
  

   1-26، صص 1386 پاييز و زمستانجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، مجلة علوم ا      

 24/4/1387:           تاريخ تصويب20/12/1386: تاريخ دريافت     

 ن  در بين دانشجويان بر آمؤثّرفردگرايي و عوامل بررسي 

   دانشگاه فردوسي مشهد
  )نويسنده اصلي( حسين بهروان

  اعظم عليزاده

  چكيده

ـال                    و عوامـل  1385اين پژوهش به بررسي ميزان فردگرايي دانشجويان دانشگاه فردوسـي مـشهد در س
 ، زيمل، هابرماس، دوركيم،ات جامعه شناسي ماكس وبر براي تحليل فردگرايي از نظري.پردازد  مي بر آنمؤثّر

 روش تحقيق در اين پژوهش از نوع پيمايش و تكنيك جمـع آوري              ، مرتن و ميد استفاده شده است      ،ريسمن
ـتاندارد نامـ  پرسشداده ها از طريق    ـيون دو متغيـره       .باشـد   مـي ه اس ـا نيـز از تحليـل رگرس  ، بـراي تحليـل داده ه

 نتايج اين تحقيـق كـه از   .اليز واريانس متناسب با فرضيات تحقيق استفاده شده استرگرسيون چند متغيره و آن 
ـا سـب و از      قـشربندي  تصادفي، ، به صورت نمونه گيري خوشه اي،چندمرحله اي       ، نفري 300يك نمونه     نامتن

.  نفري دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد به دست آمده است18152طريق فرمول كوكران از جامعه آماري 
 كه ميانگين فردگرايي متوسط رو به باال است 4/3 معادل نمره اي 5ردگرايي كلي دانشجويان در يك طيف ف

 خلوت شخصي و شبكه روابط ،د نقشمتغير هاي تعدنتايج تحليل دو متغيره نيز نشان  داد كه . شود  ميارزيابي
 مرد بودن و سكونت در شهر بر ميزان . منفي داشته استتأثير و سنت گرايي  ييبرفردگرا مثبت تأثيراجتماعي  
ـتند   مي مثبت داشت و كساني كه در رشته الهيات تحصيل     تأثيرفردگرايي   ـايج   .كنند فردگرايي كمتري داش نت

ـنت  ، )364/0بـه ميـزان   ( تحليل چند متغيره و تحليل مسير نشان داد كه متغير هاي مستقل خلوت شخـصي            س
 ، )122/0زنـدگي در شـهر   ( م زنـدگي  يـ  محـل دا ، )103/0ع مـرد   نو(  جنسيت   ،)-289/0به ميزان   ( گرايي  

ـات   (  تحصيلي     و رشته ) 181/0به ميزان ( مجموعه نقش    ـاي         )  -146/0الهي  بـر متغيـر     مـؤثّر بـه عنـوان متغيـر ه
ـتقالل،اهداف شخـصي و رقابـت    در سـه عامـل  را فردگرايي مفهومنتايج تحليل  .فردگرايي ظاهر شده اند  اس

  .خواني دارد هم  يقبلبا تحقيقات كه دسته بندي كرد
  .شبكه روابط اجتماعي  ،  خلوت شخصي ،)3( د نقش تعد ،)2( سنت گرايي،)1(فرد گرايي : كليد واژه ها

                                                
1 - Individualism 

2 - Traditionalism 

3 - Role set 
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  بيان مسأله

ـاوتي بيـان و    ،مفهوم جهاني شدن كه كمتر از ده سال است رواج بسيار زيادي يافتـه اسـت           در معـاني متف

ـابقه الگـو  ها ين آنتر ه شده است كه رايج   يارا ـاعي كـشور    ،ي فرهنگـي هـا   گسترش بي س ي هـا  اقتـصادي و اجتم

 يـك  در  فردگرا  انسانمعناي . الگوي فردگرايي است،ها  از جمله اين الگو.رفته در كل جهان است     صنعتي پيش 

  بدين گونه كه در تغيير شكل از جهان  قرون وسطي به جهان مدرن مفهوم خاصي         ،چرخه تاريخي شكل گرفت   

ي حساب شده و آگاهانـه  ها  مهارت، تالش،هايي چون افزايش عقالنيت از فرد پديد آمد كه در عمل با ويژگي   

 ثبات و اطمينان همگاني در ايمان به طبيعت بشر، كه در هر جايي و هر زماني منحـصر بـه   ،براي بهبود شرايط بشر 

  .شود  مينس به   بعد ديده  از رنسا)1(در واقع توسعه عناصر فردگرايي.  فرد است همراه بود

 روابط اجتماعي   ، در مقايسه با شكل قبل آن      ، در نظم جديد   .در واقع فردگرايي توليد فرهنگي غرب است          

فردگرايي بر ايـن نكتـه   . ها تسابات آننبه صورت قراردادي هستند و بيشتر روابط مبتني بر دستاوردهاي افرادند تا ا        

ـاز خـود بـه       است و هنگـامي كـه هـر يـك از افـراد     بسيار ه كند كه فرد در خور توج  ميتأكيد جامعـه بتواننـد  ني

 جامعـه نيـز از آ ن        ،ي گوناگون فعاليت بشري را ارضاء نماينـد       ها  خالقيت و مطرح شدن در عرصه اي از عرصه          

 دباشـ  مي فردگرايي ويژگي جامعه در حال گذر از سنتي به صنعتي     .  )69-70 : 1383،احمدي ( سود خواهد برد  

ـنتي               ، آنجا كه جامعه ما    از .)1956،  )2(ريسمن( باشـد    مـي  يك جامعه در حال گـذر و در حـال تغييـر از جامعـه س

، دادنـد   مـي  را تـشكيل ها ي محلي و بومي بودند و اساس رفتارها  كه در ابتدا الگو،نيزي استناد در جامعه ما    ها  الگو

امـروزه نوسـازي اجتمـاعي بـه     . )1381 ،فكـوهي (  دچار دگرگوني شده انـد     ،ي جديد ها   تركيب خود با الگو    در

ي جامعه سنتي از ميان ها  و محدوديت  ها  باشد كه در طي آن تنگنا       مي عنوان يك رويكرد در زمينه توسعه مطرح      

ـا    و در جامعه شاهد رشـد و توسـعه شـاخص        شود  مي برداشته ـنعتي شـدن  ، باسـوادي ،يي چـون شهرنـشيني  ه   ، ص

 و ساير موارد هستيم كه همگي زمينه ساز بـروز           ها    اكتسابي شدن موقعيت   ،ماعيي اجت ها  عقاليي ساختن سازمان  

انـد ولـي    ي زيادي در حال توسـعه ها  گر چه در سطح كالن اجتماعي بستر      .)24 : 1381 ،ازكيا( فردگرايي هستند 

حـال  وامـع در  ي عام تري هستند كه در همـه ج ها   شهرنشيني و آموزش و پرورش بستر      ،يي چون جمعيت  ها  بستر

  . )51-54 :  1381 ،ازكيا (شوند  ميتوسعه يافت

                                                
1 -Individualism 

2 - Riesman 
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ـال گـذ          ـنتي بـه  راايران جامعـه اي در ح ـنعتي شـدن    از س ـين جامعـه اي فروپاشـي    .  اسـت سـمت ص در چن

 جمعيـت و     سـريع  ي سنتي نظير اجتماعات عشايري و روستايي و گسترش شهرنشيني كه ناشي از رشد             ها  ساختار

 اقوام متفـاوت و ها  گسترش تحركات و اجتماعي و تعامالت بين فرهنگ      ،اشدب  مي مهاجرت از روستاها به شهرها    

 ملي و جهاني متفاوت و بعـضاً متعـارض          ،ي محلي ها  مردم به ويژه جوانان را در برابر الگو        نموده است و    تشديد را

صوصيات  پشت سر گذاردن خـ   ،ها  آن يكي از    كه شدهراتي ايجاد   يدر خصايص افراد تغي    دنبال آن    بهو  قرار داده   

 و افـزايش يافتـه    استقالل فردي و مسئوليت پذيري  ي،يگرا در جريان فرد   .باشد  مي  افراد ييگراسنتي و تحقق فرد   

   .نمايد  ميمنافع فردي و جمعي به صورت خالق و سازنده حركتمين أ تدر جهت

ـناخته شـده         ها   جامعه ايران كه جزء كشور       ، اجتمـاعي  يهـا   از تغييـرات در الگـو     ،اسـت ي در حال توسعه ش

 شهرنـشيني  و آموزشـي   ،خوش تغييـرات شـديد جمعيتـي    دستگذشته  سال   50فرهنگي بي نصيب نمانده و در       

٪ 618و جمعيـت شـهري آن   ٪  316 جمعيت كشور 1375-1335ي ها  از جمله اينكه در فاصله سال.بوده است 

مركـز آمـار    ( اسـت  يافتـه     درصـد فزونـي    7/629ي شـهري    ها  تعداد خانوار   در همين دوره   ، داشته است  افزايش

ـاع   هـا   در قشرطهوميت يافتن آموزش ابتدايي و متوس رشد سريع جمعيت كه با عم      .)1377،ايران ي مختلـف اجتم

ـان  .به آمـوزش عـالي شـده اسـت         سبب افزايش تقاضا براي ورود       ،همراه بوده  سـهم جمعيـت در حـال       كـه       چن

 با وجود چنين تغييراتي به   . رسيده است  1375در سال    56/210 به   1365 در سال    61/1 عالي از    طعتحصيل در مقا  

 معتقـد اسـت   )1(ي اجتماعي و فرهنگي اجتناب ناپذير است،  و آن طور كه دلنتيها رسد كه تغييرات الگو   مي نظر

 ،هـا  دانشگاه معبدي براي تبليغ فرقه ا ي خاص نيست بلكه وظيفه آن ايجاد فـضايي امـن و آزاد بـراي بـروز ايـده          

