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مقدمه :تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان فردگرایی افراطی و رابطة اعتماد اجتماعی با آن ،انجا
گرفته است .فردگرایی افراطی به عنوان یک آسیب اجتماعی ،بر اولویت اهداف فردی و گرایش به
خودمختاری تأکید دارد؛ از طرفی ،افزایش نفعطلبیهای خودخواهانه ،زمینة کاهش دلبستگی و تعهدات
فرد نسبت به جامعة ملی را فراهم میکند .در چنین شرایطی ،افراد در تعارض نفع جمعی با نفع فردی،
نفع خود را برمیگزینند ،حتی اگر به دیگران آسیب برسانند.
روش :این تحقیق در سال ،0395به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه اجرا شده است .جامعه آماری
تحقیق ،افراد باالی  15سال شهر مشهد با جمعیتی معادل  0035819نفر بوده و حجم نمونه با فرمول
کوکران 384 ،نفر برآورد گردید که با استفاده از شیوه نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای ،انتخاب شدند.
یافتهها :میانگین فردگرایی افراطی در سطح متوسط ( )1/1و میانگین اعتماد اجتماعی در سطح پایین
( )1قرار داشت .بین اعتماد اجتماعی و فردگرایی افراطی رابطة منفی وجود داشت .در تحلی
رگرسیونی چندمتغیره ،مجمو متغیرهای مستقلی که در مدل نهایی باقی ماندند 03 ،درصد از تغییرات
فردگرایی افراطی را تبیین کردند که در این میان ،تأایر متغیرهای اعتماد مدنی ،تحصیالت ،طبقه
اجتماعی ،اعتماد بینشخصی ،اعتماد تعمیمیافته و سن به ترتیب بیشتر بوده است.
بحث :سطح اعتماد اجتماعی در همه ابعاد تعامالت اجتماعی ،پایین بوده و افزایش این بیاعتمادی،
باعث افزایش فردگرایی افراطی در جامعه شده است.
کليد واژهها :اعتماد اجتماعی ،اعتماد تعميميافته ،اعتماد بينشخصی ،اعتماد مدنی،
فردگرايی افراطی

 .0این مقاله برگرفته از پایاننامه خانم پریناز بیدل در دانشگاه آزاد قوچان به راهنمایی دکتر علیاکبر محمودزاده و مشاوره
دکتر احمد صادقی بوده است.
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مقدمه
فردگرایی ،فلسفه ای است در مورد زندگی که بر اولویت نیازهلای فلردی بلر نیازهلای
گروهی ،روابط اجتماعی نَه چندان منسجم و گرایش به خودمختاری تأکید دارد (فرانلزوی6
 .)0380در حالی که مهمترین مؤلفههای تعلق اجتماعی ،دلبسلتگی ،وفلاداری ،وابسلتگی و
پیوستگی به مای جمعی میباشلد (پلولینی )1555 ،0کله بله نلوعی هملان حلس درگیلری
شخصی (آنانت )0911 ،1در یک سیستم اجتماعی است که فرد خلود را بله عنلوان بخلش
جداییناپذیری از نظا احساس میکند (هاجرتی و همکاران .)0991 ،3برعکس ،فردگرایلی
با افزایش نفع طلبیهای خود خواهانه همراه بوده و زمینه کلاهش تعهلدات فلرد نسلبت بله
جمع و جامعه را افزایش داده و کاهش تدریجی حس مسلئولیت اجتملاعی و مشلارکت را
فراهم میکند .بنابراین ،فردگرایی نقطه مقاب تعلق اجتماعی است.
از آنجا که فردگرایی بلا روحیله جملعگرایلی و ای لار ،قابل جملع نیسلت ،نهایتلاً بله
نادیدهگرفتن حقوق جمعی می انجامد .از این منظر ،فردگرایلی در مقابل جامعلهگرایلی یلا
سوسیالیسم و اصالت جمع یا کلکتویسم ،4قرار میگیرد (نراقی .)0381 ،در فرهنگ فردگرا،
افراد مستق و دارای الگوهای یگانه از صفاتی که آنها را از دیگر مرد متمایز ملیکنلد ،در
نظر گرفته شده و در مقاب این استقالل و یگانگی ،در فرهنگهای جمع گرا ،ملرد خلود را
وابسته به گروهی که بدان تعلق دارند ،میبینند (گونکالو و استاو .)1551 ،0در این جواملع،
بر صداقت و وفاداری به گروه تأکید شده و تصمیمهای گروهلی بلر فلردی ارجحیلت داده
دارد و افراد در آن وابسلتگیهای درونگروهلی گسلتردهای ندارنلد و احتیاجلات و عالیلق
دیگران را کمتر مورد توجه قرار میدهند (اسعدی و همکاران.)0380 ،
2. Anant
3. Hagerty
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همیشه ،وجود حداقلی از جهتگیریهای جمعگرایانه برای هلر جامعله ضلرورت دارد،
زیرا طیف عمدهای از مسائ اجتملاعی ،بله علد «مالحظله دیگلران» یلا «دیگربینلی» 0در
رفتارهای فردی و جمعی افراد ،باز میگردد (جوادی یگانه و هاشمی .)0384 ،بنابرایلللللن،
یافتن عواملی که بستر این آسیب اجتماعی را در جامعه فراهم میسازد و روند فردیتگرایی
منفی را تسریع و تقویت میکند ،بسیار حائز اهمیت است .به نظر میرسلد ،خودخلواهی و
منفعتطلبی فردی که در کنشهای افراد جلوهگر میشود ،نتیجة تفسیر منفی افراد از شلرایط
اجتماعی است .اگر افراد ،محیط پیرامون خود را تهدیدآمیز تلقی کنند ،به دیگران بیاعتمللاد
شده و در پیله حریم شخصی خود فرو میروند و احساس انزوا و تنهایی و فردیتطلبی در
آنان تقویت خواهد شد .در این شرایط ،فرد در تعارض نفع جمعی با نفع فردی ،نفع خود را
ترجیح می دهد؛ حتی اگر به دیگران آسیب برساند و یا حتی در مواردی ،فلرد در تقابل بلا
دیگران قرار گرفته و به خصومت با افراد جامعه خواهد پرداخت.
باید خاطرنشان کرد ،از آنجا که کم و کیف توسعه ،بر رفتار افراد جامعه تأایر دارد؛ عد
توانایی یک جامعه در پاسخگویی به انتظارات افراد آن جامعه ،زمینة علد دلبسلتگی و بلی
اعتنایی افراد به شرایط موجود و مسلیر کنلارهگیلری آنلان از تعلامالت مللی و مشلارکت
اجتماعی را فراهم میکند .بنابراین ،شرایط اجتملاعی نامتعلادل ،هماننلد وجلود تبعلیض و
محرومیت ،میتواند باعث تصور و ادراو منفی در افراد نسبت به جامعه شود که نتیجه آن،
نارضایتی اجتماعی و سرخوردگی و مهمتر از همه ،بی اعتمادی عمومی اسلت (اکلالو،1
اعتماد اجتماعی ،عنصر سازنده ارتباطات ناب اجتماعی میباشد (گیدنز )0381 ،و برای
توسعه حس تعلق جمعی ،به عنوان ضروری ترین مؤلفه انسجا اجتماعی نیز ضرورت دارد
1. other-regarding
2. Eclac
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(اکالو .)1559 ،بدین ترتیب ،اعتماد اجتماعی سبب اتصال افراد و تقویت روابلط جمعلی
میشود و جدی ترین پیامد افزایش بی اعتمادی ،کاهش تعلق اجتماعی و افزایش فردگرایی
منفی خواهد بود.
باتوجهبه اینکه جامعه ایران بله عنلوان یلک جامعلة درحلالگلذار (ربیعلی )0389 ،در
تکاپوی دستیابی به توسعهیافتگی است و از دیگر سلو ،بلاتوجلهبله نقلش فلرد در جریلان
توسعهیافتگی ،چالشهای ایجادشده در این مسیر چه برای فرد و چه برای جامعله بله دلیل
اهمیت موضو  ،قاب توجله و بررسلی ملیباشلد و از آنجلا کله کلاهش روزافلزون تعللق
اجتماعی در برابر منافع و مصالح فردی ،ازجمله مهمترین مسائ آسیبزای هلللر جامعللله
میباشد ،بهخصوص «از آنجا که فردگرایی منفی تأایری تخریبی و ضدتوسعه ای در جامعه
از خویش برجای میگذارد» (میرزایی ،)0385 ،امروزه این مسأله بیشتر از قب ملورد توجله
محققان قرار گرفته است .به دنبال اهمیت موضو  ،تحقیلق حاضلر در پلی بررسلی رابطلة
اعتماد اجتماعی با فردگرایی افراطی در جامعه ایران ،انجا گرفته است و به طور مشلخ
به دنبال پاسخ به این سوالها میباشد« :میزان فردگرایی افراطی در شهروندان مشلهد چقلدر
است؟»« ،میزان اعتماد اجتماعی در شهروندان مشهد بله چله مقلدار اسلت؟»« ،آیلا اعتملاد
اجتماعی بر فردگرایی افراطی ایلن شلهروندان ملؤار اسلت؟»« ،هلر کلدا از ابعلاد اعتملاد
اجتماعی به چه میزان بر فردگرایی افراطی آنان موارند؟».

