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مطالعة تطبیقی کنش دگردوستانة شهروندان تهرانی

1

(دو مقطع )1394 -1384
سعیده امینی
تاریخ دریافت95/04/02 :

2

تاریخ پذیرش95/09/18 :

چکیده
پژوهش حاضر وضعیت کنشهای دگردوستانة شهروندان تهرانی را در دو مقطع به تصویر
میکشد و روند تغییرات عوامل اثرگذار بر این امر اخالقی را نشان میدهد .بهمنظور تحقق این
هدف تالش شد با اتکا به رویکردهای فلسفی ،جامعهشناختی ،روانشناختی و زیستی چارچوب
مفهومی مناسبی تدوین شود و با استفاده از روش پیمایش در سالهای  1384و  1394به پرسشها
و فرضیات پاسخ داده شود .شیوة نمونهگیری خوشهای چندمرحله و حجم نمونه بهترتیب  419و
 400نفر بوده است .نتایج نشان داد در هر دو پیمایش از میان متغیرهای اثرگذار -سرمایة اجتماعی،
سرمایة فرهنگی ،سرمایة اقتصادی ،نگرش دگردوستانه و نوع دینداری -بیشترین تغییرات کنش
دگردوستانه را سرمایة اجتماعی تبیین میکند .همچنین ،در هر دو پیمایش رابطة نگرش دگردوستانه
و کنش دگردوستانه معنادار بوده و رابطة نوع دینداری با کنش دگردوستانه در پیمایش سال 1384
معنادار بوده و در پیمایش سال  1394معنادار نبوده است.
واژههای کلیدی :دینداری ،سرمایة اجتماعی ،سرمایة اقتصادی ،سرمایة فرهنگی ،کنش دگردوستانه،
نگرش دگردوستانه.

 .1پژوهش حاضر برگرفته از طرح پژوهشی عوامل مؤثر بر دگردوستی شهروندان تهرانی است که در سال  1394با حمایت معاونت
پژوهشی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی انجام گرفته است.
 .2استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه عالمه طباطباییsamini@atu.ac.ir ،
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مقدمه
دگردوستی در زمرة کنشهایی است که بهصورت داوطلبانه و با هدف کمکرسانی بدون انتظار
پاداش انجام میگیرد .در این نوع کنش ،فرد به جای توجه به منافع خود به منافع دیگران توجه
میکند و رفتار او به دیگران معطوف میشود؛ بهعبارت دیگر ،فردی که کنش دگردوستانه از او
سرمیزند دیگری را به جای خود قرار میدهد و این صورت رفتار از سطح روابط اجتماعی که
مطابق هنجارهای اجتماعی و در حیطة وظایف اجتماعی است فراتر میرود و در حوزة اخالقیات
جای میگیرد .کنش دگردوستانه به دو صورت موقت و پایدار درنظر گرفته میشود .در نوع اول،
ممکن است فرد بهطور تصادفی کنشی دگردوستانه داشته باشد ،اما در نوع دوم فرد جهانبینی
دگردوستانه کسب میکند .تکوین این جهانبینی منوط به پرورش باورهای نوعدوستانه و
شکلگیری ارزشهای آن است .افرادی که کنشهای دگردوستانه دارند الگوهایی را خلق میکنند
که متکی بر هنجارهای جامعه نیست ،بلکه بر پایة باورها ،استقالل و ارزشهایی است که ذاتی
جهانبینی دگردوستانه است .پهنة جهانبینی دگردوستانه به وسعت همة ابنای بشر است و به
گروههای خودی کوچک و بزرگ محدود نیست .این جهانبینی همة بشریت را در گروه خودی
قرار میدهد .به بیان راشتون انسانی که جهانبینی دگردوستانه دارد معیارهای جهانی عدالت،
مسئولیت اجتماعی ،شیوههای استدالل اخالقی ،قضاوت و معرفت را درونی میکند و با احساسات
و آالم دیگران همدلی میکند .برایناساس ،او توانایی مییابد جهان را از منظر عاطفی و انگیزشی
ببیند .طبق این انگیزهها ،فرد به انجامدادن اعمالی نظیر کمک به نیازمندان ،تأمین آرامش دیگران و
نجات آنها از شرایط بد و ...مبادرت میورزد (آندرسون .)53 :1989 ،دانیل باستون بر پایة برخی
تحقیقات دریافت ممکن است انگیزة کمک به دیگران ،دگردوستانه یا خودخواهانه باشد (باستن و
همکاران .)59 :1983 ،باستن درمورد سویة خودخواهانة دگردوستی این نکته را مطرح میکند که
شخص برای واکنشنشاندادن به رنج دیگری ،انگیزههای خودخواهانه بهمنظور تسکین آالم خود
دارد .برایناساس ،اعمال نوعدوستانه بیش از آنکه معطوف به فرد نیازمند باشد ،بیشتر در راستای به
آرامش رسیدن فرد کمککننده است .آرچر ( )1981بین انگیزة کمککردن و احساس همدلی پیوند
برقرار میکند و مبنای آن را تمایالت خودخواهانه برای دوری از نگاه منفی دیگران دربارة خود
میداند و کمککردن محض را انگیزة اصلی کنش قلمداد نمیکند (فولتز و همکاران.)1986 ،
فارغ از انگیزههای متعدد کنشهای دگردوستانه ،نفس این کنشها مهماند؛ به بیان دیگر ،کارکرد و
پیامد کنشهای دگردوستانه بیش از نیتهای آن حائز اهمیت است؛ چون بروز ،ظهور و کثرت چنین
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کنشهایی در سطح جامعه نویدبخش حضور رفتارهای اخالقی و قلت آن بهمثابة اختالل در سامان
اجتماعی است .براساس اهمیت این موضوع ،پژوهشهای مختلف داخلی و خارجی از منظرهای
متنوع و با روشهای متعدد به آن پرداختهاند .در بین پژوهشهای داخلی برخی از جنبة نظری به آن
پرداختهاند (ذکایی1376 ،؛ شارعپور ،)1379 ،بعضی دیگر بهطور مستقیم به مقولة دگردوستی
پرداختهاند (کالنتری و همکاران )1386 ،و برخی دیگر این مقوله را در ذیل سایر ارزشهای اخالقی
بررسی کردهاند (محسنی1379 ،؛ گودرزی1381 ،؛ حاجیانی .)1393 ،در بین پژوهشهای خارجی نیز
برخی از آنها فقط به تتبع نظری این مفهوم پرداختهاند (واتنو1993 ،؛ بروم2006 ،؛ نواک و هایفیلد،
 ،)2011بعضی دیگر با اتکا به روشهای کیفی در این حوزه پژوهش انجام دادهاند (تائینک2006 ،؛
ماستین )2006 ،و برخی دیگر روشهای کمی از جمله پیمایش را برای سنجش این مفهوم
برگزیدهاند (درایور2001 ،؛ اینلف2006 ،؛ هانی کات .)2013 ،پژوهشهای یادشده عوامل انگیزشی،
ساختاری و محیطی را در شدت و ضعف رخداد این کنشها مهم دانستهاند .دگردوستی در زمرة
ارزشهای اخالقی قرار دارد و روند نزولی آن درون جامعه دال بر بسترسازی مسائل اجتماعی است.
رشد فردگرایی و افول ارزشهای دینی بر افت ارزشهای اخالقی و دگردوستانه اثرگذار است .بستر
رخداد این تحوالت محیطهای شهری است که شهرنشینی و ارزشهای حاکم بر آن را به همراه دارد.
زندگی شهری بهمثابة میدانی است که افراد با سرمایههای متعدد و متنوع جایگاههایی را در آن اشغال
کردهاند و این موقعیتها ساختمان ذهنی آنان را شکل میدهند .برایناساس ،در پژوهش حاضر شهر
تهران و دو منطقة توسعهیافته ( )3و کمتر توسعهیافته ( )19بهمثابة نماد باال و پایین بودن انواع
سرمایهها ،میدان مطالعه درنظر گرفته شدند .بهاینترتیب ،نخست وضعیت کنش دگردوستانه در دو
مقطع زمانی (1384؛  )1394در بین شهروندان تهرانی بررسی شد .دوم به روند تحوالت عوامل
اثرگذار بر کنش دگردوستانه در این دو دورة زمانی توجه شد.

