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 چکیده

 تصویر به مقطع دو در را تهرانی شهروندان ةدگردوستان های کنش وضعیت حاضر پژوهش
 این تحقق منظور به. دهد می نشان را اخالقی امر این بر اثرگذار عوامل تغییرات روند و کشد می

 چارچوب زیستی و شناختی روان ،شناختی جامعه ،فلسفی رویکردهای به اتکا با شد تالش هدف
 ها پرسش به 1394 و 1384 های سال در پیمایش روش از استفاده با و شود تدوین مناسبی مفهومی

 و 419 ترتیببه نمونه حجم و مرحلهچند ای خوشه گیری نمونه شیوة. دشو داده پاسخ فرضیات و
 ،اجتماعی ةسرمای -اثرگذار متغیرهای میان از پیمایش دو هر در داد نشان نتایج. است بوده نفر 400

 کنش تغییرات بیشترین -دینداری نوع و دگردوستانه نگرش ،اقتصادی ةسرمای ،فرهنگی ةسرمای
 دگردوستانه نگرش ةرابط پیمایش دو هر در ،همچنین. کند می تبیین اجتماعی ةسرمای را دگردوستانه

 1384 سال پیمایش در دگردوستانه کنش با دینداری نوع ةرابط و بوده معنادار دگردوستانه کنش و
 .است نبوده معنادار 1394 سال پیمایش در و بوده معنادار

 دگردوستانه، کنش ،فرهنگی سرمایة اقتصادی، سرمایة ،اجتماعی سرمایة دینداری، :کلیدی های هواژ
  .دگردوستانه نگرش

  

                                                                                                                                              
 معاونت حمایت با 1394 سال در که است تهرانی شهروندان دگردوستی بر مؤثر عوامل پژوهشی طرح از برگرفته حاضر پژوهش .1

 .است گرفته انجام طباطبایی عالمه دانشگاه اجتماعی علوم دانشکدة پژوهشی

 samini@atu.ac.ir ،ییطباطبا عالمه دانشگاه یشناس جامعهگروه  اریاستاد .2
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 مقدمه
 انتظار بدون رسانی کمک هدف با و داوطلبانه صورت به که است هایی کنش زمرة در دگردوستی

 توجه دیگران منافع به خود منافع به توجه جای به فرد ،کنش نوع این در. دگیر می انجام پاداش

 او از دگردوستانه کنش که فردی ،دیگر عبارت به ؛شود می معطوف دیگران به او رفتار و کند می

 که اجتماعی روابط سطح از رفتار صورت این و دهد می قرار خود جای به را دیگری زند میسر

 اخالقیات حوزة در و رود می فراتر است اجتماعی وظایف حیطة در و اجتماعی هنجارهای مطابق

 ،اول نوع در. شود می هگرفت نظردر پایدار و موقت صورت دو به دگردوستانه کنش. گیرد می جای

 بینی جهان فرد دوم نوع در اما ،باشد داشته دگردوستانه کنشی یتصادف طور به فرد است ممکن

 و دوستانه نوع باورهای پرورش به منوط بینی جهان این تکوین. کند می کسب دگردوستانه

 کنند می خلق را الگوهایی دارند دگردوستانه های کنش که افرادی. است آن های ارزش گیری شکل

 ذاتی که است هایی ارزش و استقالل ،باورها ةپای بر بلکه ،نیست جامعه هنجارهای بر متکی که

 به و است بشر ابنای ةهم وسعت به دگردوستانه بینی جهان ةپهن. است دگردوستانه بینی جهان

 خودی گروه در را بشریت همة بینی جهان این. نیست محدود بزرگ و کوچک خودی های گروه

 ،عدالت جهانی معیارهای دارد دگردوستانه بینی جهان که انسانی راشتون بیان به. دهد می قرار

با احساسات  و کند می یقضاوت و معرفت را درون ،اخالقی استدالل های یوهش ،یاجتماع یتمسئول

 یزشیو انگ یجهان را از منظر عاطف یابد می توانایی او اساس، براین. کند یم یهمدل یگرانو آالم د

و  یگرانآرامش د ینتأم ،یازمندانکمک به ن یرنظ یاعمال دادن انجام به فرد ،ها یزهانگ این طبق. یندبب

 برخی ةپای بر باستون یلدان .(53: 1989 ،)آندرسون ورزد یمبد و... مبادرت  یطاز شرا ها آننجات 

و  باستن) باشد خودخواهانه یا دگردوستانه یگران،به د  کمک ةانگیزاست  ممکن یافتدر تحقیقات

که  کند یمنکته را مطرح  این یدگردوست ةخودخواهان ةسوی مورددر باستن .(59: 1983 ،همکاران

 خود آالم تسکین منظور بهخودخواهانه  های یزهانگ ،دیگریرنج  به دادن نشان واکنش برای شخص

 به راستایدر  یشترب ،باشد یازمنداز آنکه معطوف به فرد ن یشب دوستانه نوعاعمال  ،اساساینبر. دارد

 یوندپ یو احساس همدل کردن کمک انگیزة ین( ب1981آرچر )است.  کننده کمکفرد  یدنآرامش رس

خود  دربارة یگراند یاز نگاه منف یدور یخودخواهانه برا یالتآن را تما یو مبنا کند یمبرقرار 

 .(1986 ،همکارانو  فولتز) کند ینمکنش قلمداد  اصلی انگیزةمحض را  کردن کمکو  داند یم

و  کارکرد ،یگرد یانبه ب ؛اند مهم ها کنش ینا نفس ،دگردوستانه یها کنش متعدد های یزهانگاز  فارغ

 چنین کثرتظهور و  ،چون بروز ؛است یتآن حائز اهم های یتناز  بیش دگردوستانه یها کنش یامدپ
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 سامان در اختالل ةمثاب به آن قلت و اخالقی رفتارهای حضور نویدبخش جامعه سطح در هایی کنش

 منظرهای از خارجی و داخلی مختلف های پژوهش ،موضوع این اهمیت براساس .است اجتماعی

 آن به نظری جنبة از برخی داخلی های پژوهش بین در. اند پرداخته آن به متعدد های روش با و متنوع

 دگردوستی ةمقول به مستقیم طور به دیگر بعضی ،(1379 ،پور شارع ؛1376 ،ذکایی) اند پرداخته

 اخالقی های ارزش سایر ذیل در را مقوله این دیگر برخی و( 1386 ،همکاران و کالنتری) اند پرداخته

 نیز خارجی های پژوهش بین در .(1393 ،حاجیانی ؛1381 ،گودرزی ؛1379 ،محسنی) اند دهکر بررسی

 ،هایفیلد و نواک ؛2006 ،بروم ؛1993 ،واتنو) اند پرداخته مفهوم این نظری تتبع به فقط ها آن از برخی

 ؛2006 ،تائینک) اند داده نجاما پژوهش حوزه این در کیفی های روش به اتکا با دیگر بعضی ،(2011

 مفهوم این سنجش برای را پیمایش جمله از کمی های روش دیگر برخی و( 2006 ،ماستین

 ،انگیزشی عوامل یادشده های پژوهش .(2013 ،کات هانی ؛2006 ،اینلف ؛2001 ،درایور) اند برگزیده

 ةزمر در دگردوستی. اند دانسته مهم ها کنش این رخداد ضعف و شدت در را محیطی و ساختاری

. است اجتماعی مسائل بسترسازی بر دال جامعه درون آن نزولی روند و دارد قرار اخالقی های ارزش

 بستر .است اثرگذار دگردوستانه و اخالقی های ارزش افت بر دینی های ارزش افول و فردگرایی رشد

. ددار همراه به را آن بر حاکم های ارزش و شهرنشینی که ستا  شهری های محیط تحوالت این رخداد

 اشغال آن در را هایی جایگاه متنوع و متعدد های سرمایه با افراد که است میدانی ةمثاب به شهری زندگی

 شهر حاضر پژوهش در ،اساساینبر. دهند می شکل را آنان ذهنی ساختمان ها موقعیت این و اند کرده

 انواع بودن پایین و باال نماد ةمثاببه( 19) یافته توسعه کمتر و( 3) یافته توسعه ةمنطق دو و تهران

 دو در دگردوستانه کنش وضعیت نخست ،ترتیب این به .شدند گرفته نظردر مطالعه میدان ،ها سرمایه

 عوامل تحوالت روند به دوم. دش بررسی تهرانی شهروندان بین در (1394 ؛1384) زمانی مقطع

 .دش توجه زمانی دورة دو این در دگردوستانه کنش بر اثرگذار

 

 نظری مبانی
 ادامه،در. اند کرده بررسی را یدگردوست ةمقول مختلف زوایای از متعدد نظری رویکردهای

 .شوند میمطرح  یدگردوست یشناخت روانو  یستیز ،یشناخت جامعه ،فلسفی رویکردهای
 

 فلسفی رویکردهای

مباحث  در (لویناس و برگسونمعاصر )روسو و کانت( و  ،الک) یروشنگردوران  یلسوفانف

 بر الک جمله از فیلسوفان این از یاریبس. اند داشته یبه دگردوست یاشارات یشخو یاخالق
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 یابزار نگاه از دیبا هک کند می یپافشار تهکن نیا بر و کند می دکیتأ گرانید حقوق به گذاشتن احترام

 همنوعان گرید با هک داند می دوست نوع یموجود را انسان اساس از کال. کرد یدور گرانید به

