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Validation and reliability measurement and Normalization of 

Feldman Economic Individualism Inventory in the Isfahan city 
   

  شناسي دانشگاه اصفهان دانشجوي دكتري روان: فاطمه رحيمي
   دانشگاه اصفهان:دكتر حميد رضا عريضي

  دانشگاه اصفهان: دكتر مختار ملك پور
  

 پرسشنامه  پايايي و هنجاريابي   اعتبار،   تعيينپژوهش   هدف: چكيده
 پژوهش از نوع تحليل     روش. بود) 1981( اقتصادي فلدمن    فردگرايي

 به منظور تعيين پايايي ، نفر375به منظور تعيين اعتبار     .عاملي است 
 نفـر از مـردم      1000 نفري و به منظور هنجاريابي       50 و   40دو نمونه   

شهر اصفهان با روش نمونه گيري تـصادفي دو مرحلـه ايـي انتخـاب               
 يافته ها. شـد سنجش از تحليل عاملي استفاده با تبار سازه  اع. شدند

سـه عامـل    داراي اقتـصادي در ايـران     فردگرايينشان داد پرسشنامه    
بـراي  فرصت برابـر، فـشارهاي درونـي جامعـه          براي   يانطباق سازمان 

ضـريب پايـايي همـساني درونـي        . نگهداري فقر و اخالق كاري است     
: مـل ايـن پرسـشنامه بـه ترتيـب         هريك از عوا  براي  ) آلفاي كرونباخ (

 بــود و پايــايي  729/0 و كــل پرســشنامه  573/0، 648/0، 382/0
ــ ــب بازآزم ــه ترتي ــشنامه 584/0 و 676/0، 432/0ايي ب ــل پرس  و ك

 نفـري بـه نمـره    1000در نهايت نمرات خام گروه نمونه       .  بود 687/0
ي پرسـشنامه   بتعيـين هنجاريـا   براي   و نمرات درصدي     T و   Zمعيار  

پايايي  داراي اقتصادي فردگراييپرسشنامه  :گيرينتيجه. تبديل شد
در موقعيت هايي كه افراد قدرت انتخاب با توجه         . و اعتبار سازه است   

مه مي تواند   سشناپر ، مثل انتخابات  ،دارندرا  به مسائل اقتصادي شان     
 اقتصادي فـردي يـا اجتمـاعي مـردم را ارزيـابي كنـد و            گرايش هاي 

  . جهت جذب آراء اعمال شودبراساس آن، سياست هايي
  

، فردگراييپايايي سنجي،   ،اعتباريابي، اقتصادي: كليد واژه
  نجاريابي ه

F. Rahimi: PhD student of general psychology, 
Isfahan Uni. 
E-mail:www.f_rahimi@yahoo.com 
H. Oreizi, PhD:  Isfahan Uni. 
 M. Malekpour, PhD: Isfahan Uni. 
 
Abstract: Aim of the current research was to 
investigate validity and normalization of Feldman 
economic individualism inventory(1981). Method 
was factors analysis and for determining validity 
375 farticipants and for reliability two sample of 
40 & 50 individuals each and for normalization 
1000 persons were randomly of sample in two 
stages. Results showed three components were 
labellod namber organization accommodation for 
equal opportunity, internal tension of society for 
poverty maintenance and work ethics. Their 
consistency coefficients (Cronbach Alpha) were 
0.382, 0.648, 0.573 respectively and 0.729 for the 
economic individualism inventory. Test retest 
reliability was 0.432, 0.676, 0.584 and 0.687 
respectively. Transformation of raw score of 
normalizing sample (N= 1000) in to T and Z score 
and percentiles fielded for the norms of inventory. 
Discussion: Data indicates moderate reliability 
and validity. In situation in which individuals with 
repart to their economic, questional could evalvate 
their economic and social oriention and based on 
the questionian, policies could be applied in order 
to attlart voten.   

 
Key words: economic, individualism, 
normalization, reliability, validation, 
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  مهمقد
 يريـ گي و پ  يت اقتـصاد  ير وضـع  ييـ  نسبت به تغ   يريجهت گ عبارت از   ،  يبه خود اقتصاد  گرايش  

منـافع   ندر نظر گـرفت   عبارت از    ي اقتصاد ي اجتماع گرايش  ،در مقابل .  خود است  يمنافع شخص 
 گـرايش   و   ي به خـود اقتـصاد     گرايش   اهميت   ،هاي سياسي  در تصميم گيري  . استكل اجتماع   

 كه افـراد قـدرت انتخـاب        ي زمان  و ي انتخابات ي و در رفتارها   سته مي شود  برج ي اقتصاد ياجتماع
زيـرا انگيـزه    .  كـرد  ي بررسـ   آن را     تـوان  ي كننـد مـ    ي خـود عمـل مـ      گرايش هاي  طبقدارند و   

پاسخدهي و تفكر در مورد وضعيت اقتصادي و اسناد در مورد داليل وضعيت اقتـصادي افـراد در                  
كـه اراده و    اسـت   ك  يـ ق انتخابـات دموكرات   يـ از طر مثـال   به عنوان   . بيشتر است ها  اين موقعيت   

ر ي هـا در مـس  يريـ گمي كنـد و تـصم   يدا م ي انعكاس پ  يريم گ يخواست ملت به درون نظام تصم     
 يعي عـدالت تـوز  ي اصلي محورهايز حتي ن ياسي س يدر حوزه ها  .  شود يت م ي هدا ياهداف جمع 

 شوند و بـر  ي افراد مي ذهن ي داور ياوارد حوزه ه   ياقتصاد فردگرايي ، انصاف و  يبرابراز،  ير ن ينظ
ر يـ امـور غ از گـر   يد يبرخـ  از امـور منـصفانه و        ي برخ ي گاه ،كردهاين رو يك از ا  يه باور به هر     يپا

   ).1998، 1تورن بالم و ورمونت( شوند ي ميتلق منصفانه
 اساس محاسبه بر راخود  ياسيكه فرد رفتار سن است يا ياسي در علوم سيكرد اصليك روي

 برآورد ي اقتصادياست هايخصوص سه  ب، دولتياست هاي حاصل از سيان شخصيسود و ز
 كه استوارندفرض بر اين  يسازمان  وي در علوم اجتماعي رفتاريهانظريهباً همه ي تقر وكنديم

 ،2لريم(كنند ي خود رفتار ميت اقتصادير وضعييبا تغ مرتبط و يها طبق نفع شخصانسان
   ). 1998 ،3ك ملرس، اسكوارتز و كو؛1999

ها بـه     هاي مردم در رفتارهاي انتخاباتي اين است كه آن         گرايش  يك نظريه ضمني در مورد       
اين مسئله مي تواند    . عوامل فردي از قبيل  وضعيت اقتصادي و يا اجتماعي خود توجه مي كنند             

ان در زمـ  . هـا را تعيـين كنـد       گذارد و رفتارهـاي سياسـي آن      بحتي بر نخبگان جامعه هم تاثير       
مردم، كانديداها با دادن وعده هاي انتخاباتي در مـورد افـزايش   ي  ارانتخابات و در موقع نياز به آ    

