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Abstract 

The most important problem that has paralyzed education and the education system from the 

point of view of the document of fundamental change is individualism and neglect of 

collective and group education in students. In many scientific foundations and statements of 

the Supreme Leader, the emphasis has been on the realization of the individual and the 

emergence of individual talents. From individuality and the emergence of individuality to de-

individualization, all education with a virtual network and unknown and isolated interactions 

has been the result of this course. In the case of the realization of collective struggles and the 

emergence of individuality in society, its challenges have been studied. 
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 چکیده

مهمترین مشکلی که آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت را از نگاه سند تحول بنیادین زمین گیر کرده است، فردگرایی و غفلت از 
و گروهی در دانش آموزان است. در بسیاری از مبانی علمی و بیانات مقام معظم رهبری تاکید بر تحقق فرد و بروز  های جمعی آموزش

استعداد های فردی تمرکز شده است ، در عصر کرونا این بحث بسیار مساله در معرض تهدید قرار گرفته دانش آموزان در آموزش بر خط از 
وز فردیت به فردیت زدایی تبدیل گشته تمامی آموزش های با یک شبکه مجازی و تعامالت نامعلوم و حضور در جمع و نشان از فردیت و بر

منزوی برایند این دوره شده است در این پژوهش با روش توصیفی اکتشافی از طریق بررسی اسناد و مقاالت علمی پایگاه های علمی معتبر 
های جمعی و ظهور فردیت در جامعه پرداخته میشود و چالش های آن بررسی شده  به بررسی و ارایه پیشنهاداتی در رستای تحقق ازمان

 .است
 

 تفرزدایی ،تحقق فردیت، جمع گرایی، کرونا ویروس واژگان کلیدی:

 رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است. فصلنامهتمامی حقوق نشر برای 

 

 

 مقدمه 

سیستم آموزش ایران با رویکرد های خاص و اسناد معتبر 
معیار نه شرقی و نه غربی با تاکید و اتکا به جمهوری اسالمی با 

نیروی انسانی تایید و اجرا میگردد ، آموزش دانش آموزان عموما 
با هدف مشارکت در اجتماع وعنصری برای جامعه بسیار مهم 
تلقی میشود . چالش های کنونی در آموزش کنونی باید در 

ن و اواولویت پژوهش گران باشد زیرا شیوع کرونا دانش آموزا
فراگیران به گوشه گیری و انزوا سوق داده است. و فقط یک 
اموزش یک طرفه عمدتا شاهد هستیم . بحثی که بیشتر در این 

پژوهش پرداخته میشود جلوگیری و پیشگیری از فردگرایی و 
هوری اسالمی متشریح این بحث و معایب سنگین برای نظام ج

روی  دگرایی، تکفر بدنبال خواهد داشت تحلیل و بررسی میشود.
-ه ویژگی های نامطلوبی به شمار میو نبود روحیه جمعی از زمر

رود که رشد فزاینده ای در جامعه کنونی پیدا کرده است و سبب 
مساله  .اختالل دریکپارچگی و هماهنگی میان افراد خواهد شد

موجود تفرد و انزوا و جمود فکری در صورت عدم تعامل در 
دوران حاصر و عصر پاندمی اسیب هایی به دنیال خواهد داشت 

کند و در فردیت افراد را از تفمر مشارکتی و وجعگرایی دور می
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این تحقیق برای مخاطبین فرهنگی و سازمان های آموزشی به 
میگیرد و چگونه از این  چالش تفرد زدایی از تحلیل که صورت

رای تعامالت سازنده ایجاد دوران بهترین وجه و فرصتی ب
 ؟نماییم

 یندر ب ییبر اساس موضوع حاضر، عوامل مؤثر بر فردگرا
 یاز قشر جوان کشور مورد بررس یا به عنوان نمونه فراگیران

 یاریبس یلدال یدهپد ینا یها یشهر یین. در تبیردگ یقرار م
. بر طبق یشودآنها اشاره م ینه به مهم ترمطرح شده است ک

آن در  سیو برر ییفردگرا یانجام شده در حوزه  یپژوهشها
و  یفرهنگ یخی،تار یها یشهاز مؤلفان به ر یبرخ یرانیانا ینب