 آموزد می همه به هک است عقل همان عتیطب قانون او ةدیعق به. برد می سربه صلح حالت در خود

 ندک تجاوز یگرید حقوق به دینبا کس هیچ و هستند گریدیک از مستقل و برابر گریدیک با ها انسان

 یاجتماع قرارداد مفهوم هک است یروشنگر لسوفانیف گرید از روسو(. 215 -204: 1370 جونز،)

 ریخ به دنیرس منظور به یهمگان ارادة در تکشر یعنی یاجتماع قرارداد ،وی زعم به. کند می انیب را

 خصلت او به هکبل ،کند می تبدیل عاقل یموجود به را انسان تنها نه اراده نیا در تکشر هک کمشتر

 یآزاد ینوع به و رهاند می یعیطب وضع از را انسان هک است یعامل قرارداد نیا. بخشد می یاخالق

(. 125: 1379 روسو،) شود یم او تیشخص یفتگکش و املکت سبب هک رساند می( یمعنو) یاخالق

. دانند می یاخالق قواعد همان را یعقالن قواعد و کنند یم دیتأک عقل مفهوم بر روسو و کال ،لکدر

 مربوط فیالکت .1: برد می نام فیالکت اصلی گروه دو از هک است اخالق لسوفانیف زمرة در انتک

 انسان ،اول نوع فیلکت ةدربار. عدالت ای تیمسئول به مربوط فیالکت .2 ؛یرخواهیخ ةاراد به

 او به نسبت و است مند هعالق یگرید به خود شیراندیخ خصلت و یخصوص های انگیزه براساس

 چیه و دهد می انجام یگرید یبرا را یارک انسانیت و دوستی نوع دلیل به فقط و است رخواهیخ

 یگرید یبرا رخواهانهیخ کاری انسان دوم، نوع در. ندارد قرار آن پس در یتیمسئول و الزام ف،یلکت

 قلب و روح از برخاسته و است شده ناشی الزام و فیلکت از یرخواهیخ نیا اما ،دهد می انجام

 .(261 -260: 1384 انت،ک) ستین

. است یگرید به توجه زمینةدر  انتک ردکیرو مشابه باز اخالق مفهوم در برگسون رویکرد

 یریفراگ ةبلکه دامن ،ستین خاص یاجتماع گروه کی به محدود بسته اخالق خالفبر باز اخالق

. ابدی یم میتعم ها انسان ةو به هم ردیگ ینمبرخاص را در یجماعت فقطاست و  تر عیوساخالق باز 

 وز،یمات ؛64 :1358)برگسون،  داند یم یمدن ای یبرگسون اخالق باز را اخالق اجتماع ،واقعدر

1378: 53- 58). 

 «یگریحضور د ةلیمن به وس یختگیخودانگ بردنسؤالریز»را  یاجتماع اخالق ناسیلو امانوئل

و شرط امکان  دهد یمقرار  شیرا مدار و محور اخالق خو یگرید او ،اساسنیابر. کند یم فیتوص

مواجهه  نیاخالق در بستر ا ،ناسیلو اعتقاد به. کند یم جووجست یگریدر نسبت با د زیاخالق را ن

 .(71 -70: 1388 ،ای)عل شود یمزاده 

سخن  یاخالق تیوجود از مسئول یفراسو ای یهست یماسوا شیخو مهم اثر نیآخر در او
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و به  میریپذ یمخود را نسبت به او  تیمسئول چهره، عنوانبه یگریبا د ییارویرو در ما»: دیگو یم

از  کند یماست چون ما را مجبور  یاخالق یا اساساً رابطه یگرید با ما رابطة هکخاطر است  نیهم

و قرابت  یکینزد کند یمآن اثر اشاره  در وی ،نیهمچن .(376: )همان «میشکدست ب یخودخواه

به یکینزد و قرابت هکبل ،نیست فرد به نیوالد یکینزد مانند ای یانکقرابت م یمعنابه فقط یگرید

 ایآ :شود یم مطرح پرسشی ،نجایا دراست.  یگرید مقابل در ما بودنمسئولو نسبت  زانیم یمعنا

 است نامحدود ما از گرانید یهادرخواست ناسیلو نظربه ،لکدر ست؟یمن مسئول ن دربرابر یگرید

 یرا در ازا یگرید یها درخواستدر آن من  هک ستیصرفاً متقابل ن یا رابطه یگریما با د ةو رابط

 هکتام را به دوش دارم  یتیمسئول بار من هکمعنا  نیبد. میریبپذخود از او  یها درخواست رشیپذ

آن است و من  یریپذ تیمسئول یپاسخگو یو حت ها آناعمال  ةهم و گرید یها انسان ةهم یپاسخگو

 .(1388 ،ایعل ؛1379 ،نمو) هستم پاسخگو و مسئول گرید یها انساناز  شیدرجه ب کیهمواره 
 

 یشناخت جامعه یردهاکیرو

 مبادله و یعقالن نشیگز ،ییکارکردگرا عمدةسه مکتب  در یدگردوست ،یشناس جامعه حوزة در

طور بهرا  یمباحث اخالق نیماندگارتر میدورک لیام کارکردگرایی مکتب در .شود می وجو جست

و در قالب  میاز دورک یمطرح کرده و تالکوت پارسونز با تاس ویژهطور بهرا  یو دگردوست عام

 شده است. کینزد یدگردوست ةبه مقول ییگرا عاممفهوم 

 2خودخواهانه ییو فردگرا 1یاخالق ییاز دو نوع فردگرا یاخالق یها دگاهیددر طرح  میدورک

. است افراد ریسا قبال در فرد تیمسئول یمعنابهو  یمقوم نظم اجتماع یاخالق ییفردگرا .برد ینام م

 یآرزو همنوعان، رنج ای یهمدرد احساس ةیپابر  3فرد شیک ای ییفردگرا بود معتقد میکدور

 نظربه(. 145: 1378 ستو،یویک) دارد یاجتماع أمنششده است و  نهاده انیبنو عدالت  یبرابر

 دیکتأشأن و ارزش فرد  بر انتزاعی طوربه هکاست  ییها ارزشمتضمن  یاخالق ییفردگرا ،میکدور

 یازهاین و احساسات بهسبب  نیو به ا برند یم ارکبه گرانیو افراد آن را دربارة خود و د کند یم

 .(114 :1378 دنز،ی)گ شوند یم تر حساس خود و گرانید

 انیب به است. یو مخل نظم اجتماع یشخص منافع تقدم بریخودخواهانه مبتن ییفردگرا

 نیا الیام و ازهایو از ن کند یمظهور  نشدهیخودخواهانه اغلب در فرد اجتماع ییفردگرا ،میدورک

                                                                                                                                              
1. Ethical individualism 
2. Egoistic individualism 
3. Cult of individual 
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فراهم  یاجتماع یناهنجار دیتشد یبرا را نهیخودخواهانه زم ییفردگرا. ردیگ یم تئنش افراد نوع

 (.286: 1375 ،ی)چلب ستین ومرج هرج شیجز افزا یزیچ آن جةینتو  ندکیم

 اخالقی رویکردهای مدنی اخالق –ای حرفه اخالق عنوان با خویش اثر در دورکیم سرانجام

 و مدنی ،ای حرفه ،خانوادگی) اخالق نوع چندین از و کند می تکمیل و بندی جمع را خود

 مطرح یکدیگر دربرابر مردم تکالیف اول مورد سه در ،وی زعم به .گوید می سخن( دوستانه نوع

 دولت یک یا صنف یک ،خانواده یک از جزئی یا دارند تعلق اجتماعی معین گروه به زیرا ؛شود می

 فرد ،اساساینبر. ستا  مستقل خاصی بندی گروه هر از که ددار وجود دیگری تکالیف اما ،هستند

 نه و والدین نه آنان کهاین با بشمارد محترم را خود همنوعان آبروی و مالکیت ،زندگی است موظف

 یا محلی شرایط تمام از چون ؛است اخالق ةعرص باالترین و ترین عمومی این. هستند هموطنش

 (.110: 1958 م،کیدور) است مستقل قومی

 انیب یا جامعه اجتماع و ییگرا عام مفهوم دو قالب در را خود اخالقی یردهایکرو پارسونز 

 قرار یاجتماع یدوراه سر بر انسان آن در هک است شرایطی یمعنابه ییگرا عام ،واقعدر. کند می

 .(82 :1951 پارسونز،) کند می رفتار عام یارهایمع براساس نظر مورد فرد ای ءیش با و گیرد می

 یوابستگ آن یاصل انکار از یکی هک است یبکیتر و یقیتلف یاجتماع ،یا جامعه اجتماع از منظور

 اجتماع و یانتزاع انسان به داشتن وابستگی واقعدر یوابستگ نوع نیا. است افتهی میتعم یعاطف

 سبک شیخو یتیشخص نظام در را افتهی میتعم یعاطف یوابستگ به لیم فرد اگر .است یا جامعه

 از او فیتعر در افراد همة و کند می تعهد و فیلکت احساس ها انسان همة دربرابر ،باشد ردهک

 .(102: 1375 ،یچلب) گیرند می یجا یدوست

از  ی. برخاند طلبتمنفع یموجودات ها انساناست که  این یعقالن ینشگز های یهنظر یانبن 

هدف  ،آنان زعمبه. اندطلبانهمنفعت واقعدگردوستانه در یها کنش اند یمدعحوزه  ینا پردازان نظریه

