزه خصوصی کمتر از طبقه متوسط 

  . رابطه وجود داردها آن بین طبقه افراد و میزان فردگرایی خودخواهانه -6
  .ها رابطه معکوس وجود دارد  بین دینداري افراد و فردگرایی خودخواهانه آن-7
ها رابطه   و میزان فردگرایی خودخواهانه آن بین میزان سرمایه اجتماعی افراد-8

 .معکوس وجود دارد

شده خانواده و میزان فردگرایی خودخواهانه   بین میزان سرمایه فرهنگی نهادینه-9 
  .ها رابطه معکوس وجود دارد آن

  
  روش تحقیق

استفاده ) پرسشنامه محقق ساخته (در این تحقیق، از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه
  .میا نموده



   
  
  
  

  17    ...  امل مرتبط بابررسی فردگرایی خودخواهانه و عو

  تعاریف متغیرها
  فردگرایی خودخواهانه -
خودخواهی بیش از هر چیز بیانگر میل انسان به برآوردن منافع شخصی خود به هر «

خودخواهی . طریق ممکن است، حتی اگر این امر در تعارض منافع دیگر افراد قرار گیرد
 با در نظر داشتن زیچ همه به دارد یم واآمیز به خود است که فرد را  عالقه پرشور و مبالغه

، به نقل از الکسی 122: 1387کیوستیو،  (»خود فکر کند و خود را به همه ترجیح دهد
  .)توکویل

یی چون حسابگري به نفع خود فرد، رقابت داشتن با ها شاخصاین مفهوم را با 
دیگران، به فکر دیگران نبودن و تنها به سود و منفعت خود فکر کردن، تنها به فکر آینده 

... خود بودن، کمک نکردن به دیگران، کسب موفقیت حتی به هزینه دیگران و
  . استشده یابیارز که در یک سؤال چندگویه اي میا دهیسنج

  
  سرمایه اجتماعی -
 که همکاري میان دو یا باشد یم جادشدهیای ررسمیغسرمایه اجتماعی یک هنجار «

 دهند یمماعی را شکل هنجارهایی که سرمایه اجت. دهد یمچند شخص را افزایش 
ي پیچیده و بغرنجی مانند ها نییآ و شده شروع از رابطه متقابل بین دو دوست دنتوان یم

  .)Fukuyama, 1999: 1 (»مسیحیت و کنفسیوئیسم را شامل گردند
ي هنجارهاي متقابل، همیاري و اعتماد در دو بعد درون ها شاخصاین مفهوم را با 
ی شامل کمک به اعضاي گروه درونهنجارهاي متقابل . میا دهیسنجگروه و برون گروه 

. شده است  که در دو گویه در یک سؤال مطرحباشد یمخانواده، دوستان و خویشاوندان 
میزان . مطرح گردیده است هنجارهاي متقابل برون گروهی در دو گویه در یک سؤال

همسایگان و ي اعتماد به خویشاوندان، دوستان و ها شاخصی با گروه دروناعتماد 
 و همکاران سنجیده وطنان همي اعتماد به همشهریان، ها شاخصاعتماد برون گروهی با 
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ي ها شاخصمفهوم همیاري برون گروهی با . شده که در یک سؤال مطرح گردیده است
ي مذهبی، ها ئتیهي خیریه، ها انجمني ورزشی، ها باشگاهارتباط با شوراهاي محلی، 

ی با گروه دروني هنري، ادبی و علمی و همیاري ها انجمن و الحسنه قرضي ها صندوق
ي ارتباط با اعضاي خانواده، دوستان، همسایگان و خویشاوندان سنجیده شده ها شاخص

  .شده است که در یک سؤال مطرح
  سرمایه فرهنگی -

سرمایه فرهنگی، به تمرکز و انباشت انواع مختلف کاالهاي ملموس فرهنگی و نیز 
ر اختیار گرفتن این کاالها و همچنین، استعداد و ظرفیت فرد در قدرت و توانایی د

