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 چکیده

ها و رفتار، تعارض و ضعف  بخش کنش آشفتگی اخالقی، وضعیتی است که جامعه، فاقد هنجارهای مشترک انتظام

 قدرت این قواعد است. 

گیری از  بهره پرسش از آشفتگی اخالقی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن مسئله اصلی این پژوهش است که با

 2991سال به باال در سال  21نظریۀ آنومی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش، شهروندان تهرانی 

شده است. روش پژوهش،  نفر انتخاب 022ای به حجم  ای نمونه ای چندمرحله روش خوشه است. از این جامعه، به

 های ثانویه نیز استفاده شده است.  شده و در کنار آن، از داده وریها با تکنیک پرسشنامه گردآ پیمایش بوده و داده

میزان زیاد و  درصد، وضعیت اخالقی جامعه را به 00دهد  های حاصله از داوری شهروندان، نشان می یافته

و کند  ای را تأیید می  اند. شواهد عینی ساختاری نیز چنین ارزیابی خیلی زیاد آشفته و آنومیک ارزیابی کرده

های تبیینی پژوهش،  حاکی از نقض و تخطی مکرر از قواعد، قوانین اجتماعی و هنجارهای اخالقی است. یافته

های اجتماعی، احساس نارضایتی، فردگرایی، ضعف  متغیر احساس نابرابری، ضعف کنترل 1دهد  نشان می

ندان از آشفتگی اخالقی درصد تغییرات تلقی شهرو01های دینی و کاهش مشارکت اجتماعی مجموعاً  گرایش

 دهند.  جامعه را توضیح می

های اجتماعی،  آشفتگی اخالقی، احساس نابرابری، احساس نارضایتی، فردگرایی، کنترل واژگان کلیدی:

 های دینی، مشارکت اجتماعی.  گرایش
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 مقدمه

روندان هزینه را برای شه قواعد و هنجارهای مشترک اخالقی، امکان زندگی معنادار، آرام و کم

کند. بدون وجود چنین قواعدی، بستر تعامل و همکاری برای رفع نیازها وجود نخواهد  میسر می

بینی خواهد بود و نوعی آنارشی و هرج و  داشت، رفتار کنشگران فردی و جمعی غیرقابل پیش

یا آشفتگی  2«آنومی»عنوان  شناسان از آن به وقوع خواهد پیوست که بسیاری از جامعه مرج به

 (. 90-92: 2912کنند )دورکیم،  اخالقی یاد می

از دیدگاه این پژوهش، ایران در چنین وضعیتی قرار دارد. سرعت و شتاب تغییر و تحوالت، 

افتادگی قواعد و هنجارهای اخالقی از تحوالت اجتماعی، موجبات  های مداوم و پس بحران

 آشفتگی اخالقی را در ایران فراهم کرده است. 

 بیان مسئله

سازمانی، تعلیق  قاعدگی، بیهنجاری، بیشناسی با عناوین بی آشفتگی اخالقی، در ادبیات جامعه

اخالقی، فساد اخالقی و  قواعد، خأل قواعد، تعارض قواعد، ضعف قواعد و هنجارها، اغتشاش، بی

 بحران اخالقی معرفی شده است. 

ی، قواعد و هنجارهای آشفتگی اخالقی، صفت جامعه در یک دوره است. در چنین وضعیت

مطلوب و مشترکی وجود ندارد که افراد بر اساس آنها با یکدیگر تعامل کنند 

((Parsons,1951:301-306قواعد متعارض و متضاد هستند ،(Merton,1949:125-133)   و یا

( و ناکارآمد 90-92و  12-12: 2912ها را ندارند )دورکیم، شده و قدرت ساماندهی کنش ضعیف

نظمی، تضاد، تعارض و عدم انسجام است و  اند. در نتیجه، جامعه گرفتار بی تبار شدهاع و بی

 برند.  سر می کنشگران در سردرگمی و بالتکلیفی به

و  0تا دورکیم، وبر 9و مارکس 1شناسی از کنت های جامعه آشفتگی اخالقی دغدغۀ کالسیک

شناسی نیست و در کانون  های جامعه است، اما چنین بحرانی، فقط دغدغۀ کالسیک 2زیمل

« سیستم»حاصل سلطۀ  1شناسان متأخر و معاصر نیز قرار دارد. هابرماس توجه بسیاری از جامعه

هنجاری، بیگانگی و  را از دست رفتن معنا، تزلزل هویت جمعی، بی« جهان زندگی»بر 
                                                           
1 Anomie 

2 Auguste Comte 

3 Karl Marx 

4 Max weber 

5 Georg Simmel 

6 Jurgen Habermas 
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در حال معتقد است جوامع مدرن و  2(. گیدنز199: 2910داند )پیوزی،  گونگی جامعه می شیء

کند )گیدنز،  در برهوت اخالقی تهدید می« ماندنمعنایی و مهملبی»گذار را خطر جدی 

گرا در جوامع مدرن  گرا و منفعت های اخالقی قدرت تسلط دیدگاه 1(. الکساندر111-112: 2912

 9و به اعتقاد بال  (Allen ,2009: 984-985)داند زدن به بحران اخالقی می را عامل دامن

های اجتماعی و  شدن کنترل خواهی، موجب سست های دینی و جمهوری رفتن سنت تحلیل

ای از بحران اخالقی در جوامع مدرن  محور شده که مسئول بخش عمده نوعی فردگرایی منفعت

 . (Bellah, 1985: 29-35)است 

شناسان، ویژگی اصلی جوامع در حال گذار  آشفتگی اخالقی و آنومی از دیدگاه اغلب جامعه

توجه از انتشار  است، این جوامع، در فرایند گذار به مدرنیته، با حجم عظیم و سرعتی قابل

گیرند  و در معرض اختالل هنجاری مضاعف قرار می شوند رو می ها و هنجارهای مدرن روبه ارزش

عنوان یک جامعۀ در حال گذار در  (. از دیدگاه این پژوهش، ایران به229 -229: 2902)چلبی، 

برد. تحوالت جمعیتی، رشد سواد و شهرنشینی، وقوع انقالب و جنگ و  سر می وضعیتی بهچنین 

شدن، در کنار  های نوین ارتباطی و جریان جهانی قرارگرفتن در معرض تحوالت فناوری

های دینی، فردگرایی، کاهش  های اقتصادی و سیاسی، احساس نابرابری، ضعف گرایش بحران

های اجتماعی، جامعۀ ایران را در وضعیت  ضایتی و ضعف کنترلمشارکت اجتماعی، احساس نار

(. در چنین شرایطی، نظام اخالقی جامعه، دچار 0-12: 2990آنومیک قرار داده است )بیات، 

 تزلزل و تعارض شده است. 

اند. انقالب حرکتی علیه نظم اخالقی  دو پدیدۀ انقالب و جنگ، از این نظر نقشی مهم داشته

های بسیار، نظم  اعیۀ استقرار نظمی اسالمی و انقالبی داشت، اما با وجود تالشمستقر بود و د

های اخالقی،  تنها استقرار پیدا نکرده، بلکه جامعه در وضعیت سردرگمی بین سنت جدید نه

های  برد که مصداق آشفتگی اخالقی است. جنگ نیز روال سر می ایرانی، اسالمی و غربی به

ساله عراق با ایران، بسیاری از قواعد و قوانین مستقر از  1تابد و جنگ  معمول و مرسوم را برنمی

 جمله قواعد اخالقی را به حالت تعلیق درآورد و به وضعیت آنومیک جامعه دامن زد. 

مدارانه در ایران پس از  از سوی دیگر، تأکید نهادهای مذهبی بر دینداری مناسکی و شریعت

رایانه و متنسکانه را در جامعه شکل داده که با تکیه بر ظواهر انقالب، نوع خاصی از اخالق فردگ

 جامعه داشته است.  های درونی(، نقشی بسزا در آشفتگی اخالقی )فارغ از انگیزه

                                                           
1 Anthong Giddens 

2 Jeffrey C. Alexander 

3 Robert Bellah 
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گیری گفتمانی در  عالوه بر اینها استقرار دولت دینی در ایران پس از انقالب، منجر به شکل

بیند و از  ا در حیطۀ وظایف حکومت و دولت میجامعه شده است که استقرار و تحکیم اخالق ر

همین دلیل، قدرت  مردم و جامعۀ مدنی در حوزۀ اخالق، سلب مسئولیت کرده است. به

هاست برای  بوروکراسی دولتی در قالب نهادهای مختلف تربیتی، فرهنگی و انتظامی سال

ه، وضعیت اخالقی، ده 0اند، اما اکنون و پس از  آموزش و کنترل اخالقی جامعه بسیج شده

 (. 210-212: 2919تنها بهبود نیافته که به شرایط بحرانی رسیده است )زمانیان،  نه

حاصل این وضعیت، نقض مکرر هنجارهای اخالقی و موجی از ناهنجاری و بزهکاری است. 