او معتقد است كه دانشگاه ديگر صرفاً توليدكننده دانـش ابـزاري وفنـي نيـست بلكـه       .ستها    و دانش  اه   خالقيت

 بلكـه  ،لوژي نخبگـان ئوي غايي آن نـه فرهنـگ ملـي و نـه ايـد           ها  پاره اي از جامعه مدني است كه منابع و هدف         

ي فرهنـگ نيـز شـده اسـت      دانشگاه ديگر تنها محل علم نيست بلكه پايگـاهي بـرا        .ي همه مردم است   ها  خواسته  

  . )34-35: 1383 ،فاضلي(

به عنوان بسترهايي تلقي شده اند كه زمينه ساز فردگرايي در           هاي دانشگاهي    محيط ، با توجه به اين مطالب       

ـار                     مقياس رود   مـي  هاي گسترده تر يعني در فضاي عمومي هستند و آنچه به طور آشـكار از آمـوزش عـالي انتظ

 و  اشاعه علم وترغيب افراد  به پژوهش ورشـدقدرت ابـداع     ،وه فهم و تعقل وپرورش تفكر      رشد ق  ،تعليم و تربيت  

                                                
1 -Delanty 
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به نظر مي رسد شواهد كلي در جامعه ما   .   )254: 1380،توسلي.( ابتكاروتأكيدبرفراهم سازي زمينه استقالل است    

ويـژه در   ه   بـ  ار بـر آن    گـذ  تأثير وعوامل   ييي را نشان مي دهد ليكن از ميزان رشد فردگرا         يبسترهاي رشد فردگرا  

  : پاسخ داده خواهد شدي زيردر اين مقاله به پرسش ها لذا .  شواهد علمي زيادي دردست نداريم،ميان جوانان

    ميزان فردگرايي در بين دانشجويان  دانشگاه فردوسي مشهد چقدر است؟-1

 ؟ مي باشنددامجويان دانشگاه فردوسي مشهد ك بر پديده فردگرايي در بين دانشمؤثّر عوامل -2

    اهميت و ضرورت تحقيق

ـيط       ي دركشور از يك   يرشد جمعيت دانشجو   با توجه به مطالب باال و      سو وافزايش تعامالت جوانـان در مح

 پـذيري از فرهنـگ هـاي گونـاگون توسـط      تأثيرهاي علمي از سوي ديگر وسرانجام نفوذ روز افزون رسانه ها و        

نكتـه ديگـر ايـن كـه      . ي ميان دانشجويان داراي اهميت اسـت      يي فردگرا ي، بررس يآن ها بر فردگرا   تأثير  جوانان و 

ي بيشتر به عنوان متغير مستقل مورد بررسي فرار گرفته ليكن به عنوان متغيـر وابـسته كمتـر بررسـي شـده                       يفردگرا

بي شده  از ديدگاه منفي ارزيا    غالباً كه از فرهنگ غرب سرچشمه گرفته،      با توجه به اين    يي فردگرا ،باالخره و. است

ـاي كـاركردي       از مـي تـوان       دركشورهاي توسعه يافته عامل توسعه شناخته شـده لـذا          است در حالي كه     جنبـه ه

ي مكـاني، حـاكي از   يوابستگي جوانان ايراني به حمايـت خـانواده حتـي پـس از جـدا     .ومثبت نيز به آن نگريست 

لذا ورود بـه دانـشگاه بـستر    .يابي به اهداف شخصي است نداشتن استقالل وخودمختاري وتالش در جهت دست 

  .ي واستقالل فردي را فراهم مي سازد كه بررسي ميزان آن ضروري به نظر مي رسديرشد فردگرا

  چهارچوب نظري 

ـا    ديـدگاه  .ي نظري و منابع تجربي عديده اي سرو كـار داريـم           ها   با ديد گاه   ،در تحليل فرد گرايي    ي مـورد  ه

  : سته خرد وكالن تقسيم نمود توان به دو د  مياستفاده در اين تحقيق را

  ي نظري سطح كالنها فرد گرايي در ديد گاه

ـاختاري و                ، زيمل ، وبر ،نظريه پردازان كالن نگر از جمله دوركيم        ريسمن و دانيـل لرنـر معتقـد بـه عوامـل س

ود را بـر   مطالعه خ، همه اين نظريه پردازان در بررسي و تحليل مفهوم فرد گرايي        . فرد گرايي هستند   ر بر ّثؤ م كالن

  .ساخت اجتماعي متمركز ساخته اندروي 
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  ا و .دانـد   مـي  احساس فردگراييةي و تقويت كننددانيل لرنر رشد مراكز شهري جديد را به عنوان عامل ترّق       

ـات   شـده )1(»تحـرك روانـي   « كند كه شهرنشيني  موجب افـزايش روشـن بينـي و ارتقـاي      مياستدالل  و موجب

در انديـشه وبـر نيـز شـهر از دوران قـرون             . )54 :1384 ،ازكيـا ( كند    مي  را فراهم  جديد )2(» يها  وجه نظر « كسب

ـيط         . فردگرايي است  ة  بعد مركز توسع  وسطي به    از نظر وبر، فردگرايي از بسياري جهات بـا تخصـصي شـدن مح

 وقت شناسي، ، در زندگي اجتماعي شهري . در واقع فردگرايي خصلت ويژه شهر است       ،يابد  مي شهري گسترش 

وبرمعتقد است كه عقالني شـدن جهـان    . )1379 ،كوزر ( زندگي پيچيده استةودن  الزمگري و دقيق ب ابحس

در واقـع   . )5: 1370 ،وبـر (دانـد    مي نتيجه توسعه يافتگي و صنعتي شدن است وآن را همراه با افزايش فردگرايي              

ـار تعريـف           شـو   مـي  جوامع صنعتي مدرن با ساختاري اجتماعي كه روز بـه روز پيچيـده تـر                د  بـا تقـسيم دقيـق ك

ـازند   مـي  جوامع صنعتي تخصـصي كـردن و تقـسيم بنـدي دقيـق كـار را ضـروري          .شوند مي  و بـه همـراه آن   ،س

 دقيقاً ، كه ويژگي روابط اجتماعي است   ، اين وابستگي متقابل جديد    .گردد  مي وابستگي متقابل فزاينده اي پديدار    

 تفاوت در كاركردهاي اعضاي هـر  .كند  ميگانيك را ايجادكيفيت جوامع صنعتي است كه اساس همبستگي ار   

 ، بـه ديگـر سـخن   .شـود   مـي فرد گرايـي رشد  انگيزه ،آورد و بدين سان  ميجامعه تفاوت هاي فردي را به وجود     

پيوندهاي همبستگي مكانيكي كه بر پايه كليت كم و بيش سازمان يافته اي از باورها و احساسات مشترك  همـه                     

منـدي داد كـه بـا پيچيـدگي و           در جامعه صنعتي جاي خود را به نيروهاي جديـد قدرت           ،وار بود اعضاي گروه است  

ـتقالل  فـردي مـشخص   زبـا ميـزان فزاينـده اي ا    و تگي بيشتر به جامعه ارتباط دارد    وابس زياد و تمايز   شـوند    مـي اس

  . )135 : 1384،  كيويستو،129  :]1893[ 1964  ،)3(دوركيم(

ـاي پـرداختن بـه        . در جوامع نوين بود    ،ند تفكيك اجتماعي  زيمل معتقد به يك رو        بنـدي    مرحلـه   ولي به ج

 در بحث شبكه    .هاي گروهي متمركز نمود    مسير حركت جوامع كار خود را بر روي اهميت و طبيعت عضويت           

ـبكه سـاخت                  پيوستگي هـاي اجتمـاعي تـشكيل       هاي گروهي عالقه زيمل اين بود كه تا چه حـد تغييـرات در ش

 هـا  هايي كـه افـراد بـه آن     از ديدگاه زيمل در واقع تعداد و مبناي گروه        .گذارد  مي عه بر روي مردم اثر     جام ةدهند

). 221 : 1380،ريتزر( گذارد  تأثير مي بر روي كنش متقابل ،ها  صرف نظر از عاليق و تمايالت گروه      ،تعلق دارند 

اولين  .متقابل در جامعه ايجاد كرده است      دو تحول اساسي در شيوه كنش        ،يند تفكيك اجتماعي  ااز نظر زيمل فر   
                                                

1 - psychic mobility  
2 - Attitude 
3 - Durkheim 
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ـيح اين . از ارگانيك بـه عقاليـي اسـت   ها   مبناي شكل گيري گروه تغيير بر  ي اجتمـاعي  هـا  كـه وقتـي گـروه    توض

نمونـه  . امل خارجي زير بنـايي گـروه ندارنـد        يابند افراد هيچ كنترلي روي عو       مي براساس عامل ارگانيك تشكيل   

ـاهي   ، محل اقامـت ،خانواده: يابند عبارتند از    مي به وسيله والدت تعيين    ةًيي از اين عوامل كه عمد     ها      قوميـت و گ

ـاهي      هـا     تشكيل گروه  ، زماني كه پيوستگي گروهي عقاليي باشد      ، در مقابل  .سن و جنس   ـاس آگ  برنامـه   ، بـر اس

عـداد   افـزايش ت ، از تحوالت سـاختاري ناشـي از تفكيـك اجتمـاعي           ديگر  يكي .باشد  مي ريزي و انتخاب فردي   

ي مختلـف بـدين   هـا   تعلق به گروه . )222: ريتزر (  پيوند داشته باشند    ها  توانند با آن    مي يي است كه مردم   ها  گروه

  در نظـر گرفتـه  ، به عنوان افـرادي كـه گرايـشات و تجربيـات منحـصر بـه فـردي دارنـد         ها   معني  است كه انسان    

 افـراد ازشخـصيت منحـصر بـه فـرد      ها  در اين گروه. )323: ريتزر (شوند و هر كس از ديگران متفاوت است      مي

 فرد تا زماني كه با گـروه  .)324: ريتزر (گردد   ميخويش آگاهي پيدا كرده و اين آگاهي منجر به آزاد ي فردي     