از نظر بوردیو، سرمایه فرهنگی به سه بعد . شود یمشناخت و کاربرد این وسایل گفته 
 و )عینیت یافته (، سرمایه فرهنگی عینی)یافته تجسم (سرمایه فرهنگی درونی شده

 ).125: 1391هیمی و ضیاء پور، ابرا (تفکیک است شده، قابل سرمایه فرهنگی نهادینه
ناپذیر از افراد است که  یافته، نوعی ثروت درونی و بخش جدایی سرمایه فرهنگی تجسم

 تمام  بهسرمایه فرهنگی عینیت یافته . ، عجین شده استابدی یمشخصی که در آن تجسم 
شده   سرمایه فرهنگی نهادي با مقررات نهادینه. شود یماشیا و کاالهاي فرهنگی گفته 

در .  تحصیلی، در ارتقاي پایگاه اجتماعی مؤثر استك و از طریق انواع مدرشده  حاصل
  .است مدنظرشده خانواده   این تحقیق سرمایه فرهنگی نهادینه

یی چون تحصیالت پدر و مادر و مدارکی که فرد دارا ها شاخصاین مفهوم را با 
  . استشده  یبایارزی قسمت سه  که در یک سؤالمیا دهیسنج، باشد یم

  دینداري -
، احساسات و تمایالت نسبتاً پایدار ها شناختدینداري عبارت است از مجموعه «

نسبت به اعتقادات، اخالقیات و احکام دینی که در وضعیت عادي اجتماعی و روانی در 
آشکار ... ي فرد در رابطه او با خداوند و با همنوعان و ها کنشفرد وجود دارد و در 

  ).64: 1383سراج زاده،  (»گردد یم
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براي سنجش میزان دینداري افراد در این تحقیق از مدل گالك و استارك 
طی دو دهه پنجاه و شصت میالدي، در تالش براي فهم و تبیین دین . شده است استفاده

 1962وي این بحث را در سال . در آمریکا، گالك بحث ابعاد التزام دینی را مطرح کرد
هدف .  به شرح و بسط آن پرداخت1965کاري استارك در سال گسترش داد و با هم

ي مختلفی بود که مردم با توسل به ها وهیشاز طرح این مباحث عموماً درك  ها آناصلی 
  آنا وجودببه نظر گالك و استارك همه ادیان جهانی . کردند یمآن خود را مذهبی تلقی 

یی کلی هستند که دینداري در آن ها حوزهداراي اما ، اند متفاوت بسیار ،که در جزئیات
 ابعاد اصلی دینداري در مثابه به را ها آن توان یم که ها حوزهاین . شود یم گر جلوه ها حوزه

  .اعتقادي، مناسکی، تجربی، عملکردي و پیامدي:  ازاند عبارتنظر گرفت، 
 ها دانبن آن دین،  پیروارود یمکه انتظار  ردیگ یبرم، باورهایی را در بعد اعتقادي
گالك و استارك این باورها را در هر دین خاص، به سه نوع باور . اعتقاد داشته باشند

ي مسلم که ناظر به شهادت دادن به وجود خداوند و معرفی ا هیپاباورهاي : تقسیم کردند
 که هدف و خواست خداوند از خلقت انسان گرا غایتذات و صفات اوست، باورهاي 

 که ساز نهیزم، و باورهاي انندینما یبازمرا  به این هدف و نقش انسان در راه نیل
ي را که بشر براي تحقق ا یاخالقي تأمین اهداف و خواست خداوند و اصول ها روش

 در نظر گرفتند، ها آن دیگري که عنصر .ردیگ یبرمتوجه کند، در  ها آنآن اهداف باید به 
خاصی براي فرد معتقد داراي عنصر اهمیت است، به این معنا که به چه میزان باور 

ر د، در سنجش دامنه و میزان باور دینی، اهمیت این باور ها آنبه اعتقاد . اهمیت است
 عنصر اهمیت باور از ها آن، به اعتقاد درهرحال. باید در نظر گرفترا نزد فرد معتقد 