 90میلیون درسال22به  12میلیون پرونده در سال  2/2های قضایی در کشور از  تعداد پرونده

( و همۀ خانوارهای کشور، درگیر یک پرونده در محاکم 2990است )آملی الریجانی،  رسیده

دادگستری و در مضان اتهام تخطی از قواعد اخالقی و هنجارهای قانونی قرار دارند. نرخ زندانی 

المللی  نفر به ازای هر صد هزار نفر رسیده است )مرکز مطالعات بین 192به  2990درکشور سال

چشند  هزار نفر طعم زندان را می 122طوری که ساالنه،  (؛ به1220هان، های ج زندان

جهان را دارد. خودکشی شاخص وضعیت  9( و ایران از این نظر، رتبۀ 2992فضلی،  )رحمانی

آنومیک و بحرانی جامعه است، آمارهای رسمی روند رو به افزایش خودکشی در کشور را نشان 

نفر در سال  22به  12نفر در هر صد هزار نفر در سال  1ز طوری که نرخ خودکشی ا دهد، به می

–بخش اخالقی درحوزه اقتصادی  دهندۀ نقض قواعد انتظام افزایش یافته است. سرقت نشان 90

به ازای هر صد هزار، به حدود یک میلیون فقره  90اجتماعی است. نرخ سرقت در ایران سال 

ق و از هم گسیختگی خانواده، ازجمله دیگر (. طال2990، 2999رسیده است )سالنامۀ آماری، 

در سال  1/0به  19در سال  0/22های آشفتگی اخالقی است. نسبت ازدواج به طالق از  شاخص

شود. )سالنامه  ثبت می  طالق در کشور رسماً 29طوری که که در هر ساعت،  رسیده است، به90

(. همچنین بنابر گزارش 2990و 2910، سالنامه آمارهای جمعیتی کشور 2990و 2999آماری،

تر  وضعیت ایران طی دهۀ اخیر، از نظر شاخص ادراک فساد وخیم 2المللی سازمان شفافیت بین

رسیده و رتبۀ آن  90در سال  0/1به  12در ابتدای دهه  9نحوی که نمرۀ آن از  شده است، به

 (. 1222المللی،  سقوط کرده است )سازمان شفافیت بین 292به  01نیز از 

دهد که شهروندان نیز  های چهار پیمایش ملی نشان می عالوه برشواهد عینی و آماری، یافته

ها نشان  های این پیمایش ارزیابی کامالً بحرانی و آشفته از وضعیت اخالقی جامعه دارند. یافته

ای مانند صداقت، امانتداری، انصاف، عدالت و کمک  های اخالقی دهد طی دهۀ گذشته، ارزش می

                                                           
1 International Transparency Organization  
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هایی مانند تظاهر و دورویی، تملق و چاپلوسی،  یرخواهی، کاهش یافته و ضدارزشو خ

 کالهبرداری و جرم و فساد افزایش پیدا کرده است. 

سال آینده  2سال قبل بدتر شده و در  2ها، وضعیت اخالقی جامعه نسبت به  بر این یافتهبنا

ه جامعه، از نظر اخالقی در کنند ک ها همچنین تأکید می نیز بدتر خواهد شد. این پژوهش

وضعیت آنومیک قرار دارد و بیشتر مردم، قاعده و راهنمای اخالقی روشن و معتبری پیش روی 

طوری که اکثریت شهروندان در  برند؛ به سر می هنجاری به بینند و در حالت بی خود نمی

عایت قانون یا طلب،ر سوز از فرصت تشخیص آدم خوب از بد، فرد دیندار از متظاهر، مسئول دل

بازی، عمل به موازین دینی یا نظر شخصی و عمل به نفع خود یا رعایت مصلحت جامعه،  پارتی

؛ 922-919: 2911؛ گودرزی، 02-09: 2912دچار سردرگمی و بالتکلیقی هستند )رضایی، 

(. با چنین درک و 99-99: 2991؛ غفاری و جوادی یگانه، 991-919: 2992جوادی یگانه، 

از وضعیت اخالقی جامعه، هدف کلی این پژوهش، پاسخ به دو سؤال زیر از دیدگاه دریافتی 

 شهروندان تهرانی است:

 ـ آیا جامعۀ ایران گرفتار آشفتگی اخالقی است؟ 2

 ـ عوامل اجتماعی مؤثر بر آشفتگی اخالقی در جامعه ایران چیست؟1

 پیشینۀ تحقیق

ان و برخی کشورها انجام شده است که های چندی در موضوع آشفتگی اخالقی در ایر پژوهش

 اند.  های این پژوهش، مورد توجه قرار گرفته در تدوین چارچوب نظری و نیز تحلیل یافته

 های داخلی در زمینۀ آشفتگی اخالقی پیشینۀ پژوهش -1جدول 

 ها چکیدۀ یافته عنوان تحقیق سال نام محقق

 2912 رضایی

ها و  پیمایش ملی ارزش

یان  )موج های ایران نگرش

 اوّل(

های اخالقی مثبت را  درصدپاسخگویان ارزش 0/29تا 1/91

های اخالقی منفی را  درصد ارزش 19تا 1/10روبه افول و 

 دانند. در حال صعود می

برند و  سر می هنجاری به درصد در وضعیت بی 01تا 12

 دانند آدم خوب و بد یا فرد دیندار یا متظاهر کیست، نمی

بازی کنند و چه کسی  ایت کرده یا پارتیباید قانون را رع

 دلسوز کشور و چه کسی به فکر منافع خود است.
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 های داخلی در زمینۀ آشفتگی اخالقی پیشینۀ پژوهش -1دول ادامه ج

 ها چکیدۀ یافته عنوان تحقیق سال نام محقق

 گودرزی

 

2911 

 

ها و  پیمایش ملی ارزش

های ایرانیان )موج  نگرش

 دوم(

های اخالقی  درصد مردم، وضعیت ارزش 1/21تا 2/02

ها را رو  درصد ضد ارزش 0/00تا 1/10مثبت را رو به افول و

به صعودی دانسته و معتقدند وضعیت اخالقی جامعه، 

سال آینده نیز بدتر  2سال قبل بدتر شده و در  2نسبت به 

 شود. می

سر  درصد شهروندان در وضعیت آنومیک به 9/01تا  9/11

دانند آدم خوب یا بد کیست، باید قانون را  یبرند و نم می

سوز کیست و  بازی کنند، مسئول دل رعایت کرده یا پارتی

 طلب کدام است؟ آدم جاه

جوادی 

 یگانه

 

 

2992 

ها و  پیمایش ملی ارزش

 های نگرش

 ایرانیان

 )موج سوم(

 2درصد مردم بر این باورند که دینداری نسب به  1/11

سال  2اند در  درصد گفته 1/10سال قبل کاهش یافته و 

 آینده نیز کمتر خواهد شد.

