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  بیان مسئلهبیان مسئله  --11--11
اگر ما هر روز شاهد تنش در روابط اجتماعی . نیست که فرد را بی نیاز از اعتماد کندهیچ پیمانی آن قدر محکم 

و پیچیدگی و سردرگمی روابط اجتماعی هستیم به آن دلیل است که در رونـد جهـانی شـدن، نهادهـاي سـنتی      
سیسـتم  اند و در طی دوران گذار، هنوز نهادهاي رسمی همچون قـوانین رسـمی و   کارکرد خود را از دست داده

اي مثل ایران و مخصوصاً در لذا در جامعه. عدالت کیفري به عنوان ضامن اجراي قانون کامالً نهادینه نشده است
، ممکن است افراد کمتر )تنگناهاي اقتصادي بعد از انقالب و فشارهاي اقتصادي کنونی بر کشور(شرایط کمبود 

خواهی در بسیاري موارد به بهاي ضـایع کـردن    زیادهبه حق خود قانع باشند و چون امکانات محدود است، این 
انتظـار دارنـد    "کیفرهاي رسمی"و "قوانین"در این موارد، همه از . است) در سایه تضعیف اخالق(حق دیگري 

اما این امر در بسیاري از مـوارد مشـکل و در بسـیاري دیگـر غیـر      . که جاي خالی عدم تعهد اخالقی را پر کند
یک جامعـه ایـن   چه در چنان. تشکیل جامعه، مستلزم وجود روابط گرم اجتماعی است. ممکن وحتی نابجاست

و افراد احساس تعلق خاطر به یکدیگر نداشته باشـند و تعهـدات اجتمـاعی و     روابط به سردي گرایش پیدا کند
ود و عدم شبه آن با تردید مواجه می "جامعه"اخالقی افراد نسبت به یکدیگر ضعیف باشد، اساساً اطالق صفت 

هـاي اجتمـاعی   در موقعیـت  شان وظایفتعهد افراد به . بردوجود این شرایط، موجودیت جامعه را زیر سؤال می
تعهـد  . گیرند، ضامن نظم اجتماعی و در نتیجـه دسـتیابی نظـام اجتمـاعی بـه تعـادل اسـت       مختلفی که قرار می

دگی روابـط اجتمـاعی منجـر گشـته و رفتـار      اجتماعی و اخالقی با تنظیم روابط اجزاي هر نظام به کاهش پیچی
و در نتیجـه آن احسـاس   )  133: 1988میلز،(سازد، این امر افزایش اعتماد اجتماعی بینی میدیگران را قابل پیش

ــان     ــناختی آن ــاهنگی ش ــاهش ناهم ــه و ک ــاي جامع ــت اعض ــتینگر،(امنی ــهو ) 207: 1959فس ــات  در نتیج ثب
  . گرددبب میاعضاي جامعه را س) 33: 1960بکر،(رفتار

شود، همان چیزي است کـه  یا اخالق اجتماعی شناخته می 1عنوان اخالق شناسی به زبان جامعه در آنچه که
هنجارها و یگانگی فرد با فرهنگ و جامعـه  ، هادر فرآیند درونی شدن عقاید، ارزش 2تحت عنوان جامعه پذیري

ها و قواعد رفتار در اخالق اجتماعی به عنوان ارزششود و به طور خالصه در بحث از فرهنگ،  می از آن بحث 
هـا و هنجارهـایی   اي از عقایـد، ارزش لذا این قواعد رفتار، مجموعه. گیرد بررسی قرار میمورد جامعه، موضوع 

پـذیري بـراي او درونـی    شـوند و در جریـان جامعـه   هستند که نسبت به فرد، اموري بیرونی و مستقل تلقی می

                                                           
1 morality 
2 Socialization 



 

3 
 

  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

کننـد و بـه   آیند و در نهایت رفتار فرد را در جامعه تعیین میت جزئی از شخصیت او در میشوند و به صور می
  .)2: 1374خوشفر،(شوند عنوان اخالق اجتماعی محسوب می

در پاسخ به چیستی اخالق، از منظر جامعه شناسی، بر آن است که در این بـاره یـک   ) 2010(جانان اچ ترنر 
  : اخالق شامل چند عنصر به هم پیوسته استتعریف و پاسخ روشن نداریم اما 

وجود ) 2غلط، خوب و بد و مناسب و نامناسب  ـ  کدهاي فرهنگی عمومیت یافته براي تشخیص درست) 1
احساس رضامندي و احساس شادمانی زمانی که خود و دیگـران ایـن   ) 3تمایل عاطفی قوي به سوي این کدها 

احسـاس  ) 5گذارنـد  هاي فرهنگی را زیر پا مـی کسانی که این ایده احساس تنفر  از) 4کنند کدها را رعایت می
یعنـی   ؛این پنج بعد اخالق همگی متغیر هسـتند . مثبت و مشترك در میان کسانی که به این قواعد متعهد هستند

بنا به موقعیت اجتماعی و شکل بندي اجتمـاعی فرهنگـی در ایـن     و توانند درجات متفاوتی داشته باشندآنها می
  .تواند بیشتر و کمتر باشندها میقعیتمو

در . شناختی باید گفت اخالق در سطوح متفاوت سـاختار فرهنگـی و اجتمـاعی وجـود دارد     عهاز منظر جام 
یابـد کـه گـاهی شـکل     ب ظهـور مـی  نامناس ـ  غلط، خوب و بد و مناسب ـ  درستهاي سطوح کالن در ارزش
جامعه مثل اقتصاد، خویشاوندي، سیاست، حقوق دیـن و دیگـر   کند و در درون نهادهاي ایدئولوژي هم پیدا می

  ). 125: 2010ترنر،(باشدحوزه زندگی اجتماعی مطرح می
دورکیم معتقـد اسـت اخـالق    . مداري در ارتباط وثیق با جامعه در نظر گرفته شده استاز زاویه دیگر اخالق

دارد و سـبب  حساب آوردن وجود او وا میچیزهایی است که بشر را به ضرورت زندگی با دیگري و به تمام آن
اش تنظیم کند و هر قدر این گونـه پیونـدها   هاي خودپرستانهاي جز انگیزششود وي حرکات خود را بر پایهمی

کـه بـراي رهـایی فـرد باشـد      از نظر دورکیم اخالق بیش از آن. بیشتر و نیرومندتر باشد اخالقیت استوارتر است
بنابراین جامعه رویدادي بیگانه از اخالق نیسـت بـر عکـس جامعـه     . دیگران است آگاهی به حالت وابستگی به
کنـد  در واقع بشر از آن رو موجـودي اخالقـی اسـت کـه در جامعـه زنـدگی مـی       . شرط ضروري اخالق است

  ). 119: 1387به نقل از علیزاده،  426-425ص:1369دورکیم، (
هایی کـه در محافـل غیرعلمـی و عمـدتاً سیاسـی      یتدر مورد وضعیت اخالق در جامعه ایران فارغ از روا

هاي متفاوتی وجود دارد که برخی وضـعیت اخالقـی جامعـه را چنـدان     شود در محافل علمی روایتمطرح می
هاي گذشـته بـه لحـاظ اخـالق اجتمـاعی      متزلزل ندانسته و در این خصوص معتقدند جامعه ایران در طول دهه

و بالعکس تحقیقاتی نیز وجود دارد که به طور پراکنـده برخـی   ) 1392،حاجیانی(تفاوت محسوسی نکرده است 
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هـاي اخـالق   هاي اخالق اجتماعی را رصد کرده و حکایـت از وضـعیت نـه چنـدان مناسـب شـاخص      شاخص
، 1393؛ 1388؛ ایسـپا، 1382و1379هـاي ایرانیـان،   ها و نگرشپیمایش ملی ارزش(اند اجتماعی در جامعه داشته

  ). 1389؛ ربانی و شهابی،1385ي،عبداللهی و موسو
دن وضـعیت  شـ  در راسـتاي روشـن  با توجه به وجود اختالف نظر در خصوص وضعیت اخالقـی کشـور،   

دگردوسـتی،   شـامل  هاي اخالق اجتماعی از شاخص کنونی، پژوهش حاضر سه موردزمانه در اخالق اجتماعی 
  . مورد بررسی قرار داده استدر شهر تهران را  تفاوتی اجتماعیبیگرایی و عام

  

  اهداف تحقیقاهداف تحقیق  --22--11

  هدف اصلیهدف اصلی
باشـد کـه در    مـی  بررسی وضعیت حال حاضر اخالق اجتماعی در شهر تهرانژوهش حاضر، هدف اصلی پ

  :راستاي این هدف، محورهاي زیر مورد سنجش قرار گرفته است

  اهداف فرعیاهداف فرعی
  بررسی میزان دگردوستی در شهر تهران -
  شهر تهرانگرایی در بررسی میزان عام -
  تفاوتی اجتماعی در شهر تهرانبررسی میزان بی -

    تعریف متغیرهاي تحقیقتعریف متغیرهاي تحقیق  --33--11
ـ  دگردوسـتانه  عمـل . باشـد هاي مهم اخـالق اجتمـاعی مفهـوم دگردوسـتی مـی     یکی از شاخص :یتدگردوس  ای

. دهـد  شیافـزا  را گـران ید آرامش و رفاه تا کاهدیم خود شیآسا و آرامش از فرد که است یعمل  دوستانه، نوع
ـ ا از یکـ ی. اسـت  عامل دو معلول انسان رفتار. شودیم مطرح یخودخواه مفهوم با ارتباط در یدگردوست  دو نی

 خـارج  از کـه  اسـت  یاخالقـ  زهیانگ دوم ،یخودخواه حس از عبارتست و است برخاسته انسان درون از عامل
. گرنـد یکدی بـا  زیسـت  و نزاع حال در انسان وجود در عامل دو نیا که است تیانسان عام زهیانگ و شود کیتحر

 و آنهاست سعادت نگران و دارد دوست را گرانید نباشد شیخو یخودخواه حس يارضا شهیاند در اگر انسان
 نیچنـ  در کنـد  فراهم را گرانید یخوشبخت که شودیم کیتحر یدوست انسان عام قاعده قیطر از انسان چنانچه

  .)272 ،1384 کانت،( است برخوردار یاخالق ارزش از او عمل یحالت
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 ریـ غ افراد که شود غالب لیتما نیا يرفتار نظام و تیشحص نظام سطح در که است معنا بدان یدوست دگر
 متقابـل  ییشناسـا  بـه  لیتما بالعکس بلکه نگردد یتلق دشمن مترادف بهیغر ی،عبارت به. نندینب دشمن را دوست

 باشـد  داشـته  وجـود  اسـت،  خـود  خـاص  يهـا تیقابل يدارا که فرد به منحصر شخص کی عنوان به گریکدی
 و دامنـه  اعتمـاد،  ،گسترده لیتما نیا وجود با .)1385 به نقل از امینی، 159: 1375 ،یچلب ،393 :2001 ور،یدرا(

 و توسـعه . شـود یمـ  شـتر یب) کـان ینزد و دوسـتان  و خـانواده ( یعـ یطب اجتماعات يورا در یدوست روابط تداوم
 شـود  یمـ  یسرخوشـ  و مشـترك  تعهـد  و جانبـه  دو کمک شیافزا باعث جامعه در روابط از نوع نیا گسترش

) ب افتـه ی میتعمـ  یعـاطف  یوابستگ) الف گرفت نظر در بعد دو توانیم یدگردوست يبرا .)159: 1375 ،یچلب(
  .)همان( افتهی میتعم تعهد

 که بود آن بر کنت. دیآیم شمار به یاجتماع اخالق مهم ابعاد از یکی  یدوست نوع ،یشناخت جامعه منظر از
 یاجتمـاع  یزندگ يمبنا را آن میدورک و است یاجتماع یزندگ شالوده گرانید منفعت به معطوف زهیانگ ای روین

