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چکیذٌ
فطزٌطایی ٔجتٙی ثط ایٗ ٚالؼیت اؾت و ٝفطزٚ ،احس انّی ٚالؼیت ٔ ٚؼیبض ٟ٘بیی اضظـ اؾت .فطزٌطایی افمیی
ثٛ٘ ٝػی اظ فطزٌطایی ٌفتٔ ٝی قٛز و ٝفطزیت افطاز زض ػطو  ٚ ٓٞزض تؼبُٔ ثب ٔ ٓٞؼٙب ٔییبثس .زض فطزٌطایی
ػٕٛزیٛٞ ،یت فطزی اظ ٘ٛع ٔتفبٚت ثٛزٖ  ٚثطتطی ٘ؿجت ث ٝزیٍطاٖ تّمی ٔیٌیطزز  ٚاؾیتم َ ثیٔ ٝؼٙیبی
فطزیت ٔتٕبیع یبفت ٝتّمی ٔیٌطزز .زض تحمیمبت ثیٗ فطٍٙٞی ،آٔطیىیب  ٚؾیٛدس ثیٝتطتییت ثیٝػٙیٛاٖ ؾیٕجُ
فطزٌطایی ػٕٛزی  ٚافمی ٔؼطفی ٔیق٘ٛس .ضٚـ ایٗ تحمیك ،پیٕبیف ،ثب اؾتفبز ٜاظ اثعاض پطؾف٘بٔ ٚ ٝحدیٓ
ٕ٘٘ 424 ٝ٘ٛفط اؾت .یبفتٞٝب ٘كبٖ ٔیزٞس وٛ٘ ٝع غبِت فطزٌطایی زض خبٔؼٝی قٟط اٛٞاظ ،فطزٌطایی ػٕٛزی
اؾت٘ .تبیح ٕٞچٙیٗ ثیبٍ٘ط اضتجبط ٔؼٙیزاض فطزٌطایی  ٚخٙؿیت  ٚثطذی ٔتغیّطٞب ٘ظیط تدطثٞٝیبی پیكییٗ،
پبیٍب ٜاختٕبػی -التهبزی  ٚتحهی ت اؾت.
کلیذ ياشٌَا :فطزٌطایی ػٕٛزی ،فطزٌطایی افمی ،خٕغٌطایی ،تدطثٞٝبی پیكیٗ

 -1ػضٞ ٛیأت ػّٕی زا٘كٍب ٜقٟیس چٕطاٖ اٛٞاظ (*٘ٛیؿٙسٔ ٜؿئ)َٛ
 -2وبضقٙبؼ اضقس خبٔؼٝقٙبؾی
 -3ػضٞ ٛیأت ػّٕی خٟبز زا٘كٍبٞی ذٛظؾتبٖ
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مقذمٍ
فطزٌطایی ٔفٟٔٛی اؾت ٔسضٖ  ٚزاضای اثؼیبز ثؿییبض ٔتؼیسز ٔ ٚتٙیٛػی ٔییثبقیس ،ثیٝعیٛض وّیی
فطزٌطایی ایسٜای اؾت و ٝثط إٞیت فطز ٙٔ ٚبفغ فطزی تأویس زاضز .ایٗ ٚاغ ٜثطای ٔكرم ویطزٖ
ٌؿتطٜای اظ ایسٜٞب فّؿفٞٝب  ٚزوتطیٗٞب اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ظٟٛض فطزیت زض ثطزاقیت ٔیسضٖ آٖ
ثب فطٚپبقی ٘ظٓ ٔصٞجی ،التهبزی  ٚاختٕبػی لطٚ ٖٚؾغی ٔطتجظ اؾت .زض خٙجف ػٕٔٛی ػّییٝ
فئٛزاِیؿٓ ،تأویس تبظٜای ثط إٞیت ٚخٛز قرهی ا٘ؿبٖ نٛضت ٌطفت .زض پطٚتؿتب٘تیؿٓ ٘یع اییٗ
تأویس ثط ضاثغٔ ٝؿتمیٓ  ٚفطزی ا٘ؿبٖ ثب ذسا ،ث ٝػٛٙاٖ ٔربِفت ثب ٚاؾغ ٝثٛزٖ وّیؿب ثیٗ ا٘ؿیبٖ
 ٚذسا ٔطتجظ ثٛز (تطیب٘سیؽ .)257 :1378 ،فطزٌطایی ٘ظطیٝای اؾت و ٝ٘ ٝتٟٙب ثط افیطاز ا٘تعاػیی
ٔ ٚدطز ثّى ٝثط اِٛیت ٔٙبفغ ،ػ یك  ٚحبالت فطز تأویس زاضز (ٚیّیبٔع .)165 :2444 ،اییٗ ٔفٟیْٛ
ثط ایٗ زالِت زاضز وٚ ٝاحس پیكطفت فطز اؾت .زض ػیٗ حبَ فطزٌطایی ایٗ أط ضا ا٘ىیبض ٕ٘ییوٙیس
و ٝفطز ٔیتٛا٘س اظ عطیك زؾتبٚضزٞب  ٚپیكطفتٞبی زیٍطاٖ ؾبذت ٝقٛز أب لبدُ ث ٝایٗ اؾت ویٝ
پیكطفت ٔیتٛا٘س اظ آٖچٓٞ ٝاوٚ ٖٛٙخٛز زاضز  ٚا٘دبْ ٌطفت ٝاؾت فطاتیط ضٚز آٖ چییع خسییسی
اؾت و ٝتٛؾظ فطز ایدبز ٔیقٛز (ٕٞبٖ.)19 :
ث ٝعٛض ٔكرم فطزٌطایی زض لطٖ ٘ٛظز ٓٞتٛؾیظ ٘ظطیی ٝپیطزاظاٖ اختٕبػی(ٔب٘ٙیس تٛوٛییُ،
ت٘ٛیؽ ،زٚضویٓ ٔ )....ٚغطح ٌطزیسٞ ٚ .ط یه آٖ ضا اظ ٔٙظطی ذبل ٔٛضز تحّیُ لطاض زازٜا٘یس .زض
حٛظٔ ٜغبِؼبت اختٕبػی ثطذی ٔب٘ٙس ت٘ٛیؽ ث ٝثؼس ٔٙفی آٖ یؼٙیی()negative individualism
تٛخ ٝزاقتٝا٘س  ٚثطذی زیٍط ٔب٘ٙس زٚضویٓ ،تٛوٛیُ... ٚ ،اثؼبز ٔثجت ()positive individualism
ٙٔ ٚفی( )NIآٖ ضا تٛأٔبٖ ٔٛضز تٛخ ٝلطاض زازٜا٘س.
آٖ چ ٝزض تجییٗ  ٚتحّییُ فطزٌطاییی ثبییس ِحیبػ ٌیطزز تٛخی ٝثی ٝاثؼیبز ٔرتّی آٖ اؾیت.
فطزٌطایی ٔثجت (ٔ )PIؼٕٛالً یىی اظ ٕٟٔتطیٗ قبذمٞیبی تٛؾیؼ ٚ ٝزض ػییٗ حیبَ پیبٔیسٞبی
تٛؾؼ ٝتّمی ٔیٌطزز ٔ ٚؼغٛف ث« ٝاتىیب ثی٘ ٝفیؽ»« ،ذیٛز قیىٛفبیی»ٔ« ،ؿیئِٛیتپیصیطی»،
«اؾتم َ فطزی» ...ٚ ،اؾت .فطزٌطایی ٔٙفی(ػٕٛزی) اظخّٕ ٝآفیبت فطٍٙٞیی زض ضا ٜضؾییسٖ ثیٝ
تٛؾؼٕٝٞ ٝخب٘جٔ ٝیثبقس.
ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٔیثبیؿت ثیٗ فطزٌطایی ٔثجت  ٚفطزٌطایی ٔٙفیی تٕیبیع لبدیُ قیس .ظییطا زض
تفؿیط ز ْٚاظ فطزٌطایی فطز زض پی ٘فغ قرهی ذٛز زض وٙبض ٘فغ اختٕبػی ؾیبیطیٗ ٘یؿیت ثّىیٝ
فطز ٘فغ قرهی ذٛز ضا ث ٝلیٕت ضطض ٍٕٞب٘ی ٔطخح ٔیزا٘س.
فطزٌطایی ٔٙفی ،ذٛزپطؾتی  ٚذٛزٔحٛضی اؾت ،و ٝزض آٖ فطز ٕٞی ٝچییع ضا فیسای ذیٛیف
ٕ٘ٛز ٚ ٜثب لبدُ قسٖ ٔحٛضیت تبْ ثطای ذٛیف ،ثط آٖ اؾت تب ٕٞی ٝچییع٘ ،فیغ قرهیی ذیٛز ضا
ثسؾت آٚضز و ٝایٗ ٘ٛع فطزٌطاییی ثی ٝاػتمیبز تٛوٛییُ «ثیصض ٞیط فضییّت ضا ذكیه ٔییوٙیس»
(ویٛیؿت.)122:1394 ،ٛ
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تطیب٘سیؽ ( ) 1998ایٗ زٚ ٚخی ٝاظ فطزٌطاییی ضا تحیت ػٙیٛاٖ فطزٌطاییی افمیی  ٚفطزٌطاییی
ػٕٛزی ٘بٌْصاضی وطز ٜاؾت .ث٘ ٝظط ٚی زض فطزٌطایی ػٕیٛزی فیطز «ذیٛز» ضا ثی ٝػٙیٛاٖ ییه
ٔٛخٛزیت ٔدعا ٔ ٚتٕبیع زض ٘ظط ٔیٌیطز زض ایٗ ٘ٛع اٍِٛی قرهیتی ا٘فهبَ احؿبؾیی اظ زضٖٚ
ٌطٚ ٜٚخٛز زاضز  ٚزض نٛضت تضبز ثیٗ اٞساف فطزی  ٚاٞساف ٌطٞٚی اٞساف فطزی زض اِٛیت لیطاض
ٔیٌیطز ٕٞچٙیٗ ،حؽ ضلبثتخٛیی ِ ٚصتٌطایی اظ زیٍط ٚیػٌیٞیبی ثیبضظ آٖ اؾیت .فطزٌطاییی
افمی ،اٍِٛی قرهیتی اؾت و ٝزض آٖ قرم ٔیذٛاٞس وٙٔ ٝحهیط ثی ٝفیطز  ٚاظ ٌیطٔ ٜٚتٕیبیع
ثبقس ،أب ػ لٝای ث ٝثطخؿت ٝقسٖ ٘ساضز .ایٗ ٘ٛع اظ فطزٌطایی ٔؼٕٛالً یىی اظ ٕٟٔتطیٗ قیبذم-
ٞبی تٛؾؼ ٚ ٝزض ػیٗ حبَ پیبٔسٞبی تٛؾؼ ٝتّمی ٔیٌطزز (تطیب٘سیؽ.)94- 81: 1998 ،
بیان مسألٍ
ٚخٔ ٝثجت فطزٌطایی تأثیط ثؿعایی زض تٛؾؼ ٝخٛأغ ایفب ٔیوٙس ،أب ٚخٙٔ ٝفی فطزٌطایی تأثیطی
ترطیجی  ٚضس تٛؾؼٝای اظ ذٛز ثط خبی ٔییٟ٘یس .زض ضٚیىیطز ٘ظیٓ اختٕیبػی ٚخیٛز حیسالّی اظ
خٟتٌیطیٞبی ٔؼغٛف ثٙٔ ٝفؼت ػٕٔٛی ثطای ٞط خبٔؼ ٝضطٚضت زاضز ،أب ثب ٍ٘بٞی اخٕبِی ثیٝ
ٚضؼیت و٘ٛٙی خبٔؼ ٝایطاٖ ٔ ٚؿبدُ ٔ ٚكى ت اختٕبػی ٕٞچٔ ٖٛكبضوت اختٕیبػی پیبدیٗ زض
حٛظ ٜػٕٔٛی٘ ،جٛز وبضٞبی ٔكبضوتی ػّٕی ٚ ٚضظقی ،اذت َ زض تطافییه ٕٞ ٚچٙییٗ تحمیمیبت
ا٘دبْ قس ٜزیٍط پػٞٚكٍطاٖ ث٘ ٝظط ٔیضؾس فطزٌطایی ٔٛخٛز زض ٔیبٖ ٔب فطزٌطایی ٔٙفی یب فیطز
ٌطایی ػٕٛزی اؾت.
چٙبٖچٔ ٝكبٞس ٜقس ،آٖچی ٝأیطٚظ زض خبٔؼی ٝاییطاٖ ٔكیبٞسٔ ٜییقیٛز ٘ ٚییع زض ؾیرٙبٖ
وبضقٙبؾبٖ ،ثط٘بٔ ٝضیعاٖ ٔ ٚؿئِٛیٗ فطٍٙٞی وكٛض ث ٝوطات ث ٝچكٓ ٔییذیٛضز حیبوی اظ ػیسْ
ضػبیت ان َٛقٟط٘ٚسی ،لٛاػس ضإٙٞبیی  ٚضا٘ٙیسٌیٚ ،خیساٖ  ٚتؼٟیس ویبضی ،ا٘ضیجبط اختٕیبػی
...ٚاؾت ،ایٟٙب ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی ٞؿتٙس وٚ ٝلتی تحت یه ػٛٙاٖ وّی «وٓ ثٛزٖ ضفتبضٞبی ٔؼغٛف ثیٝ
خٕغ» لطاض ٌیطزٍٕٞ ،ی حبوی اظ اضتجبط زلیك ٔٛضٛع تحمیك ثب ٔؿبدُ اختٕبػی ٟٔیٓ زض اییطاٖ
اؾت .تحمیمبت ا٘دبْ قس ٜلجّی ٘ییع ثیط پیبییٗ ثیٛزٖ ٔییعاٖ ػیبٌْطاییی ،ثیبال ثیٛزٖ فطزٌطاییی
ذٛزٔساضا٘ ٝاشػبٖ زاقتٝا٘س ،تٛخ ٝث ٝایٗ ٔؿأِ٘ ٚ ٝیع ػیسْ پیطزاذتٗ ثی ٝػٛأیُ ٔیثثط ثیط آٖ زض
ازثیبت اختٕبػی زض ایطاٖ ٘كبٖ زٙٞس ٜضطٚضت ا٘دبْ پػٞٚف حبضط اؾت .ثٙیبثطایٗ ؾیثاَ انیّی
ایٗ تحمیك ایٗ اؾت و ٝوٙف ٞبی افطاز زض خبٔؼی ٝثیكیتط ٔؼغیٛف ثی ٝویساْ ٘یٛع اظ فطزٌطاییی
ٔیثبقس ٘ ٚیع چ ٝػٛأّی ثط فطزٌطایی اثطٌصاض ٔیثبقٙس.