های منفی اخالقی نسبت  درصدمردم معتقدند ارزش 1/11

 سال گذشته بیشتر شده است.2به 

 

غفاری و 

جوادی 

 یگانه

2991 

پیمایش ملی وضعیت 

اجتماعی، فرهنگی و 

 اخالقی جامعه ایران

 

ی های اخالق درصد شهروندان رواج ارزش 1/02تا  1/19

درصد رواج  0/01تا  2/91مثبت را کم و در مقابل، 

 اند. های اخالقی منفی را زیاد ارزیابی کرده ارزش

درصد در تشخیص آدم خوب و بد، رعایت  1/02تا  2/02

بازی، عمل به نفع خود یا رعایت مصلحت  قانون یا پارتی

جامعه، رعایت موازین دینی یا عمل به نظر شخصی 

زاد گذاشتن آنها، احساس آنومی وکنترل فرزندان یا آ

 کنند. می

 2901 رفیع پور

آنومی و آشفتگی اجتماعی: 

پتانسل آنومی در شهر 

 تهران

وضعیت جامعه ایران آنومیک و حاکی از عدم رعایت 

گستردۀ قواعد و هنجارهای رسمی از سوی شهروندان 

است. عواملی چون نابرابری اجتماعی، وضعیت اقتصادی 

شدت متأثر  اعتماد اجتماعی که بهنامناسب و کاهش 

های مذهبی است، رفتار آنومیک  ازکاهش پایبندی

 دهد. شهروندان تهرانی را شکل می
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 های داخلی در زمینۀ آشفتگی اخالقی پیشینۀ پژوهش -1دول ادامه ج

 ها چکیدۀ یافته عنوان تحقیق سال نام محقق

 آنومی در تهران 2910 پیران

هنجاری کامالً مشهود است؛  احساس سردرگمی و اغتشاش

درصد آنومی  1/10درصد آنومی شدید،  2/21طوری که  به

 اند. درصد آنومی ضعیف داشته 2/22متوسط و 

 بین آنومی و طبقه اجتماعی، رابطۀ معنادار وجود دارد.

 2912 کوثری
آنومی سیاسی با تکیه بر 

 نظر شهروندان تهرانی

تزام حکومت، میانگین احساس آنومی سیاسی یا عدم ال

 و باالست. 92از حداکثر  10ها به قانون  مسئوالن و جناح

بودن قواعد، ضعف یگانگی سیاسی،  احساس ناعادالنه

فردگرایی سیاسی، ضعف یگانگی دینی و سکوالریسم، 

 ترین عوامل مؤثر بر آنومی سیاسی است. مهم

نجاتی 

حسینی و 

 کوثری

2911 

 22آنومی در 

ای استان  منطقۀ حاشیه

 هرانت

درصد آنومی  2/09درصد پاسخگویان احساس آنومی باال، 9

 اند. درصد آنومی کم و خیلی کم داشته 9/0متوسط و 

شیانی و 

 محمدی

2911 

 

بررسی و تحلیل احساس 

آنومی فردی در میان 

سالۀ شهر  19تا  22جوانان 

 تهران با تأکید بر جنسیت

درصد دختران دارای احساس  1/21درصد پسران و  21

اند. باالترین میزان آنومی به کسانی  آنومی فردی باال بوده

 تعلق داشته که از وضعیت زندگی خود و جامعه ناراضی

و   اعتمادی و ناامیدی بیشتری داشته اند، احساس بی بوده

 اند امروزه فقط پول اهمیت دارد. معتقد بوده

احساس آنومی در بین جوانان بین متوسط و زیاد است. 

دینی و عزت نفس، رابطۀ منفی و احساس پایبندی 

نابرابری، گمگشتگی فرهنگی و روابط نامناسب اجتماعی 

 رابطۀ مثبت با آنومی دارد.

 

 

نادری و 

 همکاران

2992 

سنجش چند بعدی 

احساس آنومی در بین 

 جوانان

جوادی و 

 همکاران
2992 

بررسی عوامل مؤثر بر 

احساس آنومی اجتماعی در 

نشگاه بین دانشجویان دا

 آزاد تبریز

 12/22میزان متوسط احساس آنومی در بین دانشجویان 

درصد و باالست. بین احساس آنومی با همبستگی 

اجتماعی، نظارت اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطۀ 

منفی و بین شکاف ارزشی دانشجویان و احساس آنومی 

 رابطۀ مثبت وجود دارد.

فوالدیان و 

رضایی 

 بحرآباد

2990 
شناختی  جامعه تحلیل

 خودمداری ایرانیان

درصد تغییرات احساس خودمداری را آنومی و بیگانگی 29

قدرتی و نیز تقدیرگرایی توضیح  اجتماعی، احساس بی

 دهد. می
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 های خارجی در زمینۀ آشفتگی اخالقی پیشینه پژوهش -2جدول 

نام 

 محقق
 ها چکیده یافته عنوان تحقیق سال

 لگه

 

 

1221 

اجتماعی بر  -یاثرات ساختار

میزان و گسترش تجربۀ فردی 

 آنومی در جمعیت آلمانی

گیری سیاسی رادیکال  ای و جهت متغیرهای زمینه

 کنندۀ قوی آنومی هستند. بینی پیش

برگارد و 

 کوچران
1221 

آزمون نظریۀ آنومی نهادی با 

 های ثانویه استفاده از داده

شدن نهادهای  تأیید آنومی نهادی، با ضعیف

تصادی )دین، خانواده و سیاست ( میزان جرم غیراق

 رود. باالتر می

 1220 کائو
بازگشت به وضع به هنجار: 

 آنومی و جرم در چین

متغیرهای شغل، داشتن بچه و رضایت از زندگی، رابطۀ 

منفی با آنومی دارند، اما تحصیالت با آنومی رابطۀ 

 مثبت دارد.

 1220 آدنانز

تحوالت اجتماعی و آنومی در 

ین جوانان بلغارستان پس از ب

 کمونیسم

های فشارزا از جمله: درآمد  آنومی حاصل موقعیت

اقتصادی پایین، ناامیدی از  -پایین، طبقۀ اجتماعی

اصالحات و احساس درماندگی شدید نسبت به آینده 

 است.

مسنر و 

 روزنفلد
2990 

های نظریۀ آنومی  آزمون گزاره

 نهادی

الزدایی بیشتر باشد، تأیید آنومی نهادی، هر چه کا

میزان اتکای شهروندان به بازار برای احساس 

 آید. تر می خوشبختی پایین

چاملین و 

 کوچران
 آزمون نظریۀ آنومی نهادی 2992

تأیید آنومی نهادی، هرچه قدرت نهادهای غیراقتصادی 

)خانواده، سیاست، مذهب( در یک جامعه کمتر 

 .رود شود، اثر فقر بر جرم باالتر می می

 2900 لی و کلید

بررسی رابطۀ بین دینداری و 

اقتصادی بر  -طبقۀ اجتماعی

 آنومی

متغیرهای مربوط به دینداری در تبیین واریانس آنومی 

 اقتصادی دارد. -اثری بیشتر از طبقۀ اجتماعی

اند و بر  گرفته« هنجاری بی»تحقیقات گذشته، بعضاً آنومی را صفت فرد تلقی کرده، معادل 

داند که  اند. پژوهش حاضر، آنومی را صفت جامعه می وری ذهنی ارزیابی کردهاساس دا

دهند. در سنجش  هنجاری، تعارض هنجاری و ضعف هنجاری سه بعد آن را تشکیل می بی

آنومی نیز در کنار داوری ذهنی، به شواهد ساختاری هم پرداخته است. همچنین در تبیین 

 شناختی پرهیز کرده است.  از متغیرهای روانآنومی به عوامل اجتماعی محدود شده و 
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 ادبیات نظری

شناسان پیشگام در بحث آشفتگی  ادبیات نظری پژوهش با ابتناء و اتکا به نظریات جامعه

ترین عوامل  دهد. سپس ابعاد، سطوح و نیز مهم اخالقی، مفهوم آنومی را مورد بررسی قرار می

 کند.  ری تلفیقی منسجم میمؤثر برآن را مشخص کرده و در یک چارچوب نظ

 1«ضعف هنجاری»یا « عدم التزام به قواعد اخالقی»را معادل « آنومی»واژۀ  2دورکیم

(. او معتقد است تکلیف و التزام به قواعد و مطلوبیت 01-09: 2912کند )دورکیم، تعریف می

 9ونزبینند. پارس آنها دو عنصر اساسی اخالق است که در وضعیت آنومی به شدت آسیب می

نظم هنجاری  0معنی اختالل کامل و نقطۀ مقابل نهادگرایی و به« هنجاری بی»آنومی را معادل 

های فرهنگی با  با تأکید بر تعارض اهداف و ارزش 2. مرتن(Parsons,1951: 301-306) داند می

 ,Merton)گیرد می 1«تعارض هنجاری»را معادل مشروع، آنومی و نهادیاجتماعی وسایل 

1949: 125-133)  . 