 .ودش یمطریق سنجش سایر ابعاد دینداري فرد شامل مناسکی، تجربی و پیامدي سنجیده 
 تعریف عملیاتی جامعی از دینداري عرضه کنند، حتی که آن و استارك براي گالك

از این . کارکردهاي روانی، اجتماعی باورهاي دینی براي افراد را از نظر دور نداشتند
عالوه گالرك و استارك  به. شناختی دینداري روي آوردند ي روانها اسیمق به ها آننظر، 
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تنها شامل انواع سنتی   که هریک از اشکال باورهاي دینی، نهبه این نکته توجه کردند
 یادشده هر دو صورت ها آن. گیرد ، بلکه انواع مدرن غیر کلیسایی را نیز در برمیشود یم

  .سازي نمودند را در الگوي خود مفهوم
، اعمال دینی مشخص نظیر عادت، نماز، شرکت در بعد مناسکی یا عمل دینی 

 را ها آن پیروان هر دین رود یمرا که انتظار ...  روزه گرفتن و ي مقدس خاص،ها نییآ
  ).64: 1383سراج زاده،  (گیرد ، در برمیآورند جا  به

، در عواطف، تصورات و احساسات مربوط به بعد تجربی یا عواطف دینی
برقراري رابطه باوجودي همچون خدا که واقعیت نمایی یا اقتدار متعالی است، ظاهر 

الك و استارك در بین آگاهی از مشکالت بعد تجربی دین، براي تعریف گ. شود یم
ي عواطف دینی، شامل ها جلوه نوع از 4عملیاتی این بعد، روشی را مطرح کردند که 

بعد فکري یا دانش دینی، . گرفت توجه، شناخت، اعتقاد یا ایمان و ترس را در برمی
 رود یمو کتب مقدس را که انتظار اطالعات و دانش اساسی در مورد اصول عقاید دینی 

این بعد، معرف مناسبی براي سنجش میزان . شود یم را بدانند، شامل ها آنپیروان 
خصوص در  ي فرد را در سایر ابعاد دینی، بهها شیگرا این کهدینداري فرد نیست، مگر 

  ).64: 1383سراج زاده،  (بعد اعتقاد دینی در نظر بگیریم
شامل باور، عمل، تجربه و دانش دینی در زندگی نی بعد پیامدي یا آثار دی

در تعریف عملیاتی بعد اعتقادي؛ . روزمره فرد معتقد و روابط او با سایرین است
ي مسلم که ناظر به شهادت دادن به وجود خداوند و معرفی ذات و ا هیپاباورهاي 

 نقش گرا که هدف و خواست خداوند از خلقت انسان و صفات اوست، باورهاي غایت
ي تأمین ها روشساز که  نمایانند و باورهاي زمینه بازمیرا انسان در راه نیل به این هدف 

ي که بشر براي تحقق آن اهداف باید به آن ا یاخالقاهداف و خواست خداوند و اصول 
بعد تجربی . اي سنجیده شده است گیرد که با یک سؤال چند گویه در برمیرا توجه کند، 

وجودي  عواطف، تصورات و احساساتی که مربوط به برقراري رابطه بایا عواطف دینی؛ 
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اي   چند گویهسؤالهمچون خدا که واقعیت غایی یا اقتدار متعالی است که با یک 
  .سنجیده شده است

؛ اعمال دینی مشخص نظیر عبادت، نماز، شرکت در بعد مناسکی یا عمل دینی
 را ها آن پیروان هر دین رود یمانتظار را که ... رفتن و گي مقدس خاص، روزه ها نیآئ
  . چند گویه اي سنجیده شده استسؤالگیرد که در یک  جا آورند، در برمی به

 شامل باور، عمل، تجربه و دانش دینی در زندگی روزمره بعد پیامدي یا آثار دینی
  . چند گویه اي سنجیده شده استسؤالفرد معتقد و روابط او با سایرین است که در یک 