 شـود یمـ  يارابطـه  اخـالل  بـه  منجـر  آن فیتضع که است یاجتماع یاخالق فیتکل کی آن که چرا کرده، یتلق
 تمام به ياضطرار يهاحالت با مواجهه در فردکه  ردیگیم شکل یزمان دوستانه نوع رفتار). 88: 1388 ،ياحمد(

  . دینما رفتار و مداخله ازمندانین ای انیقربان یعنی گرانید نفع به و بدهد مثبت جواب مراحل
گروه ذکر شده و از پاسـخگویان   10ایم به این صورت که گویه استفاده کرده 10براي سنجش این مؤلفه از 

 مثـل نیـاز شـدید   (ها مشکل حـادي  که اگر براي هر یک از این گروه«سؤال پاسخ دهند که خواسته شده به این 
پیش آید و شما بتوانید آن مشکل را برطرف کنید تا چـه حـد داوطلبانـه    ...) مالی، تصادف، وقوع زلزله، سیل و 

اند عبارتند از شدهگروهی که در مقابل این سؤال مطرح  10. »کنید؟براي حل آن مشکل همکاري و مشارکت می
قـوم، افـراد   اعضاي خانواده، فامیل و خویشاوندان، دوستان و همکاران، همسـایگان و اهـالی محلـه، افـراد هـم     

همچنین در ایـن رابطـه،   . ها، همه مردم ایران، مستضعفان جهان، همه مردم جهاندین، همشهريمذهب و هم هم
  .هاي بله و خیر مطرح شده استقالب گزینهسه سؤال نیز که در مورد کمک به همنوعان است در 

گرایی، عمدتاً از نظریات پارسونز اخذ شده که البته در این نظریات ردپایی مباحث مربوط به عام :گراییعام

گرایی به گرایی معموالً در مقابل خاصعام. شودنظران قبلی چون دورکیم، زیمل و دیگران مشاهده میاز صاحب
 ـ  گرایـی عـام هـا دوراهـی   گیرنـد کـه یکـی از آن   هایی قـرار مـی  ها در زندگی بر سر دوراهیانسان. رودکار می
هاي سنجشی که باید به کار روند ها نوع مالكاین دو راهی حاصل تعامالتی است که در آن. است گرایی خاص

در هر موقعیت، کنشگر با از منظري دیگر . یا عام و مبتنی بر اجماع و یا کامالً منحصر به بازیگران خاصی هستند
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این دو راهی مواجه است که یا موجب استاندارهاي عام عمل نماید و یا با توجه به نوع رابطـه خاصـی کـه بـا     
  .این شاخص با سه سؤال در قالب طیف لیکرت سنجیده شده است. سوژه دارد نوع عمل را تغییر دهد

فاوتی برخی نویسندگان از مفاهیم مقابل آن مانند تشناختی مفهوم بیدر تعریف جامعه :ماعیتتفاوتی اجبی

تفاوتی با عزلت گزیدن و فقدان مشـارکت  از این رو بی) 1380مسعودنیا، (اند مشارکت و درگیري استفاده کرده
تفاوتی قرار داده و به تحلیل و پژوهش در باب برخی دیگر نیز نوعدوستی را در مقابل بی. هم معنی گرفته است

-گزینـی، بـی  تفاوتی اجتماعی را مترادف با عزلـت محققانی نیز بی). 1386کالنتري و همکاران، (اند آن پرداخته

عالقگی و عدم مشارکت افراد در اشکال متعارف اجتماعی معنـا کـرده و در تحلیـل خـود آن را مقابـل عالقـه       
تفـاوتی  بـی ). 2000ث و الف،د(اند هاي اجتماعی، روانشناختی و سیاسی قرار دادهاجتماعی، درگیري در فعالیت

احساسـی،   تفاوتی اجتماعی بیانگر بیبی.  در نقطه مقابل تعهد اجتماعی و احساس مسئولیت اجتماعی قرار دارد
تفاوتی شناختی، بی از این رو در منظري آسیب. میلی و به عبارت بهتر نوعی افسردگی اجتماعی استبدبینی، بی

د همان گونه که در نقطه مقابل آن، هر گونه اعتناي اجتماعی و نوعدوستی شونوعی بیماري اجتماعی شناخته می
تفـاوتی  بنابراین در تحقیق حاضر مراد از بی. در حیات فردي و اجتماعی نشانه پویایی و سالمت اجتماعی است

بـا  ) کنشـی (و عینـی ) شـناختی (اجتماعی، وضـعیتی اسـت کـه طـی آن، افـراد بـه واسـطه عـدم اتصـال ذهنـی          
هـاي پیرامـون از انجـام    اعتنایی به واقعیـت عالقگی و بیبا بی) منوعان، نهادها و ساختارهاي اجتماعیه(جامعه

هـاي دگرخواهانـه و درگیـري فعـال و مـدنی در      هاي اجتماعی، فعالیتیاسی، مسئولیتـ س  مشارکت اجتماعی
  .سؤال در قالب طیف لیکرت سنجیده شده است 6این شاخص با  .کنندمسائل اجتماعی پرهیز می
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  فصل دوم

  روش پژوهش
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  روش پژوهشروش پژوهش  --11--22
در روش پیمایش پس از انجام مطالعات اولیه و اکتشافی، . در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است

 مصاحبه حضوريپرسشنامه استاندارد طراحی شده و پس از ارزیابی متخصصان، پرسشنامه نهایی به صورت 
  . شودتکمیل می

  اطالعاتاطالعات  ييو گردآورو گردآور  ییییپرسشنامه نهاپرسشنامه نها  يياجرااجرا    --22--22
ح یسپا، تشریپرسشگران آموزش دیده و با تجربه ا يچند ساعته برا یهیک جلسه توجیدر  ییپرسشنامه نها

ح یپرسشگران توسط پژوهشگر طرح توض يق برایسئواالت پرسشنامه به طور دق ين جلسه، محتوایدر ا. گردید
ر یمدحات الزم توسط ی، توضيو مصاحبه با نمونه آمار يریگ طور در مورد نحوه نمونه نیداده شد، هم

نکه، یکی یبا توجه به ا. تکمیل گردید یسپا به پرسشگران ارائه و پرسشنامه از طریق مصاحبه کتبیا يریگ نمونه
ها و  نان از سالمت دادهیاست، حصول اطم بخش گردآوري اطالعات  ،نظرسنجیهاي  ترین بخش دیگر از اساسی

ن هدف، یا يدر راستا. باشد یق میازمند نظارت دقیشده، ن يآور دا کردن نسبت به اطالعات گردینان خاطر پیاطم
  .را نسبت به عملکرد پرسشگران انجام داده است یمختلف يها ها و نظارت کنترل يگروه پرسشگر

  

  مطالعه مطالعه   ييهاها  روش تجزیه و تحلیل دادهروش تجزیه و تحلیل داده  --33--22
در  که CSProدر مورد ورود اطالعات نیز براي جلوگیري هرچه بیشتر از خطاي ورود اطالعات از نرم افزار 

در نهایت اطالعات براي تجزیه و تحلیل نهایی به تناسب و برحسب . سازي شده استفاده شده است ایسپا بومی
براي تحلیل و  SPSSافزار همچنین عالوه بر نرم .اند شده  SPSS 22از وارد نرم افزارهاي تحلیل آماري ین

    .ه استنیز استفاده شد GISافزارهاي کلمنتاین و ها از نرمنمایش داده

  گیريگیرينمونهنمونه  --44--22
  جامعه آماري -2-4-1

  .سال شهر تهران است 18جامعه آماري این طرح شامل کلیه شهروندان باالي 
  
  واحد آماري -2-4-2

  .سال تهران واحد آماري را تشکیل می دهند 18هر یک از افراد باالي 
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  در زیر این فرمول و نحوه . محاسبه شده است

   

و  E=0.031بـا در نظـر گـرفتن    . مقدار انحراف استاندارد است
که در نهایت با ابطـال چنـد پرسشـنامه مخـدوش     

هـا بـه    ایـن میـدان  . نماینـد انجـام گرفـت    هاي مهم که بیشتر افراد در آنها تردد می
نقاط مختلف شهر پراکنده بود تا هم پوشـش درآمـدي و هـم پوشـش     

  .جغرافیایی در طرح داده شد به طوري که جامعه آماري مورد مطالعه را پوشش داده شد
هایی که بین دو ورودي یا خروجی هستند اقدام به تکمیل پرسشنامه 

هـا   هـاي سـنی و جنسـیتی در نمونـه     ها، گروه
  . نمودمیدقیقه بعد اقدام به تکمیل پرسشنامه بعدي 

  . ی مربـوط تکمیـل شـد   اي و مطابق با جـدول توزیـع سـنی و جنسـیت    

  جدول توزیع سنی و جنسی 
 مرد 

1 

2 

1 
1 
0 
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   نمونه اندازه
محاسبه شده است اي حاشیهدر این طرح اندازه نمونه با استفاده از فرمول خطاي 

  .محاسبه آمده است

مقدار انحراف استاندارد است nσ√/مقدار بحرانی و   )αZ(2/در این فرمول 
0.5=σ که در نهایت با ابطـال چنـد پرسشـنامه مخـدوش      آیدبدست می 1000ازه نمونه برابر یا اند
  . عدد رسید 984ها به تعداد پرسشنامه

  نحوه انتخاب میادین و افراد منتخب
هاي مهم که بیشتر افراد در آنها تردد می درتهران پرسشگري در میدان

نقاط مختلف شهر پراکنده بود تا هم پوشـش درآمـدي و هـم پوشـش      ممکن درشد که تا حد اي انتخاب 
جغرافیایی در طرح داده شد به طوري که جامعه آماري مورد مطالعه را پوشش داده شد

هایی که بین دو ورودي یا خروجی هستند اقدام به تکمیل پرسشنامه  پرسشگران پس از انتخاب میادین در مکان
ها، گروه اي بود که افراد از تمامی تیپافراد به گونه نحوه انتخاب

دقیقه بعد اقدام به تکمیل پرسشنامه بعدي  5تا  3پرسشگر پس از انتخاب نفر اول بین . حضور داشتند
اي و مطابق با جـدول توزیـع سـنی و جنسـیت    اندازه نمونه در میادین به صورت سهمیه

  .اي از جدول توزیع سنی و جنسیتی در زیر آمده است
جدول توزیع سنی و جنسی : 2-1جدول شماره 
 زن رده سنی

 1 سال 24تا  18

 1 سال 34تا  25

 1 سال 44تا  35
 1 سال 54تا  45
 1 سال و باالتر 55
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اندازه -2-4-3

در این طرح اندازه نمونه با استفاده از فرمول خطاي 
محاسبه آمده است

در این فرمول 
Z=1.96   0.5و

تعداد پرسشنامه
  
نحوه انتخاب میادین و افراد منتخب -2-4-4

درتهران پرسشگري در میدان
اي انتخاب  گونه

جغرافیایی در طرح داده شد به طوري که جامعه آماري مورد مطالعه را پوشش داده شد
پرسشگران پس از انتخاب میادین در مکان

نحوه انتخاب. نمودند
حضور داشتند

اندازه نمونه در میادین به صورت سهمیه
اي از جدول توزیع سنی و جنسیتی در زیر آمده استنمونه
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  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

  
  
 
  

  

  

  سومفصل 

  هاي تحقیقیافته
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 تیجنس حسب بر ان

  درصد

49  
50  
100.0  

درصـد مـرد و    49.1حاضر در تحقیـق،   شهروند

  نمایش پاسخگویان بر حسب جنسیت

  

