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مســئلۀ اخــالق در جوامــع همیشــه از مباحــث بحث برانگیــز در دنیاســت. بی اعتنایــی، 
شــناخت نادرســت و پــردازش نابجــا و غیراصولــی آن هــا باعــث می شــود جامعــه رو 
بــه ســویی گام بــردارد کــه در طوالنی مــدت شــاهد تباهــی اوضــاع و رفتارهــای اخالقــی 
ــرار  ــته ق ــر از گذش ــرفته تر و متراکم ت ــی پیش ــه در دنیای ــون ک ــیم؛ به خصــوص اکن باش
داریــم و جوامــع تحت الشــعاع رســانه های جمعــی هســتند. بــه نظــر می رســد بــا 
پیشــرفت های اخیــر بشــر و تغییــر الگوهــای زندگــی و روابــط انســانی، به ویــژه بســط 
الگوهــای جدیــد زندگــی اجتماعــی، مســائل اخالقــی نیــز شــکل های جدیدتری بــه خود 
ــار دانش آمــوزان، نافرمانــی و  ــه رفت گرفته انــد. مشــکالت و مســائل اخالقــی مربــوط ب
گســتاخی نوجوانــان نســبت به اولیــای خــود، بداخالقی های  رایــج در زندگی زناشــویی، 
رفتارهــای غیراخالقــی تماشــاگران و ورزشــکاران در اماکــن ورزشــی، خشــونت های 
قومــی و نــژادی، تروریســم، بداخالقی هــای سیاســی و...، همگــی از معضــالت جدیــد 
هســتند (بختیــار نصرآبــادی، حیــدری و بهــروان، ١٣٩٠: ١۴٠). درواقــع، بســیاری از 
مشــکالت اخالقــی در اوضــاع و احوالــی پدیــد می آینــد کــه «تعــارض وظایــف» در 
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میــان باشــد؛ یعنــی در مــوردی کــه یــک اصــل اخالقــی بهســویی میکشــد و اصلــی 
ــا١، ١٣٩٢: ٢٢).  ــر (کی.فرانکن ــر بهســویی دیگ دیگ

حیــات  از شــروع  عمیق تــری  ریشــه های  بشــری در تاریــخ  باآنکــه جامعــۀ  
بشــری دارد، آدمیــان در حــل مســائل زیســت جمعی شــان پیشــرفت به نســبت 
کمــی داشــته اند؛ پیچیدگی هــای جدیــدی بــه وجــود آمده انــد و هــر نســلی در آن بــا 
ــاد  ــه، انســان ها ی ــه رو گشــته اســت. باوجــود قرن هــا تجرب ــازه ای روب دردســرهای ت
ــد و همدیگــر را  ــر معایــب و رذایــل خــود بیفزاین ــدون آنکــه ب ــه ب ــد چگون نگرفته ان
غــرق در تهمــت و خــون نماینــد، بــا همدیگــر زندگــی کننــد. جامعــه ای کــه فــرد در 
آن زندگــی می کنــد، در آن واحــد، بــرای وی هــم بســتری بــرای دســتیابی بــه کمــال 

ــور٢، ١٣٨٩: ٢١). ــی (نیب ــرای فالکــت و بدبخت ــی ب زندگــی اســت و هــم عامل
ــۀ  ــتن در جامع ــای زیس ــات و ضرورت ه ــی از ملزوم ــای اخالق اصــول و ارزش ه
بشــری اســت؛ درواقــع، اخــالق مســئلۀ پیش پاافتــاده ای نیســت کــه فــردی تمایــل بــه 
رعایــت آن داشــته باشــد و فــردی دیگــر نــه. تمــام رفتارهــای  آدمی درگیر مســائل اخالقی 
ــار ســوء به همــراه دارنــد و  ــه همیــن دلیــل، رفتارهــای ناهنجــار اجتماعــی آث اســت؛ ب

ــه  وارد شــوند.  ــه جامع ــری ب ــگاه خســارت های جبران ناپذی باعــث می شــوند گه
نگرانــی دربــارۀ تضعیــف بنیان هــای اخــالق، برانگیزاننــدۀ تأمــالت وبــر٣ (١٩٧۶) 
ــارۀ  ــارۀ پیامدهــای ناشــی از توســعۀ نظــم اقتصــادیِ مــدرن و به طــور خــاص، درب درب
«قــدرت بی انعطافــی» نیــز بــوده اســت کــه توســط «کاالهــای مــادی» بــر زندگــی مــردم 
اعمــال می شــود. وبــر بــه ایــن نکتــه می پــردازد کــه «امتنــاع انســان مــدرن از بــر عهــده 
گرفتــن مســئولیت داوری هــای اخالقــی چگونــه داوری دربارۀ قصد اخالقی را به ســمت 
داوری دربــارۀ ذائقــه ســوق می دهــد». بــرای دوركیــم۴، سســت شــدن پیوندهــای ســنتی، 
اخــالق را «به نحــوی بازگشــت ناپذیر تحلیــل می بــرد»؛ و درنتیجــه، او پیشــنهاد می كنــد 
 .(Smart, 2001) كــه «اولیــن تكلیــف مــا ســاختن یــك اخــالق بــرای خودمــان اســت
تجربــۀ هــر روزۀ مــا تأییدکننــدۀ ایــن مدعاســت کــه اخــالق، به ویــژه در موضوع هایــی که 
1. K.Frankena 
2. Niebuhr 
3. Weber 
4. Durkheim 
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اهمیــت اخالقــی بیشــتری دارنــد، تعهــدی همگانــی اســت. بــرای مثــال، ممنوعیت های 
ــک از  ــد. هیچ ی ــر آوری ــودکان را در نظ ــارۀ سوءاســتفادۀ جنســی از ک ــا درب ــی م اخالق
ــم  ــده ای شــخصی  اســت. احســاس می کنی ــن فقــط عقی ــد ای ــًال فکــر نمی کن ــا عم م
سوءاســتفاده از کــودکان نارواســت و همــه بــه پیــروی از آن ملزم انــد. اخــالق، دســت کم 

در هســتۀ مرکــزی خــود، تعهــدی همگانــی اســت (هینمــن١، ١٣٩٨: ۴۴).
در ایــن گــزارش، در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش هســتیم کــه جامعــۀ ایرانــی بــا تمــام 
مناقشــه هایی کــه بــر ســر اخــالق و تعریفــش و نیــز مرزبندی هــای معرفت شــناختی ای 
کــه دربــارۀ آن وجــود دارنــد، در چــه وضعیــت اخالقــی ای به ســر می بــرد؟ وضعیت های 
گوناگــون اخالقــی به بــاور برخــی اندیشــمندان و پژوهشــگران رو بــه تحلیــل و وخامــت 
ــا بررســی  ــود ب ــالش می ش ــده اســت. ت ــی ش ــائل اخالق ــار مس ــه دچ ــی رود و جامع م
ــه بررســی ایــن موضــوع بپردازیــم. باوجــود  داده هــا، اطالعــات و نتایــج پیمایش هــا ب
تمــام نگرانی هــا و دغدغه هــای موجــود، مســئلۀ اساســی ایــن اســت کــه تــا چــه میــزان 
اخــالق در جامعــۀ ایرانــی رعایــت می شــود. مســئوالن، مدیــران و مــردم ایــران، باوجــود 
طیــف مذهبــی در جامعــه و شــعارهای اخالقــی زیــادی کــه بــه چشــم می خــورد، چــه 
میــزان بــرای حــد و حدودهــای اخالقــی ارزش قائــل هســتند و به درســتی بــه آن هــا عمــل 
می کننــد؟ بــه همیــن  دلیــل ضــروری اســت بــه ایــن دو پرســش اصلــی پاســخ داده شــود:

- روند تغییر ارزش های اخالقی ایران در گذر زمان  به چه شکل بوده است؟ 
- اخالق در چه حیطه هایی کم رنگ تر شده است؟

ادبیات پژوهش
ادبیات نظری

اخــالق اصطالحــی اســت برگرفتــه از خلق و خــوی و در دو معنــای ذهنــی و عینــی بــه کار 
گرفتــه می شــود. در معنــای ذهنــی، اخــالق شــامل وجــدان شــخصی و عمومــی فــرد و 
یــا پیــروی از معیشــت الهــی اســت (راســل٢، بــه نقــل از گرجــی ازندریانی و فلســفی زاده 
حقیقــی، ١٣٩٩: ٢)؛ کــه انســان ها بــا بهره گیــری از تعالیــم دینی، خانوادگی و شــخصی 

1. Hinman 
2. Russell 
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آن را به عنــوان عمــل نیکــو در نظــر می گیرنــد. امــا در برخــی دیگــر از تعاریــف، نوعــی 
رویکــرد تمایزگــذاری بــرای شناســایی اخــالق بــه کار گرفتــه می شــود که بــه مجموعه ای 
از فضایــل و رذایــل اخالقــی اشــاره می کنــد. در ایــن معنــا، اخــالق، مجموعــه اقدامــات 
نیکویــی اســت کــه انســان را بدان هــا دعــوت می کنــد و در ســوی مقابل، اقداماتی اســت 
کــه بایــد از انجــام دادن آن هــا ســر بــاز زد. بنابرایــن اخــالق پیــروی از همــان دســتورات 
خوبــی اســت کــه جایــز هســتند و بایــد بــر مبنــای آن ها عمــل کــرد (پیرســون١ و پاتنــام٢، 

بــه نقــل از گرجــی ازندریانی و فلســفی زاده حقیقــی، ١٣٩٩: ٢). 
ــردی،  ــردی و اجتماعــی نگریســت. اخــالق ف ــوان در دو ُبعــد ف اخــالق را می ت
ــدون  ــارش را ب ــه هــر شــکلی کــه مایــل اســت، رفت اخالقــی اســت کــه فــرد خــود ب
در نظــر گرفتــن مصلحــت نظــام ســامان می بخشــد. اخــالق فــردی، دارای اصولــی 
ــی  ــان ارزش هــای اخالق ــه بی اســت کــه صرف نظــر از حیثیــت اجتماعــی انســان، ب
او می پــردازد. اگــر خاســتگاه اخــالق، فــردی باشــد و اخــالق فــردی ســرلوحۀ 
سیاســتمداران شــود، هیــچ ضمانتــی بــرای عملــی کــردن هنجارهــای اخالقــی به طــور 
گســترده  وجــود نخواهــد داشــت و راه حلــی بــرای رفــع تشــتت ناشــی از اختــالف 
ــی وجــود  ــی از منفعت گرای ــز اخالق گرای ــرای تمیی ــردی و مالکــی ب دیدگاه هــای ف
نخواهــد داشــت. اخــالق اجتماعــی چیــزی قطعــی و مشــخص نیســت؛ یعنــی قواعد 
ــدی  ــی ضــرورت قواع ــد؛ ول ــد باش ــان نیســت و نبای ــه یکس ــا همیش ــار همه ج رفت
تغییرناپذیــر در جنبه هایــی از زندگــی انســانی بــه چشــم می خــورد. مضمــون اصلــی 
ــار اجتماعــی  ــرای رفت ــادی ب ــه قواعــد بنی ــاز ب بیشــتر نظام هــای اخالقــی بازتــاب نی
اســت؛ کــه البتــه ایــن قواعــد برحســب شــرایط گوناگــون تغییــر می کننــد. به ســادگی 
می تــوان دریافــت کــه اطاعــت از قانــون از نظــر یــک فــرد چــه ضرورتــی دارد. اگرچــه 
ممکــن اســت بــرای فــردی خــاص، در شــرایطی ویــژه، اطاعــت از مقــررات اجتماعــی 
ــن دشــواری را  ــگ ای ــه ای هماهن ــت در جامع ــه عضوی طاقت فرســا باشــد؛ به طوری ک
جبــران می کنــد. البتــه ایــن دلیــل قانع کننــده بــه نظــر نمی آید؛ چــون عضویــت در جامعه 

شــرطی نیســت کــه بــه اختیــار فــرد باشــد (مســعودی و ســاداتی زاده، ١٣٩۴: ٢۵).
1. Pearson 
2. Putnam 
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ــی  ــی بی میل ــا نوع ــه ب ــه مدرنیت ــد ک ــان کرده ان ــر  دو، بی ــن٢، ه ــز١ و باوم گیدن
ــا موضوع هــای مهــم اخالقــی و وجــودی همــراه اســت. گیدنــز  بــه روبــه رو شــدن ب
ــی در دورۀ مــدرن  ــا ســؤال های اخالق ــر شــدن ب ــر درگی ــد مقاومــت در براب می گوی
یــک الــزام اســت. بــه همیــن علــت، تجربــۀ مدرنیتــه همچــون تجربــۀ زندگــی در یــک 
جهــان رهاشــده یــا تجربــۀ رویارویــی بــا یــک نیــروی عظیــم مخــرب اســت. دورۀ 
زندگــی و کارهــای شــخصی بــرای افــراد بــه یــک پــروژۀ شــخصی تبدیــل شــده اســت 
ــکِ  ــی و مناس ــی و جمع ــط خانوادگ ــت، رواب ــنتی اش در محلی ــه های س ــه از ریش ک
گــذار کنــده شــده اســت. باومــن هــم مدرنیتــه را بــه همــان صــورت می فهمــد. او بــه 
ــرد، در  ــد. خویشــتِن ف ــر تکه تکــه شــدن  (تجزیه  شــدگی) اشــاره می کن ــر فراگی تأثی
ایــن وضعیــت، بــا شــبکۀ پیچیــده ای از نقش هــا، نظام هــای تخصصــِی تولیدکننــدۀ 
ــه چالــش کشــید)  ــا ب ــا فهــم روزمــره نمی تــوان آن هــا را درک کــرد ی حقایــق (کــه ب
ــه هــدف تبدیــل  ــاوری، ابزارهــا را ب ــان، فن یکســان انگاشــته می شــود؛ و در ایــن می
می کنــد. همچنــان کــه فراینــد ســکوالر شــدن، حقایــق معنــوی و دســتورات اخالقــی 
را تهــی می کنــد، مدرنیتــه می کوشــد اطمینــان را در عام گرایــی و اصــول بنیانــی 
بیابــد. علــم و خــرد، ایرادهــا را پیــدا می کننــد، کنش هــای اصالحــی را برمی گزیننــد 
و ناگهــان بــه فهــم و ســروری بــر جهــان طبیعتــی دســت می یابنــد؛ فهمــی کــه اساســاً 
.(Smith, 2002 :44) کاربــردی اســت و بــر پایــۀ دانــش بنیانــی قــرار گرفتــه اســت

ــد  ــالق بای ــه اخ ــد ک ــه می گیرن ــابه نتیج ــکلی مش ــن به ش ــم باوم ــز و ه ــم گیدن ه
به ناچــار قربانــی میــل مدرنیتــه بــه دســتیابی بــه کنتــرل باشــد. گیدنــز ایــن مســئله را بــه 
دو شــکِل بــه هــم مرتبــط توضیــح می دهــد. اول آنکــه نظام هــای خودارجــاع کارشــان 
تولیــد و کنتــرل معرفــت و قــدرت اســت و اخــالق بــرای ایــن فعالیت هــا امــری عارضی 
و فرعــی بــه شــمار مــی رود. دوم آنکــه بــه پیــش رانــدن نیــروی عظیــم مدرنیتــه به ناچــار 
پیلــۀ «امنیــت وجــودی»٣ را پــاره خواهــد کــرد. امنیــت وجــودی در ســطح نهــادی بــا 
آنچــه گیدنــز «مصــادرۀ تجربــه»۴ می خوانــد، تقویــت خواهــد شــد. منظــور گیدنــز از ایــن 
1. Giddens 
2. Bauman 
3. Ontological security
4. sequestration of experience
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مفهــوم حــذف کــردن آن تجربه هــا و رویدادهایــی از زندگــی اجتماعــی و درنتیجه تجربۀ 
شــخصی اســت کــه توجــه اخالقــی مــا را طلــب می کننــد. منظــور ســؤال های اخالقــی و 
وجــودی ای هســتند کــه بــه دیوانگــی، مجرمیــت، بیمــاری و مــرگ، جنســیت و طبیعــت 
می پردازنــد و ممکــن اســت امنیــت مســلم جهــان روزمــرۀ مــا را بــر هــم بزننــد. نظام های 
انتزاعــی اعتمــاد را تشــویق می کننــد و بــرای محکــم کــردن نظــم روزمــرۀ زندگــی مــا، بــه 
وجــود امنیــت تولیدشــده به وســیلۀ دانــش متخصصــان و مدیریــت ریســک توســط آنان 
تعهــد می دهنــد. در ایــن وضعیــت هــم اخالقیــات بــرای ایــن امــور امــری خارجــی و 
فرعــی بــه شــمار می رونــد و هــم ضــروری اســت کــه ســؤال های اخالقــی از نظــر پنهــان 

شــوند. بــرای گیدنــز مصــادرۀ تجربــه، مصــادرۀ اخالقیــات اســت (همــان، ۴۵). 
هنجارهــای اخالقــی حتــی در یــک جامعــه هــم برمبنــای میــزان ارزش، اهمیــت 
ــه یکســان نیســتند. به طوری کــه ســامنر١، یکــی  ــردم آن جامع ــان م ــرش در می و پذی
از پایه گــذاران جامعه شناســی، آن هــا را بــه انــواع زیــر تقســیم می کنــد: «شــیوه های 
قومــی عبارت انــد از قراردادهــای معمولــی در زندگــی روزانــه؛ ایــن هنجارهــا توســط 
فــرد یــا افــرادی وضــع نشــده، بلکــه خودبه خــود و به صــورت تدریجــی از اتفاقــات 
عــادی زندگــی سرچشــمه گرفته انــد و به عنــوان جزئــی از فرهنگ عامــه، خاســتگاهی 
جــز کل جامعــه ندارنــد. نقــض ایــن هنجارهــا بــا عکس العمــل شــدید مواجــه 
نمی شــود. رفتارهایــی ماننــد ســالم و تعــارف، نحــوۀ پذیرایــی از مهمــان و به موقــع 
ســر قــرار حاضــر شــدن شــامل ایــن هنجارهــا می شــوند. پیــروی از ایــن هنجارهــا نــه  
به خاطــر فــرار از جریمــه یــا زندانــی شــدن و...، بلکــه به علــت تــرس، شــرم و بدنامــی 
اســت. رســوم اخالقــی هنجارهــای نیرومنــدی هســتند مبتنــی بــر اعتقــادات بــاارزش 
و از نظــر اخالقــی بااهمیــت در میــان مــردم کــه نقــض آن هــا عکس العمــل شــدیدی 
را در پــی دارد؛ بــرای مثــال، اعتیــاد بــه مــواد مخــدر، داشــتن فرزند نامشــروع، دزدی 
یــا هــر رفتــاری کــه باعــث بــه هــم خــوردن نظــم و تعــادل رایــج گــردد. در بیــن مــردم 
ایــن اعتقــاد وجــود دارد کــه رســوم اخالقــی بــرای حفــظ یــک جامعــۀ منــزه و منظــم 
اهمیــت اساســی دارد؛ و متخلــف ممکــن اســت به شــدت مــورد انتقــاد قــرار گیــرد، 
ــی اعــدام  ــا حت ــی اعــزام و ی ــه بیمارســتان روان ــی شــود، ب ــی شــود، زندان ــه بدن تنبی
1. Sumner 
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ــه عمــل  ــر اینک ــی ب ــی مبن ــدۀ اجتماعــی و قوم ــی یــک  عقی ــو، یعن ــردد. یــک تاب گ
ــاً  ــی را تقریب ــوم اخالق ــف از رس ــی تخل ــت، گاه ــز اس ــکارا نفرت انگی خاصــی آش
تصورناپذیــر می ســازد؛ ماننــد تابــوی قدرتمنــدی کــه علیــه خــوردن گوشــت انســان 

وجــود دارد (ســامنر، بــه نقــل از حاجیانــی، ١٣٩٣: ٢٩‑٣٠).
ــا  ــی ج ــان مدرن ــد در جه ــادگی نمی توان ــه اخــالق به س ــد ک ــان می کن ــن گم باوم
بگیــرد کــه محصــول پیشــرفت عقالنی اســت. فهــم وی از اخــالق، به بیــان آن از طریق 
مســئولیت فــردی و غیرمشــروط نســبت بــه دیگــری مربــوط اســت. به بــاور باومــن، 
ــرای  ــه ب ــد و دغدغ ــی، تعه ــه مشــارکت مســتقیم، همدل ــی ب ــش اخالق اندیشــه و کن
نیک بختــی دیگــری نیــاز دارد. نگــرش اخالقــی به ناچــار یک طرفــه اســت و نمی توانــد 
به شــکل مقابله به مثــل و در قالــب تبــادل قراردادهــا پایــدار بمانــد. باومــن عامــل 
اخالقــی را «به طــور نامالیمــی فردگرایانــه»١، دووجهــی٢، احساســاتی٣، خودانگیخته۴، 
معطــوف بــه دیگــران۵ و خودبنیــاد۶ می دانــد. مهم تــر آنکــه اخــالق «مدیریت ناپذیــر»٧ 
ــی و  ــه مجموعــه ای از کدهــای اخالق ــد آن را ب ــۀ مــدرن بای ــن، جامع اســت و بنابرای
شــماری از قراردادهــای تبادلــی تبدیــل کنــد کــه اغلــب بــا قانــون بازنمایــی می شــوند. 
باومــن بیــزاری مدرنیتــه را بــه اندیشــۀ اخالقــی بدین شــکل نشــان می دهد: «نــه جهانی 
کــه به صــورت شــناختی تقســیم شــده و نــه جهانــی کــه بــا معیارهــای زیبایی شناســانه 
تقســیم شــده، هیچ کــدام پذیــرای تقســیم بندی های اخالقــی نیســتند. در هــر دو، 
انگیزش هــای اخالقــی بدنه هــای بیگانــه و رشــدهای ســرطانی بــه شــمار می رونــد. در 
فضــای اجتماعی/شــناختی بــه ایــن خاطــر کــه شــخصیت رفیــع و بی تفــاوت قواعــد 
را ضعیــف می کننــد و خلــوص عقــل را بــا لکه هــای غیرقابــل شستشــوی عاطفــه از 
میــان می برنــد. در فضــای اجتماعی/زیبایی شناســانه بــه ایــن خاطــر کــه انگیزه هــای 
اخالقــی گرایــش دارنــد بهچیزهایــی کــه قــدرت اغواگرشــان را تنهــا از بــودن به حرکت 
1. ruggedly individualistic
2. ambivalent
3. emotional
4. spontaneous
5. other regarding
6. autonomous
7. ungovernable
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وامی دارنــد و آماده انــد زمانــی کــه دســتور داده شــود، محــو شــوند» (همــان، ۴۵).
ــد  ــی تهدی ــی نوع ــه «بی تفاوت ــوان ک ــن عن ــا ای ــل٢ (١٣٧٧) ب ــگان١ و ن ــک ل م
ــه عــدم دخالــت در امــور و پذیــرش مســئولیت  ــراد ب ــه مســئلۀ تمایــل اف اســت»، ب
اشــاره کرده انــد. آبــرل٣ معتقــد اســت در جامعــه برخــی شــرایط بنیادیــن وجــود دارنــد 
کــه درصــورت نبــود آن هــا، جامعــه به شــدت دچــار اختــالل خواهــد شــد؛ یکــی از 
مهم تریــن ایــن عوامــل، بی تفــاوت شــدن یــک جامعــه اســت کــه تهدیــدی جــدی بــه 
شــمارمی رود تاآنجاکــه همــۀ ســاختارها را تحت تأثیــر قــرار خواهــد داد (ریتــزر۴، بــه 
 نقــل  از تبریــزی و صداقتی فــرد، ١٣٩٠: ٢). ملویــن ســیمن۵ (١٩۵٩) می نویســد: 
«بیگانگــی اجتماعــی احســاس یــا وضعیتــی اســت کــه هــر فــرد در رابطــه بــا خــود، 
دیگــران و جامعــه بــه اشــکال گوناگــون: احســاس بی قدرتــی، احســاس بی هنجــاری، 
ــروز  ــر از خــود را ب ــر فرهنگــی و تنف ــزوای اجتماعــی، تنف ــی، ان احســاس بی معنای
ــرد  ــی آن، ف ــه ط ــت ک ــی اس ــاری وضعیت ــاس بی هنج ــد او، «احس ــد.» از دی می ده
بــا ســطح باالیــی از انتظــار ایــن را بــر خــود متصــور مــی دارد کــه نزدیــک شــدن بــه 
ــا در گــرو اعمــال و رفتارهایــی اســت کــه از نظــر اجتماعــی  اهــداف دلخــواه، تنه
مقبــول و پســندیده نیســتند» (ســیمن، بــه نقل از عنبــری و غالمیــان، ١٣٩۵: ١٣٩).
خودخواهــی بیــش از هــر چیــز بیانگــر میــل انســان بــه بــرآوردن منافــع شــخصی 
ــه هــر طریــق ممکــن اســت؛ حتــی اگــر ایــن امــر در تعــارض منافــع دیگــر  خــود ب
افــراد قــرار گیــرد. خودخواهــی عالقــۀ پرشــور و مبالغهآمیــز بــه خــود اســت که فــرد را 
وامــیدارد بــه همه چیــز بــا در نظــر داشــتن خــود فکــر کنــد و خــود را بــه همــه ترجیــح 
دهــد (کیویســتو۶، ١٣٨٧: ١٢٢). ایــن مســئله بیانگــر فردگرایــی خودخواهانــه در 
افــراد اســت. ایــن مفهــوم را بــا شــاخصهایی چــون حســابگری بــه نفــع خــود فــرد، 
رقابــت داشــتن بــا دیگــران، بــه فکــر دیگــران نبــودن و تنهــا بــه ســود و منفعــت خــود 
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فکــر کــردن، فقــط بــه فکــر آینــدۀ خــود بــودن، کمــک نکــردن بــه دیگــران و کســب 
موفقیــت حتــی بــه هزینــۀ دیگــران می تــوان مــورد ســنجش قــرار داد.