  طبقه -
ي زندگی مشابهی دارند، ها فرصتبه عقیده وبر طبقه گروهی از مردم است که 

 در جهت کسب ها مهارت براي فروختن کاالها و قدرتشانوسیله  یی که بهها فرصت
: 1381 به نقل از لیپست، 7: 1389هزارجریبی و صفري شالی،  (شود یمدرآمد تعیین 

52-41(.  
، درآمد، تحصیالت پدر، منطقه محل یی چون شغلها شاخصاین متغیر با 

ملک یا زمین بودن سنجیده   صاحب وسکونت، نوع منزل مسکونی، نوع وسیله نقلیه
 متغیر تحصیالت پدر، 3که  ازآنجایی. شده است  ارزیابیسؤالشده است که در چند 

 متغیر وزن بیشتري 3شغل و درآمد نسبت به دیگر متغیرها اهمیت بیشتري دارند به این 
  .میا دهدا

  
  روش تحقیق

پیمایش عمدتاً در . دهد یمی حاضر را تشکیل روش پیمایش چارچوب روش تحقیق کم
 که واحد تحلیل در آن فرد است و خصیصه اصلی که این شود یممطالعاتی استفاده 

ها و ادعایی است که  یافته  تعمیمکند یمي تحقیق متفاوت ها روشروش را از دیگر 
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ببی،  (کند یم بر روي نمونه در مورد جامعه آماري و جمعیت کل محقق از نتایج تحقیق
1390 :551.(  

-93در این تحقیق جامعه آماري شامل دانشجویان دانشگاه شیراز در نیمسال اول 
ي ما از ریگ نمونهدر دست است، بنابراین،  گیري نمونهچارچوب و ازآنجاکه . باشد یم 92

از میان . دهد یم را تر معرف و تر قیدقنمونه نوع احتمالی است که امکان انتخاب یک 
ي ا طبقهي ریگ نمونهي مورد نظر ما ریگ نمونهي احتمالی، ریگ نمونهي مختلف ها وهیش

شده و سپس از    یا قشرهایی تقسیمها خرده گروهاست که در آن جمعیت کل به 
نه از هر ي تصادفی ساده یا سیستماتیک براي انتخاب اعضاي نموریگ نمونهي ها کیتکن

ي بند میتقس براي تواند یمگرچه هر تعداد بعد یا ویژگی . شده است  طبقه استفاده
 توسط محقق و با توجه به ستیبا یم شده انتخابجمعیت به کار رود، ولی بعد یا ابعاد 

 :Gorard: 2004 (ي نظري انتخاب شوندها نهیزمی و همچنین برحسب موردبررسمسئله 

، مقطع ها دانشکدهآماري دانشجویان را به ترتیب بر اساس نام بنابراین، جامعه ). 68
بندي  گیري طبقه ي کرده و سپس با استفاده از روش نمونهبند طبقه کالس وتحصیلی 

  .میا کردهمتناسب با حجم، سهم هر دانشکده را بر اساس تعداد دانشجویان تعیین 
  
  اسخگویاني پها یژگیو

فردگرایی  )194 ( درصد1/50ن نسبت یعنی  نفر پاسخگو، بیشتری387از مجموع 
فردگرایی )  نفر25 ( درصد5/6خودخواهانه متوسطی دارند و کمترین نسبت یعنی 

فردگرایی خودخواهانه پایینی  ) نفر168 ( درصد4/43  و.خودخواهانه باالیی دارند
 دارند و کمترین نسبت  سال18-22)  نفر240 ( درصد62 یعنبیشترین نسبت ی. دارند

 23-28نیز )  نفر124 ( درصد32و  سال به باال را دارند 29)  نفر23 ( درصد9/5نی یع
. باشند یمپسر )  نفر146 ( درصد7/37دختر، و )  نفر241 ( درصد3/62. سال دارند