دادن سطح اقتصادي و زندگي مردم و دادن ارزاق ارزان با كوپن و كاهش قيمـت هـا، رفتارهـاي          
راي بممكن است برخي از اين رفتارها كه        . دهندگان را به نفع خود تغيير مي دهند       رأي  سياسي  

جلب  آراء انجام مي گيرد، بر متغيرهـاي اقتـصادي افـراد تـاثير گـذارد ولـي در كـل، بـر رشـد                          
  ).2004 ،4سگاردربرو و كو( اقتصادي جامعه تاثير منفي داشته باشد

                                                 
1. Tornblom & Vermunt    
2. Miller  
3. Mellers & Schwartz & Cooke 
4. Bruce & Korsgaard 
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 ،يم رفتاري تصم نظريهو  انتظار،نظريهل ياز قب رفتار، زش ويك انگيكالسالگوهاي براساس 
 فرايندهايمي كنند از تالش  ،ي شخصيامدهايا پيفع انمبه حداكثر رساندن براي افراد 
 يها ارزشهت، محاسبي ظرف- انتظارهمحاسب ،ه عنوان مثالب( ياشده حساب  آگاهانه ويشناخت

ها و  ن نگرشي فرض شود ااگر معموالً .)2002 ،1لي بوف شافير و( جويند سود )مورد انتظار
از با ي ارضاء نيلگوا. دشوني ممنتهي ييامدهايپ به، دارند ي نفع شخصيطور عقالنه رفتارها ب

 يريگمين كه تصمي بر ايمبن اند؛ به يكديگر شبيه ي انسان عاقل اقتصاديريم گي تصمالگوي
 شان يفع شخصانما يا رجحان ها يشان برآورده شود ي انتخابيها  است كه راهدر جهتيها انسان
  ).2004 برو و كورسگارد،( شودارضاء 

دهندگان رأي    ت است كه    ين واقع ي و انتخاب دوباره جورج بوش بازتاب ا       2004سال  انتخابات  
 ممكـن   ياست جمهور ي ر ي هر چند نامزدها   يعني. ندفتم گر ي خود تصم  "شناخت منافع "ه  يبر پا 

 رأي يهـا   صـندوق يرا به بحث نگذارند، اما در پـا      ) 2002 ،2پترسون ("يموضوعات واقع "است  
 را فـراهم    - ي و خـواه معنـو     ي خواه ماد  -ن منافع   ين نامزد باالتر  ين درك وجود دارد كه كدام     يا
 به احزاب، بلكـه بـا       ي احساس يه وابستگ ي كسان نه بر پا    ياريپس بس ). 1384 ار،يدهش(  آورد يم

قـاً  ي بودن دق  يعقالن  و ينفع شخص  ).2001  ، 3پومپر(  دهند يمرأي     فراتر از آن     يزيتوجه به چ  
 بـه   ي عاقالنـه بـستگ    يك فرد به  واكنش نفـع شخـص        يش  رايا گ ريده شده اند ز   يچيگر پ يكديدر  

  ).2004 سگارد،ربرو و كو(است در معرض خطر قرار گرفته  كه دارد يفع شخصمنا يروين
 و  ينه اجتمـاع  يشيـ دهنـده در همـان حـال كـه از پ          رأي    معتقد اسـت كـه      ) 1384( اريهشد

ـ    يرد، نگرشـ  ي پذ ير م يثتأ خود   ي احساس ي ها يوابستگ رأي  . ه بـه انتخابـات دارد      منفعـت طلبان
، ينه موضـوعات در سـطح كلـ       ي در زم  . قائل است  ييها تي گوناگون، اولو  ينه ها يگزبراي  دهنده  

جه انتخابـات   يرا نشان دهد، و به نت       نتواند آن  يقدرت شناخت دارد هر چند ممكن است به خوب        
 به  شرايگت  يه اهم  با توجه ب   .شدياندبي خود   يها تي ها و اولو   يها، دلبستگ  شايردر چارچوب گ  

ن يـ ابـراي  . استشتر ي بيل هايجه محتاج تحلين نت ي ا يك مفهوم نظر  ي به عنوان    يخود اقتصاد 
ن مـشكالت   يـ ها درباره نقش دولت در حـل ا         و باور آن   يد ادراك افراد از مشكالت شخص     يكار با 

  .رديمورد توجه قرار گ
ـ   نس چـار  پژوهش هـاي  بر اساس    ، )2001( 5سـديراج  و، سـديراج    ، كـوكس  )2002( 4ني و راب

بهـره و   در آن هـا      كـه    يهـاي  داوري  و در تصميم گيري هـا    ) 2001( 1يمر و كرك  يچ، اوپنها يفرول
                                                 

1. Shafir & Le Boeuf 
2. Patterson 
3. Pomper 
4. Charness & Rabin 
5. Cox & Sadiraj 
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شـرايطي  ن  يدر واقع در چنـ    .  كند ي م ي را باز  يفي افراد مطرح است، عدالت نقش ضع      يانتفاع آن 
ـ   يريم گ ي تصم ي محور اصل  ي شخص يرجحان ها   در بـاب    يريـ م گ ي در هنگـام تـصم     ي است، ول

  .  بازندي رنگ مي شخصي، رجحان هاياسي و سيئل كالن اجتماعمسا
ن كننده سـطح مـشاركت آنـان در كارهـا           يي افراد را عامل تع    ي روان يها يژگيشناسان و  روان

ها،   از آني گوناگون دارند كه برخي و روانيتي شخصيها يژگيبه باور آنان، انسان ها و .داننديم
گـر، آنـان را از مـشاركت        ي د ي سـازد و برخـ     ي م ياسياركت س مند به مش  ه  شان را آماده و عالق    يا
 گـرايش  ونـگ، افـراد برونگـرا    ي ي در دسـته بنـد  نمونه،براي  . كنديسرد و روگردان م   دل ياسيس
 ي، وضع اجتماعي اجتماع-يات اقتصاديه نظرين بر پايهمچن.  دارندياسي به مشاركت سيشتريب

 آنان  ياسين كننده مشاركت س   ييز تع ين و درآمد زان سواد   ي افراد مانند جنس، سن، م     يو اقتصاد 
بـراي  معتقد است كه مردم     ) 1384( 2ارونسون .)1384 ،يكالنتر(  است ياسي س يت ها يدر فعال 
 آورنـد و    ي مـ  يق رو يـ  دق يهـا  ليه و تحل  يس جمهور به تجز   يل انتخاب رئ  ي مهم از قب   يرفتارها

 در  ي انتخابـات  يمورد رفتارها  انجام شده در     يها پژوهش.  كنند ي عمل م  يكمتر در سطح ظاهر   
  . بوده استياسي در رفتار سي به خود اقتصادگرايش كا نشان دهنده نقش يآمر
ـ  ياست  همه افراد صادق     برايكسان و برابر    ي به طور    يا فرض نفع شخص   يكه آ  نيا شتر يـ  ب ،ها ن