مبانی نظری
رویکردهای نظری متعدد از زوایای مختلف مقولة دگردوستی را بررسی کردهاند .درادامه،
رویکردهای فلسفی ،جامعهشناختی ،زیستی و روانشناختی دگردوستی مطرح میشوند.
رویکردهای فلسفی
فیلسوفان دوران روشنگری (الک ،روسو و کانت) و معاصر (برگسون و لویناس) در مباحث
اخالقی خویش اشاراتی به دگردوستی داشتهاند .بسیاری از این فیلسوفان از جمله الک بر
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احترامگذاشتن به حقوق دیگران تأکید میکند و بر این نکته پافشاری میکند که باید از نگاه ابزاری
به دیگران دوری کرد .الک از اساس انسان را موجودی نوعدوست میداند که با دیگر همنوعان
خود در حالت صلح بهسر میبرد .بهعقیدة او قانون طبیعت همان عقل است که به همه میآموزد
انسانها با یکدیگر برابر و مستقل از یکدیگر هستند و هیچکس نباید به حقوق دیگری تجاوز کند
(جونز .)215 -204 :1370 ،روسو از دیگر فیلسوفان روشنگری است که مفهوم قرارداد اجتماعی
را بیان میکند .به زعم وی ،قرارداد اجتماعی یعنی شرکت در ارادة همگانی بهمنظور رسیدن به خیر
مشترک که شرکت در این اراده نهتنها انسان را به موجودی عاقل تبدیل میکند ،بلکه به او خصلت
اخالقی میبخشد .این قرارداد عاملی است که انسان را از وضع طبیعی میرهاند و به نوعی آزادی
اخالقی (معنوی) میرساند که سبب تکامل و شکفتگی شخصیت او میشود (روسو.)125 :1379 ،
درکل ،الک و روسو بر مفهوم عقل تأکید میکنند و قواعد عقالنی را همان قواعد اخالقی میدانند.
کانت در زمرة فیلسوفان اخالق است که از دو گروه اصلی تکالیف نام میبرد .1 :تکالیف مربوط
به ارادة خیرخواهی؛  .2تکالیف مربوط به مسئولیت یا عدالت .دربارة تکلیف نوع اول ،انسان
براساس انگیزههای خصوصی و خصلت خیراندیش خود به دیگری عالقهمند است و نسبت به او
خیرخواه است و فقط بهدلیل نوعدوستی و انسانیت کاری را برای دیگری انجام میدهد و هیچ
تکلیف ،الزام و مسئولیتی در پس آن قرار ندارد .در نوع دوم ،انسان کاری خیرخواهانه برای دیگری
انجام میدهد ،اما این خیرخواهی از تکلیف و الزام ناشی شده است و برخاسته از روح و قلب
نیست (کانت.)261 -260 :1384 ،
رویکرد برگسون در مفهوم اخالق باز مشابه رویکرد کانت در زمینة توجه به دیگری است.
اخالق باز برخالف اخالق بسته محدود به یک گروه اجتماعی خاص نیست ،بلکه دامنة فراگیری
اخالق باز وسیعتر است و فقط جماعتی خاص را دربرنمیگیرد و به همة انسانها تعمیم مییابد.
درواقع ،برگسون اخالق باز را اخالق اجتماعی یا مدنی میداند (برگسون64 :1358 ،؛ ماتیوز،
.)58 -53 :1378
امانوئل لویناس اخالق اجتماعی را «زیرسؤالبردن خودانگیختگی من به وسیلة حضور دیگری»
توصیف میکند .برایناساس ،او دیگری را مدار و محور اخالق خویش قرار میدهد و شرط امکان
اخالق را نیز در نسبت با دیگری جستوجو میکند .به اعتقاد لویناس ،اخالق در بستر این مواجهه
زاده میشود (علیا.)71 -70 :1388 ،
او در آخرین اثر مهم خویش ماسوای هستی یا فراسوی وجود از مسئولیت اخالقی سخن
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میگوید« :ما در رویارویی با دیگری بهعنوان چهره ،مسئولیت خود را نسبت به او میپذیریم و به
همین خاطر است که رابطة ما با دیگری اساساً رابطهای اخالقی است چون ما را مجبور میکند از
خودخواهی دست بکشیم» (همان .)376 :همچنین ،وی در آن اثر اشاره میکند نزدیکی و قرابت
دیگری فقط بهمعنای قرابت مکانی یا مانند نزدیکی والدین به فرد نیست ،بلکه قرابت و نزدیکی به
معنای میزان و نسبت مسئولبودن ما در مقابل دیگری است .در اینجا ،پرسشی مطرح میشود :آیا
دیگری دربرابر من مسئول نیست؟ درکل ،بهنظر لویناس درخواستهای دیگران از ما نامحدود است
و رابطة ما با دیگری رابطهای صرفاً متقابل نیست که در آن من درخواستهای دیگری را در ازای
پذیرش درخواستهای خود از او بپذیریم .بدین معنا که من بار مسئولیتی تام را به دوش دارم که
پاسخگوی همة انسانهای دیگر و همة اعمال آنها و حتی پاسخگوی مسئولیتپذیری آن است و من
همواره یک درجه بیش از انسانهای دیگر مسئول و پاسخگو هستم (نمو1379 ،؛ علیا.)1388 ،
رویکردهای جامعهشناختی
در حوزة جامعهشناسی ،دگردوستی در سه مکتب عمدة کارکردگرایی ،گزینش عقالنی و مبادله
جستوجو می شود .در مکتب کارکردگرایی امیل دورکیم ماندگارترین مباحث اخالقی را بهطور
عام و دگردوستی را بهطور ویژه مطرح کرده و تالکوت پارسونز با تاسی از دورکیم و در قالب
مفهوم عامگرایی به مقولة دگردوستی نزدیک شده است.
1