تحصیالت لیسانس دارند و کمترین نسبت )  نفر261 ( درصد4/67 یعنبیشترین نسبت ی
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 98 ( درصد یعنی3/25 این تعداد  از.ا دارندتحصیالت دکتر)  نفر28 ( درصد2/7یعنی 
)  نفر144 ( درصد2/37 یعنبیشترین نسبت ی. باشد یملیسانس  فوق تحصیالتشان) نفر

 117 ( درصد2/30 و کمترین نسبت یعنی باشد یمدیپلم  تحصیالت پدرشان دیپلم و فوق
ت تحصیال)  نفر126 ( درصد6/32  وباشد یمتحصیالت پدرشان زیر دیپلم ) نفر

شغل )  نفر259 ( درصد9/66 یعنبیشترین نسبت ی. باشد یمپدرشان لیسانس و باالتر 
شغل پدرشان در )  نفر64 ( درصد5/16پدرشان در مرتبه متوسط و کمترین نسبت یعنی 

  درصد2/52 یعنبیشترین نسبت ی. باشد یممرتبه پایین و همین تعداد در مرتبه باال 
 و کمترین باشد یم  تومان500/1/ 000تا   هزار501ن  بیشان خانوادهدرآمد )  نفر202(

تومان  000/000/5تا  000/100/3 شان خانوادهدرآمد )  نفر19 ( درصد9/4نسبت یعنی 
جز افراد طبقه متوسط هستند و ) 203 ( درصد5/52بیشترین نسبت یعنی . باشد یم

  درصد5/37 و افراد طبقه باال هستندجزء )  نفر39 ( درصد1/10کمترین نسبت یعنی 
سرمایه  ) نفر205 ( درصد53بیشترین نسبت یعنی . طبقه پایین هستند)  نفر145(

سرمایه )  نفر36 ( درصد3/9شده پایینی دارند و کمترین نسبت یعنی   فرهنگی نهادینه
 سرمایه فرهنگی نهادینه)  نفر146 ( درصد7/37  وشده باالیی دارند  فرهنگی نهادینه

سرمایه اجتماعی  )258 ( درصد7/66بیشترین نسبت یعنی . شده متوسطی دارند 
سرمایه اجتماعی باالیی )  نفر25 ( درصد5/6متوسطی دارند و کمترین نسبت یعنی 

بیشترین نسبت یعنی . سرمایه اجتماعی پایینی دارند)  نفر104 ( درصد9/26  ودارند
)  نفر23 (درصد 9/5دینداري باالیی دارند و کمترین نسبت یعنی  )262 ( درصد7/67

 .دینداري متوسطی دارند)  نفر102 ( درصد4/26  ودینداري پایینی دارند

  :میپرداز یمي ا سهیمقاي و ا رابطهي ها هیفرضدر ادامه به بررسی 
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  يا سهیمقاي ها هیفرض -1
   فردگرایی خودخواهانه طبقات باال، متوسط و پایین در حوزه عمومی-1جدول 

 طبقات فراوانی میانگین انحراف معیار يدرجه آزاد  F  سطح معناداري

 پایین 192 29,031 7,765

 متوسط 171 28,327 7,367

 باال 24 30,416 9,163
2 941/0 391/0 

 جمع 387 28,806 7,684

 
جدول فوق تفاوت بین طبقات در میزان فردگرایی خودخواهانه در حوزه عمـومی    

و بـا توجـه بـه میـزان     ) طرفـه  حلیل واریانس یک  ت (Fبر اساس آزمون    . دهد  یمرا نشان   
941.=F   391و .=Sig توان گفت بین طبقات مختلف ازنظر فردگرایـی خودخواهانـه      یم