49.1

  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

  پاسخگویانپاسخگویان  مشخصاتمشخصات

  جنسیتجنسیت

انیپاسخگو یفراوان عیتوز:  1-3 شماره جدول
درصد فراوانی جنس
49.1  483 مرد
50.9  501 زن

100.0  984 جمع

شهروند 984شود، از مجموع همانگونه که در جدول فوق مالحظه می
  .درصد نیز زن هستند

نمایش پاسخگویان بر حسب جنسیت:  1- 3نمودار شماره 

50.9

زن مرد

 

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

مشخصاتمشخصات  --11--33

جنسیتجنسیت  --11--11--33

  
همانگونه که در جدول فوق مالحظه می

درصد نیز زن هستند 50.9
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 سن حسب بر انی

 میانگین سن 

 

40.9  
 

 

 

  

گـروه   هاي سـنی،  میان گروهاز  و بوده 40.9هاي جدول فوق، میانگین سنی افراد حاضر در نمونه 
  .درصد واجد بیشترین میزان فراوانی در نمونه تحقیق هستند

  نمایش پاسخگویان بر حسب سن

  

27.8

0
5

10
15
20
25
30
35
40

  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

  

یپاسخگو یفراوان عیتوز:  2-3 شماره جدول
 درصد فراوانی سن

 27.8  274 سال 29تا  18

 37.0  364 سال 45تا  30

 23.1  227 سال 60تا  46

 12.1  119 سال به باال 61

  100.0  984 جمع

هاي جدول فوق، میانگین سنی افراد حاضر در نمونه 
درصد واجد بیشترین میزان فراوانی در نمونه تحقیق هستند 37سال با  45

نمایش پاسخگویان بر حسب سن:  2- 3نمودار شماره 

37.0

23.1

12.1

 

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

  سنسن  --22--11--33
  

  
هاي جدول فوق، میانگین سنی افراد حاضر در نمونه بر اساس داده

45تا  30سنی 
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 تاهل تیوضع حسب بر

 درصد معتبر درصد 

  67.2 

  26.4 

6.3 

- 

  100.0 

  . هستندمجرد درصد نیز 

  نمایش پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل

  

66.3

0
10
20
30
40
50
60
70

  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

  وضعیت تاهلوضعیت تاهل

بر انیپاسخگو یفراوان عیتوز:  3-3 شماره جدول
درصد  فراوانی وضعیت تاهل

  66.3  652  متاهل
  26.0  256 مجرد

  1.6  62 بدون همسر
  1.4  14 پاسخ بی

  100.0  984 جمع

درصد نیز  26و متاهل  پاسخگو، شهرونداندرصد  66.3ها بر اساس یافته
  

نمایش پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل: 3-3.نمودار شماره

26.0

1.6 1.4

 

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

وضعیت تاهلوضعیت تاهل  --33--11--33

  
بر اساس یافته
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  یشغل تیوضع حسب 

درصد شغل آزاد  19.1دار،  درصد شهروندان وضعیت فعالیت خود را خانه

  فعالیتنمایش پاسخگویان بر حسب وضعیت 

  

32.3

19.1 17.7

0
5

10
15
20
25
30
35

  درصد
32.3 

19.1 

17.7 

10.5 

8.6 

7.2 

1.0 

3.6 

100.0 

  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

  وضعیت شغلیوضعیت شغلی

 بر انیپاسخگو یفراوان عیتوز:  4-3 شماره جدول

درصد شهروندان وضعیت فعالیت خود را خانه 32.3هاي جدول فوق، 
  .اند درصد نیز کارمند اعالم کرده

نمایش پاسخگویان بر حسب وضعیت :  4- 3نمودار شماره 

10.5 8.6 7.2
1.0

3.6

  فراوانی  وضعیت فعالیت
  318  دار خانه

  188  شغل آزاد
  174  کارمند

  103  دانشجو/آموز دانش
  85  بازنشسته

  71  بیکار
  10  سایر

  35  پاسخ بی
 984 کل

 

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

وضعیت شغلیوضعیت شغلی  --44--11--33

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

هاي جدول فوق،  دادهبر اساس 
درصد نیز کارمند اعالم کرده 17.7و 
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  یلیتحص مقطع حسب بر
  درصد معتبر  درصد
24.6 24.8  
40.7 40.9  
34.0 34.3  
0.7 -  

100.0 100.0 

درصد، مقطع تحصیلی خود را متوسطه و دیـپلم اعـالم   
درصد دیگر نیز تحصیالت خود را  24.6درصد از شهروندان تهرانی تحصیالت دانشگاهی هستند و 

  نمایش پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی

  

24.6

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

  تحصیالتتحصیالت

بر انیپاسخگو یفراوان عیتوز:  5-3 شماره جدول
درصد  فراوانی  مقطع

24.6  242 راهنمایی/ابتدایی/ سواد بی
40.7  400 متوسطه و دیپلم

34.0  335  دانشگاهی
0.7  7  بدون پاسخ

100.0 984 کل
  

درصد، مقطع تحصیلی خود را متوسطه و دیـپلم اعـالم    40.7طبق جدول فوق، بیشترین درصد شهروندان یعنی 
درصد از شهروندان تهرانی تحصیالت دانشگاهی هستند و 

  .اند اعالم کردهسواد، ابتدایی و راهنمایی 
 
  

نمایش پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی:  5- 3نمودار شماره 

40.7
34.0

0.7

 

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

تحصیالتتحصیالت  --55--11--33

طبق جدول فوق، بیشترین درصد شهروندان یعنی 
درصد از شهروندان تهرانی تحصیالت دانشگاهی هستند و  34. اند کرده

سواد، ابتدایی و راهنمایی بی
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 يدرآمد تیوضع یابیخودارز 

 درصد معتبر درصد 
29.4  30.4 

64.6  66.9 

2.6  2.7 

3  - 

100.0  100.0 

درصـد   64.6هـا  بر اساس یافته. در سوالی از پاسخگویان خواسته شد که وضعیت درآمدي خود را ارزیابی کنند
درصد وضـعیت   29.4اند، ارزیابی کردهوضعیت درآمدي خود را در سطح متوسط 

  .انددانسته

 نمایش پاسخگویان بر حسب خودارزیابی وضعیت درآمدي

  

29.4

0

20

40

60

80

  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

  ارزیابی وضعیت درآمديارزیابی وضعیت درآمدي

 حسب بر انیپاسخگو یفراوان عیتوز:  6-3 شماره جدول
درصد  فراوانی ارزیابی وضعیت درآمدي

29.4  289 درآمد کم
64.6  636 متوسط درآمد
2.6  26 درآمد پر
3.4  33 پاسخ بی

100.0  984 جمع

در سوالی از پاسخگویان خواسته شد که وضعیت درآمدي خود را ارزیابی کنند
وضعیت درآمدي خود را در سطح متوسط حاضر در تحقیق، 

دانسته "پردرآمد"نیز خود را  2.6و  پاییندرآمدي خود را در سطح 

نمایش پاسخگویان بر حسب خودارزیابی وضعیت درآمدي:  6- 3نمودار شماره 

64.6

2.6 3.4

 

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

ارزیابی وضعیت درآمديارزیابی وضعیت درآمدي  --66--11--33
  

  
در سوالی از پاسخگویان خواسته شد که وضعیت درآمدي خود را ارزیابی کنند

حاضر در تحقیق،  شهروندان
درآمدي خود را در سطح 
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 نوع منطقه حسب بر 

 درصد  
18.2 

22.6 

20.5 

12.9 

25.8 
100.0  

شود توزیع نمونه بر حسب جمعیت هر منطقه صورت پذیرد که در طـرح  
حاضر پس از ادغام مناطق مشابه هم از حیث شرایط اقتصادي و اجتماعی، بیشترین درصد شهروندان از منـاطق  

  .اند انتخاب شدهدرصد  12.9

  منطقه محل سکونتنمایش پاسخگویان بر حسب 

  

 11، 10، 9، 7، 6شـامل منـاطق   (، مرکز )22و  21، 5، 2مناطق شامل 

18.2
22.6

0

5

10

15

20

25

30

  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

  مناطق تهرانمناطق تهران

 انیپاسخگو یفراوان عیتوز:  7-3 شماره جدول
 فراوانی 1سطح منطقه

  179 )باال(شمال 
  222 غرب
  202 مرکز
  127 شرق

  254 )پایین(جنوب 
  984 جمع

شود توزیع نمونه بر حسب جمعیت هر منطقه صورت پذیرد که در طـرح   هاي نظرسنجی سعی می
حاضر پس از ادغام مناطق مشابه هم از حیث شرایط اقتصادي و اجتماعی، بیشترین درصد شهروندان از منـاطق  

9درصد و کمترین آنها از مناطق شرق تهران با  25.8جنوبی تهران با 

نمایش پاسخگویان بر حسب :  7- 3نمودار شماره 

    

                                                           
شامل (، غرب )4و  3، 1شامل مناطق (شمال : ادغام مناطق به این صورت بوده است

  ).20الی  15شامل مناطق (، جنوب )14و  13، 8شامل مناطق 

20.5

12.9

25.8

 

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

مناطق تهرانمناطق تهران  --77--11--33
  

  
هاي نظرسنجی سعی می در تمام طرح

حاضر پس از ادغام مناطق مشابه هم از حیث شرایط اقتصادي و اجتماعی، بیشترین درصد شهروندان از منـاطق  
جنوبی تهران با 

  

  

                  
ادغام مناطق به این صورت بوده است.  1

شامل مناطق (، شرق )12و 
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  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

  هاي تحقیقهاي تحقیقیافتهیافته    --22--33

  دگردوستیدگردوستی  --11--22--33
ایم به این صورت که گویه استفاده کرده 10براي سنجش این مؤلفه از  همان طور که پیش از این گفته شد

که اگر براي هر یک از این «این سؤال پاسخ دهند که گروه ذکر شده و از پاسخگویان خواسته شده به  10
پیش آید و شما بتوانید آن مشکل را ...) مثل نیاز شدیدمالی، تصادف، وقوع زلزله، سیل و (ها مشکل حادي گروه

گروهی که در مقابل  10. »کنید؟برطرف کنید تا چه حد داوطلبانه براي حل آن مشکل همکاري و مشارکت می
اند عبارتند از اعضاي خانواده، فامیل و خویشاوندان، دوستان و همکاران، همسایگان و شده این سؤال مطرح

ها، همه مردم ایران، مستضعفان جهان، همه مردم دین، همشهريمذهب و همقوم، افراد هماهالی محله، افراد هم
  . نتایج پاسخ پاسخگویان در جداول زیر ارائه شده است. جهان
میان یج تحقیق حاضر درباره این سؤاالت با نتایج تحقیقی که همزمان با همین تحقیق در در هر مورد نتا 

  . انجام شده مقایسه صورت گرفته است هاي دولتیدانشجویان دانشگاه
  

 خانواده ياعضا مشکل رفع در مشارکت حسب بر انیپاسخگو عیتوز. 8-3 شماره جدول

 دانشجویاندرصد  مردم تهراندرصد  فراوانی مشارکت در رفع مشکل اعضاي خانواده

 0.7 3.0  30 خیلی کم
 0.9 3.2  31 کم

 3.2  9.9  97 تاحدودي
 17.1 23.6  232 زیاد

 78.0 60.0  590 خیلی زیاد
 0.1  0.4 4 پاسخبی

 100 100.0 984 جمع
  4.35  93در سال  میانگین مردم تهران

 4.71 93در سال  دانشجویانمیانگین 

  4.55  85در سال  1میانگین کل کشور
 

زیاد در شرایطی که خیلی معتقدند به میزان زیاد و  شهروندان درصد 83.6هاي جدول فوق،  بر طبق یافته
کنند و فقط درصد تاحدودي کمک می 9.9. کنندها کمک میمشکلی براي اعضاي خانوادشان پیش بیاید به آن