 وارد   را يفع شخـص  انـ م  چگونـه   هنگـام در معـرض خطـر بـودن         دارد كـه افـراد    به ايـن     يبستگ
، ينفـع شخـص     موجـود در   يهـا   تفـاوت  ).1989 ،3يكراگالنـسك ( كننـد يمـ  ي عقالن يندهايفرا

 هستند كه   ين معنا كه افراد خاص    ي به ا  ،دهدير قرار م  ي را تحت تاث   ي شناخت ي عقالن يهاپردازش
جـه  ي و در نت   دارنـد  يزش كمتـر  يـ انگ خود   يفع شخص انم دنبال نمودن    گران در يسه با د  يدر مقا 

ـ  يها شدن به پردازش  كمتر در معرض وارد       .رنـد ي گ ي آگاهانـه و حـساب شـده قـرار مـ           ي عقالن
شـده اسـت    شنهاد  يـ پ) 1993 (4مونيافتـه توسـط سـ     ي گسترش   يه ها ي بر اساس نظر   نيهمچن
 قرار دارنـد    ي درجه باالتر   در ي اجتماع گرايش يعني در    گراني د ي به سو  يابي كه در جهت   يافراد

 يها انگر تفاوت ين سازه ها ب   يبه هر حال ا    .ندنمي ك عمل   ي و عقالن  يكمتر بر اساس نفع شخص    
 بـه حـداكثر رسـاندن       گـرايش   نـه   ي افـراد در زم    يهـا   با تفاوت  است و نه شناخت   ي در زم  يفرد

 بـه  گرايش   موجود در    يها تفاوت .)1993سيمون،   (قرار دارد  در تضاد    يشخصفع  انمامدها و   يپ
 را كه توسـط رفتارهـا و        يفع شخص زان محاسبه ن  ي تواند م  ي م ي اجتماع گرايش   يا   گراني د يسو

ن يـ تمـام ا  . ن كنـد  يـي رد، تع يـ گير قرار مـ   ي تحت تاث  يط خارج ي مح ييزان باز نما  يها و م   نگرش

                                                                                                                     
1. Froehlich, Oppenheimmer & Kurki 
2. Erunson 
3. Kruglanski 
4. Simon 
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كـسان  ي يفع شخـص انـ مب يها در تعق انسانرفتار  و  انگيزش   كه   مي كنند  آشكارا فرض    هانظريه
  ).2004 سگارد،ربرو و كو( ستين

 ادراك ي اقتـصاد يلفه برابرؤ دو مي به خود اقتصادگرايش   پرسشنامه   يل عامل يفلدمن از تحل  
 شرايطكرد برابرخواهانه نسبت به     يان كننده رو  يعامل اول ب  . دست آورد ه   را ب  يشده و اخالق كار   

كـه در    ي در حـال   اسـت ن مـردم    ي ب ي و برابر  ي به عدالت اجتماع    آن يو توجه اصل  است   ياقتصاد
شرفت يـ  نـشانگر پ   كـل ورد نظـر اسـت و در        نه انجـام كـار مـ      ي به ي مالك ها  يلفه اخالق كار  ؤم

 بـر   ي اسـت كـه مبتنـ      ي اخالق كار  يها شرفت بر طبق مالك   يزش پ ي كل جامعه و انگ    ياقتصاد
-ات روان ياست و در ادب   ) شرفتيزش پ يانگ( 2كلند مك و )زمياخالق پروتستان ( 1 وبر يها دگاهيد

  ).1386 ،3كورمن(  مشهور شده استي به اخالق كاري صنعتيشناس
ق يدگاه تناسب است كه از طري، نشان دهنده دي اجتماعي به زندگي اخالق كاريريگجهت

ل به پاداش دادن يتناسب نشان دهنده تما.  شوديان مي و انصاف بي اقتصادفردگراييدگاه يدو د
 ين پاداش از افراديغ داشتن ايشرفت جامعه سهم دارند و دري در جامعه است كه در پيبه افراد

 برابر به ي نشان دهنده دسترسي خواهيبرابر. شرفت جامعه ندارنديبه پ ياست كه مساعدت
 ).1383 ،يضيعر( ع مجدد ثروت استيكسان با همه افراد جامعه و توزي و رفتار يخدمات اساس

 اقتصادي و انصاف و رويكرد برابري خواهي فردگرايي مؤلفهرويكرد مبتني بر تناسب شامل دو 
       ).2000 ،4ايلكان و فيليپز( استتساوي  نياز و مؤلفهشامل دو 

  كه سخت كار   ي است كه بر طبق آن فرد      ي به اخالق كار   ي توجه اصل  ي اقتصاد يياردر فردگ 
د يـ  كننـد با  ي كه كمتر تـالش مـ      ي داشته باشد و افراد    ي دسترس يشتريد به منابع ب   ي كند با  يم

ن يـ ل ارث اي از قبينيان و قويت خصوصيبا توجه به مالك.  ببرند ي از خدمات اجتماع   يبهره كمتر 
 ي در فرصـت هـا     ين افـراد نـابرابر    يـ رد و فرزنـدان ا    يـ گي را در نظـر نمـ      ين نسل ي رفاه ب  ،كرديرو

 يه ا ي و عدالت رو   يعي عدالت توز  ،ي خواه يگر اصل برابر  ياز طرف د   . كنند ي را تجربه م   ياجتماع
ون دادهـا بـه طـور        است كه در آن بـر      يتي بر عدالت، موقع   يت مبتن يموقع. را همزمان در بردارد   

ف شده است كه مردم بـه       ي توص يت به گونه ا   ي موقع يه ا ياز نظر عدالت رو   .  شود يع م يبرابر توز 
 نـشان   يبرابرخـواه  . دارند يكساني يع برون دادها دسترس   ي در مورد توز   يريم گ ي تصم فرايندهاي

ع مجدد ثروت   يكسان با همه افراد جامعه و توز      ي و رفتار    ي برابر به خدمات اساس    يدهنده دسترس 

                                                 
1. Veber 
2. Mc Kland 
3. Korman 
4. Ilcan & Philips  
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زان ي به م  ي است توجه اساس   يگر برابرخواه ي د مؤلفهاز كه   ي بر ن  ي مبتن يكرد اجتماع يدر رو . است
   ).1383، يضيعر( از افراد جامعه استين

اقـت و   يو ل  يستگيـ  بـر اسـاس شا     ياسـ ي و س  ي ادار يض نقـش هـا    ي، تفـو  ي فرصـت  يدر برابر 
شـهروندان خواهـان آن هـستند كـه     ، ين نـوع برابـر   يـ در ا . افراد مطـرح اسـت     ي واقع يتوانمند
 دارد يشتريـ سپرده شود، هر كس تجربـه و تخـصص ب   به افراد   يستگيت ها بر اساس شا    يمسئول

 دربـاره   يريـ م گ يتصم برايك از شهروندان    يشرفت داشته باشد و هر    يپ برايز  ي ن يشتريبشانس  
نشان داده اند ) 1998( پزيليلكان و فيا .)1384 و گلپرور، يضيعر(  عمل داشته باشديخود، آزاد