04

بررسی برخی عوامل مؤثر بر کنشهای فردگرایانه

مباوی وظری تحقیق
فیّؿییٛفبٖ ؾیبؾییی اٍّ٘یؿییی لییطٔ 19 ٚ 18 ٖٚییی زی ثییطای اِٚیییٗ ثییبض ٚاغٌییبٖ فطزٌطایییی ٚ
خٕغٌطایی ضا ث ٝوبض ثطزٜا٘س (تطیب٘سیؽ .)19-7 :1995 ،آٖٞب اظ ٚاغٜی فطزٌطاییی ثیطای تٛضییح
ِیجطاِیؿٓ (آظازی ذٛاٞی) ؤ ٝجتٙی ثیط ثیبٚض آظازی حیساوثطی ثیطای افیطازٚ ،خیٛز ٌیطٜٞٚیبی
زاٚعّجب٘ ٝو ٝافطاز ثتٛا٘ٙس ثط اؾبؼ تٕبیُ قرهی ث ٝػضٛیت آٖٞب زضآٔس ،ٜیب آٖٞب ضا ثیط ٕٞییٗ
اؾبؼ تطن وٙٙسٕٞ ٚ ،چٙیٗ ٔكبضوتی ثطاثط زض فؼبِیتٞبی ٌطٞٚی ثب زیٍط اػضب زاقیت ٝثبقیٙس
اؾتفبزٔ ٜیوطز٘سٚ .اغٜای ؤ ٝتضبز ثب فطزٌطایی زض ایٗ ٘ظطیبت ٔٛضز اؾیتفبز ٜلیطاض ٔییٌطفیت،
التساضٌطایی ثٛز و ٝایٗ آظازیٞب ضا ا٘ىبض ٔیوطز .زض ایٗ ثبٚض ؾیبؾی افیطاز ٔدجیٛض ثی ٝاعبػیت اظ
ذٛاؾتٞٝبی اتٛضیتٞ ٝؿتٙس .زض ٚالغ ایٗ ٘ٛع ٍ٘طـ ،فطٔب٘جطزاضی اظ اتٛضیت ٝضا ثطای زٚضی خؿتٗ
اظ ثیلب٘٘ٛی ٞ ٚطجٔٚطج زض یه خبٔؼ ٝضطٚضی ٔیزا٘س (ٕٞبٖ .)19 :زض لیطٖ ٞدیس ٓٞثبٚضٞیبی
فطزٌطایب٘ ٝزض ا٘م ة آٔطیىب  ٚا٘م ة فطا٘ؿٙٔ ٝدط ثٚ ٝاوٙكی قس وی ٝخٕیغٌطاییی ٘یبْ ٌطفیت.
ثسیٗ تطتیت فطزٌطایی خبٖ الن زض تمبثُ ثب خٕغٌطایی غاٖ غان ضٚؾ ٛلطاض ٔیٌیطز وؿیی ویٝ
زض وتبة لطاضزاز اختٕبػی ٔغطح ٔیؾبظز و ٝا٘ؿبٖٞب تٟٙب زض اعبػت اظ ذٛاؾتٞٝبی خٕغ آظاز٘س
(تطیب٘سیؽ.)19 : 1995 ،
فطزٌطایی یه ٚاغٜی ٟٔیٓ ٔ ٚریتم ثیٚ ٝیػٌییٞیبی اختٕیبػی ،فطٍٙٞیی  ٚؾیبؾیی زٚضاٖ
ٔسض٘یت ٝاؾت .ایٗ ٚاغ ٜثطای اِٚیٗ ثبض زض ؾبَ  .ْ1844زض تطخٕ ٝاٍّ٘یؿی وتبة "زٔٛوطاؾی زض
أطیىب " ٘ٛقتٝی اِىؿی تٛوٛیُ ث ٝوبض ٌطفتی ٝقیسٚ .ی زض ویبض ثؼیسی ذیٛز زض ؾیبَ .ْ1856
ٔغطح ٔیوٙس و٘ :ٝیبوبٖ ٔب ٚاغٜی فطزٌطایی ضا ٘ساقتٙس ،ظیطا زض ٚالغ زض زٚضاٖ آٖٞب فیطزی ویٝ
ثٞ ٝیچ ٌطٞٚی تؼّك ٘ساقت ٝثبقسٚ ،خٛز ٘ساقت ٝاؾتٞ .یچ وؽ لبزض ٘جٛز ٜث ٝذٛزـ ث ٝػٙیٛاٖ
یه ٔٛخٛزیت وبٔ ً تٟٙب ٍ٘ب ٜوٙس (ٕٞیبٖ .)396 :ثیسیٗ تطتییت ٚاغٜی فطزٌطاییی ثیطای تجیییٗ
ضاثغٝی خسیس فطز  ٚخبٔؼ ٚ ٝخبیٍب ٜخسیس فطز زض خبٔؼٝی ٔسضٖ ث ٝحیٛظ ٜخبٔؼیٝقٙبؾیی ٚاضز
ٔیقٛز.
ٔؼٙبی خبٔغ ٚاغٜی فطزٌطایی زض فط ًٙٞالتهبزی ٘ئٛپبٍِطی ٛچٙیٗ آٔس ٜاؾیت« :فطزٌطاییی،
آٖ ٘ظطی ٝاختٕبػی یب ایسدِٛٛغی اختٕبػی اؾت وی ٝاضظـ اذ لیی ثیبالتطی ضا ثی ٝفیطز زض لجیبَ
اختٕبع یب خبٔؼ ٝاذتهبل ٔیزٞس  ٚزض ٘تید ،ٝفطزٌطاییی٘ ،ظطییٝای اؾیت وی ٝاظ آظاز ٌیصاضزٖ
افطاز حٕبیت ٔیوٙس ،ث٘ ٝحٛی و ٝثٞ ٝط آٖچ ٝآٖ ضا ث٘ ٝفغ قرهی ذٛزقبٖ ٔییزا٘ٙیس ،ػٕیُ
وٙٙس» (خٟب٘یبٖ.)44 ،1378 ،
فطزٌطایی ٔجتٙی ثط ایٗ ٚالؼیت اؾت و ٝفطزٚ ،احس انّی ٚالؼیت ٔ ٚؼیبض ٟ٘یبیی اضظـ اؾیت.
ایٗ زیسٌبٚ ٜخٛز خٛأغ  ٚافطازی ضا و ٝاظ ظ٘سٌی زض ایٗ خٛأغ ؾٛز ٔیثط٘س ،ا٘ىبض ٕ٘یوٙس .أیب
فطزٌطایی خبٔؼ ٝضا ث ٝػٛٙاٖ ٔدٕٛػٝای اظ افطاز ٔیثیٙس ٝ٘ ،چیعی فطاتط ٚ ٚاالتط اظ آٖٞب (اؾیتبتب،
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 .)25 :1992زض ٚالغ زض ایٗ زیسٌب ٜإٞیت ٘مفٞبی ٔتمبثُ خٕؼی ضا ضز ٕ٘یوٙس ٔ ٚىب٘یؿیٓ-
ٞبی اختٕبػی  ٚتبثیط ٌط ٜٚثط ضفتبض فطزی ضا ٘بزیسٕ٘ ٜیاٍ٘بضز ثّى ٝآٖ چیعی و ٝا٘ىبض ایٗ اؾیت
و ٝثطای ویٙف اییٗ ٘یطٞٚیب ٞیسفی ثییط ٖٚاظ فیطز زض ٘ظیط ٌطفتی ٝقیٛز (ثٛضزیی.)19 :1378 ،ٛ
فطزٌطایی ٔجتٙی ثط ایٗ ثبٚض اؾت وٞ ٝط فطز فی٘فؿٞ ٝسف اؾت ٞ ٚییچ ویؽ ٕ٘ییثبیؿیت ثیٝ
ذبعط ٚخٛز زیٍطی فسا قٛز .ایٗ أط ،فطز ضا ثٔ ٝثبثٝی ٘ٛػی ٔٛضٛع اػتمبزی زض ٘ظط ٔیٌییطز ٚ
اػتمبز ٔكتطوی ضا ٘ؿجت ثٞ ٝط فطز ث ٝعٛض ػبْ ٔغطح ٔیؾبظز.
عجم ٝثٙسی فطزٌطایی ث ٝافمی  ٚػٕٛزی ،ػٕیستبً ٔؼغیٛف ثی ٝتحمیمیبت ا٘دیبْ قیس ٜزض اییٗ
ذهٛل ٔی ثبقیس .اییٗ تفىییه زض ٔغبِؼیبت ثییٗ فطٍٙٞیی ا٘دیبْ قیس ٜتٛؾیظ ؾییٙدّیؽ،
تطیب٘سیؽ  ٚ )1995( ...ٚزیٍط ٔحممبٖ ایٗ حٛظ ٜنٛضت ٌطفت ٝاؾت .ضٕٗ آٖ وی ٝثبییس ییبزآٚض
ٌطزیس و ٝیىی اظ ٔؼطٚفتطیٗ  ٟٓٔ ٚتطیٗ ٔغبِؼبت ا٘دبْ قس ٜزضثبضٜی فطزٌطایی تحمییك ٌیطت
ٛٞفؿتس (ضن چّجی )1381 ،اؾت و٘ ٝتبیح آٖ زض وتبة پیبٔسٞبی فطٙٞیً (ٚ )2441 ٚ 1984
وتبة فطًٞٙٞب  ٚؾبظٔبٖٞب (ٙٔ )1991 ٚ 2443ؼىؽ ٌطزییس ٜاؾیت .ثیط اؾیبؼ ضٚیىیطز ثییٗ
فطٍٙٞی ،فطزٌطایی اؾبؾبً ثٚ ٝیػٌی ٌفتٔ ٝیقٛز و ٝزض خٛأؼی و ٝپی٘ٛسٞبیقبٖ ث ٝثیٗ افیطاز
تمّیُ یبفت ٚ ٝا٘تظبض ٔیضٚز ٞط ثرف ثؼس اظ تٛخ ٝث ٝذٛز ،نطفبً ث ٝذب٘ٛازٜاـ تٛخٕ٘ ٝبیس ،یبفت
ٔیقٛز (ٛٞفؿتس .)51 :2443 ،زض فطزٌطایی ٛٞیت ٔجتٙیی ثیط فیطز اؾیت ،افیطاز زض ٖٚذیب٘ٛازٜ