فردگرایــی خودخواهانــۀ خودمدارانــه به نوعــی از فردگرایــی اطــالق می شــود كــه 
صرفــاً بــر تقــدم منافــع شــخصی مبتنــی اســت. ایــن نــوع از فردگرایــی كــه همــواره 
ــیك از  ــان كالس ــه جامعه شناس ــی موردتوج ــناختی فردگرای ــۀ آسیب ش ــوان جنب به عن
قبیــل دوركیــم، تونیــس١ و دیگــران بــوده اســت، اساســاً مخــل نظــم هنجــاری جامعــه 
ــرار  ــی» ق ــل «فردگرای ــی» را در مقاب ــل٢ «خودخواه ــم اجتماعــی اســت. توكوی و نظ
می دهــد و معتقــد اســت كــه فردگرایــی ممکــن اســت رشــد بیمارگونــه داشــته باشــد و 
بــه دیگــران نیــز حملــه کنــد و همــۀ آن هــا را نابــود ســازد و ســرانجام در خودخواهــی، 
كــه بــذر هــر فضیلتــی را می خشــکاند، مســتهلك شــود. بنابرایــن، فردگرایــی افراطی را 
می تــوان همــان فردگرایــی خودخواهانــه نامیــد. رابــرت بــال٣ و همــکاران او نیــز بیــم 
آن داشــتند كــه فردگرایــی ممکــن اســت رشــدی ســرطانی داشــته باشــد؛ بــه همیــن 
دلیــل بــال، اتزیونــی۴، مک اینتایــر۵، الشــتین۶ و هوئــرواس٧ جنبــش فكــری‑ سیاســی 
ــرد و  ــان ف ــد می ــی جدی ــن تعادل ــد كــه هــدف آن یافت ــاد نهادن «اجتماع گرایــی» را بنی
ــك  ــر ی ــم، «اگ ــر دوركی ــه نظ ــی، ١٣٨٧: ١٣٢). ب ــی و میرزای ــاع اســت (وثوق اجتم
نظــام اجتماعــی تنهــا متشــکل از«خود»هــای سراســر منفعت طلــب باشــد كــه فقــط 
به دنبــال بــرآوردن هدف هــا و امیــال شــخصی خــود بــدون توجــه بــه نتایــج اجتماعــی 
ــش آســیب ها  ــم اجتماعــی و پیدای ــند، آنچــه فرومی پاشــد، نظ عملکردهایشــان باش
و نابهنجاری هــای گســترده اســت؛ زیــرا در جایــی كــه فقــط منفعــت حاكــم اســت، 
ازآنجاکــه هیــچ مهــاری بــر خودپرســتی ها و خودخواهی هــای موجــود در كار نیســت، 
هــر منــی در برابــر مــن دیگــر بــه حالــت آماده بــاش جنگــی اســت؛ و اگــر هــم در ایــن 
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ــم، ١٣۶٩).  ــود» (دوركی ــد ب ــدار نخواه ــس در كار باشــد، پای ــدی آتشب تخاصــم اب
ــد و در نیازهــا  ــه اغلــب در فــرد اجتماعینشــده ظهــور میكن فردگرایــی خودخواهان
و امیــال ایــن قبیــل افــراد ریشــه دارد. فردگرایــی خودخواهانــه پیشبینیپذیــری رفتــار 
اجتماعــی را كاهــش میدهــد، «زمینــه را بــرای تشــدید ناهنجــاری اجتماعــی فراهــم 
میكنــد و نتیجــۀ آن چیــزی جــز افزایــش هرج ومرج نیســت» (چلبــی، ١٣٧۵: ٢٨۶). 

چارچوب مفهومی
در یــک نــگاه کلــی و بــر اســاس مطالعــات انجام شــده، می تــوان حوزه هــای اخــالق 
اجتماعــی را در گســترده ترین نــگاه بــه شــکل زیــر فهرســت کــرد (غالمرضاکاشــی و 

امیــر، ١٣٩٩: ٧): 
‑ اخــالق همبســتگی (شــامل مــدارا، اعتمــاد و مشــارکت اجتماعــی، بی تفاوتی، 
ســرمایۀ اجتماعــی، همدلــی و نوع دوســتی، فردگرایــی و جمع گرایــی، 

خودخواهــی و دگرخواهــی)؛
‑ اخالق صداقت (شامل دروغ و ریا)؛

ــواده و  ــق و خان ــت، عش ــی، خیان ــبات جنس ــامل مناس ــی (ش ــالق جنس ‑ اخ
ارتباطــات دوســتی میــان هم جنســان و هــر دو جنــس)؛

‑  اخــالق حرفــه ای (شــامل اخــالق علــم، اخــالق کار، اخــالق اصنــاف، 
اخــالق اقتصــادی، ارتشــا، تقلــب و فــرار از مالیــات)؛ و

‑ آسیب های اجتماعی و جرایم (شامل خشونت، دزدی، قتل، سوءمصرف مواد و نزاع).
شــهابی و ربانــی (١٣٨٩) نیــز ارزشهــای اخالقــی را در چهــار ُبعــد گنجاندهاند 

(بــه نقل از حاجیانــی، ١٣٩٣: ٧٧‑٧٨):
‑ ارزش های اخالقی فرهنگی: مانند صداقت، راست گویی و یکرنگی اخالقی؛

‑ ارزش هــای اخالقــی اجتماعــی: ماننــد درســتکاری، خیرخواهــی، کمــک بــه 
دیگــران و گذشــت؛

‑  ارزش های اخالقی اقتصادی: مانند امانت داری و پایبندی به قول و قرار؛ و
‑ ارزش های اخالقی سیاسی: همانند انصاف و عدالت. 
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از منظــر دیگــر، هنجارهــای اخالقــی را می تــوان مشــتمل بــر هنجارهــای متقابــل، 
هنجارهــای نوع دوســتی، هنجارهــای انصــاف و مســئولیت اجتماعــی دانســت که همگی 
مغایــر بــا صــور نابهنجارنــد و در مقابــل بی تفاوتــی اخالقــی قــرار می گیرنــد؛ و وجــود 
اعتمــاد اجتماعــی، تعهــد اجتماعــی، صمیمیت، خیــر نامحــدود، نبود احساســات منفی 
در روابــط اجتماعــی و پیگیــری و وفــاداری بــه آرمان هــای اخالقــی از نشــانه های آن 
می تواننــد باشــند. از نگاهــی دیگــر، یکــی از صفــات مهــم رفتــار اخالقــی «مــدارا» اســت 
کــه بــه معنــی  هماهنگــی در عیــن تفــاوت اســت؛ و شــامل مــدارای اجتماعــی، سیاســی، 
اخالقــی و رفتــاری می شــود (عســگری و شــارع پور؛ بــه نقــل از حاجیانــی، ١٣٩٣: ٨٠). 
بــا توجــه بــه مباحــث مطرح شــده، بــرای بررســی اخــالق در پژوهش هــا و 
پیمایش هــا، یافته هــا را در دســته بندی های ارزش هــای اخالقــی همبســتگی (فردگرایــی 
و دگرخواهــی، اعتمــاد)، ارزش هــای اخالقــی فرهنگــی اجتماعــی (صداقــت، گذشــت، 
امانــت داری، انصــاف، رعایــت حقــوق دیگــران، وفــای بــه عهــد، دروغ گویــی، تقلــب، 
دورویــی و تظاهــر، تملــق، ناامیــدی، حــرص)، اخــالق حرفــه ای (وجــدان کاری، 
قانون گرایــی) و آســیب های اخالقی‑اجتماعــی (امنیــت جانــی، روابــط بی قیدوشــرط 
و پایبنــدی بــه ارزش هــا، جرایــم) تقســیم بندی می کنیــم و بــه تحلیــل آن هــا می پردازیــم.

روش شناسی
گزارش هــای پایــش یــا رصــد فرهنگــی، تصویــر١ کلــی و جزئــی (حــاوی داده هــای 
آمــاری ثبتــی و سرشــماری، پیمایشــی، اســنادی و...) از حوزه هــای مختلــف فرهنگ 
بــه دســت می دهنــد؛ ایــن تصویــر، بررســی پدیــدۀ فرهنگــی و شــاخص های آن «در 
طــول زمــان» اســت؛ و بنابرایــن پایــش فرهنگــی بــر «توصیــف» داده محــور وضعیــتِ 
پدیــدۀ فرهنگــی در طــول زمــان تــا امــروز مبتنــی اســت. بــازه زمانــی استفاده شــده 
در ایــن رصــد از دهــۀ ١٣۵٠ تــا جدیدتریــن آمــار دهــۀ ١٣٩٠ یعنــی تــا ســال 
ــه انجــام می شــود و واحــد  ــل ثانوی ــه روش تحلی ١٣٩٧ اســت. پژوهــش حاضــر ب
ــای  ــر از پیمایش ه ــای حاض ــت؛ و یافته ه ــران اس ــور ای ــاهدۀ آن کش ــل و مش تحلی
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(١١)

ملــی صورت گرفتــه، آمارهــای رســمی و داده هــای پژوهش هــای مرتبطــی بــه دســت 
آمده انــد کــه در حــوزۀ اخــالق وجــود دارنــد.

تحلیــل ثانویــه بــا بررســیهای منظــم و متاآنالیــز مطالعــات کیفــی متفاوت اســت 
کــه در عــوض، بــه جمــعآوری و ارزیابــی شــواهد مربــوط بــه یــک نگرانــی مشــترک 
یــا حــوزۀ فعالیــت میپــردازد. تحلیــل ثانویــه میتوانــد شــامل اســتفاده از مجموعــه 
دادههــای کیفــی تــک و یــا چندگانــه و همچنیــن مجموعــه دادههــای کّمــی و کیفــی 
ــتفادۀ  ــور اس ــان به منظ ــد توســط محقق ــن روش میتوان ــن، ای ــر ای ــزون ب باشــد. اف
ــا اســتفاده از مجموعــه  ــا توســط تحلیلگــران مســتقل ب مجــدد از دادههــای خــود ی
ــن  ــت ای ــه کار رود (Heaton, ١٩٩٨). مزی ــده ب ــر ثبت ش ــی پیش ت ــای کیف دادهه
نــوع تحلیــل در کم هزینــه بــودن، وســعت اطالعــات در دســترس، مجموعــه داده هــا 

در طــول زمــان و امــکان تحلیــل بلندمــدت اســت.
برخــی از داده هــای آمــاری موجــود در کار بــه نقــل از برخــی منابــع استفاده شــده 

در کار بوده انــد کــه بــه ایــن شــرح هســتند:
- داده های سرمایۀ اجتماعی (١٣٨۴) به نقل از گزارش اخالق اجتماعی (١٣٩٨).

- داده هــای بررســی آگاهی هــا، نگرش هــا و رفتارهــای اجتماعــی و فرهنگــی 
و  ارزش هــا   ،(١٣٨٢) نگرش هــا  و  ارزش هــا  دوم  مــوج   ،(١٣٧۴) ایــران  در 
ــان (١٣٨٣)، ســنجش هویــت  نگرش هــا (١٣٧۴)، وضعیــت و نگرش هــای جوان
ملــی ایرانیــان (١٣٨۶)، بررســی روابــط بین نســلی (١٣٨٨)، نگرش هــای سیاســی 
مجموعــه  از  جوانــان (١٣٨٩)؛ کــه  سیاســی  نگرش هــای  و  جوانــان (١٣٨۵) 
ــل شــده اند. ــد دوم (١٣٩۵) نق ــت اجتماعــی کشــور، جل ــاالت گــزارش وضعی مق

ــرای ســنجش رضایــت سیاســی در طبقــۀ متوســط  - داده هــای پیمایــش ملــی ب
شــهری ایــران (١٣٧٧)، فرهنــگ سیاســی مردم ایــران (١٣٩۴) و ســنجش دین داری 
در ایــران (١٣٨٨)؛ کــه از کتــاب جامعه شناســی اخــالق (تحلیــل وضعیــت اخــالق 

اجتماعــی در جامعــۀ ایــران، ١٣٩٣) نقــل شــده اند.
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یافته های گزارش

١. اخالق همبستگی 
١ ‑ ١. فردگرایی و دگرخواهی

جدول ١، به ارزش خیرخواهی و کمک به دیگران در جامعه می پردازد. آمارهای بررسی شده 
در رابطه با خیرخواهی مربوط به سال های ١٣٨١ تا ١٣٩٧ هستند. در موج اول ارزش ها 
(١٣٨١)، ٢٨٫٧ درصد مردم معتقد بوده اند که خیرخواهی در جامعه زیاد و خیلی زیاد وجود 
دارد؛ که این درصد بیشترین میزان در رابطه با خیرخواهی در تمامی سال ها و پیمایش های 
انجام شده است. آمار به دست آمده از همان سال های ١٣٨١ تا ١٣٩٧ نشان می دهد که 
بیشتر پاسخ گویان معتقدند که تاحدودی (که تقریباً درصدها در یک دامنۀ عددی بسیار 
نزدیک به هم قرار دارند، یعنی از ٣۴٫٨ تا ۴٢٫٧ درصد) در جامعه خیرخواهی وجود دارد. 

جدول١. روند تغییرات متغیر خیرخواهی و کمک به دیگران در مقاطع زمانی مختلف

عنوان پیمایش ها / پژوهش ها
خیلی کم 
و کم

تاحدودی
زیاد و 
خیلی زیاد

٢٩٫٨٣۴٫٨٢٨٫٧ارزش ها و نگرش های ایرانیان، ١٣٨١

٣۶٫۵٣٧٫٩٢۵٫۵ارزش ها  و نگرش های ایرانیان، ١٣٨٢

٣١٫۴۴١٫۶٩سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٨۴

٣۶٫٣۴١٫١٢٢٫٧سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩۴

۴٠٫١۴٢٫١١٧٫٨ارزش ها و نگرش های ایرانیان، ١٣٩۵

٣٣٫٩۴٢٫٧٢٣٫٣سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩٧

جدول٢. داشتن خیرخواهی در قبال گروه های مختلف اجتماعی

زیادمتوسطکمگروه های اجتماعی 

٢٫١١٢٫٧٨۵٫٣اعضای خانواده
١۴٫۵۴٩٫٩٣۵٫۶همسایه ها و آشنایان

٣٨٫٨۴٠٫٢٢٠٫٩غیرهمشهری ها (غریبه ها)

منبع: سرمایۀ اجتماعی، ١٣٩۴



١۴

(١١)

نمودار ١. داشتن خیرخواهی در قبال گروههای مختلف اجتماعی

جــدول ٢، خیرخــواه بــودن پاســخ گویان را در مقابــل خانــواده، همســایه ها 
بــه  درصــد   ٨۵٫٣ پاســخ گویان  می ســنجد.  غیرهمشــهری ها  نیــز  و  آشــنایان  و 
ــن درصــد بیشــترین  ــال خانواده هایشــان خیرخــواه هســتند. ای ــادی در قب ــزان زی می
ــل  ــل همسایه هایشــان ۴٩٫٩ درصــد و در مقاب درصــد خیرخواهــی اســت. در مقاب

غیرهمشــهری ها ۴٠٫٢ درصــد در حــد متوســط خیرخــواه هســتند.

جدول ٣. روند تغییرات احساس مسئولیت در مقاطع زمانی مختلف

عنوان پیمایش/پژوهش
کم و

خیلیکم
تاحدودی

زیاد و

خیلیزیاد

۴۶٫٩٣٩٫٩١٣٫٣سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٨۴

٣٧٫۵۴٠٫٣٢٢٫١سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩٧

احساس مسئولیت در سه پیمایش سرمایۀ اجتماعی، از سال ١٣٨۴ تا ١٣٩٧، مورد 
بررسی قرار گرفته است. درصدها در سرمایۀ اجتماعی ١٣٨۴ و ١٣٩٧، به سمت احساس 
مسئولیت کم و خیلی کم و میانه تمایل دارند. در پیمایش ١٣٨۴، ۴۶٫٩ درصد از پاسخ گویان 
معتقدند که احساس مسئولیت در میان مردم کم و خیلی کم است و ٣٩٫٩ درصد تاحدودی 
احساس مسئولیت دارند. در سرمایۀ اجتماعی (١٣٩٧)، این درصدها اندکی کاهش یافته اند، 
اما همچنان باال هستند؛ یعنی ٣٧٫۵ درصد پاسخ گویان معتقدند که احساس مسئولیت در 

جامعه کم و خیلی کم است و ۴٠٫٣ درصد تاحدودی احساس مسئولیت دارند.
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جدول۴. احساس مسئولیت در قبال گروه های مختلف اجتماعی

زیادمتوسطکمگروه های اجتماعی 

٢٫۶١۶٫٣٨١٫١اعضای خانواده

١٧٫٣۵٨٫٢٢۴٫۵همسایه ها و آشنایان

۵١٫۵٣٧٫٨١٠٫٧غیرهمشهری ها (غریبه ها)

منبع: سنجش سرمایۀ اجتماعی، ١٣٩۴.

را  داشــتن  مســئولیت  احســاس  اجتماعــی (١٣٩۴)،  ســرمایۀ  پیمایــش  در 
به صــورت جزئی تــر و بــا ســه گویــۀ خانــواده، آشــنایان و غریبه هــا ســنجیده اند. 
بیشــتر پاســخ گویان، یعنــی ٨١٫١ درصــد، گفته انــد کــه در قبــال خانــواده احســاس 
مســئولیت دارنــد و نســبت بــه غریبه هــا و غیرهمشــهری ها کمتریــن احســاس 
مســئولیت را بــا ۵١٫۵ درصــد احســاس مســئولیت کم دارنــد. در رابطه با همســایه ها 
و آشــنایان ۵٨٫٢ درصــد گفته انــد ایــن احســاس مســئولیت به طــور متوســط اســت.

جدول۵. روند تغییرات متغیر خودگرایی در مقاطع زمانی مختلف

عنوان پیمایش ها / پژوهش ها
مخالف و

کامًال مخالف
تاحدی

موافق و

کامًال موافق

بررسی آگاهی ها، نگرش ها و رفتارهای 
٧٣١١٫٢۵١۵٫٢اجتماعی و فرهنگی در ایران، ١٣٧۴

٣٠٫٣١١٫٣۵٨٫۴۵ارزش ها و نگرش های ایرانیان، ١٣٨٢

٣١١١٫٠۵۵٧٫٨۵وضعیت و نگرش های جوانان، ١٣٨٣

٢٧١۴٫۶۵٨٫۴سنجش هویت ملی ایرانیان، ١٣٨۶

٢٣٫١١٣٫١۵۶٢٫۵۵بررسی روابط بین نسلی، ١٣٨٨

۶٣٫٣١٨٫٣١٨٫٣ارزش ها و نگرش های ایرانیان، ١٣٩۵



١۶

(١١)

نمودار٢. روند تغییرات خودگرایی در مقاطع زمانی مختلف

ــه فکــر خــودش  ــه ایــن ســؤال کــه در شــرایط فعلــی هرکــس بایــد ب در پاســخ ها ب
باشــد، داده هــا در جــدول ۵ نشــان می دهنــد کــه جامعــه هرچــه بیشــتر بــه جلــو حرکــت 
کــرده، میــزان خودگرایــی بیشــتر شــده اســت. در پژوهــش «بررســی آگاهی هــا، 
نگرش هــا و رفتارهــای اجتماعــی و فرهنگــی در ایــران (١٣٧۴)»، ٧٣ درصــد از 
پاســخ گویان مخالــف ایــن قضیــه بوده انــد کــه هرکــس در شــرایط فعلــی بایــد بــه فکــر 
خــودش باشــد. در باقــی ســال ها، بیشــترین درصــد متوجــه بــه موافــق و کامــًال موافــق 
بــودن بــا ایــن قضیــه اســت. امــا در ســال ١٣٩۵، در مــوج ســوم ارزش هــا و نگرش هــا، 
دوبــاره بیشــترین درصــد متوجــه بــه گزینۀ مخالــف و کامًال مخالف اســت؛ یعنــی ۶٣٫٣
درصــد از مــردم بــا ایــن قضیــه مخالــف هســتند کــه هرکــس باید بــه فکر خودش باشــد.

جدول۶. ترجیح لذت شخصی بهجای توجه به مسائل جامعه از دید پاسخگویان

موافقتاحدیمخالفعنوان پیمایشها / پژوهشها

٣١٫۵١٫۵۶٧نگرشهای سیاسی جوانان، ١٣٨۵

٣۶٫۵٣۶٠٫۵سنجش هویت ملی ایرانیان، ١٣٨۶

٢٣٫۵١٢٫۶۶١٫۵بررسی روابط بیننسلی، ١٣٨٨

٢١٫٩١٢٫٣۶۴٫٣نگرشهای سیاسی جوانان، ١٣٨٩

جــدول ۶، منظــر دیگــری از فردگرایــی را می ســنجد. در ایــن جدول، بیشــتر از ۶٠
درصــد پاســخ گویان در ســال های متفــاوت و پیمایش هــا و پژوهش هــا، موافــق ایــن 
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قضیــه هســتند کــه لذت شــخصی بــر مســائل جامعــه ترجیــح دارد. از میــان درصدها، 
می تــوان گفــت کــه به طــور میانگیــن ٣٠ درصــد مــردم بــا ایــن قضیــه مخالــف هســتند.

جدول٧. ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی از دید پاسخ گویان

عنوان پیمایش ها / پژوهش ها
مخالف 

(هیچ‑کم)
مردد

موافق

 (زیاد تا حدودی)

۵٣٫٢‑٣۴٫۶ارزش ها و نگرش های ایرانیان، ١٣٧۴

۴٠٫۶١٠٫٧۴٠٫٧ارزش ها و نگرش های ایرانیان، ١٣٨٢

٣٧٫۴٩٫۴۵٣٫٢بررسی هویت ملی ایرانیان، ١٣٨۶

٣۶٫۵٨٫٩۵۴٫۶بررسی روابط بین نسلی، ١٣٨٨

ــش  ــی را ســنجیده اســت. بی ــر جمع ــردی ب ــع ف ــح مناف ــۀ ترجی جــدول ٧، گوی
ایــن  بــا  مختلــف،  پژوهش هــای  و  پیمایش هــا  در  پاســخ گویان،  از  نیمــی  از 
قضیــه موافــق بوده انــد. فقــط در ارزش هــا و نگرش هــای ١٣٨٢، ۴٠٫٧ درصــد 
از پاســخ گویان موافــق و ۴٠٫۶ درصــد مخالــف بوده انــد؛ کــه می تــوان گفــت 

درصدهــای برابــری هســتند.
ــرای ســنجش رضایــت سیاســی در طبقــۀ متوســط شــهری  ــی ب در پیمایــش مل
ایــران (١٣٧٧)، پرســیده شــده اســت کــه آدم هــا چــه انــدازه بــه فکــر یکدیگر هســتند؛ 
ــاد، ٣٫٣ درصــد تاحــدودی،  ــاد، ٠٫۶ درصــد زی ــیار زی ــد بس ــر درصــد گفته ان صف

۴۴٫٨ درصــد کــم و ٢٩٫٣ درصــد اصــًال؛ و ٨٫٩ درصــد نظــری نداشــته اند. 

جدول٨. قضاوت در مورد میزان خودخواهی (دیگرپنداره) مردم

موافقتاحدیمخالفعنوان پیمایش ها / پژوهش ها

٣٧١٫۵۶١٫۵نگرش های سیاسی جوانان، ١٣٨۵

٣۴٫۵۴٫٧۵٩٫٢سنجش هویت ملی ایرانیان، ١٣٨۶

٣۴٫٢٢٫۴۶٠٫٩بررسی روابط بین نسلی، ١٣٨٨

٣٨٫٧٢٫٣۵٨٫۴نگرش های سیاسی جوانان، ١٣٨٩

ــش از ۵٠ درصــد از پاســخ گویان در  ــه بی ــد ک ــان می دهن ــدول ٨ نش ــج ج نتای
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چهــار پیمایــش طــی ســال های ١٣٧۴ تــا ١٣٨٨ بــر ایــن بــاور بوده انــد کــه میــزان 
ــن  ــد؛ ای ــق بوده ان ــردم مواف ــودن م ــواه ب ــا خودخ ــا ب ــردم باالســت ی ــی م خودخواه
ــردم  ــر از ۴٠ درصــد پاســخ گویان م ــور متوســط کمت ــط به ط ــه فق درحالی اســت ک

کشــور مــا را خودخــواه تلقــی نکــرده بودنــد. 

نمودار ٣. قضاوت دربارۀ خودخواهی مردم

ــه  ــن پرســش ک ــا ای ــه ب ــی خودخواهان ــر از گویه هــای فردگرای ــج یکــی دیگ نتای
«سرنوشــت دیگــران برایــم اهمیتــی نــدارد، فقــط بــه خــودم می اندیشــم» در جــدول 
٩ نشــان می دهنــد کــه بیــش از ۵٠ درصــد از پاســخ گویان بــا ایــن گویــه مخالــف و 

فقــط ۴٠ درصــد آن هــا به طــور متوســط بــا گویــۀ مزبــور موافــق بودنــد. 

جدول٩. بیاهمیتی به سرنوشت دیگران

موافقمرددمخالفعنوان پیمایشها / پژوهشها

۵۵٫۴٩٫۴٣۶٫٨سنجش هویت ملی ایرانیان، ١٣٨۶

۵٢٫۵٨٫٩٣٨٫۵بررسی روابط بیننسلی، ١٣٨٨

نتایـج جـدول ١٠، هماننـد جـدول ٩، در پاسـخ بـه ایـن گویـه کـه «در امور سیاسـی 
دخالت نمیکنم تا دچار دردسـر نشـوم» نشـان میدهند بیش از ۶٠ درصد پاسـخگویان 
بهنوعی انفعال و عدم تمایل به رفتار همیارانه و جمعی در حوزۀ سیاسی گرایش دارند.
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جدول١٠. بی تفاوتی نسبت به امور سیاسی

موافقمرددمخالفعنوان پیمایش ها / پژوهش ها

٣٧١٫۵۶٠٫۵نگرش های سیاسی جوانان، ١٣٨۵

٣۶٢٫۵۶١٫۵سنجش هویت ملی ایرانیان، ١٣٨۶

٣٣٫۶٢٫۴۶١٫٩بررسی روابط بین نسلی، ١٣٨٨

٣۶٫١١٫٨۶٠٫۵بررسی نگرش سیاسی جوانان، ١٣٨٩

همان طــور کــه جــدول ١١ نشــان می دهــد، پاســخ گویان در پاســخ بــه ایــن گویــه 
کــه «تجربــۀ زندگــی مــن بــه مــن می گویــد کــه فقــط مراقــب کاله خــود باشــم»، اکثــر 
آن هــا موافــق ایــن موضــوع بودنــد. بــر اســاس ایــن پیمایــش می تــوان ادعــا کــرد کــه 
باوجــود کاهش هــا و افزایش هــای ناچیــز، به طــور متوســط ۵٠ درصــد از پاســخ گویان 

بــر ایــن باورنــد کــه فقــط بایــد بــه زندگــی و مســائل خــود توجــه داشــته باشــند.