 عقالنی گزینش پردازاننظریه از دیگر برخی. است اجتماعی اعتبار کسب دیگران به کردناز کمک

پاداش  یگرانبه د کردناما با کمک ،باشند نداشته مادی پاداش انتظار افراد است ممکن معتقدند

 عذاب از دوری و دیگران به کردنکمک از ناشی ها آن رضایت حس. کنند یمکسب  یدرون یعاطف

 .است (12: 2006 ،ینلفبه نقل از ا 1999 ،و واندرمن یمن)چ دیگران به نکردنکمک وجدان

 همةو معتقدند  یستندخالص ن یقائل به وجود دگردوست یکنشگر عقالن پردازاننظریه همة

 یجمنسبر البته. دارد همراه به روانی یا مادی پاداش ،کننده کمکفرد  یبرا رسان کمک رفتارهای

 رسان یاریصرف وجود پاداش را علت بروز رفتار  ،کند یم یتحوزه فعال ینکه در هم (1990)
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 این سودمندی صرف اما ،دپاداش داده نشو رسان کمک رفتارهای به شاید ،وی نظربه  .داند ینم

که به  یافراد یهنظر ین. مطابق اشود یممحسوب  یعقالن یطرف جامعه امر ازجامعه  یرفتارها برا

از افراد  یچون به تعداد ؛شوند یم یردرگ یو عقالن یانهجو منفعتدر اعمال  ،کنند یمکمک  یگراند

( 1996مونرو )استدالل  ینه،زم ینا در .(2002 ،و هاونز یش)چرو رسانند یم یاریمشابه خود 

 شمول جهاناخالق  یدگاهد ،دگردوست افراد خاص و تمایزوجه  یزعم و به است؛ تریافته بسط

 افراد. دانند یمخود  یبشر را عضو اجتماع اخالق یابنا ةافراد دگردوست هم ،یو یاناست. به ب

خانواده و دوستان متعهد  یبه اعضا رساندن یاری دربرابر فقطخود را  یاخالقنظر  از عادی

 افراد. دانند یممردم متعهد  ةهم دربرابرخود را  یدگردوست از نظر اخالق افراد کهیحالدر ،دانند یم

 ها آن رسان کمکرفتار  ،ینبنابرا ؛دانند یم شان خانوادهاز خود و  یرا بخش ها انسان ةهم دگردوست

 .(13: 2006 ،اینلف) دانست یانهجو منفعت یا یعقالن یکنش توان یمرا 

 یکه همبستگ دانند یم اجتماعی مبادلةاز  یرا شکل دادنپاداش اجتماعی مبادلة پردازان نظریه

بال . گذارد یم یانقدرت و اعتبار را بن مراتب سلسلهو  کند یم یلو تعامالت را تسه یاجتماع

 ینوع کردنکمک ،یبه زعم و .کند یم مطرح اجتماعی مبادلة ةمثاببه را دادنپاداش نظریة( 1964)

کمک را  ینبه جبران ا تعهد و هم آورد یم یدرا پد یاجتماع همبستگی هم که است اجتماعی مبادلة

کسب قدرت و اعتبار  یتالش برا ةمثاب بهدگردوستانه را  یها کنش. بال آورد یم وجود به یندهدر آ

 ینا ،که امکان جبران ندارند کنند یمکمک  یافراد به کسان یوقت ،بال بیان به. داند یم کننده کمکفرد 

 ،یطیشرا ینکار است. در چن ینا دادن انجام از ناتوانکه  آورند یم وجود به کننده یافتدردر  راحس 

فرد  یامر برا ینا و کند یم یو قدردان تشکر فقطکمک  یافتدر یکمک در ازا ةکنند یافتدرفرد 

 پردازاننظریه ربیشت .(2005 ،؛ کمتر2002 ،نادلر) آورد یماعتبار و قدرت به همراه  کننده کمک

 ها آنکردند.  دنبالدگردوستانه  یرفتارها یینتب درمشابه بال را  رویکردی ،یاجتماع ةمبادل معاصر

 کارکردگرایانه دیدگاه از سیأت با ،کنند یم یابیدگردوستانه را مثبت ارز یرفتارها کهیحالدر

را قوت  یاجتماع یچون اعتماد و همبستگ ؛سودمندند جامعه کل برای رفتارها این معتقدند

 ةیاما نظر ،است اعتبار و قدرت کسب دیگران به کردنمهم کمک های یزهانگاز  یکی .بخشد یم

 تعهد در. گیرد یم نظردر نیز یافته یمتعمعنوان تعهد متقابل  با را یگرید ةیزانگ یاجتماع ةمبادل

 ،زندگی در خوب دارایی داشتن ازای در دانند یماز افراد خود را متعهد  برخی ،یافته یمتعممتقابل 

از طرف  یبخت و اقبال خوب موهبت ،ییاز افراد دارا یسازند. به نظر برخ مند بهرهرا  دیگران

 یرخ یاصل أمنش برای مستقیم طور به یجبران و تالف امکان کهآنجا از وجامعه است  یاخداوند 
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 را برکت و خیر این دیگران به کردن کمکو با  یرمستقیمغ یقبه طر کنند یم یسع افراد ،ندارد وجود

کرد  بینی یشپ توان یم یتئور ینا بودن درصورت درست .(18: 2006 ،اینلف) کنند جبران و تالفی

 یحس را ندارند در کارها ینکه ا یاز کسان یشب ،دانند یم مند بهرهکه خود را خوشبخت و  یافراد

 .شوند یم یردگردوستانه درگ
 

 زیستی رویکرد

 یتبشر یخآن را آغاز تار مبدأو  یرا ذات دوستانه نوعدگردوستانه و  یرفتارها یکردهارو ینا

 همدلی غریزة را دگردوستی (6: 1981) سورنتینو وراشتون  .(9: 2013 ،کات ی)هان اند دانسته

 ها انسان ،داروین نظریة مطابق قرابت دارد. یندارو ییگرا تکامل نظریة با آنان زعم به که اند نامیده

  کمک کنند. یگرانرفتار کنند و به د یارانهو هم یاجتماع صورت به دارند تمایل زیستی لحاظ به

 یبرا یکدیگربه  یازن ییتکامل و چرا ،دگردوستی: برجسته همیاران کتاب در فیلد های و نواک
 ،آنان نظر. به استبوده  یبشر ضرور یبقا یبرا همکاری کنند یم( استدالل 2011) شدن موفق

به  تمایلتکامل بشر دارد.  در یا عمدهنقش  یهمکار ،یعیرقابت و انتخاب طب ،تحول برعالوه

 سوق یکدیگربه  کردنکمک سمتها به  انسانما وجود دارد و  دربه رقابت  یلم مانند یهمکار

 و دگردوستانه رفتارهای بودن ذاتی بر مبنی یاریشواهد بس .(2011 ،یفیلد)نواک و ها شوند یمداده 

معتقد  توماسلو .(9: 2013 ،کات یبه نقل از هان 2009 ،و همکاران توماسلو)دارد  وجود همیارانه

 یشآزما چندین دروجود دارد.  در انسان یو از دوران نوزاد یذات طور بهاست رفتار دگردوستانه 

پاداش  دریافت دهد یمنشان  ها آزمایش این نتایج ،است شده بررسینوزادان  رسان کمک رفتارهای

 بالذات رفتارهااز  برخی بلکه ،دهد نمی یشافزا نوزادانرفتارها را در  یلقب یناز جانب مادر بروز ا

( 2008لو )زعم وارنکن و توماس  به .(2009 ،همکارانو  توماسلو) شوند یممحسوب  دهندهپاداش

چون فرد  ؛کند میعمل  یامر فطر ینا تخریب راستای دررفتار دگردوستانه  به دادن پاداش یگاه

 وجود یعامل خارج ینا اگر که درحالی ،کند یافتپاداش در کردن کمک در قبال گیرد یم یاد

 .(11: 2013 ،کات ی)هان کرد یمکمک  یگرانو بدون انتظار پاداش به د یذات طور به فرد ،نداشت

گروه از  ینا اما ،کنند یممطالعه فراهم  ینا یرا برا مفیدی پیشینة یتکامل یستیز یها پژوهش

 یذات طور به ها انسان همةباورند که  ینبر ا یتکامل های یهنظردارند.  هایی یتمحدود ها یهنظر

 تبیین توانند ینم ها یهنظر یناما ا ،ورزند یماعمال مبادرت  ینحفظ بقا به ا یبرا یا اند دگردوست

 .(17: 2006 ،ینلف)ا کنند یمعمل  یگراناز افراد متفاوت از د یکنند که چرا برخ
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 شناختی روان رویکرد

 را خود شناسان روان. داند نمی ضروری دگردوستانه کنش برای را زیستی های بنیان رویکرد این

 گرایانرفتار مانند شناسان روان برخی. کنند نمی طبیعی های گونه در دگردوستی بقای چرایی درگیر

 نیت به تعاریف از نوع این در. است دگردوستانه برساند خیر دیگران به که عملی هر معتقدند

 کنشگر نیت بر معاصر محققان کهحالیدر ،است عمل پیامد مهم بلکه شود، نمی توجهی کنشگر

 هیچ دگردوستانه عمل در که باورند این بر دگردوستی انگیزشی تعاریف حامیان بیشتر. دارند تأکید

 به رساندنخیر را دگردوستی( 1970) برکویتز و ماکالی ،مثال رایب ؛ندارد وجود پاداشی انتظار