ٞؿتٝای ضقس ٔیوٙٙس  ٚوٛزوبٖ یبز ٔیٌیط٘س تب ثٔ ٝثبثٝی «ٔٗ» فىطوٙٙس (ٕٞبٖ.)67 :
تمؿیٓ فطزٌطایی ث ٝثؼس افمی  ٚػٕٛزی ثطای ف٘ ٟٓظبْ اضظقی فطًٞٙٞب ٔیتٛا٘یس ثی ٝػٙیٛاٖ
قیٜٞٛبی ٔٙبؾت تّمی ٌطزز .افطاز زض خٛأغ افمی (زاضای اضظـٞبی ثطاثط) ذٛزقبٖ ضا ث ٝػٙیٛاٖ
زاض٘سٌبٖ پبیٍبٜٞبی ٔكبث ٝزض وٙبض زیٍطاٖ زض خبٔؼٔ ٝییثیٙٙیسِٚ ،یی افیطاز زض خٛأیغ ػٕیٔٛی
ذٛزقبٖ ضا ٔتفبٚت اظ زیٍطاٖ زض پ ٟٝٙیه ؾّؿّٔ ٝطاتت ٔیثیٙٙس ٘ ٚبثطاثطی ضا پصیطفتٝا٘یس .اییٗ
اثؼبز ثب تطویت ثب فطزٌطایی ٔی تٛا٘س ث ٝثطضؾی آٖ وٕه لبثُ تیٛخٟی ٕ٘بییس (ّ٘ؿی ٚ ٖٛقیٛیت،
.)444 :2442
ثط ایٗ اؾبؼ فطزٌطایی افمی ثٛ٘ ٝػی اظ فطزٌطایی ٌفتٔ ٝیقٛز وٛٞ ٝیت فطزی زض آٖ زاضای
إٞیت ثٛزِٚ ،ٜی افطاز زاضای ٚاثؿتٍی ٔتمبثُ ث ٝیىسیٍط ٞؿتٙس  ٚذیٛز ضا زاضای پبیٍیبٔ ٜكیبثٝ
ٔی زا٘ٙسٕٞ .چٙیٗ احتطاْ ث ٝاؾتم َ ٛٞیتی  ٚقرهیی ذیٛز  ٚاحتیطاْ ثیٞ ٝیٓ٘ٛػیبٖ اظ زیٍیط
ٚیػٌی ٞبی فطزٌطایی افمی اؾت  ٚث ٝتؼجیط زیٍط ،فطزیت افطاز زض ػطو ٞیٓ  ٚزض تؼبٔیُ ثیب ٞیٓ
ٔؼٙب ٔی یبثس .فطزٌطایی ػٕٛزی ثٛ٘ ٝػی اظ فطزٌطایی ٌفتیٔ ٝییقیٛز ویٛٞ ٝییت فیطزی اظ ٘یٛع
ٔتفبٚت ثٛزٖ  ٚثطتطی ٘ؿجت ث ٝزیٍطاٖ تّمی ٔیٌطزز  ٚاؾتم َ ثٔ ٝؼٙبی فطزیت ٔتٕبیع یبفتیٝ
 ٚثطخؿت ٝتّمی ٔی ٌطزز .زض تحمیمبت ثیٗ فطٍٙٞیی اییبالت ٔتحیس ٜآٔطیىیب ثی ٝػٙیٛاٖ ؾیٕجُ
فطزٌطایی ػٕٛزی  ٚؾٛدس اظ خّٕ ٝوكٛضٞبی زاضی فطزٌطایی افمی ٔؼطفی ٌطزیس ٜاؾت.
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فطزٌطایی زض ٘ظطی ٝی زٚضویٓ ،زض ٔجحث چٍٍ٘ٛی ٌصاض خٛأغ اظ ؾٙتی ثٔ ٝسضٖ اضادی ٝقیسٜ
اؾت .اظ ٘ظط زٚضویٓ ثٝزِیُ پبض ٜقسٖ  ٚاظ ثیٗ ضفتٗ ا٘ؿدبْ ٔىب٘یىی ثیط اثیط تغیییط  ٚتحیٛالت
خبٔؼ ِٝپیكطفت ،ٝخبٔؼ ٝنٙؼتی ثطای ازأ ٝحیبت ذٛیف ٘یبظٔٙس زض ا٘ساذتٗ عطحی خسیس اؾت
تب اظ آٖ ضٍٞصض ثتٛا٘س ضٕٗ ازأ ٝثمب اظ قطایظ ثیی ٙٞدیبضی وی ٝثیط اثیط اظ ثییٗ ضفیتٗ ا٘ؿیدبْ
پیكیٗ ثٚ ٝخٛز آٔس ٜاؾت ضٞبیی یبثس .زٚضویٓ ٔب٘ٙس ثؿیبضی اظ و ؾییهٞیبی خبٔؼیٝقٙبؾیی
ؾؼی زض تجییٗ ٚضؼیت خٛأغ ؾٙتی ٔ ٚسضٖ ثب تىی ٝثط ٔتغیطٞبی زٚ ٚخٟی الساْ ٕ٘ٛز ٜاؾیت.
ٚی ٔسضٖ قسٖ ضا ٔؿتّعْ حطوت اظ «ٕٞجؿتٍی ٔىب٘یىی» ثی ٝؾیٛی «ٕٞجؿیتٍی اضٌیب٘یىی»
ٔیسا٘ؿت ٝاؾت .زض ٕٞجؿتٍی ٔىب٘یىی «ٕٞجؿتٍی ٘بقی اظ ٕٞب٘ٙیسیٞیب ثی ٝحیس اػی ی ذیٛز
ذٛاٞس ضؾیس :زض ایٗ نٛضت فطزیت ٔب ٞیچ ٔیقٛز ».زض ایٗ ٕٞجؿتٍی قرهیت افطاز ثطآیٙسی
اظ «ٚخٛز خٕغ» اؾت ،پؽ ٔحٔ ٛیقٛز  ٚفطز چ ٖٛقیای وی ٝثی ٝنیبحجف ٚاثؿیت ٝاؾیت زض
ٔؿیط تٕبی ت خبٔؼ ٝلسْ ثط ٔیزاضز ( زٚضویٓ.)118 :1381 ،
ٕ ٞجؿتٍی ٘ٛع ز ْٚثٕٞ ٝجؿتٍی آِی  ٚیب اضٌیب٘یىی قیٟطت زاضز .اییٗ ٕٞجؿیتٍی ٘بقیی اظ
تمؿیٓ وبض زض خبٔؼ ٝخسیسٔ« ٚ ،ؿتّعْ آٖ اؾت و ٝافطاز ثب  ٓٞفطق زاقیت ٝثبقیٙس» .زض ٘تیدیٝ
ٞط وؽ قرهیت ذبل ذٛز ضا زاضزٚ .خساٖ خٕؼی ثٚ ٝخساٖ فطزی اخبظ ٜثطٚظ ٔییزٞیس تیب آٖ
زؾت ٝاظ «٘مفٞبی ذبنی» و ٝذٛز تٛا٘بیی ایفبی آ٘بٖ ضا ٘ساضز تٛؾظ ٚخساٖ فطزی ایفب قی٘ٛس.
ٞط چٙس فؼبِیتٞبی افطاز زض خبٔؼ ٝثٛٔ ٝاظات ترههیتط قسٖ قرهیتط ٔیق٘ٛس ،أب ثی ٝعیٛض
وبُٔ فؼبِیتی «انیُ  ٚذٛز ثٙیبز» ٘یؿتٙس .ثّى ٝتحت تأثیط ٚاثؿتٍیٞبی افطاز ثی ٝخبٔؼی ِٝویُ
نٛضت ٔیٌیط٘س« .زض ایٙدب فطزیت وُ ٕٞعٔبٖ ٕٞ ٚطا ٜثب فطزیت اخعا افعایف ٔییبثیس خبٔؼیٝ
ثب حطوت وطزٖ ٕٞطا ٜثب ٔدٕٛػ ٝتٛا٘بتط اؾیت  ٚزض ػییٗ حیبَ ٞیط ییه اظ اخیعا ٘ییع حطویبت
قرهی ثیكتطی زاض٘س (ٕٞبٖ.)119 :
اظ ٘ظط ظیُٕ فطزیت ا٘ؿبٖ ٔؼٕٛالً ث ٝزضخٝای افعایف ٔییبثس و ٝحّم ٝاختٕبػی ایٗ أىبٖ ضا
ثسٞس .حّمٞٝبی اختٕبػی ثعضي زض ٟ٘بیت ٔٛخت تٟسیس آظازی فطزی ٔیق٘ٛس .آ٘چ ٝوٛٔ ٝخیت
ضٞبیی ثٙسٞبی ٔیبٖ افطاز ٔی قٛز ٔ ٚییبٖ آٟ٘یب فبنیّ ٝثیكیتطی ضا ثی ٝقیىُ ضٚاثیظ ٔمغؼیی ٚ
غیطقرهی ایدبز ٔیوٙس ،افعایف ا٘ساظ ٚ ٜتفبٚت اؾتٌ .ط ٜٚثعضي ضٕٗ ایٙى ٝافطاز ضا آظاز ٔی-
ؾبظ٘س ث ٝعٛض ٕٞعٔبٖ فطزیت ضا ٘یع تٟسیس ٔیوٙس (ضیتعض.)157 :1385 ،
زض ٔدٕٛع ظیُٕ لبدُ ث ٝایٗ اؾت و ٝزض زٚضاٖ ٔسضٖ فطزٌطایی ثٌٝ٘ٛ ٝای ضخ ٔی زٞیس ویٝ
ٕٞعٔبٖ ٔبٞیت تضؼی وٙٙس ٜآٖ ٘یع زض فطٔ ًٙٞسضٖ تِٛیس ٔیقٛزٔ .سض٘یت ٝثیب ایٙىی ٝأىیبٖ
فطزیت  ٚآظازی فطز ضا اظ لیس  ٚثٙسٞبی ؾٙتی فطأ ٓٞیؾبظز ،أب ثب فطٚوبؾتٗ فطز ث ٝزض ٖٚا٘ٛاع
حّمٞٝبی اختٕبػی پیچیس ٚ ٜضٚاثظ التهبزی پِٛی ثٚٝیػ ٜزض زض ٖٚوی ٖقیٟطٞب ػٛأیُ تٟسییس
وٙٙسٜی فطزیت ضا ٔٛخت ٔیقٛز .ایٗ اؾت و ٝظیُٕ خطیبٖ فطٔ ًٙٞسضٖ ضا لبثُ تمؿیٓ ث ٝزٚ