اما همين كه از چيرگي حلقـه        « ،ي متفاوت را ندارد   ها    امكان گزينش و انتخاب راه     ،محدودي تعامل داشته باشد   

 از يـك نـوع ادراك     ،سازد رهايي يابـد     مي ت خود را در چها رچوب محدوده هايش اسير        كوچكي كه شخصي  

زيمـل بـه نقـل از       (» عي پيش شرط پيدايش فـرد گرايـي اسـت          در واقع انشعاب تعلق اجتما     .شود  مي رهايي آگاه 

نكه  استقال ل ا فـراد  افراد نمي توانند استقالل يابند مگر ايكه هابرماس نيز معتقد است بلنه تنها زيمل   .)263: كوزر  

گر مستقل فردي اسـت كـه     كنش.از طريق تعامل با ديگران در يك ساختار به هم مرتبط اجتماعي به دست آيد             

يي عقالني به  خـودش را در طـول زنـدگي            گو  پاسخ تعاريف شخصي و     ، قضاوت ها  ،سي حقوق توانايي باز شنا  

حـضور  . گـردد   مـي ا نهادهاي اجتماعي پيرامونش حاصليي از خالل كنش متقابل فعال فرد ب   اين توانا  .ستادارا  

 ا هميت ويژه اي در شكل گيري استقالل فـردي دارد  ،و گفتمان اخالقي و جمعي )1(فعال فرد در فضاي عمومي 

 كـه وي بـا شـركت    ،شـود   مي از   نگا ه هابرماس خود مختاري  فرد زماني محقّق          .)119-120 : 1996،   ابواالفيا (

-120 : 1996،  ابواالفيـا (بـشناسد مان عمومي به فرديتي دست يابد كه جامعه آن را به رسميت             فعال  خود در گفت    

                                                
1 - public Space 
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ـند    مـي  منـشا فرديـت  ،ي متعددها  و نقش  )1(هاي اجتماعي   از طرف ديگر به  نظر هابر ماس وجود تيپ          .)119 باش

    .)106  : 1996،)2(ابواالفيا(

   شخـصيت « هـا   يكي از آن  ،ا طرح كرده است   ريسمن در كتاب جماعت تنها سه نوع شخصيت اجتماعي ر          

 جوامع كـشاورزي اسـت و       ة ويژ وشود    مي  نشانه اي از گذشته پيشاصنعتي در نظر گرفته        است كه  ،)3(»سنت گرا   

كـه  اسـت    )4(»شخـصيت هـدايت شـده از درون       « ، نوع ديگـر   .بنابراين بر جوامع صنعتي مدرن تطبيق پذير نيست       

ـنت بـه مدرنيتـه     ا جوامعي كه درحال گذ    يعنيال صنعتي شدن است     خاص جوامع در حال توسعه  و در ح          ر از س

 نـوعي شخـصيت اجتمـاعي      ،نامـد   مـي  )5(»هدايت شده از بيرون   « نوع سوم شخصيت كه ريسمن آن را         .باشند مي

شخصيت  .) 153 : 1384 ،كيويستو (داند  مي داري و به شدت بروكراتيك    است كه  آن را خاص جوامع سرمايه         

 در ايـن جوامـع   . جامعه اي فرد گرا است ولي نوع فرد گرايي اش با جوامع در حال گذار فرق دارد         فرد در چنين  

در واقع او شـكل گيـري ايـن     . رسانه هاي گروهي قرارداردتأثيرهدايت فرد از درون نيست بلكه به شدت تحت    

 يكي از انـواع  .داند  ميسه نوع شخصيت را حاصل از گذر جوامع از پيشاصنعتي به صنعتي و سپس سر مايه داري 

ها كه خاص جامعه در حال گذر از سنتي به مدرن است و آن را شخصيت هـدايت شـده از درون يـا                        شخصيت

  : شود  مي چنين تعريف،نامد  ميهمان فردگرا

يي كه از اوايل زندگي پدر و مادر   ها   با دروني گردانيدن ارزش ها و هدف       ،شخصيت هدايت شده از درون    «

 همين كـه درونـي    ها   و هدف  ها   اين ارزش  .گردد  مي  مشخص ،كنند  مي  قدرت نزديك به فرد القا     و ديگر مظاهر  

 براي افراد با شخـصيت      .كند  مي  عمل ها  شوند كه فرد در زندگي بر مبناي آن         مي شدند به اصول راهنمايي تبديل    

 ناسـب خـود را از آن  ي مها يشان است و مفهوم هدف  ها   ارزش ة گنجين ها   وجدان خود آن   ،هدايت شده از درون   

ـا الزامـات رفتـاري درونـي      ها شخصيتي بسيار فرديت يافته دارند و كنش    ان   آن .گيرند مي  هماهنـگ  ،انآنـ يـشان ب

ـاي درونـي  « داراي آن چيزي است كه ريسمن آن را ، فرد هدايت شده از درون ، به ديگر سخن   .است   » قطب نم

 ).24] :1950 [1989،ريـسمن (»  راه درسـت نگـه دارد  كنـد خـود را آمـاده كنـد و در         مـي  نامد كه به او كمـك      مي

                                                
1  - Social types 

2- Aboulafia 
3- Tradition-directed 
4- Inner – directed 
5- Other - directed 
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ـين           ،در جوامع غربي  « :كند    مي  شكل گيري اين شخصيت را چنين بيان       ة نحو سمنير  بـا افـزايش جمعيـت و از ب

ـنت در آن حكـم             ، بـه طـوري كـه      شـد  گونـه     دگر رفتن جامعه فئودالي جامعه    فرمـا  و      جامعـه اي كـه هميـشه س

تـرين    به طور كلي بـزرگ .د تبديل شدوش  ميجامعه اي كه از درون هدايتبه  گر بود به مدل ديگر يعني   هدايت

 در ايـن  .كرد گسسته شـد   ميي اوليه اي كه او را به جامعه سنت گرا متصلها تغيير زماني رخ داد كه بشر از پيوند    

 هـم باعـث و هـم     اين افـزايش جمعيـت  . ايجاد شد،ها   به مرگ و مير    ها  زمان يك تغيير نسبتاً ثابت در نسبت تولد       

 ميــزان وهــا كــاهش ميــزان مــرگ و ميــر در نتيجــه  در بــسياري از مــوارد .نتيجـه تغييــرات شــديد اجتمــاعي بــود 

:  ناشي از عوامل زيادي بـود از جملـه           ها   كاهش در ميزان مرگ و مير        .جمعيت به سرعت افزايش يافت    ،باروري

 و زنـده مانـدن   هـا   درمان بـسياري از بيمـاري  ،ي كشندهها ريشه كن كردن بيماريدراثر( بهبود وضعيت بهداشت  

ـيعي عمـل     ها  كه باعث شد دولت(  بهبود وضع ارتباطات ،)بسياري از نوزادان پس از تولد      بتواننـد در منطقـه وس

ـا روش   و )كنند و مواد غذايي را به مناطقي كه كمبود غذا وجود داشت برسانند             ي جديـد كـشاورزي مـواد       هـا    ب

ـا افـزايش     ، در تـاريخ غـرب     .شـد   مـي  ت توليد شود كه خود منجر به افزايش جمعيـت         توانس  مي غذايي بيشتري   ب

 سهم سرانه افراد از آب و زمين كم شد در نتيجه رانش جمعيتي اي پديد آمد كه افراد بـراي  ،جمعيت ايجاد شده 

ها  و مهاجرتزنده ماندن به دنبال مشاغل ديگري جز كشاورزي بودند در نتيجه به دنبال خدمات و صنعت رفتند      

 پـس از رنـسانس و انجـام         . در نتيجه اين تغييرات به تـدريج رنـسانس و انجـام اصـالحات پديـد آمـد                  .پديد آمد 

اصالحات جامعه اي به وجود آمد كه ديگر به وسيله سنت هدايت نمي شد بلكه در اين جامعـه هـدايت افـراد از     

ـين جامعـه اي شخـصيت هـدايت      گرفت و شخصيت ايجاد شـده       مي طريق خود آنان و از درون صورت        در چن

كـه  (  تجمع سريع سرمايه     ، چنين جامعه هايي افزايش تحرك شخصي      ة ويژگي عمد  .شد  مي شده از درون گفته   

ي ها   انتخاب .ي درتوليد كاالها و افزايش موقتي جمعيت بود       دايمو گسترش   ) با تغييرات تكنولوژيكي همراه بود      

داد بتواند زندگي خود را رهبري و مديريت كنـد    مينوع شخصيت اجازهگسترده در جامعه ايجاد شد كه به اين       

دهد كه  دور هـم    مي اجازهها  گروهة چنين جامعه اي به  هم.ي سنت قرار گيردها گيري بدون اينكه تحت سخت  

ي هـا  ، موقعيـت در حال صنعتي شـدن جوامع در .جمع شده و در كنار هم قرار گيرند در حالي كه از هم متمايزند     

 نمي تواند آن رادربرگيرد ،يي كه يك راه و رسم و يك سنت  ها   موقعيت ،ديد و تازه زيادي به وجود آمده اند       ج

ـيعي از اهـداف ماننـد  پـول       ،آيد  مي در نتيجه مسأله انتخاب فردي به وجود     .و به پيش برد     ، مـردم بـا  انتخـاب وس

د  و  هـستن طور ايدئولوژيكي بـه هـم مربـوط   ند كه اين اهداف به    هست  شهرت و غيره روبرو    ، علم ، قدرت ،دارايي
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ـام        ،ي مختلف ها   انتخاب از بين راه    ، ريـسمن (» شـود   مـي  به وسيله شخصيتي كه به شدت فرديت يافتـه اسـت انج

ـا   و اهداف زنـدگيش و فـشار       ها  شخصيت فرديت يافته قادر به حفظ  تعادل بين خواسته            .)32: 1956 ـيط  ه ي مح