 اجتماعی شناسی روان ةحوز های نظریه از گروه یک .اند دانسته مادی پاداش انتظار بدون دیگران

 ،والدین نقش و اجتماعی یادگیری بر تأکید با و برآمدند زیستی رویکردهای خأل کردنپر درصدد

را  کردن کمک ،یادگیری دیدگاه طبق. ندردک تبیین را افراد نزد دگردوستانه های کنش متفاوت میزان

تجارب  انشناس روان ،رفتارها این ینیتب برای. گیریم یم یاد دیگران مشاهدةو  یتتقو یافتبا در

 یاخالق یفراگرفتن هنجارها یچگونگ ،یتترب یبرا ینوالد های یوهشبر  تأکیدرا با  یدوران کودک

 ةانگیز کودکی دوران در تجاربی چنین کردند. یو اجتماع بررس ینید ینهادها ،مدرسه ،یناز والد

 هنجار شدنیو درون یامر از خالل رشد همدل ینو ا شود یم یرفتار دگردوستانه در بزرگسال

 ،و موسن ینسبرگا ؛1989 ،و همکاران ینسبرگ)ا یابد یمتحقق  یگرانبه د کردنکمک اخالقی

 .(24: 2006 ،اینلف از نقل به 1995 ،استاب؛ 1998 ،فابز و اینسبرگ؛ 1996 ،الپسلی؛ 1989

 در همدلی خصلت داد نشان همدلی زمینة در( 2001) اجتماعی پیمایش طرح های یافته

 دارند والد یک فقط که است کودکانی از بیشتر ،مندند بهره والد دو هر وجود از که هایی بچه

 .(2003 ،اسمیت)

 به اند، آموخته ها آن از را اجتماعی موافق های ارزش و اند داشته یخیر والدین که افرادی

 (.2000 ،ویلسون) شوند می خیر بزرگسالی در زیاد احتمال

 های سازمان ،مدرسه های کلوپ دریافت دبیرستانی خیر های بچه بررسی از پس( 1985) واتنو

 .دارند بسزایی نقش دیگران به کردنکمک اخالقی هنجار آموزش در دینی و انجمنی

 یدگردوست ةدر حوز یشناخت روانو  یستیز ،یشناخت جامعه ،فلسفی رویکرد چهار برعالوه

 انواع ینتر مهم. شد توجه ینداریو نوع د یهسرما های یهنظر بهبر آن  مؤثرسنجش عوامل  یبرا

را  یاقتصاد ةیسرما یواست. بورد یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ةیسرما ،بوردیو منظر از سرمایه

 است شدننهادینه قابل مالکیت حقوق شکلکه به داند یمبه پول  تبدیلو قابل یمنابع مال یفگرتوص
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 است یهاشکال سرما یرسا ةکنند یینتع یاقتصاد ةیسرما ،یو ةعقیدبه .(195: 2001 ،اسمیت)

از منابع بالقوه و بالفعل است  یا مجموعه یعنی یاجتماع ةیسرما ،یهنوع دوم سرما .(1384 ،بوردیو)

 ةشد ینهنهاد یشو ب کم یاز روابط اجتماع یداریپا ةتا شبک دهد یمگروه اجازه  یاکه به فرد 

 یاجتماع ةیسرما ،از نظر کلمن .(1384 ،بوردیو) داشته باشد یارمتقابل را در اخت ییشناخت و آشنا

 ینا .دهد می یلافراد تشک برای را یسودمند ای یهسرما منبعاست که  یاز روابط اجتماع ینوع خاص

و  و اقتدار یتمسئول ،ساختار و تعهدات و انتظارات یدر طراح گذاری یهسرما نیازمند یهنوع سرما

: 1377 ،کلمن) آورد می وجود بهفعال و کارا را  یاست که سازمان ییاجرا هایضمانت هنجارها و

 ،اعتماد نظیر اجتماعی سازمان گوناگون وجوه را اجتماعی سرمایة نیز( 285: 1380)پاتنام  .(479

 .بخشند میجامعه را بهبود  ییاقدامات هماهنگ کارا یلتسه باکه  داند یم ییها شبکههنجارها و 

 به .کند یم یمعرف اجتماعی سرمایة شالودةرا  یاریهم یپاتنام هنجارها مانند( 11: 1385) فوکویاما

 یررسمیغ یها ارزش یااز هنجارها  معینی مجموعة عنوان به توان یمرا  اجتماعی سرمایة» ،وی زعم

. مشارکت اند یمسهمجاز است در آن  یانشانو تعاون م یکه همکار یگروه یکرد که اعضا یفتعر

 ها ارزش ینا کهچرا ،گردد ینم اجتماعی سرمایة یدخود باعث تول یو هنجارها به خود ها ارزشدر 

 سجایایی شامل باید اساساً کنند یم اجتماعی سرمایة یدکه تول ییباشند. هنجارها یممکن است منف

 را یفرهنگ ةسرمای بوردیو. )همان( «باشند دوجانبه ارتباطات و تعهدات ادای صداقت، قبیل از

 و است واره عادت آن دارندة یاجتماع یتاز موقع یکه بازتاب داند یم یعوس ای وارهعادتاز  یبعد

 مانندکه  گردد یبرم یا شده کسببه معلومات  فرهنگی مایةسر ،سویکاز  .دارد متعددی ابعاد

دانش خاصی ینةزمدر  مانند) یرندگ یم به خودشده یحالت درون یسم،ارگان یدارپا یها رغبت

و رمزگان آن را شناختن و  یداشتن، جهان اجتماعتسلط یانب ةنحوان و ببودن، به زبافرهنگداشتن، 

 یماد های یتموفق مانند فرهنگی یةسرما یگر،د یاز سو و (یدنجهان آشنا د ینخود را در ا

( ها ینماش، ابزارها، ها نامه واژه، ها کتابتابلوها، اموال )شکل به یفرهنگ یراثم در ینیع صورت به

که  یابد بروزدر جامعه  شده ینهنهادبه حالت است  ممکن یفرهنگ ةیسرما درنهایت،. کند یمجلوه 

 ورودی مسابقاتدر  یتموفق و یلیمدارک تحص ین،عناو مانند بخشد؛ یم ینیتد عافرا دبه استعدا

 (.97 :1385 یره،شو)

و  یمزج های یدگاهد ،یفلسف یافتدر ره .است شده توجهعمده  یافتره سه به ینداریبحث د در

 -و منزل شناختی یباییز ،طبیعی دین نوع سه به خود شناسیگونه در هگل. شود یمهگل مطرح 

 یافت. در رهبرد یمنام  گراچندگانه و گرایگانه دینداری نوع دو از جیمز. کند یماشاره  یجزم
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و  شده ینهنهاد ینداریآلپورت از د و خواهانهو نوعخودکامه  ینداریفروم از د یکار ،یشناخت روان

 یو رسم یا توده ،محور ذوق ینداریوبر از د ،یاجتماع یشناس روان یافت. در رهکند یم یاد شده درونی

 یادشده، یافتسه ره بر عالوه. برد یمنام  یو عاطف یفرهنگ ،یاخالق ،یجماعت ینداریاز د یولژهو هرو

 دربارة بندی یمتقس ارائة در یعتیشر. اند هردک بحث دینداری دربارة داخلی نظرانصاحب و اندیشمندان

در مقابل  یدئولوژیکا ،گر یهتوجدر مقابل  یانقالب ،شرک مقابل در توحیدی دینداری به یندارید انواع

 از محمدی مجید. کند یماشاره  یدر مقابل صفو یعلو یعروشنفکرانه در مقابل عوامانه و تش ،یسنت

 گوید یمسخن  کارمحافظه -گراآرمان ،یسنت -متجدد ،یاسیس -یشخص ،ظاهری -معنوی دین

 اندیشتجربت و اندیشمعرفت ،اندیشمصلحت دینداری نوع سه به (. سروش1386 ،ی)هوشنگ

 ینداری. وجه بارز دشد توجه یو مناسک یمعرفت ینداریبعد د دو به ،حاضر پژوهش. در کند یماشاره 

آداب و رسوم  یندارینوع د ینو در ا دهد یمکه شخص آن را انجام  است یظاهردر اعمال  یمناسک

خصلت آن  ینتر مهماست و  یتدبر یا مقوله یند ،یمعرفت ینداریدارد. در د یتاهم ینیمناسک د یا

 .(150: 1381 ،سروش) مداراست و تساهل داشتن و بودنمحققانه
 

 مفهومی چارچوب
 (یشناخت روانو  یستیز ،یشناخت جامعه ،ی)فلسف مختلف ینظر یکردهایرو انیم از ،بخش نیا در

 نحوة سپس. دهند یماز کنش دگردوستانه ارائه  یتر مناسب نییتب که شوند می گزینش ییها دگاهید

 .شود می ینظر هیوابسته توج ریمستقل با متغ یرهایمتغ وندیپ

بدون انتظار  یرسان کمکهدف  با داوطلبانه صورت بهاست که  ییها کنش زمرةدر  یدگردوست

توجه  گرانیبه منافع خود به منافع د توجه یجابه فرد ،نوع کنش نیدر ا .دگیر یمپاداش انجام 

قرار دارد و  یخودخواه مقابل نقطةدر  یدگردوست. شود یم گرانیو رفتار او معطوف به د کند یم