 یژگیبه عنوان و ییبه فردگرا یاشاره کرده اند، برخ یاجتماع
 یمثبت و اکنون به عنوان مفهوم یکه در گذشته مفهوم یرانیانا

در پژوهش حاضر بر  ینبنابرا.شده، اشاره کرده اند  یلتبد یمنف
 ینا یعمده  یلکه اشاره خواهد شد دال ییها یهاساس فرض

خواهد شد. با توجه به  یمورد نظر بررس یجامعه  یندر ب یدهپد
گذار قرار دارد و سازمانها و  یهم اکنون در دوره  یرانا ینکها
 یگرد یهستند و از سو یشرفتتوسعه و پ یهادها در تالش بران

متأثر از  شورهامردم اغلب ک شدن یدر عصر ارتباطات و جهان
جامعه جهان به عنان دهکده جهان قرار  یفرهنگ و رنگ ها

 یلدال یناز مهم تر یبوده است، همگ یدارند، الزم است تا خون
شود. با توجه به موارد  یدر جامعه قلمداد م یخودمدار یدتشد

 با توجه به ییفردگرا یدهیگرفت پد یجهتوان نت یمطرح شده م
 یبآس یکبه عنوان  یران،ا یو فرهنگ یاجتماع موقعیت
. حال با مطرح یردگ یمورد توجه قرار م یو فرهنگ یاجتماع
هر کدام از  یرتاث یزانو م یها الزم است درست یهفرض ینشدن ا

جمع  یالت. کم بودن تمایردش قرار گمورد سنج یرهامتغ ینا
و  یامدهاپ ندتوا یبه خصوص جامعه ما م یدر هر جامعها یانهگرا
مقوله  یبه همراه داشته باشد. در بعد اجتماع یجد یها یبآس
شهروندان و موضوع  یرحقوق سا یتو رعا یاخالق شهروند ی

در سطح  ییاست که با جمع گرا یمسئله ا ی،انضباط اجتماع
 یاز مشکالت در جامعه  یاریکالن ارتباط دارد و منشأ بروز بس

گردد. در  یباز م یانهجمع گرا یرفتارها یزانما به کم بودن م
و لحاظ نکردن مصالح  ینداشتن وجدان کار یزن یسطح اقتصاد

به آن وابسته  یافرد در آن عضو و  یککه  یسازمان و نهاد
محسوب  یافتگیتوسعه ن یها یشهو ر یلاز دال یکیاست، 

 . یشودم
 

 مبانی نظری
 یداشاره کردند، با ییفردگرا یکه بعد منف یپردازان یهنظر یانم از

 یمو پارک اشاره کرد. دورک یملز یزمن،را یم،دورگ یبه آرا
 یپندارد و آن را معادل خودخواه یرا مذموم م یافراط ییفردگرا

 ینا یداند. و یم یاجتماع یوندهایو حاصل گسستن فرد از پ
 یو آن را منشأ آنوم یداندم هرا مربوط به اراد یینوع فردگرا

افراد از  یصورت اراده  ینخطاب کرده است. در ا یاسیس
 .[0]کند  یم یچیسرپ یاسیس یو قواعد جامعه  یتصورات جمع

است،  یتهمدرن یبرجسته  یژگیهایاز و یکیمعتقد است  0پارک
را  ییفردگرا . [8]ندک یکن م یشهکه خود سنتها را ر یا یتهمدرن
 یکرده است که در آن همبستگ یفتعر ی یسنت زدا یندفرا

و طبقه به  یسامانند خانواده، اجتماع، کل یسنت یافراد به نهادها
 اورب ینبه ا ییفردگرا. [8]کند یم یداکاهش پ یجیطور تدر
به تالشها و  یشکست هر فرد یا یتکه موفق یشوداطالق م

تا  یاجتماع یهیدارد. سرما یخود او بستگ یفرد یها ییتوانا
افسانه  ییمعتقد است فردگرا.داردمنافات  ییبا فردگرا یحدود

 عدم یاو  یوجود خودخواه ینبنابرا. [3]استمدرن  یجامعه یجرا
 باعث کاهش اعتماد و ی،و گروه یتوجه به منافع جمع

 ینظر یپژوهش همان طور که در بحث مبان ینظر چهارچوب
به دو دسته  ییمتفکران در رابطه با فردگرا یآرا یماشاره کرد