دورکیم در طرح دیدگاههای اخالقی از دو نوع فردگرایی اخالقی و فردگرایی خودخواهانه

2

نام میبرد .فردگرایی اخالقی مقوم نظم اجتماعی و بهمعنای مسئولیت فرد در قبال سایر افراد است.
دورکیم معتقد بود فردگرایی یا کیش فرد 3بر پایة احساس همدردی یا رنج همنوعان ،آرزوی
برابری و عدالت بنیان نهاده شده است و منشأ اجتماعی دارد (کیویستو .)145 :1378 ،بهنظر
دورکیم ،فردگرایی اخالقی متضمن ارزشهایی است که بهطور انتزاعی بر شأن و ارزش فرد تأکید
میکند و افراد آن را دربارة خود و دیگران بهکار میبرند و به این سبب به احساسات و نیازهای
دیگران و خود حساستر میشوند (گیدنز.)114 :1378 ،
فردگرایی خودخواهانه مبتنیبر تقدم منافع شخصی و مخل نظم اجتماعی است .به بیان
دورکیم ،فردگرایی خودخواهانه اغلب در فرد اجتماعینشده ظهور میکند و از نیازها و امیال این
1. Ethical individualism
2. Egoistic individualism
3. Cult of individual
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نوع افراد نشئت میگیرد .فردگرایی خودخواهانه زمینه را برای تشدید ناهنجاری اجتماعی فراهم
میکند و نتیجة آن چیزی جز افزایش هرجومرج نیست (چلبی.)286 :1375 ،
سرانجام دورکیم در اثر خویش با عنوان اخالق حرفهای– اخالق مدنی رویکردهای اخالقی
خود را جمعبندی و تکمیل میکند و از چندین نوع اخالق (خانوادگی ،حرفهای ،مدنی و
نوعدوستانه) سخن میگوید .به زعم وی ،در سه مورد اول تکالیف مردم دربرابر یکدیگر مطرح
میشود؛ زیرا به گروه معین اجتماعی تعلق دارند یا جزئی از یک خانواده ،یک صنف یا یک دولت
هستند ،اما تکالیف دیگری وجود دارد که از هر گروهبندی خاصی مستقل است .برایناساس ،فرد
موظف است زندگی ،مالکیت و آبروی همنوعان خود را محترم بشمارد با اینکه آنان نه والدین و نه
هموطنش هستند .این عمومیترین و باالترین عرصة اخالق است؛ چون از تمام شرایط محلی یا
قومی مستقل است (دورکیم.)110 :1958 ،
پارسونز رویکردهای اخالقی خود را در قالب دو مفهوم عامگرایی و اجتماع جامعهای بیان
میکند .درواقع ،عامگرایی بهمعنای شرایطی است که در آن انسان بر سر دوراهی اجتماعی قرار
میگیرد و با شیء یا فرد مورد نظر براساس معیارهای عام رفتار میکند (پارسونز.)82 :1951 ،
منظور از اجتماع جامعهای ،اجتماعی تلفیقی و ترکیبی است که یکی از ارکان اصلی آن وابستگی
عاطفی تعمیمیافته است .این نوع وابستگی درواقع وابستگیداشتن به انسان انتزاعی و اجتماع
جامعهای است .اگر فرد میل به وابستگی عاطفی تعمیمیافته را در نظام شخصیتی خویش کسب
کرده باشد ،دربرابر همة انسانها احساس تکلیف و تعهد میکند و همة افراد در تعریف او از
دوستی جای میگیرند (چلبی.)102 :1375 ،
بنیان نظریههای گزینش عقالنی این است که انسانها موجوداتی منفعتطلباند .برخی از
نظریهپردازان این حوزه مدعیاند کنشهای دگردوستانه درواقع منفعتطلبانهاند .بهزعم آنان ،هدف
از کمککردن به دیگران کسب اعتبار اجتماعی است .برخی دیگر از نظریهپردازان گزینش عقالنی
معتقدند ممکن است افراد انتظار پاداش مادی نداشته باشند ،اما با کمککردن به دیگران پاداش
عاطفی درونی کسب میکنند .حس رضایت آنها ناشی از کمککردن به دیگران و دوری از عذاب
وجدان کمکنکردن به دیگران (چیمن و واندرمن 1999 ،به نقل از اینلف )12 :2006 ،است.
همة نظریهپردازان کنشگر عقالنی قائل به وجود دگردوستی خالص نیستند و معتقدند همة
رفتارهای کمکرسان برای فرد کمککننده ،پاداش مادی یا روانی به همراه دارد .البته منسبریج
( )1990که در همین حوزه فعالیت میکند ،صرف وجود پاداش را علت بروز رفتار یاریرسان
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نمیداند .به نظر وی ،شاید به رفتارهای کمکرسان پاداش داده نشود ،اما صرف سودمندی این
رفتارها برای جامعه از طرف جامعه امری عقالنی محسوب میشود .مطابق این نظریه افرادی که به
دیگران کمک میکنند ،در اعمال منفعتجویانه و عقالنی درگیر میشوند؛ چون به تعدادی از افراد
مشابه خود یاری میرسانند (چرویش و هاونز .)2002 ،در این زمینه ،استدالل مونرو ()1996
بسطیافتهتر است؛ به زعم وی وجه تمایز و خاص افراد دگردوست ،دیدگاه اخالق جهانشمول
است .به بیان وی ،افراد دگردوست همة ابنای بشر را عضو اجتماع اخالقی خود میدانند .افراد
عادی از نظر اخالقی خود را فقط دربرابر یاریرساندن به اعضای خانواده و دوستان متعهد
میدانند ،درحالیکه افراد دگردوست از نظر اخالقی خود را دربرابر همة مردم متعهد میدانند .افراد
دگردوست همة انسانها را بخشی از خود و خانوادهشان میدانند؛ بنابراین ،رفتار کمکرسان آنها
را میتوان کنشی عقالنی یا منفعتجویانه دانست (اینلف.)13 :2006 ،
نظریهپردازان مبادلة اجتماعی پاداشدادن را شکلی از مبادلة اجتماعی میدانند که همبستگی
اجتماعی و تعامالت را تسهیل میکند و سلسلهمراتب قدرت و اعتبار را بنیان میگذارد .بال
( )1964نظریة پاداشدادن را بهمثابة مبادلة اجتماعی مطرح میکند .به زعم وی ،کمککردن نوعی
مبادلة اجتماعی است که هم همبستگی اجتماعی را پدید میآورد و هم تعهد به جبران این کمک را
در آینده بهوجود میآورد .بال کنشهای دگردوستانه را بهمثابة تالش برای کسب قدرت و اعتبار
فرد کمککننده میداند .به بیان بال ،وقتی افراد به کسانی کمک میکنند که امکان جبران ندارند ،این
حس را در دریافتکننده بهوجود میآورند که ناتوان از انجامدادن این کار است .در چنین شرایطی،
فرد دریافتکنندة کمک در ازای دریافت کمک فقط تشکر و قدردانی میکند و این امر برای فرد
کمککننده اعتبار و قدرت به همراه میآورد (نادلر2002 ،؛ کمتر .)2005 ،بیشتر نظریهپردازان
معاصر مبادلة اجتماعی ،رویکردی مشابه بال را در تبیین رفتارهای دگردوستانه دنبال کردند .آنها
درحالیکه رفتارهای دگردوستانه را مثبت ارزیابی میکنند ،با تأسی از دیدگاه کارکردگرایانه
معتقدند این رفتارها برای کل جامعه سودمندند؛ چون اعتماد و همبستگی اجتماعی را قوت
میبخشد .یکی از انگیزههای مهم کمککردن به دیگران کسب قدرت و اعتبار است ،اما نظریة
مبادلة اجتماعی انگیزة دیگری را با عنوان تعهد متقابل تعمیمیافته نیز درنظر میگیرد .در تعهد
متقابل تعمیمیافته ،برخی از افراد خود را متعهد میدانند در ازای داشتن دارایی خوب در زندگی،
دیگران را بهرهمند سازند .به نظر برخی از افراد دارایی ،بخت و اقبال خوب موهبتی از طرف
خداوند یا جامعه است و از آنجاکه امکان جبران و تالفی بهطور مستقیم برای منشأ اصلی خیر
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وجود ندارد ،افراد سعی میکنند به طریق غیرمستقیم و با کمککردن به دیگران این خیر و برکت را
تالفی و جبران کنند (اینلف .)18 :2006 ،درصورت درستبودن این تئوری میتوان پیشبینی کرد
افرادی که خود را خوشبخت و بهرهمند میدانند ،بیش از کسانی که این حس را ندارند در کارهای
دگردوستانه درگیر میشوند.
رویکرد زیستی
این رویکردها رفتارهای دگردوستانه و نوعدوستانه را ذاتی و مبدأ آن را آغاز تاریخ بشریت
دانستهاند (هانی کات .)9 :2013 ،راشتون و سورنتینو ( )6 :1981دگردوستی را غریزة همدلی
نامیدهاند که به زعم آنان با نظریة تکاملگرایی داروین قرابت دارد .مطابق نظریة داروین ،انسانها
بهلحاظ زیستی تمایل دارند بهصورت اجتماعی و همیارانه رفتار کنند و به دیگران کمک کنند.