                                                           
  شناسی گذاروضعیت موجود، دورنماي آینده و امکان: عبداللهی، محمد و میرطاهر موسوي، سرمایه اجتماعی در ایران.  1
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میانگین دیدگاه . کنندشان کمک میدر این شرایط به خانواده
ک به یدناداري از متوسط طیف باالتر و نزاست که به طرز مع

مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نظرسنجی که به طور همزمان در بین 
شان بیشتر از سایر دهد که مشارکت دانشجویان در رفع مشکل خانواده

با جامعه آماري مردم کل کشور انجام  1385همچنین مقایسه نتایج با طرح مشابهی که در سال 
نشجویی باالتر رفته دهد اگر چه میانگین مردم تهران کاهش یافته است اما میانگین جامعه دا

  خانواده ياعضا مشکل رفع در مشارکت
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70
80

کمخیلی کم

3.0 3.20.7 0.9

  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

در این شرایط به خانواده یگفتند به میزان کم و خیلی کم
است که به طرز مع 4.35برابر با  5تا  1پاسخگویان بر روي طیف 

مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نظرسنجی که به طور همزمان در بین . است 5نقطه پایان طیف یعنی عدد 
دهد که مشارکت دانشجویان در رفع مشکل خانوادهت گرفته نشان میصور
همچنین مقایسه نتایج با طرح مشابهی که در سال . شهروندان است

دهد اگر چه میانگین مردم تهران کاهش یافته است اما میانگین جامعه داشده است نشان می

  

مشارکت حسب بر انیپاسخگو عیتوزنمایش . 8- 3 شماره نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تاحدودي زیاد زیادخیلی پاسخبی

9.9

23.6

60.0

0.43.2

17.1

78.0

0.1

تهرانمردم دانشجویان

 

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

گفتند به میزان کم و خیلی کم درصد 6.2
پاسخگویان بر روي طیف 

نقطه پایان طیف یعنی عدد 
صور دانشجویان

شهروندان است
شده است نشان می

  . است

نمودار
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 شاوندانیخو و لیفام مشکل رفع در
 
 

میل و ازیاد در شرایطی که مشکلی براي فخیلی 
درصد گفتند  15.3کنند و درصد تاحدودي کمک می

میانگین دیدگاه پاسخگویان بر روي طیف . کنند
مقایسه نتایج تحقیق حاضر با . متوسط طیف باالتر است

دهد که مشارکت دانشجویان در رفع صورت گرفته نشان می
همچنین مقایسه نتایج با طرح مشابهی که در سال 
دهد اگر چه میانگین مردم تهران کاهش یافته 

  شاوندانیخو و لیفام مشکل رفع در مشارکت
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کمخیلی کم

5.5
9.8

25

1.2 3.4

تهران

 دانشجویاندرصد  تهرانمردم درصد 

5.5 1.2 

9.8 3.4 
25.3 15.2 
34.6 41.0 
24.7 39.1 

0.2 0.1 
100.0 100 

3.63  
4.14 

4.01  

  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

در مشارکت حسب بر انیپاسخگو عیتوز. 9-3 شماره جدول

خیلی اند به میزان زیاد و اظهار داشته شهرونداندرصد 
درصد تاحدودي کمک می 25.3. کنندها کمک میخویشاوندانشان پیش بیاید به آن

کنندکمک میشان به میزان کم و خیلی کم در این شرایط به خانواده
متوسط طیف باالتر استحد از  است که تاحدودي 3.63برابر با 

صورت گرفته نشان می دانشجویاننظرسنجی که به طور همزمان در بین 
همچنین مقایسه نتایج با طرح مشابهی که در سال . بیشتر از سایر شهروندان استمشکل فامیل و خویشاوندان 

دهد اگر چه میانگین مردم تهران کاهش یافته با جامعه آماري مردم کل کشور انجام شده است نشان می
  . است اما میانگین جامعه دانشجویی باالتر رفته است

مشارکت حسب بر انیپاسخگو عیتوزنمایش . 9- 3 شماره نمودار

تاحدودي زیاد زیادخیلی پاسخبی

25.3

34.6

24.7

0.2

15.2

41.0
39.1

0.1

تهرانمردم دانشجویان

درصد  فراوانی مشارکت در رفع مشکل فامیل و خویشاوندان
  54  خیلی کم

  96 کم
  249 تاحدودي

  340 زیاد
  243 خیلی زیاد

 2 پاسخبی

 984 جمع

  93در سال  میانگین مردم تهران
 93در سال  دانشجویانمیانگین 

  85میانگین کل کشور در سال 

 

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

  
  
  
  
  
  
  

درصد  59.3
خویشاوندانشان پیش بیاید به آن

به میزان کم و خیلی کم در این شرایط به خانواده
برابر با  5تا  1

نظرسنجی که به طور همزمان در بین 
مشکل فامیل و خویشاوندان 

با جامعه آماري مردم کل کشور انجام شده است نشان می 1385
است اما میانگین جامعه دانشجویی باالتر رفته است

نمودار
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 همکاران و دوستان مشکل رفع در

 دانشجویاندرصد  مردم تهراندرصد 

8.5 1.3 
12.4 4.1 
31.8 22.1 

31.1 42.6 
15.7 29.5 
0.5 0.5 

100.0 100 
3.33  
3.95 

 

زیاد در شرایطی که مشکلی براي دوستان و 
درصد گفتند به  20.9کنند و درصد تاحدودي کمک می

میانگین دیدگاه پاسخگویان بر . کنندمیزان کم و خیلی کم در این شرایط به دوستان و همکارانشان کمک می
مقایسه نتایج تحقیق . متوسط طیف باالتر است

دهد که مشارکت دانشجویان صورت گرفته نشان می

 همکاران و دوستان مشکل رفع در مشارکت
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  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

در مشارکت حسب بر انیپاسخگو عیتوز. 10-3 شماره جدول
درصد  فراوانی مشارکت در رفع مشکل دوستان و همکاران

  84 خیلی کم

  122  کم

  313  تاحدودي

  306 زیاد

  154 خیلی زیاد

 5 پاسخبی
100.0 984  جمع

  93در سال  میانگین مردم تهران
 93در سال  دانشجویانمیانگین 

زیاد در شرایطی که مشکلی براي دوستان و خیلی اند به میزان زیاد و اظهار داشته شهرونداندرصد 
درصد تاحدودي کمک می 31.8. کنندها کمک میهمکارانشان پیش بیاید به آن

میزان کم و خیلی کم در این شرایط به دوستان و همکارانشان کمک می
متوسط طیف باالتر است تا حد کمی از حداست که  3.33برابر با  5تا  

صورت گرفته نشان میدانشجویان حاضر با نظرسنجی که به طور همزمان در بین 
  .در رفع مشکل دوستان و همکاران بیشتر از سایر شهروندان است

مشارکت حسب بر انیپاسخگو عیتوزنمایش . 10- 3 شماره نمودار

  
  

تاحدودي زیاد زیادخیلی پاسخبی

31.8 31.1

15.7

0.5

22.1

42.6

29.5

0.5

تهرانمردم دانشجویان

 

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

درصد  46.8
همکارانشان پیش بیاید به آن

میزان کم و خیلی کم در این شرایط به دوستان و همکارانشان کمک می
 1روي طیف 

حاضر با نظرسنجی که به طور همزمان در بین 
در رفع مشکل دوستان و همکاران بیشتر از سایر شهروندان است

نمودار

5
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 محله یاهال و گانیهمسا مشکل رفع 

 دانشجویاندرصد  مردم تهراندرصد 

11.4 5.6 
18.0 14.1 
32.4 33.4 
26.5 30.2 

11.1 16.3 
0.6 0.4 

100.0 100 
3.08  
3.38 

 

زیاد در خیلی اند به میزان زیاد و رصد پاسخگویان اظهار داشته
درصد تاحدودي  32.4. کنندها کمک میشان پیش بیاید به آن

شان همسایگان و اهالی محلهدرصد گفتند به میزان کم و خیلی کم در این شرایط به 
متوسط طیف  حددر است که  3.08برابر با 

دانشجویان صورت گرفته نشان مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نظرسنجی که به طور همزمان در بین 
  .هد که مشارکت دانشجویان در رفع مشکل همسایگان و اهالی محله بیشتر از سایر شهروندان است

  محله یاهال و گانیهمسا مشکل رفع در مشارکت
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  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

 در مشارکت حسب بر انیپاسخگو عیتوز. 11-3 شماره جدول
مشارکت در رفع مشکل همسایگان و 

 اهالی محله
درصد   فراوانی

 112 خیلی کم
 177 کم

 319 تاحدودي
 261 زیاد

 109 خیلی زیاد
 6 پاسخبی

 984 جمع

  93در سال  میانگین مردم تهران
 93در سال  دانشجویانمیانگین 

رصد پاسخگویان اظهار داشتهد 37.6هاي جدول فوق، مطابق یافته
شان پیش بیاید به آنبراي همسایگان و اهالی محلهشرایطی که مشکلی 

درصد گفتند به میزان کم و خیلی کم در این شرایط به  29.4کنند و 
برابر با  5تا  1میانگین دیدگاه پاسخگویان بر روي طیف . کنند

مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نظرسنجی که به طور همزمان در بین 
هد که مشارکت دانشجویان در رفع مشکل همسایگان و اهالی محله بیشتر از سایر شهروندان است

مشارکت حسب بر انیپاسخگو عیتوزنمایش . 11- 3 شماره نمودار

تاحدودي زیاد زیادخیلی پاسخبی

32.4
26.5

11.1

0.6

33.4
30.2

16.3

0.4

تهرانمردم دانشجویان

 

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

جدول
مشارکت در رفع مشکل همسایگان و 

میانگین مردم تهران
میانگین 

مطابق یافته
شرایطی که مشکلی 

کنند و میکمک 
کنندمیکمک 

مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نظرسنجی که به طور همزمان در بین . است
هد که مشارکت دانشجویان در رفع مشکل همسایگان و اهالی محله بیشتر از سایر شهروندان استد می

نمودار

4
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 قومهم افراد مشکل رفع در مشارکت
مردم درصد 

 تهران
 دانشجویاندرصد 

12.4 8.8 
22.1 15.5 

36.0 38.4 
20.0 23.8 
8.9 12.8 

0. 0.7 
100 100.0 

2.91  
3.16 

 

زیاد در خیلی اند به میزان زیاد و درصد پاسخگویان اظهار داشته
درصد تاحدودي  36. کنندها کمک میپیش بیاید به آن

. کنندقومشان کمک میدرصد گفتند به میزان کم و خیلی کم در این شرایط به افراد هم
. است تر نزدیکمتوسط طیف  به حداست که 

دهد که می دانشجویان صورت گرفته نشانمقایسه نتایج تحقیق حاضر با نظرسنجی که به طور همزمان در بین 
  .قوم بیشتر از سایر شهروندان است

 

 قومهم افراد مشکل رفع در مشارکت
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  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

مشارکت حسب بر انیپاسخگو عیتوز. 12-3 شماره جدول
مشارکت در رفع مشکل افراد 

 قومهم
 فراوانی

درصد 
تهران

12.4  122 خیلی کم
22.1  217 کم

36.0  354 تاحدودي
20.0  197 زیاد

8.9  88 خیلی زیاد
6. 6 پاسخبی

100 984 جمع
  93در سال  میانگین مردم تهران

 93در سال  دانشجویانمیانگین 

درصد پاسخگویان اظهار داشته 28.9دهد، هاي جدول فوق نشان می
پیش بیاید به آن) قومیتیهم(قومشانهمشرایطی که مشکلی براي افراد 

درصد گفتند به میزان کم و خیلی کم در این شرایط به افراد هم 34.5کنند و 
است که  2.91برابر با  5تا  1میانگین دیدگاه پاسخگویان بر روي طیف 

مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نظرسنجی که به طور همزمان در بین 
قوم بیشتر از سایر شهروندان استمشارکت دانشجویان در رفع مشکل افراد هم

مشارکت حسب بر انیپاسخگو عیتوزنمایش . 12- 3 شماره نمودار

تاحدودي زیاد زیادخیلی پاسخبی

36.0

20.0

8.9

0.6

38.4

23.8

12.8

0.7

تهرانمردم دانشجویان

 

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

  

هاي جدول فوق نشان مییافته
شرایطی که مشکلی براي افراد 

کنند و کمک می
میانگین دیدگاه پاسخگویان بر روي طیف 

مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نظرسنجی که به طور همزمان در بین 
مشارکت دانشجویان در رفع مشکل افراد هم

نمودار

7
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  نیدهم و مذهبهم افراد مشکل رفع

 دانشجویاندرصد  مردم تهراندرصد 

13.9 10.8 
21.2 16.9 

36.7 36.1 
18.3 23.1 
9.2 12.6 

0.6 0.5 
100 100.0 

2.88  
3.10 

 

در  يزیادخیلی اند به میزان زیاد و اظهار داشته
درصد تاحدودي  36.7. کنندها کمک میدینشان پیش بیاید به آن

دینشان کمک مذهب و همدرصد گفتند به میزان کم و خیلی کم در این شرایط به افراد هم
یف متوسط طحد از  کمتراست که  2.88برابر با 

صورت گرفته نشان دانشجویان مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نظرسنجی که به طور همزمان در بین 
  .دین بیشتر از سایر شهروندان استمذهب و هم

 نیدهم و مذهبهم افراد مشکل رفع در مشارکت
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  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

  

رفع در مشارکت حسب بر انیپاسخگو عیتوز. 13-3 شماره جدول
  مشارکت در رفع مشکل افراد

 دینمذهب و همهم 
درصد  فراوانی

  137 خیلی کم
  209  کم

  361 تاحدودي
  180 زیاد
  91 زیادخیلی 

 6 پاسخبی
 984 جمع

  93در سال  میانگین مردم تهران
 93در سال  دانشجویانمیانگین 

اظهار داشته شهرونداندرصد  27.5دهد، هاي جدول فوق نشان می
دینشان پیش بیاید به آنمذهب و همشرایطی که مشکلی براي افراد هم

درصد گفتند به میزان کم و خیلی کم در این شرایط به افراد هم 35.1کنند و 
برابر با  5تا  1میانگین دیدگاه پاسخگویان بر روي طیف 

مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نظرسنجی که به طور همزمان در بین 
مذهب و همدهد که مشارکت دانشجویان در رفع مشکل افراد هم

مشارکت حسب بر انیپاسخگو عیتوزنمایش . 13- 3 شماره نمودار

تاحدودي زیاد زیادخیلی پاسخبی

36.7

18.3

9.2

0.6

36.1

23.1

12.6

0.5

تهرانمردم دانشجویان

 

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

جدول

هاي جدول فوق نشان مییافته
شرایطی که مشکلی براي افراد هم

کنند و کمک می
میانگین دیدگاه پاسخگویان بر روي طیف . کنندمی

مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نظرسنجی که به طور همزمان در بین . است
دهد که مشارکت دانشجویان در رفع مشکل افراد هم می

نمودار

5
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  هايهمشهر مشکل رفع در مشارکت

 دانشجویاندرصد  مردم تهراندرصد 

14.2 11.6 
20.7 20.1 
38.1 37.7 
18.5 19.8 
7.9 10.4 

0.5 0.5 
100.0 100 

2.85  
2.97 

زیاد در شرایطی که مشکلی براي خیلی 
درصد گفتند به  34.9کنند و تاحدودي کمک می

میانگین دیدگاه پاسخگویان بر روي طیف . کنند
مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نظرسنجی که . 

دهد که مشارکت دانشجویان در رفع مشکل 

 

  اهيهمشهر مشکل رفع در مشارکت
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  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

مشارکت حسب بر انیپاسخگو عیتوز. 14-3 شماره جدول
  مشارکت در رفع مشکل

 هاهمشهري 
درصد  فراوانی

14.2  140 خیلی کم
20.7  204 کم

38.1  375 تاحدودي
18.5  182 زیاد

7.9  78 خیلی زیاد
 5 پاسخبی

100.0  984 جمع
  93در سال  میانگین مردم تهران

 93در سال  دانشجویانمیانگین 

خیلی اند به میزان زیاد و اظهار داشته شهرونداندرصد 
تاحدودي کمک میدرصد  38.1. کنندها کمک میپیش بیاید به آن همشهریانشان

کنندکمک می همشهریانشانمیزان کم و خیلی کم در این شرایط به 
. است ترپاییناست که اندکی از متوسط طیف  2.85برابر با 

دهد که مشارکت دانشجویان در رفع مشکل صورت گرفته نشان میدانشجویان  به طور همزمان در بین
  .استبیشتر شهروندان  از میانگین 0.12به میزان 

  

مشارکت حسب بر انیپاسخگو عیتوزنمایش . 14- 3 شماره نمودار

تاحدودي زیاد زیادخیلی پاسخبی

38.1

18.5

7.9
0.5

37.7

19.8

10.4

تهرانمردم دانشجویان

 

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

درصد  26.4
همشهریانشان

میزان کم و خیلی کم در این شرایط به 
برابر با  5تا  1

به طور همزمان در بین
به میزان ها همشهري

نمودار

 

پاسخ

0.5
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 رانیا مردم همه مشکل رفع در مشارکت

 دانشجویاندرصد  مردم تهران

14.1 14.1 
22.1 20.3 
37.0 35.9 
18.2 18.3 
8.3 10.8 

0.3 0.6 
100.0 100 

2.85  
2.91 

 

مردم (وطنان اند به میزان زیاد و خیلی زیاد در شرایطی که مشکلی براي هم
درصد گفتند به میزان کم و  36.2کنند و درصد تاحدودي کمک می

تا  1میانگین دیدگاه پاسخگویان بر روي طیف 
مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نظرسنجی که به 
دهد که مشارکت دانشجویان در رفع مشکل مردم ایران 

  رانیا مردم همه مشکل رفع در مشارکت
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  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

  

مشارکت حسب بر انیپاسخگو عیتوز. 15-3 شماره جدول
مشارکت در رفع مشکل همه 

 مردم ایران
مردم تهراندرصد  فراوانی

14.1  139  خیلی کم
22.1  217  کم

37.0  364 تاحدودي
18.2  179 زیاد

8.3  82 خیلی زیاد
0.3 3 پاسخبی

100.0 984 جمع
  93در سال  تهرانمیانگین مردم 

 93در سال  دانشجویانمیانگین 

اند به میزان زیاد و خیلی زیاد در شرایطی که مشکلی براي همگفته شهرونداندرصد 
درصد تاحدودي کمک می 37. کنندها کمک میپیش بیاید به آن

میانگین دیدگاه پاسخگویان بر روي طیف . کنندکمک می) مردم ایران(وطنان خیلی کم در این شرایط به هم
مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نظرسنجی که به . تر استاست که اندکی از متوسط طیف پایین .2

دهد که مشارکت دانشجویان در رفع مشکل مردم ایران گرفته نشان میصورت دانشجویان طور همزمان در بین 
  .است بیشتر از سایر شهروندان 

مشارکت حسب بر انیپاسخگو عیتوزنمایش . 15- 3 شماره نمودار

  

تاحدودي زیاد زیادخیلی پاسخبی

37.0

18.2

8.3
0.3

35.9

18.3

10.8
0.6

تهرانمردم دانشجویان

 

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

درصد  26.5
پیش بیاید به آن) ایران

خیلی کم در این شرایط به هم
85.برابر با  5

طور همزمان در بین 
 به میزان کمی

نمودار

 

6
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  جهان نیمستضعف مشکل رفع در 

 دانشجویاندرصد  مردم تهران

17.4 17.1 
23.3 21.0 
34.6 31.4 
15.9 17.9 
 12.4 
0 0.2 

100.0 100 
2.74  
2.87 

 

اند به میزان زیاد و خیلی زیاد در شرایطی که مشکلی براي مستضعفین جهان 
درصد گفتند به میزان کم و  40.7کنند و درصد تاحدودي کمک می

 5تا  1میانگین دیدگاه پاسخگویان بر روي طیف 
مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نظرسنجی که به طور 
دهد که مشارکت دانشجویان در رفع مشکل مستضعفین 

 

  جهان نیمستضعف مشکل رفع در مشارکت
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  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

 مشارکت حسب بر انیپاسخگو عیتوز. 16-3 شماره جدول
مشارکت در رفع مشکل 

 مستضعفین جهان
مردم تهراندرصد  فراوانی

17.4  171 خیلی کم
23.3  229 کم

34.6  340 تاحدودي
15.9  156 زیاد

 8.3  82 خیلی زیاد
0.6 6 پاسخبی

100.0 984  جمع
  93میانگین مردم تهران در سال 

 93دانشجویان در سال میانگین 

اند به میزان زیاد و خیلی زیاد در شرایطی که مشکلی براي مستضعفین جهان گفته شهرونداندرصد 
درصد تاحدودي کمک می 34.6. کنندها کمک میپیش بیاید به آن

میانگین دیدگاه پاسخگویان بر روي طیف . کنندخیلی کم در این شرایط به مستضعفین جهان کمک می
مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نظرسنجی که به طور . تر استاست که از متوسط طیف پایین 

دهد که مشارکت دانشجویان در رفع مشکل مستضعفین صورت گرفته نشان میدانشجویان همزمان در بین 
  .استبیشتر از سایر شهروندان به میزان کمی 

مشارکت حسب بر انیپاسخگو عیتوزنمایش . 16- 3 شماره نمودار

  

تاحدودي زیاد زیادخیلی پاسخبی

34.6

15.9
8.3

0.6

31.4

17.9
12.4

0.2

تهرانمردم دانشجویان

 

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

درصد  24.2
پیش بیاید به آن

خیلی کم در این شرایط به مستضعفین جهان کمک می
 2.74برابر با 

همزمان در بین 
به میزان کمی جهان 

نمودار
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  جهان مردم همه مشکل رفع در مشارکت

 دانشجویاندرصد  مردم تهران

19.2 22.1 
24.2 22.5 
34.2 31.1 
14.7 14.1 
7.2 10.0 

0.4 0.1 
100.0 100 

2.67  
2.66 

 
 

اند به میزان زیاد و خیلی زیاد در شرایطی که مشکلی براي مردم جهان 
درصد گفتند به میزان کم و  43.4کنند و درصد تاحدودي کمک می

برابر با  5تا  1میانگین دیدگاه پاسخگویان بر روي طیف 
مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نظرسنجی که به طور همزمان در 

دانشجویان در رفع مشکل دو نمونه شهروندان و 

 

  جهان مردم همه مشکل رفع در مشارکت
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  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

مشارکت حسب بر انیپاسخگو عیتوز. 17-3 شماره جدول
مشارکت در رفع مشکل همه مردم 

 جهان
مردم تهراندرصد  فراوانی

19.2  189 خیلی کم
24.2  238 کم

34.2  337 تاحدودي
14.7  145 زیاد

7.2  71 خیلی زیاد
0.4 4 پاسخبی

100.0 984 جمع
  93در سال  میانگین مردم تهران

 93در سال  دانشجویانمیانگین 

اند به میزان زیاد و خیلی زیاد در شرایطی که مشکلی براي مردم جهان اظهار داشته شهرونداندرصد 
درصد تاحدودي کمک می 34.2. کنندها کمک میپیش بیاید به آن

میانگین دیدگاه پاسخگویان بر روي طیف . کنندخیلی کم در این شرایط به مردم جهان کمک می
مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نظرسنجی که به طور همزمان در . تر استاست که از متوسط طیف پایین

دو نمونه شهروندان و مشارکت میزان که دهد صورت گرفته نشان میدانشجویان 
  .است برابرهمه مردم جهان 

مشارکت حسب بر انیپاسخگو عیتوزنمایش . 17- 3 شماره نمودار

تاحدودي زیاد زیادخیلی پاسخبی

34.2

14.7
7.2

0.4

31.1

14.1
10.0

0.