جدول١١. خودمحوری (مراقب کاله خود بودن) 

موافقمرددمخالفعنوان پیمایش ها / پژوهش ها

٣٩٫۴۶٫٣۵٢٫٣سنجش هویت ملی ایرانیان، ١٣٨۶

٣٧٫۴١١٫۵۴٧٫٧بررسی روابط بین نسلی، ١٣٨٨

ایســپا (١٣٩٣ب) در یــک طــرح ملــی با ١٠,٧٩٧ نمونه در شــهرها و روســتاهای 
سراســر کشــور، مســائل و آســیب های اجتماعــی در ایــران را از نظــر مــردم، بــه تفکیک 
وجود مســئله در شــهر یا روســتای خودشــان و نیز برحســب وجود مســئله در خویشان 
آن هــا، ســنجیده اســت. در ایــن تحقیــق کــه مهم تریــن تحقیــق ملــی دربــارۀ وضعیــت 
ــر موضــوع خودخواهــی متمرکــز شــد.  ــوان ب ــران اســت، می ت ــار اجتماعــی در ای رفت
نتایــج ارزیابــی پاســخ گویان از وضعیــت خودخواهــی بــه تفکیــک اســتان نیــز نشــان 
ــتان های  ــی در اس ــیوع خودخواه ــترین ش ــدگاه پاســخ گویان بیش ــه از دی ــد ک می دهن
تهــران، اصفهــان و قزویــن وجــود دارد؛ و اســتان های یــزد، خراســان شــمالی و 

خراســان جنوبــی به ترتیــب کمتریــن خودخواهــی از دیــدگاه پاســخ گویان را دارنــد.
جــدول ١٢ نشــان می دهــد کــه در پژوهــش بررســی آگاهی هــا، نگرش هــا و 
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رفتارهــای اجتماعــی و فرهنگــی در ایــران (١٣٧۴)، ٣٠٫١ درصــد پاســخ گویان 
درصــد   ٢٣٫١ و  اســت؛  خیلی زیــاد  و  زیــاد  جامعــه  در  خودخواهــی  گفته انــد 
تاحــدودی و ٣۴٫۶ درصــد کــم و خیلی کــم را عنــوان کرده انــد. در پیمایــش ســرمایۀ  
اجتماعــی (١٣٨۴)، میــزان خودخواهــی از دیــدگاه پاســخ گویان بیشــتر شــده اســت؛ 
به طوری کــه ۴٢٫٢ درصــد معتقدنــد کــه در جامعــه زیــاد خودخواهــی وجــود دارد و 

ــد. ــزان آن را کــم می دانن ٢١٫٩ درصــد می

جدول١٢. روند تغییرات متغیر خودخواهی در مقاطع زمانی مختلف

عنوان پیمایشها / پژوهشها
خیلیکم 
و کم

تاحدودی
زیاد و 
خیلیزیاد

بررسی آگاهیها، نگرشها و رفتارهای 
٣۴٫۶٢٣٫١٣٠٫١اجتماعی و فرهنگی در ایران، ١٣٧۴

٢۵٫١٣٢٫۶۴٢٫٢سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٨۴

در رابطــه بــا حســادت، در پیمایــش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٨۴)، ۴٨٫۴ درصــد 
پاســخ گویان معتقدنــد بــه میــزان زیــادی حســادت در جامعــه رواج دارد؛ ٢٩٫۶

ــراز کــرده و ٢١٫٩ درصــد آن را کــم دانســته اند. درصــد آن را تاحــدودی اب
در ســنجش ســرمایۀ اجتماعی (١٣٩۴)، ٣/٢ درصد از پاســخ گویان خودخواهی 
و حســادت بیــن مــردم را خیلی کــم، ١٢/٩ درصــد کــم، ٣٠/٢ درصد در حد متوســط، 
۴٠ درصــد زیــاد و ١٣/٨ درصــد خیلی زیــاد ارزیابــی کردهانــد؛ و در پیمایــش ســرمایۀ 
اجتماعــی (١٣٩٧)، خودخواهــی و حســادت را ١٨٫٨ درصــد از پاســخ گویان کــم و 

خیلی کــم، ٣٢٫۶ درصــد تاحــدودی، ۴٨٫۶ درصــد زیــاد و خیلی زیــاد دانســته اند.
در بحث فردگرایی و دگرخواهی، با توجه به آمارهای موجود در سال های متمادی 
بررسی شده، پاسخ گویان اذعان کرده اند که مسئولیت پذیری، خیرخواهی و دگرخواهی در 
جامعه بسیار کم وجود دارد؛ یا در طول زمان از آن کاسته شده است. مردم بیشتر به فکر 
منافع و لذت های شخصی خود هستند. این مسائل نوعی بی تفاوتی اجتماعی را به همراه 
دارند که از می تواند از آثار جامعۀ مصرفی باشد؛ جامعه ای که در آن، افراد بیشتر از آنکه به 
این قضیه بیندیشند که تبعات تصمیمات آن ها چه عواقبی برای باقی مردم جامعه خواهد 
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داشت، به لذت ها، منافع و خواسته های خود فکر می کنند؛ به همین دلیل، به راحتی از 
مسئولیت هایی که به آن ها محول می شود، سر بازمی زنند یا آن  را به طریقی به دیگران محول 
می کنند. بااین حال، نباید این را از نظر دور داشت که در شرایط بحرانی همه گیر مردم نسبت 
به یکدیگر احساس مسئولیت و دگرخواهی بیشتری می کنند. در اصل می توان این گونه بیان 
کرد، افرادی که خود را نسبت به باقی افراد جامعه دگرخواه تر می بینند، اغلب همان افرادی 
هستند که از دید پاسخ گویان فردگرایند و در زندگی روزمره توجه زیادی به باقی افراد ندارند 

و منفعت طلب هستند، اما در شرایط بحرانی همه گیر به یاری یکدیگر می شتابند.
١‑٢. اعتماد

ــا جامعــه همــدل و همرنــگ شــود  ــاور جامعه شناســان کارکردگــرا، اگــر انســان ب به ب
ــراد، دلبســته تر  ــگاه اف ــد، آن ــق ایجــاد کن ــی عمی ــۀ عاطف ــر رابط ــا»ی بزرگ ت ــا «م و ب
ــع حاجت هــای  ــرای رف ــاً ب ــراد صرف ــن اف ــط اجتماعــی ای ــد کــرد. رواب ــار خواهن رفت
مــادی و نیازهــای شــخصی نخواهــد بــود. آن هــا بــه همنــوع خــود به عنــوان رقیــب یــا 
دشــمن نــگاه نمی کننــد؛ و از اینکــه در میــان آن هــا زندگــی می کننــد،  احســاس امنیــت 
می کننــد؛ و آنــگاه ایــن فراینــد، خــود باعــث تقویــت و اعتمــاد در بیــن آن هــا خواهــد 
شــد. هنگامی کــه «مــا»ی بزرگ تــر  شــکل می گیــرد، انســان ها اخالقی تــر می شــوند، 
احســاس تکلیــف و تعهــد بــه جمــع می کننــد و از ســر خیرخواهــی بــا دیگــران  رفتــار 
می کننــد. ایــن احســاس تکلیــف بــر اســاس قیــود درونــی صــورت می گیــرد، نــه قیــود 
بیرونــی. عمــل اخالقــی در اینجــا داوطلبانــه اســت و نــه از روی اجبــار. دامنــۀ ایــن «ما» 
می توانــد از ســطح خانــواده تــا ســطح کشــور گســترش یابــد. نقــش و عملکــرد «مــا» 
می توانــد در طــول زمــان و مــکان کوچک تــر یــا بزرگ تــر شــود (چلبــی، ١٣٧۵: ۶٩). 
گیدنــز در اثــر مشــهور خــود در خصــوص پیامدهــای مدرنیــت (١٣٧٨: ١١٠‑١١٩) 
از چهــار نــوع اعتمــاد نــام می بــرد: اعتمــاد بنیادیــن، اعتمــاد بین فــردی، «اعتمــاد اجتماعی» 
یــا تعمیم یافتــه و «اعتمــاد نهــادی» یــا اعتمــاد بــه نظام هــای تخصصــی. از نظــر وی، نــوع 
اول اعتمــاد ویژگــی روان شــناختی و فــردی دارد و بــا هویــت فــرد گــره خــورده اســت؛ نــو ع 
بین فــردی بــا افــراد معــدودی کــه آشــنا هســتند، در ارتبــاط اســت و در روابــط چهره به چهــره 
خود را نشــان می دهد و همان گونه که گفته شــد، مشــخصۀ جوامع ســنتی اســت؛ اما انواع 
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دیگــر (اجتماعــی و نهادی) خصلتی انتزاعی و غیرشــخصی دارنــد. در اعتماد اجتماعی یا 
تعمیم یافتــه، اعتمــاد بــه اشــخاص جای خــود را به اعتمــاد به مقوله های اجتماعــی انتزاعی 
و گســترده تر چــون اصنــاف اجتماعــی می دهــد؛ و در اعتمــاد نهادی، تخصــص و کارآمدی 
ســازمان ها و نهادهــا مطــرح می شــود (بــه نقــل از عبــدی، ١۴٠٠). در ادامــه، بــه ســه نــوع 

«اعتمــاد بین فــردی، «اعتمــاد اجتماعــی» و «اعتمــاد نهــادی» در کار پرداخته می شــود.
١‑٢‑١.  اعتماد بین فردی 

ــاوت، از  ــردم، پاســخ گویان در پیمایش هــای متف ــودن م ــاد ب ــورد اعتم ــا م در رابطــه ب
ســال ١٣٨٢ تــا ســال ١٣٩۶، به طــور واضحــی نظــر میانــه در این بــاره داشــته اند. تنهــا 
در پیمایــش فرهنــگ سیاســی مــردم ایــران، ســال ١٣٨۴، ٧۵٫۴ درصــد از پاســخ گویان 
اعــالم کرده انــد کــه مــردم کــم و خیلی کم قابل اعتماد هســتند.  بیشــترین درصــد میانه رو 
بــودن، بــه پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــا (ســال ١٣٨٢) تعلــق دارد کــه ۵۶٫٩ درصــد 
از پاســخ گویان مــردم را تاحــدی قابــل اعتمــاد دانســته اند. کمتریــن درصــد غیرقابــل 

اعتمــاد بــودن نیــز بــا ٨٫٣ متعلــق بــه پیمایــش فرهنــگ سیاســی مــردم ایــران اســت.
در پژوهــش گرایش هــای فرهنگــی و نگرش هــای اجتماعــی در ایــران (١٣۵٣)، 
در رابطــه بــا قابــل اعتمــاد بــودن مــردم، ۵۴ درصــد از پاســخ گویان مــردم را قابــل 

اعتمــاد تشــخیص داده انــد و ۴۵ درصــد نســبت بــه آدم هــا بی اعتمــاد بوده انــد.
ــان  ــا نش ــودن آدم ه ــاد ب ــل اعتم ــا قاب ــه ب ــز در رابط ــپا (١٣٨۴) نی ــای ایس یافته ه
می دهنــد کــه ۶٢ درصــد مــردم بــا ایــن قضیــه مخالــف و کامــًال مخالــف، ١٣٫٢ درصد 

ــی، ١٣٩٣: ١٠٢). ــد (حاجیان ــق بوده ان ــًال مواف ــق و کام ــردد و ٢٠٫۴ درصــد مواف م

جدول١٣. روند تغییرات متغیر مورد اعتماد بودن مردم در مقاطع زمانی مختلف

عنوان پیمایشها / پژوهشها
کم و 
خیلیکم

تاحدی
زیاد و 
خیلیزیاد

٢٨٫٨۵۶٫٩١۴٫٣ارزشها و نگرشها، ١٣٨٢

٧۵٫۴١۶٫٣٨٫٣فرهنگ سیاسی مردم ایران، ١٣٨۴

٣۵٫۶۴٧٫١١٧٫٣سنجش سرمایۀ اجتماعی، ١٣٩۴

٣۵٫۶۴٣٫١٢١٫٣وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعه، ١٣٩۶
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نمودار۴. مورد اعتماد بودن مردم

در رابطه با اعتماد، پژوهش ها و پیمایش ها با گویه هایی همچون خانواده، فامیل، آشنا 
و همسایه و نیز همشهری و غریبه آن را سنجیده اند. به طور واضح، مورد اعتمادترین گویه از 

دید پاسخ گویان خانواده ها هستند. گویۀ فامیل و دوستان در رتبۀ دوم قرار دارد.

جدول ١۴. اعتماد مردم به گروهای اجتماعی مختلف؛ پژوهش وضعیت اجتماعی، 
فرهنگی و اخالقی جامعه، ١٣٩۶

زیادتاحدیکمگروههای اجتماعی

١٫٧٩٫٨٨٨٫۶خانواده
١٢۴٣٫۶۴۴٫۴فامیل

٣٣٫٩۵١١۵همسایهها و آشنایان
۶٠٫۵٣۴٫۴۵٫١همشهریها

٧٩٫٨١٧٫٧٢٫٧غیرهمشهریها

در جــدول ١۴، بیشــترین درصــد اعتمــاد (٨٨٫۶ درصــد) متعلــق بــه خیلیزیــاد 
ــق دارد.  ــرای غیرهمشــهریها تعل ــه کــم ب ــواده اســت؛ و ٧٩٫٨ درصــد ب ــرای خان ب
در میــان گویههــای همســایه و همشــهری، اعتمــاد بــه همســایه و آشــنایان بیشــتر از 

همشهریهاســت.



٢۴

(١١)

جدول ١۵. اعتماد مردم به گروههای اجتماعی مختلف؛ پیمایش ارزشها و نگرشهای 
ایرانیان، ١٣٨١

زیاد و خیلیزیادتاحدیکم و خیلیکمگروههای اجتماعی

١٫٨٧/٩٨٨٫٢خانواده
١٧٫۵٣٣٫۵٢۴فامیل
٢١٫١٣۴٫۴۴۴٫٣دوستان

جدول ١۶. اعتماد مردم به گروههای اجتماعی مختلف؛ سنجش سرمایۀ اجتماعی 
کشور، ١٣٩۴

زیادتاحدیکمگروههای اجتماعی

٢٫۴١۵٫٨٨١٫٨خانواده

٢٣٫١۵۶٢٠٫٩همسایهها و آشنایان

۶٢٫۵٣٠٫٧۶٫٨همشهریها و غریبهها

ــاً بــه همــان  صورتــی  در جدول هــای ١۵، ١۶ و ١٧ ، روال اعتمــاد مــردم تقریب
اســت کــه در جــدول ١٠ بیــان شــده اســت. درواقــع، از ســال ١٣٨١ تــا ســال ١٣٩٧، 

رونــد اعتمــاد بــه خانــواده بــا درصــدی بیــن ٧۵ تــا ٨٨ رو بــه بــاال بــوده اســت.

جدول ١٧. اعتماد مردم به گروههای اجتماعی مختلف؛ سنجش سرمایۀ اجتماعی 
کشور، ١٣٩٧

زیادتاحدیکمگروههای اجتماعی

٣٫۵٢٠٫۶٧۵٫٩خانواده

٢٢٫٧۵۶٫٣٢١همسایهها و آشنایان

۵٧٫١٣٧۵٫٩همشهریها و غریبهها

پرویــن علی پــور و همــکاران نیــز طــی بررســی تجربــی خــود دربــارۀ اعتمــاد و 
ــه و  ــا مشــارکت در شــهر تهــران، ابعــاد ســه گانه (بین فــردی، تعمیم یافت رابطــۀ آن ب
نهــادی) را بررســی و شاخص ســازی کرده انــد؛ بــر ایــن اســاس، اعتمــاد تعمیم یافتــه 
ــن،  ۵٠٫٢ درصــد متوســط و ٢٣٫٧ درصــد باالســت؛ و  در تهــران ٢۵ درصــد پایی
در کل، متغیــر اعتمــاد اجتماعــی نیــز ٩٫۴ درصــد پاییــن، ۵٧٫۵ درصــد متوســط و 
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ــه باالســت و در  ــاد پاســخ گویان رو ب ــی ســطح اعتم ٣٣٫۶  درصــد باالســت. یعن
کل، میــزان اعتمــاد بین فــردی ٨۶ درصــد از پاســخ گویان متوســط رو بــه باالســت 

ــی، ١٣٩٣: ٨٩). ــه نقــل از حاجیان ــور و دیگــران، ١٣٨٨، ب (علی پ
١‑٢‑٢. اعتماد اجتماعی یا تعمیم یافته

جدول هــای ١٨، ١٩، ٢٠ و ٢١ بــه بررســی چنــد گویــۀ مشــترک در رابطــه بــا 
ــه اصنــاف و گروه هــای اجتماعــی اختصــاص دارنــد کــه در  ــزان اعتمــاد مــردم ب می
۴ پیمایــش  ارزش هــا و نگرش هــا (١٣٨١)، ارزش هــا و نگرش هــا (١٣٨٢) و 
ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی کشــور در ســال های ١٣٩۴ و ١٣٩٧ ســنجیده  شــده اند.
در میــان اصنــاف ذکرشــده در هــر چهــار پیمایــش، نقــش معلمــی در میــان 
پاســخ گویان از اصنــاف دیگــر قابل اعتمادتر اســت. میــزان اعتماد در پیمایــش ارزش ها 
و نگرش هــای مــوج اول (١٣٨١) حاکــی از آن اســت کــه نقــش معلمــی ۶۶٫۵ درصــد 
خیلی زیــاد و زیــاد قابــل اعتمــاد اســت. این درصــد در ســال ١٣٨٢ و مــوج دوم پیمایش 
ارزش هــا و نگرش هــا بــه ٧٧٫٣ درصــد می رســد. در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی ایــران 
(١٣٩۴)، معلمــی نســبت بــه دو پیمایــش قبلــی درصــد کمتــری دارد؛ امــا همچنــان بــا 
ــر از مشــاغل دیگــر اســت؛ در ســنجش  ــل اعتمادت ــاد قاب ــاد و خیلی زی ۵٠ درصــد زی
ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩٧)، ایــن درصــد کمتــر می شــود و بــه ۴۴٫٩ درصــد می رســد.

جدول ١٨. اعتماد تعمیم یافته اصناف؛ پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان، ١٣٨١

زیاد و خیلی زیادتاحدویخیلی کم و کمگروه  های اجتماعی یا اصناف شغلی 

٩٫٧٢۴٫۴۵۴٫۶پزشکان

٣٫٧١۵٫٧۶۶٫۵معلمان

۶٫۴٢٠٫۶۵٩٫۶استادان دانشگاه

١٩٫٧٢٩٫۶٣٧٫٢قضات

٢۴٫۶۴٠٫٣٢٧٫۵روزنامه نگارها (مطبوعاتی ها)

١٧٫٧٢۵٫٨٣۶٫٧روحانیان

‑‑‑مدیران  و مسئوالن دولتی

١۵٫٩٢٧٫٣۴٣٫١مأموران انتظامی و امنیتی



٢۶

(١١)

جدول ١٩. اعتماد تعمیمیافته اصناف؛ پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان، ١٣٨٢

زیاد و خیلی زیادتاحدودیخیلی کم و کمگروه  های اجتماعی یا اصناف شغلی

١١٫۶٣٢٫۴۵۶پزشکان

۵١٧٫٧٧٧٫٣معلمان

۶٫۴٢٣٫١٧٠٫۵استادان دانشگاه

٢٨٫٧٣۶٣۵٫٣قضات

٢۴٫٢۴٣٣٢٫٨روزنامهنگارها (مطبوعاتیها)

٢٨٫٣٣٠٫٨۴٠٫٨روحانیان

٣۴٫١۴۴٫٣٢١٫۶مدیران  و مسئوالن دولتی

١٩٫٧٢٧٫٢۵٣مأموران انتظامی و امنیتی

جدول ٢٠. اعتماد تعمیمیافته اصناف؛ سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩۴

گروههای اجتماعی یا اصناف شغلی 
خیلیکم

و کم
تاحدودی

زیاد و

خیلیزیاد

١٧٫٨٣٧٫۵۴۴٫٨پزشکان

١٢٫٨٣٧٫٣۵٠معلمان

١۵٫١۴٠٫۵۴۴٫۴استادان دانشگاه

٢۵٫۴۴١٫١٣٣٫۶قضات

٢۶٫۴۴۵٫۴٢٨٫٢روزنامهنگارها (مطبوعاتیها)

٢۵٫٢٣٧٣٧٫٨روحانیان

٣٢٫۵۴۴٫٨٢۵٫٧مدیران  و مسئوالن دولتی

٢٢٫٣٣٨٫۵٣٩٫١مأموران انتظامی و امنیتی
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جدول ٢١. اعتماد تعمیم یافته اصناف؛ در سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩٧

گروه  های اجتماعی یا اصناف شغلی 
خیلی کم

و کم
تاحدودی

زیاد و 
خیلی زیاد

٢١٫١۴١٣٧٫٩پزشکان

١۶٫١٣٩۴۴٫٩معلمان

٢٠٫٩۴٣٫٢٣۵٫٨استادان دانشگاه

٣٨٫٩٣٩٫٣٢١٫٨قضات

٣٨٫۶۴٣٫٨١٧٫۶روزنامه نگارها (مطبوعاتی ها)

۴۴٣٣٫۶٢٢٫۵روحانیان

۴٧٫٢٣٧٫٣١۵٫۶مدیران  و مسئوالن دولتی

٣٠٫٧٣٨٫١٣١٫١مأموران انتظامی و امنیتی

بعــد از صنــف معلمــان، پزشــکی در جایــگاه دوم قــرار دارد؛ هرچنــد در ســال 
ــاد و  ــا ٣٧٫٩ درصــد زی ــکان ب ــی (١٣٩٧) پزش ــرمایۀ اجتماع ــنجش س ــرای س اج

ــتند. ــاد هس ــل اعتم ــدودی قاب ــا ۴٣٫٨ درصــد تاح ــا ب ــاد و مطبوعاتی ه خیلی زی
ــئوالن  ــران و مس ــه مدی ــق ب ــاد داشــتن متعل ــا از لحــاظ اعتم ــن درصده کمتری
دولتــی اســت. ایــن درصــد در مــوج دوم پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــا (١٣٨٢)، 
٣۴٫١ درصــد کــم و خیلی کــم و ٢١٫۶ درصــد زیــاد و خیلی زیــاد اســت. در ســنجش 
ــم و  ــم و خیلی ک ــه ٣٢٫۵ درصــد ک ــا ب ــن درصده ــی (١٣٩۴)، ای ــرمایۀ اجتماع س
٢۵٫٧ درصــد زیــاد و خیلی زیــاد تغییــر می یابنــد و درنهایــت، در ســنجش ســرمایۀ 
درصــد مــردم  می شــود؛ یعنــی ۴٧٫٢  محســوس تر  تغییــر  اجتماعــی (١٣٩٧)، 
ــورد اعتمــاد هســتند و فقــط  ــران و مســئوالن خیلی کــم و کــم م ــد کــه مدی معتقدن

١۵٫۶ درصــد از آن هــا مدیــران را قابــل اعتمــاد می داننــد.
در گــزارش ارزش هــا و نگرش هــا (١٣٩۵)، جــواب پاســخ گویان در رابطــه بــا 
میــزان اعتمــاد بــه روحانیــان مملکتــی ١٢٫٣ درصــد و دیگــر روحانیــان ١٨ درصــد 

بــوده اســت.
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١‑٢‑٣. اعتماد نهادی

ــان (١٣٩۵)،  ــی، در پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــای ایرانی ــان نهادهــای حکومت در می
پاســخ گویان ۴٩٫٩ درصــد زیــاد و خیلی زیــاد نســبت بــه دولت اعتماد داشــته اند. شــورای 
نگهبــان بــا ۴٩٫١ درصــد در جایــگاه دوم قــرار دارد. شــهرداری در میــان نهادهــا کمتریــن 
میــزان اعتمــاد را داراســت؛ یعنــی بــا داشــتن ٢٧٫۶ درصــد اعتمــاد کــم و خیلی کــم و ٣٧

درصــد زیــاد و خیلی زیــاد آخریــن نهــاد مــورد اعتمــاد در جــدول بــه شــمار مــی رود.

جدول ٢٢. اعتماد به نهادهای حکومتی؛ پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان، 
١٣٩۵

نهادها
کم و 
خیلیکم

متوسط
زیاد و 
خیلیزیاد

١٩٫۶٣٣٫۶۴۶٫٩مجلس شورای اسالمی

١٨٫٨٣٢٫٧۴٨٫۵مجمع تشخیص مصلحت نظام

١٩٣٢۴٩٫٧شورای نگهبان

١٩٫٩٣١٫۴۴٨٫٧قوه قضائیه

١٨٫۶٣١٫۶۴٩٫٩دولت

٢٨٫١٣۴٫٩٣٧شهرداری

نتایــج نظرســنجی اعتمــاد بــه نهادهــا در دو ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی کشــور 
ــه ســال های ١٣٩۴ و ١٣٩٧، در جدول هــای ٢۴ و ٢٣ مشــخص اند. در  ــوط ب مرب
ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩۴)، بیشــترین اعتمــاد مربــوط به مدارس بــا ۵٠٫١

درصــد بــوده؛ ایــن در حالــی اســت کــه در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩٧)، این 
درصــد بــه ٣۶ درصــد تقلیــل یافتــه اســت، امــا همچنــان مــدارس بیشــترین اعتمــاد 

را نســبت بــه ســایر نهادهــا دارا هســتند.
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جدول ٢٣. اعتماد به نهادها؛ سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩۴

سازمان
کم و 
خیلی کم

تاحدودی
زیاد و 
خیلی زیاد

٢١٫٨٣۴٫۵۴٣٫۴بانك ها

١٣٫٨٣۶٫١۵٠٫١مدارس

٢١٫۴۴٠٫٣٣٨٫٣دانشگاه ها

٣٢٫٨۴١٢۶٫٢شورای اسالمی شهر

٢٩٫١۴٣٫٢٢٧٫٨فرمانداری و بخشداری

٢٢٫۶٣٨٫٨٣٨٫۵صداوسیما

٢٣٫٢٣٨٫٩٣٧٫٩تأمین  اجتماعی و خدمات  درمانی

٣٧٫٧۴٢٫٢٢٠٫١تعاونی ها (مصرف، مسکن و...)

٢۵٫٧۴١٫٧٣٢٫۶ادارۀ مخابرات

٢۵٫۴٣۵٣٩٫۶كالنتری (نیروی انتظامی)

٢۵٫۴٣٩٫٧٣۴٫٩مراجع قضایی (دادگاه ها و...)