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قبذٔ ٝرتّ ٔیزا٘س :زض یه ؾ ٓٞ ،ٛؾیغح ؾیبظی  ٚثطلیطاضی تؿیبٚی  ٚآفطییسٖ حّمیٞٝیبی
اختٕبػی ثعضيتط اظ ضٍٞصض پی٘ٛس زازٖ ثؼیستطیٗ چیعٞب زض ٚضؼیتٞیبی ثطاثیط  ٚاظ ؾیٛی زیٍیط
آفطییییییسٖ فیییییطزیتیییییطیٗ چیعٞیییییب  ٚػیییییسْ ٚاثؿیییییتٍی قیییییرم  ٚاؾیییییتم َ
تحٚ َٛی (وطایت.)211 :1388 ،
یىییی اظ ػٙبنییط ٟٔییٓ ٔ ٚییثثط قرهیییتی زض ثییطٚظ ضفتبضٞییبی فطزٌطایب٘یی ،ٝخٙؿیییت اؾییت.
زاٚضیییٗ اػتمییبز زاضز ویی« ٝظ٘ییبٖ ثیی٘ ٝظییط ٔیییآیییس ویی ٝثییب ٌطایكییبت ضٚحییی ( ٚثییٝذهییٛل زض
ػغٛفت) ثیكیتط  ٚذٛزذیٛاٞی وٕتیط ،اظ ٔیطزاٖ ٔتفیبٚت ٞؿیتٙس .زض ػیٛو ٔیطزاٖ اظ ضلبثیت
ثیكتط ِصت ٔیثط٘س ٚ ،ایٗ أط آٖٞیب ضا ثی ٝؾیٕت ٘یٛػی ثّٙیس پیطٚاظی ضٕٙٞیٔ ٖٛییؾیبظز ویٝ
ث ٝؾبزٌی ٔٙدط ث ٝذٛزذٛاٞی ٔیقٛز».
اوییُ ٌ ٚطٚؾییٗ ( )1998زض تحمیییك ذییٛز ز٘جییبَ پبؾیید ثیی ٝایییٗ ؾییثاَ ثٛز٘ییس ویی ٝآیییب
ٔطزاٖ وٕتیط اظ ظ٘یبٖ ذٛزذیٛاٞ ٜؿیتٙس ییب ٘ی ٚ ٝثیطای آٖ ییه ثیبظی زیىتیبتٛض عیطح وطز٘یس.
تحمیمبت لجّیی ٘كیبٖ ٔییزاز وی ٝظ٘یبٖ ٕٞیبضا٘یٝتیط  ٚؾیربٚتٕٙستط اظ ٔیطزاٖ ٞؿیتٙس٘ .تیبیح
تحمیییك آٖٞییب ٘یییع ٘كییبٖ ٔیییزٞییس ویی ٝظ٘ییبٖ ثیكییتط خٟییتٌیییطی اختٕییبػی زاض٘ییس ٔ ٚییطزاٖ
ثیكییتط خٟییتٌیییطی فییطزی زاض٘ییس .ظ٘ییبٖ ز ٚثطاثییط ٔییطزاٖ ،ثیی ٝقییطیه ٘بقٙبؾییی زض ثییبظی
زیىتییبتٛض پیی َٛاذتهییبل زاز٘ییس .زض ٞییط حییبَ ،فطایٙییس خبٔؼیی ٝپییصیطی ظ٘ییبٖ ضا ٕٞیبضا٘ییٝتییط اظ
ٔطزاٖ ٔیوٙس (پیٛؾتٌٝط ٕٞ ٚىبضاٖ.)134 :1394 ،
ريش تحقیق
زض ایٗ تحمیك ثطای ثطضؾی  ٚتجییٗ فطزٌطایی  ٚاضتجبط آٖ ثب ٔتغیّطٞبی ٔؿتمُ تحمییك ،اظ ضٚـ
پیٕبیف 1اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .اؾتفبز ٜاظ اثعاض پطؾف٘بٔی ٝضاییحتیطیٗ ضٚـ ؾیٙدف اضظـٞیب زض
پػٞٚفٞبی پیٕبیكی اؾت .خبٔؼٝی آٔبضی زض ایٗ پػٞٚف وّیٝی قٟط٘ٚساٖ ظٖ ٔ ٚیطز  24تیب
 64ؾبِٝی ؾبوٗ ٔٙبعك ٌ 8ب٘ٝی قٟطی اٛٞاظ ضا قبُٔ ٔیقٛز .خٕؼیت ؾبوٗ زض ٘مبط قٟطی
اٛٞاظ ،ثط اؾبؼ آذطیٗ ؾطقٕبضی وكٛض٘ 1459461 ،فط ٔییثبقیس وی ٝاظ اییٗ تؼیساز زض حیسٚز
٘ 612412فط ،زض ٔحسٜٚی ؾٙی  24تب  64ؾبَ لطاض زاض٘س (ؾبِٙبٔٝی آٔبضی اؾیتبٖ ذٛظؾیتبٖ،
.)1385
حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛتحمیك حبضط ،ثط اؾبؼ «ثطآٚضز حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثط حؿت خس َٚتؼییٗ حدٓ ٕ٘٘ٛیٝ
اظ ضٚی حدٓ خبٔؼ »ٝتؼییٗ قس ٜاؾت .وطیؿی ٛٔ ٚضٌبٖ ( )1974خسِٚی ضا فطا ٓٞوطزٜا٘س ویٝ
ثب اؾتفبز ٜاظ آٖ ٔی تٛاٖ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛضا اظ ضٚی حدٓ خبٔؼی ٝثیطآٚضز ویطز .اییٗ ز ٚثیب تٛخی ٝثیٝ
1. survey
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ذغبی ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی  ٚ 4.45ؾغح اعٕیٙبٖ ٕٞ 4.95جؿت ٝثب آٔبضٔ ٜدصٚض وبی ثیطای ییه زضخیٝ
آظازی ،فطِٔٛی اضاد ٝزاز٘س  ٚخس َٚذٛز ضا ثط اؾبؼ ایٗ فطٔٔ ٚ َٛمبزیط ٔرتّ  Nاضادی ٝزاز٘یس.
چ ٖٛث ٝتدطث ٝثبثت قس ٜاؾت و ٝحدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝزؾتآٔس ٜاظ فطٔ َٛیبز قس ،ٜثب حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثٝ
زؾت آٔس ٜاظ فطَٔٞٛبی ٘ؿجت ثطاثط اؾتِ ،صا ٔیتٛاٖ ثب اعٕیٙبٖ وبُٔ اظ ایٗ خیس َٚاؾیتفبزٜ
وطز (حؿٗظاز.)132 :1382 ،ٜ
ثط اؾبؼ خسٔ َٚصوٛض ،چٙبٖچ ٝخٕؼیت تحمیك ثبالی یه ٔیّی٘ ٖٛفط ثبقس (ٔب٘ٙس تحمییك
حبضط) حدٓ ٕ٘ 384 ٝ٘ٛوبفی ٔیثبقس .أب زض ایٗ تحمیك خٟیت افیعایف زلیت تحمییك ،حدیٓ
ٟ٘بیی ٕ٘٘ 424،ٝ٘ٛفط زض ٘ظط ٌطفت ٝقس .اظ آٖخبیی و ٝتؼیساز  18پطؾكیٙبٔ ٝثیٝنیٛضت ٘یبلم
تىٕیُ ٌطزیس ٜثٛز تدعیی ٚ ٝتحّییُ ٟ٘یبیی ثیط ضٚی اع ػیبت ٘ 442فیط اظ پبؾیرٍٛیبٖ ا٘دیبْ
پصیطفت.
زض ایٗ پػٞٚف ،ثٙٔ ٝظٛض ٌٕ٘ٝ٘ٛییطی اظ خٕؼییت آٔیبضی تحمییك ،اظ قییٜٛی ٕ٘٘ٛیٌٝییطی
ذٛقٝای چٙسٔطحّٝای اؾتفبز ٜقس ٜاؾت٘ .حٜٛی ا٘تربة ٕ٘ ٝ٘ٛثسیٗنیٛضت ثیٛز ٜوی ٝاثتیسا اظ
ثیٗ ٔٙبعك ٞكت ٌب٘ ٝقٟطزاضی اٛٞاظ ،ث ٝنٛضت تهبزفی  ٚث ٝلیس لطػی ،ٝپیٙح ٔٙغمی ٝا٘تریبة
قس .ؾپؽ زض ٞط وساْ اظ ایٗ ٔٙبعك ،ثب تٛخ ٝث ٝتؼساز ٘ٛاحی ٔٛخٛز زض آٖ ٔٙغم ،ٝییه ٔحّی،ٝ
ثٝنٛضت تهبزفی ا٘تربة قس ٚ ٜزض آٖ ٔحّ٘ ،ٝؿجت ث ٝتىٕیُ  24پطؾكٙبٔ ٝث ٝنٛضت تهبزفی
الساْ قس ٜاؾت .ثسیٗ نٛضت و ٝپطؾكٍط ث ٝآزضؼ ٔٛضز ٘ظط ٔطاخؼ ٝوطز ٚ ٜث ٝنٛضت حضٛضی
٘ؿجت ث ٝتىٕیُ پطؾكٙبٔٞٝب الساْ ٕ٘ٛز ٜاؾت .ظٔبٖ خٕغآٚضی اع ػبت ٘یع ،پبییع ؾیبَ 1391