  .در حوزه عمومی تفاوت معناداري وجود ندارد
  

  فردگرایی خودخواهانه طبقات باال، متوسط و پایین در حوزه خصوصی-2جدول 

 طبقات فراوانی میانگین  معیارانحراف درجه آزادي  F  سطح معناداري

 پایین 192 11,515 2,749

 متوسط 171 11,649 2,774

 باال 24 11,791 2,765
2 173/0 841/0 

 جمع 387 11,591 2,755

  
 فردگرایی خودخواهانه در حوزه در میزان بین طبقات مختلف      تفاوت 2در جدول   

تحلیـل   (Fبـر اسـاس آزمـون    . ردیمبررسی کـ طرفه   تحلیل واریانس یکبا را   خصوصی
توان گفت بین طبقات از    یم Sig =.841و   F=.173 یزانمبا توجه به     )طرفه  واریانس یک 

 .نظر فردگرایی خودخواهانه در حوزه خصوصی تفاوت معناداري وجود ندارد
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 در جمعیت آماري مورد مطالعه، یعنی دانشجویان،        یادشده، بنا به نتایج آماري      پس
هـا چـه     تفاوت معناداري در فردگرایی خودخواهانه آن شان یطبقاتنا به پایگاه     ب توان ینم

این امـر تـا حـدودي ممکـن     . در حوزه عمومی و چه در حوزه خصوصی، مالحظه کرد   
یا گـروه منزلـت    (یاجتماع اجتماعی این مقوله -شناختی  ي روان ها یژگیواست به دلیل    

 تعلق گـروه منزلتـی را بـه تعلـق طبقـاتی      باشد، که در شرایط خاصی) بنا به مفاهیم وبر  
  .بخشد یم تیاولو

  
  يا رابطهي ها هیفرض -2
 بر اساس )طورکلی به ( بین طبقه افراد با میزان فردگرایی خودخواهانههمبستگی -

 با توجه به سطح معناداري. آزمون ضریب همبستگی گاما مورد بررسی قرار گرفته است
 رد 6لذا فرضیه شماره . شود ینم دییتأ خودخواهانه ، رابطه بین طبقه و فردگرایی226/0

 .شود یم

 اساس آزمون  بر،همبستگی بین دینداري و میزان فردگرایی خودخواهانه -
دیگر،  عبارت به. شود یم دییتأ 001/0ضریب همبستگی گاما، با توجه به سطح معناداري 

دارد و با افزایش بین میزان دینداري و فردگرایی خودخواهانه رابطه معکوس وجود 
  .شود یم دییتأ 7 فرضیه شماره ، پسابدی یمدینداري فردگرایی خود خواهانه کاهش 

 بر اساس آزمون همبستگی بین سرمایه اجتماعی و میزان فردگرایی خودخواهانه -
 دیگر، عبارت به. شود یم، رد 298/0ضریب همبستگی گاما، با توجه به سطح معناداري 

 دییتأی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فردگرایی خودخواهانه یعن ،8فرضیه شماره 
  .گردد ینم

شده خانواده افراد با میزان فردگرایی  همبستگی بین سرمایه فرهنگی نهادینه -
 33/0 يمعنادار بر اساس آزمون ضریب همبستگی گاما و با توجه به سطح خودخواهانه
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شده خانواده و فردگرایی  گی نهادینهبین سرمایه فرهنمعکوس  بنابراین، رابطهرد شده، 
  .شود ینم دییتأ، 9خودخواهانه، یعنی فرضیه شماره 

 بر  افراد با میزان فردگرایی خودخواهانهجنسیتسنجش همبستگی بین  -
رابطه بین  ، 772/0با توجه به سطح معناداري . باشد یماساس آزمون کاي اسکویر 

  .ودش ینم دییتأجنسیت و فردگرایی خودخواهانه 
 بر اساس سنجش همبستگی بین سن افراد با میزان فردگرایی خودخواهانه -

 و =000/0Sig يمعناداربا توجه به سطح . باشد یمآزمون ضریب همبستگی اسپیرمن 
بنابراین، رابطه بین سن و . باشد یم همبستگی معنادار و مثبت -234/0ضریب همبستگی 

به این معنی که هرچه سن افراد کمتر باشد . شود یممیزان فردگرایی خودخواهانه تأیید 
 کمتر است و هرچه سن افراد بیشتر باشد میزان ها آنمیزان فردگرایی خودخواهانه 