٢٧٫۶٣٩٫٣٣٣٫١بیمارستان های دولتی

٣٨٫۵٣٩٫۶٢١٫٩شهرداری

۴١٫۴۴٢٫١١۶٫۴ادارۀ دارایی و امور مالیاتی

بعد از مدارس، در سنجش سرمایۀ اجتماعی (١٣٩۴)، بانک ها با ۴٣٫۴ درصد 
در جایگاه دوم اعتماد مردم به نهادها قرار می گیرند. اما در سنجش سرمایۀ اجتماعی 
(١٣٩٧)، اوضاع متفاوت است و کالنتری ها با ٣٢٫٨ درصد در جایگاه دوم قرار دارند.

ــه نهادهــا، در هــر دو ســنجش ســرمایۀ  ــزان اعتمــاد ب ــن می ــا کمتری در رابطــه ب
اجتماعــی کشــور، ادارۀ دارایــی و امــور مالیاتــی کمتریــن درصــد اعتمــاد را بــه خــود 
ــا ۴١٫۴  ــی در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩۴)، ب اختصــاص داده اســت؛ یعن
درصــد کمتریــن اعتمــاد را داراســت و ایــن درصــد در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی 
(١٣٩٧)، بیشــتر شــده و بــه ۴٧٫٣ درصــد رســیده اســت. پــس در طــی زمــان، مــردم 

ــر شــده اند. ــاد کم اعتمادت ــن نه ــه ای نســبت ب
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جدول ٢۴. اعتماد به نهادها؛ سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩٧

سازمانها و نهادها
کم و 
خیلیکم

تاحدودی
زیاد و 
خیلیزیاد

٣٢٫٢٣٧٫٩٢٩٫٩بانك ها

٢٣٫٩۴٠٫١٣۶مدارس

٢٧٫٢۴٣٫٢٢٩٫۶دانشگاه ها

۴١٫١٣٨٫٣٢٠٫۶شورای اسالمی شهر

٣٨٫٩٣٩٫۶٢١٫۵فرمانداری و بخشداری

٣۶٫١٣٨٫٢٢۵٫۶صداوسیما

٣١٫٣۴٢٫٩٢۵٫٨تأمین  اجتماعی و خدمات  درمانی

۴۴٫٣۴٠٫٨١۴٫٩تعاونی ها (مصرف، مسکن و...)

٣٨٫۵۴١٫٧١٩٫٨ادارۀ مخابرات

٣٠٫۵٣۶٫٧٣٢٫٨كالنتری (نیروی انتظامی)

٣۶٫٩٣٧٢۶٫١مراجع قضایی (دادگاهها و...)

٣٢٫٧۴٠٫٧٢۶٫۶بیمارستان های دولتی

۴۶٫۵٣٧٫۵١۵٫٩شهرداری

۴٧٫٣٣٩٫٧١٣ادارۀ دارایی و امور مالیاتی

جدول ٢۵. اعتماد به رسانههای عمومی؛ پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان، ١٣٨١

زیادمتوسطکمرسانهها

٢٢٫۶٣٣٫٧۴٣٫٧رادیو و تلویزیون

٣١٫۴۴۵٫١٢٣٫۵مطبوعات (و سایتهای خبری داخلی)

۵٣٫۶٢۶٫۴٢٠رادیوهای خارجی

۵٠٫۶٢۴٫١٢۵٫۵ماهواره

٢٨٫٢٢۶٫٣۴۵٫۵اینترنت (و شبکههای مجازی)

٧٨٫٢١٩٫٢٢٫۶گفتههای سایرین

در رابطــه بــا اعتمــاد بــه رســانه ها، در مــوج اول و ســوم پیمایــش ارزش هــا 
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و نگرش هــا نظرســنجی شــده  اســت. نتایــج ایــن نظرســنجی ها در جدول هــای 
٢۵ و ٢۶، حاکــی از آن اســت کــه پاســخ گویان در مــوج اول پیمایــش ارزش هــا 
و نگرش هــای ایرانیــان (١٣٨١) بیشــترین اعتمــاد را  بــه اینترنــت و شــبکه های 
ــاد  ــت اعتم ــش (١٣٩۵) جه ــن پیمای ــوم ای ــوج س ــا در م ــته اند؛ ام ــی داش اجتماع
ــا ۵۴٫٨  ــون ب ــو و تلویزی ــه رادی ــر کــرده اســت و آن هــا ب ــردم (پاســخ گویان) تغیی م
ــش  ــوج اول پیمای ــون در م ــو و تلویزی ــته اند. رادی ــاد را داش ــترین اعتم درصــد بیش

ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان در جایــگاه دوم قــرار دارد.

جدول ٢۶. اعتماد به رسانه های عمومی؛ پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان، ١٣٩۵

رسانه ها
کم و

خیلی کم
متوسط

زیاد و

خیلی زیاد

١٧٫١٢٨٫١۵۴٫٨رادیو و تلویزیون

٢۵٫٩٣٧٫١٣۶٫٩مطبوعات (و سایت های خبری داخلی)

‑‑‑رادیوهای خارجی

۶٣٫٩٢۴٫٩١١٫٣ماهواره

۵٩٫٧٢٨٫٣١٢اینترنت (و شبکه های مجازی)

‑‑‑گفته های سایرین

کمتریــن اعتمــاد در مــوج اول پیمایــش ارزش هــا و نگــرش ایرانیــان مربــوط بــه 
گفته هــای ســایرین اســت کــه در مــوج ســوم مــورد بررســی قــرار نگرفتــه  اســت. امــا در 
مــوج ســوم ایــن پیمایــش، کمتریــن اعتمــاد بــا ۵٩٫٧ درصــد خیلی کــم و کــم، مربــوط 
بــه اینترنــت و شــبکه های مجــازی اســت کــه در مــوج اول بیشــترین اعتمــاد را دارا بوده 
ــا رواج نشــر اکاذیــب و  اســت. ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه در طــی ســال ها ب
مــوارد دیگــر، مــردم اعتمــاد خــود را نســبت بــه محتواهــای اینترنتــی از دســت داده انــد.

 همان طـور کـه در ابتـدا گفتیـم، بحـث اعتمـاد در اخـالق همبسـتگی از مباحـث 
مهـم و چالش برانگیـز اسـت. اعتمـاد همان طـور کـه مطرح شـده اسـت، به سـه سـطح 
عمومـی، اعتمـاد بـه سـازمان ها و اعتمـاد بـه رسـانه ها تقسـیم می شـود. زمانی کـه این 
سـه را بـا هـم مقایسـه کنیـم، مردم در سـطح عموم نسـبت بـه یکدیگر اعتماد بیشـتری 
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دارنـد تـا بـه رسـانه ها و سـازمان ها. تعامـالت فردبه فـرد باعـث می شـوند مـردم درک 
درسـت تری از همدیگـر داشـته باشـند و بی تردیـد اعتمـاد بیشـتری. اعتمادهـا زمانـی 
سـلب می شـوند کـه عملکردهـا بـا آنچـه گفتـه می شـود، متفـاوت باشـند. در اعتمـاد 
بـه رسـانه ها اگـر دقـت شـود، بـا معرفـی رسـانه های متفـاوت از مـردم خواسـته اند که 
بگوینـد بـه کدام یـک از رسـانه ها اعتمـاد بیشـتری دارنـد. معمـوًال زمانـی  کـه رسـانه ها 
بـه غلـو بیش ازحـد وقایـع و یـا سانسـور کـردن بپردازنـد، باعـث می شـوند کـه اعتمـاد 
افـراد نسـبت بـه آن هـا کم رنـگ شـود و در آینـده، حتـی باوجـود برخـی از اطالعـات 
درسـتی کـه انتقـال داده می شـوند، مردم با نگاهـی بی اعتمادانه و تفسـیرگرایانه با آن ها 
برخـورد کننـد. بحـث اعتمـاد بـه سـازمان ها و نهادهـا نیـز همان گونـه اسـت. افـراد با 
دقـت عملکردهـا را زیـر نظـر می گیرنـد و بـر اسـاس رفتارهـا تصمیم گیـری می کننـد. 
بـرای مثـال، در بحـث اعتماد در میـان چند صنف، مدیران و مسـئوالن کمترین میزان 
اعتمـاد را بـه خـود اختصاص داده اند. این اتفاق از آنجا سرچشـمه می گیرد که مدیران 
و مسـئوالن در مناصـب صنفـی خـود قـول اجرایـی کـردن وعده هایـی را می دهنـد کـه 
هیـچ گاه بـه آن هـا عمـل نمی کننـد؛ به همیـن دلیل اسـت که مـردم به معلمـان به عنوان 

یـک قشـر فرهنگـی اعتماد بیشـتری خواهند داشـت.

٢. ارزش های اخالقِی فرهنگی ‑ اجتماعی
ـ ١. ارزش های اخالقِی  فرهنگی ‑اجتماعی مثبت ٢ـ 

٢‑١‑١. گذشت

گذشــت به عنــوان یکــی از مؤلفه هــای ارزش اخالقــی اجتماعــی در ســال های 
متمــادی در پژوهش هــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 

گذشــت در طــی ســالیان دارای اوج و فــرود بــوده اســت. در پژوهــش بررســی 
آگاهی هــا، نگرش هــا و رفتارهــای اجتماعــی و فرهنگــی در ایــران (١٣٧۴)، گذشــت بــا 
۴۵٫۵ درصــد خیلی زیــاد و زیــاد در جامعــه رواج داشــته اســت؛ امــا ایــن درصــد در مــوج 
ــن  ــوج دوم ای ــه ٢٢٫٩ و در م ــان (١٣٨١) ب ــا و نگرش هــای ایرانی اول پیمایــش ارزش ه
پیمایــش (١٣٨٢) در میــان مــردم بــه ١٢ درصــد کاهــش می یابــد و ۵۵٫٧ درصــد از مردم 
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معتقدنــد کــه گذشــت در جامعــه خیلی کــم اســت. در ســال ١٣٨۴، در پیمایــش ســرمایۀ 
ــان  ــا همچن ــد، ام ــه ٢١ درصــد می رس ــاد ب ــاد و خیلی زی ــزان گذشــت زی ــی می اجتماع
مــردم معتقدنــد کــه ۴٣٫٩ درصــد گذشــت کــم و خیلی کمــی در جامعــه وجــود دارد. در 
پیمایــش ســنجش دیــن داری در ایــران (١٣٨٨) نیــز تقریبــاً با همیــن دامنۀ عــددی روبه رو 
هســتیم. ۴٢ درصــد از پاســخ گویان گذشــت در جامعــه را کــم می داننــد. ایــن میــزان در 
ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩۴) دوبــاره کاســته و بــه کــم بــودن گذشــت در جامعــه 
اضافــه می شــود؛ یعنــی ۴٨٫۴ درصــد از پاســخ گویان گذشــت را کــم ارزیابــی کرده انــد. 
ــان، مــوج ســوم (١٣٩۵)، گذشــت کمتریــن  در پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــای ایرانی
درصدهــا را بــه خــود اختصــاص می دهــد؛ به گونــه ای کــه ۵٨٫٣ درصــد از پاســخ گویان 
معتقدنــد کــه مــردم جامعــه گذشــت کــم و خیلی کمــی دارنــد. این میــزان بیشــتر از نصف 
مــردم جامعــه را نشــان می دهــد و تأمل برانگیــز اســت. در پیمایش هــای وضعیــت 
اجتماعــی (١٣٩۶) و ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩٧)، ایــن درصدهــا اندکــی تغییر می کنند، 
امــا همچنــان پاســخ گویان معتقدنــد کــه درصــد کمــی گذشــت در جامعــه وجــود دارد.

جدول٢٧. روند تغییرات متغیر گذشت در مقاطع زمانی مختلف

عنوان پیمایش ها / پژوهش ها
خیلی کم

و کم
تاحدودی

زیاد و

خیلی زیاد

بررسی آگاهی ها، نگرش ها و رفتارهای اجتماعی و 
١٨٫١٣۵٫۵۴۵٫۵فرهنگی در ایران، ١٣٧۴

۴٧٫۵٢٩٫۵٢٢٫٩ارزش ها و نگرش  های ایرانیان، ١٣٨١

۵۵٫٧٣١٫٣١٢٫٩ارزش ها  و نگرش های ایرانیان، ١٣٨٢

۴٣٫٩٣۴٫٧٢١٫۴سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٨۴

۴٢٣٣١٨سنجش دین داری در ایران ، ١٣٨٨

۴٨٫۴۴٣٫٩١٧سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩۴

۵٨٫٣٣۴٫۵٩٫٢ارزش ها و نگرش های ایرانیان، ١٣٩۵

۴١٫۶٣٧٫٧٢٠٫٧وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعه، ١٣٩۶

۴٧٫٢٣۶٫٢١۶٫۵سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩٧



٣۴

(١١)

در پیمایــش ســنجش دیــن داری در ایــران (١٣٨٨)، از خــود مــردم دربارۀ داشــتن 
گذشــت پرســیده شــده اســت. ۵٠٫۵ درصــد از پاســخ گویان خــود را باگذشــت و 

بخشــنده تلقــی کرده انــد؛ درصورتی کــه گذشــت در مــردم را کــم دانســته اند.

جدول ٢٨. میزان گذشت در قبال گروههای اجتماعی مختلف

زیادمتوسطکمافراد

٢٫٨١۶٫٨٨٠٫۴اعضای خانواده

١۵٫۴۵٣٫۵٣١٫١همسایهها و آشنایان

۴١٫٨۴١٫١١٧٫١غیرهمشهریها (غریبهها)

منبع: سنجش سرمایۀ اجتماعی، ١٣٩۴.

جــدول ٢٨ گذشــت داشــتن را به طــور مشــخص در رابطــه بــا اعضــای خانــواده، 
همســایه ها و آشــنایان و غیرهمشــهری ها (غریبه هــا) ســنجیده اســت. ٨٠٫۴ درصــد 
از پاســخ گویان گفته انــد بیشــترین گذشــت را نســبت بــه خانــواده دارنــد. در رابطــه 
ــد به طــور متوســط  ــا همســایه ها و آشــنایان، ۵٣٫۵ درصــد از پاســخ گویان گفته ان ب
نســبت بــه آن هــا گذشــت دارنــد؛ و در رابطــه بــا غریبه هــا، ۴١٫٨ درصــد گذشــت کــم 

و ۴١٫١ درصــد گذشــت متوســط دارنــد.
ــرار  ــگاه مــردم در طــول زمــان در طیــف کــم و خیلی کــم ق ــودن از ن بخشــنده ب
دارد؛ و اگــر اوج و فــرودی نیــز باشــد، در همیــن طیــف اســت. گذشــت داشــتن در 
جامعــه می توانــد طیــف وســیعی را دربربگیــرد؛ امــا اگــر مفهــوم عام تــر آن را در نظــر 
بگیریــم، وقتــی از داشــتن گذشــت صحبــت می شــود، افــراد جامعــه ایــن بحــث را 
پیــش می کشــند کــه در داشــتن گذشــت چــه منفعتــی بــه آن هــا خواهــد رســید؛ یــا اگر 
از خــود گذشــت نشــان دهنــد، دچــار خســران می شــوند، حقوقشــان پایمــال می شــود 
و عوامــل دیگــری کــه در پــی خواهــد داشــت. گذشــت داشــتن می توانــد بــا صبــوری 
همــراه شــود. متأســفانه، دالیــل زیــادی در جامعــه وجــود دارنــد کــه افــراد نســبت بــه 
بخشــنده بــودن بدبیــن می شــوند یــا همیشــه نســبت بــه آن  تردیــد دارنــد؛ تنگناهــای 
ــه وجــود  ــن و بطــن جامع ــه در مت ــاال ک ــی ب ــی خشــونت اجتماع اقتصــادی و گاه
ــه چشــم می خــورد؛  ــی کوچــک ب ــان معمول ــن مســئله هــر روز در جری دارد (کــه ای
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 ٣۵

برخوردهــای کوچکــی کــه در انتهــا بــه خشــونت کالمــی و گاهــی زدوخــورد و 
اتفاق هــای بدتــری منجــر می شــوند). بــه همیــن دلیــل، وقتــی پــای گذشــت بــه میــان 
ــد، پــس  ــد کــه دیگــران گذشــت ندارن ــان می کنن ــردم به اشــتباه بی ــد، اغلــب م می آی

لزومــی بــه گذشــت داشــتن از جانــب آن هــا نیســت. 
٢‑١‑٢. صداقت و راست گویی

جــدول ٢٩ نشــان می دهــد کــه از صداقــت و راســت گویی مــردم رفته رفتــه 
کاســته شــده اســت. پژوهــش بررســی آگاهی هــا، نگرش هــا و رفتارهــای اجتماعــی و 
فرهنگــی در ایــران (١٣٧۴) نشــان می دهــد ٣٧٫۵ درصــد مــردم تاحــدودی صداقــت 
و راســت گویی دارنــد. امــا در مــوج اول پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان، 
۴٣٫۵ درصــد گفته انــد کــه میــزان صداقــت و راســت گویی کــم و خیلی کــم اســت. 
ــال ها  ــی س ــه باق ــش نســبت ب ــن پیمای ــوج دوم ای ــت در م ــودن صداق ــم ب ــزان ک می
ــت  ــردم صداق ــه ۵٨٫۶ درصــد م ــد ک ــش نشــان می ده ــن پیمای ــتر اســت؛ و ای بیش
ــودن  ــزان کــم ب ــد. در ســال ١٣٨۴ و در پیمایــش ســرمایۀ اجتماعــی می کمــی دارن
ــر  ــان کمت ــای ایرانی ــا و نگرش ه ــش ارزش ه ــوج دوم پیمای ــه م ــبت ب ــت نس صداق
ــران،  ــن داری در ای ــه ۴۶٫۶ درصــد می رســد. در پژوهــش ســنجش دی می شــود و ب
فقــط ١۶ درصــد از پاســخ دهندگان مــردم را زیــاد و خیلی زیــاد راســت گو می داننــد 

ــد. ــی می کنن ــردم را تاحــدودی راســت گو ارزیاب و ٣٢ درصــد م

جدول ٢٩. روند تغییرات متغیر  صداقت و راست گویی در مقاطع زمانی مختلف

عنوان پیمایش ها / پژوهش ها
کم و

خیلی کم
تاحدودی

زیاد و

خیلی زیاد

بررسی آگاهی ها، نگرش ها و رفتارهای 
اجتماعی و فرهنگی در ایران، ١٣٧۴

٢۶٫٧٣٧٫۵٢٣٫۴

۴٣٫۵٣١٫٣١٢٫۴ارزش ها و نگرش های ایرانیان، ١٣٨١

۵٨٫۶٣٢٫۶٨٫٩ارزش ها  و نگرش های ایرانیان، ١٣٨٢

۴۶٫۶٣۶٫۵١۶٫٩سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٨۴

٣۵٣٢١۶سنجش دین داری در ایران ، ١٣٨٨



٣۶

(١١)

نمودار ۵. روند تغییرات متغیر صداقت و راست گویی در مقاطع زمانی مختلف

بااین حــال، از خــود پاســخ گویان در پژوهــش ســنجش دیــن داری در ایــران 
(١٣٨٨) ســؤال شــده اســت کــه چــه میــزان صداقــت دارنــد. ۴٩ درصــد از 
پاســخ گویان خودشــان را راســت گو می داننــد، ٣۶ درصــد میــزان صداقتشــان را 
متوســط ارزیابــی کرده انــد و فقــط ١٠ درصــد گفته انــد صداقــت کمــی دارنــد.

جدول ٣٠. داشتن صداقت در قبال گروههای اجتماعی مختلف

زیادمتوسطکمافراد

٢٫٨١٩٫٩٧٧٫٣اعضای خانواده

١٨۵٣٫٩٢٨٫١همسایهها و آشنایان

۴۶٫٨٣٩٫۶١٣٫۶غیرهمشهریها (غریبهها)

منبع: سنجش سرمایۀ اجتماعی، ١٣٩۴.

جــدول ٣٠ میــزان راســت گویی خود پاســخ گویان را ســنجیده اســت. پاســخ گویان 
گفته انــد کــه در برابــر خانــواده از صداقــت بیشــتری اســتفاده می کننــد تــا نســبت بــه 
همســایه ها و غیرهمشــری ها. همچنیــن ٧٧٫٣ درصــد از پاســخ گویان بــه مقــدار زیــاد 
در برابــر خانــواده صــادق هســتند، ۵٣٫٩ درصــد متوســط در برابر همســایه ها و آشــنایان 
و ۴۶٫٨ درصــد از پاســخ گویان گفته انــد کــه صداقــت کمــی در برابــر غریبه هــا دارنــد.

در پژوهش بررسی آگاهی ها، نگرش ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران (١٣٧۵)، 
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٩۵ درصد از پاسخ گویان خودشان را راست گو می دانند. در پیمایش نگرش سیاسی ایرانیان، 
ایسپا (١٣٨۴)، سؤالی در رابطه با بیشتر شدن راست گویی و صداقت ایرانیان پرسیده شده 
است که ۶٧٫١ درصد از پاسخ گویان با این قضیه مخالف و کامًال مخالف، ١۴٫۴ درصد 

مردد و ١٢٫٢ درصد موافق و کامًال موافق بوده اند (حاجیانی، ١٣٩٣: ١٠٢).
از  درصــد   ٧٫٧  ،(١٣٨١) ایرانیــان  نگرش هــای  و  ارزش هــا  پیمایــش  در 
پاســخ گویان در رابطــه بــا ســؤال «هنــگام شــاهد دعــوا بــودن، در صــورت مقصــر 
بــودن فامیــل نزدیــک، موقــع شــهادت» واقعیــت را می گوینــد، ٢١٫۵ درصــد 

نمی گوینــد. را  واقعیــت  درصــد  و ٣٫٩  می کننــد  ســکوت 
معمــوًال وقتــی از صداقــت صحبــت می شــود، بحــث ســاده لوح بــودن افــراد بــه 
ــرای آنکــه شــرایط برایشــان ســخت  ــز ب ــد. در موقعیت هــای حســاس نی ــان می آی می
نشــود و پــای اشــتباهی کــه کرده انــد، نایســتند؛ یــا گاهــی بــرای توقعاتــی کــه از ســمت 
دوســتان و آشــنایان نســبت بــه افــراد جامعــه دارنــد، حقیقــت را نمی گوینــد یــا آن را 
کتمــان می کننــد. در بســیاری اوقــات نیــز مــردم ادعــا می کننــد بــرای آنکــه روابــط و 
تعامــالت پایــدار بماننــد، نیــازی نیســت همیشــه راســت گو بــود یــا حقیقــت را گفــت.

٢‑١‑٣.  امانت داری

کــه  معتقدنــد  مــردم  درصــد   ١١٫٣ اجتماعــی (١٣٩٧)،  ســرمایۀ  ســنجش  در 
امانــت داری و وفــای بــه عهــد خیلی کــم، ٢۶ درصــد کــم، ۴۶٫١ درصــد تاحــدودی، 

١٣٫٧ درصــد زیــاد و ٢٫٩ درصــد خیلی زیــاد اســت.
اگــر بخواهیــم میــزان امانــت داری مــردم جامعــه از دیــدگاه پاســخ گویان را مــورد 
بررســی قــرار دهیــم، از ســال ١٣٨١ تــا ١٣٩٧ در پنــج پیمایــش متفــاوت، بیشــتر 
پاســخ گویان میــزان امانــت داری مــردم را در حــد متوســط ارزیابــی کرده انــد. فقــط 
در ســال ١٣٩۵، در مــوج ســوم پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان، ۴٧ 
درصــد از پاســخ گویان میــزان امانــت داری مــردم را کــم و خیلی کــم دانســته اند. در 
مــوج اول ایــن پیمایــش (١٣٨١)، ٣۵٫٢ درصــد، مــوج دوم (١٣٨٢) ۴٢ درصــد، 
ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٨۴) ۴۶٫٧ درصــد و در پیمایش ســنجش دین داری 
در ایــران (١٣٨٨) ٣۶٫۵ درصــد میــزان امانــت داری در حــد متوســط ارزیابــی شــده  
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اســت. درواقــع، از ســال ١٣٨١ تــا ١٣٨۴، ایــن درصدهــا رو بــه افزایــش بوده اند. در 
ســال ١٣٨٨، در پیمایــش ســنجش دیــن داری در ایــران، ایــن میــزان دوبــاره کاهــش 
ــا  ــاره از مــوج ســوم پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان ت ــه اســت و دوب یافت

ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩٧) درصدهــا رو بــه افزایــش رفته انــد.

جدول ٣١. روند تغییرات متغیر امانتداری در مقاطع زمانی مختلف

عنوان پیمایشها / پژوهشها
کم و

خیلیکم
تاحدودی

زیاد و

خیلیزیاد

٣٨٫٨٣۵٫٢٢۶ارزشها و نگرشهای ایرانیان، ١٣٨١

۴١٫١۴٢١۶٫٩ارزشها و نگرشهای ایرانیان، ١٣٨٢

٣١٫٩۴۶٫٨٢١٫٣سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٨۴

٣١٣۶٫۵٢۴٫٧سنجش دینداری در ایران ، ١٣٨٨

۴٧۴٠٫٨١٢٫١ارزشها و نگرشهای ایرانیان، ١٣٩۵

در پژوهــش ســنجش دیــن داری در ایــران (١٣٨٨)، ۶٠٫۵ درصــد مــردم معتقدنــد 
کــه زیــاد امانــت دار هســتند و فقــط ٧ درصــد خودشــان را کــم امانــت دار می داننــد.

٢‑١‑۴. انصاف

انصــاف در ۶ پیمایــش، از ســال ١٣٨١ تــا ١٣٩٧، مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 
درصدهــای پاســخ گویان روی گزینــۀ کــم و خیلی کــم تأکیــد دارنــد. در مــوج اول پیمایش 
ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان (١٣٨١)، ۴٢٫٢ درصــد از پاســخ گویان میــزان انصــاف 
را کــم و خیلی کــم ارزیابــی کرده انــد؛ ایــن گویــه در مــوج دوم ایــن پیمایش بــه ۵۶٫٢ درصد 
رســیده اســت. در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٨۴)، ۴١٫٩ درصــد کــم و خیلی کــم 
ــال ١٣٨٨ و  ــته اند. در س ــد متوســط دانس ــردم را در ح ــزان انصــاف م و ۴٢ درصــد می
ــودن  ــزان کــم  ب ــه می ــاره درصــد اندکــی ب ــران، دوب در پژوهــش ســنجش دیــن داری در ای
انصــاف مــردم جامعــه از ســمت پاســخ گویان افــزوده شــده اســت؛ یعنــی ۴٢٫۵ درصــد 
بــه ایــن قضیــه معتقــد هســتند. در مــوج ســوم پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان 
(١٣٩۵)، درصــد پاســخ گویان بــه انصــاف کــم مــردم جامعــه بســیار افــزوده می شــود و 
بیــش از نیــم پاســخ گویان، یعنــی ۵۵٫١ درصــد را دربرمی گیرد. از ســال ١٣٩۴ تــا ١٣٩٧، 
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شــاید اندکــی از درصدهــا کاســته شــود، امــا نزدیک به نصف اســت. در ســنجش ســرمایۀ 
اجتماعــی (١٣٩۴)، ۴٨٫٣ درصد و ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩٧)، ۴٧٫٩ درصد 

پاســخ گویان میــزان انصــاف در جامعــه را کــم و خیلی کــم تلقــی کرده انــد.