 یاتو ارائه شد. اکنون نظر یمتقس یمثبت و منف ییفردگرا
پژوهش حاضر و در چارچوب آنها  یاتمربوطه را با توجه به فرض

حاضر در  شمورد نظر در پژوه ییکرد. فردگرا یممطرح خواه
است که آن را  یممورد نظر دورک یافراط ییواقع همان فردگرا

شده  یفرد ی. در واقع افراد به گونهایداندم یاسیس یمنشا انوم
. البته یستمنافع جمع ن یشان در راستا یاند که منافع و هدفها

در تضاد  یبه معنا یو فرد یسو نبودن منافع جمع یکلزوما 
 ییعدم وجود فردگرا یبه معنا ابلکه صرف یست،بودن آن ن

منافع و  ینمعنا که ا یناست. بد یممورد نظر دور ک یاخالق
 یانباشد. از م یکار اجتماع یمتواند حاصل تقس یاهداف نم

 یاشاره کردند، به آرا ییفردگرا یکه بعد منف یپردازان یهنظر
 ییفردگرا یمو پارک اشاره شد. دورک یملز یزمن،را یم،دورک
 ییجهو نت یپندارد و آن را معادل خودخواه یرا مذموم م یافراط

پارک  ین. همچنیداندم یاجتماع یوندهایگسستن فرد از پ
که  یداندم یتهمدرن یبرجسته  یژگیهایاز و یکیرا  ییفردگرا

باور  ینبه ا ییکن شدن سنت ها است، فردگرا یشهباعث ر
به تالشها و  یشکست هر فرد یا یتکه موفق شودیاطالق م

وجود  یندارد. بنابرا یخود او بستگ یفرد یها واناییت
باعث  ی،و گروه یعدم توجه به منافع جمع یاو  یخودخواه

جامعه شده و  یکافراد  ینب یکاهش اعتماد و حس دگرخواه
 .سازد یرا در برابر آن جامعه ممکن م یجد یها یبآس
 

مورد نظر  یکنش اجتماع یاصل یرهایکه به متغ یصورت در
است که در برابر  یاز آنها منافع جمع یکی یم،پارسونز توجه کن

تواند با  یم یاجتماع یقرار دارد. عمل کن نده یمنافع فرد
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منافع و اهداف  ینکها یاتوجه به اهداف و منافع خود عمل کند و 
 یندارد ب یارختنده ا کنعمل  ین. بنابر ایردجمع را در نظر بگ

 .را انتخاب کند یکی ییو جمع گرا ییفردگرا
 یاصل یرهایمتغ یگراحتمال و امکان را در کنار د ینا 8پارسونز

کنش قرار داده  یذات یفیتو ک ییخاص گرا ی،مانند دلبستگ
 ینده ینو آفر یاجتماع یوبر فرد را موجود یناست. همچن
از  ییمفهوم فردگرا یارائه  یبرا یداند. و یم ینظام اجتماع

 ی یدهاستفاده کرده است، به عق یکنش و انتخاب عقالن یممفاه
از اهداف  یهدفمند معطوف به مجموعها یکنش عقالن یو

در نظر  یبه شکل عقالن یآن همگ یثانو یجاست که ابزار و نتا
در  یدر نظر و ینگرفته و مورد سنجش واقع شده باشند. همچن

و نه  یو اقتصاد یکالن اجتماع یمدرن نه ساختار یجامعه 
عمل  یتوضع یکننده عیینت یتبلکه عقالن یفرد یها یتروا
است که در تمام  یرفراگ ینگرش یتاست. در نظر او عقالن یفرد

گرفت منظور وبر  [0]وجودرا به  یراتی یتغ یاجتماع یابعاد زندگ
به  یسنت یحرکت او جامعه  یتتوسط عقالن ییراتتغ یجاداز ا

 مدرن است یسمت جامعه 
 

 یاست که فرهنگ ها یگریپرداز د یهنظر (8101)3تراندس
تالش داشت با  یفردگرا و جمع گرا را مطالعه کرده است. و

اندازه  یاستاندارد برا یاسیدو فرهنگ، مق ینا یقدق ییشناسا
 یفتعر یانهفردگرا یشهایاو گرا یدگاهکند. در د یجادآنها ا یریگ