 گرانید ،نباشد خودخواه انسان اگر. هستند نزاع و زیست حالدر گریکدیانسان با  دروندو عامل  نیا

را  گرانید یخوشبخت نةیزم یدوست انسان دلیل به اگرو  هاست آنرا دوست دارد و نگران سعادت 

 (.272، 1384 انت،کدارد ) یعمل او ارزش اخالق ،ندکفراهم 

 سخن یاخالق تیمسئول از وجود یفراسو ای هستی یماسوا شیخو مهم اثر نیآخر در ناسیلو

 یگرید با ییارویرو در ما». نامد می یگرید دربرابر بودنمسئول ةرابط را یگرید با رابطه او .گوید می

 یگرید با ما ةرابط هک است خاطر نیهم به و پذیریم می او به نسبت را خود تیمسئول چهره، عنوانبه

: 1388 ،علیا) «میشکب دست یخودخواه از کند می مجبور را ما چون است یاخالق یا رابطه اساساً
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 صفت یک حضور و داند می یکدیگر مقابل ةنقط را خودخواهی و دگردوستی لویناس هرچند .(376

 یکدیگر با پیوند در را مفهوم دو این نظری رویکردهای از برخی ،داند می دیگری غیبت به منوط را

 فداکاری اصالً دگردوست فرد یک فداکاری ،تکاملی -زیستی رویکردهای منظر از. کنند می لحاظ

 دگردوست فرد هر ژنتیک سازگاری که است متقابل وابستگی نظام یک در گذاری سرمایه بلکه ،نیست

 بقا شرط بلکه ،نیست فطری و ذاتی دگردوستی ،اساساینبر .(1962 ،ادواردز) رساند می حداکثر به را

 های نظریه ،زیستی رویکردهای با همسو ةدگردوستان های کنش ماهیت زمینة در. است هستی حفظ و

 از هدف ،آنان زعم به. اندطلبانهمنفعت واقعدر دگردوستانه های کنش اند مدعی عقالنی گزینش

 معتقدند حوزه این پردازان نظریه از دیگر برخی. است اجتماعی اعتبار کسب دیگران به کردن کمک

 درونی عاطفی پاداش دیگران به کردن کمک با اما ،باشند نداشته مادی پاداش انتظار افراد است ممکن

 .(12 :2006 ،اینلف از نقل به 1999 ،واندرمن و چیمن) کنند می کسب

 برای رسان کمک رفتارهای همة و ندارد وجود ناب و خالص دگردوستی ،رویکرد این مطابق

 مبادلة پردازان نظریه ،رویکرد این با هماهنگ. دارد همراه به روانی یا مادی پاداش کننده کمک فرد

 با یا قدرت و اعتبار کسب انگیزة با یا دیگران به کننده کمک رفتار نوع هر شدند مدعی اجتماعی

 رسان کمک رفتارهای شود می مشاهده یادشده رویکردهای از استنباط با. است همراه جبران انتظار

 و باستن نظر به. است خودخواهانه و خود به معطوف ،باشد دیگری به معطوف آنکه از بیش افراد

 خودخواهانه های انگیزه ،دهد می نشان واکنش کسی رنج دربرابر که شخصی ،(1983) همکاران

 به معطوف آنکه از بیش ها کنش نوع این ،واقعدر. دهد تسکین را خود المآ خواهد می زیرا دارد؛

 بین( 1981) ارچر. است کننده کمک فرد رسیدن آرامش به راستای در بیشتر ،باشد نیازمند فرد

 برای خودخواهانه تمایالت را آن مبنای و کند می برقرار پیوند همدلی احساس و کردنکمک ةانگیز

 در را کنندههمدلی افراد کردنکمک ارچر ،دیگر بیان به ؛داند می خود به دیگران منفی نگاه از دوری

 ،همکاران و فولتز) صرف کردنکمک نه داند می اجتماعی ارزیابی منفی پیامدهای از دوری راستای

 اما ،دارد توجه دگردوستانه های کنش أمنش و نیت به هعمد طور به مزبور رویکردهای .(1986

 از گروه یک. دارند تأکید ها کنش این پیامد بر رفتارگرایان ویژه به شناختی روان رویکردهای

 بر تأکید با و برآمدند رویکردها سایر خأل کردنپر درصدد اجتماعی شناسی روان ةحوز های نظریه

. ندردک تبیین را افراد نزد دگردوستانه های کنش متفاوت میزان والدین نقش و اجتماعی یادگیری

 تبیین برای. گیریم می یاد دیگران مشاهدة و تقویت دریافت با را کردن کمک ،یادگیری دیدگاه طبق

 ،تربیت برای والدین های شیوه بر تأکید با را کودکی دوران تجارب انشناس روان رفتارها این
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 .کردند بررسی اجتماع و دینی نهادهای ،مدرسه ،والدین از اخالقی هنجارهای فراگرفتن چگونگی

 طریق از امر این و شود می بزرگسالی در دگردوستانه رفتار انگیزة کودکی دوران در تجارب این

 و اینسبرگ) یابد می تحقق دیگران به کردن کمک اخالقی هنجار شدن درونی و همدلی رشد

 از نقل به 1995 ،فابز و اینسبرگ ؛1996 ،الپسلی ؛1989 ،موسن و اینسبرگ ؛1989 ،همکاران

 را دگردوستانه باورهای و ها ارزش پذیری جامعه فرایند طی که فردی .(24: 2006 ،اینلف

 و تیشخص نظام سطح در و دبخش می وسعت خود برای را خودی گروه دامنة درواقع ،گیرد فرامی

 مسئول دیگری آالم و رنج برابردر را خود انسان هک شود می غالب لیتما نیا او یرفتار نظام

 اجتماعات یورا در یدوست روابط تداوم و دامنه اعتماد، گستردة لیتما ،نیا وجود با. داند می

 یافته تعمیم یعاطف یوابستگ بعد دو یدگردوست. شود می شتریب( انیکنزد و دوستان ،خانواده) یعیطب

 انسان به یوابستگ به یافته تعمیم یعاطف یوابستگ .(159: 1375 ،یچلب) دارد یافته تعمیم تعهد و

 رشد افراد یتیشخص نظام در لیم نیا اگر و دارد اشاره ای جامعه اجتماع ای یجمع تیهو و یانتزاع

 افراد همة و کند می فیلکت و تعهد احساس همه برابردر و داند می خود از را ها انسان همة او ،ندک

 آن براساس و است یعموم تعهد ینوع افتهی میتعم تعهد. گیرند می یجا یدوست از او فیتعر در

 :1376 ،یچلب) کند می تیمسئول احساس یا جامعه اجتماع یاعضا همة برابردر خود ارک در فرد

 رقم جامعه سطح در را ها کنش این رخداد بسیاری عوامل ،دگردوستانه های کنش تبیین در(. 78

 سطح در آنان های نگرش از متأثر عینیت عرصة در و رفتار سطح در افراد های کنش. زنند می

 ،عوامل سایر تأثیر مورددر. ندهست ها کنش ةکنند تعیین ها نگرش ،دیگر عبارت به ؛است ذهنیت

 کنار در و کردند تأکید دگردوستانه کنش بر اجتماعی ةسرمای تأثیر بر( 1997) موسیک و ویلسون

 به دسترسی را اجتماعی ةسرمای ها آن. نددکر توجه نیز فرهنگی ةسرمای متغیر به اجتماعی ةسرمای

 را فرهنگی ةسرمای و آموزند می را خیریه امور ها آن طریق از افراد که دانند می اجتماعی های شبکه

 یافراد ندکیم انیب نفره یک نگیبول تابک در پاتنام ،نیهمچن. دانند می افراد تحصیالت و ها مهارت

 یسانک به نسبت دارند گسترده یانجمن یوندهایپ و دارند تکمشار یاجتماع تعامالت ةکشب در هک

 (.175: 2000 پاتنام،) نددهیم انجام خیرخواهانه یارهاک بیشتر ندارند، حضور ها هکشب نیا در هک

 و پرداخته نیز اقتصادی سرمایة به اجتماعی و فرهنگی سرمایة مقولة دو به پرداختن ضمن بوردیو

 ،دگردوستی بر اثرگذار مهم عوامل دیگر از. است دانسته اول نوع دو ةکنند تعیین را اخیر مورد

 خیر کارهای دیندارهاغیر از بیش دیندار افراد ،ویلسون زعم به .کرد لحاظ را دینداری توان می

 در( 2001) دینگرا و بکر و( 2001) اسمیت و پارک .(1995 ،جانسکی و ویلسون) دهند می انجام
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 کارهای بر دین تأثیر دریافتند و کردند برقرار پیوند اجتماعی سرمایة و دینداری بین خود تحقیقات

 دینی باورهای فقط و دارند اختیار در کلیسا افراد که است وسیعی اجتماعی های شبکه از ناشی خیر

 و اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ةسرمای توان می ،مجموعدر. نیست رفتارها این ساز زمینه ها آن

 .دانست دگردوستانه کنش بر اثرگذار مهم عوامل از را دینداری
 

 فرضیات
 .دارد وجود معنادار رابطة آنان دگردوستانة های کنش و یتهران شهروندان اجتماعی سرمایة نیب. 1

 .دارد وجود معنادار رابطة آنان دگردوستانة های کنش و یتهران شهروندان فرهنگی سرمایة بین. 2

 .دارد وجود معنادار رابطة آنان دگردوستانة های کنش و یتهران شهروندان اقتصادی سرمایة بین. 3