جدول ٣٢. روند تغییرات متغیر انصاف در مقاطع مختلف زمانی

عنوان پیمایش ها / پژوهش ها
کم و

خیلی کم
تاحدودی

زیاد و

خیلی زیاد

۴٢٫۴٢٩٫۶١۵٫١ارزش ها و نگرش های ایرانیان، ١٣٨١

۵۶٫٢٣۴٫٩٨٫٩ارزش ها  و نگرش های ایرانیان، ١٣٨٢

۴١٫٩۴٢١۶٫١سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٨۴

۴٢٫۵٣۵٫۶١۵٫٧سنجش دین داری در ایران ، ١٣٨٨

۵۵٫١٣۵٫٩٩ارزش ها و نگرش های ایرانیان، ١٣٩۵

۴٨٫٣٣٧٫۵١۴٫٢سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩۴

۴٧٫٩٣٨٫٢١٣٫٩سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩٧

آمــار پیمایش هــای بــاال در جهــت مخالــف بــا نظــر پاســخ گویان در رابطــه 
ــن داری در  ــورد خودشــان اســت. در پژوهــش ســنجش دی ــزان انصــاف در م ــا می ب
ایــران (١٣٨٨)، ۵٠ درصــد مــردم معتقدنــد کــه زیــاد باانصــاف هســتند، ٣۵ درصــد 

ــد. متوســط و فقــط ١٠ درصــد خودشــان را کــم باانصــاف می دانن

جدول ٣٣. داشتن انصاف در قبال گروه های اجتماعی مختلف

زیادمتوسطکمافراد

٢٫٣١٨٧٩٫٧اعضای خانواده

١۵٫٩۵٢٫١٣١٫٩همسایه ها و آشنایان

۴٠٫۶۴٠٫١١٩٫٣غیرهمشهری ها (غریبه ها)

منبع: سنجش سرمایۀ اجتماعی، ١٣٩۴.

پاسخ گویان  خود  داشتن  انصاف  میزان   ،(١٣٩۴) اجتماعی  سرمایۀ  سنجش  در 
به صورت جزئی تر سنجیده شده است. بر اساس این پیمایش، ٧٩٫٧ درصد از پاسخ گویان 
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در قبال خانواده هایشان انصاف زیادی دارند؛ این درصورتی که است که ۵٢٫١ درصد به میزان 
متوسط در رابطه  با همسایه ها و آشنایان خود انصاف به خرج می دهند. در رابطه با غریبه ها 
درصدی تقریباً نزدیک به هم در حد متوسط و میزان کم ابراز کرده اند؛ یعنی ۴٠٫١ درصد در 

حد متوسط و ۴٠٫۶ درصد در حد کم در رابطه با غریبه ها انصاف به خرج می دهند.
٢‑١‑۵.  رعایت حقوق دیگران

در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی ١٣٨۴، ۴٨٫۵ درصــد از پاســخ گویان معتقدنــد 
ــن درصــد  ــد. ای ــت می کنن ــران را رعای ــوق دیگ ــه کــم و خیلی کــم حق ــردم جامع ــه م ک
در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩۴) بــه ۴۴٫۴ درصــد کاهــش می یابــد؛ امــا مــردم 
ــم اســت.  در  ــم و خیلی ک ــران ک ــوق دیگ ــت حق ــزان رعای ــه می ــد ک ــان معتقدن همچن
پیمایــش وضعیــت اجتماعــی، فرهنگــی و اخالقــی جامعــه (١٣٩۶)، ۴٢٫٣ درصــد نظــر 
پاســخ گویان ایــن اســت کــه تاحــدودی حقــوق دیگــران  رعایــت می شــود. یعنــی از میــزان 
کــم بــودن رعایــت حقــوق دیگــران به ســمت متوســط بــودن ایــن قضیــه ســوق پیــدا کــرده 
اســت. در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩٧)، از میــزان متوســط بــودن رعایت حقوق 
دیگــران کاســته می شــود، امــا همچنــان بیشــترین درصــد بــرای ایــن گزینــه اســت؛ یعنــی 
۴٠٫٧ درصــد از پاســخ گویان معتقدنــد کــه حقــوق دیگــران تاحــدودی رعایــت می شــود.

جدول ٣۴. روند رعایت حقوق دیگران در مقاطع مختلف زمانی

عنوان پیمایشها/ پژوهشها
کم و

خیلیکم
تاحدودی

زیاد و

خیلیزیاد

۴٨٫۵٣٧٫٧١٣٫٨سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٨۴

۴۴٫۴٢٩٫٧١۶٫١سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩۴

٣١٫٣۴٢٫٣٢۶٫۴وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعه، ١٣٩۶

٣۴٫۵۴٠٫٧٢۴٫٨سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩٧

از  درصــد   ٧٨٫۵ اجتماعــی،  ســرمایۀ  ســنجش  پیمایــش  در   ١٣٩۴ ســال  در 
پاســخ گویان گفته انــد کــه بــه میــزان زیــادی در رابطــه بــا اعضــای خانــواده حقوقشــان را 
رعایــت می کننــد؛ ۵١٫٢ درصــد گفته انــد در حــد متوســط حقــوق همســایگان و آشــنایان 
را رعایــت می کننــد؛ و ۴٢٫۶ درصــد بــه میــزان کــم حقــوق غریبه هــا را رعایــت می کننــد.
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جدول ٣۵. رعایت حق وحقوق در قبال گروه های مختلف اجتماعی

زیادمتوسطکمافراد

٢٫٨١٨٫۶٧٨٫۵اعضای خانواده

١۶٫٧۵١٫٢٣٢٫١همسایه ها و آشنایان

۴٢٫۶٣٩١١٨٫٣غیرهمشهری ها (غریبه ها)

منبع: سنجش سرمایۀ اجتماعی، ١٣٩۴

٢‑١‑۶. وفای به عهد

در مــوج اول پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان (١٣٨١)، ۴٢٫١ درصــد 
ــه قــول قــرار را کــم و خیلی کــم و ٣٧٫٢ درصــد در حــد متوســط  ــزان پایبنــدی ب می
ارزیابــی کرده انــد. در ســال ١٣٨٢ و مــوج دوم ایــن پیمایــش، بیشــتر پاســخ گویان، 
یعنــی ۴٩٫١ درصــد، میــزان پایبنــدی را کــم و خیلی کــم ارزیابی کرده اند. در ســنجش 
ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٨۴)، دوبــاره میــزان پایبنــدی بــه قــول و قــرار در جامعــه بــه 
ــه  ــد ک ــرده اســت و ۴۴ درصــد از پاســخ گویان گفته ان ــدا ک حــد متوســط ســوق پی
پایبنــدی در حــد متوســط اســت. در پژوهش ســنجش دیــن داری در ایــران (١٣٨٨)، 
ــان بیشــترین درصدهــا  ــزان درصدهــا کاســته شــده اســت، امــا همچن ــاره از می دوب
ــی ٣۶٫٧ درصــد از پاســخ گویان تاحــدودی و  ــه حــد متوســط اســت؛ یعن ــق ب متعل
٣۵٫۵ درصــد میــزان کــم را بیــان کرده انــد. دوبــاره از ســال ١٣٩۴، متوســط بــودن 
پایبنــدی بــه قــول و قــرار در جامعــه از نظــر پاســخ گویان رو بــه افزایــش رفتــه 
اســت؛ به طوری کــه در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩۴) ۴٠٫٧ درصــد، در 
ــان (١٣٩۵) ۴٣ درصــد و در  ــای ایرانی ــا و نگرش ه ــش ارزش ه ــوم پیمای ــوج س م
پیمایــش وضعیــت اجتماعــی، فرهنگــی و اخالقــی جامعــه (١٣٩۶) ۴۵٫١ درصــد 
ــه  ــرار تاحــدودی در جامع ــول و ق ــه ق ــدی ب ــد کــه پایبن ــان کرده ان از پاســخ گویان بی

رعایــت می شــود.
در پیمایــش ســنجش دینــداری (١٣٨٨)، ۶٠٫۵ درصــد از پاســخ گویان خودشــان 

را زیــاد پایبنــد بــه قــول و قــرار می داننــد، ٢٧ درصــد متوســط و ٩ درصــد کــم.
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جدول ٣۶. روند تغییرات متغیر پایبندی به قول و قرار (وفای به عهد) در مقاطع زمانی مختلف

زیاد و خیلیزیادتاحدودیکم و خیلیکمعنوان پیمایشها / پژوهشها

۴٢٫١٣٧٫٢٢٠٫٧ارزشها و نگرشهای ایرانیان، ١٣٨١

۴٩٫١٣٩٫٣١١٫۶ارزشها و نگرشهای ایرانیان، ١٣٨٢

۴١٫٣۴۴١۴٫٧سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٨۴

٣۵٫۵٣۶٫٧١٩٫۵سنجش دینداری در ایران، ١٣٨٨

۴۴٫٣۴٠٫٧١۵٫١سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩۴

۴٠٫۴۴٣١۶٫۶ارزشها و نگرشهای ایرانیان، ١٣٩۵

وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی 
٣٣٫٢۴۵٫١٢١٫٧جامعه، ١٣٩۶

٢ ‑ ٢. ارزش های اخالقِی فرهنگی ‑اجتماعی منفی

٢‑٢‑١. دروغ گویی

ــر  ــه از نظ ــن گوی ــنجد. ای ــه را میس ــی در جامع ــزان رواج دروغگوی ــدول ٣٧ می ج
پاســخگویان در ســال ١٣٩۴، ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی، ۶۶٫۶ درصــد زیــاد 
و خیلیزیــاد اســت. در مــوج ســوم پیمایــش ارزشهــا و نگرشهــای ایرانیــان 
ــد؛ یعنــی  ــزان دروغگویــی را بیشــتر از پیمایــش قبــل در نظــر گرفتهان (١٣٩۵)، می
ــاد  ــاد و خیلیزی ــه زی ــی در جامع ــد دروغگوی ــخگویان گفتهان ــد از پاس ٧١٫٨ درص
ــه (١٣٩۶)،  ــی جامع ــی و اخالق ــی، فرهنگ ــت اجتماع ــش وضعی اســت.  در پیمای
ــنجیدهاند  ــاد س ــاد و خیلیزی ــه زی ــی را در جامع ــت دروغگوی ۴۶٫٧ درصــد وضعی
ــر شــده اســت. در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی  ــی کمت ــه پیمایــش قبل کــه نســبت ب
(١٣٩٧)، دوبــاره دروغگویــی در جامعــه رو بــه افزایــش اســت؛ یعنــی ۶۶٫۴ درصــد 

از پاســخگویان آن را زیــاد و خیلیزیــاد ارزیابــی کردهانــد.
ــدر  ــا ســؤال «چق ــان (١٣٨۴)، در رابطــه ب در پیمایــش نگــرش سیاســی ایرانی
مراقــب هســتید تــا دروغ نگوییــد»،  ١٣٫۵ درصــد گفتهانــد کــم و خیلیکــم، ١۶٫٨

ــاد. ــاد و خیلیزی درصــد تاحــدودی و ۶٨٫٧ درصــد زی
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جدول ٣٧. روند تغییرات متغیر دروغ گویی در مقاطع زمانی مختلف

عنوان پیمایش ها / پژوهش ها
کم و

خیلی کم
تاحدودی

زیاد و

خیلی زیاد

١١٢٢٫۵۶۶٫۶سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩۴

٨٫۶١٩٫۶٧١٫٨پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان،  ١٣٩۵

٢۵٫۴٢٧٫٩۴۶٫٧وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعه، ١٣٩۶

١١٫١٢٢٫۶۶۶٫۴سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩٧

دروغ گویــی مؤلفــه ای اســت کــه بیشــتر مــردم بــرای تســهیل کارهــا، سرپوشــی بر 
اشــتباهات و ترس هــای خودشــان اســتفاده می کننــد؛ و از ایــن رونــدی کــه در پیــش 

می گیرنــد، گاهــی بــا عنــوان زرنگــی یــاد می کننــد.
٢‑٢‑٢. تملق و چاپلوسی

جــدول ٣٨ میــزان تملــق در جامعــه را مــورد بررســی قــرار می دهــد.  تملــق و 
ــال ١٣٨١  ــده،  از س ــای بررسی ش ــخ گویان در پیمایش ه ــدگاه پاس ــی از دی چاپلوس
تــا ١٣٩۴، در جامعــه زیــاد بــوده اســت و درصدهــا بیــش از نیــم را نشــان می دهنــد؛ 
بــه غیــر از ســال ١٣٨٨ در پژوهــش ســنجش دیــن داری در ایــران کــه ۴۵ درصــد از 
پاســخ گویان معتقدنــد کــه تملــق در جامعــه زیــاد اســت و بــه نصــف تمایــل دارد. 
در ســال ١٣٨١، در مــوج اول پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان، ۶۴٫۶ 
درصــد از پاســخ گویان مــردم جامعــه را بــه میــزان زیــاد متملــق دانســته اند و فقــط 
١٨ درصــد میــزان آن را کــم ارزیابــی کرده انــد. در ســال ١٣٨٢ و در مــوج دوم 
ایــن پیمایــش، درصــد متملــق بــودن مــردم جامعــه بیشــتر می شــود و ٧٢٫٨ درصــد 
از پاســخ گویان معتقدنــد در جامعــه بــه میــزان زیــادی چاپلوســی رواج دارد. در 
ســال ١٣٩۴ نیــز پاســخ گویانی کــه در پیمایــش ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی شــرکت 
ــد.  ــی کرده ان ــاد ارزیاب ــزان زی ــه می ــق را ۶۶٫٣ درصــد ب ــزان رواج تمل ــد، می کرده ان
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جدول ٣٨. روند تغییرات متغیر تملق و چاپلوسی در مقاطع زمانی مختلف

عنوان پیمایشها / پژوهشها
خیلیکم

و کم
تاحدودی

زیاد و

خیلیزیاد

١٨١٧٫٣۶۴٫۶ارزشها و نگرشهای ایرانیان، ١٣٨١

١١٫٨١۵٫۴٧٢٫٨ارزشها و نگرشهای ایرانیان ١٣٨٢

٢٠٫۵٢۶٫٧۴۵سنجش دینداری در ایران ، ١٣٨٨

٨٫۵٢۵٫٣۶۶٫٣سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩۴

نمودار ۶. روند تغییرات متغیر تملق و چاپلوسی در مقاطع زمانی مختلف

٢‑٢‑٣. تظاهر و دورویی

بــا توجــه بــه جــدول ٣٩، پژوهــش بررســی آگاهی هــا، نگرش هــا و رفتارهــای 
اجتماعــی و فرهنگــی در ایــران در ســال ١٣٧۴ نشــان می دهــد کــه نظر پاســخ گویان 
دربــارۀ تظاهــر و دورویــی از پراکندگــی تقریبــاً یکســانی برخــوردار اســت. امــا 
ــی  ــاد بیشــتر از گزینه هــای دیگــر اســت؛ یعن ــزان تظاهــر زی بااین حــال، درصــد می
٣۴٫٧ درصــد از پاســخ گویان مــردم را متظاهــر و دورو می داننــد؛ ٣١٫٣ درصــد 
اول  مــوج  در   ،١٣٨١ ســال  در  خیلی کــم.  و  کــم  درصــد   ٣٢٫٩ و  تاحــدودی 
پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان، درصــد زیــادی از پاســخ گویان (یعنــی 
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ــد و  ــاد متظاهــر خطــاب کرده ان ــاد و بســیار زی ۶۴٫٨ درصــد از آن هــا) مــردم را زی
فقــط ٢٠٫٨ درصــد تظاهــر را کــم و خیلی کــم دانســته اند. در پیمایــش ســرمایۀ 
اجتماعــی (١٣٨۴) از زیــاد بــودن تظاهــر کاســته شــده اســت، امــا همچنــان گزینــۀ 
زیــاد درصــد بیشــتری دارد؛ ۵٠٫٩ درصــد از پاســخ گویان، یعنــی بیــش از نیــم 
آن هــا، معتقدنــد دورویــی و تظاهــر در جامعــه رواج دارد. در ســنجش ســرمایۀ 
ــه بیشــترین درصــد می رســد. همچنیــن  اجتماعــی (١٣٩۴)، زیــاد بــودن تظاهــر ب
۶٠٫٢ درصــد از پاســخ گویان جامعــه را متظاهــر بررســی کرده انــد. ۵۴٫٧ درصــد از 
پاســخ گویان مــوج ســوم پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان (١٣٩۵)، ۴۴ 
درصــد از پاســخ گویان پیمایــش وضعیــت اجتماعــی (١٣٩۶) و ۵۵٫۶ درصــد از 
پاســخ گویان ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩٧) معتقدنــد در جامعــه بــه میــزان 

ــی رواج دارد. ــادی تظاهــر و دوروی زی
دربــارۀ تظاهــر و دورویــی در پیمایــش نگــرش سیاســی ایرانیــان (١٣٨۴)، ٧۵ 
درصــد مــردم مخالــف و کامــًال مخالــف هســتند کــه ظاهــر و باطــن افــراد جامعــه 
ــه مــردد و ٩ درصــد موافــق و کامــًال  ــارۀ ایــن قضی یکــی اســت؛ ١١٫٧ درصــد درب

موافــق بوده انــد (حاجیانــی، ١٣٩٣: ١٠٢).

جدول ٣٩. روند تغییرات متغیر تظاهر و دورویی در مقاطع زمانی مختلف

عنوان پیمایش ها / پژوهش ها
خیلی کم

و کم
تاحدودی

زیاد و

خیلی زیاد

بررسی آگاهی ها، نگرش ها و رفتارهای اجتماعی و 
٣٢٫٩٣١٫٣٣۴٫٧فرهنگی در ایران، ١٣٧۴

٢٠٫٨١۴٫٣۶۴٫٨ارزش ها و نگرش های ایرانیان، ١٣٨١

٢١٫٨٢٧٫٣۵٠٫٩سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٨۴

١٣٫۴٣٠٫۴۶٠٫٢سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩۴

١٠٫۵٢۴٫۶۵۴٫٧ارزش ها و نگرش های ایرانیان، ١٣٩۵

٢۵٫٩٣٠۴۴وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعه، ١٣٩۶

١۴٫١٣٠٫٣۵۵٫۶سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩٧
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در پیمایــش ســنجش دیــن داری در ایــران (١٣٨٨)، ٧٨ درصــد از پاســخ گویان 
ــاد متظاهــر هســتند. ــد کــه کــم متظاهــر هســتند و فقــط ۴ درصــد زی معتقدن

٢‑٢‑۴. تقلب

دربــارۀ میــزان تقلــب در جامعــه نیــز هماننــد باقــی ویژگی هــای اخالقــی منفــی، بــه 
ــای  ــا و رفتاره ــا، نگرش ه ــل دارد. در پژوهــش بررســی آگاهی ه ــاد تمای ــزان زی می
اجتماعــی و فرهنگــی در ایــران (١٣٧۴)، ۴٢٫٩ درصــد از پاســخ گویان میــزان 
ــه  ــش یافت ــا ســال ١٣٨٢ افزای ــزان ت ــن می ــته اند. ای ــاد دانس ــه را زی ــب در جامع تقل
اســت؛ یعنــی ۶٠٫٩ درصــد از پاســخ گویان در مــوج اول پیمایــش ارزش هــا و 
نگرش هــای ایرانیــان (١٣٨١) و ٧۴٫٧ درصــد نیــز در مــوج دوم ایــن پیمایــش 
ــنجش  ــا در س ــد. ام ــان کرده ان ــاد بی ــاد و خیلی زی ــه را زی ــب در جامع (١٣٨٢) تقل
ســرمایۀ اجتماعــی  (١٣٨۴) از میــزان تقلــب کاســته شــده اســت و بــه ۵٠٫٢ درصــد 
ــان بیــش از نیــم اســت. در پژوهــش  از نظــر پاســخ گویان رســیده  اســت کــه همچن
ســنجش دیــن داری در ایــران (١٣٨٨)، میــزان تقلــب از دیــدگاه پاســخ گویان بســیار 
ــاد رســیده اســت؛ ٣۶٫٧ ــاد و خیلی زی ــه ١٩٫۵ درصــد زی ــه اســت و ب کاهــش یافت

درصــد میــزان تقلــب را تاحــدودی ارزیابــی کــرده و ٣۵٫۵ درصــد کــم و خیلی کــم 
ــی (١٣٩۴)، ۵٧ درصــد از پاســخ گویان  ــرمایۀ اجتماع ــنجش س ــته اند. در س دانس
دوبــاره گفته انــد میــزان زیــادی تقلــب در جامعــه رواج دارد. بعــد از مــوج دوم 
پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان کــه بیشــترین درصــد تقلــب را دارا بــود، 
در مــوج ســوم ایــن پیمایــش (١٣٩۵) بــا جایــگاه دوم، ۶٨٫١ درصــد از پاســخ گویان 
تقلــب در جامعــه را زیــاد ارزیابــی کرده انــد. در پیمایــش وضعیــت اجتماعــی، 
فرهنــگ و اخالقــی جامعــه (١٣٩۶)، ایــن میــزان از تقلــب زیــاد بــه ۴۴٫٨ درصــد 
از نظــر پاســخ گویان کاهــش یافتــه اســت؛ و دوبــاره در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی 
ــاد اســت. ــه زی ــب در جامع ــد تقل ــخ گویان گفته ان (١٣٩٧)، ۵٩٫٨ درصــد از پاس

ــه  ــه چ ــا اینک ــه ب ــران (١٣٨٨)، در رابط ــن داری در ای ــنجش دی در پژوهــش س
میــزان خــود را متقلــب می داننــد، ٨۴ درصــد خــود را کــم متقلــب تلقــی کرده انــد، 

ــاد. ٨ درصــد متوســط و ٣٫۵ درصــد زی
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جدول ۴٠. روند تغییرات متغیر تقلب در مقاطع زمانی مختلف

عنوان پیمایشها /پژوهشها
خیلیکم

و کم
تاحدودی

زیاد و

خیلیزیاد

بررسی آگاهیها، نگرشها و رفتارهای اجتماعی و 
٢٧٫۴٢۶٫٧۴٢٫٩فرهنگی در ایران١٣٧۴

١٧٫٩١٣٫١۶٠٫٩ارزشها و نگرشهای ایرانیان، ١٣٨١

١١٫۴١٣٫٩٧۴٫٧ارزشها و نگرشهای ایرانیان، ١٣٨٢

٢٣٫۴٢۶٫۴۵٠٫٢سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٨۴

٣۵٫۵٣۶٫٧١٩٫۵سنجش دینداری در ایران ، ١٣٨٨

١۶٫۵٢۶٫۵۵٧سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩۴

٨٫٩٢٢٫٩۶٨٫١ارزشها و نگرشهای ایرانیان، ١٣٩۵

٢٨٫٩٢٨٫٩۴۴٫٨وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعه، ١٣٩۶

١۴٫٧٢۶٫۴۵٨٫٩سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩٧

نمودار ٧. روند تغییرات متغیر تقلب در مقاطع زمانی مختلف

٢‑٢‑۵. ناامیدی

جــدول ۴١ میــزان رواج ناامیــدی را در جامعــه بررســی می کنــد. بــر اســاس داده هــا در ســه 
پیمایــش، پاســخ گویان میــزان رواج ناامیــدی در جامعــه را زیاد و خیلی زیاد ابــراز کرده اند. 
در ســنجش ســرمایۀ اجتماعی (١٣٨۴)، ۴٨٫٣ درصد از پاســخ گویان میزان ناامیدی در 
جامعــه را زیــاد بررســی کرده انــد؛ در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩۴) ایــن میــزان بــه 
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۴۵٫۴ درصــد کاهــش؛ و درنهایــت، در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩٧)، بــه میــزان 
درخــور توجهــی ایــن درصــد افزایــش داشــته اســت. یعنــی ۵۴ درصــد از پاســخ گویان، 
بیــش از نیــم آن هــا، معتقدنــد که ناامیــدی به میــزان درخور توجهــی در جامعــه رواج دارد. 

جدول ۴١. روند تغییرات متغیر ناامیدی در مقاطع زمانی مختلف

عنوان پیمایشها / پژوهشها
خیلیکم

و کم
تاحدودی

زیاد و

خیلیزیاد

٢٢٫٨٢٨٫٩۴٨٫٣سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٨۴

١٧٫٧٢۶٫٩۴۵٫۴سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩۴

١٨٫٨٢٧٫٢۵۴سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩٧

٢‑٢‑۶. حرص

جــدول ۴٢ بــه بررســی حــرص به عنــوان یکــی خصیصۀ اخالقــی منفی می پــردازد. 
در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٨۴)، ۵١٫٨ درصــد از پاســخ گویان مــردم جامعــه 
ــن درصــد در پژوهــش ســنجش  ــد؛ ای ــی  کرده ان ــاد حریــص ارزیاب ــاد و خیلی زی را زی
دیــن داری در ایــران (١٣٨٨) بــه ۵۶٫٣ درصــد می رســد و بیشــتر می شــود. در پیمایــش 
ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩۴)، از درصــد خیلی زیــادی کــه پاســخ گویان در دو 
ــا  ــه ۴۵٫۴ درصــد می رســد؛ ام ــد، کاســته می شــود و ب ــار کرده ان ــی اظه پیمایــش قبل
همچنــان ایــن گزینــه بیشــترین درصــد را در میــان گزینه هــا دارد. در پیمایــش ســنجش 
ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩٧)، دوبــاره تعــداد پاســخ گویانی کــه معتقدنــد که حــرص در 
جامعــه بســیار زیــاد و زیــاد رواج دارد، افزایــش می یابــد و بــه ۵۶٫٢ درصــد می رســد.