جداگانه ظاهر شده و  یهست یکوابسته و به صورت  یراز خود غ
فرهنگ افراد اختالفات  ینشود. در ا یم یتدر روابط بر عقالن

بر  یشتررفتار ب یینرا تجربه کرده و در تع یاریبس یشناخت
کنند. در مقابل  یم یهموجود تک یتا هنجارها یفرد یشهایگرا

 یگرانبا د یوستهمانند خود پ یاصولجمع گرا از  یها یآن فرهنگ
جوامع افراد  ینکنند. در ا یم یتتبع روهگ یاز هنجارها یرویو پ

 یفهکنند و اطاعت، وظ یرا تجربه م یکم یاختالفات شناخت
در  یو .همچنین است یتبا گروه جزء اولو یو هماهنگ یشناس

نا  ی،فقدان عشق و دوست ی،خودمدار یعاطف یژگیهایبحث و
برد. انسان  یها نام م یژگیو ینو حقارت را از جمله ا یدیام

 یگرانروابط دوستانه ناتوان هستند، نسبت به د یجادخودمدار از ا
است و  یفآنان ضع یناعتماد هستند، عمل مشترک در ب یب

نا  یاصل یلاز دال یکی. یستندر نیدواام یندهافراد نسبت به آ
استادان در  یتموقع به ی اگرزندگ یماد یطشرا یرانیانا یدیام
. و یاستهاتوان گفت با اتخاذ س یتوجه شود، م یاندانشجو ینب

در بین آنان کاسته و  ییفردگرا یزانگروه مدارانه از م یروشها
برد  یشبه پ یو تعامل یگروه کارهای را به سمت یاندانشجو
سنت  ینتضاد و کشاکش ب یهم اکنون عرصه  یرانیا یجامعه 
هر  یاجتماع یافراد و گروه ها یانم یناست. در ا یتهو مدرن

 یتسه نوع شخص .[5]دارندرابطه قرار  یناز ا یکدام در سطح
سنت  یتآن شخص ینرا مطرح کرده است که نخست یاجتماع

 یندوم یداند،م یگرا است که آن را متناسب با جوامع کشاورز
، که متناسب با شده از درون است یتهدا یتنوع آن شخص

افراد  یتنوع آن شخص ینجوامع در حال توسعه است و سوم
 یرونشده از ب یتآن را هدا یاست که و یدار یهجوامع سرما

شود، به  رافراد هر چه از سنت دو یتاست شخص یدهنام
دو  یندر ب ییشود و البته نوع فردگرا یتر م یکنزد ییفردگرا
متفاوت  یرونشده از ب یتشده از درون و هدا یتهدا یتشخص

 ییانهجمع گرا یتهایخصوص یدارا یزن یرانیاست. سنت ا
گسترده، نظام  یخانواده ها یشاست. تا چند دهه پ یاریبس

خود را به  یو زندگ افبود افراد اهد یرانیا یغالب خانواده ها
 یبردهاند. اما در چند دها یم یشپ یو قوم یسمت منافع گروه

 یشفراوان از روستا به شهر و افزا یرت هابا توجه به مهاج یراخ
 یافتهکاهش  یانهجمع گرا یتهایخصوص ینیشهرنش یتجمع

و  یدجد یبا ورود به دانشگاه، وارد جامعه یاناست. حال دانشجو
به دنبال استقالل  یعتاشدهاند و طب یهستها هایدور از خانواده 

 .[5]هستند یفرد یها یمو اتخاذ تصم ینسب
 یو فرهنگ یخیتار لیبه دال ریاخ یدر طول سده ها رانیا کشور
اداره  یپراکندها یبه گونه  افتهیتوسعه  یبا کشورها سهیدر مقا

وجود  ،یارتباط یشده است. به عنوان نمونه عدم وجود راه ها
 یها لهیباعث شده هر کدام از اقوام و قب یا لهیو قب یروابط قوم

مستقل عمل کن  یاریتا حد بس دخو یازهایرفع ن یبرا یرانیا
نکته اشاره  نیبه ا یبه خوب کویرابطه بودون و بور نیند. در ا

بازارها  شرفته،یپ ینبود امکانات ارتباط لیبه دل ییکرده اند. از سو
بودن  نییپا گرید یو محدود بمانند، از سو یمحکوماند محل