دورکیم در تحلیل عوامل آنومی در سطح ساختاری نقش عدم انسجام اجتماعی را مورد 

. از نظر دورکیم انسجام دو عنصر بنیادین دارد: (Durkheim, 1893: 729) دهد تأکید قرار می

حمایت اجتماعی و کنترل اجتماعی. از چنین منظری، دورکیم فردگرایی خودخواهانه را که 

داند  گسستن فرد از پیوندهای اجتماعی است، شرّ و سرچشمه آشفتگی اخالقی می حاصل

 (. 022: 2901)دورکیم، 

های قانونی، موجب کنترل  گیری از اهرم بُعد دیگر انسجام؛ یعنی کنترل اجتماعی، با بهره

دالنه شود. علت دیگر آنومی از دیدگاه دورکیم، ناعا های فردی می طلبی آرزوهای نامحدود و نفع

وجود قواعد، »گوید: برای آنکه افراد در جامعه، رفتار اخالقی داشته باشند،  بودن قواعد است. او می

 (. 912:2990)دورکیم، « است که قواعد مذکور، درست و عادالنه باشندتنهایی کافی نیست،الزم  به

نظر دورکیم،  تضعیف باورهای دینی، از دیگر عوامل مهم در تبیین آشفتگی اخالقی است. به

شود و  در جریان تقسیم کار اجتماعی، وجدان جمعی )دینی( و باورهای مشترک دچار ضعف می

گردد. این کاهش اقتدار اخالقی قواعد دینی زمینۀ  در نتیجه اخالق دینی نیز تضعیف می

                                                           
1 Emile Durkheim 

3 Normative Weakness  
3 Talcott Parsons 

4 Normative Disorder  
5 Robert k Merton 

7 Normative Conflict 
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کند. از سوی دیگر، از دیدگاه دورکیم، اجرای مناسک  پیدایش آشفتگی اخالقی را فراهم می

ها ادغام و  توان خودخواهی را کنترل، فرد را در گروه ی راهی است که از طریق آن میدین

 (. 201: 2900همبستگی اجتماعی را تضمین کرد )فراستخواه، 

 –های بزرگ اقتصادی  پارسونز در تبیین آنومی معتقد است تغییر و تحوالت و بحران

پیشین قادر  ین وضعیتی قواعد و هنجارهایزند. در نتیجه، چن اجتماعی، تعادل جامعه را برهم می

هنجاری گسترده و  بی»شوند، بدین ترتیب  به هدایت رفتارها نیست و نهادها ناکارآمد و ضعیف می

: 2901)کوزر و روزنبرگ، « آید که موجد اختالل کامل نظم هنجاری است فراگیری به وجود می

ای عشق به خدا و توجه به اخالق  در جامعه کند هرگاه (. عالوه بر این پارسونز تأکید می029-021

 (. 919: 2919شود )گولدنر،  های شدیدی مواجه می تضعیف گردد، آن جامعه با بحران

های فرهنگی با ساختارهای اجتماعی و  در شرایطی که اهداف و ارزش 2از دیدگاه مرتن

شود )رابینگتن  می ناپذیر نهادی تعارض دارند، رفتارهای ناهمنوا و آشفتگی هنجاری اجتناب

های نابرابر در آنومی و  (. مرتن همچنین با تأکید بر نقش نظام فرصت222: 2992وایتنبرگ، 

های مشروع رسیدن به  که امکان دسترسی به شیوه آشفتگی اجتماعی معتقد است: هنگامی

کن طورکلی غیرمم توجهی از جمعیت بسیار دشوار یا به آمیز برای بخش قابل های موفقیت هدف

 (. 022: 2901کند )کوزر،  باشد، آشفتگی، کجروی و انحراف در مقیاسی گسترده بروز می

این پژوهش، با استنباط از ادبیات نظری و مطالعات تجربی پیشین، رویکردی تلفیقی را در 

بررسی آشفتگی اخالقی اتخاذ کرده است. بر مبنای چنین رویکردی، آشفتگی اخالقی یک سازۀ 

هنجاری، تعارض هنجاری و ضعف  منزله وضعیتی است که جامعه، دچار بی وجهی و به سه

گانۀ مذکور، به درجه و سطوحی از آشفتگی اخالقی اشاره  هنجاری است. هر یک از ابعاد سه

کند، الیۀ بیرونی و  که دورکیم بر آن تأکید می« ضعف هنجاری»یا « عدم التزام به قواعد»دارند. 

موردنظر مرتن، گویای سطح میانه « تعارض هنجاری»دهد.  شان میآشکار آشفتگی اخالقی را ن

و اختالل کامل نظم هنجاری به تعبیر « هنجاری بی»و متوسطی از چنین بحرانی است و 

 پارسونز نقطه اوج آشفتگی اخالقی است. 

ترین سطح، تغییرات  پردازان آشفتگی اخالقی در کالن عوامل چنین بحرانی از دیدگاه نظریه

ویژه در مراحل گذار(  ان و غیر هدفمند اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع )بهشتاب

صورت شدت و ضعف فردگرایی، مشارکت اجتماعی،  است. این تغییرات در سطح خرد، خود را به

                                                           
1  Robert k Merton  
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دهد. بر  های اجتماعی، احساس نابرابری و احساس نارضایتی، نشان می های دینی، کنترل گرایش

 فوق، مدل نظری تحقیق به قرار زیر است: مبنای چهارچوب

 

 

 
 مدل نظری تحقیق -1شکل 

 های تحقیق  فرضیه

 جامعه دچار آشفتگی اخالقی است.  -

 فردگرایی با آشفتگی اخالقی رابطه دارد.  -

 احساس نابرابری با آشفتگی اخالقی رابطه دارد.  -

 مشارکت اجتماعی با آشفتگی اخالقی رابطه دارد.  -

 های دینی با آشفتگی اخالقی رابطه دارد.  گرایش -

 های اجتماعی با آشفتگی اخالقی رابطه دارد.  کنترل -

 احساس نارضایتی با آشفتگی اخالقی رابطه دارد.  -

 
  

های گرایش

 دینی

 احساس نابرابری

مشارکت 

 اجتماعی

 فردگرایی

 های اجتماعیکنترل

 احساس نارضایتی

آشفتگی 

 اخالقی
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 روش تحقیق

این پژوهش، مبتنی بر پارادایم کمّی و تجربی است. از نظر هدف، توصیفی ـ تبیینی و از نظر 

ساخته استفاده شده است.  ها از پرسشنامۀ محقق آوری داده جمع است. برای 2روش، پیمایش

پرسشنامۀ این تحقیق، با توجه به ظرایف و حساسیت ویژۀ مسائل اخالقی در جامعۀ ایران، 

تا  9طور متوسط  ای از نوع لیکرت بوده است که هریک به گزینه 2مقیاس  9متشکل از 

با هدف دقت بیشتر در اجرا، نحو بیان،  اند. با توجه به مالحظات روشی، گویه داشته29

پاسخ، پرسشنامه به شکل  های بی کاهش نرخ سئواالت و گویهها و همچنین گویهبندی جمله

 مصاحبه اجرا شده است. 

های ثانویه، شامل آمارهای ملی از مرکز  ها عالوه بر پرسشنامه از داده آوری داده برای جمع

های  شور، مرکز فناوری اطالعات قوه قضائیه، مرکز پژوهشآمار ایران، سازمان ثبت و احوال ک

های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، نیروی انتظامی،  مجلس شورای اسالمی، دفتر طرح

المللی  المللی شفافیت و مرکز بین المللی شامل آمارهای سازمان بین همچنین آمارهای بین

شده است. قابلیت  ( استفاده 2912ـ2990های جهان در دورۀ مورد بررسی ) مطالعات زندان

اعتبار ابزار سنجش با استفاده از روش اعتبار صوری و مراجعه به استادان راهنما و مشاور و سایر 

آزمون انجام شد  نظران تأمین شده است. برای بررسی روایی پرسشنامه، پیش محققان و صاحب

 بوده است.  12/2 -10/2یاس پژوهش بین مق 9گیری از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی  و با بهره

سال به باال بوده که بنابر نتایج سرشماری سال 21جامعۀ آماری تحقیق شهروندان تهرانی 

میلیون نفر برآورد شده است. برای تعیین حجم نمونۀ آماری، از فرمول  0/1تعداد آنها 2992

نفر برآورد شده است  910قیق بر این اساس، حجم نمونه در این تح کوکران استفاده شده است. 