ٔیثبقس.
تؼریف مفًُمی ي ػملیاتی فردگرایی ػمًدی :فطزٌطایی ػٕٛزی ٘ٛػی اٍِٛی قرهی اؾیت
و ٝفطز «ذٛز» ضا ث ٝػٛٙاٖ یه ٔٛخٛزیت ٔدعا ٔ ٚتٕبیع زض ٘ظط ٔییٌییطز .زض اییٗ ٘یٛع اٍِیٛی
قرهیتی ضفتبضٞب ثٚ ٝؾیّ ٝتطخیحبت  ٚا٘تربة ٞبی فطزی  ٚتحّیُ ؾٛز  ٚظیبٖ تحّیُ ٔیقیٛز
 ٚا٘فهبَ احؿبؾی اظ زضٌ ٖٚیطٚ ٜٚخیٛز زاضز  ٚزض نیٛضت تضیبز ثییٗ اٞیساف فیطزی  ٚاٞیساف
ٌطٞٚی ،اٞساف فطزی زض اِٛٚیت لطاض ٔیٌیطزٕٞ .چٙیٗ اػتٕبز ث٘ ٝفؽ ثبال ،حؽ ضلبثتخیٛیی ٚ
ِصتٌطایی اظ زیٍط ٚیػٌی ٞبی ثبضظ ایٗ ٘یٛع قرهییت اؾیت .ثیطای ؾیٙدف ٔتغیّیط فطزٌطاییی
ػٕٛزی ،ػ  ٜٚثط اؾتفبز ٜاظ ٌٛیٞٝبی ته خّٕٝای -و٘ ٝتبیح ٔطثیٛط ثی ٝآٖ زض خیس َٚقیٕبضٜ
اضاد ٝقسٜا٘س -اظ آظٔٛٔ ٖٛلؼیت ثطای ثطضؾی تطخیحبت ٘فغعّجب٘یٝی چٟیبض ٔٛلؼییت اختٕیبػی،
التهبزی  ٚؾیبؾی (عجك ٔجب٘ی ٔفٟٔٛی شوط قس )ٜاؾتفبز ٜقس.
تؼریف مفًُمی ي ػملیاتی فردگرایی افقی :اٍِٛی قرهیتی اؾت وی ٝزض آٖ قیرم ٔیی-
ذٛاٞس وٙٔ ٝحهط ث ٝفطز  ٚاظ ٌطٔ ٜٚتٕبیع ثبقس ،أب ػ لٝای ث ٝثطخؿت ٝقسٖ ٘ساضز (تطیب٘یسیؽ،
 .)266-259 :1378ایٗ ٘ٛع اظ فطزٌطایی ٔؼٕٛالً یىی اظ ٟٔٓتطیٗ قبذمٞبی تٛؾؼ ٚ ٝزض ػییٗ
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حبَ پیبٔسٞبی تٛؾؼ ٝتّمی ٔیٌطزز .قبذمٞبی فطزٌطایی افمی ػجبضتٙس اظ :ذٛزثبٚضی  ٚاػتمیبز
ث ٝتٛا٘بیی ذٛز ،اتىب ث٘ ٝفؽ (ٔتىی ثٛزٖ ث ٝذٛز)  ٚا٘تربة اٞساف قرهیی ویٍٕٞ ٝیی زاضای
ثبض اضظقی ٔثجت ٞؿتٙس.
پیصآزمًن ي سىجص پایایی :ثطای ؾٙدف پبییبیی قیبذمٞیب ٔ ٚییعاٖ ٕٞجؿیتٍی زض٘ٚیی
ٌٛیٞٝبیی و ٝقبذمٞب ضا تكىیُ ٔیزٙٞس ،زض اثتسا  34پطؾكٙبٔ ٝلجُ اظ پطؾكٙبٔٝی انّی پط
قس ٜاؾت  ٚثب اؾتفبز ٜاظ آِفبی وط٘ٚجبخٕٞ ،جؿتٍی زض٘ٚی ٌٛیٞٝب ؾٙدیس ٜقیس ٜاؾیت .ؾیپؽ
ٌٛیٞ ٝبیی وٕٞ ٝجؿتٍی پبییٙی ثب زیٍط ٌٛیٞٝب ثطای ؾبذت قبذمٞب زاقتٝا٘س ،حیصف قیسٚ ٜ
زض ٟ٘بیت ،پطؾكٙبٔ ٝانّی تحمیك تسٚیٗ قس ٜاؾتٔ .یعاٖ آِفبی وط٘ٚجبخ ٕٝٞی قیبذمٞیبی
تحمیك ثبالتط اظ  4.75اؾت.
یافتٍَای تحقیق
يیصگیَای پاسخگًیان
پاسخگًیان 46.3 :زضنس پبؾرٍٛیبٖ تحمیك ظٖ  53.7 ٚزضنس ٔطز ٞؿتٙس .سه پاسخگًیان
تحقیق 45 :زضنس پبؾرٍٛیبٖ زض ٌط ٜٚؾٙی  24تب  29ؾبَ 31.6 ،زضنس زض ٌط ٜٚؾٙی  34تیب
 39ؾبَ 14.9 ،زضنس زض ٌط ٜٚؾٙی  44تب  49ؾبَ 8.5 ،زضنس زض ٌط ٜٚؾٙی  54تب  59ؾیبَ ٚ
 1.2زضنس زض ٌط ٜٚؾٙی  64تب  64ؾبَ لطاض زاض٘سٔ .یبٍ٘یٗ ؾیٙی پبؾیرٍٛیبٖ  31.5ؾیبَ  ٚثیب
ا٘حطاف ٔؼیبض  14.1ؾبَ اؾت .وٕی ٝٙؾٙی پبؾرٍٛیبٖ  ٚ 24حساوثط آٖ  64ؾبَ اؾت.
تحصیالت پاسخگًیان 5 :زضنس پبؾیرٍٛیبٖ تحمییك زاضای تحهیی ت اثتیسایی  ٚضإٙٞیبیی،
 17.9زضنس ٔتٛؾغ ٚ ٝزیپّٓ ٘بلم 33.8 ،زضنس زیپّٓ  ٚپییف زا٘كیٍبٞی 16.4 ،زضنیس فیٛق
زیپّٓ 21.6 ،زضنس ِیؿب٘ؽ  5.2 ٚزضنس فٛق ِیؿب٘ؽ  ٚزوتطی ٔیثبقیٙسٕٞ .چٙییٗ ٔییبٍ٘یٗ
تحهی ت پبؾرٍٛیبٖ ،ثیٗ زیپّٓ  ٚفٛق زیپّٓ لطاض زاضز .يضؼیت ضغللی پاسغخگًیان24.6 :
زضنس پبؾیرٍٛیبٖ تحمییك ثیىیبض 12.7 ،زضنیس ذب٘یٝزاض 6.7 ،زضنیس ثبظ٘كؿیت 12.7 ،ٝزضنیس
زا٘كد 1.7 ،ٛزضنس ؾطثبظ  45.5 ٚزضنیس قیبغُ ٔییثبقیٙس .پایگغاٌ اتتصغادی -اجتمغاػی
پاسخگًیان٘ :تبیح ٘كبٖ ٔیزٞس و 33.8 ٝزضنس پبؾرٍٛیبٖ پبیٍب ٜالتهبزی -اختٕبػی پیبییٗ،
 49.7زضنس ٔتٛؾظ  16.4 ٚزضنس ٔتؼّك ث ٝپبیٍب ٜالتهبزی -اختٕبػی ثبال ثٛزٜا٘س.
یافتٍَای تًصیفی تحقیق
فردگرایغغی ػمغغًدی :ثییطای ؾییبذت ٔتغیّییط فطزٌطایییی ػٕییٛزی ،اظ تدٕیییغ  ٚتطویییت ٕ٘ییطات
پبؾرٍٛیبٖ زض ٌ٘ٛ ٝی ٝاؾتفبز ٜقس ٜو ٝیبفتٞٝبی تٛنیفی ٔطثٛط ث ٝپٙح ٌٛیٝی آٖ ،زض خیسَٚ
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قٕبضٜی  1اضاد ٝقس ٜاؾت .چٟبض ؾئٛاَ زیٍط آٖ ٘ییعٔ ،طثیٛط ثی ٝضفتیبض فیطز زض ٔٛلؼییتٞیبی
چٟبضٌب٘ ٝی ضػبیت ٘ٛثت زض ایؿتٍب ٜاتٛثٛؼ ،اؾترساْ زض قطوتٍٟ٘ ،جبٖ وٛچٔ ٚ ٝأٔٛض ٌٕیطن
ٔیثبقسٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝخس َٚقٕبضٜی ٘ 2كبٖ ٔیزٞسٔ ،یبٍ٘یٗ وّی فطزٌطایی ػٕیٛزی27.2 ،
(اظ ٕ٘طٜی  9تب  )45ثب ا٘حیطاف ٔؼییبض  6.73اؾیت .اییٗ ٔییعاٖ 3.42 ،اظ ٕ٘یطٜی  1تیب  5اؾیت.
فردگرایی افقی :ثطای ؾبذت ٔتغیّط فطزٌطایی افمی ،اظ تدٕیغ  ٚتطویت ٕ٘یطات پبؾیرٍٛیبٖ زض
ایٗ چٟبض ٌٛی ٝاؾتفبز ٜقس ٜاؾتٔ .یبٍ٘یٗ وّی فطزٌطایی افمی( 8.41 ،اظ ٕ٘یطٜی  4تیب  )24ثیب
ا٘حطاف ٔؼیبض  2.89اؾت .ایٗ ٔیعاٖ 2.4 ،اظ ٕ٘طٜی  1تب  5اؾت.
جذيل  :4تًزیغ وظر پاسخگًیان دربارٌی گًیٍَای فردگرایی ػمًدی ي افقی
وًع
فردگرایی