شده و  نیانگیماندن سطح درآمد م نییباعث پا یبهره ور زانیم
 لیوسا یتوسعه یخود را برا یدرآمدها تواندیدولت نم جهیدر نت

که منجر به باال ماندن سطح  [6]ندک نهیهزحمل و نقل 
 یها شهیر نییجوامع شده است. در تب نیدر ا یسازمان ییفردگرا

به مردم  یرویپ مطرح شده است که به یاریبس لیدال دهیپد نیا
پژوهش حاضر که  یها هیاز فرض گرید یکی کند یم یمعرف

مورد سنجش قرار خواهد  ییفردگرا یدهیآن بر پد ریتاث
است که به منظور برآوردن  یفرد انگریب یخودخواه .[5]گرفت

 توجه یب گرانیخود نسبت به د یخودخواهانه یو هدفها الیام
منافع مورد نظر باشد، تنها  یحالت اگر هم هماهنگ نیباشد. در ا

مفهوم را به  نیا [7]شودیم یریگیپ یاز نقطه نظر نفع شخص
 یمنف ییکه بر فردگرا یرانیا یجامعه  یهایژگیاز و یکیعنوان 

 انیب یبا خودخواه یاست مطرح شده است. خودمدار رگذاریتأث
منافع  نیکه ا یاست. در صورت یو منافع شخص الیام یگر ارضا

در اثر  یمراد یدر تعارض باشد. قاض یو گروه یبا منافع جمع
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از ابعاد  یبرخ انیرانیا یخودمدار رامونیخود به نام در پ
استبدادزده،  تیخودمدارانه را داشتن ذهن تیشخص یرفتارها
و حس حقارت  یدیامنا ،یفقدان عشق و دوست د،یو تقل یسترون

هر  یخودمدار یدر حوزه  یو ی دهیاست. به عققلمداد کرده 
در نظر  یزندگ یو خصوص یشخص یمتعلق به حوزه یتیفعال

 یاستغراق در من بودگ ی. در واقع خودمدارشودیگرفته م
 .[2]است

 
و عوامل  ییفردگرا یبا عنوان بررس [1](8101)زادهیو عل بهروان

مشهد، که در  یدانشگاه فردوس انیدانشجو نیمؤثر بر آن در ب
 یدانشگاه فردوس انیدانشجو نیدر ب ییفردگرا زانیمقاله م نیا

تعدد  یرهایشده است. متغ یابیمشهد متوسط رو به باال ارز
ر مثبت بر یتأث یروابط اجتماع یو شبکه  ینقش، خلوت شخص

داشته  ییبر فردگرا یمنف ریتأث ییسنت گرا ریو متغ ییفردگرا
هر چه تعدد نقشها افراد (  0پژوهش نشان داد.  نیا جیاست. نتا

 یم شیآنها هم افزا ییباشد فردگرا شتریدر مجموعه نقش ها ب
آنان  ییباشد فردگرا شتریب یخلوت شخص زانیهر چه م(  8. ابدی
 .است  شتریب زین
 

 یبا عنوان نگاه یپژوهش در [01](8112ی)و هاشم گانهی یجواد
به  یدر جامعه شناس ییو جمع گرا ییفردگرا یبه مناقشه دیجد

 نیدتریاز جد یکیبه عنوان  یاجتماع یمفهوم دو راه یبررس
 یم ییراو جمع گ ییفردگرا یارائه شده در مناقشه  میمفاه

( 0اشاره کرد:  ریتوان به موارد ز یپژوهش م نیا جیپردازد. از نتا
توان از آن در  یو م ستین خیو بدون تار طیبس ،ییمفهوم فردگرا

 ییفردگرا(  8استفاده کرد.  رانیدر ا یاجتماع یرفتارها لیتحل
شده  لیتبد یمنف یمثبت به مفهوم یاز مفهوم خیدر طول تار

 یو ب یافراط ییفردگرا ستمیدوم قرن ب یمهیدر ن(  3است و 
عنوان به  یاز طریق منافع جمع یبه تحقق منافع فرد یتوجه

 .[01]استمورد توجه قرار گرفته  یشاخص منف
 ییو جمع گرا ییرابطه فردگرا یمقاله  در [00](8115جوادی )