اصطالح فردگرایی ،اولین بار در قرن نوزدهم در فرانسه و در واکنش به انقالب فرانسله
و در واکنش به جریان روشنفکری مطرح شد (لوکز .)0990 ،0محققین ،عمومأ ایلن نظریلة
دیکشنری انگلیسی اکسفورد را پذیرفته اند که فردگرایی از زبان فرانسوی ،از طریق ترجمله
1. Lukes
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هنری ریو 0در  ،0845از کتاب «دموکراسی در آمریکا» از الکسی دوتوکویل  1کله در 0830
منتشر شد ،وارد زبان انگلیسی شد .اما کوئن راد استوارت )0911( 3در کنار اعتقاد به ریشلة
فرانسوی این اصطالح ،اولین کاربرد آمریکایی آن را به سالهای قب تر منتسلب ملیدانلد و
معتقد است که توسط اگوست کنت 4در سال  ،0810بیان شد و به طور مشخ

به وسلیله

سن سیمون 0در نشریة «تولیدکننده» در  0811استفاده شده است (کالیس.)0981 ،1
نتایج تحقیقات متعدد که در رابطه با فردگرایی و جمعگرایی در کشلورها و فرهنگهلای
مختلف انجا شده است ،نشان میدهد که میزان فردگرایی در کشورهای مختللف متفلاوت
اسللت (دیویدسللون 9و همکللاران0989 ،؛ مللارکوس و کیتایامللا0994 ،0990 ،8؛ باچنیللک،9
0994؛ اویللزرمن ،05کللون و کمم ل مللییللر1551 ،00؛ هافسللتید 1550 ،01و 0998؛ بونللد و
اسمیت 0998 ،03و تریاندیس و دیاز .)0991 ،04جمع گرایی ،بیشتر در فرهنلگ کشلورهای
آسیایی و فردگرایی بیشتر در کشورهای غربی دیده شده است(اسعدی و دیگران )0380 ،و
بهخصوص در فرهنگ اروپای شلمالی و غربلی و آمریکلای شلمالی ،گلرایش بیشلتری بله
فردگرایی وجود داشته است (تریاندیس 00و همکاران.)0988 ،
برای نمونه ،در تحقیق هافستید ( )1550که میزان فردگرایی و جمعگرایی در  94کشور بررسلی
شده است ،گواتماال ،اندونزی و تایوان ،نمونههایی از کشورهای جمعگرا و ایاالت متحده آمریکا بلا
نمره  90و سپس استرالیا و کانادا نمونههایی از کشورهایی با سطح باالی فردگرایی بودهانلد .در ایلن
بررسی ،ایران نمره  40را در بین  94کشور در فردگرایی دارا بوده است (باساب و روز.)1550 ،01
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در بین دانشجویان و رابطه آن با گرایشهای دینلی و اشلکال بازاندیشلانة آن» ،بله ایلن نتیجله
رسیدند که بهطورکلی  00/9درصد افراد ،فردگرا و  48/1درصد ،جمعگرا هسلتند 01 ،درصلد
افراد در موقعیتهای مختلف براساس فردگرایلی عملودی یعنلی جلاهطلبلی و رقابلت و 38/8
درصد بر اساس فردگرایی افقی یعنی جدایی از جمع و گروه عم میکنند .همچنین ،در ایلن
تحقیق مشخ