ن ي جمع گرا مثـل چـ  يفرهنگ ها . تفاوت وجود دارد   يها از نظر عدالت اجتماع     ن فرهنگ يكه ب 
 ي مبتن يدگاه ها ي و د  ي اقتصاد فردگراييكا بر   ي فردگرا مثل آمر   ي و فرهنگ ها   ي خواه يبر برابر 

   . كننديد ميكأبر تناسب ت
  داراي از دو جهـت      يار انتخابـات   در جامعـه در رفتـ      ي اقتـصاد  گـرايش هـاي   ل  يـ مطالعه و تحل  

 كنـد و بـا      ي مـ  يي جامعه را بـاز نمـا      ياسيحات و انتظارات س   يكه ترج  نينخست ا : ت است ياهم
 ييجـا ه  ب ر و جا  ييل جامعه را به تغ    يكه م  نيگر ا يد.  برد ين انتظارات پ  ي توان به ا   يمطالعه آن م  

 يام اجتماعيوندان كدام معنا و پ    شهررأي    م در انتخابات،    يابيكه در  نيا. كنديدر قدرت آشكار م   
  ).1383 ،يوسفي(  كنديرا با خود حمل م

ـ   يت اساسـ  يـ  اهم يات جامعه شناخت  ي در نظر  ي به خود اقتصاد   گرايش  مفهوم   كن در  ي دارد، ل
 در نظر گرفته شده يد و منافع افراد در سطح اجتماعيل كالن داده ها تاكي بر تحليجامعه شناس

 وابـسته  يشناخت  روان يرهاين متغ ي و همچن  ي به خود اقتصاد   يش  گران وجود مفهوم    يبا ا . است
  .به آن كمتر مورد مطالعه قرار گرفته است

ن يران از همـ   يـ  در ا  يبـه خـود اقتـصاد     گرايش  ا  ين است كه آ   يك مسئله مطالعه حاضر ا    ي    
 در جامعـه    ي بـه خـود اقتـصاد      گرايش  ز در   ي ن يگري د ي ها مؤلفها  يل شده است    ي ها تشك  مؤلفه

 اسـت؟   2ييايـ  و پا  1اعتبـار   داراي ي اقتـصاد  فردگرايـي ا پرسشنامه   يكه آ  ني و ا  ان نقش دارد؟  ريا
ن ي تـوان چنـ  يجـه انتخابـات مـ   ينت  وي بـه خـود اقتـصاد   گرايش ا با توجه به سازه    يآ نيهمچن

 مردم به دنبـال      آيا گري به عبارت د   ؟ مردم به دنبال عدالت بوده اند      ،در انتخابات استنباط كرد كه    
 گـرايش  ن يـ به دست آوردن اطالعات در مـورد ا ؟  بوده اند  ي خود و برابر   يت اقتصاد ي وضع بهبود

نـده  ي مردم و نخبگـان جامعـه در انتخابـات آ          ي تواند بر رفتارها   يآن م  براي يه شواهد يها و ته  
 از  ي گـسترده ا   ين بررسـ  ين رو با در نظر گرفتن مسائل موجود، لـزوم چنـ           ياز ا . ر گذار باشد  يتاث
  . پيدا كردتيگر اهم پژوهشيسو

                                                 
1. Validity   
2. Reliability  
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  روش
 1384 در سـال     مـردم شـهر اصـفهان     ه  ي كل پژوهشن  ي ا يجامعه آمار : جامعه و نمونه پژوهش   

 در انتخابـات   به نظـر مـي رسـد   . دوره نهم شركت كردندياست جمهوري كه در انتخابات ر   بودند
-ميتـصم  بـراي  يت اقتـصاد  ير وضـع  يي تغ يابيپاسخ دادن به سئواالت با توجه به ارز       براي  زه  يانگ
 4 از   يريـ نمونـه گ  بـراي   . شتر اسـت  يـ  انتخابات ب  زمانسه نسبت به قبل در      ي، و امكان مقا   يريگ

و )  مـرد 25 زن و 25 (ي نفـر 50ك نمونـه  يـ  يي روش بازآزما به1اعتباربراي . دشنمونه استفاده   
 25 زن و 15 شـامل  ، مـستقل ي نفر40ك نمونه ي از   ي درون ي به روش همسان   يسنجاعتباربراي  
و بـه منظـور      نفـر    375 بـه حجـم      ي نمونـه آمـار    ،2روايـي ن  يـي  بـه منظـور تع     .دشاستفاده  مرد  

 كه در مطالعه اعتبار پرسشنامه ي افراد. انتخاب شد نفر1000 به حجم ي، نمونه آمار3يابيهنجار
 پرسشنامه مشاركت داشـتند    يياي بودند كه در مطالعه پا     ي مستقل از كسان   شركت داشتند، كامالً  

هـا در    ابـان ي از خ  ي بـود، كـه در مرحلـه اول تعـداد          ي دو مرحله ا   يوه تصادف يه ش  ب يرينمونه گ 
  دردر مرحلـه دوم    انتخـاب و سـپس       ي طبقـه ا   يمناطق مختلف شهر اصفهان به صورت تـصادف       

 از افـراد    ي انتخاب نظـر خـواه     )=3K( يها  پالك يق انتخاب تصادف  يها از طر   ابانيداخل آن خ  
 -1( مجـاور  ي نظر در انتخابات شركت نكرده بود از پالك ها كه فرد موردي در صورت.انجام شد

K 1 و+ K (ك از سـه پـالك مـورد نظـر     يچ ي مورد در ه22در كل .  صورت گرفتيرينمونه گ
قابـل  ) 02/0حـدود ( نفـر    1000افراد در انتخابات شركت نكرده بودند كه بـا توجـه بـه گـستره                

  .ظر گرفته شد حاصل نشده در نيهامالحظه نبود و به عنوان داده
  
  ابزار
 سـئوال   10 شـامل    ي اقتـصاد  فردگرايـي  اطالعات از پرسـشنامه      يجمع آور براي  ن پژوهش   يدر ا 

كـامال موافـق تـا كـامال        ( كـرت يف ل يـ  ط ين پرسشنامه بر مبنا   ي ا يكه پاسخ ها  ) 1981 فلدمن،(
عتبـار   پرسـشنامه از ا    يابياعتباربراي   )1981 ( فلدمن .، استفاده شد   است  شده يكدگذار )مخالف

 گـرايش   و بـا     08/0 را     يفـرد گـرايش   اس بـا    يـ  مق يب همبـستگ  يهمزمان استفاده كـرد  و ضـر       
كس اسـتفاده كـرد     مي با روش وار   يل عامل ياعتبار سازه از روش تحل    براي  . افتي 35/0 را   ياجتماع

  سوال 3 عامل اول و     در سوال   7. افتي را   ي ادراك شده و اخالق كار     ي اقتصاد يكه دو عامل برابر   
  . داشتند35/0 باالتر از ي بار عاملها  آن عامل دوم قرار گرفتند ودر يبعد