نواک و های فیلد در کتاب همیاران برجسته :دگردوستی ،تکامل و چرایی نیاز به یکدیگر برای
موفقشدن ( )2011استدالل میکنند همکاری برای بقای بشر ضروری بوده است .به نظر آنان،
عالوهبر تحول ،رقابت و انتخاب طبیعی ،همکاری نقش عمدهای در تکامل بشر دارد .تمایل به
همکاری مانند میل به رقابت در ما وجود دارد و انسانها به سمت کمککردن به یکدیگر سوق
داده میشوند (نواک و هایفیلد .)2011 ،شواهد بسیاری مبنیبر ذاتیبودن رفتارهای دگردوستانه و
همیارانه وجود دارد (توماسلو و همکاران 2009 ،به نقل از هانی کات .)9 :2013 ،توماسلو معتقد
است رفتار دگردوستانه بهطور ذاتی و از دوران نوزادی در انسان وجود دارد .در چندین آزمایش
رفتارهای کمکرسان نوزادان بررسی شده است ،نتایج این آزمایشها نشان میدهد دریافت پاداش
از جانب مادر بروز این قبیل رفتارها را در نوزادان افزایش نمیدهد ،بلکه برخی از رفتارها بالذات
پاداشدهنده محسوب میشوند (توماسلو و همکاران .)2009 ،به زعم وارنکن و توماس لو ()2008
گاهی پاداشدادن به رفتار دگردوستانه در راستای تخریب این امر فطری عمل میکند؛ چون فرد
یاد میگیرد در قبال کمککردن پاداش دریافت کند ،درحالیکه اگر این عامل خارجی وجود
نداشت ،فرد بهطور ذاتی و بدون انتظار پاداش به دیگران کمک میکرد (هانی کات.)11 :2013 ،
پژوهشهای زیستی تکاملی پیشینة مفیدی را برای این مطالعه فراهم میکنند ،اما این گروه از
نظریهها محدودیتهایی دارند .نظریههای تکاملی بر این باورند که همة انسانها بهطور ذاتی
دگردوستاند یا برای حفظ بقا به این اعمال مبادرت میورزند ،اما این نظریهها نمیتوانند تبیین
کنند که چرا برخی از افراد متفاوت از دیگران عمل میکنند (اینلف.)17 :2006 ،
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رویکرد روانشناختی
این رویکرد بنیانهای زیستی را برای کنش دگردوستانه ضروری نمیداند .روانشناسان خود را
درگیر چرایی بقای دگردوستی در گونههای طبیعی نمیکنند .برخی روانشناسان مانند رفتارگرایان
معتقدند هر عملی که به دیگران خیر برساند دگردوستانه است .در این نوع از تعاریف به نیت
کنشگر توجهی نمیشود ،بلکه مهم پیامد عمل است ،درحالیکه محققان معاصر بر نیت کنشگر
تأکید دارند .بیشتر حامیان تعاریف انگیزشی دگردوستی بر این باورند که در عمل دگردوستانه هیچ
انتظار پاداشی وجود ندارد؛ برای مثال ،ماکالی و برکویتز ( )1970دگردوستی را خیررساندن به
دیگران بدون انتظار پاداش مادی دانستهاند .یک گروه از نظریههای حوزة روانشناسی اجتماعی
درصدد پرکردن خأل رویکردهای زیستی برآمدند و با تأکید بر یادگیری اجتماعی و نقش والدین،
میزان متفاوت کنشهای دگردوستانه نزد افراد را تبیین کردند .طبق دیدگاه یادگیری ،کمککردن را
با دریافت تقویت و مشاهدة دیگران یاد میگیریم .برای تبیین این رفتارها ،روانشناسان تجارب
دوران کودکی را با تأکید بر شیوههای والدین برای تربیت ،چگونگی فراگرفتن هنجارهای اخالقی
از والدین ،مدرسه ،نهادهای دینی و اجتماع بررسی کردند .چنین تجاربی در دوران کودکی انگیزة
رفتار دگردوستانه در بزرگسالی میشود و این امر از خالل رشد همدلی و درونیشدن هنجار
اخالقی کمککردن به دیگران تحقق مییابد (اینسبرگ و همکاران1989 ،؛ اینسبرگ و موسن،
1989؛ الپسلی1996 ،؛ اینسبرگ و فابز1998 ،؛ استاب 1995 ،به نقل از اینلف.)24 :2006 ،
یافتههای طرح پیمایش اجتماعی ( )2001در زمینة همدلی نشان داد خصلت همدلی در
بچههایی که از وجود هر دو والد بهرهمندند ،بیشتر از کودکانی است که فقط یک والد دارند
(اسمیت.)2003 ،
افرادی که والدین خیری داشتهاند و ارزشهای موافق اجتماعی را از آنها آموختهاند ،به
احتمال زیاد در بزرگسالی خیر میشوند (ویلسون.)2000 ،
واتنو ( )1985پس از بررسی بچههای خیر دبیرستانی دریافت کلوپهای مدرسه ،سازمانهای
انجمنی و دینی در آموزش هنجار اخالقی کمککردن به دیگران نقش بسزایی دارند.
عالوهبر چهار رویکرد فلسفی ،جامعهشناختی ،زیستی و روانشناختی در حوزة دگردوستی
برای سنجش عوامل مؤثر بر آن به نظریههای سرمایه و نوع دینداری توجه شد .مهمترین انواع
سرمایه از منظر بوردیو ،سرمایة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است .بوردیو سرمایة اقتصادی را
توصیفگر منابع مالی و قابلتبدیل به پول میداند که بهشکل حقوق مالکیت قابل نهادینهشدن است
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(اسمیت .)195 :2001 ،بهعقیدة وی ،سرمایة اقتصادی تعیینکنندة سایر اشکال سرمایه است
(بوردیو .)1384 ،نوع دوم سرمایه ،سرمایة اجتماعی یعنی مجموعهای از منابع بالقوه و بالفعل است
که به فرد یا گروه اجازه میدهد تا شبکة پایداری از روابط اجتماعی کم و بیش نهادینهشدة
شناخت و آشنایی متقابل را در اختیار داشته باشد (بوردیو .)1384 ،از نظر کلمن ،سرمایة اجتماعی
نوع خاصی از روابط اجتماعی است که منبع سرمایهای سودمندی را برای افراد تشکیل میدهد .این
نوع سرمایه نیازمند سرمایهگذاری در طراحی ساختار و تعهدات و انتظارات ،مسئولیت و اقتدار و
هنجارها و ضمانتهای اجرایی است که سازمانی فعال و کارا را بهوجود میآورد (کلمن:1377 ،
 .)479پاتنام ( )285 :1380نیز سرمایة اجتماعی را وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد،
هنجارها و شبکههایی میداند که با تسهیل اقدامات هماهنگ کارایی جامعه را بهبود میبخشند.
فوکویاما ( )11 :1385مانند پاتنام هنجارهای همیاری را شالودة سرمایة اجتماعی معرفی میکند .به
زعم وی« ،سرمایة اجتماعی را میتوان بهعنوان مجموعة معینی از هنجارها یا ارزشهای غیررسمی
تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است در آن سهیماند .مشارکت
در ارزشها و هنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایة اجتماعی نمیگردد ،چراکه این ارزشها
ممکن است منفی باشند .هنجارهایی که تولید سرمایة اجتماعی میکنند اساساً باید شامل سجایایی
از قبیل صداقت ،ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشند» (همان) .بوردیو سرمایة فرهنگی را
بعدی از عادتوارهای وسیع میداند که بازتابی از موقعیت اجتماعی دارندة آن عادتواره است و
ابعاد متعددی دارد .از یکسو ،سرمایة فرهنگی به معلومات کسبشدهای برمیگردد که مانند
رغبتهای پایدار ارگانیسم ،حالت درونیشده به خود میگیرند (مانند در زمینة خاصی دانش
داشتن ،بافرهنگبودن ،به زبان و نحوة بیان تسلطداشتن ،جهان اجتماعی و رمزگان آن را شناختن و
خود را در این جهان آشنا دیدن) و از سوی دیگر ،سرمایة فرهنگی مانند موفقیتهای مادی
بهصورت عینی در میراث فرهنگی بهشکل اموال (تابلوها ،کتابها ،واژهنامهها ،ابزارها ،ماشینها)
جلوه میکند .درنهایت ،سرمایة فرهنگی ممکن است به حالت نهادینهشده در جامعه بروز یابد که
به استعداد افراد عینیت میبخشد؛ مانند عناوین ،مدارک تحصیلی و موفقیت در مسابقات ورودی
(شویره.)97 :1385 ،
در بحث دینداری به سه رهیافت عمده توجه شده است .در رهیافت فلسفی ،دیدگاههای جیمز و
هگل مطرح میشود .هگل در گونهشناسی خود به سه نوع دین طبیعی ،زیباییشناختی و منزل-
جزمی اشاره میکند .جیمز از دو نوع دینداری یگانهگرا و چندگانهگرا نام میبرد .در رهیافت
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روانشناختی ،اریک فروم از دینداری خودکامه و نوعخواهانه و آلپورت از دینداری نهادینهشده و
درونیشده یاد میکند .در رهیافت روانشناسی اجتماعی ،وبر از دینداری ذوقمحور ،تودهای و رسمی
و هرویولژه از دینداری جماعتی ،اخالقی ،فرهنگی و عاطفی نام میبرد .عالوهبر سه رهیافت یادشده،
اندیشمندان و صاحبنظران داخلی دربارة دینداری بحث کردهاند .شریعتی در ارائة تقسیمبندی دربارة
انواع دینداری به دینداری توحیدی در مقابل شرک ،انقالبی در مقابل توجیهگر ،ایدئولوژیک در مقابل
سنتی ،روشنفکرانه در مقابل عوامانه و تشیع علوی در مقابل صفوی اشاره میکند .مجید محمدی از
دین معنوی -ظاهری ،شخصی -سیاسی ،متجدد -سنتی ،آرمانگرا -محافظهکار سخن میگوید
(هوشنگی .)1386 ،سروش به سه نوع دینداری مصلحتاندیش ،معرفتاندیش و تجربتاندیش
اشاره میکند .در پژوهش حاضر ،به دو بعد دینداری معرفتی و مناسکی توجه شد .وجه بارز دینداری
مناسکی در اعمال ظاهری است که شخص آن را انجام میدهد و در این نوع دینداری آداب و رسوم
یا مناسک دینی اهمیت دارد .در دینداری معرفتی ،دین مقولهای تدبری است و مهمترین خصلت آن
محققانهبودن و داشتن تساهل و مداراست (سروش.)150 :1381 ،