شده که جمعگرایی با همه ابعاد دینداری ،ارتباطی معنادار دارد ،اما مسلتق از

بازاندیشی در دین عم مینماید .فردگرایی با بعد تجربی دینداری ،رابطه م بت دارد ،وللی بلا
ابعاد اعتقادی و مناسکی و پیامدی ،رابطه منفی دارد.
پژوهشی دربارة بی تفاوتی اجتماعی در ایران ،توسط محسنی تبریزی و صداقتی ()0395
با هدف شناسایی چگونگی این پدیده و سنجش همبستگی آن با برخی متغیرهای مؤار انجلا
گرفته است .نتایج آن حاکی از این است کله بلیتفلاوتی اجتملاعی در شلهروندان تهرانلی در
میزانی باالتر از حد متوسط وجود دارد و سطح آن به ترتیب با نوسانات پنج متغیر فردگرایلی،
التزا مدنی ،بیهنجاری ،رضایت اجتماعی و محرومیت نسبی تغییر میکنلد .در ایلن بررسلی،
فردگرایی به عنوان عام مؤار با بیتفاوتی اجتماعی رابطه داشته است.
«نظریه ازهمگسیختگی نهادی و قانون گریزی (مطالعه موردی :دانشگاه شلهید چملران
اهواز)» ،عنوان پژوهشی است که با هدف تبیین قانونگریزی انجا شده و به بررسی رابطلة
فردگرایی ،پیشرفت گرایی ،جهانگرایی و بتوارگی پول به عنلوان چهلار ارزش فرهنگلی
برای موفقشدن ،با قانونگریزی ،پرداخته است .نتلایج تحقیلق حلاکی از آن اسلت کله االر
نتایج تحقیقاتی که در داخ ایران انجا گرفته است (جوادی یگانله و هاشلمی0384 ،؛
مفتخللری0385،؛ قللانعیراد0381 ،؛ امینللی0383 ،؛ چلبللی0380 ،؛ معیللدفر0385 ،؛ عظیمللی
هاشمی0393 ،؛ فرهنگی0399 ،؛ نوروزی0390 ،؛ محمدی شللکیبا0399 ،؛ بیللات0391 ،؛
قاضی مرادی0398 ،؛ نراقی ،)0385 ،نشان میدهد که سطح فردگرایی در جامعه ایلران بلاال
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میباشد .به عبارتی ،وضع کنونی جامعة ما به گونه ای است کله افلراد براسلاس تملایالت،
نیازها و عالیق فردی خودشان در جامعه رفتار میکنند و نلوعی تکلروی ،منفعلتطلبلی و
خود محوری و به طور کلی فردگرایی منفلی در جامعله گسلترش یافتله اسلت (قلانعیراد،
 )0381به نق از (موحدی.)0380،
یکی از عواملی که میتواند میزان فردگرایی را کاهش دهد ،افزایش اعتمللاد اجتمللاعی
است؛ چراکه اعتماد پایه روابط عاطفی است .از سوی دیگلر ،افلزایش همبسلتگی و تعللق
جمعی ،میتواند اعتماد اجتماعی را افزایش داده و در نتیجه میزان فردگرایی را کاهش دهد.
چنانچه معیدفر و جهلانگیری ( ) 0388نیلز بله بررسلی تعللق اجتملاعی در جریلان روابلط
اظهاری ،برای ایجاد همبستگی و تعهد و دگرخواهی پرداخته و به این نتیجه رسیدهانلد کله
تعلق خاطر به مای جمعی ،سبب افزایش اعتماد تعمیمیافته در بین افراد میشود.
ابراهیمی لویه ( )0380به بررسی «اعتماد اجتماعی و عوام ملؤار بلر آن در بلین ملرد
شهر گرمسار» پرداخته است .یافتههای آن نشان داده که  13/0درصلد افلراد ،دارای اعتملاد
پایین 15/0 ،درصد ،دارای اعتماد متوسط و فقط  01درصد دارای اعتملاد بلاال بلودهانلد .از
سوی دیگر ،دگرخواهی و احساس تعلق جمعی ،به عنوان یکی از متغیرهای مستق  ،رابطلة
م بتی با اعتماد اجتماعی داشته است؛ بدین صورت که با افزایش دگرخلواهی افلراد ،میلزان
اعتماد اجتماعی باال میرود.
در پژوهشی که معیدفر و دربندی ( )0380بلا هلدف برررسلی و شناسلایی متغیرهلای
که متغیرهای اعتماد به همکاری دیگران ،تعهد علا  ،خویشلتنداری ،دینلداری ،تمایل بله
همکاری ،باور به زیانهای عد همکاری ،رضایت از زندگی ،دریافت پیامهلای متقاعدکننلده
و تجربه واکنش منفی دیگران بر جمعگرایی ،مؤارند.
اما بی اعتمادی به افراد و تهدیدآمیزبودن روابط اجتماعی ،میتواند باعث منفعت طلبی،
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خودخواهی و فردیتطلبی شود که همه اینها ناشلی از شلرایط اجتملاعی موجلود و نحلوة
تفسیر فرد از آن شرایط میباشد .شرایط نامناسب موجود در جامعة ایران ،باعث شک گیری
ادراو منفی افراد از وضعیت و افزایش حس بی اعتمادی در آنان شده است .چنانکه نتلایج
تحقیقات متعدد نیز رشد معض بیاعتمادی بهخصوص کلاهش اعتملاد تعملیمیافتله را ،در
جامعه ایران اعال داشلته انلد (سلاعی0389 ،؛ رفیلعپلور0393 ،؛ چلبلی0380 ،؛ عنایلت و
همکلاران0390 ،؛ ابراهیملیلویله0380 ،؛ افشلانی و همکلاران0395 ،؛ کتلابی و همکلاران،
0389؛ غفاری 0383 ،و 0380؛ شار پور0385 ،؛ حبیبلی0399 ،؛ پیمایشلهای مللی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی 0381 ،0399 ،و 0384؛ سنجش سلرمایه اجتملاعی سلازمان مللی
جوانان 0380 ،و پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مرد ایران.)0384 ،
در بررسی تحقیقات داخلی پیشین مشخ

شلد کله تلاکنون تحقیلق کامل و جلامعی

دربللاره فردگرایللی در ایللران انجللا نشللده اسللت .شللکیبا و دیگللران ( )0395معتقدنللد کلله
پژوهشهای انگشت شماری در حیطه جمعگرایی و فردگرایی در ایران انجا گرفتله اسلت
که دلی اصلی آن ،نبود ابزار قاب اعتماد و پایاست .بدین منظلور ،آنلان بله بررسلی روایلی
سازه مقیاس جمعگرایی و فردگرایی ( )AICSاوکلند پرداختهاند .نتایج تحقیلق آنلان نشلان
داده که این مقیاس ،قابلیت کاربرد در پژوهشهای روانشناسی و جامعه شناسی در ایران را،
دارد .بدین منظور ،مقیاس  35سؤالی اوکلند را طراحی کردهاند که عامل نصلیحتپلذیری،
هماهنگی و احسلاس نزدیکلی بلا دیگلران را بلرای جملعگرایلی و منحصلربهفلرد بلودن،
اک ر تحقیقات انجا شلده در داخل  ،بلا هلدف توصلیف فردگرایلی و نقطله مقابل آن یعنلی
جمعگرایی ،انجا شدهاست و یا به بررسی فردگرایی به عنوان یلک عامل ملؤار بلر متغیلر وابسلته
پرداختهاند و کمتر تحقیقی به تبیین عوام اجتماعی مؤار بر فردگرایی پرداخته اسلت .بلهطلورکللی
در تحقیقات داخلی ،به موضو اصلی که در پژوهش حاضر مهم مینماید ،توجه نشده است.
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چارچوب نظری
 -1نظریههای فردگرایی