                                                 
1. Reliability   
2. Validity   
3. Normalization  
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براي  و   يل عامل يروش تحل از   ي اقتصاد فردگرايين اعتبار پرسشنامه    يي تع  براي ن مطالعه يدر ا 
ـ  ي روش همـسان   دواز   ي اقتـصاد  فردگرايـي  پرسشنامه   يياي پا نييتع  يي بازآزمـا  ييايـ  و پا  ي درون

ب ي كرونبـاخ و ضـر  يب آلفـا ي ضـر يب از فرمـول هـا    يـ ور بـه ترت   ن منظـ  ي بد استاستفاده شده   
، ي درصـد  يرتبه هـا   T و   Zطريق نمرات    ها از  هنجار نيي تع  براي ورسون استفاده   ي پ يهمبستگ

  .محاسبه شد
  
   پژوهشيافته هاي

 
  پژوهشكار برده شده در ه  نمونه ب4ن و انحراف استاندارد يانگي م.1جدول                           

هاي توصيفي   ه  آمار                    
                        نمونه   

  انحراف استاندارد  نيانگيم

  تحصيالت  سن  تحصيالت  سن  تعداد
  74/0  25/7  13/3  63/26 15 =زن 
  01/1  49/7  20/3  04/31  25 =مرد 

نمونه پايايي 
همساني 
  دروني

  91/0  63/7  16/3  83/28 40  =كل
  29/1  29/6  13/3  72/29  25  =زن
  79/1  42/8  26/3  23/34  25 = مرد

  
 ييايپانمونه 

  43/1  33/7  19/3  97/31  50  =كل  ييبازآزما
  85/0  67/9  99/2  14/25  164=  زن
  86/0  91/10  32/3  69/28  211= درم

  
  اعتبار نمونه 

  88/0  84/10  15/3  91/26 375= كل
  89/0  16/9  17/3  79/24  457=  زن
  88/0  66/10  29/3  06/28    543=  مرد

  
نمونه 
  89/0  16/10  23/3  42/26 1000 = كل  يابيهنجار

 به طور كلي در همه نمونه هاي مجزا ميـانگين مـردان در مـالك هـاي                  نشان مي دهد   1جدول  
= 1: اري بـه ايـن صـورت بـود        ذدر مـالك تحـصيالت كدگـ      . استسن و تحصيالت باالتر از زنان       

نتايج نشان داد ميانگين تحصيالت . دانشگاهي و باالتر=  4 متوسطه،=  3 راهنمايي،=  2 ابتدايي،
  .است در نوسان 31 تا 24نيز از آن ها  ميانگين سني و در محدوده متوسطه مردم اصفهان
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  لي با چرخش متماي اقتصادفردگرايي سئواالت سازه يل عامليتحل. 2جدول 
                           عوامل

         سئوال ها          
عامل 
  اول

مقدار 
  ژهيو

عامل 
  دوم

مقدار 
ژهيو  

عامل 
  سوم

مقدار 
ژهيو  

ـ    ي م ير باق يل فق ين دل ير به ا  ي افراد فق  -1 وه ي مانند كه ش
همه فـراهم   براي   را   ين جامعه فرصت برابر   ي در ا  يزندگ
  . سازدينم

      
621/0  

  
94/1  

    

ـ ه افراد فق  يها عل  ت ارشد در اكثر سازمان    يري مد -2 ر ي
 هـستند كـه     ين افـراد  ير آخر يافراد فق :  كند يعمل م 

 هستند كـه از كـار       ين افراد ي شوند و اول   ياستخدام م 
  . گردندياخراج م

      
824/0  

  
82/1  

    

 كـه   ي توانند به موسسات   ير جامعه نم  ي اكثر افراد فق   -3
هاست نفوذ   ار آن يمشاغل با مهارت سطح باال تحت اخت      

  .كنند

      
699/0  

  
75/1  

    

الت خـوب   يتحصبراي  ر از فرصت مناسب     يفق مردم   -4
ار ين بـس  يرنشي فق يرا مدارس نواح  يمحروم بوده اند، ز   
  .ندگريبدتر از مدارس د

  
493/0  

  
68/1  

        

 مشاغل  يرند كه به اندازه كاف    يل فق ين دل ي مردم به ا   -5
  .همه وجود نداردبراي افراد در جامعه براي مناسب 

  
583/0  

  
61/1  

        

رند كه افراد ثروتمنـد و      يل فق ين دل ي ا ر به ي افراد فق  -6
  . دارندير نگاه ميها را فق قدرتمند آن

  
727/0  

  
59/1  

        

 كه  ييها  و تالش  ي آموزش ي با وجود همه برنامه ها     -7  
 كه  يرد، هر كس  ي گ ير صورت م  يكمك به افراد فق   براي  

  . به دست آوردي تواند شغلي كند ميبخواهد كار

  
592/0  
  

  
52/1  

      
  

  

ـ  اكثر افـراد فق    -8 ـ پبـراي    ييتوانـا   داراير  ي شرفت ي
  .ستندين

  
  

    
  

    
634/0  

  
46/1  

رند كـه   يل فق ين دل ير صرفا به ا   ي از افراد فق   ياري بس -9
  . كار كنندي خواهند به سختينم

  
 

        
652/0  

  
37/1  

كه خـود مقـصر      نير، احتماال بدون ا   ي اكثر افراد فق   -10
هـا جـاه     ه در آن  افته اند ك  ي پرورش   يصورته  باشند، ب 

  .شرفت وجود ندارديپبراي زه ي و انگيطلب

          
684/0  

  
22/1  

 به خـود اقتـصادي بـا چـرخش          گرايش   تحليل عامل سئواالت سازه      مربوط به  اطالعات   2جدول
 كـه در آن     نشان مي دهد  متمايل در بهترين صورت يك عامل خالص و دو عامل نسبتا خالص را              

. شـده اسـت    نيـز حـذف      35/0راج و بارهاي عـاملي كمتـر از          درصد واريانس سئواالت استخ    50
 فرصت برابر براي  ها   بررسي محتواي سئواالت نشان داد كه عامل اول را مي توان انطباق سازمان            

عامـل    و ، ضعف مدارس در نواحي فقير نشين، يا فقدان مشاغل كـافي در جامعـه              به عنوان مثال  
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خير در اسـتخدام و   أ تـ  به عنوان مثـال   گهداري فقر   نبراي  دوم را مي توان فشارهاي درون جامعه        
 فقـدان انگيـزش پيـشرفت و    به عنوان مثالعامل سوم را اخالق كاري   و،اولويت در اخراج از كار    

 3 و2، 1سـئواالت    توسـط عامـل اول     7 و 5،6،  4مـشاهده شـد، سـئواالت       . تالش نامگذاري كرد  
چنانچـه مـشاهده    . تخراج شده است  توسط عامل سوم اس    10 و 9،  8توسط عامل دوم و سئواالت      

.  يعني با بيشتر از يك عامل اشـتراك داشـتند          . ناخالص بودند  9 و سئوال    7مي شود تنها سئوال     
  داراي اقتـصادي    فردگرايـي نتايج به دست آمده از تحليل عوامل نشان مي دهد كـه پرسـشنامه               