 نفر افزایش یافت.  022های احتمالی، این حجم به  که برای اطمینان بیشتر و مقابله با خطا

بندی  ای انجام شد. به این ترتیب که برمبنای رتبه ای چندمرحله گیری به روش خوشه نمونه

ترتیب شامل  طقه بهگانۀ شهر تهران، برحسب سطح رفاه اقتصادی ـ اجتماعی، سه من11مناطق 

بلوک ـ  9انتخاب گردید. در مرحلۀ بعد، در داخل هریک از این مناطق،  29و  1و  9مناطق 

گیری در هر  محله به قید قرعه برگزیده شد. سپس متناسب با حجم جمعیت و نسبت نمونه

 21پالک برای یکی از ساکنان  2ها مراجعه شد و از هر  منطقه، در داخل هر بلوک، به پالک

 سال به باال از هر دو جنس پرسشنامه تکمیل شد. 

                                                           
 1 Survey  
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های تمرکز و پراکندگی و نیز آمار  ها از آمارتوصیفی و شاخص در تجزیه و تحلیل داده

ای، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره، تحلیل  تک نمونهt استنباطی شامل 

 مسیر و تحلیل عاملی استفاده شده است. 

 ها مقیاس ضریب پایایی -3جدول

 ضریب آلفای کل طیف تعداد گویه وگتعدادپاسخ متغیر 

آن
د 

بعا
و ا

ه 
ست

واب
ر 

غی
مت

 

    

 11/2 29 911 هنجاری بی

 09/2 9 990 تعارض هنجاری

 12/2 9 999 ضعف هنجاری

ل
تق

مس
ی 

ها
یر

تغ
م

 

 12/2 2 991 احساس نارضایتی

 12/2 1 999 احساس نابرابری

 10/2 1 999 فردگرایی خودخواهانه

 10/2 1 999 های اجتماعی احساس ضعف کنترل

 09/2 22 909 های دینی ضعف گرایش

 02/2 1 912 کاهش مشارکت اجتماعی

 

 تعریف مفاهیم و متغیرها

 آشفتگی اخالقی

بخش  آشفتگی اخالقی وضعیتی است که در آن جامعه، فاقد قواعد و هنجارهای مشترک انتظام

-22: 2919و 90-92: 2912و ضعف قدرت این قواعد است )دورکیم، ها و رفتار، تعارض  کنش

هنجاری سه  هنجاری و ضعف  هنجاری، تعارض  (. با چنین دریافتی از آشفتگی اخالقی، بی1

 شود: اصلی آن محسوب می  شاخص

 آشفتگی اخالقی با دو شاخص سنجیده شده است:

داند که بر مبنای  اریات میـ شاخص ذهنی: دورکیم هنجارهای اخالقی را از جنس اعتب2

(. بُعد ذهنی 91-99: 2919گیرد )دورکیم،  نظر جمعی و پذیرش از سوی افراد شکل می اتفاق

هنجاری،  آشفتگی اخالقی در این پژوهش با ارزیابی شهروندان در مورد میزان احساس بی

هریک تعارض هنجاری و ضعف هنجاری مردم، مسئولین و خودپاسخگویان با سه مقیاس، که 

 اند، موردسنجش قرارگرفته است.  گویه داشته 29تا  9بین 



10 2999/ پاییز  12 شماره/ شانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

های حقوقی و قوانین را شاخص ملموس و عینی هنجارهای  شاخص عینی: دورکیم نظام

های عینی آشفتگی اخالقی در این  (. براین مبنا معرّف222: 2919داند )دورکیم،  اخالقی می

اد زندانیان، خودکشی، سرقت، طالق، رتبۀ های دعاوی قضایی، تعد پژوهش شامل آمار پرونده

 المللی فساد و نیز ساعات کار مفید و تعهد کاری است.  بین

 هنجاری بی

ها و رفتار یا عدم اتفاق نظر روی مقبولیت، مشروعیت و  بخش کنش فقدان قواعد مشترک انتظام

 (. 21: 2902، بیرو،022-029: 2901مطلوبیت این قواعد است. )کوزر، 

 هنجاری تعارض 

ها و رفتار با هم و یا تعارض این قواعد با  بخش کنش تعارض دو یا چند قاعده و هنجار انتظام

 (. 01: 2902واقعیات اجتماعی است. )چلبی، 

 ضعف هنجاری

ها و رفتار در  بخش کنش نقصان علقۀ اجتماعی و تعهد عملی نسبت به هنجارها و قواعد انتظام

 (. 21: 2902و چلبی،  90 -92: 2912)دورکیم،میان اکثریت افراد جامعه است 

 فردگرایی

ناپذیر فرد  ها و شهوات سیری فردگرایی خودخواهانه، پیگیری منافع، خواستهتعریف نظری: 

 (. 202: 2911،کیویستو، 212و919: 2901بدون التزام به قواعد اخالقی است )دورکیم، 

از پاسخگویان در مورد میزان  مفهوم فردگرایی خودخواهانه با پرسش تعریف عملیاتی:

طلبی و ترجیح نفع شخصی،  طلبی مردم، مسئولین و خودپاسخگویان با سه شاخص: نفع نفع

 1وارگی پول و باور به اصل موفقیت به هر قیمتی با یک مقیاس  اهمیت موفقیت مالی و بت

 ای سنجیده شده است.  گویه

 نابرابری

ها دسترسی  ست که در چهارچوب آن انساننابرابری اجتماعی وضعیتی ا تعریف نظری:

 (. 02: 2912های جامعه دارند )زاهدی،  ها، خدمات و موقعیت نابرابری به منابع، فرصت
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احساس نابرابری شهروندان با سه شاخص؛ احساس نابرابری قوانین،  تعریف عملیاتی:

ای  گویه 1س ها و منابع و احساس محرومیت نسبی با یک مقیا احساس توزیع نابرابر فرصت

 سنجیده شده است. 

 مشارکت اجتماعی

شدن در یک اقدام  منظور سهیم کارگرفتن منابع شخصی به معنی به مشارکت، به تعریف نظری:

جمعی، عملی آگاهانه و داوطلبانه است که دربردارندۀ دخالت شهروندان در امور عمومی و در 

در جهت تأمین منافع اجتماعی  های اداری، سیاسی و اجتماعیگیری سطوح مختلف تصمیم

 (. 209و  299: 2912است )میلر، 

مشارکت اجتماعی با چهار شاخص؛ میزان شرکت در انتخابات، مشارکت  تعریف عملیاتی:

های صنفی  ها و اتحادیه های سیاسی، مشارکت و فعالیت در تشکل و فعالیت در احزاب و تشکل

 1ها مدنی و غیردولتی با یک مقیاس  مانهای محلی و ساز و مشارکت و فعالیت در انجمن

 ای سنجیده شده است.  گویه

 های دینی گرایش

ها، هنجارها و مناسک و اعمال مشترک و مقدس  دین، نظامی از باورها، ارزش تعریف نظری:

ها، موجبات همبستگی پیروان را در قالب یک اجتماع اخالقی  دهی به کنش است که با جهت

 (. 19: 2919، کند )دورکیم فراهم می

قواعد اخالقی از منظر شهروندان   های دینی پشتوانه میزان اقتدار گرایش تعریف عملیاتی:

های  و نیز میزان مشارکت آنها در مناسک جمعی دینی چون نماز جماعت، جمعه، عزاداری

 ای سنجیده شده است.  گویه 22های نیمه شعبان با یک مقیاس  عاشورا و جشن

 عیهای اجتما کنترل

ها و ابزارهایی است که برای واداشتن افراد به  ها، شیوه کنترل اجتماعی، همۀ راه تعریف نظری:

شود )بیرو،  کار برده می های جامعه یا یک گروه معیّن به داشت انطباق با انتظارات و رعایت چشم

2902 :012 .) 