تهرانمردم دانشجویان

 

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

درصد  21.9
پیش بیاید به آن

خیلی کم در این شرایط به مردم جهان کمک می
است که از متوسط طیف پایین 2.67
دانشجویان بین 

همه مردم جهان 

نمودار

 

.1
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  )شاخص کل(هاي مختلف گروه رفع
 دانشجویاندرصد  مردم تهران

2.4 

16.5 
35.2 
31.0 

15.0 
 100.0 

53.2  
59.7  

 
 

درصد پاسخگویان اظهار  34.5بر این اساس 
 36.8. کنندها کمک میاند به میزان زیاد و خیلی زیاد در شرایطی که مشکلی براي مردم پیش بیاید به آن

درصد گفتند به میزان کم و خیلی کم در این شرایط به مردم کمک 
. است که از متوسط طیف باالتر است 53.2برابر با 
دهد که صورت گرفته نشان میدانشجویان مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نظرسنجی که به طور همزمان در بین 

  .بیشتر از سایر شهروندان است
 

  )شاخص کل(هاي مختلف گروه رفع در مشارکت
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کمخیلی کم
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16.5

  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

رفع در مشارکت حسب بر انیپاسخگو عیتوز. 18-3 شماره جدول
مردم تهراندرصد  فراوانی مردممشارکت در رفع مشکل 

 9.9 97 خیلی کم

 18.9 186 کم

 36.8 362 تاحدودي

 23.4 230 زیاد

 11.1 109 خیلی زیاد
 100 984 جمع

53.2  93در سال  میانگین مردم تهران
59.7 93در سال  دانشجویانمیانگین 

بر این اساس . حاصل شده است دگردوستیگویه فوق شاخص کل 
اند به میزان زیاد و خیلی زیاد در شرایطی که مشکلی براي مردم پیش بیاید به آن

درصد گفتند به میزان کم و خیلی کم در این شرایط به مردم کمک  28.8کنند و درصد تاحدودي کمک می
برابر با  100تا  0میانگین دیدگاه پاسخگویان بر روي طیف 

مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نظرسنجی که به طور همزمان در بین 
بیشتر از سایر شهروندان است )آنها دگردوستی( ارکت دانشجویان در رفع مشکل دیگران

مشارکت حسب بر انیپاسخگو عیتوزنمایش . 18- 3 شماره نمودار

  

تاحدودي زیاد زیادخیلی

36.8

23.4

11.1
5

35.2
31.0

15.0

تهرانمردم دانشجویان

 

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

جدول

گویه فوق شاخص کل  10از جمع 
اند به میزان زیاد و خیلی زیاد در شرایطی که مشکلی براي مردم پیش بیاید به آنداشته

درصد تاحدودي کمک می
میانگین دیدگاه پاسخگویان بر روي طیف . کنند می

مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نظرسنجی که به طور همزمان در بین 
ارکت دانشجویان در رفع مشکل دیگرانمش

نمودار

  



30 

 هاي مختلفگروه مشکل رفع در 

 بی پاسخ خیلی زیاد زیاد تاحدودي کم

3.2  9.9  23.6  60.0  0.4 

9.8  25.3  34.6  24.7  0.2 

12.4  31.8  31.1  15.7  0.5 

18.0  32.4  26.5  11.1  0.6 

22.1  36.0  20.0  8.9  0.6 

21.2  36.7  18.3  9.2  0.6 

20.7  38.1  18.5  7.9  0.5 

22.1  37.0  18.2  8.3  0.3 

23.3  34.6  15.9  8.3  0.6 

24.2  34.2  14.7  7.2  0.4 

3.4  10.4  24.1  58.3  0.4 

 

  )1-5(هاي مختلف گروه مشکل رفع

  

0

1

2

3

4

5 4.4

3.6
3.3

3.1

4.7
4.1 4.0

3.4

میانگین مردم تهران

  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

 مشارکت حسب بر انیپاسخگو عیتوز. 19-3 شماره جدول

 مردم تهرانمیانگین 
میانگین دانشجویان 

 کشور

خیلی 
 کم

  3.0  4.71 4.35  اعضاي خانواده 
  5.5 4.14 3.63  و خویشاوندان 

  8.5 3.95 3.33  و همکاران
  11.4 3.38 3.08  اهالی محله

  12.4 3.16 2.91  قوم 
  13.9 3.10 2.88  مذهب و هم دین

  14.2  2.97 2.85  ها
  14.1 2.91 2.85  همه مردم ایران

  17.4  2.87 2.74  مستضعفین جهان
  19.2 2.67  2.66  همه مردم جهان

0(  53.2 59.7  3.3  

  

رفع در مردم مشارکت نمایش میانگین. 19- 3 شماره نمودار

  

2.9 2.9 2.9 2.9 2.7 2.7
3.2 3.1 3.0 2.9 2.9 2.7

میانگین مردم تهران میانگین دانشجویان کشور

 

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

 

اعضاي خانواده 
و خویشاوندان  فامیل

و همکاراندوستان 
اهالی محلههمسایگان و 

قوم  افراد هم
مذهب و هم دین افراد هم

ها همشهري
همه مردم ایران

مستضعفین جهان
همه مردم جهان
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  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

شود بیشترین اعالم همکـاري در رفـع مشـکل مخـتص     فوق مشاهده میو نمودار همان طور که در جدول 
هاي مندرج در جدول فـوق نشـان   مروري بر یافته. باشدجهان می انواده و کمترین آن مربوط به مردماعضاي خ

براي رفع مشکل دیگران کمتـر  تر کنیم میانگین اعالم همکاري دایره را گسترده ،دهد هر چه از سطح خانوادهمی
  . یافته نیستتعمیمچندان  شهروندانتوان گفت تعهد به عبارت دیگر می. شودمی

  

 دوستانهیریه و انسانهاي خ کمک حسب بر انیپاسخگو عیتوز. 20-3 شماره جدول

 12012درصد گزینه بله در سال  پاسخ بی خیر بلی گویه

آیا شما در یک سـال گذشـته پـولی را    
 51 0.8 20.8 78.4  اید؟امور خیریه کردهصرف 

آیا شـما در یـک مـاه گذشـته بـه یـک       
 70.2 1.4 30.3 68.4  اید؟شخص غریبه کمک کرده

توانید روي کمک دوستان و آیا شما می
  58.2  2.9  38.2  58.8  خانواده تکیه کنید؟

االت بـه خـاطر وجـود    آمده است که علت تفکیـک ایـن سـؤ    دگردوستیهاي  سواالت فوق در ادامه گویه
هـاي  شود وضعیت کمکهمان طور که مالحظه می. هاي طرح حاضر است هاي جهانی و مقایسه آنها با داده داده

درصد مردم اعـالم   68حدود . دهدخیریه و انسان دوستانه در نمونه آماري وضعیت تقریباً مساعدي را نشان می
تواننـد روي  اند که مـی درصد اعالم کرده 59. اندمک کردهاند که در یک ماه گذشته به یک شخص غریبه ککرده

اند که در یک سال گذشته پولی صـرف امـور   درصد اعالم کرده 78کمک خانواده و دوستانشان حساب کنند و 
بندي صورت گرفتـه  ایران در رتبه. در این متغیر، رشد وجود داشته است 2012اند که نسبت به سال خیریه کرده

 131و  4، 22هـاي  از نظر سه شاخص موجود در جدول فوق به ترتیب در رتبـه  2012، در سال توسط لگاتیوم
  . قرار داشته است

  
  
  
  
  

  
                                                           

  سایت لگاتیوم: منبع. 1
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  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

  تفاوتی اجتماعیتفاوتی اجتماعی  بیبی  --22--22--33
  

  تفاوتی اجتماعی هاي بی گویه حسب بر انیپاسخگو عیتوز. 21-3 شماره جدول
  

کامالً   
کامالً   موافقم  بینابین  مخالفم  مخالفم

  موافقم
  ازمیانگین 

  5تا  1
  1.99 1.6  5.9  9.0  57.0  26.4  تفاوت هستم نسبت به آینده کشورم بی

نسبت به مشکالتی که در بین مردم در حال افزایش است 
  2.0 1.2  5.1  10.7  58.4  24.6  تفاوت هستم بی

  2.01 1.8  5.5  9.9  57.9  24.9  معضالتی که گریبانگیر جامعه و مردم است به من ربطی ندارد
  2.11 2.4  7.0  13.5  53.2  23.9  اعتتنا هستمجریانات و اتفاقات جامعه بینسبت به 

کنند یا نه به اینکه مردم مسائل اجتماعی و سیاسی را درك می
  2.18  2.1  9.9  12.8  54.1  21.2  کندحال من فرقی نمی

من مسئول خوشبختی و بدبختی مردم نیستم، من باید سعی 
  2.28 3.3  13.2  14.3  46.3  22.9  .بکشمکنم گلیم خودم را از آب بیرون 

نسبت به آینـده کشـور،   ) طبق گفته خودشان(شهروندان  اکثر توان گفت که هاي جدول می با توجه به یافته
درصـد آنهـا،    70طوري که براي بیش از ه تفاوت نیستند ب فزونی مشکالت مردم، جریانات و اتفاقات جامعه بی

تنها در خصوص خوشـبختی  . تفاوتی در این زمینه هستند دارد و مخالف بیآینده کشور و مسائل جامعه اهمیت 
سعی کنم گلیم خودم  و باید من مسئول خوشبختی و بدبختی مردم نیستم اند درصد گفته 15.5یا بدبختی مردم، 

هاي فوق نشـان   میانگین پایین گویه .درصد نیز در این خصوص نظر بینابینی داشتند 14.3.را از آب بیرون بکشم
  .باشد تفاوتی مردم نسبت به موضوعات مختلف اجتماعی پایین می دهد که بی می

  

  تفاوتی اجتماعی شاخص بی. 22-3 شماره جدول
 100میانگین از  درصد فراوانی فراوانی یتفاوت یبمیزان 

 74.9  737 کم

 21.6  213  متوسط  27.36

 3.5  34 زیاد

 - 100.0  984 کل

  
 74.9دهد که این شاخص در بین اکثر شهروندان یعنی  اجتماعی در جدول فوق نشان میتفاوتی  شاخص بی

. باشـد  مـی » زیـاد «درصد پاسخگویان  3.5درصد آنها در حد متوسط و تنها در بین  21.6درصد آنها کم، در بین 
  .پایین آن در جامعه است نیز نشان دهنده میزان 27.36برابر با  100میانگین این شاخص از 
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  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

  عام گراییعام گرایی  --33--22--33
  

  هاي عام گرایی گویه حسب بر انیپاسخگو عیتوز. 23-3 شماره جدول

کامالً   
کامالً   موافقم  بینابین  مخالفم  مخالفم

  موافقم
  میانگین از

  5تا  1
اگر بین یک دوست با یک غریبه اختالفی پـیش بیایـد،  حتـی    

  3.96 0.9  8.9  10.3  55.2  24.7  .کنمپشتیبانی میاگر حق با دوستم نباشد از او 
یکـی از دوسـتان یـا    کـه   باشماگر بجاي یک پلیس راهنمایی 
  3.86 2.9  14.1  8.5  46.5  28.0  کنماو را جریمه نمی، خویشانم از چراغ قرمز رد شود