فردگرایی
ػمًدی

فردگرایی
افقی

گًیٍ

وبٔ ً
ٔٛافك

ٔٛافك

ثیٙبثیٗ

ٔربِ

وبٔ ً
ٔربِ

ٚلتی زیٍطاٖ وبضی ضا ثٟتط اظ ٔٗ ا٘دبْ زٙٞس ،احؿبؼ
ذٛثی ٘ساضْ.

8.5

29.6

24.4

31.6

14.8

ٔ ن انّی ا٘تربة قغُ ثطای ٔیٗ ،زضآٔیس ٙٔ ٚعِیت
اختٕبػی آٖ اؾت

29.6

44.3

23.9

3.5

2.7

ثطای ٔٗ ٔ٘ ٟٓیؿت و ٝوكیٛضْ زض چكیٓ ّٔیت ٞیبی
زیٍط چٍ ٝ٘ٛاؾت.

18.5

19.6

15.4

37.6

9.8

ٚلتی ٔٛفك ث ٝا٘دبْ وبضی ٔی ق ْٛوی ٝزیٍیطاٖ زض آٖ
قىؿت ذٛضزٜا٘س ،احؿبؼ ذٛقبیٙسی زاضْ.

19.6

34.3

28.9

8.5

12.7

ثطای ٔٗ ذیّی ٔ ٟٓاؾت و ٝذیٛزْ ضا ثٟتیط  ٚثطتیط اظ
زیٍطاٖ ٘كبٖ ز.ٓٞ

17.4

31.4

27.8

18.5

5.8

زٚؾت زاضْ ٔؿتمُ ضفتبض و ٚ ٓٙوٙتیطَ وبضٞیب زؾیت
ذٛزْ ثبقس.

32.3

52.7

8.7

5.7

4.5

ٔٗ اغّت اٚلبت ث ٝذٛزْ ٔتىی ٞؿتٓ  ٚثی٘ ٝیسضت ثیٝ
زیٍطاٖ اتىب ٔیو.ٓٙ

22.8

53.5

14.4

7.5

1.7

ٞط اتفبلی ثطایٓ ثیفتس٘ ،تید ٝػُٕ ذٛزْ اؾت.

34.3

54.7

8.7

5.2

1.4

ٚلتی ثب یه ٔكىُ قرهی ثیعضي ٔٛاخیٔ ٝییقیٛی،
ثٟتط اؾت ث ٝخبی ٌیٛـ زازٖ ثی٘ ٝهییحت زیٍیطاٖ،
ذٛزت تهٕیٓ ثٍیطی.

25.5

54.5

14.5

5.5

4.4
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جذيل  :4تًصیف ضاخصَای آماری میسان فردگرایی ػمًدی ي افقی
میاوگیه

اوحراف

()4-4

مؼیار

فطزٌطایی ػٕٛزی

394

( 27.24اظ ٕ٘ط 9 ٜتب )45

3.42

6.73

13

فطزٌطایی افمی

444

( 8.41اظ ٕ٘ط 4 ٜتب )24

2.4

2.89

4

متلّیر

تؼذاد
مطاَذات

میاوگیه

کمیىٍ

بیطیىٍ
43
18

تجربٍَغای تبلغیٕٞ :یبٌٖ٘ٛی ٝوی ٝزض خیس َٚقیٕبضٔ 3 ٜكیبٞسٔ ٜییٕ٘یبییٓ 22.6 ،زضنیس
پبؾرٍٛیبٖ ثب ایٗ ػجبضت وبٔ ً ٔٛافك ثٛزٜا٘یس .اییٗ ثیساٖ ٔؼٙبؾیت وی ٝآٖٞیب تدطثیٝی ثؿییبض
٘بذٛقبیٙسی اظ ٕٞىبضیٞبی لجّی ذٛز ثب زیٍیطاٖ زاقیتٝا٘یسٔ 54 .دٕٛػیبً زضنیس پبؾیرٍٛیبٖ
تدطث٘ ٝبذٛقبیٙسی (تدطثٙٔ ٝفی) اظ ٕٞىبضی زاقتٝا٘س  ٚتٟٙب  17.4زضنس ،تدطثی ٝلجّیی ٔثجیت
زاقتٝا٘س 32.6 .زضنس ٘یع تبحسٚزی اظ ٕٞىبضیٞبی لجّیی ذیٛز ،تدطثیٝی ٔٙفیی ٘ ٚبذٛقیبیٙس
زاقتٝا٘س.
جذيل  :8تًزیغ وظر پاسخگًیان دربارٌی تجربٍَای تبلی

اوثط ٔٛاضزی و ٗٔ ٝث ٝفىط زیٍطاٖ ثٛزْ  ٚضػبیت زیٍطاٖ ضا ٔییویطزْ،
ثمیٔ ٝطزْ چٙیٗ وبضی ٕ٘یوطز٘س ِ ٚصا ٔٗ ضطض ٔیوطزْ.