  . اعتبار سازه است
  

  ي اقتصادفردگراييتخراج شده از پرسشنامه ن و انحراف استاندارد عوامل اسيانگيم. 3جدول 
    عوامل                      

  يفي توصيآمارها
  عامل سوم  عامل دوم  عامل اول

  58/2  36/3  71/3  نيانگيم
  35/2  88/2  52/2  انحراف استاندارد

 فردگرايي عامل پرسشنامه 3، مشاهده مي شود ميانگين و انحراف استاندارد 3 جدول    در چنانچه
هـاي برابـر    فرصتبراي  عامل انطباق سازمان ها     براي  صادي در اين مطالعه در باالترين ميزان        اقت
= ميـانگين (اخالق كاري   براي  تا پايين ترين ميزان     ) 52/2=  و انحراف استاندارد   71/3= ميانگين(

شود كـه مـردم     با توجه به عامل اول ديده مي       .در نوسان است  ) 35/2=  و انحراف استاندارد   58/2
 بيشتري نسبت بـه عـدالت را ايجـاد كنـد،        گرايش  به دنبال تغييراتي در سازمان ها بوده اند كه          

هـا محـروم     زيرا سازمان ها نياز به مهارت هاي سطح بااليي دارند كه مـردم فقيـر جامعـه از آن                  
افـراد فقيـر اولـين       ،1از قبيل كوچـك سـازي      همچنين در برخي سياست هاي سازماني     . هستند

  ). 1384 عريضي و گل پرور،( ند كه كار خود را از دست مي دهندافرادي هست
  

  ييو بازآزما)  كرونباخيآلفا(  ي دروني روش همسان2 به يياي پاضرايب .4جدول
 ييبازآزما  )آلفاكرونباخ(يدرونيهمسان  تعداد سئواالت  ي اقتصادفردگرايي ي هامؤلفه

  432/0  382/0  3  فرصت برابربراي ها  انطباق سازمان
براي  درون جامعه يفشارها
  676/0  648/0  4   فقرينگهدار

  584/0  573/0  3  ياخالق كار
  687/0  729/0  10  ي اقتصادفردگراييپرسشنامه 
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پرسـشنامه   اجـراي  ضريب پايايي بازآزمايي از طريق ميزان همبـستگي بـين دو بـار               4جدول  
بـراي  ها    انطباق سازمان  عامل اول براي   ضريب همبستگي .  را نشان مي دهد     اقتصادي فردگرايي

براي ، و   676/0=نگهداري فقر براي   فشارهاي درون جامعه     ،عامل دوم براي  ،  432/0 =فرصت برابر 
بـر  .  بـود 489/0 = اقتـصادي فردگرايـي كل پرسـشنامه  براي  و 584/0 =اخالق كاري، عامل سوم 

عامل براي ادي  اقتصفردگراييپرسشنامه براي اساس نتايج به دست آمده، ضريب آلفاي كرونباخ     
بـراي  فشارهاي درون جامعه    (عامل دوم   براي  ،  382/0 =فرصت برابر براي  ها   انطباق سازمان ،  اول

كـل پرسـشنامه    بـراي    و   573/0  =)اخـالق كـاري   (عامل سـوم    براي  ، و   648/0 = )نگهداري فقر 
  .  بود729/0=  اقتصاديفردگرايي

ن مطالعـه در    يـ  در ا  مـذكور امه   سه عامل پرسـشن    ييايپا 4 جدول همچنين براساس داده هاي   
 ييايـ  و پا  382/0  = كرونبـاخ  يآلفا" برابر   يفرصت ها  برايانطباق سازمان ها    براي  ن حد   يكمتر
 يآلفـا " فقـر    ينگهـدار بـراي    درون جامعـه     يفـشارها براي  ن حد   ي تا باالتر  "432/0= ييبازآزما

ــ و پا648/0=  كرونبــاخ ــايياي ــ پاضــرايبهرچنــد .  در نوســان اســت"676/0=  يي بازآزم  يياي
ن يـ اس ها ا ير مق ي سئواالت در ز   كمن است اما با توجه به تعداد        يياس ها پا  ير مق يپرسشنامه در ز  

  . در حد مطلوب است687/0 يي با بازآزما729/0 كل پرسشنامه ييايپا. مقدارها مطلوب است
  

  من فلدي اقتصادفردگرايي پرسشنامه T و Zنمرات خام، نمره  ،ي درصدي رتبه ها.5جدول 
 T ينمره ها Z ينمره ها   خاماتنمر  يط درصدانق

10%  26  31/1-  86/36  
15%  88/27  92/0-  73/40  
25%  29  69/0-  04/43  
40%  24/31  23/0-  66/47  
50%  37/32  0001/0  50  
75%  36  74/0  46/57  
90%  9/38  34/1  43/63  
95%  40  57/1  70/65  
 اسـت  Z= 0ميانه نمرات با .  آن آمده است معادلT و   Z نقاط درصدي و نمره هاي       5در جدول   

  . ست اكه نشان دهنده توزيع متقارن داده ها
  

  يريجه گيبحث و نت
 ي اقتـصاد  فردگرايـي  پرسـشنامه    يابيـ  و هنجار  يابيـ ، اعتبـار    ي سنج ييايپاهدف از مطالعه حاضر،     

 مؤلفـه دو   متشكل از    ي اقتصاد فردگرايي  فلدمن يافته ها يطبق   . شهر اصفهان بود   فلدمن در مردم  
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 ي و شخـص   ي سـاختار  ي اجـزا  مؤلفـه ن دو   يـ ا . اسـت  ياخـالق كـار   برابري اقتصاي ادراك شـده و       
 و فـرد بايـد      د در دسترس همگان باشـد     يشرفت با ي پ  بدين معني كه    دهند يل م ي را تشك  فردگرايي

 دهـد   ي نشان مـ   پژوهشن  ي در ا  يل عامل يج به دست آمده از تحل     ي نتا كه، ي در حال  .سخت كار كند  
 يفرصـت هـا   براي  ها    انطباق سازمان  مؤلفهسه    داراي ران،ي در ا  ي اقتصاد فردگراييشنامه  كه پرس 

ن پـژوهش نـشان داد،   يج اينتا .است ي فقر و اخالق كار   ينگهداربراي   درون جامعه    يبرابر، فشارها 
 ي كـه عامـل برابـر      ي بـه طـور    شـده اسـت    جي نتا ي وجود دارد كه باعث ناهماهنگ     يران عوامل يدر ا 

 برابـر و    يفرصـت هـا   بـراي    حاضر به دو عامل انطباق سازمان ها         پژوهشادراك شده در     ياقتصاد
  داراي 7 تـا  4ل شده است كه عامل اول بر سئواالت ي فقر تبدينگهداربراي   درون جامعه    يفشارها
و بيان كننـده     6 مربوط به سئوال     ين بار عامل  يباالتر. است 72/0 و حداكثر    49/0 حداقل   يبار عامل 
ر افراد ثروتمند در جامعـه      يل تاث ي به دل  يادي تا حد ز   يعياست كه عدم وجود عدالت توز     دگاه  اين دي 
 ين بار عـامل   ي كه باالتر  است 82/0 تا   62/0 از   يبار عامل   داراي، عامل دوم    )72/0= يبار عامل ( است