چارچوب مفهومی
در این بخش ،از میان رویکردهای نظری مختلف (فلسفی ،جامعهشناختی ،زیستی و روانشناختی)
دیدگاههایی گزینش میشوند که تبیین مناسبتری از کنش دگردوستانه ارائه میدهند .سپس نحوة
پیوند متغیرهای مستقل با متغیر وابسته توجیه نظری میشود.
دگردوستی در زمرة کنشهایی است که بهصورت داوطلبانه با هدف کمکرسانی بدون انتظار
پاداش انجام میگیرد .در این نوع کنش ،فرد بهجای توجه به منافع خود به منافع دیگران توجه
میکند و رفتار او معطوف به دیگران میشود .دگردوستی در نقطة مقابل خودخواهی قرار دارد و
این دو عامل درون انسان با یکدیگر درحال ستیز و نزاع هستند .اگر انسان خودخواه نباشد ،دیگران
را دوست دارد و نگران سعادت آنهاست و اگر بهدلیل انساندوستی زمینة خوشبختی دیگران را
فراهم کند ،عمل او ارزش اخالقی دارد (کانت.)272 ،1384 ،
لویناس در آخرین اثر مهم خویش ماسوای هستی یا فراسوی وجود از مسئولیت اخالقی سخن
میگوید .او رابطه با دیگری را رابطة مسئولبودن دربرابر دیگری مینامد« .ما در رویارویی با دیگری
بهعنوان چهره ،مسئولیت خود را نسبت به او میپذیریم و به همین خاطر است که رابطة ما با دیگری
اساساً رابطهای اخالقی است چون ما را مجبور میکند از خودخواهی دست بکشیم» (علیا:1388 ،
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 .)376هرچند لویناس دگردوستی و خودخواهی را نقطة مقابل یکدیگر میداند و حضور یک صفت
را منوط به غیبت دیگری میداند ،برخی از رویکردهای نظری این دو مفهوم را در پیوند با یکدیگر
لحاظ میکنند .از منظر رویکردهای زیستی -تکاملی ،فداکاری یک فرد دگردوست اصالً فداکاری
نیست ،بلکه سرمایهگذاری در یک نظام وابستگی متقابل است که سازگاری ژنتیک هر فرد دگردوست
را به حداکثر میرساند (ادواردز .)1962 ،برایناساس ،دگردوستی ذاتی و فطری نیست ،بلکه شرط بقا
و حفظ هستی است .در زمینة ماهیت کنشهای دگردوستانة همسو با رویکردهای زیستی ،نظریههای
گزینش عقالنی مدعیاند کنشهای دگردوستانه درواقع منفعتطلبانهاند .به زعم آنان ،هدف از
کمککردن به دیگران کسب اعتبار اجتماعی است .برخی دیگر از نظریهپردازان این حوزه معتقدند
ممکن است افراد انتظار پاداش مادی نداشته باشند ،اما با کمککردن به دیگران پاداش عاطفی درونی
کسب میکنند (چیمن و واندرمن 1999 ،به نقل از اینلف.)12 :2006 ،
مطابق این رویکرد ،دگردوستی خالص و ناب وجود ندارد و همة رفتارهای کمکرسان برای
فرد کمککننده پاداش مادی یا روانی به همراه دارد .هماهنگ با این رویکرد ،نظریهپردازان مبادلة
اجتماعی مدعی شدند هر نوع رفتار کمککننده به دیگران یا با انگیزة کسب اعتبار و قدرت یا با
انتظار جبران همراه است .با استنباط از رویکردهای یادشده مشاهده میشود رفتارهای کمکرسان
افراد بیش از آنکه معطوف به دیگری باشد ،معطوف به خود و خودخواهانه است .به نظر باستن و
همکاران ( ،)1983شخصی که دربرابر رنج کسی واکنش نشان میدهد ،انگیزههای خودخواهانه
دارد؛ زیرا میخواهد آالم خود را تسکین دهد .درواقع ،این نوع کنشها بیش از آنکه معطوف به
فرد نیازمند باشد ،بیشتر در راستای به آرامش رسیدن فرد کمککننده است .ارچر ( )1981بین
انگیزة کمککردن و احساس همدلی پیوند برقرار میکند و مبنای آن را تمایالت خودخواهانه برای
دوری از نگاه منفی دیگران به خود میداند؛ به بیان دیگر ،ارچر کمککردن افراد همدلیکننده را در
راستای دوری از پیامدهای منفی ارزیابی اجتماعی میداند نه کمککردن صرف (فولتز و همکاران،
 .)1986رویکردهای مزبور بهطور عمده به نیت و منشأ کنشهای دگردوستانه توجه دارد ،اما
رویکردهای روانشناختی بهویژه رفتارگرایان بر پیامد این کنشها تأکید دارند .یک گروه از
نظریههای حوزة روانشناسی اجتماعی درصدد پرکردن خأل سایر رویکردها برآمدند و با تأکید بر
یادگیری اجتماعی و نقش والدین میزان متفاوت کنشهای دگردوستانه نزد افراد را تبیین کردند.
طبق دیدگاه یادگیری ،کمککردن را با دریافت تقویت و مشاهدة دیگران یاد میگیریم .برای تبیین
این رفتارها روانشناسان تجارب دوران کودکی را با تأکید بر شیوههای والدین برای تربیت،
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چگونگی فراگرفتن هنجارهای اخالقی از والدین ،مدرسه ،نهادهای دینی و اجتماع بررسی کردند.
این تجارب در دوران کودکی انگیزة رفتار دگردوستانه در بزرگسالی میشود و این امر از طریق
رشد همدلی و درونیشدن هنجار اخالقی کمککردن به دیگران تحقق مییابد (اینسبرگ و
همکاران1989 ،؛ اینسبرگ و موسن1989 ،؛ الپسلی1996 ،؛ اینسبرگ و فابز 1995 ،به نقل از
اینلف .)24 :2006 ،فردی که طی فرایند جامعهپذیری ارزشها و باورهای دگردوستانه را
فرامیگیرد ،درواقع دامنة گروه خودی را برای خود وسعت میبخشد و در سطح نظام شخصیت و
نظام رفتاری او این تمایل غالب میشود که انسان خود را دربرابر رنج و آالم دیگری مسئول
میداند .با وجود این ،تمایل گستردة اعتماد ،دامنه و تداوم روابط دوستی در ورای اجتماعات
طبیعی (خانواده ،دوستان و نزدیکان) بیشتر میشود .دگردوستی دو بعد وابستگی عاطفی تعمیمیافته
و تعهد تعمیمیافته دارد (چلبی .)159 :1375 ،وابستگی عاطفی تعمیمیافته به وابستگی به انسان
انتزاعی و هویت جمعی یا اجتماع جامعهای اشاره دارد و اگر این میل در نظام شخصیتی افراد رشد
کند ،او همة انسانها را از خود میداند و دربرابر همه احساس تعهد و تکلیف میکند و همة افراد
در تعریف او از دوستی جای میگیرند .تعهد تعمیمیافته نوعی تعهد عمومی است و براساس آن
فرد در کار خود دربرابر همة اعضای اجتماع جامعهای احساس مسئولیت میکند (چلبی:1376 ،
 .)78در تبیین کنشهای دگردوستانه ،عوامل بسیاری رخداد این کنشها را در سطح جامعه رقم
میزنند .کنشهای افراد در سطح رفتار و در عرصة عینیت متأثر از نگرشهای آنان در سطح
ذهنیت است؛ بهعبارت دیگر ،نگرشها تعیینکنندة کنشها هستند .درمورد تأثیر سایر عوامل،
ویلسون و موسیک ( )1997بر تأثیر سرمایة اجتماعی بر کنش دگردوستانه تأکید کردند و در کنار
سرمایة اجتماعی به متغیر سرمایة فرهنگی نیز توجه کردند .آنها سرمایة اجتماعی را دسترسی به
شبکههای اجتماعی میدانند که افراد از طریق آنها امور خیریه را میآموزند و سرمایة فرهنگی را
مهارتها و تحصیالت افراد میدانند .همچنین ،پاتنام در کتاب بولینگ یکنفره بیان میکند افرادی
که در شبکة تعامالت اجتماعی مشارکت دارند و پیوندهای انجمنی گسترده دارند نسبت به کسانی
که در این شبکهها حضور ندارند ،بیشتر کارهای خیرخواهانه انجام میدهند (پاتنام.)175 :2000 ،
بوردیو ضمن پرداختن به دو مقولة سرمایة فرهنگی و اجتماعی به سرمایة اقتصادی نیز پرداخته و
مورد اخیر را تعیینکنندة دو نوع اول دانسته است .از دیگر عوامل مهم اثرگذار بر دگردوستی،
میتوان دینداری را لحاظ کرد .به زعم ویلسون ،افراد دیندار بیش از غیردیندارها کارهای خیر
انجام میدهند (ویلسون و جانسکی .)1995 ،پارک و اسمیت ( )2001و بکر و دینگرا ( )2001در
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تحقیقات خود بین دینداری و سرمایة اجتماعی پیوند برقرار کردند و دریافتند تأثیر دین بر کارهای
خیر ناشی از شبکههای اجتماعی وسیعی است که افراد کلیسا در اختیار دارند و فقط باورهای دینی
آنها زمینهساز این رفتارها نیست .درمجموع ،میتوان سرمایة اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و
دینداری را از عوامل مهم اثرگذار بر کنش دگردوستانه دانست.

فرضیات
 .1بین سرمایة اجتماعی شهروندان تهرانی و کنشهای دگردوستانة آنان رابطة معنادار وجود دارد.
 .2بین سرمایة فرهنگی شهروندان تهرانی و کنشهای دگردوستانة آنان رابطة معنادار وجود دارد.
 .3بین سرمایة اقتصادی شهروندان تهرانی و کنشهای دگردوستانة آنان رابطة معنادار وجود دارد.
 .4بین نگرش دگردوستانة شهروندان تهرانی و کنشهای دگردوستانة آنان رابطة معنادار وجود دارد.
 .5بین نوع دینداری شهروندان تهرانی و کنشهای دگردوستانة آنان رابطة معنادار وجود دارد.