ـيم شخـصيت      بيروني است ودر واقع هدايت دروني       او به صورت اتوماتيك نيست و اين اشتباه است كه فكـر كن

ي ها  تواند نشانه  مي او.فرديت يافته قادر به يادگيري تجربيات و يا حساس به عقايد عمومي و محيط بيروني نيست               

ـا   به اين شرط كه آن نشانه ،خاص بيروني را دريافت كرده و به كار گيرد   ـا    و عالمـت ه ـا   ه  محـدوديت  بتواننـد ب

 با تأكيد بر نظريات ريسمن. )32:  1956، ريسمن (» منطبق شوند ،دهد  مييي كه قطب نماي دروني اش  اجازه    ها  

ـين        مـي ،ما نيز جامعه اي در حال گذر از سنتي بـه مـدرن اسـت      از آنجا كه جامعه    ـاهد شـكل گيـري چن تـوان ش

روبـرو هـستيم     بنابراين بااين فرضيه  .مراه است  فردگرايي ايي كه با كاهش سنت گرايي ه        ،شخصيتي در افراد بود   

   . كمتر استها كه هر چه ميزان سنت گرايي افراد بيشتر باشد ميزان فردگرايي آن

  سطح خرد ي مربوط به ها  ديدگاه

، )2(زتمكـا  ،250-66 : 1987 ،)1(بـسنارد ( كنـد   مـي مرتن از ديدگاه جامعه شناسي خرد به فرد گرايي توجه   
تـوان در نظريـه ي  وي        مـي   يك جنبه از توجه مرتن به فردگرايـي مـدرن را            . )1384 ،ز كيويستو به نقل ا    1986
بـه نقـل از   120 -21 :1994 ،  )5(، سامنر 120 -21 :  : 1975 ،)4(كوزر. ( مشاهده كرد)3(»  نقش ةمجموع « ةدربار

ابـزاري بـراي    « نقـش مـرتن     معتقد است كه نظريـه مجموعـه         ) 1975: 239 ()6( رزلوب كوزر ) 1384 ،كيويستو
گـردد كـه افـراد در      مـي نظريه مجموعه نقش با اين بيان سـاده آغـاز      .»هدد  مي استقالل در جامعه مدرن به دست     

 امـا هميـشه   ، گاهي ممكن است هم زمان شـوند ها  اين نقش. كنند  ميي متفاوتي بازيها   نقش ،زندگي هر روزه  
سازد   مينه فرد را ضروريها  اين امر تصميم گيري آگا.باً زياداست چنين نيست و امكان ستيزه و ناسازگاري تقري       

ـاختار   .شوند  مي مشخص و هماهنگها  در نقش ،آورند  مييي كه افراد به عمل ها   و در نتيجه انتخاب     اگر چـه س
 د بيشتري دارنـ   تأثيري فردي   ها   خاب ولي در انديشه مرتن انت     ،دهند  مي اجتماعي هم چنان تعاريف نقش را شكل      

                                                
1 - Besnard 

2 -Sztompka 

3 -Role set 

4 - Coser 

5 - Sumner 
6 -Rose Laub Coser  
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ميد براي آنكـه بتوانـد تـصوير        .كند  مي از طرف ديگر ميد نيز بر نقش پذيري تأكيد         .)147-50: 1348،كيويستو( 
ـاعلي   ،ي باز تفسير در ذهن آدمي به دست دهـد     ها  واضحي از فرآيند      )3( و خـود  ،)2( مـن مفعـولي  ،)1( ميـان مـن ف
جنبـه خـالق و غيـر قابـل       ) و ابتكار فردي اسـت       آزادي   ةدر بر گيرند  (  من فاعلي    .شود  مي ل  يتفاوت و تمايز  قا    

 ها   اهميت نقش من فاعلي در فرايند باز تفسير فردي و انتخاب گزينه              . )297: ريتزر  ( پيش بيني ذهن آدمي است      
توانـد در يـك كـار گروهـي       مـي گر زمـاني  كنشاز نظر ميد    .ي ميد كامالً نمايان است    ها    در بحث  ،ي متفاوت 

ي كودكانه را به درستي پشت ها   ايفاي نقش خود در يك گروه بر آيد كه مرحله بازي   ةشركت كرده و از عهد    
ـاكم بـر رفتـار نايـل        ،هاي كودكانه  نهايتاً در دوره آخرين بازي.سر گذاشته  باشد    ـام قواعـد ح   فـرد بـه ادراك ع

خـصلت هـاي تفـسيري     و »مـن « در ايـن دوره  .نامد  مي فهم ديگري تعميم يافته   ة ميد اين مرحله را مرحل     .شود مي
توان به اين نتيجه دست يافـت كـه          مي  ميد )4(با دقت در تئوري نقش پذيري     . دده  مي  شكل  را خالق ويژگي فرد  

ـاي مختلـف اجتمـاعي                       ميزان توانايي هاي افراد در تفسير موقعيت هاي اجتماعي به ميزان دروني كـردن نقـش ه
 امكـان  ،ي متعـددي را ايفـا كنـد   هـا   و نقـش     اط باشـد  ي مختلف در ارتب   ها   پس هر چه فرد با محيط      .وابسته است 

 نظريـات مـرتن و ميـد و آنچـه كـه در مـورد نقـش               .افتراق شخصيت  و ايجاد فرديت بيشتري  را خواهد داشت          
  ـاب ،ي متعـدد ها   پذيرش نقش كنند و اينكه      مي  مطرح ها  د نقش   پذيري و تعد ي فـرد را گـسترش داده و   هـا   انتخ

 بدين گونه كه هر :استدهد مبنايي براي يكي از فرضيات   ميدر جامعه مدرن به دستابزاري براي استقالل فرد    
   . بيشتر استها ي افراد در مجموعه نقش بيشتر باشد ميزان فردگرايي آنها  چه تعداد نقش

ـار نظـر               نيزي  نظران متعدد  صاحب    درباره اهميت اثرگذاري ميزان خلوت شخصي افراد بـر فردگرايـي اظه
خـود مختـاري بـه      «:دارد كه     مي  شيبوتاني بر اساس مشاهدات و تحقيقات انجام شده اين فرضيه را بيان            .كرده اند 
ـا ديگـران حفـظ           . بستگي دارد  اجتماعي كه افراد با ديگران دارند        ةميزان فاصل   البته هر شخصي نوعاً فاصله اي راب

 را صـميمي و پـر   هـا    چه ممكن است آن    كنند و اگر    مي  اما برخي پيرامون خود ديوارهاي مستحكمي بنا       .كند مي
ـا   لي به راحتي نمي توان به دنياي خـصوصي آن         وتعامل بيابيم    ـيبوتاني (  » نفـوذ كـرد    ه بـه نقـل از      314 : 1961 ،ش

ـاري      بـراي دسـت   «كنـد كـه       مـي  در جاي ديگر كوك عنوان     .) كوك    خـود آفريننـدگي و     ،يـابي بـه خودمخت
كـاش   ز ديگران فاصله گرفته و در فضاي منفرد و درونـي خـود بـه كن    فرد بايستي بتواند به طور موقت ا  ،خالقيت

 وستن نيز معتقد است كه خلوت شخصي براي افـراد چهـار           . )35 : 1999 ،كوك  ( »ل بپردازد يپيرامون اين  مسا   
ـ  استقالل فرديـ  : كاركرد عمده دارد  ـ  خودسنجي  بـه  .تخليـه عـاطفي  ـ هم آوردن ارتباط محدود و مناسب  افر 

                                                
1 - I 
2 - Me 
3 - Self 
4 -Role taking 
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ي مهم شـغلي و ارتباطاتـشان بـا    ها  ارزش ، فرديت ، وي هرگاه افراد در نظارت بر خلوت خويش ناتوان باشند          نظر
   . )23 : 1382 ،آلتمن( خوش آسيب خواهد شد  جهان پيرامونشان دست

طور كه  همان .)362 : 1373 ،فورگاس( ات عميقي دارندتأثير ادراكات و احساسات ما ، بر خلقيات  ها  محيط
 ي مختلـف نوسـان      ها   در وضعيت  ،ميزان تماس اجتماعي مطلوب در مردم     : مطرح كرده است     )  1975 (آلتمن  
كنند   مي كاري محيط فيزيكي خود استفاده     مثالً دست  )1(»ي تنظيم خلوت  ها   مكانيسم « و مردم اصطالحاً از      ،دارد

المعـارف جامعـه شناسـي آمـده     ةطور كه در  داير   آن .ي اجتماعي شان را در سطح مطلوبي نگهدارند       ها  تا تماس 
ـايز  ي در خانـه و خـانواده    عمـومي و خـصوص  مـسايل رفته رفته بين ،در تأكيد زياد بر  فردگرايي:  است    ديـده تم
ـانواده از شـكل      ميطور كه از نظريات ريسمن بر      آن يا و .شود مي آيد با تغيير از جامعه سنتي به صنعتي و تغييـر خ

ـين فـضايي اسـت كـه     . هم نسبت به گذشته تغيير كرده استها  خانه     شكل معمار ي    ،گسترده به هسته اي     در چن
هر چه ميـزان خلـوت شخـصي    : توان گفت   ميبنابراين نظرات .شود  ميامكان خلوت شخصي براي افراد فراهم  
   .شود  مي هم بيشترها افراد افزايش يابد ميزان فردگرايي آن

  فرضيات 

باعوامل مورد توجه در اين پـژوهش در   جويان دانشگاه فردوسياست كه فردگرايي دانش اصلي اين فرضيه
  :توان گفت   ميسطح خرد و كالن رابطه دارد به طوري كه