در مورد  های اجتماعی با پرسش از پاسخگویان احساس ضعف کنترل تعریف عملیاتی:

گیری در اجرای  ها مجری آن و نیز میزان اهمال و آسان ها و دستگاه میزان اقتدار قانون، سازمان

 ای سنجیده شده است.  گویه 1قانون با یک مقیاس 
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 احساس نارضایتی اجتماعی

شدۀ بین آرزو )وضع مطلوب مورد انتظار( و  احساس نارضایتی، اختالف ادراک تعریف نظری:

 (. 120: 2902)وضع موجود( است )ازکمپ، تحقق آرزو 

احساس نارضایتی با سنجش میزان ناخشنودی شهروندان از وضع موجود  تعریف عملیاتی:

ها دولتی و نیز دستاوردهای زندگی  طور کلی، عملکرد و کارآمدی مسئوالن و دستگاه کشور به

 ی سنجیده شده است. ا گویه 2شخصی در مقایسه با وضع مطلوب مورد انتظار، با یک مقیاس 

 ها یافته

 ای توصیف متغیرهای زمینه

 1/01اند. از نظر گروه سنی،  درصد زن بوده 1/01درصد مرد و  1/20پاسخگویان ازنظر جنسیت 

سال  12درصد در گروه سالمندان  9/9درصد در گروه میانسال و  2/20درصد در گروه جوان، 

درصد دیپلم و  9/09درصد پاسخگویان زیر دیپلم،  1/22اند. از نظر تحصیالت  به باال قرار داشته

 اند.  درصد تحصیالت عالی کارشناسی و باالتر داشته 9/99دیپلم و  فوق

 توصیف متغیر وابسته

درصد پاسخگویان آشفتگی اخالقی در جامعه را  00دهد  ها نشان می یافتهآشفتگی اخالقی: 

کم ارزیابی  درصد کم و خیلی 0/2فقط درصد متوسط و  9/22میزان زیاد و خیلی زیاد،  به

 است.  202/2و انحراف معیار آن  02/9اند. میانگین نمرۀ آشفتگی اخالقی  کرده

 توصیف متغیرهای مستقل

 نتایج نگرش پاسخگویان در مورد عوامل اجتماعی مؤثر بر آشفتگی اخالقی )%( -4جدول 

 زیاد متوسط کم (1-5میانگین )دامنه انحراف معیار
 

 

22/2 

19/2 

01/2 

00/2 

11/2 

11/2 

1/0 

1/0 

1/9 

1/0 

9/0 

0/9 

2 

9/2 

1/1 

2/1 

2/2 

9/1 

0 

9/22 

09 

2/22 

0/22 

2/91 

99 

0/11 

1/22 

0/11 

1/10 

1/29 

 فردگرایی

 احساس نابرابری

 ضعف دینداری

 های اجتماعی ضعف کنترل

 احساس نارضایتی

 کاهش مشارکت اجتماعی
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درصد احساس  0/11ان فردگرایی خودخواهانه، درصد پاسخگوی 99دهد  ها نشان می یافته

 1/10های اجتماعی،  درصد ضعف کنترل 0/11های دینی،  درصد ضعف گرایش 1/22نابرابری، 

درصد کاهش مشارکت اجتماعی را در جامعه به میزان زیاد  9/29درصد احساس نارضایتی و 

 اند.  کرده

 ها تحلیل داده

 ارزیابی از آشفتگی اخالقی

های توصیفی حاکی از آشفتگی اخالقی در جامعه از  نی از آشفتگی اخالقی. یافتهارزیابی ذه

دهد که میانگین ارزیابی پاسخگویان  ای نشان می نمونه تک tدیدگاه شهروندان بود. نتایج آزمون 

داری بیشتر از میانگین مورد انتظار  طور معنی آمده است که به دست به 02/9از بحران اخالقی، 

( و حاکی از تأیید فرضیۀ اوّل پژوهش و آشفتگی 2/1تگی اخالقی در جامعه )مقیاس آشف

 (. t= 220/22و  df= 999و  p</. 222اخالقی از دیدگاه شهروندان است )

 ای آشفتگی اخالقی نمونه تک Tآزمون  -5جدول

2 /1 =T مقدارمورد انتظارآزمون 

خطای 

معیار 

 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

تعداد
 

 

ت فاصله تفاو

اطمینان در سطح 

 درصد 92

تفاوت 

میانگین 

 ها گروه

سطح 

 داری معنی

 

درجه 

 آزادی
 

T مقدار 
21221/ 22229/ 0201/9 022 

ی
ی اخالق

آشفتگ
 

 حداقل حداکثر

9202/2 1212/2 12000/2 222/ 999 220/22 

 

ایت از آشفتگی اخالقی ارزیابی عینی از آشفتگی اخالقی، واقعیات عینی و ساختاری نیز حک

 12میلیون پرونده در سال  2/2های قضایی در کشور از  در جامعه دارد. تعداد دعاوی و پرونده

رسیده است. طی  92میلیون پرونده در سال  22و بیش از  92میلیون پرونده در سال  22به 

ده رسیده که نشان پرون 219پرونده به  10ها به ازای هر هزار نفر از  همین مدت، تعداد پرونده

دهد همۀ خانوارها درگیر یک پرونده در محاکم دادگستری و در مظان اتهام تخطی از قواعد  می

 و هنجارهای اجتماعی و قانونی قرار دارند. 
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 1331-1335های دعاوی قضایی  تعداد پرونده -6جدول 

1335 1334 1333 1332 1331 1331 1335 1331 
 سال 

 شاخص 

22201 20001 22222 22109 22110 22210 22220 2019 
ها  تعداد دعاوی و پرونده

2)هزار پرونده(
 

9/09 9/01 1/00 00 01 2/02 2/02 1/12 
جمعیت کشور )میلیون 

 نفر(

219 219 201 220 229 200 200 10 
تعداد پرونده به ازای 

 هزار نفر

فضلی،  روند )رحمانی یهزار نفر به زندان م 122دهد ساالنه حدود  آمارها همچنین نشان می

نفر به ازای هر صد هزار نفر  192نرخ زندانی در کشور  90(. سال 1نقل از سایت ایکنا ؛ به2992

 (. (Prison Studies. org, 2014, Websiteبوده است 

 1335 - 1334وضعیت زندانیان در ایران طی دوره  -7جدول 

 سال

 شاخص
1335 1336 1337 1333 1333 1331 1331 1332 1333 1334 

تعداد 

 9زندانیان

)به هزار  

 نفر(

200 221 212 209 122 192 122 120 122 111 

 نرخ زندانی

)به ازای هر 

 صد هزار نفر(

120 111 192 109 102 921 919 101 102 192 

از دیدگاه دورکیم، افزایش خودکشی شاخص وضعیت آنومیک و بحرانی جامعه است. 

روند روبه افزایش خودکشی در کشور را نشان  2990تا  2912های  آمارهای رسمی سال

نفر  22به  12نفر در هر صد هزار نفر در سال  1دهد. بر اساس همین آمار، نرخ خودکشی از  می

 یافته است.  افزایش 90در سال 

                                                           
از معاون و رئیس مرکز آمار و فناوری  2999، آمار سال 90از سالنامه آماری سال  2991تا  2912های  . آمار سال2

 از گزارش رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری  2992و  2990های  اطالعات قوه قضاییه، آمار سال

2.http://www.ana. ir/fa/news/14/91249 

3.http://www.Prison studies. org,2014,Website 
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 1331 -1334وضعیت خودکشی در ایران طی دوره  -3جدول 

2990 2999 2991 2992 2992 2912 2912 
 سال

 شاخص

2تعداد خودکشی 2112 2909 2000 2902 1292 1292 0920
 

 نرخ خودکشی )به ازای صد هزار نفر( 1 0/1 0/0 1/0 1 0/1 2/22

دهندۀ نقض قواعد اجتماعی در  ترین جرم علیه اموال و مالکیت نشان عنوان مهم سرقت به

در ایران در سال  حوزۀ اقتصادی ـ اجتماعی است. بنابر آمار رسمی نیروی انتظامی، نرخ سرقت

( 912به حدود هزار فقره ) 90فقره بوده است که در سال  109به ازای هر صد هزار نفر  12

 رسیده است. 