در پیمایــش ســنجش دیــن داری در ایــران (١٣٨٨)، ۶٩ درصــد از پاســخ گویان 
خودشــان را خیلی کــم حریــص می داننــد، ٢٠٫٧ درصــد متوســط و ۶٫٣ درصــد زیــاد.
امروزه، معموًال دربارۀ رعایت اخالقیات گفته می شود که اگر می خواهی در جامعۀ 
امروزی پایدار بمانی و رشد کنی، با داشتن رفتار و اخالق درست و پایبندی به باورهای 
خود به جایی نمی رسی. این یک باور اشتباه است که رفته رفته در جامعه رشد کرده 
است. در حال حاضر، آمار و ارقام موجود و دیدگاه مردم نسبت به عملکرد جامعه، 
افراد، مسئوالن و غیره نشان می دهند که مردم از خلقیات منفی استفاده می کنند تا به 
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منفعت بیشتر و حتی گاهی از دید خود به حقوقی برسند که دارند. برخی نیز به واقع در 
پی دستیابی به حقوق خود هستند؛ اما به جای آنکه از ابتدا از مسیر درست به آن برسند، 
ترجیح می دهند در راه اشتباه قدم بردارند؛ دروغ می گویند ، تملق می کنند، قوانین را دور 

می زنند و با دورویی و ظاهرسازی خود را آدم دوست و درستی نشان می دهند. 

جدول ۴٢. روند تغییرات متغیر حرص در مقاطع زمانی مختلف

عنوان پیمایش ها / پژوهش ها
خیلی کم

و کم
تاحدودی

زیاد و

خیلی زیاد

١٨٫۴٢٨٫٧۵١٫٨سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٨۴

١۶٢٠٫٧۵۶٫٣سنجش دین داری در ایران ، ١٣٨٨

١٢٫۵٢۵٫١۴۵٫۴سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩۴

١۵٫٧٢٨٫١۵۶٫٢سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩٧

البتــه بــا توجــه بــه آنکه وقتی از خود مردم ســؤال می شــود، خود را آدم بهتری نســبت 
بــا باقــی جامعــه می داننــد، بایــد بیــان کــرد کــه درســت اســت در جامعــه خصلت هــای 
ــات مثبــت می شــوند و ممکــن اســت  منفــی در حــال گســترش اند و جایگزیــن خلقی
ــد.  ــا گاهــی ســیاه نمایی هایی وجــود دارن ــد، ام ــردم آن را نوعــی فضیلــت تلقــی کنن م
تمــام افــراد جامعــه خلقیــات منفــی را جایگزیــن خلقیــات مثبــت نکرده انــد؛ امــا گاهــی 
آن قــدر مــرز میــان رفتارهــای درســت و اشــتباه باریــک اســت کــه مــردم ترجیــح می دهند 
به جــای آنکــه بــه دیگــران اعتمــاد کننــد، آشــنایان خــود را دریابنــد. بــه همین دلیل اســت 

کــه بــه افــرادی کــه بــه دیگــران بیشــتر اعتمــاد می کننــد، لقــب زودبــاور را می دهنــد.

٣. اخالق حرفه ای
٣‑١. وجدان کاری

جدول ۴٣ سنجش وجدان کاری از سال ١٣٨۴ تا ١٣٩٧ در چهار پیمایش  متفاوت 
را نشان می دهد. درصدها نشان دهندۀ این موضوع هستند که از نظر پاسخ گویان وجدان 
کاری از همان سال ١٣٨۴ تا سال ١٣٩٧ کم و خیلی کم بوده است. در سنجش سرمایۀ 
اجتماعی (١٣٨۴)، ۵١٫٩ درصد از پاسخ گویان وجدان کاری را کم و خیلی کم دانسته اند. 
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وضعیت وجدان کاری کم از نظر پاسخ گویان در سایر پیمایش ها به این شرح است: 
۴٩٫۶ درصد در سنجش سرمایۀ اجتماعی (١٣٩۴)، ۴٧٫٢ درصد در موج سوم پیمایش 
ارزش ها و نگرش های ایرانیان (١٣٩۵) و ۵٢٫٢ درصد در سنجش سرمایۀ اجتماعی 
(١٣٩٧) که بیشترین درصد نسبت به کم بودن وجدان کاری را از دید مردم نشان می دهد.
دوم (١٣٨١)، ۶٠٫٨ مــوج  ایرانیــان،  نگرش هــای  و  ارزش هــا  پیمایــش  در 

ــه وجــدان کاری کــم اســت؛  ــد ک ــان گفته ان ــردان و ۵٧٫۶ درصــد از زن درصــد از م
٣٠٫٣ درصــد از مــردان و ٣٠٫۴ درصــد زنــان آن را متوســط و ٩ درصــد از مــردان و 

ــد. ــی کرده ان ــاد ارزیاب ــان آن را زی ١٢ درصــد از زن

جدول ۴٣. روند تغییرات متغیر وجدان کاری در مقاطع زمانی مختلف

عنوان پیمایشها / پژوهشها
خیلیکم 
و کم

تاحدودی
زیاد و 
خیلیزیاد

۵١٫٩٣۵٫٩١٢٫١سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٨۴

۴٩٫۶٣۶٫۶١۴٫١سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩۴

۴٧٫٢٣٩٫۵١٣٫۴ارزشها و نگرشهای ایرانیان، ١٣٩۵

۵٢٫۵٣۴٫۶١٣سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩٧

نمودار ٨.روند تغییرات متغیر وجدان کاری در مقاطع زمانی مختلف
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ــد.  ــر بررســی می کن ــاف به صــورت جزئی ت جــدول ۴۴ وجــدان کاری را در اصن
ایــن پژوهــش مربــوط بــه ســنجش ســرمایۀ فرهنگــی جامعــۀ ایــران (١٣٩۴) اســت. 
ــه  ــه جــدول مشــخص می شــود کــه نظــر پاســخ دهندگان میان ــی ب ــا نگاهــی اجمال ب
بــوده اســت و اصنــاف بررسی شــده را نــه خیلــی وظیفه شــناس دانســته اند و نــه خیلــی 
ــاد و  ــا داشــتن ۴٧٫٨ درصــد زی ــه وظیفه شناســی. بااین حــال، معلم هــا ب کم توجــه ب
خیلی زیــاد، وظیفه شــناس تر از باقــی اصنــاف شــناخته شــده اند. روزنامه نــگاران 
ــا ۴٧٫۴ درصــد تاحــدودی وظیفه شــناس دانســته شــده اند و در جایــگاه دوم قــرار  ب
می گیرنــد. کارمنــدان بــا ٣۴٫۶ درصــد و نماینــدگان مجلــس بــا ٣۴٫٧ درصــد کــم و 

ــده اند. ــناس شناخته ش ــا وظیفه ش ــایر صنف ه ــه س ــبت ب ــم نس خیلی ک

جدول ۴۴. میزان دگرخواهی، وظیفه شناسی و پرهیزکاری  در گروه های صنفی و 
حرفه ای

زیاد و خیلی زیادتاحدودیکم و خیلی کمسازمان و نهاد

٢٣٫٧٣٩٫١٣٧٫٢پزشکان

١٣٫٩٣٨٫٣۴٧٫٨معلمان

١٧٫٢۴۴٫٢٣٨٫۶استادان دانشگاه

٢٨٫٢۴٣٫٩٢٧٫٩اعضای هیئت دولت (وزیران)

٣۴٫٧۴١٫۵٢٣٫٨نمایندگان مجلس

٣۴٫۶۴۴٫٢٢١٫٢کارمندان

٢۶٫٢۴٢٫٣٣١٫۴قضات

٢۵٫٨۴٧٫۴٢۶٫٨روزنامه نگاران (مطبوعاتی ها)

٢٢٫٩٣٨٫۴٣٨٫٧روحانیان

٢٠٫٨٣٧٫٧۴١٫۵پلیس

٣٠٫۴۴٧٫٣٢٢٫٣کارکنان بخشداری، شهرداری، دهیاری

٣١٫۵۴٧٫١٢١٫٣مدیران و مسئوالن دولتی

٢١٫٩٣٩٫٧٣٨٫۴مأموران انتظامی و امنیتی

منبع: سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩۴.
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جــدول ۴۵ نشــان می دهــد کــه تــالش نظــام بــرای رفــع ارتشــا مالــی کافــی نبــوده 
اســت.  در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی(١٣٩۴)،  ۵۶٫٧ درصــد از پاســخ گویان 
معتقــد بوده انــد کــه نظــام کــم و خیلی کــم موفــق بــوده اســت. ایــن میــزان در ســال 

١٣٩٧ بــه ۵۵٫۴ درصــد رســیده اســت.

جدول ۴۵. عملکرد نظام برای رفع ارتشا و فساد مالی

زیاد و خیلیزیادتاحدودیکم و خیلیکمعنوان پیمایشها / پژوهشها

۵۶٫٧٣٠٫٧١٢٫۶سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩۴

۵۵٫۴١۶٫۶٨سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور ، ١٣٩٧

در پژوهش حاجیانی در سـال ١٣٧٧، ٣٧٫۵ درصد از پاسـخگویان معتقد بودند که 
مسـئوالن تاحـدودی صداقـت داشـتهاند. ٢۶٫٧ درصـد گفتهانـد کـم و خیلیکـم، ٢٣٫۴
درصـد زیـاد و خیلیزیـاد و ١٠٫٩ درصـد گفتهانـد کـه مسـئوالن اصًال صداقـت ندارند.

جدول ۴۶. ویژگی های اخالقی و هنجاری مسئوالن در موج دوم

زیاد و خیلی زیادتاحدودیکم و خیلیکمویژگی اخالقی

٢٣٫٩٣۶٫٩٣٩٫٢دروغگویی

۵٢٫١٣۵٫٩١٢٫١عمل به قولها و وعدهها

٣۵٫۵۴٨٫١١۶٫۴لیاقت و شایستگی

۵٣٫۴٣۶٫٣١٠٫٣پاسخگویی

٢٧٫٢٣٧٫۵٣۵٫۴کمکاری

۴١٫۶۴٢٫۶١۵٫٨احساس مسئولیت

١٩٫۵٣۴٫٢۴۶٫٣سوءاستفاده از مقام و موقعیت

١۴٫٨٢٧٫١۵٨قوموخویشبازی

٣٣٫٩۴٧٫٢١٨٫٨پایبندی به قانون

١٩٫۵٣٧٫٢۴٣٫۴باندی عمل کردن (باندبازی)

٢٠٫٩٣٧٫٩۴١٫٣رفتار تبعیضآمیز

منبع: سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور،١٣٩۴.
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نمودار ٩. بررسی خلق های هنجاری مسئوالن در سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩۴

بیشــترین درصــدی کــه وجــود دارد مربــوط بــه قوم وخویش بــازی اســت کــه از نظــر 
۵٨ درصــد از پاســخ گویان ایــن رفتــار در میــان مســئوالن بســیار زیــاد وجــود دارد.

دروغ گویــی یــک ویژگــی منفــی اســت کــه از دیــدگاه پاســخ گویان بــه میــزان زیاد و 
خیلی زیــادی در میــان مســئوالن وجــود دارد. در پیمایش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩۴)، 
٣٩٫٢ درصــد از پاســخ گویان و در پیمایــش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩٧)، ۶۴٫٧

ــئوالن رواج دارد.  ــان مس ــی می ــه دروغ گوی ــد ک ــان کرده ان درصــد از پاســخ گویان بی
ایــن میــزان درصــد تقریبــاً در ســال ١٣٩٧ نســبت ســال ١٣٩۴ دو برابــر شــده اســت. 
۵٢٫٢ درصــد از پاســخ گویان در ســال ١٣٩۴ بیــان کرده انــد کــه میــزان پایبنــدی 
ــه ۶۴٫۴ ــن درصــد در ســال ١٣٩٧ ب ــا کــم و خیلی کــم اســت. ای ــول و قراره ــه ق ب

درصــد افزایــش یافتــه اســت.
۴٨٫١ درصــد از پاســخ گویان در پیمایــش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩۴) معتقدنــد 
کــه مســئوالن تاحــدودی شایســتگی مقــام خــود را دارنــد؛ ایــن در حالــی اســت که در 
ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩٧)، ۶٧٫۴ درصــد از پاســخ گویان گفته انــد کــه مســئوالن 

کــم و خیلی کــم شایســتگی مقــام خــود را دارنــد.
کــه  معتقدنــد   (١٣٩۴) اجتماعــی  ســرمایۀ  پاســخ گویان  از  درصــد   ۵١٫۴
مســئوالن کــم و خیلی کــم پاســخ گو هســتند کــه در ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩٧) بــه 

۶٩٫٩ درصــد افزایــش می یابــد.
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جدول ۴٧. ویژگی های اخالقی و هنجاری مسئوالن

زیاد و خیلیزیادتاحدودیکم و خیلیکمویژگی اخالقی

١١٫٩٢٣٫۴۶۴٫٧دروغگویی

۶٧٫۴٢٢٫۶١٠عمل به قولها و وعدهها

۵٨٫٣٣٢٫٢٩٫۵لیاقت و شایستگی

۶۵٫٩٢۵٫٣٨٫٨پاسخگویی

٢۵٫۶٢٧٫١۴٧٫٣کمکاری

۵٧٫٨٣٠٫٩١١٫٣احساس مسئولیت

١۶٫٣٢۵٫٨۵٧٫٨سوءاستفاده از مقام و موقعیت

١٣٫٣٢٣٫۶۶٢٫۵قوموخویشبازی و باندبازی

۴٨٫۵٣۶٫٨١۴٫٧پایبندی به قانون

١٧٫۶٣٢۵٠٫٣رفتار تبعیضآمیز

منبع: سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩٧.

نمودار ١٠. بررسی ویژگی های اخالقی و هنجاری مسئوالن در سنجش سرمایۀ 
اجتماعی کشور، ١٣٩٧

در ســرمایۀ اجتماعی (١٣٩۴)، ٣٧٫۵ درصد از پاســخ گویان معتقدند که مســئوالن 
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تاحــدودی کــم کاری  می کننــد؛ ٣۵٫۴ درصــد نیــز گفته انــد کــه میزان کــم کاری آن هــا زیاد 
و خیلی زیــاد اســت؛ و ٢۶٫٢ درصــد کــم کاری مســئوالن را کــم و خیلی کــم بیــان کرده انــد. 
امــا در ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩٧) دوبــاره درصدهــا تغییــر می یابــد؛ یعنــی ۴٧٫٣ درصــد 
از پاســخ گویان معتقدنــد کــه مســئوالن زیــاد کــم کاری می کننــد، ٢٧٫١ درصــد می گویند 

تاحــدودی و ٢۵٫۶ درصــد کــم کاری مســئوالن را کــم می داننــد.
در  اســت کــه  مثبــت  اخالقــی  ویژگی هــای  از  یکــی  مســئولیت  احســاس 
جدول هــای ۴٠ و ۴١ آمــده اســت. از نظــر ۴٢٫۶ درصــد از پاســخ گویان ســنجش 
ــد و  ــئولیت دارن ــاس مس ــدودی احس ــئوالن تاح ــی (١٣٩۴)، مس ــرمایۀ اجتماع س
۴١٫۶ درصــد نیــز گفته انــد کــه مســئوالن احســاس مســئولیت کمــی دارنــد. در 
ــم  ــه ک ــته ب ــدودی کاس ــن درصــد تاح ــی (١٣٩٧)، از ای ــرمایۀ اجتماع ــنجش س س
بــودن مســئولیت پذیری افــزوده شــده اســت؛ یعنــی در ایــن پیمایــش ۶٩٫٩ درصــد از 

پاســخ گویان گفته انــد مســئوالن خیلی کــم و کــم مســئولیت پذیر هســتند. 
دربارۀ سوءاســتفاده از پســت و مقام ۴۶٫٣ درصد از پاســخ گویان در ســال ١٣٩۴ 
معتقدنــد کــه مســئوالن از موقعیــت خــود زیــادی سوءاســتفاده می کننــد؛ و در ســال 
١٣٩٧، ایــن رقــم بــه ۵٧٫٨ درصــد می رســد. ۴٧٫٢ درصــد از پاســخ گویان ســنجش 
ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩۴) مســئوالن را تاحــدودی پایبنــد بــه قانــون می داننــد؛ کــه در 

ســال ١٣٩٧، بــه ۴٨٫۵ درصــد بــه میــزان کــم و خیلی کــم تغییــر می یابــد.
در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩۴)، قوم وخویش بــازی و باندبــازی کــردن 
به صــورت جــدا ســنجیده شــده اند، امــا در ١٣٩٧ بــا همدیگــر یکــی شــده اند. 
در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩۴)، ۵٨ درصــد از پاســخ گویان گفته انــد 
قوم وخویش بــازی زیــادی در میــان مســئوالن وجــود دارد و ۴٣٫۴ درصــد نیــز 
دربــارۀ باندبــازی گفته انــد کــه بســیار زیــاد و زیــاد اســت. در ســنجش ســرمایۀ 
ــازی  ــازی و باندب ــخ گویان قوم وخویش ب ــی (١٣٩٧)، ۶٢٫۵ درصــد از پاس اجتماع

را زیــاد ارزیابــی کرده انــد.
درنهایــت، در ایــن جدول هــا بــه رفتــار تبعیض آمیــز پرداختــه شــده اســت. ۴١٫٣ 
ــز از  ــار تبعیض آمی درصــد از پاســخ گویان ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩۴) رفت
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جانــب مســئوالن را زیــاد ارزیابــی کرده انــد؛ و ۵٠٫٣ درصــد از پاســخ گویان ســنجش 
ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩٧) معتقدنــد کــه بــه مقــدار زیــادی ایــن رفتــار وجــود دارد.

٣‑٢. قانون گرایی

در پیمایش هــای ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان، مــوج ســوم (١٣٩۵) و وضعیــت 
ــی  ــزان قانون گرای ــه می ــران (١٣٩۶)، ب ــۀ ای ــی جامع ــی و اخالق ــی، فرهنگ اجتماع
ــه  شــده اســت. پاســخ گویان در هــردو پیمایــش میــزان  گروه هــای مختلــف پرداخت
قانون گرایــی مــردم را متوســط ارزیابی کرده انــد. یعنــی در پیمایــش ارزش هــا و 
ــی،  ــت اجتماع ــش وضعی ــان (١٣٩۵) ۴۴٫۴ درصــد و در پیمای ــای ایرانی نگرش ه
پاســخ گویان  از  درصــد   ۴٢٫۵  (١٣٩۶) ایــران  جامعــۀ  اخالقــی  و  فرهنگــی 

قانون گرایــی مــردم را متوســط ارزیابــی کرده انــد.

جدول ۴٨. قانونگرایی گروههای مختلف، پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان، ١٣٩۵.

گروهها
خیلیکم 
و کم

متوسط
زیاد و 
خیلیزیاد

٣۴٫١۴۴٫۴٢١٫۵مردم

۴۶٫٧٣٩٫٩٢٢٫٣مسئوالن و وابستگان آنها

۵٩٫٩٣٠٫٨٩٫٢ثروتمندان

۴٠٫۴۴١٫١١٨٫۵دستگاههای حکومتی/دولتی

ثروتمنــدان گروهــی هســتند کــه پاســخ گویان معتقدنــد از میــان گروه هــای 
مطرح شــده، کمتــر از همــه قانون گــرا هســتند. در پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــای 
ایرانیــان (١٣٩۵) ۵٩٫٩ درصــد و در پیمایــش وضعیــت اجتماعــی، فرهنگــی و 
قانون گرایــی  پاســخ گویان  از  درصــد   ۶١٫١۶ ایــران (١٣٩۶)  جامعــۀ  اخالقــی 
ثروتمنــدان را بیــان کرده انــد. بعــد از ثروتمنــدان، مســئوالن و وابســتگان آن هــا 
جایــگاه دوم را دارنــد؛ یعنــی در پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان (١٣٩۵) 
۴۶٫٧ درصــد و در پیمایــش وضعیــت اجتماعــی، فرهنگــی و اخالقــی جامعــۀ ایــران 
(١٣٩۶) ۴٨٫۵ درصــد از پاســخ گویان معتقــد بوده انــد کــه میــزان قانون گرایــی 

مســئوالن و وابســتگان آن هــا کــم اســت.
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جدول ۴٩. قانون گرایی گروه های مختلف، وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی 
جامعه، ١٣٩۶

زیادمتوسطکمگروه ها

٣۶٫٨۴٢٫۵٢٠٫٨مردم

۴٨٫۵٣۵٫۶١۵٫٩مسئوالن و وابستگان آن ها

۶١٫۶٢۵٫۴١٣ثروتمندان

۴٣٫٣٣٢٫۴٢۴٫٣دستگاه های حکومتی/دولتی

ــد. ۴٠٫۴ درصــد از  ــرار دارن ــگاه ســوم ق ــی در جای دســتگاه های حکومتی/دولت
پاســخ گویان در پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان (١٣٩۵) و ۴٣٫٣ درصــد 
از پاســخ گویان در پیمایــش وضعیــت اجتماعــی، فرهنگــی و اخالقــی جامعــۀ ایــران 

ــد. ــان کرده ان ــی را کــم بی ــزان قانون گرایــی در دســتگاه های حکومت (١٣٩۶) می
پاســخ گویان  از  درصــد   ٢/٩  ،(١٣٩۴) اجتماعــی  ســرمایۀ  ســنجش  در 
ــم، ٣٩/۵ درصــد در حــد  ــم، ١٣/۶ درصــد ک ــردم را خیلی ک ــن م ــزی بی قانون گری

متوســط، ٣٢ درصــد زیــاد و ١١/٩ درصــد خیلی زیــاد ارزیابــی کرده انــد.
در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩٧)، دربــارۀ رعایــت قوانیــن، ۴٣٫٧ درصــد 
از پاســخ گویان میــزان آن را کــم و خیلی کــم، ٣٧٫٧ درصــد تاحــدودی و ١٨٫۵ 

ــته اند. ــاد دانس ــاد و خیلی زی درصــد زی
در ســنجش ســرمایۀ اجتماعی (١٣٩٧)، ٣٢٫۶ درصد از پاســخ گویان معتقدند 
کــه مــردم از موقعیــت سوءاســتفاده می کننــد، ٣٢٫٧ درصــد گفته انــد تاحــدودی و 

٣۴٫٧ درصــد معتقدنــد کــه زیــاد و خیلی زیــاد ایــن اتفــاق می افتــد.
جــواب  اول (١٣٨١)،  مــوج  ایرانیــان،  نگرش هــای  و  ارزش هــا  پیمایــش  در 
پاســخ گویان بــه ســؤال «انجــام دادن کار بســتگان خــارج از نوبــت» بــه این شــرح اســت: 
١٩٫۶ درصــد گفته انــد اصــًال ایــن کار را انجــام نمی دهنــد، ٢٧٫٣ درصــد گفته انــد کــم 
و خیلی کــم ایــن  کار را انجــام می دهنــد، ٢٧٫٣ درصــد به صــورت متوســط و ٢١٫٧ 
درصــد زیــاد و خیلی زیــاد و ۴٫٢ درصــد کامــًال حاضــر هســتند ایــن کار را انجــام دهنــد.

از  درصــد   ٣٨٫٧  ،(١٣٩۵) ایرانیــان  نگرش هــای  و  ارزش هــا  پیمایــش  در 
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پاســخ گویان گفته انــد تاحــدودی امــکان قانون گریــزی در جامعــه وجــود دارد، ٣۶٫٢
ــًال مخالــف هســتند و فقــط ٢٣٫٩ درصــد از پاســخ گویان  درصــد مخالــف و کام
موافــق  و کامــًال موافــق هســتند کــه امــکان قانون گریــزی در جامعــه وجــود دارد.

پاســخ گویان  از  درصــد   ١٨٫٧  ،(١٣٩٧) اجتماعــی  ســرمایۀ  ســنجش  در   
ــدودی و  ــد تاح ــود دارد، ٣٧٫۴ درص ــم وج ــم و خیلی ک ــزی ک ــد قانون گری معتقدن

۴٩٫٣ درصــد گفته انــد کــه مــردم زیــاد و خیلی زیــاد قانون گریــز هســتند.
در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩۴)، ١۶/٧ درصــد از پاســخ گویان یکســان 
بــودن اجــرای قانــون و تصمیمــات بــرای همــه را خیلی کــم، ٣۴/٣ درصــد کــم، ٨/٣۵
درصــد در حــد متوســط، ١١/٣ درصــد زیــاد و١/٩ درصــد خیلی زیــاد ارزیابــی کرده انــد.

جدول هــای ۴۴ و ۴۵ بــه بررســی ویژگی هــای اخالقــی مســئوالن در دو پیمایــش 
ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی در ســال های ١٣٩۴ و ١٣٩٧ می پــردازد. در هــر دو 
ــی تاحــدودی و  ــی منف ــدگاه پاســخ گویان ویژگی هــای اخالق مشــخص اســت از دی

زیــاد اســت؛ ویژگی هــای اخالقــی مثبــت نیــز تاحــدودی و کــم اســت.
مــردم  از  درصــد   ٣۶٫٧  ،(١٣٨۴) ایرانیــان  سیاســی  فرهنــگ  پیمایــش  در 
به احتمال زیــاد و خیلی زیــاد حاضرنــد رشــوه بپردازنــد، ١۵٫۶ درصــد بــا تمایــل 
متوســط و ۴٠٫٩ درصــد به احتمــال کــم و خیلی کــم (حاجیانــی، ١٣٩٣: ١٠٣).
وقتــی افــراد در موقعیت هــای حرفــه ای و صنفــی قرار می گیرند، بــرای بهبود موقعیت 
خــود ممکــن اســت دســت بــه هــر کاری بزنند؛ یا حتــی از مناصــب و موقعیت هــای خود 
بــه نادرســتی اســتفاده کننــد. موقعیــت حرفــه ای یکــی از مهم ترین موقعیت هایی اســت که 

فــرد در آن می توانــد هرگونــه اخــالق منفــی یــا مثبتی را رقــم بزند.
ــود  ــای خ ــرای اهمال کاری ه ــرد ب ــه ف ــود ک وجــدان کاری داشــتن باعــث می ش
ــن کار  ــرای راه انداخت ــران را ب ــوق دیگ ــا حق وحق ــد ی ــم کاری نکن ــد، ک دروغ نگوی
دوســت و آشــنای خــود پایمــال نکنــد. متأســفانه، آنچــه آمارهــا نشــان می دهنــد، ایــن 
اســت کــه از دیــد مــردم جامعــه، اکثــر افــراد وجــدان کاری کمــی دارنــد و مســئوالن از 

ــد. موقعیت هــای صنفــی خــود سوءاســتفاده می کنن
ــدگاه مــردم  ــاف، به طــور مشــخص، نشــان می دهــد کــه اغلــب دی بررســی اصن
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ایــن اســت کــه دولتمــردان و مســئوالن از اخــالق حرفــه ای بســیار پایین تــری نســبت 
بــه همــه برخوردارنــد و به دلیــل مقامشــان، قوانیــن را راحت تــر زیــر پــا می گذارنــد 
ــا  ــه آن ه ــی اســت ک ــن در صورت ــد. ای و دوســتان و آشــنایان خــود را کمــک می کنن
بایــد الگــوی درســتی در اخــالق حرفــه ای باشــند. در ایــن میــان، معلم هــا کــه قشــر 

فرهنگــی هســتند، اخــالق حرفــه ای باالتــری نســبت بــه بقیــه دارنــد. 