فردگرایی افراطی یا آنی را میتوان با یک رویکرد ترکیبی از رویکردهایی کله بلر خِیلر
جمعی و عم اخالقی (شناختی و عاطفی) تأکید دارند و رویکردهایی که عم عقالنلی را
مورد توجه قرار دادهاند ،تبیین کرد .مطابق با این رویکرد ،در فراینلدهای انتخلاب عقالنلی،
افراد به نوعی «عقالنیت اجتماعی» ،میرسند که بر این اساس در محدوده شلناخت خلود و
با جهتگیریهای اخذشده از هنجارهلا و ارزشلها و در چلارچوب سلاختارهای اجتملاعی،
هنگا مواجهه با یک موقعیت متعارض ،گزینهای را انتخاب میکنند کله برایشلان بیشلترین
نفع را به دنبال داشته باشد .بر این اساس ،هر کنشگر عاق ممکلن اسلت در موقعیتهلایی
قرار گیرد که عقالنیت ابزاری به وی حکم میکند که نفع فردی (آنی) را انتخاب کنلد .املا
منطق آن نو خاص از موقعیت ،به گونهای است که انتخابِ گزینه نفع فردی توسلط او (و
ک یری دیگر از کنشگران عاق ) ،نتیجهای را به دنبال دارد که بله زیلان همگلانی (ازجملله
کنشگران عاق ) است و این ،همان قرارگرفتن فرد در دوراهلی اجتملاعی اسلت (جلوادی
یگانه و هاشمی.)0384 ،
ازجمله کلمن ( )0914براساس نظریه انتخاب عقالنی ،انسان را موجلودی منفعلتجلو
میداند که برای افزایش منافعش دست به محاسبه عقالنی میزند (ایمان و غفاری نسلب،
 .)0390کلمن ،کنشگران را عامالنی هدفمند در نظر میگیرد که به آن کنشی اقدا میکنند
(کلمن.)0399 ،
طبق نظریة کنش اجتماعی وبر نیز ،آن نو رابطة اجتماعی که حاص کنشِ اجتملاعی متکلی
بر احساس درونی (عاطفه و سنت) افرادی باشد که دارای احساس تعلق به یکدیگرنلد ،تأنیسلی
است؛ م الفت ملی .ولی اگر جهتگیری کنش ،متکی بر تجلانس منلافع یلا وفلاق انگیختله از
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تعق (ارزشهای عقالئی و مصلحت فردی) باشد ،رابطة تأسیسی شک میگیرد (وبر.)0394 ،
پارسونز نیز در نظریه کنش خود یکی از متغیرهای کنش اجتملاعی را کله بله صلورت
الگویی عا  ،معرفی می کند ،منلافع جمعلی در برابلر منلافع فلردی اسلت (کرایلب0381 ،؛
محمدی اص  )038 ،که طبق آن« ،کنشگر میتواند برحسب اهدافی کله کلامالً شخصلی و
پاسخگوی منافع خصوصی او هستند؛ انتخاب و عم کند و یا برحسب اهلداف و منلافعی
که در آن با دیگر عم کنندهها مشترو و یا جمعی که بدان تعلق دارد ،عم نماید ،در ایلن
صورت او به نفع جماعت انتخاب نموده است» (روشه.)0394 ،
در نظریة مبادله و عدالت توزیعی هومنز ،اساس کنش افراد را نفع و سود شخصی تشکی
میدهد (توسلی .)0319 ،در این نظریه ،انسان از یک سو در جستوجلوی حلداک ر سلود یلا
باالترین پاداش و از سوی دیگر در پی کاستن هزینهها به حداق است (هومنز.)0388 ،
براساس نظریههای انتخاب عقالنی و مبادله ،فلرد ،آن چیلزی را انتخلاب ملیکنلد کله
بیشترین رضایت خاطر و منفعت را برایش به همراه داشته باشد و در جریان ایلن انتخلاب،
آرزوها و عقاید فرد ،دالیلی برای کنش او خواهند بود.
جامعهشناسان ،فردگرایی را دارای ابعاد م بت و منفلی ملیداننلد .فردگرایلی م بلت کله
افرادی چون دورکیم ،دوتوکوی و مرتون به آن توجه داشتهانلد ،معطلوف بله خودبلاوری،
خودشکوفایی ،اعتماد به نفلس ،اسلتقالل فلردی ،خودااربخشلی و احتلرا بله فلرد اسلت.
فردگرایی منفی که افرادی چون تونیس و رایلزرمن بله آن توجله داشلتهانلد ،معطلوف بله
داشتن شخصیت اقتدارگرا میباشد .این دو وجه را تحت عنوان «فردگرایی بیانگلللللللر» و
«فردگرایی سودگرایانه» نامگذاری کردهاند (میرزایی0385 ،؛ موحدی.)0381 ،
دورکیم فردگرایی افراطی مذمو را حاص گسستن فرد از پیوندهای اجتماعی و ناشلی
از خود خواهی میداند و آن را ترجیح منافع فردی و گروهی بر جمعی دانسته و فردگرایی
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ناشی از تقسیم کار را پدیده جمعی و مبنای اخالق و همبستگی درجوامع جدیلد ملیدانلد
(دورکیم 0398؛ گیدنز.)0398 ،
در فردگرایی م بت ،به همان اندازه که نیازها و مصالح فردی (ملن) مهلم اسلت ،نیازهلا و
مصالح دیگران (ما) نیز مهم است ،ولی در نو منفی اهداف شخصی مهمتر از مصالح جمعلی
است .دویلچ ) 0911 ،0949( 0فردگرایلی را براسلاس اهلداف فلرد در ارتبلاط بلا دیگلران و
گروهها ،بدین صورت بیان میکند « :اگلر اهلداف فلرد ،م بلت فموافلق گلروه باشلد ،رابطله
براساس همکاری و اگر منفی فدر تقاب با گروه  ،باشد ،رابطه براساس رقابت و مسابقه و اگلر
اهداف فرد با اهداف گروه در ارتباط نباشد ،نو ارتباط براسلاس فردگرایلی شلک ملیگیلرد
(تریاندیس و همکاران .)0988 ،همچنین تجزیله و تحلیل اویلزر ملن ،کلون و کمل ملییلر
( )1551نشان داد که جنبههای اصلی عقاید فردگرایی ،استقالل و یگانگی فردی ،با تأکیلد بلر
رقابت و موفقیت شخصی و نگرشهای درونی فلرد در مقابل بلا نظلرات دیگلر ملرد اسلت
(باساب و روز .)1550 ،هافستید ( )0984پیامدهای فردگرایی را چنین فهرست میکند:
 عالیق و نیازها و اهداف فردی ترجیح دارند. ارزشها و هنجارها ،مبنای فردی دارند. کسب لذت فردی در اولویت است. باورهای فردی متمایزکننده فرد از گروه است. استقالل و هویت فردی اهمیت دارند. ارتباط بین اعضاء متکی به افراد است ،رابطة اعضاء با فاصله زیاد صورت میگیرد. روابط اجتماعی در بین اعضاء ،داوطلبانه بوده و اندازه گروه کوچکتر است. ورود و خروج به گروه ،به راحتی صورت میگیرد.1. Deutsch
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 -راهبردهای مستقیم و مواجهه رو در رو ترجیح دارد.
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 -دوستیها رنگ کمتری داشته و وفاداری به گروه و شخ

دیگر ،کمتر است (هوسلتد

و بوند0984 ،؛ حسینپور.)1550 ،
 -2نظریههای اعتماد

اعتماد اجتماعی ،ازجمله مهمترین شاخصهای سرمایة اجتماعی اسلت کله نقلش کلیلدی در
3

تعامالت سازنده ایفا میکند .نظریه پردازانی چلون پانتلا  ،)0991( 0فوکویاملا ،)0990( 1کلملن

( ،)0994باربر ،)0983( 4زتومکا ،)0999( 0گیلدنز ،)0991( 1بوردیلو ،)0981( 9ریتلزر،)0991( 8
ترنر )1555( 9و لومان ،)0999( 05هر کدا به نحوی اعتماد اجتماعی را مورد توجه قرار دادهاند.
از نظر گیدنز« ،ارتباط ناب ،تنها برای پاداشی به وجود میآید کله از نَفلسِ خلود ارتبلاط،
حاص میشود .ارتباط ناب ،مستلز تعهد پیشینی است که نو ویژه ای از اعتملللاد شلللمرده
میشود .منظور تعهد به نفس ،ارتباط و همچنین به شخ

یا اشخاص دیگر اسلت .تقاضلای

صمیمیت ،جزء تفکیک ناپذیر ارتباط ناب است که خود ،نتیجة همان اعتماد است» ( گیلدنز،
« .)0381اعتماد ،ریشه در وابستگی عاطفی دارد .هرگاه عواطف ،زمینه رشد یافته و بتوانلد در
میان افراد انتقال یابد ،اعتماد ،ایجاد و تقویت میگردد .در ارتباط با چگونگی انتقلال عواطلف،
او معتقد است ،تعامالت اظهاری یا روابط گر در این زمینله نقلش کلیلدی دارنلد .تعلامالت
اظهاری برخالف تعامالت ابزاری ،حام عواطف ،دوستی و صلمیمیت و اعتملاد ملیباشلند.
روابطِ ابزاری ،با هدف تأمین منافع شخصی انجا میگیرد» (چلبی.)0390 ،
مبادله قلمداد کرده است .به اعتقاد او ،بدون اعتملاد عملومی افلراد بله یکلدیگر ،جامعله تجزیله
میشود .ماکس وبر ،ضمن تأکید ویژه بر کنش اجتماعی و نیتمندی معانی ،معتقلد بلود ،منلافع،
3. Coleman
6. Giddens
9. Turner
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«زیم » ،با طرح مبادله و بیان منافع پشت سَر آن ،اعتماد را یکلی از مهلمتلرین ضلرورتهای
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موتور کنش هستند و اعتماد همچون ارزشی که در الیههای پسین کلنشهاسلت ،ملیتوانلد بله
کمک منافع عم گرایانه ،ایجاد و مستحکم شود (ابراهیمی لویه.)0380 ،
از نظر باربر ،اعتماد میتواند ابعاد متفاوتی به شرح ذی داشته باشد:
الف) اعتماد به صداقت و درستی ،پایبندی بر اصول اخالقی
ب) اعتماد به کارایی و کارآمدی یا توانایی اجرای وظایف محولة نقش
ج) ترجیح منافع جمعی به منافع فردی (هزارجریبی و صفری شالی.)0388 ،
مشخ