   .زنان ميزان فردگرايي كمتري نسبت به مردان دارند -١
  . هرچه مدت سكونت در شهر بيشتر باشد ميزان فردگرايي بيشتر است -٢
 .ي وجود داردبين رشته تحصيلي و فردگرايي را بطه معنادار -٣
  .يابد  مي هم افزايشها ي افراد در مجموعه نقش بيشتر باشد فرد گرايي آنها هر چه تعداد نقش -3
   .هر چه شبكه روابط اجتماعي افراد گسترده تر باشد ميزان فردگرايي افراد بيشتر است -4
  .  نيز بيشتر استها هرچه ميزان خلوت شخصي افراد بيشتر باشد فردگرايي آن  -5
  .هر چه ميزان خلوت ذهني افراد بيشتر باشد ميزان فردگرايي بيشتر است   -6-1
   . بيشتر استها هر چه ميزان خلوت عيني افراد بيشتر باشد ميزان فرد گرايي آن  -2 -6
  . كمتر استها هرچه ميزان  سنت گرايي  افراد بيشتر باشد  ميزان فردگرايي آن      - 7   

                                                
1 - Privacy Regulation 
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  نمودار تحليلي  

  

  

             

 

 

       

                                                                                                                                                                                                                          
 

 

          

 

  

  

  
                                                                                                    

  شبكه  روابط  اجتماعي                                                                      

  عه نقشمجمو  

  

                                                  

  

  روش تحقيق 

 از روش پيمايـشي  ، يعني فردگرايي دانشجويان دانشگاه فردوسي مـشهد ،براي شناخت موضوع مورد مطالعه 

ه نامـ  پرسـش از  ) هـا  متغيـر  (  و اطالعات مربوط بـه موضـوع مـورد مطالعـه      ها  براي گرد آوري داده     . استفاده شد 

ي چنـد گويـه اي مطـرح شـد كـه      هـا  صورت مقياس  ه بهنام پرسشي طرح شده در ها  استفاده شد و بيشتر سؤال    

 هـا  دهد و هم امكان سنجش متغيـر        مي  هم امكان شناخت مقاصد ذهني  را       ،ييگو  پاسخعالوه بر باال بردن ميزان      

 

  جنسيت
  

  رشته تحصيلي

  

  

 عملي

  

  ذهني
 

  

 محل سكونت

  
  
 

 لوضعيت تأه

 وضعيت اشتغال

 كار دانشجويي

 كار پژوهشي

هاي  عضويت درانجمن

 مختلف

 

 

 
  

  )مكاني (عملي 

  

  ذهني

  

  خلوت شخصي

 

 فردگرايي
 

 
 
 
 
 

 
  فردگرايي

 

 
  استقالل

 اهداف

  رقابت

 

  ذهني

  عملي

 سنت گرايي
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 آماري مثل تحليل عاملي و رگرسيون و        ةرفت ي پيش ها  گيري آزمون   اصله اي و در نتيجه امكان به كار       در سطح ف  

ـات    .باشند  مي  كليه دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد     ، آماري ة جامع .سازد  مي تحليل مسير را فراهم    طبـق اطالع

 حجم . نفر بوده است18152 معادل ،1386 – 1385انشجويان دانشگاه در ترم دوم سال      آموزش دانشگاه تعداد د   

 در نظر گرفته ٪95سطح اطمينان    :ي آماري بر آورد شد كه به شرح زير صورت گرفت          ها  روش  نمونه از طريق    

ـادل بـا    . بود96/1در نتيجه ضريب اطمينان بر اساس جدول توزيع نرمال معادل       . شد مقدار اشتباه بر آورد نمونه مع

 40بـا  (  بر مبناي آزمـون اوليـه    ، و انحراف استاندارد بر اساس متغير اصلي تحقيق كه ميزان فرد گرايي بود             062/0

ـتفاده از    ،ذكـر شـده    بنابراين حجم نمونه با توجه بـه ارقـام           . در نظر گرفته شد    54/0معادل  )  نفر آزمودني     و بـا اس

  .ه است نفر در نظر گرفته شد300 نفر شد كه به طور كلي حجم نمونه294 ،فرمول كوكران

=فرمول كوكران    ( 
222

22

stNd

sNt
n

+

ـا    دانـشكده    ، آمـاري  ةارچوب جامعـ  چـ . )=  ي مختلـف دانـشگاه    ه

ـتفاده  وقشربندي  تصادفي،ژوهش از روش نمونه گيري چند مرحله اي خوشه اي دراين پ  هستند كه نامتناسب اس

ازآنجاكه تعداد دانشكده  ، در نظر گرفته شدقشري موجود در دانشگاه به عنوان يك ها هر يك از دانشكده  .شد

 بـه طـور   ،دنفربو 300حجم نمونه كه  . در نظر گرفته شد10ي تحقيق نيز برابر با   ها   قشرابراين تعداد    تا بود بن   10 ها  

 يكـي از  ،هـا  در داخـل هـر كـدام از دانـشكده          . تقسيم شـد   ها   يعني بين هر كدام از دانشكده        قشرمساوي بين هر    

ـته به عنوان قشر ودر مرحلـه دوم   دانشكدهانتخاب يك مرحله اول در لذا.شدانتخاب به طور تصادفي  ها   رشته   رش

ـته   در مرحلـه سـوم    يعنـي دانـشكده  قشر  هردردرون به عنوان يك خوشه تحصيلي  سـه  نمونـه   تحـصيلي در رش

ـته،       بـه عنـوان خوشـه كوچـك    كالس با قرعه كـشي     اجـراي  . شـد  انتخـاب  تـر درون خوشـه بزرگتـر يعنـي رش

 .نجام شد سيستماتيك اتصادفي  با روشبي هر رشته انتخانمونهي ها  ه در كالسنام پرسش

    ابزار تحقيق)1( بررسي پاياييـ 1ـ 5

ي مناسـب مـرتبط بـه    ها   ي مستقل پس از تعريف نظري با مجموعه اي از ابعاد  و معر ف              ها  هر يك از متغير     

ـايي     .هم بر حسب مورد و ضرورت در قالب مقياس يك بعدي يا چند بعدي انـدازه گيـري شـد                    ـين پاي  بـراي تعي

  . است1 تا 0كه دامنه آن از استفاده شد،  »آلفاي كرونباخ« هر متغير از آمار يها گويه 
 

                                                
1 - Reliability 
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   و وابستهي مستقلها ي متغير ها   نتايج روايي معرف ـ1جدول  شماره 
  

  ها تعداد معرف  خرد ه ابعاد  ابعاد  ها متغير

  نتايج آزمون
آلفاي (

 )كرونباخ
Reliability  

   ذهني1-1
  

  4  
  خلوت شخصي  -1

  2    )مكاني ( عيني  1-2
68/0  

  )شناختي (  ذهني 2-1-1
 

1  

  2   عاطفي2-1-2

  
   ها  و انجمنها  رابطه با گروه 2-1

  
  2   عملي2-1-3  

   ذهني2-2-1
  

1  

   عاطفي2-2-2
  

2  

  
  
  

 شبكه روابط  -2
  اجتماعي
  
  

   رابطه با افراد2-2

  2   عملي2-2-3

  
  
  
  
820/0 
  
  
  
  

   پايگاه شغلي.3-1
  

  1   داشتن شغل3-1-1

  پايگاه خانوادگي. 3-2
  

  2   داشتن همسر و فرزند3-2-1

  
  

  ه نقشمجموع  -3
  

  12  ها عضويت در انجمن1-3-3  ي پايگاه تحصيل3-3

60/0  

   مذهبي4-1
  

  2   طبق مذهب عمل كردن4-1-1

  3  ي خانوادگيها  ارزش4-2-1
  1   نقش جنسيتي4-2-2

  
  

   اجتماعي-2-4  سنت گرايي -4

  1   محلي گرايي4-2-3

  
  
74/0  
  
  

   استقالل5-1
  

  )شناختي (  ذهني 
  عملي

8  

   اهداف شخصي5-2
  

  )شناختي ( ذهني 
   عملي

4  
  
  

   فردگرايي -5

   رقابت5-3
  )شناختي (  ذهني 

   عملي
4  

  
  
  
843/0  
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  ي وابسته و  مستقل  ها متغير ـ 2ـ 5

رفتاري كـه   ذهني و  گرايشي    عبارت است از    فرد گرايي  .انشجويان است در اين تحقيق فردگرايي د    متغير وابسته   
ـا اهـداف   ها شود به گونه اي كه فرد  اهداف و خواسته   ميمنجر به خودمختاري فرد   ي فردي برايش مهم ترهستنند ت

 ،تقاللاسـ متغير فردگرايي در سه بعد .داند  ميو بيشتر خود را مسئول موفقيت و شكست خود ي ديگران   ها  و خواسته   
ـا         . اهداف شخصي و رقابت  مورد سنجش قرار گرفته است          ـنجيده   گويـه  16اين متغير به وسيله طيف ليكـرت و ب س

 بـر   .گردد  مي در مقابل هر گويه پنج گزينه وجود دارد كه از كامالً مخالف شروع و به كامالً موافق ختم                  .شده است 
را دريافت  ) براي كامالً موافق     ( 5تا  ) براي كامالً مخالف    (  1 نمره اي از     داد به هر گويه     گو  پاسخاساس پاسخي كه    

 و 80فردگرايـي نمـره     بيـشترين لذا .داد نمره فرد گرايي را تشكيل ، گويه16 و در پايان مجموع نمرات وي در نمود
بـر  ي محاسبات آمارو است فاصله اي فردگرايي سطح سنجش متغير   بنابراين.مي باشد   16 نمره   ،كمترين فردگرايي 

  .ي را نشان مي دهديي فردگراها  ابعاد ومعرف 2جدول شماره .گرفته استانجام بناي اين سطح سنجش م
   شده در هر عاملدسته بنديي ها گويه ـ 2جدول شماره  

  

  يبار عامل  ي فردگراييها گويه   ابعاد فردگرايي

  766/0  .  رقابت قانون طبيعت است
  830/0  .ضرم با دوستان نزذيكم هم رقابت كنمبراي رسيدن به هدفم حتي حا

  827/0  .  رقابت نمي توان جامعه خوبي داشتبدون

  
  رقابت

  302/0  .كنم در موفقيت افراد شانس عامل مهمي است  ميفكر
  568/0  .دهم  مييم را انجامها معوالً براساس برنامه ريزي شخصي كار