و  یرانیا انیدر دانشجو یدانستن مستقل و ارتباط شیوه یبا 
و همکاران به نگارش در آمده  یاست که توسط اسعد ییکایآمر

و جمع  ییفردگرا زانیپرسش نامه، م شیوه یاستفاده از  با است
 ییکایآمر یدانشجو 877و  یرانیای دانشجو 312 نیدر ب ییگرا

 اساس قرار گرفته است. بر یمختلف، مورد بررس یاز رشته ها
مستقل با (  یریادگی)دانستن شیوه یپژوهش  نیا یها افتهی

 . ییفردگرا
 
 
 

 روش 
در این پژوهش با روش توصیفی اکتشافی از طریق بررسی اسناد 

پایگاه های علمی معتبر با کلید واژگان و مقاالت علمی 
تفردزدایی ،تحقیق فردیت،حرکت جمعی در آموزش ، و آموزش 

مورد در این عنوان  71سازنده بهره گرفته شد و مقاالت به تعداد 
و کلید واژگان تهیه و تحلیل شد و با حذف موارد نامربوط به 

توا مورد بررسی و بهترین یافته از طریق تحلیل مح 85تعداد 
 صورت گرفت.

 

 یافته ها 
دلیل  8برای این مهم  دالیل افزایش فردگرایی در ایران

مقدماتی وجود دارد. نخست گسترش شهرنشینی است زیرا این 
مشکل در جوامع شهری بیش از جوامع روستایی، در مرکزهای 
استان ها بیشتر از شهرستان ها و در تهران بیشتر از دیگر استان 

و جامعه در حال تجربه آن است. مساله بعدی ها شکل می گیرد 
فروپاشی پدر ساالری به شمار می رود. امروزه در خانواده ها پدر 
به شکل سنتی و قدیمی درباالی هرم خانواده نیست. اگر خانواده 

سه ضلع پدر، مادر و فرزند  را به یک مثلت تشبیه کنیم که دارای
است که هر ضلع  باشد، تبدیل به مثلثی متساوی االضالع شده

 .می خواهد با ضلع های دیگر برابر باشد
اکنون به دلیل مشکل  اقتصاد در شکل گیری فردگرایی

اقتصادی، افراد نمی توانند به آسانی تشکیل خانواده بدهند 
خانواده و بعد از آن نیز زن و مرد نمی توانند از پس مشکل های 

خانواده نتواند اقتصاد اقتصادی خود به راحتی برآیند. هنگامی که 
مناسبی را تامین کند، فشار آن روی تمامی افراد احساس می 
شود. همچنین اینک سن ازدواج در دختران و پسران باال رفته 
است. در این میان برخی افراد مجرد در خانواده پدری خود نمی 
مانند و با انتخاب زندگی فردی می خواهند مستقل شوند؛ علت 

الف فرهنگی میان سنت و مدرنیته به شمار می این مساله اخت
نسل متواری هستند، نسل  8نسل متوالی در واقع  8رود، یعنی 

گذشته و نسل حال از یکدیگر فاصله مفهومی بسیاری می گیرند 
و یکدیگر را درک نمی کنند، بنابراین ترجیح می دهند جدا 

دگرایی زندگی کنند تا درگیر نشوند و این عاملی بر تمایل به فر
 .است

مشکل های اقتصادی  فردگرایی و افزایش آسیب های اجتماعی
با فشار بر روی زوجین آنها را تشویق به کناره گیری از زندگی و 

کار کنند اما  8انتخاب زندگی فردی می کند. اگر مرد و زن هر 
با یکدیگر تعامل و همکاری نداشته باشند، مشکل پیش می آید. 

ر کنار هم، احساس خال عاطفی و انزوا می اینگونه افراد حتی د
کنند و این مشکلی است که با آن روبرو هستند. افزایش طالق 
و کاهش ازدواج، عالقه به زندگی فردی را رقم می زند. یکی از 
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ویژگی های خوب خانواده، پایبندی و عاطفه افراد است که همه 
می  به اعتبار خود و عضویت در کانون خانواده آن را رعایت

کنند. وقتی فرد چه در باطن و چه در ظاهر از خانواده جدا می 
شود در حقیقت از این پایبندی رها و در تنگناهای زندگی 
احتمال سر زدن خشونت، معاشرت با دوستان ناباب و افسردگی 