 1331-1334وضعیت سرقت در ایران طی دوره  -3جدول

2990 2999 2991 2992 2992 2919 2912 2912 
 سال

 شاخص

921/012 019/122 110/109 001/102 211/092 211/022 911/219 029/211 

تعداد 

 1سرقت

)هزار 

 پرونده(

20/912 210/2 11/101 11/109 11/200 10/121 91/102 10/109 

نرخ 

 سرقت 

)به ازای 

هر صد 

 هزار نفر(

گسیختگی خانواده نیز در کشور رو به افزایش است. نسبت ازدواج به طالق از  طالق و ازهم

 رسیده است.  90 در سال 1/0و  11در سال  2/0به  19در سال  0/22

  

                                                           
 2990و2999. سالنامه های آماری سال 2

 2990و2999. سالنامه های آماری سال 1
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 1333-1334وضعیت طالق در ایران طی دوره  -11جدول 

 سال

 شاخص

1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1333
 1333
 

1331
 1331
 1332
 1333
 1334
 

 ازدواج 

)هزار 

2پرونده(
 

01

0 
010 001 102 112 192 192 100 119 000 010 112 

 طالق 

)هزار 

 پرونده(

00 10 90 99 222 212 290 201 222 222 219 210 

نسبت 

ازدواج به 

 طالق

1/9 0/9 9/1 0/1 1 2/0 2/1 2/1 2/2 2 0/0 1/0 

 9المللی ادراک فساد بر اساس شاخص بین 1المللی همچنین بنابر اعالم سازمان شفافیت بین

و  Transparency.org , 2015, Website)) 292کشور جهان 211رتبۀ فساد در ایران بین 

 ده و ناکارآمدی ساختار سیاسی، اقتصادی و حقوقی است. حاکی از فساد گستر

 1332 – 1334وضعیت ایران از نظر شاخص ادراک فساد طی دوره  -11جدول 

 سال

 شاخص

1332
 1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1333
 1333
 

1331
 1331
 1332
 1333
 1334
 

CPI 9 9/1 9/1 0/1 2/1 9/1 1/1 1/1 0/1 1/1 2/1 0/1 0/1 

 292 291 200 299 212 201 211 202 292 222 99 11 01 رتبه ایران

تعداد 

 کشورها
299 201 229 219 209 212 212 201 201 201 201 202 211 

 

ساعت کار در هفته، میزان ساعت کار مفید در  00ازنظر وجدان کاری نیز با وجود قانون 

نقل از  ؛ به2992 های مجلس شورای اسالمی، ساعت است )مرکز پژوهش 22ای  ایران هفته

                                                           
 2910-2992. سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت و احوال کشور 2

2. International Transparency Organization  

است. کشوری با کمترین نمره، دارای باالترین درجۀ  22تا  2ی بین عدد (CPI)المللی ادراک فساد  . شاخص بین9

دهندۀ وضعیت  فساد و برعکس کشوری با باالترین نمره، دارای کمترین میزان فساد است. رتبۀ کشورها نیز نشان

، فساد در آن کشور در مقایسه با گذشته و نیز در مقایسه با دیگر کشورهاست. هرچه عدد این رتبه کمتر باشد

 میزان فساد کشور کمتر و هرچه باالتر باشد، میزان فساد کشور بیشتر است. 

 



  02 آشفتگی اخالقی )ارزیابی وضعیت اخالقی جامعه، از دیدگاه شهروندان تهرانی( 

 

های ذهنی شهروندان در کنار شواهد و مصادیق  ها و داوری (. درمجموع ارزیابی2سایت مهرنیوز

عینی و ساختاری از نقض و تخطی مکرر از قواعد و قوانین، حکایت از آشفتگی اخالقی در 

 قلمروهای اساسی زندگی اجتماعی )خانواده، کار و جامعه( دارد. 

 ر بر آشفتگی اخالقیعوامل اجتماعی مؤث

عوامل اجتماعی مؤثر بر آشفتگی اخالقی هدف دوم این پژوهش و موضوع فرضیات دوم تا 

 ششم است:

و  00/2فردگرایی و آشفتگی اخالقی: همبستگی بین دو متغیر فردگرایی با آشفتگی اخالقی 

طلبی  و نفع میزانی که افراد به خودخواهی دهد به دار است و نشان می درصد معنی 99در سطح 

 کند.  روی بیاورند، تلقی از آشفتگی اخالقی افزایش پیدا می

احساس نابرابری وآشفتگی اخالقی: همبستگی بین دو متغیر احساس نابرابری با آشفتگی 

دهد هر چه احساس  دار است و نشان می درصد معنی 99و در سطح  11/2اخالقی به میزان 

 ی اخالقی نیز افزایش خواهد یافت. نابرابری افزایش یابد تلقی از آشفتگ

مشارکت اجتماعی وآشفتگی اخالقی: کاهش مشارکت اجتماعی با آشفتگی اخالقی به 

دهد هرچه  دار است و نشان می درصد معنی 99رابطه دارد و این رابطه در سطح  12/2میزان 

  مشارکت اجتماعی افراد کاهش یابد تلقی از آشفتگی اخالقی افزایش خواهد یافت.

های دینی با آشفتگی اخالقی به میزان  های دینی و آشفتگی اخالقی: ضعف گرایش گرایش

دهد هرچه  دار است و نشان می درصد معنی 99رابطه دارد و این رابطه در سطح  11/2

 تر شود، تلقی از آشفتگی اخالقی در جامعه افزایش خواهد یافت.  های دینی افراد ضعیف گرایش

های اجتماعی  و آشفتگی اخالقی: بین تلقی شهروندان از ضعف کنترل های اجتماعی کنترل

دار وجود دارد و نشان  درصد رابطه معنی 99در سطح  00/2با آشفتگی اخالقی به میزان 

های اجتماعی در جامعه افزایش یابد ارزیابی آشفتگی  دهد هرچه تلقی از ضعف کنترل می

 اخالقی افزایش خواهد یافت. 

دهد بین احساس نارضایتی و آشفتگی  تی و آشفتگی اخالقی: نتایج نشان میاحساس نارضای

دهد هرچه  دار وجود دارد و نشان می درصد رابطۀ معنی 99در سطح  11/2اخالقی به میزان 

 یابد.  احساس نارضایتی در جامعه افزایش یابد، تلقی از آشفتگی اخالقی نیز افزایش می

                                                           
4.http://www. mehrnews. com/news/1604196 
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 رگرسیون چند متغیری

یا ضریب همبستگی چندگانه متغیرهای مستقل با  Rرگرسیون چند متغیری،  بنابر نتایج

شده برابر با  و ضریب تعیین تعدیل 01/2( برابر با 1R، ضریب تعیین )12/2آشفتگی اخالقی 

درصد از واریانس تلقی  01اند  دیگر مجموع متغیرهای مستقل توانسته عبارت است. به 01/2

 توضیح دهند.  شهروندان از آشفتگی اخالقی را

 خالصه رگرسیون چند متغیره متغیرهای مستقل با آشفتگی اخالقی -12جدول 

 مدل
ضریب همبستگی چندگانه 

(R) 

ضریب تعیین 

(  ) 

شده  ضریب تعیین تعدیل

(  
    ) 

خطای معیار 

 برآورد

2 122/2 012/2 012/2 10092/2 

 یرهای مستقل با آشفتگی اخالقینتایج رگرسیون چند متغیری متغ -13جدول

1 
 ضریب استاندارد ضرایب غیرمتمرکز

T داری سطح معنی مقدار 
B خطای معیار برآورد Beta 

 عرض از مبدأ

 احساس نارضایتی

 احساس نابرابری

 فردگرایی خودخواهانه

 های اجتماعی ضعف کنترل

 های دینی ضعف گرایش

 کاهش مشارکت اجتماعی

020/ 

220/ 

102/ 

221/ 

921/ 

220/- 

222/- 

210/ 

212/ 

211/ 

219/ 

211/ 

212/ 

221/ 

- 

120/ 

192/ 

222/ 

099/ 

222/ 

221/ 

101/2 

291/1 

190/1 

199/9 

121/22 

902/- 

102/- 

222/ 

222/ 

222/ 

222/ 

222/ 

090/ 

010/ 

 
 نمودار مسیرآشفتگی اخالقی -2شکل 



  09 آشفتگی اخالقی )ارزیابی وضعیت اخالقی جامعه، از دیدگاه شهروندان تهرانی( 

 

ر اثرگذاری دهد در مسی نتایج تحلیل مسیر و آزمون مدل نظری پژوهش نشان می

های اجتماعی و احساس های ضعف کنترل های مستقل بر آشفتگی اخالقی، متغیر متغییر

نارضایتی نقش واسط دارند. براساس مدل تحلیل مسیر، مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم 

احساس نابرابری بر آشفتگی اخالقی بیش از سایر متغیرهاست. این مسئله، حکایت از شدت 

س نابرابری بر تلقی از آشفتگی اخالقی و ارزیابی از وضعیت آنومیک جامعه دارد. تأثیر احسا