وبٔ ً
ٔٛافك

ٔٛافك

تبحسٚزی

22.6

27.4

32.6

ٔربِ
13.4

وبٔ ً
ٔربِ
4.4

آزمًن فرضیات تحقیق
فرضیٍی ضمارٌ  :4بٍ وظر میرسذ بیه فردگرایی ي تجربٍَای تبلی ،رابطغٍی مؼىغیدار
يجًد دارد.
ثطای قٙبذت ضاثغ ٝثیٗ فطزٌطایی (ثٝػٛٙاٖ ٔتغیّط ٚاثؿت ٚ )ٝتدطثٞٝبی لجّی (ثیٝػٙیٛاٖ ٔتغیّیط
ٔؿتمُ) اظ آظٔ F ٖٛاؾتفبز ٜقس ٜاؾتٔ .غبثك ثب ذطٚخی آظٔ ٖٛتحّییُ ٚاضییب٘ؽ  ٚیبفتیٞٝیبی
خس َٚقٕبضٜی  ،4فطزٌطایی افطازی و ٝتدطثٞٝبی لجّی ٔٙفی اظ ٕٞىبضیٞیبیقیبٖ ثیب زیٍیطاٖ
زاقت ٝا٘س ،ثیف اظ ؾبیط افطاز اؾتٔ .یبٍ٘یٗ فطزٌطایی ایٗ افطاز  29.2اؾیتٕٞ .چٙییٗ ٔییبٍ٘یٗ
فطزٌطایی افطازِ ثب تدطثٞٝبی لجّی ٘یٔ ٝثجیت ٘ ٚیٙٔ ٝفییٔ ٚ 26.3 ،ییبٍ٘یٗ فطزٌطاییی افیطازِ ثیب
تدطثٞٝبی لجّی ٔثجتٔ 22.64 ،یثبقسٔ .میساض  )34.24( Fثیب ؾیغح ٔؼٙییزاضی ٘ 4.444كیبٖ
ٔیزٞس و ٝایٗ تفبٚتٞب ٔؼٙیزاض ٔیثبقس.
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جذيل  :0آزمًن تفايت میاوگیه فردگرایی با متلیّر جىسیت
تجربٍَای تبلی

مطاَذات )(N

میاوگیه

اوحراف استاوذارد

تدطثٙٔ ٝفی

199

29.28

6.82

٘ٙٔ ٝفیٔ ٝ٘ ،ثجت

127

26.39

5.58

تدطثٔ ٝثجت

68

22.64

5.83

مقذار T
34.24

سطح مؼىیداری
4.444

فرضیٍی ضمارٌ  :8بٍ وظر میرسذ بیه فردگرایی ي جىسیت ،رابطٍی مؼىغیدار يجغًد
دارد.
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض خس َٚقٕبضٜی ٔ 5كبٞسٔ ٜیٕ٘بییٓٔ ،یبٍ٘یٗ ٔیعاٖ فطزٌطایی ٔطزاٖ ثطاثط ثیب
 ٚ 27.9ظ٘بٖ  26.2اؾت .ثب تٛخ ٝث ٝؾغح ٔؼٙیزاضی (ٔ ٚ )4.411مساض  ،)2.554( Tایٗ اذت ف
اظ ِحبػ آٔبضی ٔؼٙی زاض ثٛز ٚ ٜایٗ فطضیٛٔ ،ٝضز تأییس لطاض ٔییٌییطز .ثیٝػجیبضت زیٍیطٔ ،ییعاٖ
فطزٌطایی ٔطزاٖ ثیف اظ ظ٘بٖ ٔیثبقس .زاٚضیٗ ( ،1847ث٘ ٝمُ اظ اوُ ٌ ٚطٚؾٕٗ )1988 ،اػتمبز
زاضز و« ٝظ٘بٖ ثب ٌطایكبت ضٚحی  ٚث ٝذهٛل ػغٛفیتِ ثیكیتط  ٚذٛزذیٛاٞیم وٕتیط ،اظ ٔیطزاٖ
ٔتفبٚت ٞؿتٙس .زض ػٛو ٔطزاٖ اظ ضلبثت ثیكتط ِصت ٔیثط٘س ٚ .ایٗ أط آٖٞب ضا ث ٝؾیٕت ٘یٛػی
ثّٙسپطٚاظی ضٔ ٖٕٛٙٞیؾبظز و ٝث ٝؾبزٌی ٔٙدط ث ٝذٛزذٛاٞی ٔیقٛز ».تأییس ایٗ فطضیی ،ٝثیب
٘تبیح تحمیمبت ثؿیبضی اظ خّٕ ٝتحمیك ٌؿتطز٘ ٜبیت  ٚچبدٕٞ )1986( 1ٛؿ ٛاؾت.

1. knight & chao
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جذيل  :4آزمًن تفايت میاوگیه فردگرایی با متلیّر جىسیت
جىسیت

مطاَذات )(N

میاوگیه

اوحراف استاوذارد

ٔطز

212

27.96

7.44

ظٖ

178

26.21

6.34

مقذار T
2.554

سطح مؼىیداری
4.411

فرضیٍ ی ضمارٌ  :0بٍ وظر می رسذ بغیه فردگرایغی ي پایگغاٌ اتتصغادی -اجتمغاػی،
رابطٍی مؼىیدار يجًد دارد.
ٔمساض ضطیت ٕٞجؿتٍی ( ٚ )-4.481ؾغح ٔؼٙیزاضی (٘ ،)4.444كبٖ زٙٞسٜیم ٚخیٛز ضاثغیٝی
ٔؼىٛؼ ٔ ٚؼٙیزاض ،زض ؾغح ٔتٛؾظ ،ثیٗ زٔ ٚتغیّیط فطزٌطاییی  ٚپبیٍیب ٜالتهیبزی -اختٕیبػی
اؾت .ثسیٗ ٔؼٙی و ٝثب افیعایف پبیٍیب ،ٜاظ فطزٌطاییی پبؾیرٍٛیبٖ وبؾیتٔ ٝییقیٛز .زض تئیٛضی
پبضؾ٘ٛع ػٛٙاٖ قس ٜوٛ٘ ٝع تٕبی ت ث ٝػّت قیٜٞٛبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛخبٔؼٝپصیطی زض ذب٘ٛازٜٞبی ثبال
 ٚپبییٗ ٔ ٚتٛؾظ ٔتفبٚت اؾت .ثٙبثطایٗ تأییس ایٗ فطضیٔ ،ٝثیس ٘ظطی ٝپبضؾ٘ٛع اؾت.
جذيل  :4وتایج آزمًن ضریب َمبستگی پیرسًن بیه فردگرایی ي پایگاٌ اتتصادی -اجتماػی
متلیّر
فطزٌطایی

پبیٍب ٜالتهبزی -اختٕبػی

ضریب َمبستگی پیرسًن
-4.481

سطح مؼىیداری
4.444

فرضیٍی ضمارٌ  :4بٍ وظر میرسذ بیه فردگرایی ي تحصیالت ،رابطٍی مؼىیدار يجغًد
دارد.
ٔغبثك ثب ذطٚخی آظٔ ٖٛتحّیُ ٚاضیب٘ؽ ،ثب افعایف تحهی تٔ ،یعاٖ فطزٌطایی وبٞف ٔیییبثیس.
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض خسٔ َٚكبٞسٔ ٜیٕ٘بییٓ ،افطاز زاضای ؾغح تحهیّی فٛق ِیؿب٘ؽ  ٚزوتطی ثب
ٔیبٍ٘یٗ  ٚ 23.2افطاز ثیؾٛاز ٕٞ ٚچٙیٗ افیطاز زاضای ؾیغح تحهییّی اثتیسایی  ٚضإٙٞیبیی ،ثیب
ٔیییبٍ٘یٗ  ،33.4ثییٝتطتیییت وٕتییطیٗ  ٚثیكییتطیٗ ٔیییعاٖ فطزٌطایییی ضا ٘كییبٖ زازٜا٘ییسٔ .مییساض F
( )18.251ثب ؾغح ٔؼٙیزاضی ٘ 4.444كبٖ ٔیزٞس و ٝایٗ تفبٚتٞب ٔؼٙیزاض ٔیثبقس.
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جذيل  :4خريجی آزمًن تحلیل ياریاوس جُت مقایسٍ میاوگیه فردگرایی با متلیّر تحصیالت
اوحراف