 .بیشتر می شود که این از پیامدهای بزرگ فردگرایی است
جامعه شاهد انقباض  فضای مجازی و تاثیر آن بر شکاف نسل ها

سنت و انبساط مدرنیته است؛ سنت از یک طرف به عقب می 
رود و مدرنیته از دیگر طرف به جلو می آید و جوان در این میان 
سر در گم می شود. فضای مجازی جوانان را با دنیای به ظاهر 
باشکوهی آشنا می کند که بسیاری از آمال و آرزوهای خود را در 

نی که در جامعه ای با محدودیت های اخالقی، آن می بینند، جوا
معنوی و ادبی زندگی می کند، می خواهد از این انقباض فرار 
کند، بنابراین گسل و بحران جوانی شکل می گیرد. جوانان از 
یک طرف تنهایی خود را با فضای مجازی پر می کنند و از 
طرف دیگر فضای مجازی سبب تنهایی آنان و باعث جدایی 

خانواده از یکدیگر می شود. افراد در اتاق های جدا و  اعضای
حتی در کنار یکدیگر با یک تلفن همراه، سرگرم فضای مجازی 
اند و این فردزدگی معضلی است که در جامعه ما ایجاد شده 

 .است
جامعه در دوران گذار است. روشنفکران جامعه بایستی دراتاق 

ن زمینه چاره اندیشی فکر به کمک مسووالن و متولیان امر در ای
کنند. هر شخص به اکتساب های خود راضی باشد تا همه در 
راحتی به سر برند؛ امور باید از سطح باال اصالح شود تا آرام آرام 

 .فرهنگ جامعه ترقی و میل به جمع گرایی افزایش یابد
 رویارویی با فردگرایی در گرو مسوولیت پذیری و شناخت کافی

سوولیت پذیری است. در یک کار جمعی هر فردگرایی فرار از م
کسی مسوولیت قسمتی از کار را بر عهده می گیرد تا کار به 
شکل مشارکتی انجام شود، بنابراین در درجه نخست مسوولیت 
پذیری و شناخت افراد از جمله عواملی محسوب می شود که آنها 
را از فردگرایی جدا و به جمع گرایی تشویق می کند. وقتی 

ش کار گروهی داده نشود، اعتماد به نفس کافی وجود ندارد آموز
و هر شخص حرف خود را می زند، بنابراین طرح ها به نتیجه 
مطلوب نمی رسند و این ابتدایی ترین روش ترویج فردگرایی 

 .است
جمع  آسیب های اجتماعی و ضرورت بازبینی نظام آموزشی

ی سنین باالتر گرایی در ایران و در نظام آموزشی کودکان و حت
آموزش داده نمی شود. حتی درخانواده ها نیز فرزندان تنها 
مصرف کننده به شمار می روند و در امور خانه مشارکت داده 
نمی شوند. در گذشته به این صورت نبود و شرکت در کارها 
بخشی از وظایف فرزندان بود و به این ترتیب مشارکت وجود 

م به وسیله پدر و مادر انجام و داشت در حالی که امروزه این مه
مسوولیت پذیری به فرزندان آموزش داده نمی شود و این زمینه 

 .تدریج میل به فردگرایی در افراد را تقویت می کند
وضعیت  فردگرایی پیامد تجمل گرایی و الگوهای نامناسب

از  61معیشتی مردم نسبت به دهه های گذشته به ویژه دهه 
ر و درآمدها، شکل خانه ها، چیدمان و یک رفاه نسبی برخوردا

کاالهای مورد مصرف خانواده و نوع زندگی در قیاس با گذشته 
بسیار بهتر شده است. در گذشته، زندگی با صرفه جویی بیشتری 
همراه بود در حالی که روز به روز تجمل گرایی و مصرف گرایی 
سیر صعودی سپری می کند. پس وضعیت معیشتی نسبت به 

ر شده اما چیزی که به فردگرایی منجر شده است، پیش بهت
همین رفاه نسبی به شمار می رود که میل به زندگی مشترک و 
جمعی را کاهش می دهد. تجمل گرایی، توقع افراد را باال می 
برد و به کم شدن میل و باال رفتن سن ازدواج منجر می شود. با 