های اجتماعی، احساس نارضایتی، فردگرایی خودخواهانه،  متغیرهای احساس ضعف کنترل

های دینی و کاهش مشارکت اجتماعی، از نظر شدت تأثیر بر آشفتگی اخالقی  ضعف گرایش

های دینی و  دهد دومتغیر ضعف گرایش ها نشان می د. یافتهترتیب در مراتب بعد قرار دارن به

اند، اما بنابر نتایج تحلیل  کاهش مشارکت اجتماعی تأثیر مستقیمی بر آشفتگی اخالقی نداشته

های اجتماعی و  های کنترل مسیر، این دو متغیر با واسطه و از طریق تحت تأثیر قرار دادن متغیر

 گذارند.  قیم بر آشفتگی اخالقی تأثیر میطور غیر مست احساس نارضایتی، به

 گیری بحث و نتیجه

آشفتگی اخالقی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، مسئلۀ اصلی این پژوهش است. نتایج 

های ذهنی شهروندان مؤید آشفتگی اخالقی در جامعه است. اعتبار ارزیابی شهروندان در  ارزیابی

ختاری و آمارهای رسمی مورد سنجش قرار مورد وضعیت اخالقی جامعه با شواهد عینی سا

گرفته است. این شواهد نیز حکایت از آشفتگی اخالقی و نقض مکرر قواعد اخالقی و قانونی در 

 توان گفت تخطی، خود به یک قاعده و هنجار تبدیل شده است.  جامعه دارد، تا جایی که می

(، پیران 2910پور ) هشی رفیعهای پژو نتایج این پژوهش در زمینه آشفتگی اخالقی با یافته

( نادری 2911(، شیانی و محمدی )2911(، نجاتی حسینی و کوثری )2911(، کوثری )2910)

(، غفاری و جوادی یگانه 2992( جوادی یگانه )2911(، گودرزی )2912(، رضایی)2992)

نزولی ها بر سیر  های این پژوهش شود. یافته ( حمایت می 2992( و جوادی و همکاران )2991)

های گریز از  بخش به ارزش گرایانه، معنوی، دینی و انسجام های جمع های اخالقی از ارزش ارزش

هنجاری، سیاسی، اجتماعی،  کنند. آنومی و بی مرکز فردگرایانه، مادی و پولی ـ کاالیی تأکید می

های  یافتهها با واقعیات، از جمله  اقتصادی، سردرگمی، بالتکلیفی و تعارض بین قواعد و ارزش

 ها و مؤید آشفتگی اخالقی جامعه ایران از دیدگاه شهروندان است.  این پژوهش
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هدف دوم پژوهش، پاسخ به این پرسش بود که عوامل اجتماعی مؤثر بر آشفتگی اخالقی 

های اجتماعی، یکی عوامل مؤثر بر تلقی از آشفتگی  دهد ضعف کنترل ها نشان می چیست؟ یافته

اند، موجبات  های کنترلی ضعیف شده افراد مبنی بر اینکه چنین مکانیزم اخالقی است. احساس

تردید نسبت به قواعد نظارتی، امکان تخطی و نقض آنها و تلقی از آشفتگی اخالقی را فراهم 

( در 1221( و پرگارد و کوچران )2992های چاملین و کوچران ) آورده است. این نتیجه، با یافته

ارتی و کنترلی نهادهای فرهنگی ـ اجتماعی در وضعیت عدم تعادل شدن قدرت نظ مورد ضعیف

( در مورد همبستگی معکوس نظارت اجتماعی 2992های جوادی و همکاران ) نهادی و نیز یافته

 شود.  با آنومی حمایت می

های مهم از نظر شدت تأثیر  های تحقیق یکی دیگر از متغیر احساس نابرابری بر اساس یافته

شفتگی اخالقی است. این نتیجه موید دیدگاه مرتن است مبنی بر اینکه نظام برتلقی از آ

( و از سوی دیگر با 022: 2901هنجاری است)کوزر، های نابرابر عامل آنومی و بی فرصت

( در 2992نادری ) (و2911(، کوثری )2910(،پیران)2910پور ) (،رفیع1220های آدنانز ) یافته

احساس نابرابری وفاصله طبقاتی و تبعیض بر وضعیت آنومیک زمینه تأثیر نابرای اجتماعی، 

 شود.  جامعه حمایت می

های تحقیق در مرتبۀ سوم از نظر شدت تأثیر بر تلقی  احساس نارضایتی بنابر یافته

گسیختگی  مرتن احساس نارضایتی را نتیجۀ فشار ساختاری و ازهم ازآشفتگی اخالقی قرار دارد. 

های آدنانز  داند. این نتیجه، با یافته های نهادی دستیابی به آنها می هبین اهداف فرهنگی و شیو

( در مورد تأثیر احساس 2911( و شیانی و محمدی )2910پور ) (، رفیع1220(، کائو )1220)

 شود.  نارضایتی و ناامیدی برتلقی از آنومی و آشفتگی اخالقی پشتیبانی می

بر تلقی از آشفتگی اخالقی است. این یافته، فردگرایی خودخواهانه چهارمین متغیر مؤثر 

داند. عالوه  که فردگرایی خودخواهانه را سرچشمۀ آشفتگی اخالقی می مؤید نظریۀ دورکیم است

محور را از عوامل اصلی آنومی  بر دورکیم، مرتن نیز رؤیای آمریکایی موفقیت و فردگرایی منفعت

(، پرگارد و کوچران 2992ملین و کوچران )کند. این نتیجه، همچنین با یافتۀ چا معرفی می

(، شیانی و محمدی 2911(، کوثری )2910پور ) (، رفیع2990(، مسنر و روزنفلد )1221)

طلبی و فردگرایی  ( در مورد تأثیر خودخواهی، نفع2990( و فوالدیان و رضایی بحرآباد )2911)

 شود.  بر تلقی از آنومی و آشفتگی اخالقی حمایت می



  02 آشفتگی اخالقی )ارزیابی وضعیت اخالقی جامعه، از دیدگاه شهروندان تهرانی( 

 

های ذهنی و  دهندۀ آشفتگی اخالقی در جامعه، بر اساس ارزیابی ها نشان یافته در مجموع،

های اجتماعی،  شواهد عینی و ساختاری است. شش متغییر احساس نابرابری، ضعف کنترل

های دینی و کاهش مشارکت  احساس نارضایتی اجتماعی، فردگرایی خودخواهانه، ضعف گرایش

طور مستقیم و غیرمستقیم بر آشفتگی اخالقی در  که بهترین عواملی هستند  اجتماعی، مهم

 گذارند.  جامعۀ ایران تأثیر می

براساس نتایج تحلیل عاملی این شش متغییر، ذیل دو عامل بیگانگی و یگانگی اجتماعی 

ساز و نیروهای گریز  مثابۀ عوامل بیگانه گیرند. احساس نابرابری، نارضایتی و فردگرایی، به قرار می

ها و  ی هستند که رابطۀ کنشگران را با جامعه مختل و موجبات بیگانگی آنها را با ارزشاز مرکز

اند. از سوی دیگر، کاهش  و به تعارضات اجتماعی دامن زده هنجارهای اخالقی فراهم کرده

ها، تعهدات  های اجتماعی و مشارکت اجتماعی نیز موجب قطع پیوند های دینی، کنترل گرایش

اند. بنابراین آشفتگی اخالقی در  پایبندی به هنجارهای اخالقی و قانونی شدهمتقابل و کاهش 

تضعیف عوامل »و « ساز تشدید عوامل بیگانه»های این پژوهش به  جامعۀ ایران براساس یافته

ساز،  گردد. مواجهه با چنین بحرانی نیز از مسیر تقویت عوامل یگانه می اجتماعی بر« ساز یگانه

 گذرد.  ها و هنجارهای اخالقی می ساز و بازاندیشی سنت انهتضعیف عوامل بیگ
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 منابع 

 ( روان2902ازکمپ، استوارت )  شناسی اجتماعی کاربردی، ترجمۀ فرهاد ماهر، تهران: انتشارات

 آستان قدس رضوی. 

 ( 2990آملی الریجانی، صادق« )سایت ایسنا، «میلیون پرونده در دستگاه قضایی داریم 22 ،
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