ه بـه  ر در جامعي دهد مشكل كار افراد فقي كه نشان ماست) 82/0 = يبار عامل( 2مربوط به سئوال  
 كه  است 68/0 تا   63/0 از   يبار عامل   دارايعامل سوم   . استران ارشد سازمان ها     يل عملكرد مد  يدل
شرفت يـ زه پ يـ ر بـدون انگ   يـ  است كه بر طبق آن افـراد فق        10 مربوط به سئوال     ين بار عامل  يشتريب

فراد  در مشاركت ا   ي از زمره مباحث و موضوعات محور      ياسي و س  يعدالت اجتماع . افته اند يپرورش  
 ي، دو عامل اصـل    ياسيبنابر نظر فالسفه س   .  است ي خرد و كالن هر جامعه ا      ياست ها يجامعه در س  

.  اسـت  يه ا ي و رو  يعي، عدالت توز  ياسي س ي افراد جامعه در برابر عدالت خواه      ي ها ير در داور  يدرگ
 نسبت  افراد جامعهي هايريم گي به اشكال متعدد در تصم   ي به عدالت اجتماع   يكرد اصل ين دو رو  يا

 و يهمراهـ بـراي   جلب مشاركت مردم ي حكومت ها در راستاياست هايا نبودن سيد بودن   يبه مف 
 به  ي كنون يكردهايرو.  كند يفا كرده و م   ي را ا  يتيبرنامه ها، همواره نقش با اهم       اجراي در   يهمكار

 جوامـع    از ياريدر سـطح بـس     ،"ي اقتصاد فردگرايي، انصاف،   ياز، برابر ين" يعي توز يعدالت اجتماع 
ن ي و در عـ     اسـت   قرار گرفتـه   ي مورد بررس  يشناس  و روان  ي حوزه جامعه شناس   پژوهشگرانتوسط  

 نـسبت بـه     ي به تصورات افراد هر جامعه ا      ي توجه ي مشخص شده كه ب    پژوهش ها ن  يه ا يحال بر پا  
  ). 1384،يضيعر(  شودي و اجتماعياسي سيل به معضالت جدي تواند تبدي، ميعدالت اجتماع

 مناسب ي پرورشي برنامه هاي طراحيكي مربوط به دولت و يكيت عمده، ي فعالدواساس ن يبر ا 
 يهاضيد تبع يران ارشد سازمان ها با    ي مد يدر بخش دولت  .  شود يشنهاد م يافته ها پ  ين  ي ا يبر مبنا 

زه يـ پـرورش انگ براي  برنامه ها ين ببرند و در سطح آموزش و پرورش طراح يمربوط به شغل را از ب     
 در عامـل  گـر، ي از طـرف د .ها بـود  افتن آن ي يد در پ  ي با د و شو ير طراح ين مردم فق  يدر ب شرفت  يپ

 آمـاده  يورطـ هـا    برابر، در واقع مردم معتقدند سازمان     يفرصت ها براي  ها    سازمان يريانطباق پذ 
ها ا گروهيها در مورد افراد  اصوال سازمان .  داشته باشند  ينشده اند كه با افراد محروم برخورد مناسب       
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 ينه كار، فرصـت هـا     ي كنند و در زم    يها رفتار م   ض نسبت به آن   ي هستند و با تبع    يشداوريدچار پ 
بـراي   ي شـغل  ي فرصـت هـا    يعـدم برابـر   از  مثال،  براي  .  كنند يجاد نم يهمه افراد ا  براي   را   يبرابر

  در بـه زنـان را  شرفتيـ زنـان كـه اجـازه پ   براي   يشه ا يده سقف ش  يا پد ي و   ن تر جامعه  ييسطوح پا 
 كـه   ياقدامات. د به اقدامات مثبت پرداخت    ينه با ين زم يا رد  و  توان نام برد   ي م ، دهد يها نم  ازمانس

همـه  براي  نه را   ي كند و زم   ي م يري خاص جلوگ  ي نسبت به گروه ها    يشداوريض و پ  يمعموال از تبع  
رد و  يگ صورت   افتهي توسعه   ي همانند كشور ها   يد اقدامات مشابه  يباران  يدر ا .  آورد يافراد فراهم م  

اسـتناد و   ن   تواننـد اسـتخدام شـوند بـه آ         يكه نم  ير هنگام ي وجود داشته باشد كه افراد فق      يقانون
  .افت كننديحقوق خود را در

ازات يـ ا امت يـ د در حقـوق و      يـ ك جامعـه با   يـ ت گرا، افـراد     ي كل يبر اساس نظم حقوق   ن  ي همچن 
 ي در خصوص بهره مند    يروند شه ي در كنار حقوق عموم    ي اكتساب يهنجارها . برابر باشند  ياكتساب

 ي از فـضاها   يكي است كه    ي اجتماع ي فرصت ها  ين كننده برابر  يكسان، تضم ياز آموزش و پرورش     
 يجاد فرصت ها  يازها و ا  ين ن يتام ).1384،يضيعر( ت در جوامع امروز است    ي با اهم  يعدالت اجتماع 

 بـس   يگـاه ي جا ي اجتماع ن و رفاه  يف تام يكسان كه در مباحث و تعار     ي برابر و    ي و اجتماع  ياقتصاد
جـاد  ي از كـشورها ا ياري را در بـس يعي وسـ ي اجتمـاع ير جنبش هـا ي اخ يها  سال يژه دارد و ط   يو

-ي وجود دارد، دور م    ي كه بر سر راه عدالت اجتماع      ي حول محور برطرف كردن موانع     يكرده، همگ 
  ).2002 ،راهام، گ2002،همكارانچ و يفرول( زند

جامعـه    دهـد كـه در     ي فقر نـشان مـ     ينگهداربراي   جامعه   ي درون يعامل فشارها  يبه طور كل    
 وجـود   يين است در درون جامعـه هـم فـشارها         ي كه مشكل فقدان قوان    ير از فشار سازمان   ي غ يرانيا

 در دو مفهـوم     يد صاحب نظران، رفاه اجتمـاع     ياز د  . دهد ير نم يشرفت به افراد فق   يدارد كه اجازه پ   
 ي اعـضا  يستيـ ر بهز يها، مقررات و تـداب     ه مجموعه سازمان   در مفهوم عام كه ب     يكي:  رود يبه كار م  

 ي بـه گـروه هـا      يدگي در مفهوم خاص كـه عبـارت اسـت از رسـ            يگري شود، و د   يجامعه اطالق م  
ن يـ بر ا  ).1382 آراسته خو، ( است   ريب پذ ي آس يژه افراد وگروه ها   يازمند جامعه، به و   يتنگدست و ن  