  716/0  .كنم تا به آن برسم  ميشقدر تال من اگر در كاري شكست بخورم آن
  640/0  .هر موفقيتي در زندگي ناشي از كار و تالش شخص است

  
  اهداف شخصي

  702/0  .ي خانواده ام را فدا كنمها د حتي اگر مجبور باشم خواسته ن هستي خودم برايم مهمها خواسته 
  685/0  .توانم تصميم گيري كنم  ميكنم در نهايت خودم بهتر  ميكنم اما فكر  ميهر چند با ديگران مشورت
  751/0  .دانم نه  ديگران را  ميها دهم هرچه باشد من خود  را مسئول آن  مينتيجه كارهايي كه انجام

.شوم نتيجه تالش خودم است تا كمك و توجه والدينم  مياگر در كاري موفق  546/0  
يي را ها انجام دهم به جاي اينكه صرفاً كاركنم درست است  يي را كه خود فكر مي    ها  من عالقه دارم كار   

  .انجام دهم كه مورد تحسين ديگران باشم
555/0  

دهم  به گونه اي فكركنم و تصميم گيري كنم كه به نتيجه دلخواه خود برسم تا اينكه نگران   مي من ترجيح
  .واكنش ديگران باشم

521/0  

  507/0  . را تعيين كنندها آن) يا والدينم ( ديگران كنم تا اينكه   ميي زندگيم را خود تعيينها من هدف
  455/0   .كنم  مي بيانهمن عواطف و احساساتم به ديگران  را آزادان

  
  
  
  استقالل

  447/0  .دهم از لحاظ مالي به خود متكي باشم تا به والدينم  ميمن ترجيح
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   آن ابعادفردگرايي و تحليل عامليـ 3ـ5

ـنجيده شـده اسـت   )   اهداف شخصي و رقابـت  ،خودمختاري( دبع 3 در اين مطالعه فردگرايي با    بـراي   .س

 وآزمون بارتلت را معنادار882/0را مقدار آزموننتايج   انجام شد كه تحليل عاملي آن )1(سنجش اعتبار ساختاري

)0.000= sig  (ـاملي تأييـد      هـا  دهد  كه به طور نسبتاً قـوي داده    مينشان  ي تحقيـق را جهـت اجـراي تحليـل ع

 لـذا بـا    بعد اصلي اسـت 3دهد كه مفهوم فردگرايي داراي   مي نشانها يافته  ) 3( با توجه به جدول شماره      .دكن مي

  .ي دارديسو ساني وهم پيشينه نظري هم
 

 جدول  آزمونـ3شماره KMOو بارتلت 

KMO and Bartlett's Test

.866

1556.587

120

.000

Kaiser�Meyer�Olkin Measure of Sampling

Adequacy.

Approx. Chi�Square

df

Sig.

Bartlett's Test of

Sphericity

 
  

ـ 4جدول شماره    ي فردگراييها ي عاملي مربوط به نتايج تحليل گويه ها مجموع مجذورات بار  

 
  سهم تجمعي%  سهم هر عامل%  ها مل عا

  006/17  006/17  اهداف شخصي-1
  943/33  937/16  استقالل-2
  856/50  914/16  رقابت-3

 
ـار   ازي متفاوتي ها  درصد يا ابعاد فوق  عوامل،پس از چرخش          ـا   مجمـوع مجـذورات ب ـاملي ه  بـه   راي ع

 شاخصي اسـت  ، فوقده شده توسط عواملي توضيح داها درصد تراكمي مجموع واريانس . خود اختصاص داد  

ـا  ايـن عامـل   )4( با توجه به جدول شـماره  .رود  ميي انتخاب شده به كارها  ارزيابي متغير  برايكه  در مجمـوع  ه

 تـالش بـراي اهـداف     عامـل اول  كـه سـهم   دنـ ده  مـي   را توضيح  ييفردگرا اتدرصد واريانس كل تغير    85/50

                                                
1 -Construct validity 
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ــل،٪ 17 شخــصي ـتقالل  دوم عام ــت عو 93/16 اسـ ــوم رقاب ــل س ــانس  91/16 ام ــل واري ـا  از ك ـيحهـ   را توضـ

 ترين عامل دهدو مهم  مي مقدار واريانس بيشتري را توضيح     شخصي اهداف    تالش براي   يعني عامل اول .دهند مي

    .باشد مي

  ي پژوهش ها يافته ـ 6

متغيـري و چنـد     روابط دو   (آمار استنباطي    و سپس    )روابط يك متغيري  (آمار توصيفي   ابتدا  در اين بخش         

   .شود  ميآورده نتايج تحليل عامليگيرند و سپس   مي مورد بررسي قرار )متغيري

   دانشجويان توصيفـ 1ـ 6

ـند     ) نفر 185(   7/61 مرد و      )نفر 115(  3/38جنسيت   نظر   ازژوهش        رد پ ودانشجويان نمونه م        . زن مـي باش

در ) نفر30( 10/0 ليسانس و باالخره فوقدر مقطع)نفر 16( 3/5 و ليسانس از افراد نمونه در مقطع    ) نفر 254( 7/84

ـاغل هـستند    9/0كـار و      بـي  91/0 از اين تعداد نمونه      .مقطع دكترا تحصيل مي كنند      و بقيـه   مجـرد   افـراد  87/0 .ش

   .مي باشدروستا) 7/6(  و بقيه ر شهدانشجويان 3/90م ي محل زندگي دا.ندمتأهل) 13/0(

ـنت   .است بيـشتر  سنت گرايـي  ديگرسطوحاز متوسطميزان سنت گرايي    ، دانشجويان  كل دربين      ميـزان س

ـين پـسران بيـشتر                 غالبمتوسط در بين دانشجويان دختر      گرايي   تر است درحالي كه  ميزان سنت گرايي كم در ب

ـبكه روابـط اجتمـاعي دانـشجويان            .ديده مي شود   ـانگين اسـت         انـدكي متوسط ميزان ش تعـداد   . كمتـر از حـد مي

ميزان خلوت شخـصي     متوسط  .  كم است   بسيار ها  در مجموعه نقش آن    ها   و ميانگين نقش   ي دانشجويان   ها  نقش

ـاد اسـت ولـي          متوسط   .دانشجويان در حد باال است     خلـوت  متوسـط  خلوت ذهني دانشجويان در حـد بـسيار زي

 از حـد متوسـط اسـت    باالتر اندكيبه طور كلي     ميزان فرد گرايي دانشجويان    . در حد زياد مي باشد     ها  مكاني آن 

  .)5جدول(
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   اطالعات توصيفي ارزيابي خالصهـ 5شماره جدول
  

  ي مركزيها شاخص
  متغير  رديف

  ميانه  نما

    زن  جنسيت  1

    شهر  محل سكونت  2

    ليسانس  مقطع تحصيلي  3

  خيلي كم  خيلي كم  مجموعه نقش  4

  متوسط  متوسط  شبكه روابط اجتماعي  5

  متوسط  متوسط   اقتصادي–پايگاه اجتماعي   6

7  
  خلوت شخصي

   خلوت ذهني-7-1
   خلوت مكاني-7-2

  زياد
  زياد

  بسيار زياد
  زياد

  متوسط  متوسط  سنت گرايي  8

9  
  03/55 ميانگينفردگرايي
  )80-16بازه(

  متوسط  كمي باالتر از متوسط

  )آزمون فرضيات (ها تحليل داده ـ 2ـ 6

اجتماعي افراد بيـشتر باشـد و ميـزان خلـوت شخـصي      دهد هر چه شبكه روابط    مي نشان) 6( جدول شماره    

 در حالي كه هر چه سنت گرايـي دانـشجويان بيـشتر             .يابد  مي  افزايش ان ميزان فردگرايي آن   ،باالتر باشد هم   ها  آن

ه بـ بطـه معنـاداري وجـو دارد        راي تحصيلي و فـرد گرايـي        ها  بين رشته   .باشد  مي  كمتر انآنباشد ميزان فردگرايي    

ـت  ،شـوند   مـي  به دو گروه تقـسيم ها  دهد رشته     مي توكي نشان  آزمون   طوري كه  و در  ه الهيـات  در گـروه اول رش

لـذا  .دهـد كـه ميـزان فـرد گرايـي در گـروه دوم بيـشتر اسـت             مي  نتايج نشان  .گروه دوم بقيه رشته ها قرار گرفت      

سيت بر ميـزان فـرد گرايـي     جن. دارندها ي كمتري تا دانشجويان بقيه رشته  ي ميزان فردگرا  الهياتدانشجويان رشته   

محـل سـكونت     همچنين   .مردان ميزان فردگرايي بيشتري نسبت به زنان دارند        طوري كه ه   ب  دارد تأثيردانشجويان  

 افـراد سـاكن شـهر فردگرايـي بيـشتري نـسبت بـه               طـوري كـه   ه   بـ  ،باشـد   مي مؤثّر ها  افراد بر ميزان فردگرايي آن    

   .نددانشجويان ساكن روستا دار
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  )فردگرايي ( ي آماري سنجش رابطه بين متغير وابسته ها خالصه نتايج آزمون ـ 6  شمارهجدول

  ي مستقلها  با متغير 
  

  ي آماريها نتايج آزمون 

  آزمون در سطح اندازه گيري اسمي
آزمون در سطح اندازه 

    گيري فاصله اي

   دو حالتهآزمون  ي مستقلها متغير 
t-test 
  80-16بازه ميانگين 

  حالتهآزمون چند 
TUKEY  

  F  مقدار

  سطح

 )sig(معناداري 

  

B  

  

  سطح معناداري

 40/56  ميانگين مرد
  جنسيت. 1

  16/54  ميانگين زن
  00/0      

محل . 2  53/55  ميانگين شهر

  85/47  ميانگين روستا  سكونت
  00/0      

رشته . 3  98/2  رشته الهيات

  بيشتر  و3/3  ها ساير رشته   تحصيلي
00/0      

  000/0  224/01         خلوت شخصي.4

  سنت گرايي. 5

  
      009/1-  000/0  

  000/0  793/0        مجموعه نقش. 6

  000/0  644/0        شبكه روابط اجتماعي. 7

  