تحصیالت

مطاَذات )(N

میاوگیه

ثیؿٛاز ،اثتسایی  ٚضإٙٞبیی

24

33.45

7.47

ٔتٛؾغ ،ٝزیپّٓ ٘بلم

74

31.14

5.88

زیپّٓ ،پیف زا٘كٍبٞی

115

28.14

6.53

فٛق زیپّٓ

51

25.49

6.81

ِیؿب٘ؽ

94

24.64

5.62

فٛق ِیؿب٘ؽ  ٚزوتطی

44

23.22

4.44

استاوذارد

مقذار F

18.251

سطح
مؼىیداری

4.444

وتیجٍگیری
٘مغ ٝقطٚع ایٗ پػٞٚف ٔ ٚحطن انّی آٖ ،ایٗ پطؾف ثٛز و ٝفطزٌطایی چیؿت ،ا٘ٛاع آٖ
وسأٙس  ٚوٙف ٞبی ایطا٘یبٖ ثیكتط اظ وساْ ٘ٛع اؾت؟  ٚوساْ یه اظ ػٛأُ اختٕبػی ٔیتٛا٘ٙس
تجییٗ وٙٙسٜی ایٗ ٚضؼیت ثبقٙس؟ ایٗ پػٞٚف ٘كبٖ زاز لطادتٞبی ٔرتّفی اظ فطزٌطایی ٚخٛز
زاضزٕٞ .چٙیٗ فطزٌطایی خٙجٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛالتهبزی ،ؾیبؾی ،اختٕبػی ،فّؿفی  ٚاِٟیبتی ٘یع
زاضزِٛ .وع ،یبظز ٜتؼطی ثطای فطزٌطایی تكریم زاز ٜاؾت و ٝعیفی اظ ٔؼب٘ی ٔثجت ٙٔ ٚفی ضا
قبُٔ ٔی قٛز .ثب ٍ٘بٞی اخٕبِی ثٚ ٝضؼیت خبٔؼ ٝایطاٖ ،قرهیت اختٕبػی ایطا٘یبٖ ٔ ٚؿبدُ ٚ
ٔكى ت اختٕبػی (اظ لجیُ ٔكبضوت اختٕبػی پبییٗ زض حٛظ ٜػٕٔٛی٘ ،جٛز وبضٞبی ٔكبضوتی،
اذت َ تطافیه  )... ٚث٘ ٝظط ٔیضؾیس و ٝفطزٌطایی ٔٛخٛز زض ٔیبٖ ٔب فطزٌطایی غیطاختٕبػی یب
ذٛزٔساضا٘ ٝاؾت (آٖچ ٝو ٝتطیب٘سیؽ آٖ ضا فطزٌطایی ػٕٛزی ٔؼطفی ٔیوٙس  ٚزض ٔف ْٟٛؾبظی
ػّٕی تحمیك اظ آٖ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت) ٔٙظٛض اظ وٙفٞبی فطزٌطایب٘ ٝزض ایٗ پػٞف ٘ٛػی
اٍِٛی قرهیتی اؾت و ٝفطز «ذٛز» ضا ث ٝػٛٙاٖ یه ٔٛخٛزیت ٔدعا ٔ ٚتٕبیع زض ٘ظط ٔیٌیطز
زض ایٗ اٍِ ٛضفتبضٞب ثٚ ٝؾیّ ٝتطخیحبت  ٚا٘تربةٞبی فطزی  ٚتحّیُ ؾٛز  ٚظیبٖ تحّیُ ٔیقٛز
 ٚزض آٖ ا٘فهبَ احؿبؾی اظ ٌطٚ ٜٚخٛز زاضز  ٚزض نٛضت تضبز ثیٗ اٞساف فطزی  ٚاٞساف
ٌطٞٚی اٞساف فطزی زض اِٛیت لطاض ٔیٌیطزٕٞ .چٙیٗ اػتٕبز ث٘ ٝفؽ ثبال ،حؽ ضلبثتخٛیی ٚ
ِصتٌطایی اظ زیٍط ٚیػٌیٞبی ثبضظ ایٗ ٘ٛع قرهیت اؾت.
زض ایٗ تحمیك ثطای ا٘ساظٌٜیطی ٔیعاٖ فطزٌطایی ػٕٛزی اظ ٌٛیٞٝبی اؾتب٘ساضز قسٜ
تحمیمبت تطیب٘سیؽ ٛٞ ٚفؿتس ثب ا٘سوی تغییط اؾتفبز ٜقس ٜاؾتٔ .یعاٖ فطزٌطایی ػٕٛزی 3.42
ٔ ٚیعاٖ فطزٌطایی افمی( 2.4اظ ٕ٘طٜی  1تب  )5اؾت .فطزٌطایی ػٕٛزی ٔؼطف حبِتی اؾت وٝ
فطز ثٙٔ ٝظٛض ث ٝزؾت آٚضزٖ أیبَ  ٚاٞساف زِرٛاٞب٘ٝاـ٘ ،ؿجت ث ٝزیٍط افطاز ثیتٛخ ٝاؾت
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زض ایٗ حبِت اٌط ٕٞ ٓٞبٍٙٞی ٔٙبفغ ٔٛضز ٘ظط ٚخٛز زاقت ٝثبقس ،تٟٙب اظ ٘مغ٘ ٝظط ٘فغ قرهی
پیٍیطی ٔیقٛز .ثٝػجبضت زیٍط اٌط ٔٗ  ٚزیٍطی زض یه فضبی ٔحسٚز احبع ٝقس ٜثبقس ،ثٝ
عٛضی وٚ ٝخٛز زیٍطی آظازی ا٘تربة  ٚحطوت ٔطا ٔحسٚز وٙس ،ثیٟٛز ٜاؾت و ٝثٍٛییٓ
ٔٙبفغٔبٖ ثب ٕٞ ٓٞب ًٙٞاؾت .تٟٙب آٌٖ ٝ٘ٛو ٝثٛزٖ زیٍطی زض خٟبٖ ،خٟبٖ ٔطا ثعضٌتط ؾبظز
ٔٙبفغ زیٍطی ٔیتٛا٘س ثب ٔٙبفغ ٔٗ ٕٞب ًٙٞقٛز .ثٙبثطایٗ زض ایٗ ٔٛلؼیت ٞیچ انُ اذ لی
ثطای تٛخی ٝضفتبضٞب  ٚاػٕبَ فطزی ٚخٛز ٘رٛاٞس زاقت  ٚتٟٙب آ٘چ ٝحبوٓ اؾت ٔٙفؼت  ٚؾٛز
قرهی اؾت .ثسیٗتطتیت ذٛزذٛاٞی ثٔ ٝؼٙبی تؼمیت ٔٙبفغ قرهی ث ٝظیبٖ ٔٙبفغ زیٍطاٖ
اؾت.

مىابغ
-

-

پیٛؾتٌٝطٟٔ ،طاٍ٘یع یعزی ،ؾیسٛٙٔ ٜض ٔرتبضیِ ،ی ( )1394ضاثغ ٝذٛزقیفتٍی  ٚػعت ٘فؽ ثب
پطذبقٍطی ٔ ٚمبیؿ ٝتحِٛی آٖ زض زذتطاٖ ٘ٛخٛأٖ ،دّٔ ٝغبِؼبت ضٚاٖقٙبذتی ،زا٘كىس ٜػّْٛ
تطثیتی  ٚضٚاٖقٙبذتی زا٘كٍب ٜاِعٞطا ،زٚض ،7 ٜقٕبض.127-144 ،1 ٜ
تطیب٘سیؽٞ ،طی ( )1378فط ٚ ًٙٞضفتبضٞبی اختٕبػی ،تطخٕ٘ :ٝهطت فٙی-تٟطاٖ٘ ،كطضؾب٘ف.
چّجیٔ ،ؿؼٛز ( )1375خبٔؼٝقٙبؾی ٘ظٓ :تكطیح  ٚتحّیُ ٘ظطی ٘ظٓ اختٕبػی٘ ،كط ٘ی :تٟطاٖ.
چّجیٔ ،ؿؼٛز ( )1381ثطضؾی تدطثی ٘ظبْ قرهیت زض ایطاٖ ،تٟطاٖٛٔ :ؾؿ ٝپػٞٚكی فطٙٞ ،ًٙٞط
 ٚاضتجبعبت.
چّجیٔ ،ؿؼٛز  ٚأیطوبفیٟٔ ،سی ( )1383تحّیُ چٙسؾغحی ا٘عٚای اختٕبػیٔ ،دّٝی خبٔؼٝقٙبؾی
ایطاٖ ،زٚضٜی پٙدٓ ،قٕبض.2 ٜ
ضیتعض ،خٛضج (٘ )1384ظطی ٝخبٔؼٝقٙبذتی زض زٚضاٖ ٔؼبنط ،تطخٕة ٔحؿٗ ث ثی ،چبح چٟبضْ،
ا٘تكبضات ػّٕی ،تٟطاٖ.
زٚضویٓ ،أیُ ( )1381ذٛزوكی ،تطخٕٝی ٘بزض ؾبالضظاز ٜأیطی ،ا٘تكبضات ػ ٔ ٝعجبعجبیی :تٟطاٖ.
لبضی ٔطازی،حؿٗ ( )1378پیطأ ٖٛذٛزٔساضی ایطا٘یبٖ :پػٞٚكی زض ضٚاٖقٙبؾی اختٕبػی ٔطزْ
ایطاٖ ،تٟطاٖ :اضٔغبٖ.
وطایت ،یبٖ (٘ )1388ظطی ٝاختٕبػی و ؾیه ،تطخٕ ٝقٟٙبظ ٔؿٕی پطؾت .تٟطاٖ :آٌ.ٝ
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The Study of Some Effective Factors on Individualistic Actions
Alihossein Hosseinzadeh1
Zeinab Mahmoudi2
Iman Mombeni3
Abstract
Individualism is based on the fact that a person's basic unit of reality and the
ultimate standard of value. horizontal individualism is a kind of individualistic
individuality both in width and means by interaction with each other. The
vertical individualism, individuality and distinction of being different than
others is a sense of individuality and independence is a distinct findings. In
cross-cultural research, America and Sweden respectively are introduced to
incorporate horizontal and vertical individualism. The method of This research
is Surveying, using a questionnaire and a sample size is 420 people. Results
shows that most of individualism in Ahwaz society , vertical individualism. The
results also indicate a significant relationship between individualism and
sexuality, and some variables, such as history effect, social – economic site and
education.
Keywords: Horizontal Individualism, Vertical Individualism, Collectivism,
History Effect.
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