میان رفته است،  تغییر در نوع رابطه ها، ازدواج های سنتی نیز از
تجمل در برگزاری مراسم و مناسکی که روز به روز از فلسفه 
اصلی ازدواج تهی می شود، سبب شد تا آداب و رسوم ازدواج 
جای خود را به مجموعه ای از تشریفات بدهد. در نتیجه زندگی 
مصرفی و توقع زیاد باعث بی میلی برای ازدواج می شود و جوان 

زیر بار مسوولیت سنگین تشکیل زندگی ها ترجیح می دهند از 
 .فرار کنند

 مرزبندی نقش های افراد راهکاری برای رویارویی با فردگرایی
در گذشته، مادر نقش مشخصی در منزل و تربیت فرزندان و پدر 
نیز وظیفه کار در بیرون از منزل را برعهده داشت. امروزه نقش 

اجتماعی از جمله ها تداخل پیدا کرده اند. درصدی از آسیب های 
طالق و میل به فردگرایی ممکن است ناشی از این مساله باشد 
که افراد هنوز در تصور نقش های پیشین خود هستند اما به بن 
بست می خورند چرا که نمی توان تمامی کارها را در خانه از 
یک شخص توقع داشت. این به هم ریختگی نقش ها، سبب 

در حالی که در گذشته،  فروپاشی کانون زندگی می شود،
 .مسوولیت ها مشخص بود

انسان ها  روابط انتزاعی نتیجه استفاده نادرست از فضای مجازی
در فضای مجازی با شبکه ای از افراد مختلف شامل همکار، 
دوست، فامیل و خانواده در ارتباط هستند. از این جنبه می توان 

کل این گفت ارتباط ها به شکل مجازی گسترش می یابد و ش
ارتباط که در گذشته به شکل چهره به چهره بود امروزه شکل 
ناخوشایند مجازی پیدا کرده است. روابط واقعی جای خود را به 
روابط انتزاعی داده اند، هرچند در زمانی کوتاه می توان در 
فضای مجازی به سیلی از اطالعات گوناگون دست یافت اما 

 .ه استروابط چهره به چهره را محدود کرد
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کاهش میل به  کاهش میل به فردگرایی با آموزش کارآمد
فردگرایی نیاز به آموزش دارد. امروزه در تهران تمرین کارهای 
جمعی ومشارکتی را در بعضی مدرسه ها آغاز کرده اند که اقدام 
بسیار خوبی برای تمرین کار گروهی است. مهم ترین بخش این 

باید در این زمینه نیز در  مقوله، مدیریت به شمار می رود که
کشور کارهای اساسی صورت گیرد، چرا که در مدیریت ها ضعف 
هایی وجود دارد و بنابراین نتیجه های خوبی از کار گروهی به 
دست نمی آید و طرح ها به شکست می انجامد. با تقسیم کار، 
مسوولیت و دادن نقش به افراد می توان از هر طرحی خروجی 

 .آوردمناسب به دست 
 

 نتیجه گیری و پیشنهادات
پژوهش با واژه  نیمورد نظر ا تحقیق فردیت و احیای فردیت

متفاوت است.  رهیو غ یخودخواه ،یخودمدار لیاز قب ییها
 ی. تالش براردیگ یقرار م یمحور گریدر برابر د یخودمحور

و  الیو ام گرانیو عدم توجه به د یفرد التیتما یارضا
مورد نظر،  ییاست. فردگرا یخود محور یبعد اخالق شانیازهاین

آن  یسوسور یاست، که در معنا ییدر مقابل جمع گرا یمفهوم
که در آموزش بحث قابل درک است.   یدوتا یو در تقابلها

تعامالت و اشتراک دانش فرا فردی بسیار جایگاه ویژه دارد 
 ،یدارخودم یمنجر به جداشدگ هک ییفردگرا یبعد منف ن،یبنابرا.

در و عدم احساس اعتماد و تعهد است موضوع پژوهش  یتکرو
دیدگاه احیای فردیت با تمام جوانب و ابعاد در یافته و مقاالت 

 یداخل یهم جنبه ها انیم نیگرفته است. در ا مورد بررسی قرار
 یفرامل یو هم جنبه ها یخیو تار یفرهنگ ،یاجتماع طیشرا)

 ی دهیمرتبط که باعث گسترش پد (تهیشدن و مدرن یجهان
 .گرفته است قرار یابیشده است مورد ارز ییفردگرا
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