شد که عاطفه و وابستگی ،باعث اعتماد بیشتر شلده و اعتملاد ،اسلاس ارتبلاط

عاطفی و تعلق اجتماعی بین مرد است و نبود اعتماد اجتماعی ،باعث کاهش حلس تعللق
اجتماعی و تضعیف اعتماد ،باعث فردگرایی میشود.
آنچه در پژوهش حاضر مد نظر است ،ترکیبلی از نظریلات ذکرشلده (کلنش ،مبادلله و
انتخاب عقالنی) است که از یک طرف برای مشخ

کلردن میلزان فردگرایلی در فلرد ،بله

عنوان متغیر وابسته و از سوی دیگر ،در پرداختن به اعتماد اجتماعی ،کله بله عنلوان متغیلر
مستق میتواند بر فردگرایی مؤار باشد .در این پژوهش ،با تأکید بیشتر بله نظریله انتخلابِ
عقالنی ،همة نظریات مدنظر قرار گرفته است .بنابراین ،در این پژوهش بلا اسلتفاده از یلک
دیدگاه ترکیبی ،فردگرایی ،حاص تفسیر فرد از شرایط اجتماعی و اص ِ انتخاب عقالنلی او
باتوجهبه درنظرگرفتن شرایط اجتماعی است که مطابق با آن ،در روابط مبتنی بر محاسلبات
عقالنی افراد به دلی کاهش عواطف جمعی ،مصلحت خود بر جمع را ترجیح داده و بدین
فرد آن چیزی را بر میگزیند که برایش بیشترین سلود و کمتلرین هزینله را در پلی داشلته
باشد .یعنی اگر افراد ،شرایط اجتماعی را به نحوی تلقی کنند که باید از شرایط به نفع خود
بهره ببرند ،خودخواهی و منفعتطلبی آنان بیشتر خواهد شد .م الً اگر مرد احساس کننلد
دیگران در جریان کنش ،به نفع خود گا بر میدارند ،آنها نیز چنین خواهنلد کلرد .در ایلن
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نحو فردگرایی منفی در جامعه افزایش مییابد؛ چراکه طبق دیدگاه مبادله و انتخاب عقالنی،

فصلنامة علمی ل پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال چهاردهم ،شماره00

جریان ،فرد ،کنش ابزاری خود را افزایش داده و به مرور زمان دلبستگی به ملای جمعلی را
از دست خواهد داد .بنابراین ،شرایط نابسامان اجتماعی و تفسیر منفی فرد از کنش خلود و
دیگران ،میتواند فردگرایی افراطی را افزایش دهد.
از سوی دیگر در تحقیق حاضر ،اعتماد اجتماعی به عنوان مهمترین متغیر تأایرگذار بلر
فردگرایی در نظرگرفته شده است .طبق نظر گیدنز ،اعتماد اجتماعی پایة روابط جمعی بوده
و تقویت عواطف جمعی را به همراه دارد .بنابراین زمینة اجتماعی باید به نحوی باشلد کله
اعتماد اجتماعی را تقویت کند .بدین ترتیب که فرد بتواند در تعامالت خود به هموطنلان و
مسئوالن جامعه اعتماد کند و احساس اطمینان خاطر از زندگیکردن با دیگران داشته باشلد
و طبق نظریة مبادله و انتخاب عقالنی ،احساس ضرر و زیان نکند ،زیرا اگر مرد شرایط را
به نفع خود ندیده و در شرایط بی اعتمادی زندگی کنند ،به عواطلف جمعلی خدشله وارد
شده و تعلق کاهش مییابد و افراد به سمت خودخواهی سوق داده خواهند شلد و چگونله
میشود افرادی که به هم اعتماد ندارند ،به یکدیگر دلبستگی و وفاداری داشته باشند؟
روش
ماهیت و نوع پژوهش
تحقیق حاضر به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامة محققساخته ،انجا شده که
از دو بخش تشکی شده است :بخش اول :سؤاالت مربوط به متغیرهای زمینهای و بخش
است.
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دو  :سؤاالتی در قالب طیف لیکرت درباره میزان فردگرایی و میزان اعتماد اجتماعی بوده

رابطة اعتماد اجتماعي و فردگرايي افراطي در شهر مشهد

اعتماد تعمیم یافته
اعتماد مدنی

فردگرایی افراطی

اعتماد بین شخصی
شک ( )0مدل نظری تحقیق مبنی بر تأایر اعتماد بر فردگرایی افراطی

جامعه آماری و جمعیت نمونه
در این پژوهش ،جامعه آماری ،افراد  15سال به باالی شهر مشهد در سال  0395با
جمعیتی معادل  0035819نفر بودهاند و حجم نمونه تحقیق حاضر پس از قراردادن مقادیر
معلو در فرمول کوکران 384 ،0نفر محاسبه و تعیین گردیده است.
برای تخصی

حجم نمونه ،از نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد .در

این روش ،ابتدا نواحی 45گانه در  03منطقة شهر مشهد در نظر گرفته شده و سپس برای
اینکه بتوان نمونه ای معرفتر به دست آورد ،طبق تحقیقات قبلی (یوسفی،1)0388 ،
نواحی مختلف در  0خوشه تقسیمبندی شده که از هر خوشه  1ناحیه و سپس در هر ناحیه
دو بلوو و از هر بلوو تعدادی خانواده و سپس از هر خانواده یک نفر باالی  15سال ،به
طور تصادفی انتخاب شده است.

فردگرایی افراطی :در پژوهش حاضر ،فردگرایی ،نقطه مقاب دگرخواهی است که با
1. Cochran
 .1یوسفی در تحقیق خود مرد مشهد را براساس مح سکونت در  0خوشه و به عبارت دیگر  0طبقه اجتماعی به
ترتیب زیر قرار داده است (خوشه  0طبقه باالی باال ،خوشه  1باال ،خوشه  3متوسط ،خوشه  4پایین ،خوشه  0پایین
پایین) که از این تقسیمبندی در تحقیق حاضر استفاده شده است.
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سنجهها
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افزایش حس سودجویی و محاسبهگری افراد ،همراه بوده و باعث افزایش خودخواهی و
ترجیح ارزشها و باورها و منافع شخصی بر جمعی میشود.
اعتماد اجتماعی« :اعتماد ،یک نگرش م بت به فرد یا امری خارجی است و مبین میزان
ارزیابی از پدیده ای است که با آن مواجهایم .به عبارت دیگر ،اعتماد ،احساسی است که
فرد یا افراد دربارة چیزی تأییدشده دارند» (عباسزاده)0383 ،
«اعتماد اجتماعی ،بر انتظارات و تعهدات اکتسابی و تأییدشده به لحاظ اجتماعی داللت
دارد ،که افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمانها و نهادهای مربوط به زندگی
اجتماعیشان دارند» (ازکیا و غفاری .)0385 ،اما در پژوهش حاضر ،اعتماد اجتماعی یعنی
حس اطمینان خاطر نسبت به صداقت و درستی کنشگران در پندار و گفتار و کردارشان
که فرد در تعامالت اجتماعی به آن نیاز دارد.
گیدنز ،انوا اعتماد را بدین صورت بیان کرده است :اعتماد بنیادین که جهتگیری
عاطفی -شناختی به سوی دیگران است .اعتماد بینفردی ،اعتماد به افراد آشنا و افرادی که در
روابط رودر رو میشناسیم ،است .اعتماد تعمیمیافته ،اعتماد به افرادی که نمیشناسیم،
میباشد و اعتماد نهادی یعنی اعتماد به سازمانها ،نهادها و افراد حقوقی( .ساعی0389 ،؛
گیدنز0385 ،؛ شار پور .)0385 ،اعتماد مدنی را ،میتوان اعتماد به صحت تصویب و اجرای
قوانین و درستکاری و صداقت مسئوالن و نهادهای اجرایی دانست که گیدنز آن را در بحث
اعتماد نهادی مطرح کرده است .در تحقیق حاضر باتوجهبه تقسیمبندی گیدنز ،اعتماد
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اجتماعی در سه بُعد اعتماد بینشخصی ،اعتماد مدنی و اعتماد تعمیمیافته مطرح شده است.