روششناسی پژوهش
اعتبار و پایایی
در پژوهش حاضر برای بررسی اعتبار و پایایی از اعتبار سازهای 1و اعتبار صوری استفاده شد .با
استفاده از تحلیل عاملی و نوع چرخش واریماکس ،عاملها یا فاکتورهای متشکل از متغیرهای
مورد بررسی شناسایی شد که منبعث و منطبق با مباحث نظری تحقیق بود .همچنین ،برای تأمین
اعتبار صوری از نظر استادان محترم و تعدادی از کارشناسان علوم اجتماعی بهره گرفته شد و پس
از انجامدادن دو مرحله پیش آزمون ،پرسشنامة تحقیق نهایی شد.
جامعة آماری ،حجم نمونه و شیوة نمونهگیری
نوع تحقیق پیمایش و تکنیک جمعآوری دادههای پرسشنامه است .براساس پژوهش سال  1384با توجه
به شاخص توسعهیافتگی مناطق بیستودوگانة تهران ،مناطق  3و  19بهترتیب توسعهیافتهترین و کم
توسعهیافتهترین مناطق انتخاب شدند (رفیعی .)1382 ،از میان تمام ساکنان باالی هجده سال دو منطقه،
با شیوة نمونهگیری خوشهای چندمرحله و براساس فرمول کوکران  419نفر در سال  1384و  400نفر
در سال  1394انتخاب شدند.
1. Construct validity
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سیمای نمونة آماری
دادههای بهدستآمده نشان میدهد  52/2درصد نمونة آماری در سال  1384و  51درصد در سال
بودهاند 1394 .زن بودهاند .همچنین 47/8 ،درصد پاسخگویان در سال  1384و  49درصد در سال
 1394مرد پاسخگویان تحقیق .از نظر وضعیت سنی ،دامنة سنی پاسخگویان در سال  1384از
حداقل  17سال تا حداکثر  89سال بوده است و همچنین در سال  1394از حداقل  17تا حداکثر
 81سال بوده است .این متغیر به سه گروه سنی ( 29 -17جوان) و ( 50 –30میانسال) و 89– 51
(کهنسال) طبقهبندی شده است .برایناساس ،در نمونة مورد مطالعة سال  44/2 ،1384درصد از
پاسخگویان  17تا  29سال 35/6 ،درصد پاسخگویان  30تا  50سال و  20/2درصد پاسخگویان 51
تا  89سال داشتند .همچنین ،در نمونة مورد مطالعة سال  36/8 ،1394درصد از پاسخگویان  17تا
 29سال 51/3 ،درصد پاسخگویان  30تا  50سال و  12درصد پاسخگویان  51تا  89سال داشتند.
در نمونة مورد مطالعة سال  39/3 ،1384درصد پاسخگویان مجرد 57/3 ،درصد متأهل و 3/4
درصد بیهمسر در اثر فوت یا طالق بودند .همچنین ،در نمونة مورد مطالعة سال 32/7 ،1394
درصد پاسخگویان مجرد 65 ،درصد متأهل و  2/3درصد بیهمسر در اثر فوت یا طالق بودند .از
نظر وضعیت تحصیالت در نمونة سال  ،1384بیشتر پاسخگویان ( 34/6درصد) تحصیالت لیسانس
داشتند ،درحالیکه در نمونة سال  42/3 ،1394درصد پاسخگویان تحصیالت لیسانس داشتند که
باالترین فراوانی تحصیالت در میان پاسخگویان مورد مطالعه بوده است .از نظر وضعیت اشتغال در
نمونة سال  41/1 ،1384درصد پاسخگویان شاغل 24/6 ،درصد خانهدار 16/4 ،درصد دانشجو یا
محصل 8/9 ،درصد بازنشسته 8/7 ،درصد بیکار بودهاند .همچنین 0/2 ،درصد از پاسخگویان گزینة
سایر را عالمت زدند .در نمونة سال  44/6 ،1394درصد پاسخگویان شاغل 28 ،درصد خانهدار،
 15/3درصد دانشجو یا محصل 6/6 ،درصد بازنشسته 5/3 ،درصد بیکار بودند .همچنین0/3 ،
درصد از پاسخگویان گزینة سایر را عالمت زدند .از نظر وضعیت شغلی در نمونة مورد مطالعة
سال  ،1384از میان  170نفر شاغل 15/5 ،درصد مشاغل فرهنگی 9/5 ،درصد مشاغل فنی22/6 ،
درصد مشاغل اداری 1/2 ،درصد مشاغل کشاورزی و باغداری 13/1 ،درصد مشاغل کارگری و
خدماتی و  8/3درصد مشاغل ردة باال داشتند 2 .نفر از شاغالن نیز شغل خود را ذکر نکردند .در
نمونة مورد مطالعة سال  ،1394از میان  169نفر شاغل 8/9 ،درصد مشاغل فرهنگی 22/2 ،درصد
مشاغل فنی 827 ،درصد مشاغل اداری 11/2 ،درصد مشاغل بازاری 15/4 ،درصد مشاغل کارگری
و خدماتی و  10/1درصد مشاغل ردة باال داشتند .در زمینة قومیت در نمونة مورد مطالعة سال
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 33/5 ،1384درصد پاسخگویان آذری 53/7 ،درصد فارس 2/9 ،درصد لر 2/7 ،درصد کرد و 3/6
درصد شمالی بودند .همچنین 3/6 ،درصد پاسخگویان دارای قومیتهای دیگر بودهاند که در گزینة
سایر قرار میگیرند .در نمونة مورد مطالعة سال  34/8 ،1394درصد پاسخگویان آذری50/8 ،
درصد فارس 3/3 ،درصد لر 4 ،درصد کرد و  1/8درصد شمالی بودند .همچنین 1/8 ،درصد
پاسخگویان قومیتهای دیگر داشتند که در گزینة سایر قرار میگیرند.
یافتههای توصیفی
جدول  .1توزیع پاسخگویان برحسب شاخصهای اصلی

متغیرها
 .1کنش دگردوستانه
 .2نگرش دگردوستانه
 .3سرمایة اجتماعی
 .4سرمایة فرهنگی
 .5سرمایة اقتصادی

پایین

متوسط

تعداد کل

باال

1384

1384 1394

1394

1384

1394

1384

1394

41/7
0
29/2
81/6
65/1

32/4
9/1
65/7
16/5
26/6

29/9
13/4
67/4
25/4
29

26
90/9
5/1
1/9
8/3

19/2
86/6
5/5
1/6
8/8

408
397
353
369
338

395
396
328
337
217

50/9
0
27/1
73
62/2

مقایسة بین یافتههای دو پیمایش نشان میدهد تعداد افرادی که کنش دگردوستانة آنها باال
بوده است در سال  1394نسبت به سال  ،1384حدود  7درصد کاهش یافته است ( 26درصد در
سال  1384در مقابل  19/2درصد در سال  .)1394برایناساس ،تعداد افرادی که نگرش
دگردوستانة آنها باال بوده است در سال  1384بیش از سال  1394بوده است ( 90/9درصد در
مقابل  86/6درصد) .همچنین ،تعداد افراد با سرمایة اجتماعی و اقتصادی باال در سال  1394اندکی
باالتر از سال  1384است ،درحالیکه تعداد افراد با سرمایة فرهنگی باال در سال  1384بیش از سال
 1394بوده است .درنهایت ،روند نزولی کنشها و نگرشهای دگردوستانه مبین تضعیف اخالق در
عرصة نظر و عمل است که این امر بهمثابة تهدیدی برای نظم اجتماعی است .رشد فردگرایی ،رشد
عقالنیت صوری و بوروکراتیکشدن روابط شخصی در افت این کنشها اثرگذارند.