 .دارد وجود معنادار رابطة آنان دگردوستانة های کنش و یتهران شهروندان دگردوستانة نگرش بین. 4

 .دارد وجود معنادار رابطة آنان دگردوستانة های کنش و تهرانی شهروندان دینداری نوع بین. 5

 

 پژوهش شناسی روش

 پایایی و اعتبار

 با .شد استفاده یصور اعتبار و 1ای سازه اعتبار از پایایی و اعتبار یبررس یبرا حاضر پژوهش در

 یرهایمتغ از لکمتش یتورهاکفا ای ها عامل س،کمایوار چرخش نوع و یعامل لیتحل از استفاده

 تأمین یبرا ،نیهمچن. بود قیتحق ینظر مباحث با منطبق و منبعث هک شد شناسایی یبررس مورد

 پس و شد گرفته بهره یاجتماع علوم شناسانارک از تعدادی و محترم انداتاس نظر از یصور اعتبار

 .شد یینها قیتحق پرسشنامة ،آزمونپیش مرحله دو دادن انجام از

 

 گیری نمونه وةیش و نمونه حجم ،یآمار ةجامع

 توجه با 1384 سال پژوهش اساسبر. است پرسشنامه یها داده آوری جمع تکنیک و پیمایش تحقیق نوع

مک و ترین یافته توسعه ترتیببه 19 و 3 مناطق ،تهران ةدوگانوبیست مناطق یافتگی توسعه شاخص به

 ،منطقه دو سال هجده باالی ناساکن تمام میان از .(1382 ،یعیرف) شدند انتخاب مناطق ترین یافته توسعه

 نفر 400 و 1384 سال در نفر 419 کوکران فرمول اساسبر و مرحلهچند ای خوشه گیری نمونه ةشیو با

 .شدند انتخاب 1394 سال در

 

                                                                                                                                              
1. Construct validity 
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 یآمار نمونة یمایس

 سال در درصد 51 و 1384 سال در آماری ةنمون درصد 2/52 ددهمی نشان آمدهدست به های داده

 سال در درصد 49 و 1384 سال در پاسخگویان درصد 8/47 ،همچنین. اند بوده زن 1394 .اند بوده

 از 1384 سال در پاسخگویان سنی ةدامن ی،سن وضعیت نظر از .قیتحق انیپاسخگو مرد 1394

 حداکثر تا 17 حداقل از 1394 سال در همچنین و است بوده سال 89 ثرکحدا تا سال 17 حداقل

 89– 51 و( انسالیم) 50 –30 و( جوان) 29 -17 یسن گروه سه به ریمتغ نیا. است بوده سال 81

 از درصد 2/44 ،1384 سال مطالعة مورد ةنمون در ،اساسنیابر. است شده بندی طبقه( هنسالک)

 51 انیپاسخگو درصد 2/20 و سال 50 تا 30 انیپاسخگو درصد 6/35 سال، 29 تا 17 انیپاسخگو

 تا 17 انیپاسخگو از درصد 8/36 ،1394 سال ةمطالع مورد ةنمون در ،همچنین. داشتند سال 89 تا

. ندداشت سال 89 تا 51 انیپاسخگو درصد 12 و سال 50 تا 30 انیپاسخگو درصد 3/51 سال، 29

 4/3 و متأهل درصد 3/57 مجرد، پاسخگویان درصد 3/39 ،1384 سال ةمطالع مورد ةنمون در

 7/32 ،1394 سال ةمطالع مورد ةنمون در ،چنینهم. ندبود طالق ای فوت اثر در همسر یب درصد

 از. ندبود طالق ای فوت اثر در همسر یب درصد 3/2 و متأهل درصد 65 مجرد، پاسخگویان درصد

 لیسانس تحصیالت( درصد 6/34) پاسخگویان بیشتر ،1384 سال ةنمون در تحصیالت وضعیت نظر

 که داشتند لیسانس تحصیالت پاسخگویان درصد 3/42 ،1394 سال ةنمون در کهدرحالی ،داشتند

 در اشتغال وضعیت نظر از. است بوده مطالعه مورد پاسخگویان میان در تحصیالت فراوانی باالترین

 ای دانشجو درصد 4/16 ،دار خانه درصد 6/24 شاغل، پاسخگویان درصد 1/41 ،1384 سال ةنمون

 ةنیگز انیپاسخگو از درصد 2/0 ،نیهمچن. اند بوده اریکب درصد 7/8 بازنشسته، درصد 9/8 محصل،

 ،دار خانه درصد 28 شاغل، پاسخگویان درصد 6/44 ،1394 سال ةنمون در. ندزد عالمت را ریسا

 3/0 ،نیهمچن. ندبود اریکب درصد 3/5 بازنشسته، درصد 6/6 محصل، ای دانشجو درصد 3/15

 مطالعة مورد نمونة در شغلی وضعیت نظر از. ندزد عالمت را ریسا ةنیگز انیپاسخگو از درصد

 6/22 ،یفن مشاغل درصد 5/9 ،یفرهنگ مشاغل درصد 5/15 شاغل، نفر 170 انیم از ،1384 سال

 و یارگرک مشاغل درصد 1/13 ،یباغدار و یشاورزک مشاغل درصد 2/1 ،یادار مشاغل درصد

 در. ندنکرد رکذ را خود شغل زین شاغالن از نفر 2. ندداشت باال ةرد مشاغل درصد 3/8 و یخدمات

 درصد 2/22 ،یفرهنگ مشاغل درصد 9/8 شاغل، نفر 169 انیم از ،1394 سال ةمطالع مورد ةنمون

 یارگرک مشاغل درصد 4/15 بازاری، مشاغل درصد 2/11 ،یادار مشاغل درصد 827 ،یفن مشاغل

 سال مطالعة مورد نمونة در قومیت زمینة در. داشتند باال ردة مشاغل درصد 1/10 و یخدمات و
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 6/3 و ردک درصد 7/2 لر، درصد 9/2 فارس، درصد 7/53 ،یآذر انیپاسخگو درصد 5/33 ،1384

 گزینة در هک اند بوده گرید های قومیت یدارا انیپاسخگو درصد 6/3 ،نیهمچن. ندبود یشمال درصد

 8/50 ،یآذر انیپاسخگو درصد 8/34 ،1394 سال مطالعة مورد نمونة در. گیرند می قرار ریسا

 درصد 8/1 ،نیهمچن. ندبود یشمال درصد 8/1 و ردک درصد 4 لر، درصد 3/3 فارس، درصد

 .گیرند می قرار ریسا ةنیگز در که داشتند گرید های قومیت انیپاسخگو

 

 یفیتوص یها افتهی
 اصلی های شاخص برحسب انیپاسخگو عیتوز. 1 جدول

 رهایمتغ
 کل تعداد باال متوسط پایین

1384 1394 1384 1394 1384 1394 1384 1394 

 395 408 2/19 26 9/29 4/32 9/50 7/41 دگردوستانه کنش .1
 396 397 6/86 9/90 4/13 1/9 0 0 دگردوستانه نگرش. 2
 328 353 5/5 1/5 4/67 7/65 1/27 2/29 یاجتماع سرمایة .3
 337 369 6/1 9/1 4/25 5/16 73 6/81 یفرهنگ سرمایة .4
 217 338 8/8 3/8 29 6/26 2/62 1/65 یاقتصاد سرمایة .5

 

 باال ها آن دگردوستانة کنش که افرادی تعداد دهد می نشان پیمایش دو های یافته بین مقایسة

 در درصد 26) است یافته کاهش درصد 7 حدود ،1384 سال به نسبت 1394 سال در است بوده

 نگرش که افرادی تعداد ،اساسینابر(. 1394 سال در درصد 2/19 مقابل در 1384 سال

 در درصد 9/90) است بوده 1394 سال از بیش 1384 سال در است بوده باال ها آن ةدگردوستان

 اندکی 1394 سال در باال اقتصادی و اجتماعی ةسرمای با افراد تعداد ،همچنین(. درصد 6/86 مقابل

 سال از بیش 1384 سال در باال فرهنگی ةسرمای با افراد تعداد کهدرحالی ،است 1384 سال از باالتر

 در اخالق تضعیف مبین دگردوستانه های نگرش و ها کنش نزولی روند ،نهایتدر. است بوده 1394

 رشد ،فردگرایی رشد. است اجتماعی نظم برای تهدیدی ةمثاب به امر این که است عمل و نظر ةعرص

 .اثرگذارند ها کنش این افت در شخصی روابط شدن بوروکراتیک و صوری عقالنیت
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 معرفتی دینداری و مناسکی دینداری برحسب انیپاسخگو عیتوز. 2 جدول

 مناسکی دینداری
1384 1394 

 درصد تعداد درصد تعداد
 3/31 120 2/17 70 موافق کامالً و موافق

 50 192 2/43 176 بینابین
 8/18 72 6/39 161 مخالف کامالً و مخالف

 100 384 100 407 کل

 1394 1384 معرفتی دینداری
 درصد تعداد درصد تعداد

 7/65 257 4/74 296 موافق کامالً و موافق
 7/28 115 9/22 91 بینابین

 8/4 19 8/2 11 مخالف کامالً و مخالف
 100 391 100 398 کل

 

 سال های یافته اساسبر پاسخگویان درصد 2/17 دهد می نشان مناسکی دینداری مقیاس ،مجموعدر