رابطة اعتماد اجتماعي و فردگرايي افراطي در شهر مشهد

جدول ( )0تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

متغیر

نظریههای مد نظر
در استخراج
معرفها

مستق

اعتماد اجتماعی

متغیرها

تعریف عملیاتی (معرف)

اعتماد
بینشخصی

اعتماد به دوستان و نزدیکان و خویشاوندان و همکاران و
آشنایان
اعتماد به :صحت و اجرای تصمیمات و قوانین دولتی،
باربر ،گیدنز،
صداقت گفتاری وکرداری مسئوالن ،درستکاری و
زیم  ،وبر ،چلبی
صداقت مسئوالن در توجه به خواستههای مرد

اعتماد
مدنی
اعتماد
تعمیمیافته

وابسته

فردگرایی
افراطی

مستق

زمینهای

اعتماد به صداقت غریبهها و مرد در امور اجتماعی
کسب سود و منفعت ،می به رقابت با دیگران ،ترجیح
عالیق و ارزشهای فردی بر جمعی ،استفاده از کارهای هومنز ،تونیس،
پارتیبازی و رایزمن ،هافستید،
غیرقانونی برای کسب سود م
رشوهخواری برای کسب موفقیت
کلمن ،پارسونز،
جنس ،سن ،تأه  ،قومیت ،تحصیالت ،درآمد ،وضع وبر
اشتغال ،نو شغ  ،طبقه اجتماعی

روایی و پایایی ابزار اندازهگیری
روایی پژوهش به شیوه اعتبار صوری و با مراجعه و تبادلنظر با افراد متخص

و

صاحبنظر ،تضمین گردیده است .بدین منظور ،پرسشنامة طراحیشده ،به همراه چارچوب
پرسشنامه ،مورد استفاده قرار گرفت .برای سنجش پایایی ،ابزار اندازهگیری نیز ،از آلفای
کرونباخ 0استفاده شد که آلفای حاصله بدین صورت بوده است.

1. Cronbach’s Alpha
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نظری و فرضیههای پژوهش ،در اختیار استادان قرار داده شد و نظر آنها در تدوین نهایی
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جدول ( )1برآورد آلفای کرونباخ برای شاخصهای تحقیق

تعداد گویهها

M

SD

𝛂

اعتماد بینشخصی

3

9/1

3/0

5/95

اعتماد مدنی

0

01/4

0/0

5/99

اعتماد تعمیمیافته

3

4/9

1/9

5/13

فردگرایی افراطی

3

9/0

3/8

5/84

متغیر

یافتهها
توصیف دادهها
 -1یافتههای مربوط به متغیرهای زمینهای
میانگین سن پاسخگویان  34سال بوده و بیشتر آنها  39سال سن داشتهاند .میانگین
درآمد پاسخگویان  0900میلیون تومان بوده است .درآمد نیمی از پاسخگویان کمتر از 055
هزار تومان و نیمی ،بیشتر از  055هزار تومان بوده است ،زنان  05/3درصد و مردان 49/9
درصد جمعیت پاسخگویان را تشکی دادهاند ،فارسها با  85درصد ،بیشترین پاسخگویان
بودهاند و  3/0 ،0/1 ،9/8و  3/0درصد پاسخگویان به ترتیب شام کردها ،بلوچها ،ترکها و
لرها بودهاند .متأهلین با  90درصد ،افرادی که تحصیالت سیک و زیر دیپلم داشته اند18 ،
درصد ،شاغلین با  90درصد ،دارندگان شغ آزاد با  05درصد و افراد خوشه ( 4طبقه پایین
 -2یافتههای مربوط به شاخصهای تحقیق
باتوجهبه نتایج جدول ( ،)3میانگین «اعتماد اجتماعی»  1و میانگین ابعاد آن در «اعتماد
بینشخصی» « ،1/4اعتماد مدنی» « ،1/3اعتماد تعمیمیافته»  0/1بود و میانگین متغیر وابستة
«فردگرایی افراطی» نیز  1/1از  0بوده است.
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پایین) با  13/1درصد ،بیشترین تعداد پاسخگویان را نسبت به دیگران تشکی دادهاند.

رابطة اعتماد اجتماعي و فردگرايي افراطي در شهر مشهد

جدول ( )3توصیف آماری متغیرهای اصلی

متغیر
اعتماد اجتماعی
فردگرایی افراطی
اعتماد تعمیمیافته
اعتماد بینشخصی
اعتماد مدنی

داده
گمشده
03
0
00
00
04

معتبر
390
399
319
393
395

M

SD

Min

Max

1
1/18
0/13
1/41
1/34

0
0/33
5/85
0/08
0/15

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

جدول ( )4توصیف پاسخگویان برحسب متغیر اعتماد اجتماعی و فردگرایی افراطی

متغیر
اعتماد
اجتماعی

فرگرایی

f

000
099
31
9
11
390
03
384
81
054
81
05
03
399
0
394

18/9
00/8
8/3
0/8
0/9
91/0
3/0
055
11/4
19/0
11/4
03
03/8
98/9
0/3
111

-

-

11/9
19/4
11/9
03/1
04
055

11/9
05/0
91/8
81
055
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افراطی

میزان
دادهها
خیلی پایین
پایین
متوسط
باال
معتبر
خیلی باال
جمع ک
بیجواب
گمشده
جمع ک
خیلی پایین
پایین
متوسط
باال
خیلی باال
جمع ک
بیجواب
گمشده
جمع کل

%

 %معتبر
19/9
03/1
8/1
0/8
0/9
055

 %تجمعی
19/9
83/1
91/1
94/0
055
-

فصلنامة علمی ل پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال چهاردهم ،شماره00

جدول ( )0رابطة بین متغیرهای زمینهای و فردگرایی

فرضیهها
بین سن و فردگرایی افراد رابطه وجود دارد.

r ،t ،F

-5/110


p

 >5/550

03/399

 >5/550

فردگرایی برحسب تحصیالت متفاوت است.

8/495

 >5/550

فردگرایی برحسب طبقه اجتماعی متفاوت است.

05/903

5/559

فردگرایی برحسب تأه متفاوت است.

بین درآمد و فردگرایی رابطه م بت وجود دارد.



5/188

5/511

فردگرایی برحسب جنسیت متفاوت است.

0/501

5/350

فردگرایی برحسب نو شغ متفاوت است.

5/590

5/903

فردگرایی برحسب قومیت متفاوت است.

0/049*

5/088

فردگرایی برحسب وضع اشتغال متفاوت است.