۴. آسیب های اخالقی‑ اجتماعی
۴‑١. روابط بی قیدوشرط و پایبندی به ارزش ها

در مــوج دوم پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیان، ٢٢٫۴ درصد از پاســخ گویان 
بــا دوســتی دختــر و پســر مشــکلی نداشــته اند؛ کــه در ســال های بعــدی از ایــن میــزان 
کاســته شــده اســت. در پیمایــش وضعیــت اجتماعــی، فرهنگــی و اخالقــی جامعــۀ 
ایــران (١٣٩۴)، ایــن میــزان بــه ١١٫٣ درصــد و در مــوج ســوم پیمایــش ارزش هــا و 

نگرش هــای ایرانیــان بــه  ١٠٫٧ درصــد می رســد. 

جدول ۵٠. دوستی دختر و پسر

عنوان پیمایش ها / پژوهش ها
اشکالی 
ندارد

مخالفم

ولی کاری ندارم
تذکر می دهم

٢٢٫۴۵٩٫٢۴٫۴ارزش ها و نگرش های ایرانیان، ١٣٨٢

وضعیت اجتماعی، فرهنگی و  اخالقی جامعۀ 
١١٫٣۵٩٫٩٢٨٫٨ایران، ١٣٩۴

١٠٫٧۶۴١٧٫٣ارزش ها و نگرش های ایرانیان، ١٣٩۵

دربــارۀ ازدواج غیررســمی در جامعــه، درصــد زیــادی از پاســخ گویان مخالــف بــا آن 
هســتند. در ســال ١٣٩۵ و در مــوج ســوم پیمایــش ارزش ها و نگرش هــای ایرانیان، میزان 
مخالفــت مــردم ۶٠٫۵ درصــد بــوده اســت. در پیمایــش وضعیــت اجتماعــی، فرهنگــی و 
اخالقــی جامعــۀ ایــران، میزان مخالفت به ٨٨ درصد رســیده و در ســال ١٣٩٧ و پیمایش 
ــه ٨٠٫٣ درصــد رســیده اســت. بااین حــال،  ــاره از آن کاســته شــده و ب ــواده دوب ملــی خان

همچنــان درصــد زیــادی از پاســخ گویان بــا ایــن قضیــه مخالف هســتند. 
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جدول ۵١. ازدواج غیررسمی (زندگی کردن دختر و پسر باهم بدون ازدواج قانونی)

عنوان پیمایش ها / پژوهش ها
موافق و

کامًال موافق
تاحدودی

مخالف و

کامًال مخالف

١١٫۴٢۶٫٣۶٠٫۵ارزش ها و نگرش های ایرانیان، ١٣٩۵

وضعیت اجتماعی، فرهنگی و  اخالقی 
۴٫٧٧٫٣٨٨جامعۀ ایران، ١٣٩۶

٩٫۶۶٫٣٨٠٫٣پیمایش ملی خانواده، ١٣٩٧

در پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان، مــوج اول (١٣٨١)، دربــارۀ بی بندوباری 
در روابــط زن و مــرد (روابــط نامشــروع)، ١ درصــد بیــان کرده اند اصــًال وجود نــدارد، ١۵٫٨

درصــد گفته انــد کــم و خیلی کــم، ١٩ درصــد متوســط، ۵٣٫۶ درصــد زیــاد و خیلی زیــاد؛ و 
١٠٫٧ درصــد گفته انــد کــه کامــًال، به صــورت جــدی و مهــم در جامعه وجــود دارد.

در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩۴)، دربــارۀ پایبنــدی بــه ارزش هــای 
ــر می شــود، ٣٢٫٧ ــه اوضــاع بدت ــد ک ــان کرده ان ــی، ٢۶٫٨ درصــد بی ــی و دین اخالق

درصــد گفته انــد فرقــی نمی کنــد و ۴٠٫۵ درصــد گفته انــد بدتــر می شــود.
در پژوهــش بررســی آگاهی هــا، نگرش ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگــی در ایران 
(١٣٧۴)، ٣٫٨ درصــد از پاســخ گویان بیــان کرده انــد کــه افــراد جامعــه به هیچ عنــوان بــه 
اخــالق پایبنــد نیســتند؛ ١۶٫۵ درصــد میــزان آن را کــم، ۴٣٫۵ درصــد تاحــدودی، ٣۴٫۶

درصــد زیــاد و ١٫۶ درصــد نامشــخص دانســته اند. در همیــن پژوهــش، ٧٧ درصــد از 
ــد کــه  ــال پــول هســتند، ٣٠٫٧ درصــد معتقدن ــد کــه همــه به دنب پاســخ گویان معتقدن
پول دارهــا همیشــه موفــق هســتند و ۶۵٫١ درصــد بــا رایــج بــودن پارتی بــازی موافق انــد.

در پیمایــش ملــی ارزش هــای جوانــان (١٣٨٢)، ٣٧٫٩ درصــد  جوانان وضعیت 
پایبنــدی بــه ارزش هــای اخالقــی در کشــور را خــوب ارزیابــی نمــوده و ٢۴٫١ درصــد 

آن را بــد دانســته اند (حاجیانــی، ١٣٩٣: ٩١).
در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩٧)، پاســخ دهندگان میــزان پایبنــدی مــردم 
بــه مســائل اخالقــی را ٣١٫١ درصــد خیلی کــم و کــم، ۴٠ درصــد تاحــدودی و ٢٨٫٩

درصــد زیــاد و خیلی زیــاد دانســته اند.
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یافته هـای حاجیانـی (١٣٧٧) نشـان می دهنـد کـه حـدود ٧٨٫۵ درصـد از مـردم 
(طبقۀ متوسـط شـهری) تصور مثبتی از رعایت اصول اخالقی توسـط هم وطنانشـان 
ندارنـد و نیـز ٧۴ درصـد آنـان معتقدنـد مردم به حقـوق همدیگر احتـرام نمی گذارند 
و توجـه ندارنـد. تقـی آزاد و احمـد غیاثونـد به منظـور بررسـی تغییـرات فرهنگـی در 
ایـران بـر اسـاس نظریـۀ دگرگونی ارزشـی رونالد اینگلهـارت١ مطالعه ای پیمایشـی را 
در سـال ١٣٨٣ در سـطح ملـی (در تمامـی اسـتان هابه جز کردسـتان و سیسـتان و 
بلوچسـتان) بـا حجـم نمونـۀ ١٣٧٩ نفـر افـراد بـاالی ١۵ سـال انجـام داده انـد. آن ها 
در ایـن مطالعـه یـک سـؤال مهـم دربارۀ انصـاف در روابـط اجتماعی مطـرح کرده اند 
بـا ایـن مضمـون کـه «فکـر می کنیـد مـردم، در صـورت داشـتن فرصـت، از روابـط با 
شـما سوءاسـتفاده می کننـد یـا انصـاف را رعایت می کننـد؟» کـه ٠٫٢٩ درصد گزینۀ 
سوءاسـتفاده، ٠٫۴٩ درصـد گزینـۀ انصـاف و ٠/٢٧ درصـد نیـز گزینـۀ نمی دانـم را 
انتخـاب کرده انـد. ایـن یافتـه حاکـی از آن اسـت کـه مـردم فضـای اخالقـی جامعـه را 
چنـدان غیرمنصفانـه بـرآورد نمی کنند و جامعۀ ایرانی را منصـف تلقی می کنند (آزاد 

و غیاثونـد، ١٣٨٣، بـه نقـل از حاجیانـی، ١٣٩٣: ٨٧).
ــا  ــر شــدن ی  در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩٧)، دیــدگاه مــردم نســبت بهت
نشــدن اوضــاع اخالقــی و مذهبــی بــه ایــن شــکل اســت: ١١٫٨ درصــد مــردم معتقدند 
کــه اوضــاع در آینــده بهتــر می شــود؛ ٢٨٫١ درصــد گفته انــد کــه اوضــاع تغییــر 
نمی کنــد؛ و بیشــتر مــردم بــا ۶٠٫١  درصــد معتقدنــد در آینــده اوضــاع بدتــر می شــود.

ــی  ــای اخالق ــه ارز ش ه ــدی ب ــدم پایبن ــرط و ع ــط بی قیدوش ــه از رواب ــی ک زمان
صحبــت می شــود، بــا بیــان اینکــه در دنیــای مــدرن و پســامدرن بایــد بــه روز بــود و 
بســیاری از ارزش هــای قدیــم دیگــر در ایــن زمــان کارآمــد نیســتند، بــه توجیــه آن هــا 
می پردازنــد. ایــن در صورتــی اســت کــه پیشــرفت دنیــای حاضــر اگــر بخواهــد یــک 
پیشــرفت واقعــی همــراه بــا رشــد باشــد، بایــد پایبنــدی بــه ارزش هــا را رعایــت کنــد و 
رواج دهــد، در غیــر ایــن صــورت، شــاهد افــول جامعــه خواهیم بود تا یک پیشــرفت 
واقعــی. در بعضــی مــوارد نیــز مــردم ادعــا می کننــد کــه اگــر عمــل و رفتــاری شــبیه 

1. Ronald Inglehart 
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بــه رفتارهایــی نداشــته باشــند کــه مــدرن تلقــی می شــوند، از باقــی آحــاد جامعــه جــا 
می ماننــد؛ بــه همیــن دلیــل، رفتــاری تقلیدگونــه را در پیــش می گیرنــد تــا جایــی کــه 

ایــن رونــد تبدیــل بــه یــک عــادت می شــود و در جامعــه تســری می یابــد.
۴‑٢. امنیت جانی

 در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩۵)، پاســخ گویان دربــارۀ اینکــه چــه میــزان امنیــت 
جانــی دارنــد، ٧٫٨ درصــد امنیــت جانــی را خیلی کــم، ٢٠/٨ درصــد کــم، ۴١/۴ درصــد 
ــد. در  ــی کردهان ــاد ارزیاب ــاد و ٣/٧ درصــد خیلی زی در حــد متوســط، ٢۵/۴ درصــد زی
پژوهــش وضعیــت اجتماعی، فرهنگــی و اخالقی جامعۀ ایــران (١٣٩۶)، پاســخ گویان 
دربــارۀ اینکــه چــه میــزان در جامعه احســاس امنیت می کنند، نظــر خــود را ۵٢٫۴ درصد 
زیــاد، ٣٠٫٨ درصــد کــم و ١۶٫٨ درصــد کــم گفته انــد.  در ســؤالی دیگــر، «حکومــت 
چــه انــدازه در ایجــاد امنیــت در جامعــه موفــق بــوده اســت»، میــزان موفقیــت را ۵٢٫٩

درصــد زیــاد، ٢٩٫٨ درصــد متوســط و ١٧٫٣ درصــد کــم دانســته اند.
در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩٧) نیــز دربــارۀ احســاس امنیــت و امنیــت 
ــت  ــارۀ داشــتن احســاس امنی ــی داشــتن ســؤال شــده اســت. پاســخ گویان درب جان
ــد خیلی کــم و کــم. ٣۴٫٧ درصــد تاحــدودی و ٣٣٫۵ درصــد  ٣١٫٩ درصــد گفته ان
زیــاد و خیلی زیــاد احســاس امنیــت دارنــد. دربــارۀ امنیــت جانــی ٣٣٫٧ درصــد مــردم 
ــاد و  ــم، ۴١٫١ درصــد تاحــدودی و ٢۵٫١ درصــد زی ــم و خیلی ک ــد ک ــان کرده ان بی

ــد. ــی می کنن ــاد احســاس امنیــت جان خیلی زی

جدول ۵٢. وجود آسیبهای اجتماعی

آسیبهای اجتماعی
میانگین در شهر و روستای 

خودشان
میانگین در بین وابستگان و 

خویشان

٣٫۴٣٢٫۴۶دورویی و ریاکاری

بیاعتمادی 
اجتماعی

٣٫٣۶٢٫٣۵

٣٫٢۴٢٫۴۴خودخواهی

منبع: مجموعه مقاالت گزارش وضعیت اجتماعی کشور، جلد دوم، ١٣٩۵.
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ایســپا (١٣٩٣ الــف) در پیمایشــی از ٩٨۴ ترددکننــده در میدان هــای مهــم شــهر تهران 
دربــارۀ ســه شــاخص اخــالق اجتماعــی یعنــی عام گرایــی، دگردوســتی (در طیفــی شــامل 
اعضای خانواده، فامیل و خویشــاوندان، دوســتان و همکاران، همســایگان و اهالی محله، 
افــراد هم قــوم، افــراد هم مذهــب و هم دیــن، همشــهری ها، همــۀ مــردم ایــران، مســتضعفان 
جهــان، همــۀ مــردم جهــان) و بی تفاوتــی اجتماعــی نشــان داد کــه میانگیــن عام گرایــی در 
تهــران (در شــاخصی از ٠ تــا ١٠٠)، ٧١٫٣٩ ، دگردوســتی ۵٣٫٢ و بی تفاوتــی اجتماعــی 
ــدود ٨۴ درصــد  ــه ح ــه اگرچ ــد ک ــان می ده ــتی نش ــاخص دگردوس ٢٧٫٣۶ اســت. ش
مــردم اعــالم کرده انــد کــه در صــورت بــروز مشــکل بــرای خانواده شــان بــه میــزان  زیــاد و 
خیلی زیــاد بــه آن هــا کمــک می کننــد، ایــن میــزان بــرای فامیــل و خویشــاوندان حــدود ۶٠ 
درصــد اســت و فقــط ٢۶ درصــد مــردم گفته انــد اگــر مشــکل حــادی بــرای مــردم ایــران 
پیــش بیایــد، بــه میــزان زیــاد و خیلی زیــاد کمــک می کننــد. هرچــه از ســطح خانــواده دایــره 
را گســترده تر کنیــم، میانگیــن اعــالم همــکاری بــرای رفــع مشــکل دیگــران کمتــر می شــود 

(مجموعــه مقــاالت گــزارش وضعیــت اجتماعــی کشــور، جلــد دوم، ١٣٩۵: ٣٧۴).

جدول ۵٣.  مشکالت مطرح در کشور

معرف ها
کم و

خیلی کم
تاحدودی

زیاد و

خیلی زیاد

١٢٫٩٢۶٫٢۶٠٫٩جرم و جنایت

٧٫٧٢٢٫٧۶٩٫۶مشکالت خانواده ها

۶٫۶٢۴٫۶۶٩فروش مواد مخدر

۶٫٨٢٣٫٨۶٩٫۴اعتیاد به مواد مخدر

منبع: سنجش سرمایۀ اجتماعی، ١٣٩٧.

از نظر پاسخ گویان بیشترین مشکلی که وجود دارد، مشکل خانواده هاست. ۶٩٫۶ 
درصد از پاسخ گویان گفته اند که زیاد و خیلی زیاد این مشکل وجود دارد. بعد از مشکل 
خانواده، ۶٩٫۴ درصد از پاسخ گویان معتقدند که اعتیاد به مواد مخدر از مشکالت مطرح 
در کشور است.  فروش مواد مخدر با ۶٩ درصد در جایگاه سوم قرار دارد؛ و درنهایت، 

۶٠٫٩ درصد از پاسخ گویان گفته اند که جرم و جنایت به میزان زیاد در کشور وجود دارد.
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۴‑٣.  جرایم موجود در جامعه    

ــان خویشــاوندان انجــام  ــه و می ــری در جامع ــزاع و درگی ــارۀ ن ــپا پژوهشــی درب ایس
داده اســت. بــر اســاس آمارهــای به دســت آمده، بیشــتر نزاع هــا در جامعــه رخ 
می دهنــد؛ کــه آمــار شــامل ٣٩٫١ درصــد زیــاد و خیلی زیــاد در جامعــه و ٧۶٫۶

درصــد خیلی کــم و کــم در میــان خویشــاوندان و بســتگان اســت.

جدول ۵۴. جرایم و آسیبهای تجربهشده در دو سال گذشته در مورد اعضای خانواده و 
نزدیکان و خود پاسخگو

موارد
خانواده و نزدیکانخود فرد

خیربلهخیربله

١٧٫۵٨٢٫۵٣٢٫٨۶٧٫٢مورد سرقت واقع شدن

۶٫٢٩٣٫٨١٧٫٧٨٢٫٣محکومیت در دادگاه و دادسرا

۴٫٨٩۵٫٢٢۶٫٩٧٣٫١طالق

۶٫٢٩٣٫٨٢۴٧۶استفادۀ تفننی از مواد مخدر

١۴٫۵٨۵٫۵٢۵٫٩٧۴٫١درگیری و نزاع با دیگران

١٣٫۵٨۶٫۵٢٣٫١٧۶٫٩استفاده از پارتی برای انجام کار

١٠٫٨٨٩٫٢١٨٫۶٨١٫۴مورد کالهبرداری واقع شدن

٢٫٢٩٧٫٨۵٩۵مورد آزار جنسی قرار گرفتن

۴٫٨٩۵٫٢١٠٫١٨٩٫٩مورد زورگیری واقع شدن

۵٫٣٩۴٫٧٩٫۵٩٠٫۵خودکشی یا صحبت و تصمیم به آن

منبع: پژوهش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعۀ ایران، ١٣٩۶.

جدول ۵۵. وجود نزاع و درگیری در جامعه، بین خویشاوندان و بستگان (کل کشور)

زیاد و خیلیزیادتاحدودیخیلیکم و کمعنوان پیمایشها / پژوهشها

٣٩٫۴٢١٫٣٣٩٫١ایسپا، ١٣٩٢ (جامعه)

٧۶٫۴١٣٫٢١٠٫۴ایسپا، ١٣٩٢ (خویشاوندان)

منبع: مجموعه مقاالت گزارش وضعیت اجتماعی کشور، جلد اول، ١٣٩۵.
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نســبت  اســت،  بیشــتر  جامعــه  در  درگیــری  و  نــزاع  پاســخ گویان،  نظــر  از 
بــه خانــواده و خویشــاوندان. ٣٩٫١ درصــد بــه میــزان زیــاد و ٢١٫٣ درصــد از 
ــر ٧۶٫۴ درصــد از  ــه وجــود دارد. از نظ ــد تاحــدودی در جامع پاســخ گویان گفته ان

پاســخ گویان نــزاع میــان خویشاوندانشــان کــم و خیلی کــم اســت.

جدول ۵۶. جرم و جنایت نسبت به قبل

فرقی نکردهکمتر شدهبیشتر شدهعنوان پژوهشها / پیمایشها

٧۴٫۶١۶٩٫۵ارزشها و نگرشهای ایرانیان، ١٣٨٢

وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعۀ 
ایران، ١٣٩۴

١٨٫٧۶٠٫۴٢٠٫٩

۵۴٫١١٨٫٢٢١٫٩ارزشها و نگرشهای ایرانیان، ١٣٩۵

نمودار ١١. نگرش مردم به میزان جرم و جنایت نسبت به قبل در مقاطع زمانی مختلف

در ارزش ها و نگرش های ایرانیان، موج دوم (١٣٨٢)، ٧۴٫۶ درصد از پاسخ گویان 
معتقدند که جرم و جنایت نسبت به قبل بیشتر شده است. در سال ١٣٩۴، در پیمایش 
وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعۀ ایران، اوضاع فرق کرده و ۶٠٫۴ درصد از 
پاسخ گویان معتقدند که جرم و جنایت کمتر شده است. دوباره در موج سوم پیمایش 
ارزش ها و نگرش های ایرانیان (١٣٩۵)، ۵۴٫١ درصد از پاسخ گویان معتقدند که جرم و 

جنایت بیشتر شده است؛ اما بااین حال، از موج دوم این پیمایش کمتر است.
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جدول ۵٧. جرم و جنایت نسبت به آینده

عنوان پژوهشها / پیمایشها
بیشتر 
میشود

کمتر 
میشود

فرقی 
نمیکند

٧۴٫١١۶٫٧٩٫٢ارزشها و نگرشهای ایرانیان، ١٣٨٢

وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعۀ 
ایران، ١٣٩۴

٢۵٫۴۴٩٫٣٢۵٫٢

۴٧٫۶٢٢٫۶٢٩٫٨سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور، ١٣٩۴

۵١٫٢٢٠٫۶٢۵٫۶ارزشها و نگرشهای ایرانیان، موج سوم، ١٣٩۵

نمودار ١٢. نگرش مردم نسبت به میزان جرم و جنایت نسبت به آینده در مقاطع زمانی 
مختلف

جــدول ۵۶ اوضــاع جــرم و جنایــت در آینــده را از دیــدگاه پاســخ گویان بررســی 
می کنــد. در مــوج دوم پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان، ٧۴٫١ درصــد از 
پاســخ گویان معتقدنــد کــه جــرم و جنایــت افزایــش می یابــد. در پیمایــش وضعیــت 
اجتماعــی (١٣٩۴)، امــا ۴٩٫٣ درصــد از پاســخ گویان معتقدنــد کــه جــرم و جنایــت 
کمتــر می شــود. دوبــاره در پیمایشــی دیگــر در همــان ســال، یعنــی در ســنجش 
ــه جــرم و  ــد ک ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩۴)، ۴٧٫۶ درصــد از پاســخ گویان معتقدن
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جنایــت افزایــش می یابــد. در مــوج ســوم پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان، 
دوبــاره درصــد پاســخ گویان نســبت بــه بیشــتر شــدن جنایــت افــزوده می شــود؛ یعنــی 

۵١٫٢ درصــد آن هــا معتقدنــد کــه جــرم و جنایــت در آینــده بیشــتر می شــود.

جدول ۵٨. دستگیرشدگان جرایم مختلف١ برحسب جنس و سن
١٣٧۵١٣٨٠١٣٨۵١٣٩٠١٣٩١١٣٩٢١٣٩٣١٣٩۴جنس و  سن

رد
و م

ن 
ز

مرد و 
۵۵زن(٢)

,٣
١٩

۶٢
,٠
۴٨

٧٨
,٧
٣۴

(٣
)

٣٩
,٨
۶۴

(٣
)

٣٠
,۵
۵٣

 (٣
)

٣۵
,۴
٠٩

٣۵
,۵
۴۴

 (٣
)

٣٨
,٩
٨٧

١٧ ساله 
۴٠و کمتر

٩۴

٣٩
١٩

٢١
٩٩٠٠٠

١٧
٩٧

١٨
٢٩

 ٢۴‑١٨
١٧ساله

,٨
۴٧

١٨
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٩٢

١۴
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١٠
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٧٣

١١
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۵۴
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١۵
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١٢
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٠٢

١٩
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۴٩

٣۵ ساله 
٨٩و بیشتر

٨٢

١١
,٧
۶۵

۶٨
٢٣٠٠٠

۵٠
۶٨

۶٢
۵۶

١. شامل قتل عمد و غیرعمد، مرگ های اتفاقی، ضرب و جرح و صدمه، تهدید، اجبار و اكراه، تظاهر به چاقوکشی 
و مسموم كردن عمدی است.

٢. علت اختالف سرجمع با اجزا مربوط به تعداد افرادی است كه گروه سنی آنان مشخص نبوده و آمار مربوط به این 
افراد فقط در جمع منظور شده است.

٣. علت اختالف سرجمع با اجزا در سال های ١٣٨۵ ،١٣٩١،١٣٩٠ و ١٣٩٣ به ترتیب مربوط به تعداد ١۴، ١٠٠، 
١٣٣و ۶٢٠۴نفر است كه به تفكیك مرد و زن در دسترس نبوده و در جمع منظور شده است. 
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١٣٧۵١٣٨٠١٣٨۵١٣٩٠١٣٩١١٣٩٢١٣٩٣١٣٩۴جنس و  سن
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 منبع: مرکز آمار ایران
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جــدول ۵٧ ســن مجرمــان در ســال های متوالــی را بررســی می کنــد. بیشــتر 
جرایــم در میانگیــن ســنی ٢۵ تــا ٣۴ ســال (چــه مــرد و چــه زن) اتفــاق می افتنــد. 

ــان اســت. تعــداد مجرمــان مــرد بیشــتر از زن

جدول ۵٩. جرایم واقع شده در حوزۀ نیروهای انتظامی جمهوری اسالمی ایران برحسب 
موضوع

شرح
قتل 
(نفر)

مرگ های مشکوک 
(نفر)

نزاع و درگیری 
(مورد)

شرارت (موارد)

شی
دک
خو

رد
موا

یر 
سا

ی
رد
ف

عی
جم

ته  
دس

 و 
ی
گیر
ور
ز

ی)
خاذ

 (ا
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یر
ج گ

با

شی
ه ک
قم

 و 
قو
چا

ها
ت 
رار
 ش
ایر
س

ان
دگ
رش
گی
ست
د

١٣٨۵٢٢٨۶٢٩٨١١٧,٩٣۴٢۴٧,٨۶٩۶۵٨٨١١٧٨۵٠٠۴١٨۶٨١١,٢٢٩

١٣٩٠٢٠۶۴٣۵١۴٢١,٧٠٢٣٠۶,٠٧٣۶٠۶٧۴٢٩۴٢٨٧۴٢٣٩۵١٧,٩۵٨

١٣٩٣١٩٠۶٣٧٢٣٢٢,٨٨٠۵٩٩,٣٢٨۶۶٢۶۶۵۶۴٢٠۶٢٢١٢٨١٧٣

١٣٩۴١٩٢٠٣۶٨٣٢٢,۴٠٠٧٨٩,۴٩٠٧۶٣٩١۶۶۵١٠٧٣١۵۶٧٣٣٩

١٣٩۵١٧٧٧٣٧٧٨٢٣,٨٩٠۶٧٠,٧٢٩۶۴۵۴١٢٠۴١۶٣٢١٠٠۶٠٧٧

١٣٩۶١٨٨٨٣٩٣٠٢٣,۵٣۵۶۵۴,٢۴۵۶٢۴۴١٠۶۴٩٩٢١۶١٠۵٩٨۴

١٣٩٧١٧٩۵۴٢۴٠٢٢,٧٩٩٧۵٣,٩٧۴۶۴٢٣١١٧۶١١۴١٧۴١٧١٩٣

منبع: سالنامۀ آماری، فصل ١۵، ١٣٩٧، مرکز آمار ایران

از میــان آمارهــای اعالم شــده در ســال ١٣٩٧، بیشــترین آمــار قتــل ٢٣٠ نفــر در 
تهــران و ٢١۵ نفــر در خوزســتان اســت. 