مطالعة تطبيقي کنش دگردوستانة شهروندان تهراني (دو مقطع 403 )1394 -1384
جدول  .2توزیع پاسخگویان برحسب دینداری مناسکی و دینداری معرفتی
1384

دینداری مناسکی

موافق و کامالً موافق
بینابین
مخالف و کامالً مخالف
کل

1394

تعداد

درصد

تعداد

درصد

70
176
161
407

17/2
43/2
39/6
100

120
192
72
384

31/3
50
18/8
100

1384

دینداری معرفتی

موافق و کامالً موافق
بینابین
مخالف و کامالً مخالف
کل

1394

تعداد

درصد

تعداد

درصد

296
91
11
398

74/4
22/9
2/8
100

257
115
19
391

65/7
28/7
4/8
100

درمجموع ،مقیاس دینداری مناسکی نشان میدهد  17/2درصد پاسخگویان براساس یافتههای سال
 1384و  31/3درصد پاسخگویان براساس یافتههای سال  1394با گویههای دینداری مناسکی موافق و
کامالً موافق بودهاند .همچنین ،مقیاس دینداری معرفتی نشان میدهد  74/4درصد پاسخگویان براساس
یافتههای سال  1384و  65/7درصد پاسخگویان براساس یافتههای سال  1394با گویههای دینداری
معرفتی موافق و کامالً موافق بودهاند .مقایسة یافتههای مربوط به نوع دینداری در دو پیمایش نشان
میدهد دینداری مناسکی بر دینداری معرفتی پیشی گرفته است .این نتیجه برخالف برخی روایتها و
برداشتهای عامیانه است که از کاهش مناسک دینی در سطح جامعه حکایت دارد.
یافتههای تبیینی
جدول  .3رابطة بین کنش دگردوستانه و سرمایة اجتماعی
متوسط

کم

آزمون

تعداد

درصد

تعداد درصد

تعداد درصد

آماری

زیاد

10
64
17

58/8
27/8
17

29/4
33/9
29

کنش دگردوستانه
سرمایة اجتماعی

1384

زیاد
متوسط
کم

زیاد

کنش دگردوستانه
سرمایة اجتماعی

1394

زیاد
متوسط
کم

تعداد

8
46
13

5
78
29

2
88
54

متوسط

11/8
r=0/309 38/3
54
کم

آزمون

درصد تعداد درصد

تعداد درصد

آماری

27/8
32
27/1

27/8
49
60/7

44/4
19/1
12/1

5
77
29

5
118
65

r=0/263

میانگین

13/6
12/3
9/2
میانگین

13/3
10/7
9/7

سطح
معناداری
sig
=0/000

سطح
معناداری
sig
=0/000
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دادههای جدول  3رابطة بین کنش دگردوستانه و سرمایة اجتماعی را نشان میدهد .همانطورکه
مشاهده میشود ،براساس دادههای هر دو پیمایش بین کنش دگردوستانه و سرمایة اجتماعی رابطة
معنادار و مستقیمی وجود دارد؛ یعنی با افزایش سرمایة اجتماعی کنش دگردوستانة پاسخگویان نیز
افزایش پیدا میکند و بالعکس .همچنین آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد این رابطه براساس
دادههای سال  )=0/309( 1384اندکی قویتر از رابطة بهدستآمده براساس دادههای سال 1394
( )=0/263است .علت دگردوستبودن افرادی که سرمایة اجتماعی باال دارند این است که شعاع
تعامالت ،اعتماد و آگاهیهای آنها گسترده است .درنتیجه ،فردی که تعامالت گسترده دارد به اقتضای
موقعیت خود به ارزشهای عامگرایانه توجه میکند و دامنة جذب ( )inclusionآن از حد دوستان،
خانواده و خویشاوندان فراتر میرود .شبکههای اجتماعی هنجارهای یاریرسانی یکسویه را فراهم
میکنند و مجراهایی را بهوجود میآورند که از طریق آن امکان شناسایی نیازمندان و خیرین فراهم
میشود .به بیان پاتنام ،افرادی که در شبکههای اجتماعی رسمی و غیررسمی عضویت و فعالیت دارند
بیش از کسانی که در این شبکهها حضور ندارند ،وقت و پول خود را صرف کارهای خیر میکنند.
فرضیة دوم و سوم رابطة کنش دگردوستانه و سرمایة اقتصادی و فرهنگی را بررسی کردند ،اما
در هر دو پیمایش رابطة آنها معنادار نبود .از اینرو ،بهمنظور اجتناب از اطالة کالم جدولها و
تحلیلها ذکر نشدهاند.
جدول  .4رابطة بین کنش دگردوستانه و نگرش دگردوستانه
کم

کنش دگردوستانه
نگرش دگردوستانه

1384

خوب
متوسط
بد

1394

خوب
متوسط
بد

متوسط

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

98
3
0

27/8
8/8
0
کم

کنش دگردوستانه
نگرش دگردوستانه

زیاد

116
9
0

32/9
26/5
0

139
22
0

متوسط

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

37
11
0

10/9
20/8
0

214
24
0

63/3
45/3
0

آماری

14/20
39/4
12/38 r=0/178 64/7
0
0
زیاد

87
18
0

آزمون

میانگین

آزمون
آماری

میانگین

9/47
25/7
10/89 r=0/176 34
10/70
0

تفاوت
معناداری
sig
=0/000

تفاوت
معناداری
sig
=0/000

دادههای جدول  4رابطة بین کنش دگردوستانه و نگرش دگردوستانه را نشان میدهد .همان
طورکه مشاهده میشود ،براساس دادههای هر دو پیمایش بین کنش دگردوستانه و نگرش
دگردوستانه رابطة معنادار و مستقیمی وجود دارد؛ یعنی با افزایش نگرش دگردوستانه ،کنش

مطالعة تطبيقي کنش دگردوستانة شهروندان تهراني (دو مقطع 405 )1394 -1384

دگردوستانة پاسخگویان نیز افزایش پیدا میکند و بالعکس .همچنین ،آزمون همبستگی پیرسون
نشان میدهد این رابطه براساس دادههای سال  )=0/176( 1394اندکی ضعیفتر از رابطة بهدست
آمده براساس دادههای سال  )=0/178( 1384است .رفتار افراد اغلب انعکاس پنداشتها و ذهنیت
آنان پیرامون مسائل مختلف است .در حوزة اخالق از اخالق نظری ( )ethicو عملی ()moral
سخن به میان میآید .اخالق نظری شامل نظامها ،باورها و ارزشهای اخالقی است که اغلب
موافقتی با اصول اخالقی عام ندارد ،اما آنچه اهمیت دارد پایبندی به این اصول در رفتارهاست .به
طور طبیعی ،بین این دو سطح فاصله وجود دارد ،اما گاهی فاصلة عمیق بین این دو نمایانگر بحران
اخالقی در سطح جامعه است.
جدول  .5رابطة بین کنش دگردوستانه و دینداری مناسکی
زیاد

کنش دگردوستانه
دینداری مناسکی

1384

موافق
بینابین
مخالف

1394

موافق
بینابین
مخالف

متوسط

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

18
54
29

26/5
31/8
18/4
کم

کنش دگردوستانه
دینداری مناسکی

کم

27
51
52

39/7
30
32/9

23
65
77

متوسط

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

64
93
35

53/8
48/9
49/3

36
62
18

30/3
32/6
25/4

آماری

12/14
33/8
12/20 r=0/123 38/2
13/14
48/7
زیاد

19
35
18

آزمون

میانگین

آزمون
آماری

میانگین

10/42
16
10/71 r=0/006 18/4
11/00
25/4

تفاوت
معناداری
sig
=0/014

تفاوت
معناداری
sig
=0/901

دادههای جدول  5رابطة بین کنش دگردوستانه و دینداری مناسکی را نشان میدهد .همان
طورکه مشاهده میشود ،براساس دادههای پیمایش سال  1384بین کنش دگردوستانه و دینداری
مناسکی رابطة معنادار و مستقیمی وجود دارد؛ یعنی با افزایش دینداری مناسکی ،دگردوستی
رفتاری پاسخگویان نیز افزایش پیدا میکند و بالعکس .سطح معناداری آزمون بهدستآمده در
پیمایش سال  1384نشان میدهد این رابطه در سطح  99درصد معنادار است ،اما در آزمون بهدست
آمده براساس پیمایش سال  1394رابطة خاصی بین کنش دگردوستانه و دینداری مناسکی مشاهده
نمیشود.
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جدول  .6رابطة بین کنش دگردوستانه و دینداری معرفتی
زیاد

کنش دگردوستانه
دینداری معرفتی

1384

موافق
بینابین
مخالف

1394

موافق
بینابین
مخالف

متوسط

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

84
21
0

29
23/6
0
کم

کنش دگردوستانه
دینداری معرفتی

کم

93
26
3

32/1
29/2
30

113
42
7

متوسط

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

127
57
11

50/2
49/6
57/9

70
41
5

27/7
35/7
26/3

آماری

12/24
39
13/29 r=0/142 47/2
14/90
70
زیاد

56
17
3

آزمون

میانگین

آزمون
آماری

میانگین

10/78
22/1
10/55 r=0/069 14/8
10/36
15/8

تفاوت
معناداری
sig
=0/005

تفاوت
معناداری
sig
=0/173

دادههای جدول  6رابطة بین کنش دگردوستانه و دینداری معرفتی را نشان میدهد .همانطورکه
مشاهده میشود ،براساس دادههای پیمایش سال  1384بین کنش دگردوستانه و دینداری معرفتی
رابطة معنادار و مستقیمی وجود دارد؛ یعنی با افزایش دینداری معرفتی ،دگردوستی رفتاری
پاسخگویان نیز افزایش پیدا میکند و بالعکس .سطح معناداری آزمون بهدستآمده در پیمایش سال
 1384نشان میدهد این رابطه در سطح  95درصد معنادار است ،اما در آزمون بهدستآمده براساس
پیمایش سال  1394رابطة خاصی بین کنش دگردوستانه و دینداری معرفتی مشاهده نمیشود .نتایج
بسیاری از تحقیقات بر تأثیر دینداری بر دگردوستی تأکید دارند (ویلسون ،)1998 ،اما این تأثیر از
دو منظر قابل بررسی است :بعد اول به اعتقادات و باورهای دینی و سفارش به اعمال دگردوستانه
در کتب دینی اشاره دارد و بعد دوم بر تکوین شبکههای اجتماعی ناشی از اعمال و مناسک دینی
یا حضور در اماکن مذهبی تأکید دارد (پارک و اسمیت2000 ،؛ بکر و دینگرا.)2001 ،