*

0/100
r=

5/190
F= t=

به عبارتی دیگر ،در مجمو  ،میزان فردگرایی افراطی در  05/0درصد پاسخگویان میزان
اعتماد اجتماعی در  83/1درصد پاسخگویان در حد پایین و پایین پایین بوده است (جدول .)4
تحلیل دادهها
 -1آزمون رابطۀ بین متغیرهای زمینهای و فردگرایی

«درآمد»« ،جنسیت»« ،قومیت»« ،وضع اشتغال»« ،نو شغ » با «فردگرایی افراطی» رابطه نداشته و
فرضیههای مربوطه تأیید نشدهاند ،اما متغیرهای «سن»« ،تأه »« ،تحصیالت» و «طبقه اجتماعی»
با فردگرایی افراطی رابطه داشتهاند که در این بین ،رابطة سن با فردگرایی منفی است؛ بدین معنا
که با افزایش سن ،میزان فردگرایی در افراد کاهش مییابد.
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باتوجهبه مقادیر آماری مربوط به رابطة متغیرهای مستق زمینه ای در جدول 0؛ متغیرهای

رابطة اعتماد اجتماعي و فردگرايي افراطي در شهر مشهد

جدول ( )1مقایسه میانگینهای متغیرهای زمینهای

متغیر مستقل
وضعیت
تأه

طبقه
اجتماعی

تحصیالت

مولفه

n

M

SD

مجرد

93

8/91

4/40

متاه

181

1/15

3/00

مطلقه

4

9/55

5/55

باالی باال

90

9/03

4/18

باال

81

9/54

3/99

متوسط

09

9/81

3/03

پایین

89

1/41

3/49

پایین پایین

91

0/83

3/18

بیسواد

14

0/05

3/05

سیک وزیر دیپلم

050

1/03

3/09

دیپلم

93

1/88

3/34

فوق دیپلم

8

00/05

1/48

لیسانس

94

8/13

3/90

41

8/03

3/09

فوق لیسانس
وباالتر

F

03/399

05/903

8/495

p

df

391

398

319

<5/550

<5/50

<5/550

فردگرایی را نسبت به افراد متأه و مطلقه داشتهاند ،دارندگان مدرو فوق دیپلم با میانگین
 ،00/05بیشترین میزان فردگرایی را نسبت به گروههای دیگر داشتهاند .طبقه اجتماعی متوسط با
میانگین  ،9/8141بیشترین میزان فردگرایی را داشتهاند.
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باتوجهبه جدول ( ،)1از نظر فردگرایی ،مجردها با میانگین  ،8/9419بیشترین میزان

فصلنامة علمی ل پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال چهاردهم ،شماره00

جدول ( )9همبستگی بین اعتماد اجتماعی و ابعاد آن و فردگرایی افراطی

متغیر

فردگرایی

اعتماد

اعتماد

اعتماد

اعتماد

افراطی

اجتماعی

تعمیمیافته

مدنی

بینشخصی

فردگرایی افراطی

0

اعتماد اجتماعی

**-5/090

0

اعتماد تعمیمیافته

**-5/195

**5/111

0

اعتماد مدنی

**-5/080

**5/851

**5/190

0

اعتماد بینشخصی

**-5/084

**5/491

**5/590

**5/535

0
**

p<5/50

 -2آزمون رابطۀ بین اعتماد و ابعاد آن با فردگرایی افراطی

براساس نتایج جدول ( ،)9بین برخی از ابعاد اعتماد اجتماعی با همدیگر و بین اعتماد
اجتماعی و تمامی ابعاد آن با فردگرایی افراطی ،رابطه وجود دارد .طبق این نتایج ،بین
اعتماد اجتماعی و فردگرایی افراطی ( ،)r=-5/090 ،p<5/550اعتماد مدنی و فردگرایی
افراطی ( ،)r=-5/080 ،p<5/550اعتماد تعمیمیافته و فردگرایی افراطی (،p<5/550
 )r=-5/195و اعتماد بینشخصی و فردگرایی افراطی ( )r=-5/084 ،p<5/550رابطة منفی
وجود دارد .یعنی هرچه اعتماد اجتماعی (اعم از مدنی ،تعمیمیافته و بینشخصی) کاهش
مییابد ،فردگرایی افراطی افزایش مییابد.

برای بررسی تغییرات همزمان متغیرها بر فردگرایی ،از رگرسیون چندگانه به روش گا به
گا استفاده شده است .از متغیرهای واردشده در آزمون ،متغیرهای اعتماد مدنی ،تحصیالت،
طبقة اجتماعی ،اعتماد بینشخصی ،اعتماد تعمیمیافته و سن ،در مدل باقی ماندهاند که در گا
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 -3تحلیل رگرسیونی پیشبینیکنندههای فردگرایی افراطی

رابطة اعتماد اجتماعي و فردگرايي افراطي در شهر مشهد

جدول ( )8خالصة رگرسیون چندمتغیره برای متغیرهای پیشبینیکنندة فردگرایی افراطی

متغیرهای مستقل

B

SES

Beta

t

p

اعتماد مدنی

-5/490

5/535

-5/139

01/050

<5/550

میزان تحصیالت

5/451

5/594

5/085

4/110

<5/550

طبقه اجتماعی

5/451

5/051

5/095

4/308

<5/550

اعتماد بینشخصی

-5/008

5/541

-5/018

3/411

<5/50

اعتماد تعمیمیافته

-5/011

5/500

-5/599

1/499

<5/50

سن

-5/534

5/504

-5/591

1/495

<5/50

= 5/010F = 301/909 p<5/550

R=5/935r2 = 5/033 r2adj.

=01/891عدد اابت

ششم ،مقدار ضریب همبستگی چندگانه ( )Rبرای پیشبینی متغیر فردگرایی از روی متغیرهای
باقیمانده در مدل ،برابر با 5/935و ضریب تعیین ( )r2برابر با  5/033بوده است .به این معنا که از
روی این متغیرها میتوان تا حدود  03درصد از تغییرات مربوط به متغیر وابسته ،یعنی فردگرایی
را پیشبینی کرد.
همچنین ،براساس نتایج جدول ( )8و مقایسه میزان ،Betaمیتوان نتیجه گرفت که سهم
نسبی تأایر اعتماد مدنی بر میزان فردگرایی با ضریب  ،-5/13بیشتر از دیگر متغیرها بوده
و سن ،به ترتیب با ضریب تعیین  -5/59 ،-5/59 ،-5/01 ،5/08 ،5/09در مراتب بعدی
تأایر گذاری قرار گرفتهاند.
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است و پس از آن میزان تحصیالت ،طبقه اجتماعی ،اعتماد بینشخصی ،اعتماد تعمیمیافته

فصلنامة علمی ل پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال چهاردهم ،شماره00