 و موافق مناسکی دینداری های گویه با 1394 سال های یافته اساسبر پاسخگویان درصد 3/31 و 1384

 اساسبر پاسخگویان درصد 4/74 دهد می نشان معرفتی دینداری مقیاس ،همچنین. اند بوده موافق کامالً

 دینداری های گویه با 1394 سال های یافته اساسبر پاسخگویان درصد 7/65 و 1384 سال های یافته

 نشان پیمایش دو در دینداری نوع به مربوط های یافته ةمقایس. اند بوده موافق کامالً و موافق معرفتی

 و ها روایت برخی خالفبر نتیجه این .است گرفته پیشی معرفتی دینداری بر مناسکی دینداری دهد می

 .دارد حکایت جامعه سطح در دینی مناسک کاهش از که است عامیانه های برداشت
 

 ینییتب یها افتهی

 یاجتماع سرمایة و دگردوستانه کنش بین رابطة. 3 جدول

 دگردوستانه کنش
 اجتماعی سرمایة

 آزمون کم متوسط ادیز
 یآمار

 نیانگیم
 سطح
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد یمعنادار

1384 
 8/11 2 4/29 5 8/58 10 ادیز

309/0=r 

6/13 
sig 

 3/12 3/38 88 9/33 78 8/27 64 متوسط 0/000=
 2/9 54 54 29 29 17 17 کم

 دگردوستانه کنش
 اجتماعی سرمایة

 آزمون کم متوسط ادیز
 یآمار

 نیانگیم
 سطح
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد یمعنادار

1394 
 8/27 5 8/27 5 4/44 8 ادیز

263/0=r 

3/13 
sig 

 7/10 49 118 32 77 1/19 46 متوسط 0/000=
 7/9 7/60 65 1/27 29 1/12 13 کم
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 کهطورهمان .دهد یمرا نشان  یاجتماع ةیسرماکنش دگردوستانه و  نیب رابطة 3جدول  یها داده

 ةرابط یاجتماع ةیسرما و دگردوستانه کنش نیب شیمایپ دو هر یها داده اساسبر ،شود یممشاهده 

 زین انیپاسخگو ةکنش دگردوستان یاجتماع ةیسرما شیافزا با یعنی ؛وجود دارد یمیمعنادار و مستق

 اساسرابطه بر نیا دهد یمنشان  رسونیپ یآزمون همبستگ نیو بالعکس. همچن کند یم دایپ شیافزا

 1394سال  یها داده اساسبر آمدهدستبه ةاز رابط تر یقو ی=( اندک309/0) 1384سال  یها داده

شعاع  هکاست  نیاباال دارند  یاجتماع ةیسرما هک یافراد بودندگردوست علت=( است. 263/0)

 یدارد به اقتضا  گسترده تعامالت هک یفرد ،جهیگسترده است. درنت ها آن یها یآگاهتعامالت، اعتماد و 

 ،دوستان حد از آن( inclusionجذب ) ةو دامن کند یم توجه انهیگرا عام یها ارزشخود به  تیموقع

 فراهم را هیسوکی یرسان یاری یهنجارها یاجتماع یها شبکه .رود یم فراتر شاوندانیخانواده و خو

فراهم  نیریو خ ازمندانین ییآن امکان شناسا قیطر از هک آورند یم وجودرا به ییو مجراها کنند یم

 دارند تیفعال و تیعضو یررسمیو غ یرسم یاجتماع یها شبکهدر  هک یافراد ،پاتنام انیب به .شود یم

 .کنند یم ریخ یارهاکحضور ندارند، وقت و پول خود را صرف  ها شبکه نیدر ا که یکسان از شیب

 اما ،کردند بررسی را فرهنگی و اقتصادی ةسرمای و دگردوستانه کنش ةرابط سوم و دوم ةفرضی 

 و ها ولجد کالم ةاطال از اجتناب منظوربه ،رو این از .ودبن معنادار ها آن ةرابط پیمایش دو هر در

 .اند نشده ذکر ها تحلیل
 

 دگردوستانه نگرش و دگردوستانه کنش بین رابطة. 4 جدول

 دگردوستانه کنش
 دگردوستانه نگرش

 آزمون ادیز متوسط کم
 یآمار

 نیانگیم
 تفاوت
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد یمعنادار

1384 
 4/39 139 9/32 116 8/27 98 خوب

178/0=r 
20/14 

sig 

 38/12 7/64 22 5/26 9 8/8 3 متوسط 0/000=
 0 0 0 0 0 0 0 بد

 دگردوستانه کنش
 دگردوستانه نگرش

 آزمون ادیز متوسط کم
 یآمار

 نیانگیم
 تفاوت
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد یمعنادار

1394 
 7/25 87 3/63 214 9/10 37 خوب

176/0=r 
47/9 

sig 

 89/10 34 18 3/45 24 8/20 11 متوسط 0/000=
 70/10 0 0 0 0 0 0 بد

 

همان .دهد می نشان را دگردوستانه نگرش و دگردوستانه کنش بین رابطة 4 جدول های داده

 نگرش و دگردوستانه کنش بین پیمایش دو هر های داده اساسبر ،شودمی مشاهده کهطور

 کنش دگردوستانه، نگرش افزایش با یعنی ؛دارد وجود مستقیمی و معنادار ةرابط دگردوستانه
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 پیرسون همبستگی آزمون ،همچنین. بالعکس و کند می پیدا افزایش نیز پاسخگویان ةدگردوستان

دستبه ةرابط از ترضعیف اندکی=( 176/0) 1394 سال های داده اساسبر رابطه این دهدمی نشان

 ذهنیت و هاپنداشت انعکاس اغلب افراد رفتار .است=( 178/0) 1384 سال های داده اساسبر آمده

( moral) عملی و( ethic) نظری اخالق از اخالق ةحوز در. است مختلف مسائل پیرامون آنان

 اغلب که است اخالقی های ارزش و باورها ،ها نظام شامل نظری اخالق. آید می میان به سخن

به. رفتارهاست در اصول این به پایبندی دارد اهمیت آنچه اما ،ندارد عام اخالقی اصول با موافقتی

 بحران نمایانگر دو این بین عمیق ةفاصل گاهی اما ،دارد وجود فاصله سطح دو این بین ،طبیعی طور

 .است جامعه سطح در اخالقی

 
 مناسکی دینداری و دگردوستانه کنش بین رابطة. 5 جدول

 دگردوستانه کنش
 مناسکی دینداری

 آزمون کم متوسط ادیز
 یآمار

 نیانگیم
 تفاوت
 درصد تعداد درصد تعداد ددرص تعداد یمعنادار

1384 
 8/33 23 7/39 27 5/26 18 موافق

123/0=r 
14/12 

sig 

=0/014 
 20/12 2/38 65 30 51 8/31 54 بینابین
 14/13 7/48 77 9/32 52 4/18 29 مخالف

 دگردوستانه کنش
 مناسکی دینداری

 آزمون ادیز متوسط کم
 یآمار

 نیانگیم
 تفاوت
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد یمعنادار

1394 
 16 19 3/30 36 8/53 64 موافق

006/0=r 
42/10 

sig 

=0/901 
 71/10 4/18 35 6/32 62 9/48 93 بینابین
 00/11 4/25 18 4/25 18 3/49 35 مخالف

 

همان .دهد می نشان را مناسکی دینداری و دگردوستانه کنش بین رابطة 5 جدول های داده

 دینداری و دگردوستانه کنش بین 1384 سال پیمایش های داده اساسبر ،شودمی مشاهده کهطور

 دگردوستی مناسکی، دینداری افزایش با یعنی ؛دارد وجود مستقیمی و معنادار رابطة مناسکی

 در آمدهدست به آزمون معناداری سطح. بالعکس و کند می پیدا افزایش نیز پاسخگویان رفتاری

دستبه آزمون در اما است، معنادار درصد 99 سطح در رابطه این دهد می نشان 1384 سال پیمایش

 مشاهده مناسکی دینداری و دگردوستانه کنش بین خاصی ةرابط 1394 سال پیمایش اساسبر آمده

 .شود نمی
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 معرفتی دینداری و دگردوستانه کنش بین رابطة. 6 جدول

 دگردوستانه کنش
 معرفتی دینداری

 آزمون کم متوسط ادیز
 یآمار

 نیانگیم
 تفاوت
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد یمعنادار

1384 
 39 113 1/32 93 29 84 موافق

142/0=r 
24/12 

sig 

=0/005 
 29/13 2/47 42 2/29 26 6/23 21 بینابین
 90/14 70 7 30 3 0 0 مخالف

 دگردوستانه کنش
 معرفتی دینداری

 آزمون ادیز متوسط کم
 یآمار

 نیانگیم
 تفاوت
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد یمعنادار

1394 
 1/22 56 7/27 70 2/50 127 موافق

069/0=r 
78/10 

sig 

=0/173 
 55/10 8/14 17 7/35 41 6/49 57 بینابین
 36/10 8/15 3 3/26 5 9/57 11 مخالف

 

 کهطورهمان .دهدمی نشان را معرفتی دینداری و دگردوستانه کنش بین رابطة 6 جدول های داده

 معرفتی دینداری و دگردوستانه کنش بین 1384 سال پیمایش های داده اساسبر ،شودمی مشاهده

 رفتاری دگردوستی معرفتی، دینداری افزایش با یعنی ؛دارد وجود مستقیمی و معنادار ةرابط