 . بیشتر استها آنفردگرایی خودخواهانه 

  
  گیري نتیجه

توان بر پایه  اي را نمی دورکیم در نقد فردگرایی خودخواهانه معتقد بود که هیچ جامعه
کننده انسجام اجتماعی  تواند تضمین رو مذهب می ازاین. فع شخصی بنا نهاددنبال کردن ن

باشد اما اگر مذهب در جامعه کمرنگ شود این کارکرد بر عهده اخالق و آیین فردي 
آمده از این تحقیق چنین برآمده است که مذهب نقش و  دست نتایج بهاز . باشد می

رده است بدین معنی که افراد جامعه کارکرد انسجام دهنده خود را در جامعه حفظ ک
 مبتنی بر فرامین مذهبی معتقد بدان، خود را مقید به همکاري و تعامل ،مورد مطالعه

. کنند طلبی شخصی را مذموم قلمداد می خواسته از منفعت دانند و فردگرایی بر متقابل می
ت و بر این اساس مستند به باورهاي اسالمی، پاسخگویان تحقیق مربوطه مشارک

، در نتیجه کسانی اند داشته فراوانی تأکیدهمکاري در جامعه را ضروري دانسته و بر آن 
 تمایل بیشتري به مشارکت و همکاري با ،که از میزان دینداري باالتري برخوردار بودند
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 کمتر از کسانی بود که میزان دینداري ها آندیگران داشته و میزان فردگرایی خودخواهانه 
  .ندپایینی داشت

آمده در تحقیق حاضر،  دست  از طرفی در تبیین نوع روابط و تعامل اجتماعی به
که سرمایه اجتماعی منجر به افزایش  سازد یمنظریه سرمایه اجتماعی پاتنام روشن 

 وي سه مؤلفه ،دهد شود و نهایتاً تعامل اجتماعی را افزایش می همبستگی اجتماعی می
همکاري و هماهنگی براي کند که  ماد را مطرح میها، هنجارهاي همیاري و اعت شبکه

 بین سرمایه اجتماعی د مبتنی بر این اصل در نظریه پاتنامننمای منافع متقابل را تسهیل می
و فردگرایی خودخواهانه رابطه معناداري وجود دارد؛ یعنی هرچه سرمایه اجتماعی افراد 

ا در نمونه حاضر این فرضیه تأیید ام. ها کمتر است بیشتر باشد فردگرایی خودخواهانه آن
 نیز میزان فردگرایی خودخواهانه ها انجمنبنابراین، حتی حضور افراد در . نشده است

 با تفکیک ها در توضیح شبکهاین در حالی است که پاتنام . دهد ینمافراد را کاهش 
را ، نوع دوم »انحصارطلب«هاي عمودي یا  از شبکه» مساوات طلب«هاي افقی یا  شبکه

در واقع از این مبحث . نماید فاقد توان برقراري اعتماد و هنجارهاي همیاري معرفی می
 جمعیت مورد مطالعه این تحقیق، مشابه اجتماعی، درتوان استنباط کرد که روابط  می

  .باشد هاي عمودي یا انحصار طلبانه در نظریه پاتنام می شبکه
شده است،   از نظریه بوردیو استفاده، همچنین در ارتباط با متغیر سرمایه فرهنگی

اي براي جداسازي فرد از  نظریه بوردیو سرمایه فرهنگی را زمینه که باید گفت در این
 .داند گزینش دلخواه در عرصه اجتماعی می دستیابی وي به الزامات زندگی روزمره و

اجتماعی بوده جاي توجه به این الزامات، خواهان مشارکت در امور   بهتواند یمبنابراین، 
 که بین شود یم در نتیجه، این فرضیه استخراج .گیردبو از فردگرایی خودخواهانه فاصله 