بحث
یافتههای تحقیق نشان داده که فردگرایی افراطی در جامعه ،به میزان  1/1از نمره  0بوده
است .چنانچه این مقدار را از نمره  0یعنی حد ماکسیمم فردگرایی ،کم کنیم ،نمرهای معادل 1/4
به دست میآید که این ،به معنای میزان عد فردگرایی است .این امر بدان معناست که میزان
فردگرایی در جامعه در حد متوسط بوده است .نتایج پژوهش حاضر همخوان با یافتههای اعظم
آزاده و توکلی ( )0381است که نشان دادند میزان فردگرایی در جامعه ایران  00/9درصد بوده
است .همچنین حیدری ( ،)0390میانگین فردگرایی را به عنوان یکی از ابعاد ازهمگسیختگی
نهادی در جامعه ایران  1/93از  0اعال داشته است .اما معیدفر ( )0385و کیانی و لطیفی
(فرهنگی )0399 ،در بررسیهای خود ،ایران را در ردیف کشورهای فردگرا قرار دادهاند
(موحدی.)0380 ،
در پی بررسی تأایر متغیرهای زمینهای بر فردگرایی افراطی ،نتایج آزمونها نشان داد که:
فعالً متغیرهای مستق «سن»« ،تأه »« ،طبقه اجتماعی» و «تحصیالت» با فردگرایی افراطی،
رابطه داشته و رابطة متغیرهای مستق «جنسیت»« ،قومیت»« ،اشتغال»« ،نو شغ » و «درآمد»
با آن معنادار نیست .بدین نحو که فردگرایی افراطی در بین مجردها ،افراد با تحصیالت باالتر
و افراد مربوط به طبقه متوسط و طبقات رو به باال ،نسبت به دیگران بیشتر بوده است.
همچنین با افزایش سن ،میزان فردگرایی افراطی کاهش مییابد .به عبارت دیگر افراطگرایی
منفی در بین جوانان بیشتر بوده است.
نتایج نشان داد که رابطة بین اعتماد اجتماعی و فردگرایی ،معکوس است .به این ترتیب که با
کاهش اعتماد اجتماعی ،فردگرایی افراطی افزایش مییابد .چنان که نتیجه تحلی رگرسیون
چندمتغیره نشان داد ،متغیرهای اعتماد مدنی ،تحصیالت ،طبقه اجتماعی ،اعتماد بین شخصی،
اعتماد تعمیمیافته و سن ،در مدل نهایی آزمون رگرسیونی  03درصد از ک
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اما در مورد فرضیه اصلی تحقیق ،یعنی رابطة بین اعتماد اجتماعی و فردگرایی افراطی،

رابطة اعتماد اجتماعي و فردگرايي افراطي در شهر مشهد

فردگرایی افراطگرایی را ،تبیین کردهاند .اما از میان ابعاد اعتماد اجتماعی« ،اعتماد مدنی» با
بتای  ،-5/13بیشترین تأایر را بر فردگرایی داشته است و سپس میزان تحصیالت ،طبقه
اجتماعی ،اعتماد بینشخصی ،اعتماد تعمیمیافته و سن ،به ترتیب با ضریب ،5/09 ،5/08
 ،-5/59 ،-5/59 ،-5/01در مراتب بعدی تأایرگذاری قرار داشتهاند .بدین ترتیب ،مبانی نظری
تحقیق نیز تأیید شده است ،چنانچه در نظریه مبادله ،رابطة اجتماعی مسلط در جوامع مدرن،
مبادله است و از آنجا که یکی از مهمترین شرایط مبادله ،اعتماد است ،بدون اعتماد عمومی
افراد نسبت به یکدیگر ،جامعه ،تجزیه شده و عد اعتماد در جامعه باعث گسترش
منفعتطلبی و خودخواهی خواهد شد.
از سوی دیگر ،میزان اعتماد افراد به نزدیکان و آشنایان ،اعتماد به ساختار سیاسی و
مدنی جامعه و اعتماد به غریبهها و دیگر مرد به ترتیب با میانگین  1/3 ،1/4و  0/1از ،0
نشان دهنده کاهش اعتماد مرد در همة سطوح زندگی اجتماعی بوده و مهمترین عام ِ
تقویت فردگرایی ،منفی بوده است.
از آنجا که میزان اعتماد تعمیمیافته به مراتب پایین تر از اعتماد مدنی و بینشخصی بوده
است ،بدین معناست که افراد به درستی و صداقت هموطنان شان در گفتار و کردار اعتقادی
نداشته و نسبت به روابط اجتماعی با آنان احساس م بتی نداشتهاند .همچنین ،میزان اعتماد
افراد به ساختار سیاسی و مدنی جامعه ،نشاندهندة کاهش اعتماد مرد نسبت به مسئولین ،در
صحت تصویب و اجرای قوانین میباشد و باتوجهبه پایینبودن میزان اعتماد بینشخصی،
دوستان و همکاران نیز رسوخ پیدا کرده است .میتوان پیشبینی کرد که با تداو شرایط
نامناسب اجتماعی و افزایش بی اعتمادی ،افزایش جهت گیریهای فردگرایانه در جامعه رو به
افزایش خواهد بود .نتایج تحقیق حاضر ،هم راستا با نتایج پژوهشهای کتابی و دیگران
( ،)0389ابراهیمی ( ،)0380حیدرآبادی ( )0389عنایت و دیگران ( ،)0390محسنی تبریزی و
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میتوان گفت که بیاعتمادی حتی به روابط و تعامالت با افراد نزدیکتر م

خویشاوندان،

فصلنامة علمی ل پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال چهاردهم ،شماره00

دیگران ( )0395و معیدفر و جهانگیری ( )0388که حاکی از کاهش میزان اعتماد ،بهخصوص
در بُعد اعتماد تعمیمیافته است ،میباشد.
باتوجهبه یافتههای تحقیق ،میتوان نتیجه گرفت که ساختار جامعه به گونهای بوده که
نتوانسته از مرد جلب اعتماد کند .به عبارتی ،زمینة بی اعتمادی در بستر جامعه نهفته است و
خودِ جامعه ،شرایط انقباضِ اعتماد اجتماعی را فراهم کرده است .در نتیجه ،ضعف و نارسایی
در ساختار نامناسب جامعه ،این بیاعتمادی را تشدید کرده است .در توضیح آن میتوان گفت
که شرایط جامعه و عملکرد نهادهای آن برای پاسخگویی به انتظارات مرد بسیار ضعیف بوده
و نتیجه اینها ،گسترش بی اعتمادی و در نهایت نوعی فردگرایی منفی نیز در جامعه بوده ،به
گونه ای که فرد به دلی وجود شرایط اجتماعی نامطلوب ،سعی میکند در تعارضِ نفع جمعی
با نفع فردی ،نفع خود را بر گزیند ،حتی اگر به دیگران و جامعه آسیب برساند.
پیشنهادها
 -0نهادها و مسئولین نظا با درستکاری در اجرای قوانین ،در جهت پاسخگویی به
انتظارات مرد  ،میتوانند به افزایش اعتماد اجتماعی کمک کنند؛ چراکه در غیر این
صورت  ،می اق ملی ،حالت صوری و کاذب پیدا خواهد کرد و عمو تصور خواهند کرد که
این می اق فقط برای مرد نوشته شده و برای مسئولین جامعه جنبه نمایشی دارد.
 -1پاسخگو بودن دولت در برابر اعمال خود میتواند به افزایش اعتماد مدنی در
دولتی ،میتواند حسن ظن افراد را تقویت کند.
 -3باتوجهبه اینکه افراد به دلی عد توانایی در جهت برآوردهکردن نیازهای ابتدایی
خود و رسیدن به اهداف اولیه خود ،از طریق درست ،مشک داشتهاند ،ارزشهای جمع
گرایانه را زیر پا میگذارند .لذا میتوان رفع حداق نیازهای همه افراد را ،در اولویت
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جامعه کمک کند ،بهخصوص قراردادن افرادی با توانایی پاسخگویی بیشتر در سمتهای

رابطة اعتماد اجتماعي و فردگرايي افراطي در شهر مشهد

برنامههای دولت قرار داد.
 -4از سوی دیگر ،نقش و تأایر عوام اجتماعیشدن در ترویج اعتماد اجتماعی و
نهادینهکردن تلفیق جمعگرایی نسبت به اجتما ملی با فردگرایی م بت و اخالقی در همه
ابعاد جامعه ،حائز اهمیت است؛ چراکه این امر ضمن حفظ استقالل فردی ،خودااربخشی،
احترا به خود ،خود شکوفایی و خود باوری افراد ،از خودمداری و سودجویی جلوگیری
کرده ،فردیتطلبی را کاهش و وابستگی و دلبستگی به جمع را افزایش خواهد داد.
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