و هـر  ) فرد گرايـي  دانـشجويان   ( ي دو متغيري بين متغير وابسته ها راي كنترل روابطي كه در سطح تحليل   ب   

ـيون   از تحليـل  ،وهش بـه دسـت آمـد    ي مستقل اصلي پژ   ها  يك از متغير     ـتفاده شـد  گانـه چنـد  رگرس  كـل   و  اس

ـين متغيـر   از نتايج تحليل نشان داد كـه  .بيان شده است ) 7(   شماره در جدول   در مدل  ي وارد شده  ها   متغير ي هـا   ب

ـته الهيـ     ها  همه رشته نيز مقطع تحصيلي و  ،ي طبقه اجتماعي  ها  ، متغير   وارد شده  مستقل  اتي تحـصيلي بـه جـز رش

مانـده در    ي مـستقل بـاقي    هـا    از بين متغيـر      . از مدل خارج شدند     لذا ، ندارند تأثيري  ي بر فردگرا  ها  دركنار بقيه متغير    

 به طوري كه توانستند در يي  بر جستگي خاصي را نشان دادند   خلوت شخصي  و بعد از آن سنت گرا        متغير ،مدل
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رين سهم را در تغييـرات متغيـر وابـسته يعنـي فـرد گرايـي        باالت،ي مستقل مورد توجه در اين پژوهش ها  بين متغير   

   .دانشجويان را به خود اختصاص دهند
  

  ي وارد شده در تحليل چند متغيري رگرسيونها كل متغير ـ 7شماره جدول 
  

  )ربرفردگراييّثؤعوامل م(ي وارد شونده در مدل ها كل متغير

   )1=   مرد 2=زن (جنسيت 

  ) 1=روستا 2=شهر( محل سكونت 

   ) 5= خيلي زياد4= زياد3= متوسط2= كم1=خيلي كم( شبكه روابط اجتماعي 
   )5= خيلي زياد4= زياد3= متوسط2= كم1=خيلي كم( خلوت شخصي 

  )نقش  6 تا1(تعدد نقش 
ـار   6=زمين شناسي  5=روان شناسي  4=حسابداري  3=دامپزشكي  2=  عربي  1=الهيات(رشته تحصيلي    مهندسـي    8=تربيـت بـدني    7=آم

  )   10=مهندسي صنايع غذاي  9=برق
   )  5= خيلي زياد4= زياد3= متوسط2= كم1=خيلي كم( سنت گرايي

   ) 3=  دكترا 2= فوق ليسانس 1=ليسانس ( مقطع تحصيلي 
  )5= خيلي باال4= باال3= متوسط2= پايين1=خيلي پايين( طبقه اجتماعي 

  

  )فردگرايي(برمتغير وابسته  ند متغيري نتيجه نهايي تحليل چـ  8 شماره  جدول 
  

  stepwiseمدل  )رّثؤعوامل م(متغيرهاي داخل مدل 
 فردگرايي: متغير وابسته 

719/0 R=    505/0       Adjusted R Square=  

  B   مستقلمتغيرهاي
  

Beta  
 تأثيرضريب 

  )sig(سطح معناداري 

  000/0  364/0  810/0  خلوت شخصي

  000/0  -289/0  -543/0  سنت گرايي

  000/0  181/0  793/0  مجموعه نقش

   زندگيدايممحل 
ـ     شهر 

696/3  112/0  008/0  

ـ جنسيت   016/0  103/0  751/1  مرد 

  001/0  -146/0  -003/4  رشته الهيات
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 Betaانـدازه .  را نشان مي دهد    گانه مدل ساخته شده در تحليل رگرسيون چند         6 ضرايب   )8(شماره  جدول  

ـا افـزايش ميـزان خلـوت     باشند  مي مثبتتعداد نقش    ،غير هاي خلوت شخصي   نشان مي دهد كه جهت  مت        يعني ب

ـنت گرايـي  جهـت متغير ولـي  .يابـد   مي  ميزان فردگرايي افزايش   ها  شخصي و تعدد نقش     منفـي اسـت يعنـي بـا     س

 متغير خلوت شخصي بيشترين ،در مدل نهايي. يابد  ميكاهشفردگرايي ميزان متغير   ، ميزان سنت گرايي     افزايش

 واحد كه به متغير خلوت شخصي افزوده شود متغيـر فردگرايـي بـه    1  به ازاي  يعني ،.را دارد )364/0(تأثيرضريب  

ـيون را دارد جنسيتمتغير . اضافه مي شود)با توجه به جهت آن    ( واحد   364/0اندازه    كـه  . كمترين ضريب رگرس

 دايـم  محـل  .فـزايش فردگرايـي اسـت   مي باشد و نشان دهنده اين است كه مرد بودن باعـث ا            ) 103/0(ميزان آن 

  ضريب همبستگي  .باشد  مي  سكونت در شهر سبب افزايش فردگرايي       كه دهد  مي  نشان 112/0زندگي با ضريب  

است كه نشان دهنده همبستگي زياد بين متغير وابسته و متغير هاي  مـستقل مـي                  719/0 به ميزان    )1( چند گانه  مدل

ميـزان فردگرايـي    (از تغييرات متغير وابـسته       50/0كه نشان مي دهد     است  505/0ضريب تعيين در اين مدل      . باشد

  .توسط متغيرهاي مستقل حاضر در مدل توضيح داده مي شوند) دانشجويان 

هـر متغيـر     بـراي     bضريببا  ) فردگرايي(اهميت نسبي متغيرهاي مستقل در پيش بيني تغييرات متغير وابسته            

  معادلـه  وشودمي  يزان اثر متغيرهاي مستقل بر روي متغير وابسته استفاده           براي تعيين م   bاز ضرايب . ده است بيان ش 

  : به شكل زير مي باشدييپيش بيني فردگرا

+ )289/0(سنت گرايي ) + 364/0(  خلوت شخصي  =ميزان فردگرايي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد 

 103/0(جنـسيت  ) + »شـهر « 112/0( زنـدگي  دايـم محـل   ) + -146/0(رشته الهيات  ) + 181/0( مجموعه نقش   

  . )»مرد«

 ساير متغيرها بر روي متغير وابـسته نـشان          تأثير هر متغير را به طور جدا از         تأثير) هاb(در معادله باال اين ضرايب    

  .مي دهد

  بحث و نتيجه گيري

ترادف و  گاه به صورت م، مفاهيم نزديك ولي متفاوت با آن    ،پيرامون مفهوم فرد گرايي   تحقيق  ر ادبيات       د

ـيكن ، شـده اسـت  هم معني با اين مفهوم در نظـر گرفتـه    ـيفتگي     ل ـاهيمي چـون خـود ش  ،بـودن  خود رأي، مـا مف

                                                
1. Multiple Correlation 
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 فـرد  . را از اين مفهوم متمايز دانسته ايم     ) 1383،چلبي(  انزوا وتنهايي  ، ) 1384 ،وثوقي (  سودگرايي ،خودخواهي

نقش تـصميم گيـري هـا و    نيـز  بـراي هـر فـرد و     به هويت مستقل و مجزاقايلاست كه يتي گرايي مورد نظر، فرد  

ــود    ــت خ ـين هوي ــخص در تعيـ ــاي ش ــرد ه ــتاو عملك ــاري    اس ــرد اختي ــط ف ــه  رواب ــت ك ـين اس ــن چنـ   و اي

فرد بـا كـسب   ، در وضعيت خودمختاري و فرد گرايي نهادينـه شـده         .)1301-1308 : 1996 : )1(بروگاتا(شوند مي

شـود و در جهـت منـافع      مـي ز اخـالق مـسئوليت  ايم در خالل فرايند جامعه پذيري حـ      شخصيت منفك و منسج   

  .)287-284 : 1378 ،چلبي( نمايد   مياد و سازنده حركت نّق،اقفردي و جمعي به صورت خّل

 بررسـي   .اسـت   حـد متوسـط    انـدكي بـاالتراز    دربين دانـشجويان     ،كه ميزان فردگرايي كلي   دادنتايج نشان      

 بـا آنچـه كـه    نتيجـه  اين ).ولا فرضيه ( دارند زنان نسبت به  تريبيش ميزان فردگرايي    مردان : كه دادفرضيات نشان   

  هرچه ميزان شبكه روابط اجتماعي بيشتر و يا هر چه تعدد نقش افـراد بيـشتر                كهگويند  مي مرتن زيمل و هابرماس  

ـابراين             كه  دادنتايج نشان    . دارد ييسو هم ،باشد ـا بيـشتر اسـت بن ميزان شبكه روابط اجتمـاعي و تعـدد نقـش مرده

   .ردگرايي بيشتري  نيزدر مردان ديده شدف

ـيه دوم  (يـشتر اسـت   هرچه مدت سكونت در شهر بيشتر باشد ميزان فردگرايي ب              ـا كـه ميـزان    .)فرض  از آنج

  كـه  دوركيملذا اين نتيجه با نظريه ي اخير به شدت رو به افزايش گذاشته است ها شهرنشيني در كشور ما در سال 

 ييسـو  همدهد   ميي فردي و به تبع آن فردگرايي رخها   تفاوتها امع و تقسيم كاربا صنعتي شدن جو   : گويد   مي

ـنش        وشود    مي  اجتماعي مطرح  ة  توسع  ة شهر به منزل    معتقد است     كه دانيل لرنر  با نظريه    .دارد  به سـاكنين خـود بي

مراكز شـهري جديـد را    رشد   كهدانيل لرنر  با نظريه    .  دارد ييسو ، نيز هم  كند  مي ي فرهنگي جديدي را عرضه    ها  