بررسی روابط چند متغیری
در پژوهش حاضر با استفاده از رگرسیون چندمتغیره ،واریانس متغیر وابسته از طریق برآورد سهم
هر متغیر مستقل تبیین میشود .در این بخش ،با استفاده از رگرسیون چندمتغیری با روش اینتر،
متغیر وابسته براساس متغیر مستقل پیشبینی و تبیین میشود و آن دسته از متغیرهایی که بهطور
خالص نقش معناداری در واریانس متغیر وابسته دارند ،مشخص میشوند.

مطالعة تطبيقي کنش دگردوستانة شهروندان تهراني (دو مقطع 407 )1394 -1384
جدول  .7مدل رگرسیونی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
1384

متغیرهای
مستقل

سرمایة اجتماعی
کنش دگردوستانه
سن
وضعیت تأهل
دینداری مناسکی
دینداری معرفتی
1394

متغیرهای
مستقل

سرمایة اجتماعی
کنش دگردوستانه
سن
وضعیت تأهل
دینداری مناسکی
دینداری معرفتی

Beta

Sig

آزمون

0/252
0/048
0/154
0/055
0/049
0/056

0/000
0/415
0/030
0/436
0/367
0/304

F=8/914

Beta

Sig

آزمون

0/251
0/074
0/058
0/148
0/037
0/030

0/000
0/213
0/393
0/028
0/501
0/599

F=5/487

Sig=0/000
R=0/383
R2=0/147
R2adj=0/130

Sig=0/000
R=0/314
R2=0/099
R2adj=0/081

جدول  7مدل رگرسیونی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را نشان میدهد .همانطورکه
معادلة رگرسیونی چندمتغیره نشان میدهد ،براساس یافتههای هر دو پیمایش تأثیر سرمایة اجتماعی
پاسخگویان با بتای معادل  0/252در سال  1384و بتای  0/251در سال  1394تنها متغیر معنادار در
بین متغیرهای واردشده در معادلة رگرسیونی بوده است و بیشترین سهم را در تبیین متغیر وابسته
داشته است .براساس یافتههای پیمایش سال  ،1384ضریب همبستگی چندگانه نیز برابر 0/383
بیانگر رابطة متوسط بین متغیرهای مستقل با وابسته است .ضریب نهایی رگرسیون چندمتغیره
(ضریب تعیین)  0/147است که مجذور آن یعنی ضریب تعیین تصحیحشده 1به میزان  0/130نشان
دهندة درصد تغییرات تبیینشده از سوی متغیرهای واردشده در معادله است .شایان ذکر است
درصد واقعی اصالحشده و خالص میزان تبیین تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل 13
درصد است .همچنین ،براساس یافتههای پیمایش سال  1394ضریب همبستگی چندگانه برابر
 0/314بیانگر رابطة متوسط رو به پایین بین متغیرهای مستقل با وابسته است .ضریب نهایی
رگرسیون چندمتغیره (ضریب تعیین)  0/099است که مجذور آن به میزان  0/081نشاندهندة درصد
تغییرات تبیینشده توسط متغیرهای واردشده در معادلة است که نشان میدهد درصد واقعی
اصالحشده و خالص میزان تبیین تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل  8/1درصد است.
1. Adjusted R-Square
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بحث و نتیجهگیری
انسان موجودی اجتماعی است که زندگی یا وجود انسانی او در بستر زندگی اجتماعی متبلور
میشود و تمام وجود انسان به وجود دیگران معطوف است .وضعیت کلی انسان و زادهشدن و
رشد او در خانواده موجب بهوجودآمدن دغدغة وجود دیگری و گفتوگوی مداوم با او شده
است .حتی منزویترین اشخاص نمیتوانند حضور و یاد دیگران را فراموش کنند و در تنهایی و
خلوت محض به زندگی ادامه دهند .انسان میخواهد خود را به دیگری بشناساند و دیگری را
آنگونه که واقعاً هست صرفنظر از رنگ ،نژاد ،قومیت و زبان و ...بشناسد ،اما انسان دربرابر
دیگری تکالیفی نیز دارد که این تکالیف را بهدلیل وظیفة محولشده یا بهدلیل خیرخواهی و
نوعدوستی انجام میدهد .توجه انسان به دیگری و درنظرگرفتن منافع وی سطوح متنوعی دارد.
گاهی انسان به منافع دیگری بیتوجه است و فقط بر منفعت شخصیاش تأکید دارد .در این
مرحله ،انسان گرفتار خودخواهی 1است .زمانی انسان ضمن توجه به منفعت خود منافع شخص
دیگر را نیز لحاظ میکند .در این مرحله ،انسان گامی فراتر میگذارد و به زعم دورکیم خصلت
فردگرایی اخالقی دارد .زمانیکه انسان منفعت دیگری را جایگزین منافع خود میداند ،ویژگی
نوعدوستانه در نظام شخصیت وی پدیدار میشود و به بیان لویناس دگردوستی پایة نظام اخالقی
است .نتایج پژوهش حاضر درمورد یکی از پایهایترین اصول اخالقی در بین شهروندان تهرانی
طی یک دهه نشان داد کنش دگردوستانه در فاصلة سال  1384تا  1394در بین شهروندان تهرانی
کاهش یافته است و میانگین آن از  12/56به  10/68رسیده است ،درحالیکه میانگین نگرش
دگردوستانه در یک دهه کاهش ناچیزی داشته است و از  43/22به  42/18رسیده است .شایان ذکر
است طی یک دهه فاصلة اخالق نظری 2و اخالق عملی 3رو به فزونی گذاشته است .کاهش
کنشهای دگردوستانه که در زمرة رفتارهای اخالقیاند ،تهدیدی برای نظم اجتماعی بهشمار
میروند .رشد فردگرایی رشد عقالنیت ابزاری و بوروکراتیکشدن روابط شخصی در افت این
کنشها اثرگذارند ،درحالیکه از بین عوامل اثرگذار بر کنش دگردوستانه ،سرمایة اجتماعی و
سرمایة اقتصادی شهروندان از سال  1384تا  1394سیر صعودی داشته است .درمورد وضعیت
دینداری شهروندان تهرانی میتوان گفت دینداری مناسکی بر دینداری معرفتی پیشی گرفته است.
در تبیین کنش دگردوستانه ،بیشترین تغییرات این متغیر را در هر دو پیمایش سرمایة اجتماعی رقم
1. Egoism
2. Ethic
3. Moral
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زده است .به بیان پاتنام ،شبکههای اجتماعی شرایطی را فراهم میکنند که افراد از طریق آن به
یکدیگر برای کار خیر یاری میرسانند .این شبکهها هنجارهای معاملة متقابل را تقویت میکنند و
بر توجه به رفاه دیگران تأکید دارند .بهعقیدة او ،افرادی که در شبکههای اجتماعی رسمی و
غیررسمی عضویت و فعالیت دارند نسبت به کسانی که در این شبکهها حضور ندارند ،وقت و پول
خود را بیشتر صرف کارهای خیر میکنند (پاتنام .)117 :2000 ،همچنین ،برخی از نظریهپردازان که
به تأثیر دینداری بر دگردوستی تأکید دارند ،عالوهبر تأثیر باورها و اعتقادات دینی بر ترغیب افراد
به این قبیل کنشها ،به عامل مهم دیگری یعنی تکوین شبکههای اجتماعی ناشی از مناسک دینی
اشاره دارند که درواقع نوعی سرمایة اجتماعی دینمحور پدید میآید که نقش آن در تشویق افراد
برای کنشهای دگردوستانه بسیار پررنگ است .برایناساس ،معنادارنبودن رابطة انواع دینداری با
دگردوستی در پیمایش سال  1394اینگونه توجیه میشود که دینداری از طریق پدیدآوردن سرمایة
اجتماعی بر کنش دگردوستانه تأثیر غیرمستقیم دارد.
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