بــرای مرگ هــای مشــکوک، ۶٧٨ خودکشــی در تهــران و ٢٩٧ خودکشــی در 
فــارس  و بــرای ســایر ٩۴٨۴ مــورد در تهــران و ١٢٩٧ مــورد در فــارس ثبــت  شــده اند.

بیشــترین نــزاع درگیــری و فــردی ١١٩,٧۵٩ مــورد در خوزســتان، ١١٨,٧٧٨ مــورد 
در تهــران ثبــت  شــده اند. نــزاع و درگیــری جمعــی ١٧۶٩ مــورد در تهــران و ۴٧٠ مــورد 
در کرمــان اســت. ۴٣ باج گیــری در مازنــدران، ٢٨۵٠ مــورد چاقــو و قمه کشــی در تهــران 
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و در ســایر شــرارت ها، ٨١٧ مــورد در تهــران و ٢١٠ مــورد در گلســتان ثبــت  شــده اند. 
بیشــترین آمــار دستگیرشــدگان نیــز به ترتیــب ٢۴٢۶ نفــر در تهــران و ١١٣٠ نفــر مربــوط 
بــه شــهر قــم اســت. در میــان آمارهــا، کمتریــن آمــار جرایــم متعلــق بــه شــهر کیش اســت.

جدول ۶٠. دستگیرشدگان در ارتباط با انواع مواد مخدر کشفشده به تفکیک نوع جرم

جمع کلسال
قاچاقچیان و عوامل 
توزیعکنندۀ مواد

معتاد و مصرفکننده 
مواد

اتباع بیگانه

١٣٨٠٣١۶,٣٩١١١٣,٣١٧١٩٩,٩۵٠٣١٢۴

١٣٨۵۴٢۶,٨٠٩١٣٣,٣٣٢٢٨٩,٩۵٧٣۵٢٠

١٣٩٠٢٧٢,۵۶٨٢۵٢,١٩٧١۶,٧٨٩٣۵٨٢

١٣٩٣٣۵۴,۴٠٩٢۶٧,٣٩۶٨١,٨۵٢۵١۶١

١٣٩۴٣۵٩,٠٩۵٢۴۴,٣۴۶١٠٩,٠٠٣۵٧۴۶

١٣٩۵۴٠٢,۶٢٩٢۴٨,۶٨۶١۴٧,٧٧١۶١٧٢

١٣٩۶۴١٣,٠٨۴٢۴١,۴٩۵١۶۶,٣٨٩۵٢٠٠

١٣٩٧۴٣٢,١۴۴٢٣٨,۵٢۴١٨٨,۴١٢۵٢٠٨

منبع: سالنامۀ آماری، فصل ١۵، ١٣٩٧، مرکز آمار ایران

و  قاچاقچی هــا  بــه  مربــوط  دستگیرشــدگان  آمــار  بیشــترین  جــدول  ۵٩،  در 
توزیع کننــدگان مــواد مخــدر اســت کــه در ســال ١٣٩١، بــا ٢۶٧,٣٩۶ نفــر دستگیرشــده 
بیشــترین آمــار را در ایــن زمینــه دارد. کمترین دستگیرشــدگان مربود به اتباع بیگانه اســت.

آزاد و عالمــی در پژوهشــی دربــارۀ انســجام کارکــردی نهادهــای جامعــه بــه 
بررســی رونــد جرایــم در ســه دهــۀ اخیــر و در ســطح ملــی و نیــز الگــوی تغییــرات آن 

در ایــران پرداخته انــد. 

جدول ۶١. مقایسۀ جرایم در دهههای ۶٠، ٧٠ و ٨٠ خورشیدی

حداکثر در دهۀ ٨٠حداکثر در دهۀ ٧٠حداکثر در دهۀ ۶٠موارد

٨/٩۵١٢/٣٨١٨/٣۵قتل عمد

١١۵/١٣۶٠٣/٠١٧٢/٢۵٨سرقت
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جرایــم قتــل عمــد، قتــل غیرعمد، ســرقت، اختــالس، ارتشــا، جعل، کالهبــرداری 
و اعمــال منافــی عفــت بــر مبنــای پرونده هــای مختومــۀ قــوه قضائیــه برگرفته از ســایت 
آمــار ایــران طــی ســال های ١٣۶٣ تــا ١٣٨٧ در نظــر گرفتــه شــده اند. ایــن آمــار در هــر 
صدهــزار نفــر جمعیــت ١۵ تــا ۶۵ ســاله کــه توانایــی ارتــکاب جــرم دارنــد، محاســبه 
و شــاخصی ترکیبــی بــا عنــوان جــرم ســاخته شــد کــه حاصل جمــع کلیــۀ پرونده هــای 
ــرداری،  ــل، کالهب ــت، جع ــی عف ــال مناف ــد، ســرقت، اعم ــل غیرعم ــد، قت ــل عم قت
ــای  ــون آلف ــاخص، از آزم ــن ش ــار ای ــان از اعتب ــرای اطمین ــالس و ارتشاســت. ب اخت
کرونبــاخ١ اســتفاده شــد کــه معــادل ٧۵١/٠ اســت و نشــان می دهــد کــه همــۀ این هــا 

بــا همدیگــر مفهومــی واحــد تحــت عنــوان جــرم را  نشــان می دهنــد.
ــل دهــۀ ١٣٧٠ و به طــور مشــخص  ــم در اوای ــد کــه جرای ــا نشــان می دهن یافته ه
پــس از ســال ١٣٧٣ رونــد افزایــش شــدیدی بــه خــود گرفته انــد؛ درحالی کــه از ســال 
ــته اند؛ و از  ــش داش ــی کاه ــی در مقطع ــت و حت ــد ثاب ــاً رون ــا ١٣٧٣ تقریب ١٣۶٣ ت
ایــن رو، افزایــش چشــمگیر جرایــم در کشــور از اوایــل دهــۀ ١٣٧٠ اثبــات شــده اســت.

جرایــم مــوارد زیــادی را شــامل می شــوند؛ و هرکــدام قطع به یقیــن ریشــه در 
ــط  ــرد در محی ــر ف ــای ه ــات و باوره ــد. خلقی ــرد دارن ــر ف ــای ه ــات و باوره خلقی
خانــواده، مدرســه و مراکــز علمــی و نیــز محیــط جامعــه شــکل می گیرنــد و 
تحت تأثیــر رفتارهــا و شــرایط مختلــف تغییــر می یابنــد. در بحــث جرایــم، عوامــل 
متعــددی هماننــد ســن، جنســیت، شــرایط جغرافیایــی، اوضــاع اقتصــادی و غیــره 
دخیــل هســتند. معمــوًال مجرمــان کم سن وســال تحــت جبــر محیطــی خــود در 
شــرایط بزهــکاری قــرار می گیرنــد. جرایمــی کــه امنیــت جانــی افــراد را تحت تأثیــر 
ــده  ــای کنترل نش ــا، رفتاره ــونت ها، خودبینی ه ــل خش ــب به دلی ــد، اغل ــرار می دهن ق
و گاهــی مشــکالت روانــی بــه وقــوع می پیوندنــد. شــرایط اقتصــادی بیمــار، تالشــگر 
نبــودن افــراد و گاهــی عملکــرد ضعیــف دولــت بــرای ایجــاد فرصت هــای شــغلی، 
افــراد را در مســیرهای شــغلی نادرســت قــرار می دهنــد؛ و آن هــا عملکــرد اشتباهشــان 
ــان در شــرایط  ــام مجرم ــه تم ــد. البت ــه می کنن ــا شــرایط ســخت پیــش رو توجی را ب

1. Cronbach’s alpha 



٧٢

(١١)

ســخت اقتصــادی و شــغلی قــرار ندارنــد؛ برخــی به دلیــل ســودجویی های بیشــتر و 
ــد. ــرم می زنن ــه ج ــی دســت ب منفعت طلب

بحث و نتیجه گیری
در ابتــدای کار چنــد پرســش دربــارۀ ارزش هــای اخالقــی پرســیده شــده اســت کــه در 

ایــن بخــش بــا توجــه بــه یافته هــای موجــود بــه بررســی آن هــا می پردازیــم.
روند تغییرات ارزش های اخالقی ایران در گذر زمان  به چه شکل بوده است؟

ــا پژوهــش حاضــر دارد،  قدیمی تریــن پیمایشــی کــه فقــط یــک مؤلفــۀ هماهنــگ ب
ــران (١٣۵٣)»  ــی در ای ــای اجتماع ــی و نگرش ه ــای فرهنگ ــه «گرایش ه ــوط ب مرب
اســت کــه در آن از مــردم دربــارۀ اعتمــاد پرســیده شــده اســت. پاســخ گویان در 
ایــن پیمایــش دربــارۀ قابــل اعتمــاد بــودن مــردم، ۵۴ درصــد مــردم را قابــل اعتمــاد 
تشــخیص داده و ۴۵ درصــد نســبت بــه آدم هــا بی اعتمــاد بوده انــد. ایــن میــزان 

ــه هــم داشــته اند. بیشــترین اعتمــادی اســت کــه مــردم نســبت ب
ــه ایــن صــورت اســت کــه شــاید در ســال های بســیار   رونــد وضعیــت اخالقــی ب
گذشــته، هماننــد پژوهــش بــاال، یــا در پژوهــش بررســی آگاهی هــا، نگرش هــا و 
رفتارهــای اجتماعــی و فرهنگــی در ایــران در ســال ١٣٧۴، خــوب بــوده اســت؛ امــا نــه 
در تمــام حیطه هــا، بااین حــال کمابیــش از دیــدگاه پاســخ گویان، شــرایط بهتــر از حــال 
بــوده اســت. امــا هرچــه تاریــخ به ســوی جلــو حرکــت می کنــد، شــرایط اخالقــی نه تنهــا 
بهتــر نشــده، بلکــه یــا در درصــدی متوســط مانــده یــا از آنچــه بــوده، بدتــر شــده اســت. 
شــاید یکــی دو ســال در میانــۀ ایــن ســال ها میــزان کم وزیــاد شــدن درصدهــا (یعنــی زیاد 
بــود اخــالق منفــی در جامعــه و کــم بــودن اخــالق مثبت) را شــاهد باشــیم، ولی شــرایط 
تقریبــاً به صــورت یکســان و دنبالــه داری بــوده اســت. اگــر بخواهیــم میــزان جمعیــت را 
هــم در نظــر بگیریــم، بــاز هــم شــرایط بــه همیــن نحــوی اســت کــه بیــان شــده اســت.                    

وقتــی از مــردم ســؤال می شــود کــه «وضعیــت اخالقــی جامعــه را چگونــه ارزیابی 
می کنیــد» یــا «در آینــده وضعیــت اخالقــی بهتــر می شــود یــا بدتــر»، پاســخ می دهنــد 
شــرایط خــوب نیســت و در آینــده بدتــر هــم می شــود. در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی 
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(١٣٩٧)، دیــدگاه مــردم نســبت بهتــر شــدن یــا نشــدن اوضــاع اخالقــی و مذهبــی 
ــر  ــده بهت ــد کــه اوضــاع در آین ــردم معتقدن ــن شــکل اســت: ١١. ٨ درصــد م ــه ای ب
ــا  ــردم ب ــد؛ و بیشــتر م ــر نمی کن ــه اوضــاع تغیی ــد ک می شــود؛ ٢٨٫١ درصــد گفته ان
۶٠٫١  درصــد معتقدنــد در آینــده اوضــاع بدتــر می شــود. ایــن درصدهــا مربــوط بــه 
جدیدتریــن پیمایــش ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی در ســال ١٣٩٧ اســت. در شــرایط 
اقتصــادی و اجتماعــی حــال حاضــر، اگــر ایــن ســؤال دوبــاره از مردم پرســیده شــود، 

گمــان اینکــه  بخواهنــد شــرایط را بدتــر ارزیابــی کننــد، وجــود دارد.
ــرای  ــا ب ــا و وعده ه ــت، مشــکالت اقتصــادی و سیاســی، قول ه انفجــار جمعی
بهتــر شــدن شــرایط مــردم را بیشــتر از قبــل ترغیــب می کنــد تــا اخالقیــات را زیــر پــا 
بگذارنــد.  در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩۵)، پاســخ گویان دربــارۀ اینکــه «چه 
میــزان امنیــت جانــی دارنــد» ٧٫٨ درصــد امنیــت جانــی را خیلی کــم، ٢٠/٨ درصــد 
کــم، ۴١/۴ درصــد در حــد متوســط، ٢۵/۴ درصــد زیــاد و ٣/٧ درصــد خیلی زیــاد 
ــارۀ احســاس  ــز درب ــد.  در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩٧) نی ارزیابــی کرده ان
امنیــت و امنیــت جانــی داشــتن ســؤال شــده اســت. پاســخ گویان در این بــاره ٣١٫٩ 
درصــد خیلی کــم و کــم، ٣۴٫٧درصــد تاحــدودی و ٣٣٫۵ درصــد زیــاد و خیلی زیــاد 
را برگزیده انــد. دربــارۀ امنیــت جانــی نیــز ٣٣٫٧ درصــد کــم و خیلی کــم، ۴١٫١ 

درصــد تاحــدودی و ٢۵٫١ درصــد زیــاد و خیلی زیــاد را بیــان کرده انــد.
امنیــت جانــی یکــی از عناصــر مهــم حیاتــی اســت؛ بــرای آنکــه بشــر بتوانــد در 
ــاد  ــی در کاهــش درصــد اعتم ــد. ســلب آســایش روان ــی زندگــی کن ــه به راحت جامع
ــراوان  ــا پیشــرفت ف ــاوری ب ــه فن ــذار اســت. باآنک ــر تأثیرگ ــه یکدیگ ــراد نســبت ب اف
ــد، نســل بشــر  ــره کن ــد به ســرعت اتفاقــات رخ داده در جهــان را مخاب خــود می توان
هنــوز از تمــام وقایــع ناخوشــایندی کــه به صــورت خــرد و کالن رخ می دهنــد، درس 
نمی گیــرد و بــرای تبدیــل جامعــه بــه محیطــی بــرای رشــد انســانیت تــالش نمی کنــد.
جامعــۀ ایــران نیــز از ایــن مباحــث بــه دور نیســت. باآنکــه متــن جامعــۀ ایــران بــا 
مباحــث اســالمی آمیختــه اســت و آموزه هــای بســیاری بــرای رعایــت اخــالق وجــود 
دارنــد، جامعــه دچــار شــعارزدگی شــده اســت، بســترهای مناســب بــرای شــکل گیری 
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رفتارهــا و خلقیــات درســت وجــود ندارنــد و روزبــه روز اخــالق در حــال کم رنگ تــر 
شــدن اســت؛ و شــاید بتــوان گفــت جامعــه در حــال گــذر از یــک افــول اخالقــی اســت.

اخالق در چه حیطه هایی کم رنگ تر شده است؟

اخــالق مســئله ای اســت کامــًال وابســته بــه باورهــا و رفتارهــای بشــری. اخــالق زمانــی 
ــراد  ــا به مــرور زمــان رعایــت کــردن آن مهــم تلقــی نمی شــود کــه اف کم رنــگ می شــود ی
یــک جامعــه رفته رفتــه نســبت بــه باورهایشــان بی اعتنــا شــوند. گاهی ممکن اســت کســی 
بخواهــد بــا دور زدن اصــول و قواعــد رفتــاری مســیر کوتاه تــری برای رســیدن بــه اهدافش 
انتخــاب کنــد؛ ایــن عمــل به مــرور در جامعــه  رواج می یابــد و باقــی افــراد کــه باورهــای 
محکمــی ندارنــد یــا عرصــه بــر آن هــا ســخت شــده اســت، از آن تبعیــت می کننــد. بــرای 
مثــال، دروغ گویــی بــرای بــه راه افتــادن کار رخــدادی اســت کــه امــروزه در جامعــه رواج 
زیــادی یافتــه اســت؛ و بهانــه و توجیهــی  کــه بــرای آن مطــرح می شــود، ایــن اســت کــه 
همــه بــرای آنکــه کارشــان راه بیفتــد، دروغ می گوینــد. البتــه ایــن عــادت دروغ گویــی در 
یــک حیطــه باقــی نمی مانــد و باعــث می شــود فــرد در ســاده ترین مســائل کــه حتــی نیــازی 
بــه توجیــه دروغ گویــی نــدارد، دروغ بگوینــد. از خــود افــراد جامعــه اگــر ســؤال شــود،  در 
این بــاره می گوینــد شــرایط اقتصــادی جامعــه بد اســت، فضــای مجــازی و مدرنیته باعث 
می شــود جامعــه رو بــه انحــراف بــرود؛ انســانیت در میــان افــراد کمتــر شــود و هرکــس بــه 
فکــر خــودش باشــد. تمــام ایــن عوامــل باعــث می شــوند تــا آدم هــا رو بــه ســویی رونــد 
ــن مباحــث  ــا ای ــد. ام ــر کن ــر و بی نقص ت ــان تر، جذاب ت ــا آس ــرای آن ه ــی را ب ــه زندگ ک
توجیه هــای غیرقابــل قبولــی هســتند. لذت هــا، منافــع، خواســت ها و دیگــر مــواردی کــه 
باعــث می شــوند تــا افــراد دســت بــه خلقیــات منفــی بزننــد یــا اخــالق را کمتــر رعایــت 
کننــد، تنهــا در انــدک زمانــی بــا آن هــا همــراه خواهنــد بــود و بــرای داشــتن بیشــتر آن بایــد 
بیشــتر از پیــش اخالقیــات را زیــر پــا بگذارنــد. ایــن رونــد روح بشــر را تشــنه تر و خســته تر 

ــد تاجایی کــه در ورطــۀ عــادت و بی اخالقــی فرومــی رود. از قبــل می کن
آنچــه از یافته هــا مشــخص اســت اینکــه اخــالق در تمــام حیطه هــای مربــوط بــه 
اخــالق همبســتگی، ارزش هــای اخالقی فرهنگی‑اجتماعی و اخالق حرفه ای نســبت  
ســال های قبــل کم رنگ تــر شــده اســت؛ کــه می توانــد از خــالل ایــن رفتار هــای 
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اخالقــی آســیب هایی حاصــل شــوند و کل جامعــه را بــا خــود درگیــر کننــد. 
در بحــث اخــالق حرفــه ای، معلمــی در درجــۀ اول و پزشــکی در درجــۀ دوم از 
اصنافــی هســتند کــه در ســالیان متوالــی، مــردم نســبت بــه آن هــا بیشــترین اعتمــاد 
را داشــته اند و گفته انــد نســبتاً زیــاد وظیفه شــان را به درســتی انجــام می دهنــد. 
ــان اصنــاف وجــود داشــت. جرایــم  ــۀ مثبتــی بــود کــه در می ایــن موضــوع تنهــا نکت
روزبــه روز در حــال بیشــتر شــدن هســتند. مــردم بــدون ابــا دروغ می گوینــد، 
ــن  ــود قوانی ــداف خ ــبرد اه ــرای پیش ــد، ب ــت نمی کنن ــران را رعای ــوق دیگ حق وحق
ــل، صداقــت را  ــن دلی ــه همی ــد، ب ــه تقلــب می زنن ــد و دســت ب ــا می گذارن ــر پ را زی
ســادگی آدم هــا قلمــداد می کننــد. میــزان همبســتگی در میــان مــردم بســیار کــم اســت 

ــه کمــک کــردن ندارنــد. و مــردم عالقــه ب
بــرای مثــال، در پیمایــش وضعیــت اجتماعــی (١٣٩۶)، ۴۶٫٧ درصــد وضعیــت 
دروغ گویــی را در جامعــه زیــاد و خیلی زیــاد ســنجیده اند کــه نســبت بــه پیمایش قبلی 
کمتــر شــده اســت. در ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی (١٣٩٧)، دوبــاره دروغ گویــی در 
ــاد و  ــی ۶۶٫۴ درصــد از پاســخ گویان، آن را زی ــش اســت؛ یعن ــه افزای ــه رو ب جامع

ــد. ــی کرده ان ــاد ارزیاب خیلی زی
ــی  ــی زمان ــه دارد؛ یعن ــۀ فردگرایان ــی بیشــتر جنب ــۀ ایران بحــث اخــالق در جامع
ــن موضــوع  ــر ای ــت می شــود، اغلــب ب ــارۀ اخــالق صحب ــه درب ــراد جامع ــا اف کــه ب
تأکیــد دارنــد کــه اخــالق در جامعــه کم رنــگ شــده اســت، هنجارهــا نادیــده گرفتــه 
ــخ گویان  ــه از پاس ــی ک ــا زمان ــد. ام ــوی ندارن ــای ق ــردم باوره ــر م ــوند و دیگ می ش
پرســیده می شــود کــه خودشــان تــا چــه انــدازه بــه اخــالق پایبنــد هســتند، میــزان آن را 
زیــاد ارزیابــی می کننــد؛ و در گام بعــدی و به صــورت جزئی تــر، یعنــی وقتــی دربــارۀ 
ــؤال  ــایه ها س ــا و همس ــواده، غریبه ه ــان، خان ــا خویش ــه ب ــت اخــالق در رابط رعای
می شــود،  گزینــه ای پررنگ تــر اســت کــه مربــوط بــه نزدیک تریــن افــراد زندگی شــان 
ــواده  ــه خان ــری نســبت ب اســت؛ و انســان های دیگــر در اولویت هــای بســیار پایین ت
ــؤال  ــه س ــی به صــورت واضــح و جداگون ــر، وقت ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــرار می گیرن ق
ــت  ــورد اخــالق گفته شــده اهمی ــزان در م ــط چــه می ــرای هریــک از رواب می شــود ب
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ــا  ــا ب ــت را دارد و غریبه ه ــترین درصــد اهمی ــه بیش ــواده همیش ــتید، خان ــل هس قائ
ــه  ــم ب ــا بخواهی ــال، اگــر م ــرای مث ــی از اهمیــت برخــوردار هســتند. ب درصــد پایین
ــر و  ــری)، راحت ت ــوع دیگ ــر ن ــا ه ــی ی ــم (مال ــک کنی ــود کم ــوادۀ خ ــای خان اعض
ســریع تر ایــن کار را انجــام می دهیــم؛ امــا اگــر یکــی از اقــوام دور مــا یــا همســایه ای 
از مــا کمــک بخواهــد، شــک و تردیــد بیشــتری بــه خــرج می دهیــم یــا تعــداد اندکــی 

ــد. ــن کار را انجــام می دهن ــراد ای از اف
ــارۀ رعایــت حق وحقــوق دیگــران آمارهــای موجــود از ایــن  ــه، درب ــرای نمون  ب
پاســخ گویان  از  درصــد   ۴٨٫۵ اجتماعــی (١٣٨۴)،  ســرمایۀ  ســنج  در  قرارنــد: 
ــد؛  ــد کــه مــردم جامعــه کــم و خیلی کــم حقــوق دیگــران را رعایــت می کنن معتقدن
ــه ۴۴٫۴ درصــد کاهــش  ــی (١٣٩۴)، ب ــرمایۀ اجتماع ــن درصــد در ســنجش س ای
ــزان رعایــت حقــوق دیگــران کــم و  ــان معتقدنــد کــه می ــد، امــا مــردم همچن می یاب
خیلی کــم اســت؛ در پیمایــش وضعیــت اجتماعــی، فرهنگــی و اخالقــی جامعــۀ 
ایــران (١٣٩۶)، ۴٢٫٣ درصــد نظــر پاســخ گویان ایــن اســت کــه تاحــدودی حقــوق 
دیگــران  رعایــت می شــود، یعنــی از میــزان کــم بــودن رعایــت حقــوق دیگــران 
به ســمت متوســط بــودن ایــن قضیــه ســوق پیــدا کــرده اســت؛ در ســنجش ســرمایۀ 
اجتماعــی (١٣٩٧)، از میــزان متوســط بــودن رعایــت حقــوق دیگــران کاســته 
می شــود، امــا همچنــان بیشــترین درصــد بــرای ایــن گزینــه اســت، یعنــی ۴٠٫٧
درصــد از پاســخ گویان معتقدنــد کــه حقــوق دیگــران تاحــدودی رعایــت می شــود.

درواقــع، زمانــی کــه مــردم از بــد بــودن شــرایط اخالقــی جامعــه صحبــت 
ــه  ــد؛ درصورتی ک ــتکارتر می دانن ــه درس ــی جامع ــدا از باق ــان را ج ــد، خودش می کنن
در مواقــع خــاص این گونــه عمــل نمی کننــد یــا شــاید در بعضــی از موازیــن اخالقــی 
به درســتی عمــل کننــد. البتــه نمی تــوان گفــت کــه همــۀ افــراد این گونــه هســتند؛ امــا 

اکثــر قریب به اتفــاق این گونــه عمــل می کننــد.
(در  انســان  یک صــدم  حتــی  اخالقــی  مســئولیت  بــدون  را  انســان  پوپــر١ 
معنــای حقیقــی) نیــز نمی دانــد. پوپــر باآنکــه معتقــد اســت مــا نســبت بــه گذشــته، 

1. Popper 



 رصد ارزش های اخالقی در جامعۀ ایران

 ٧٧

ــطۀ «روش  ــد به واس ــم، می گوی ــی می کنی ــری زندگ ــب بهت ــای به مرات ــون در دنی اکن
بالهت آمیــزی» کــه در تربیــت اخالقــی کودکانمــان در پیــش گرفته ایــم، در معــرض 
خطــر واقــع شــده ایم؛ پــس وظیفــه داریــم کــه در ایــن خصــوص بــا اقدامــات قاطــع به 
نظــام تعلیــم و تربیــت مســئوالنه ای دســت یابیم کــه اعتــالی اخــالق اجتماعــی یگانــه 
هــدف آن باشــد (بــه نقــل از بختیــار نصرآبــادی، حیــدری و بهــروان، ١٣٩٠:١۴١).
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