ة سـع شهر مركز تو  معتقد است    كهوبر   و با نظريه    داند  مي احساس فردگرايي ة  به عنوان عامل ترقي و تقويت كنند      

 نظري موجود شهرنشيني را عاملي قوي در رشد فـرد گرايـي      ي  ها   پشتوانه   لذا دارد     ييسو  هم نيز فردگرايي است 

ـتا       كـه  دهـد    مـي داند و نتايج حاصل نيز نشان    مي ـاكن شـهر فردگراتـر از دانـشجويان سـاكن روس  دانـشجويان س

   .باشند مي

ـته     طوري كـه  ه  ب .) فرضيه سوم    (بين رشته تحصيلي و فردگرايي را بطه معناداري وجود دارد               ي هـا    در رش

 وميـزان   نـد ر ندا بـاهم  ميزان فردگرايـي بـسيار بـه هـم نزديـك اسـت و تفـاوت معنـاداري                    ،الهياتتحصيلي غير   

شـود و    مـي  ديني تدريسمطالب در حالي كه در رشته الهيات كه بيشتر        . مي باشد  الهياتبيشتر ازرشته   ايي  فردگر

                                                
1 - Brogatta 
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كمتـر اسـت    فردگرايي دهد لذا   ميي جمعي را آموزشها دين اسالم هم يك دين جمع  گرايانه است و آموزه      

بيـشتر بـا   هيات از طريـق متـون درسـي    توان گفت دانشجويان رشته ال     مي  در واقع  .مي باشد انتظارواين نتيجه مورد    

 نتيجه جامعه  كمتر فردگرايي مذهبي تر وارد اين رشته مي شوند لذا    افرادنيز   جامعه پذير شده اند و    فرهنگ اسالم   

   . است وقبل از آن آنان در دانشگاه دينيپذيري

ـيه   (يابـد   مـي   افـزايش  ني افراد در مجموعه نقش بيـشتر باشـد فـرد گرايـي آنـا              ها  هر چه تعداد نقش         فرض

ـبب افـزايش    ها افزايش تعدد نقشندمعتقد بودكه با نظريات ميد و مرتن     اين نتيجه    .)چهارم  در مجموعه نقـشي س

  . دارد ييسو  هم،شود  ميفردگرايي

ـنجم   (هر چه شبكه روابط اجتماعي افراد گسترده تر باشد ميزان فردگرايي افراد بيشتر اسـت                 ـيه پ  ايـن   .)فرض

 شبكه روابط اجتماعي و تعامل با ديگـران در يـك سـاختار بـه هـم مـرتبط                  كه معتقد است   برماسها  نظر   بانتيجه  

ـا افـزايش  ي متعـدد  هـا  ي اجتماعي و نقش  ها    داشتن تيپ  نيزشود و   مي اجتماعي باعث استقالل افراد     فردگرايـي  ب

ـبب   هـا   وهگويد انشعاب تعلق گروهي و عضويت در گـر          مي  كه  زيمل هي با نظر  نيز و همراه است زياد    ي متعـدد س

   . دارد ييسو ، همشود افراد از ادراك رهايي آگاه شوند مي

ـيه شـشم  (  نيز بيـشتراست ها هرچه ميزان خلوت شخصي افراد بيشتر باشد فردگرايي آن        نتيجـه را ايـن   .) فرض

  خلـوت شخـصي را بـر فردگرايـي مهـم و مثبـت      تـأثير  شيبوتاني و كوك كه      ، وستن ،توان با  نظريات آلتمن     مي

 زماني كه دانـشجويان  . خلوت شخصي دانشجويان به دو گونه ذهني و مكاني سنجش شد    .دانسته اند تحليل كرد   

ـته انـد                 ،يي براي تنظيم خلوت خود    ها  مكانيسم  از جمله داشتن اتاق خصوصي و مكاني براي خلـوت كـردن داش

ـا   گويد توانـسته انـد تمـاس        مي گونه كه آلتمن   يعني آن  ـاعي شـان را در        ه دارنـد و    سـطح مطلـوبي نگـه     ي اجتم

  .افزايش داشته است شان  فردگراي، و استقالل كسب كنندا بدون مزاحمت ديگران  ايجادصميميتي ر

 بـا   نتيجـه اين. ) فرضيه هفتم ( كمتر استها هرچه ميزان  سنت گرايي  افراد بيشتر باشد  ميزان فردگرايي آن       

ـنعتي  .امع در حال گذار  ارتباط داردنظريات رايسمن درمورد جوامع ما قبل صنعتي و جو     رايسمن جامعه ماقبل ص

ـنعتي       با پيش  .داند  مي داند و وجود خانواده گسترده را مانع فردگرايي افراد          مي را مبتني بر سنت    رفت جوامع و ص

تحـرك جغرافيـايي صـورت    و نيـستند  ها  سنت تأثير تحت  ديگرافرادو مي كندشدن جوامع شكل خانواده تغيير  

يي كـه يـك راه و   هـا   موقعيـت ،ي جديد و تازه زيادي به وجود آمده انـد  ها   موقعيت ، در اين جوامع   .استگرفته  

درواقع  .مطرح مي شود  نمي تواند آن رادربرگيرد و به پيش برد در نتيجه مسأله انتخاب فردي    ،رسم و يك سنت   
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ـنت گرايـي كمتـري    دانشجو،شاهد هستيممصداق نظريات رايسمن را در ميزان فردگرايي دانشجويان       ياني كه س

ـا  ه زنـدگي نمـي كننـد و نقـش    ي گـسترد ها  دانشجويان در خانواده    ،دهند  مي دارند فردگرايي بيشتري نشان    يي ه

ـيش                    ـنعتي پ  و  هـا   رود وتخـصص    مـي  چون والدينشان ندارند و از آنجا كه جامعه ما به سمت جامعـه جديـد و ص

ـا    طبق نظريـات ريـسمن نقـش       .داريماز افراد   ي  انتظار فردگرايي بيشتر  يابد    مي  هم افزايش  ها  نقش  بـه ي جديـد    ه

  .   را بـه همـراه دارد  فردگراييو به دست آوردن استقالل   ، كسب مهارت  ، تحصيالت رسمي  لذا داردنياز آموزش

ـتقالل نـسبي كـسب       مـي تر شده و  جامعه بزرگ  بنابراين دانشجويان با ورود به دانشگاه كم كم وارد         خواهنـد  اس

در  لـذا  ، خانواده بوده اندتأثير تاكنون بيشتر تحت در حالي كه  ه باشند  و تصميم گيرند   هنتخاب كنند كنند و خود ا   

 در نتيجـه  دشو  مي  توجه بيشتري  ها  آن و خصوصيات فردي     يتشود و به فرد     مي شان بيشتر  دانشگاه خودمختاري 

  .مي رود انتظارسنت گرايي كمتري 

 ،خلوت شخـصي :توان به شرح ذيل خالصه كرد  مير فرد گرايي را عوامل مختلف ب   تأثير نحوه   ،    درنهايت

 را نسبت به ساير عوامل بـر فـرد گرايـي        تأثيراز ميان عوامل مختلف  بيشترين        سنت گرايي و مجموعه نقش افراد     

ـنت وومجموعه نقش همبستگي مثبت و مستقيمي را بر فردگرايي داشتند  از اين ميان خلوت شخصي،    . ندداشت   س

ـايي چـون محـل سـكونت    .داشتبا فردگرايي،  بستگي منفي   گرايي هم  مـرد   ( و جنـسيت )شهرنـشيني   (  متغير ه

 بيـشترين درصـد تغييـرات       لـوت شخـصي      خ .و سبب افزايش فردگرايي شـدند      معناداري داشند   هم رابطه  )بودن

از تغييـرات    50/0عنادار شدند به طـور مـستقيم         متغير ها يي كه در رگرسيون چندگانه م        .فردگرايي را توضيح داد   

 متغير هاي مستقل ديگري هم وجـود دارنـد كـه    مي توان گفتدرصد  با توجه به اين.ضيح دادندفردگرايي را تو 

نظر قرار گيرنددر اين تحقيق لحاظ نشده اند و اميدواريم كه  در تحقيقات آتي مد . 

 ديـدگاه  ي در ايـن تحقيـق بـا     يـ دست آمـده در مفهـوم فردگرا      ه  ابعاد ب دهد كه     مي نتايج تحليل عاملي نشان     

ـتند و بـا ديـدگاه مارشـال               تريانديس و كامپگنن كـه بـر ب        ، هافستد ،اينگلهارت ـتقالل تأكيـد داش  ، ويليـامز  ،عـد اس

  . سويي دارد  هم داشتند اللند كه بر اهداف و خواسته هاي شخصي تأكيد، تريانديس،اينگلهارت

به خود توجـه  بيشتر  ازخلوت ذهني و عملي بهره مند شوند اگر دانشجويان ،  با توجه به نتايج به دست آمده         

 بـه صـورت    داشتن مكاني مـستقل از ديگـران   لذا.داد خواهند و فرديت و استقالل خود را پرورش      خواهند نمود 

نكتـه قابـل    . دارنـد  ي اجتماعي شان را در سـطح مطلـوبي نگـه          ها  تماس باعث خواهد شد  داشتن اتاق خصوصي    

ـتند   وجود آنكه دانشجويان ميزان تعدد نقش    با ،كهتوجه ديگر اين    اغلـب بـدون   ، مجـرد هـا  اغلـب آن (  كمي داش
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لذا مي تـوان    گذار بود  تأثير ي انان ي در افزايش فردگرا   اما با اين حال اين عامل     )  و اغلب بدون شغل بودند       ،فرزند

 ، از جملـه ازدواج    (ي بيـشتر  هـا    پذيرش نقش  در صورت پس از طي كردن دوران دانشجويي        پيش بيني نمود كه   

  فردگرايي،ي بيشترها  انجام نقشبراي مسئوليت و تعهد افزايشو) ي اجتماعي ديگر ها   يا ساير نقش   ،شاغل شدن 
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نويسندگانمشخصات   
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