اي مسئولیت داشـته باشـم و یکـی از دوسـتان یـا      اگر در اداره
کارش را راه بیندازم این کار را خویشانم از من بخواهد زودتر 

  .خواهم کرد
20.9  42.3  14.3  20.4  2.0 3.62  

اگـر بـین یـک     انـد کـه  با این جمله مخالفت کـرده درصد شهروندان  70گرایی، بیش از  هاي مربوط به عام طبق داده
  ).درصد 79.9(کنم دوست با یک غریبه اختالفی پیش بیاید، حتی اگر حق با دوستم نباشد از او پشتیبانی می

از چراغ  شانمیخو ایاز دوستان  یکیبجاي یک پلیس راهنمایی باشم که  مخالف این جمله بودند که اگر درصد 74 
  .مکن یمن مهیقرمز رد شود، او را جر

ـ از دوستان  یکیو  ندداشته باش تیمسئول اي اگر در ادارهاند  درصد گفته 22.4  زودتـر   کـه  بخواهـد  شـان شانیخو ای
  .اند درصد عکس این نظر را اظهار نموده 63.2دهند که  انجام میکار را  نیا ندندازیکارش را راه ب

  )اظهاري(شاخص عام گرایی. 24-3 شماره جدول
 100میانگین از  درصد فراوانی فراوانی گرایی عاممیزان 

 9.2  91 کم

 32.8  323  متوسط  70.39

 57.9  570 زیاد

 - 100.0  984 کل

درصد شهروندان در حد زیادي است بدین  57.9دهد که این شاخص در بین  نشان می )اظهاري( گرایی شاخص عام
 32.8این میزان در بـین  . .کنندها تفاوتی قائل نیستند و به صورت عام به همه نگاه میبین نزدیکان و غریبهمعنی که 

شده اسـت کـه    70.39برابر با  100ین این شاخص از میانگ. باشد درصد کم می 9.2درصد در حد متوسط و در بین 
  .دهد نشان میگرایی را  میزان باالي عام
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  هاي اخالق اجتماعی
 100میانگین از 

71.39  
53.2  
27.36  

بیشترین میزان را دارد و  100از  71.39گرایی در میان شهروندان با میانگین 
کمترین میزان را در میان شهروندان داراست البته پایین بودن این شاخص نکته 

  . باالیی دارندتعهد و مسئولیت اجتماعی  توان انتظار داشت آنها

  هاي اخالق اجتماعی
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  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

  هاي اخالق اجتماعیهاي اخالق اجتماعی  مقایسه شاخصمقایسه شاخص
  

هاي اخالق اجتماعی شاخصمیانگین . 25-3 شماره جدول
میانگین از  هاي اخالق شاخص

   گرایی عام
 دگردوستی

 یاجتماع تفاوتی بی

گرایی در میان شهروندان با میانگین  هاي اخالق اجتماعی، عام از بین شاخص
کمترین میزان را در میان شهروندان داراست البته پایین بودن این شاخص نکته  27.36تفاوتی اجتماعی با میانگین 

توان انتظار داشت آنها باشد می پایینمثبتی است زیرا هر چقدر میزان آن 

هاي اخالق اجتماعیمیانگین شاخص:  20- 1نمودار شماره 

53
.2

27
.4

دگردوستی اجتماعیبی تفاوتی

 

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

  

مقایسه شاخصمقایسه شاخص  --44--22--33

  
از بین شاخص

تفاوتی اجتماعی با میانگین  بی
مثبتی است زیرا هر چقدر میزان آن 
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  اياي  هاي اخالق اجتماعی به تفکیک متغیرهاي زمینههاي اخالق اجتماعی به تفکیک متغیرهاي زمینه

  جنس کیبه تفک یاخالق اجتماع

 دگردوستی
 تفاوتی بی

 یاجتماع

52.90  27.14 

53.50  27.57  
0.40 - 0.36 - 

0.6  0.71  

شود  به تفکیک شهروندان زن و مرد مشاهده می
شود گر چه تفاوت اندك در میانگین این دو گروه وجود دارد اما 

  .دار باشد آنقدر قابل توجه نیست که به لحاظ آماري معنی

  به تفکیک جنس یاخالق اجتماع
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  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

هاي اخالق اجتماعی به تفکیک متغیرهاي زمینههاي اخالق اجتماعی به تفکیک متغیرهاي زمینه  مقایسه میانگین شاخصمقایسه میانگین شاخص
  

اخالق اجتماع يها شاخص سهیمقا . 26-3 شماره جدول

دگردوستی گرایی عام جنس

52.90  70.82  مرد
53.50  71.94 زن

T 0.71 - 0.40آزمون 
0.6  0.41 داري سطح معنی

به تفکیک شهروندان زن و مرد مشاهده می هاي اخالق اجتماعی میانگین شاخصکه در مقایسه 
شود گر چه تفاوت اندك در میانگین این دو گروه وجود دارد اما  داري بین زنان و مردان دیده نمی

آنقدر قابل توجه نیست که به لحاظ آماري معنی شده، اختالف مشاهده

اخالق اجتماع يها شاخص سهیمقا:  21- 1نمودار شماره 

  
  
  

52
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.1

53
.5

27
.6

دگردوستی اجتماعیبی تفاوتی

زن

 

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

مقایسه میانگین شاخصمقایسه میانگین شاخص  --55--22--33

  
که در مقایسه  انهمچن

داري بین زنان و مردان دیده نمی اختالف معنی
اختالف مشاهده
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 هاي سنیی به تفکیک گروهاخالق اجتماع

 دگردوستی
 تفاوتی بی

 یاجتماع

54.49  30.79 

52.54  26.29 

52.81  25.28 

53.03  26.72  
0.38 4.5 

0.76  0.004  
 

تفاوتی  گرایی و بی دهد که میانگین عام هاي سنی نشان می
سال به باال بیشتر  46گرایی در بین شهروندان 

. نی کمتر استهاي س گرایی در بین گروه جوانان نسبت به سایر گروه
متغیر . هاي سنی است بیشتر از سایر گروه 

  .دار نیست هاي سنی، از لحاظ آماري معنی

  هاي سنیی به تفکیک گروهاخالق اجتماع
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  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

اخالق اجتماع يها شاخص سهیمقا . 27-3 شماره جدول

دگردوستی گرایی عام هاي سنی گروه

54.49  68.80 سال 29تا  18
52.54  70.10 سال 45تا  30
52.81  73.46 سال 60تا  46
53.03  77.38 سال به باال 61

F 4.38 0.38آزمون 
0.76  0.00 داري سطح معنی

هاي سنی نشان می به تفکیک گروه هاي اخالق اجتماعی شاخص
گرایی در بین شهروندان  هاي سنی متفاوت است به طوري که میزان عام اجتماعی در بین گروه

گرایی در بین گروه جوانان نسبت به سایر گروه سال است بویژه عام 46از شهروندان زیر 
 30.79تفاوتی اجتماعی با میانگین  همچنانکه در بین جوانان، بی

هاي سنی، از لحاظ آماري معنی هاي جزئی بین گروه نیز علیرغم تفاوت

اخالق اجتماع يها شاخص سهیمقا:  22- 1نمودار شماره 
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دگردوستی بی تفاوتی اجتماعی

سال 45تا  30 سال 60تا  46 سال به باال 61

 

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

شاخصمقایسه 
اجتماعی در بین گروه

از شهروندان زیر 
همچنانکه در بین جوانان، بی

نیز علیرغم تفاوت دگردوستی
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  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

  
  . هاي سنی مورد بررسی قرار داده استگرایی را به تفکیک گروهنمودار زیر میانگین عام

  
سال به باال  60و  60تا  46در یک دسته و گروه سنی  45تا  30و  29تا  18پس از تجزیه و تحلیل نتایج، گروه سنی 

  . گرایی بیشتري دارندسال تمایل به عام 45افراد باالتر از  دهدمی نو در مجموع نتایج نشا در دسته دیگر قرار گرفتند
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  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

  
  . هاي سنی مورد بررسی قرار داده استتفاوتی را به تفکیک گروهنمودار زیر میانگین بی

  

  
هاي سنی در دسته دیگر قرار سال در یک دسته و سایر گروه 29تا  18پس از تجزیه و تحلیل نتایج، گروه سنی 

  .تفاوتی جوانان بیشتر از سایرین استدهد میانگین بیدر مجموع نتایج نشان می گرفتندو
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  ی به تفکیک تحصیالتاخالق اجتماع
 یاجتماع تفاوتی بی دگردوستی

  28.82 

  26.39 

  27.71  
1.33 

  0.26  

ها  دهد که همه شاخص در بین شهروندان بر حسب تحصیالت آنها نشان می
در بین ها  میانگین این شاخصتفاوت تفاوتی اجتماعی بر حسب تحصیالت افراد متفاوت است و 

در بین افراد داراي  57.66با میانگین  دگردوستی
گرایی در بین افراد دانشگاهی کمتر از سایرین 

  .دار شده است

  ی به تفکیک تحصیالتاخالق اجتماع
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  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

اخالق اجتماع يها شاخص سهیمقا.  28-3جدول شماره 
دگردوستی گرایی عام تحصیالت

/ سواد بی
 راهنمایی/ابتدایی

74.90  49.57  

  51.92  71.67 متوسطه و دیپلم
  57.66  68.33  دانشگاهی

 F 5.23 9.53آزمون 

  0.000  0.006 داري سطح معنی

در بین شهروندان بر حسب تحصیالت آنها نشان می هاي اخالق اجتماعی شاخص
تفاوتی اجتماعی بر حسب تحصیالت افراد متفاوت است و  بجز شاخص بی

دگردوستی. دار است به لحاظ آماري معنیهاي مختلف تحصیلی، 
گرایی در بین افراد دانشگاهی کمتر از سایرین بر عکس عام .تحصیالت دانشگاهی نسبت به سایر افراد بیشتر است

دار شده است معنی Fا استفاده از آزمون ب ها این اختالف میانگین

اخالق اجتماع يها شاخص سهیمقا:  23- 1نمودار شماره 
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دگردوستی اجتماعیبی تفاوتی

راهنمایی متوسطه و دیپلم دانشگاهی

 

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

  
شاخصمشاهده 

بجز شاخص بی
هاي مختلف تحصیلی، گروه

تحصیالت دانشگاهی نسبت به سایر افراد بیشتر است
این اختالف میانگین. است
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  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

  
  . هاي تحصیلی مورد بررسی قرار داده استنمودار زیر میانگین دگردوستی را به تفکیک گروه

  

  
ها در دسته دیگر قرار در یک دسته و سایر گروهپس از تجزیه و تحلیل نتایج، گروه داراي تحصیالت دانشگاهی 

گرفتند به این ترتیب که کسانی که تحصیالت دانشگاهی دارند از نظر متغیر دگردوستی در وضعیت بهتري قرار 
  . دارند
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  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

  
  . هاي تحصیلی مورد بررسی قرار داده استگرایی را به تفکیک گروهنمودار زیر میانگین عام

  

  
ها در دسته دیگر قرار تحلیل نتایج، گروه داراي تحصیالت دانشگاهی در یک دسته و سایر گروه پس از تجزیه و

  . اندگرایی کمتري اظهار کردهگرفتند به این ترتیب که کسانی که تحصیالت دانشگاهی دارند عام
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  ی به تفکیک وضعیت درآمدي
 یاجتماع تفاوتی بی دگردوستی

48.76  29.07 

54.93  26.41 

63.98  31.09  
2.55 

0.07  

 هر چند کهدهد  در بین شهروندان بر حسب وضعیت درآمدي آنها نشان می
در بین طبقات مختلف  دگردوستیهاي  تفاوت میانگین شاخص