 سال پیمایش در آمدهدستبه آزمون معناداری سطح. بالعکس و کند می پیدا افزایش نیز پاسخگویان

 اساسبر آمدهدستبه آزمون در اما ،است معنادار درصد 95 سطح در رابطه این دهد می نشان 1384

 نتایج .شود نمی مشاهده معرفتی دینداری و دگردوستانه کنش بین خاصی ةرابط 1394 سال پیمایش

 از تأثیر این اما ،(1998 ،ویلسون) دارند تأکید دگردوستی بر دینداری تأثیر بر تحقیقات از بسیاری

 دگردوستانه اعمال به سفارش و دینی باورهای و اعتقادات به اول بعد :است بررسی قابل منظر دو

 دینی مناسک و اعمال از ناشی اجتماعی های شبکه تکوین بر دوم بعد و دارد اشاره دینی کتب در

 .(2001 ،دینگرا و بکر ؛2000 ،اسمیت و پارک) دارد تأکید مذهبی اماکن در حضور یا

 

 یریمتغ چند روابط یبررس
 سهم برآورد قیطر از وابسته ریمتغ انسیوار ره،یمتغچند ونیرگرس از استفاده با حاضر پژوهش در

 ،اینتر روش با متغیریچند رگرسیون از استفاده با ،بخش این در .شودیم تبیین مستقل ریمتغ هر

 طوربه که متغیرهایی از دسته آن و شود می تبیین و بینی پیش مستقل متغیر اساسبر وابسته متغیر

 .شوند می مشخص دارند، وابسته متغیر واریانس در معناداری نقش خالص
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 وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای تأثیر رگرسیونی مدل. 7 جدول

1384 Beta Sig آزمون 

 متغیرهای
 مستقل

 =914/8F 000/0 252/0 یاجتماع سرمایة
000/0Sig= 

383/0R= 

147/0R2= 
130/0R2adj=

 

 415/0 048/0 دگردوستانه کنش
 030/0 154/0 سن

 436/0 055/0 تأهل تیوضع
 367/0 049/0 مناسکی دینداری
 304/0 056/0 معرفتی دینداری

1394 Beta Sig آزمون 

 متغیرهای
 مستقل

 =487/5F 000/0 251/0 یاجتماع سرمایة
000/0Sig= 

314/0R= 

099/0R2= 
081/0R2adj=

 

 213/0 074/0 دگردوستانه کنش
 393/0 058/0 سن

 028/0 148/0 تأهل تیوضع
 501/0 037/0 مناسکی یندارید

 599/0 030/0 معرفتی دینداری
 

 کهطورهمان .دهد می نشان را وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای تأثیر رگرسیونی مدل 7 جدول

 اجتماعی ةسرمای تأثیر پیمایش دو هر های یافته اساسبر ،دهد می نشان متغیرهچند رگرسیونی ةمعادل

 در معنادار متغیر تنها 1394 سال در 251/0 بتای و 1384 سال در 252/0 معادل بتای با پاسخگویان

 وابسته متغیر تبیین در را سهم بیشترین و است بوده رگرسیونی ةمعادل در واردشده متغیرهای بین

 383/0 برابر نیز چندگانه همبستگی ضریب ،1384 سال شپیمای های یافته اساسبر. است داشته

 رهیمتغچند ونیرگرس یینها بیضر. است وابسته با مستقل متغیرهای بین متوسط ةرابط بیانگر

نشان 130/0 زانیم به 1شده تصحیح نییتع بیضر یعنی آن مجذور هک است 147/0( نییتع بیضر)

 است رکذ شایان. است معادله در واردشده یرهایمتغ سوی از شدهنییتب راتییتغ درصد ةدهند

 13 مستقل یرهایمتغ توسط وابسته ریمتغ راتییتغ نییتب زانیم خالص و شده اصالح یواقع درصد

 برابر چندگانه همبستگی ضریب 1394 سال پیمایش های یافته اساسبر ،همچنین. است درصد

 یینها بیضر. است وابسته با مستقل متغیرهای بین پایین به رو متوسط ةرابط بیانگر 314/0

 درصد ةدهندنشان 081/0 زانیم به آن مجذور هک است 099/0( نییتع بیضر) رهیمتغچند ونیرگرس

 یواقع درصد دهد می نشان که است ةمعادل در واردشده یرهایمتغ توسط شدهنییتب راتییتغ

 .است درصد 1/8 مستقل یرهایمتغ توسط وابسته ریمتغ راتییتغ نییتب زانیم خالص و شده اصالح

                                                                                                                                              
1. Adjusted R-Square 
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 گیری نتیجه و بحث
 متبلور یاجتماع یزندگ بستر در او یانسان وجود ای یزندگ که است یاجتماع یموجود انسان

 و شدن زاده و انسان یلک تیوضع. است معطوف گرانید وجود به انسان وجود تمام و شود یم

 شده او با مداوم یگوو گفت و یگرید وجود دغدغة وجودآمدن به موجب خانواده در او رشد

 و ییتنها در و نندک فراموش را گرانید ادی و حضور توانند نمی اشخاص ترین منزوی یحت. است

 را یگرید و بشناساند یگرید به را خود خواهد می انسان. دهند ادامه یزندگ به محض خلوت

 برابردر انسان اما بشناسد،... و زبان و تیقوم نژاد، رنگ، از نظر صرف هست واقعاً هک گونه آن

 و یرخواهیخ دلیل به ای شدهمحول ةفیوظ دلیل به را فیالکت نیا هک دارد نیز یفیالکت یگرید

 .ددار متنوعی سطوح وی منافع گرفتننظردر و دیگری به انسان توجه. دهد می انجام دوستی نوع

 این در .دارد تأکید اش شخصی منفعت بر فقط و است توجهبی دیگری منافع به انسان گاهی

 شخص منافع خود منفعت به توجه ضمن انسان زمانی. است 1خودخواهی گرفتار انسان ،مرحله

 خصلت دورکیم زعم به و گذارد می فراتر گامی انسان ،مرحله این در .کند می لحاظ نیز را دیگر

 ویژگی ،داند می خود منافع جایگزین را دیگری منفعت انسان که زمانی. دارد اخالقی فردگرایی

 اخالقی نظام ةپای دگردوستی لویناس بیان به و دشو می پدیدار وی شخصیت نظام در دوستانه نوع

 تهرانی شهروندان بین در اخالقی اصول ترینای پایه از یکی مورددر حاضر پژوهش نتایج. است

 تهرانی شهروندان بین در 1394 تا 1384 سال فاصلة در دگردوستانه کنش داد نشان دهه یک طی

 نگرش میانگین کهدرحالی ،است رسیده 68/10 به 56/12 از آن میانگین و است یافته کاهش

 ذکر شایان .است رسیده 18/42 به 22/43 از و است داشته ناچیزی کاهش دهه یک در ردوستانهگد

 کاهش .است گذاشته فزونی به رو 3عملی اخالق و 2نظری اخالق فاصلة دهه یک طی است

 شمار به اجتماعی نظم برای تهدیدی ،اند اخالقی رفتارهای زمرة در که دگردوستانه های کنش

 این افت در شخصی روابط شدن بوروکراتیک و ابزاری عقالنیت رشد فردگرایی رشد. روند می

 و اجتماعی ةسرمای ،دگردوستانه کنش بر اثرگذار عوامل بین از کهدرحالی ،اثرگذارند ها کنش

 وضعیت مورددر .است داشته صعودی سیر 1394 تا 1384 سال از شهروندان اقتصادی ةسرمای

. است گرفته پیشی معرفتی دینداری بر مناسکی دینداری گفت توان می تهرانی شهروندان دینداری

 رقم اجتماعی سرمایة پیمایش دو هر در را متغیر این تغییرات بیشترین ،دگردوستانه کنش تبیین در

                                                                                                                                              
1. Egoism  
2. Ethic  
3. Moral  
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 به آن قیطر از افراد که کنند می فراهم را شرایطی یاجتماع های شبکه ،پاتنام بیان به. است زده

 و کنند می تیتقو را متقابل ةمعامل یهنجارها ها شبکه نیا. رسانند می یاری ریخ ارک یبرا گریدیک

 و یرسم یاجتماع های شبکه در هک یافراد ،او ةدیعقبه. دارند تأکید گرانید رفاه به توجه بر

 پول و وقت ندارند، حضور ها شبکه نیا در که کسانی به نسبت دارند تیفعال و تیعضو یررسمیغ

 که پردازان نظریه از برخی ،همچنین .(117: 2000 پاتنام،) کنند می ریخ یارهاک صرف بیشتر را خود

 افراد ترغیب رب دینی اعتقادات و باورها تأثیر برعالوه ،دارند تأکید دگردوستی بر دینداری تأثیر به

 دینی مناسک از ناشی اجتماعی های شبکه تکوین یعنی دیگری مهم عامل هب ،ها کنش قبیل این به

 افراد تشویق در آن نقش که آید می پدید محوردین اجتماعی ةسرمای نوعی واقعدر هک دارند اشاره

 با دینداری انواع ةرابط نبودنمعنادار ،اساساینبر .است پررنگ بسیار دگردوستانه های کنش برای

 سرمایة پدیدآوردن طریق از دینداری که شود می توجیه گونه این 1394 سال پیمایش در دگردوستی

 .دارد غیرمستقیم تأثیر دگردوستانه کنش بر اجتماعی
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