شده خانواده و فردگرایی خودخواهانه رابطه معنادار و معکوسی  سرمایه فرهنگی نهادینه
  .وجود دارد
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آمده حاکی از آن است که بین سرمایه فرهنگی و  دست اما نتایج تحقیق به 
 بدین معنی که با افزایش سرمایه فرهنگی ، اجتماعی رابطه معکوس وجود داردمشارکت

 و در تناقض با نظریه بوردیو در جامعه آماري مورد ابدی یممشارکت اجتماعی کاهش 
 .دهد یمبحث سرمایه فرهنگی باال فردگرایی خودخواهانه را در روابط اجتماعی افزایش 

ي آموزشی ها طیمح این باشد که در تواند یمیه شاید بتوان گفت دلیل رد شدن این فرض
، والدینی باشد یمآنچه که مورد اهمیت است، رقابت بر سر دستیابی به موفقیت بیشتر 

 کردن فرزندانشان بر رقابت، بیشتر از ریپذ جامعهکه تحصیالت باالتري دارند، در 
شتر از تعامل و  و پیشرفت فردي را بیدارندتأکیدهمکاري و مشارکت با افراد جامعه 

  .دهند یمهمکاري اجتماعی مدنظر قرار 
گونه بوده  ي به اینا نهیزم در مورد متغیرهاي ها افته در نهایت باید اشاره کرد که ی

اما بین سن . است که رابطه معناداري بین جنسیت و فردگرایی خودخواهانه وجود ندارد
 در واقع با افزایش سن ؛وجود داردافراد و میزان فردگرایی خودخواهانه رابطه معناداري 

  .کند یممیزان فردگرایی خودخواهانه افزایش پیدا 
 طور در ارتباط با روابط اجتماعی در دو حوزه عمومی و خصوصی باید گفت به

از طرفی در . ابدی یممعمول تعامل و مشارکت اجتماعی در حوزه عمومی تبلور بیشتري 
گذار تأثیر تواند یمگیري ارتباط افراد  ع شکلحوزه عمومی نقش طبقات اجتماعی در نو

 دهد و به رالشعاع قرا باشد و حوزه عمومی و مشارکت اجتماعی منتسب به آن را تحت
تحقیق، از آمده  دست نتایج به اما. عرصه رقابت شخصی و منفعت طلبانه تبدیل کند

 و در حوزه عمومی و خصوصی بر عملکرد افراد حاکی از آن است که نقش طبقه
گذار نبوده و طبقه اجتماعی نقشی در افزایش یا کاهش تأثیر چندان ها آنارتباطات بین 

  .فردگرایی خودخواهانه نداشته است
نیز در ارتباط با تحقیقات  آمده در این تحقیق، در زمینه مورد بررسی دست نتایج به 
  . مورد ارزیابی واقع گرددتواند یم مشابه



   
  
  
  

  29    ...  امل مرتبط بابررسی فردگرایی خودخواهانه و عو

نیز  وي. همسو است اهللا نوروزي با تحقیق فیض  تحقیقمثال، نتیجه این عنوان به 
دریافت که متغیر سن با فردگرایی رابطه مثبت و معناداري دارد به این  در تحقیق خود

 بیشتر است و ها آنمعنا که هرچقدر سن افراد بیشتر باشد فردگرایی خودخواهانه 
  .بالعکس

شناختی فردگرایی در  ه همچنین در تحقیقی که حسین میرزایی جهت بررسی جامع
ي مثبت و معناداري داشت که ا گرایی رابطه متغیر دینداري با روحیه جمعایران انجام داد 

 که هرچه باورهاي دینی افراد بیشتر باشد فردگرایی دهد یمنتایج این تحقیق نیز نشان 
اما  .باشد یم با یکدیگر بیشتر ها آن کمتر است و همکاري و مشارکت ها آنخودخواهانه 

حسین بهروان در پژوهشی که در ارتباط با فردگرایی انجام داد چنین دریافت که متغیر 
جنسیت  متغیر جنسیت رابطه معناداري با فردگرایی دارد، برخالف این تحقیق که در آن

  .فردگرایی خودخواهانه نداشته است رابطه معناداري با
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