. در میان طبقات پردرآمد بیشتر از سایر طبقات است
  .نیست دار معنیدرصد  5 در نظر گرفتن احتمال خطاي

  ی به تفکیک وضعیت درآمدياخالق اجتماع
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  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

ی به تفکیک وضعیت درآمدياخالق اجتماع يها شاخص سهیمقا.  29-3جدول شماره 
دگردوستی گرایی عام درآمديوضعیت 

48.76  71.57 درآمد کم
54.93  71.29 متوسط درآمد
63.98  60.26 درآمد پر

 F 2.79 9.67آزمون 

  0.00  0.06 داري سطح معنی

در بین شهروندان بر حسب وضعیت درآمدي آنها نشان می هاي اخالق اجتماعی شاخص
تفاوت میانگین شاخصفقط شود اما  دیده می ها شاخصتفاوتی بین همه 

در میان طبقات پردرآمد بیشتر از سایر طبقات است دگردوستیمیانگین  .دار است درآمدي از حیث آماري معنی
در نظر گرفتن احتمال خطايبا ز از لحاظ آماري نی تفاوتیشاخص بیتفاوت میانگین 

اخالق اجتماع يها شاخص سهیمقا:  24- 1نمودار شماره 
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دگردوستی اجتماعیبی تفاوتی

درآمد متوسط پر درآمد

 

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

  
شاخصمشاهده 

تفاوتی بین همه 
درآمدي از حیث آماري معنی

تفاوت میانگین 
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  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

  . هاي درآمدي مورد بررسی قرار داده استنمودار زیر میانگین دگردوستی را به تفکیک گروه

  
درآمد هاي درآمدي از نظر متغیر دگردوستی در دو دسته قرار گرفتند به نحوي که گروه کمدهد گروهنتایج نشان می

اند به این ترتیب که گروه کم درآمد به در یک دسته و گروه پردرآمد و درآمد متوسط در دسته دیگر جاي گرفته
  .  دیگر آمادگی کمتري براي دگردوستی دارد نسبت دو گروه
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  ی به تفکیک منطقه محل سکونت

 دگردوستی
 تفاوتی بی

 یاجتماع

53.76  25.00 

56.48  26.98 

56.07  28.46 

52.50  26.83 

48.02  28.75  
4.97 1.29 

0.001  0.27  

فقط دهد که  نشان می منطقه محل سکونت آنها
در مناطق جنوبی تهران با  دگردوستی. وجود دارد

 
 

 ی به تفکیک منطقه محل سکونت
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  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

ی به تفکیک منطقه محل سکونتاخالق اجتماع يها شاخص سهیمقا.  30-3جدول شماره 

دگردوستی گرایی عام سطح مناطق

53.76  73.09 )باال(شمال 
56.48  69.18 غرب
56.07  73.18 مرکز
52.50  67.26 شرق

48.02  72.77 )پایین(جنوب 
F 2.08 4.97آزمون 

0.001  0.08 داري سطح معنی

منطقه محل سکونت آنهادر بین شهروندان بر حسب  هاي اخالق اجتماعی شاخص
وجود داردي دار معنی تفاوتدر متغیر دگردوستی بین مناطق مختلف تهران 

 . تر از سایر مناطق است پایین 48.02

ی به تفکیک منطقه محل سکونتاخالق اجتماع يها شاخص سهیمقا:  25- 1نمودار شماره 
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  . بندي کرده استدسته دگردوستینمودار زیر مناطق شهر تهران را از نظر ارزیابی از وضعیت 
  

  
شود از نظر متغیر دگردوستی، منطقه جنوب در یک دسته و مناطق غرب، مرکز، همان طور که مالحظه می

منطقه دیگر آمادگی کمتري  4اي که منطقه جنوب نسبت به شمال و شرق در دسته دیگر قرار گرفتند به گونه
  . براي دگردوستی نشان داده است
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گردوستی، که در باال به آن اشاره شد وضعیت مناطق تهران از بندي مناطق بر حسب متغیر دبر اساس دسته
  . نظر این متغیر، در نقشه زیر قابل مشاهده است
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  گیريگیرينتیجهنتیجه  --33--33
هـاي مـورد   شـاخص . ه اسـت این تحقیق به بررسی وضعیت اخالق اجتماعی در سطح شهر تهران پرداختـ 

  .گرایی عامو تفاوتی اجتماعی، دگردوستی بی:  بررسی عبارت بودند از
اند عملـی  هاي دوراهی گفتهو شهروندان در موقعیت گرایی باالستنتایج نشان داد که اگر چه تمایل به عام

اما شهروندان به مراتب نسبت به حلقه نزدیکان خـود تعهـد    گرایی باال داردرا انجام خواهند داد که نشان از عام
بـه  درصد مـردم   84به طوري که  ی به مراتب بیشتري دارند،ود آمادگبیشتري دارند و براي کمک به اطرافیان خ

ها کمک کننـد در صـورتی کـه ایـن     آید به آنشان مشکلی پیش میحاضرند وقتی که براي خانواده میزان زیادي
 توان گفت تعهد مردمبه عبارت دیگر می. درصد است 22و براي مردم جهان  26.5براي مردم ایران  کمک میزان

گرایی در جامعه ایران از توان گفت تمایل به عاممی تعبیري دیگربه . یافته نیستچندان تعمیم نانو دگردوستی آ
: گویـد گرایـی مـی  چلبی در مورد عدم به فعلیت رسیدن تمایل به عـام . حالت بالقوه به بالفعل تبدیل نشده است

 به وابسته همزمان بلکه ستین یتیشخص نظام التیتما به منوط انهیگراعام يرفتارها جمله از يرفتار هر یتجل«
 لیـ م زانیـ م که حال همان در رفتیپذ توانیم نیبنابرا. هاستآن شیآرا نحوه و هافرصت ،یاجتماع قواعد نوع

 همـان  بـه  و حـال  همان در باشد باال یجماعت انیم در زمان از يابرهه در تیشخص نظام سطح در ییگراعام به
 لیتبـد  فعلبه ) 1381(گفته چلبی  به ). 179: 1381،یچلب( باشد نداشته بروز افراد يرفتار نظام سطح در نسبت
 و باشـد  متجـانس  ممکـن  حـد  تا جامعه یقانون و يهنجار نظام اوالً که است آن به موکول تمایلی نیچن کردن

 در را جامعـه  يهنجارهـا  و نیقوان جامعه، نخبگان اجرا، سطح در اًیثان. باشد داشته انهیگراعام يریسوگ همزمان
 اجـازه  هاآن به شیب و کم افراد، یتیوضع منطق و هافرصت ساخت که يطور به کنند مراعات انهیگراعام عمل،
 نظـام  سـطح  در و عمـل  در رسـد یمـ  نظـر  به غالب تیشخص نظام سطح در که را خود ییگراعام به لیم دهد

  ).179: 1381،یچلب(» برسانند ظهور منصه به جامعه در خود يرفتار
بـه   یسنت تیدر وضع یهنوز به لحاظ روابط و تعلقات اجتماع رانیرا که جامعه ا دهیا نیا تحقیق هايافتهی
 دایـره را   ،دهـد هـر چـه از سـطح خـانواده     هاي تحقیق نشـان مـی  مروري بر یافته. کندیم تیرا تقو بردیسر م

همـان طـور کـه    به عبارت دیگر . شوددیگران کمتر میتر کنیم میانگین اعالم همکاري براي رفع مشکل گسترده
گروهی ضمن ایـن کـه بـراي آشـنایان و اعضـاي درون      د درونتعه. یافته نیستد شهروندان تعمیمتعه گفته شد

هـاي افـراد و   تواند مفید باشد و نقـش مثبتـی در تسـهیل کـنش    می... هاي غیررسمی خانوادگی، فامیلی و گروه
کننـد در  ها پیدا مـی فا نماید ممکن است به مقتضاي تعهداتی که افراد نسبت به آن گروهها ایپیشگیري از آسیب
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). 220: 1385عبداللهی و موسـوي، (سطوح باالتر نقش منفی ایفا کند و از مشارکت جمعی عام جلوگیري نماید 
ـ تقو ،یعملـ  اخـالق  تیتقو يهاراه از یکی که رسد یم نظر به. یافته باشدتعهد باید تعمیم ،در جوامع مدرن  تی

 عـام  یاجتماع وفاق اساس بر که یاجتماع نظام در یاجتماع کنشگران از. باشد افتهیمیتعم و عام یاجتماع وفاق
 افتـه یمیتعم یعاطف یوابستگ رینظ یالتیتما حائز شانیتیشخص نظام که رودیم انتظار است استوار افتهیمیتعم و
   يریسـوگ  پارسـونز،  قـول  بـه  و یـی خردگرا و افتـه یمیتعم یدرون تعهد و افتهیمیتعم یجمع تیهو و اجتماع به

 موضـوعات  و کنشگران همه ،يکنشگر نیچن دید از. باشند یفرهنگ و یاجتماع موضوعات به نسبت انهیگراعام
  » مـا « جـزو  گـر ید کنشـگران  همـه  او نظـر  از گـر، ید عبارت به. شوندیم ستهینگر چشم کی به گرید یاجتماع

 لـذا . )شـان یخو گروه و خانواده مثل( کوچکتر يها»ما« از ای و» ما« ریغ از نه و هستند عام اجتماع ای افتهیمیتعم
 شدهیدرون) ينظر اخالق( یاخالق قواعد طبق عام» ما« ياعضا همه به نسبت فشیتکل احساس ،يکنشگر نیچن
 اخـالق  بـا  یاجتماع روابط در) یعمل اخالق( گرانید حقوق تیرعا و فیتکل احساس یعنی. است یکی باًیتقر
 اسـت،  افتـه یمیتعم یاجتماع وفاق بر یمبتن که» عام اجتماع« ای عام» ما« چقدر هر بالعکس. دارد مطابقت ينظر
 اخالق شکاف شوند، تريقو ی،قوم و یدوست هیاول يهاگروه خانواده، مثل يکوچکتر يها»ما« و گردد ترفیضع
 اسـت  ریتقص و خجالت اساس بر شتریب یاجتماع نظارت ،یوفاق نظم در. شودیم ترقیعم یعمل اخالق و ينظر

ـ  تعهـد  اسـاس  بـر  افراد منش سلوك ینظم نیچن در که رایز. ترس و میب احساس تا ـ تما و یدرون  خـود  بـه  لی
 احتمـال  باشـد  داشـته  وجـود  افتـه یمیتعمـ  و عام یاجتماع وفاق هرگاه حساب نیا با. ردیگیم صورت یمیتنظ

 رهیـ غ و يادار ،یاسـ یس ،یاخالقـ  فسـاد  بروز امکان ،ینظم نیچن در. ابدییم کاهش یاجتماع قواعد از انحراف
: 1372 ،یچلبـ ( ابدییم کاهش اختالس و يخواررشوه ،يکارکم ،يبازشیخو و قوم ،يبازیپارت ،ياکاریر مانند

21(.  
نشـان    100از  27میـانگین  . تفـاوت نیسـتند  مردمی بی ،دهد مردم جامعه ما طبق گفته خودشانها نشان مییافته

تفاوتی در سطح پایینی در جامعه وجود دارد اما از آنجا که سؤاالت این شاخص همگـی در مـورد خـود    بی ددهمی
کننـد  ها خودشان را مثبت ارزیابی میشخص بوده و جنبه ذهنی داشته و تحقیقات ثابت کرده است که معموالً انسان

اي اسـت کـه در مـورد نتـایج متغیـر      ، ایـن همـان فرضـیه   سخن گفتهاي این شاخص مورد دادهباید با احتیاط در 
توان نیز می) کنندگرایی در جامعه را خوب ارزیابی میو سایر تحقیقاتی که وضعیت عام(گرایی در تحقیق حاضر عام

  . مطرح کرد
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