ا يف  يكاستن، تخف براي   است كه    يريتداب دامات و  مجموعه اق  ي توان گفت كه رفاه اجتماع     يمبنا م 
، يتـ ي ترب ينـه هـا   ي و رشـد ناهماهنـگ زم      ي از رشد اقتـصاد    ين بردن مسائل و مشكالت ناش     ياز ب 

 ماننـد اقتـصاد، عـدم توسـعه متعـادل       ي اجتمـاع  يده هـا  يـ  امور و پد   ي و پاره ا   ي و درمان  يبهداشت
  ).1383، يضيعر(  رودي در سطح جامعه، به كار مي اجتماع-ياقتصاد

ن يد دارند، از ا   ي تاك يت سودمند ي، بر اولو  ينش عقالن ي گز يل گران الگو  يكه تحل  نيبا توجه به ا    
نه كردن منافع خود اسـت      يشي ب ياست و در پ   يدان س ي در م  ي اقتصاد يگريدهنده باز رأي    دگاه،  يد
رأي   يهنگامپس شهروند . ردي گ ين منفعت شكل م   يشتري به ب  يابي دست يدر واقع در راستا   رأي    و  
م انطبـاق دارد،    يدگاه با عقل سل   ين د يگرچه ا . كتر است ي به او نزد   "است ها ي س يفضا"دهد كه    يم
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 بلكـه بـه خـاطر       ي شود، ممكن است مردم نه به خـاطر منـافع شخـص            ي تصور م  ين حال گاه  يبا ا 
ع ه منـاف  يـ  توانـد بـر پا     يمـ رأي    هر چنـد    . كنندمي  شرفت جامعه خود در امر انتخابات شركت        يپ

 جامعه را برتر شمارد يدهنده سالمت اقتصادرأي  ن احتمال هست كه    ي ا يرد، ول ي شكل گ  يشخص
 ي او بهبـود مـ  يا است كه وضع اقتصاد   ي پو يك اقتصاد مل  ين باور باشد كه تنها در چارچوب        يو بر ا  

ده و بـو "دهنده رأي   يوضع مال" يابيند ارزبراي  تواند يمرأي   ،  يه منطق اقتصاد  يپس بر پا  . ابدي
 در صـورتي كـه      ).1991،  1كنووسكي و فـولگر   (رد  ي شكل گ  " جامعه ي اقتصاد يوضع كل "ه  يا بر پا  ي

تورم، بيكاري، سطح درآمد ملـي و كـالً         :  اجتماعي داشته باشد   گرايش  فرد در رفتار انتخاباتي خود      
 مسائل و مشكالت جامعه در انتخاب وي تاثير مي گذارد و سرنوشت اجتماعي بر سرنوشت شخصي               

 فردي و اجتماعي افـراد را بـه سـختي مـي تـوان از                گرايش هاي با اين حال    . ترجيح داده مي شود   
 ها برقرار است   درآمد و مسائل اقتصاد فردي تفكيك كرد، زيرا رابطه تعاملي و دو جانبه اي بين آن               

  ).2004برو و كوسگارد،(
 با برآورد سود و زيان دست بر پايه نظريه سودمندي مشاركت سياسي يا نظريه عقالني، انسان ها      

-آنان پيش از اين كه به هرگونه مشاركت سياسي بپردازند، عاقالنه بررسـي مـي              . به اقدام مي زنند   
آنان سودي در بر خواهد داشت يا نـه؛ چنانچـه           براي  كنند، آيا مشاركت سياسي در موردي خاص،        

شـود، از مـشاركت سياسـي       سودي از آن مشاركت متصور نباشد يا به احتمال زياني متوجـه آنـان               
بـه ايـن رويكـرد نظريـه        . خودداري خواهند كرد، وگرنه وارد ميدان مشاركت سياسي خواهند شـد          

در حقيقـت مـي تـوان گفـت كـه رفتـار             ). 1384 كالنتـري، ( مي شود  انگيزش اقتصادي نيز گفته   
ا را از زاويـه بهـا و        افراد در بازار، كاالهـ    . مردمان در بازار سياست همانند رفتارشان در بازار كاالست        

: كيفيت مي سنجند و مقايسه مي كنند و كاالهايي را مي خرند كه از ديد اقتصادي به صرفه باشـد               
خود را به كساني يا احزابـي مـي دهنـد    رأي  در بازار سياست نيز به همين شيوه رفتار مي كنند و      

-نظريـات اقتـصادي     بـر پايـه     . دهنـدگان مـي دهنـد     رأي    كه بهترين پاسخ را به درخواست هاي        
جنس، سن، ميزان سواد و درآمد نيز : اجتماعي، وضعيت و موقعيت اجتماعي و اقتصادي افراد مانند  

البتـه در   ). 1384 كالنتـري، ( تعيين كننده مشاركت سياسي آنان در فعاليت هـاي سياسـي اسـت            
رد، لـيكن تحـت     چند ويژگي هاي اجتماعي افراد اهميت دا       رابطه با مسائل سياسي و انتخاباتي، هر      

كه در انتخابـات رياسـت جمهـوري        : ، معتقد است  )1384(پيمان  . است هاي رواني فرد     مؤلفهتاثير  
 و از   دادهها وعده عـدالت اجتمـاعي و فقرزدايـي           دادند كه به آن   رأي    ايران، مردم اكثرا به كساني      

 طبيعـي و    ، جامعـه مـا عليـرغم منـابع        ي كـرده بودنـد    رأي    مصايب و رنج هاي آنـان داسـتان سـ         
درآمدهاي سرشار نفت، با افزايش شكاف اقتصادي روبه رو بـود و بـه تبـع آن در سـطوح مختلـف                      

                                                 
1. Konovsky & Folger  
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 بـه خـود     گـرايش   ن جهـت    ياجتماعي، مردم با مشكالت ملموس و روزافزونـي روبـرو بودنـد و بـد              
ران، پرسـشنامه   يـ  اغلب مردم ا   يبا توجه به مشكالت اقتصاد     .افته است يش  يران افزا ي در ا  ياقتصاد

 يش برنامه ها  ي در جهت افزا    مي تواند   دولت ي ها ياست گذار يكه س نشان داد    ي اقتصاد فردگرايي
 . باشدي اقتصاديا جمعي يفرد
 و   و اعتبـار   يياي از پا  ي اقتصاد فرد گرايي  كه پرسشنامه    دادن مطالعه نشان    يج ا ينتا يبه طور كل   

براي ران  يآن در ا    اجرايو  در عامل اول    ن باالتر   يانگي و با توجه به م      الزم برخوردار است   يابيهنجار
 ينمـره هـا    . رسـد  ي موجـه بـه نظـر مـ        ي و جامعـه شناسـ     يشـناخت   روان يها كاربرد در پژوهش  

بـراي   توانـد در انتخابـات مرحلـه دهـم           ي مـ  يسه ا يـ  مقا يل عدم وجود گروه ها    ي به دل  يابيهنجار
 گرايش هـاي  ل روند   ي بتوان تحل  ق آن ي از طر  تا به كار رود     يراني جامعه ا  ي اقتصاد فردگراييسه  يمقا

  .  را نشان داديا فردي ياجتماع
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