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  چکیده

تواند به عنوان یک اثر سینرژیک مي ي،بزرگ اجتماعهای گروه يتحمل تنوع ذاتمدارا به معني 
مقاله پژوهشي درصدد است تا  . اینو محیطي اقتصادی اجتماعي درنظر گرفته شود فردیهای ویژگي

توانند بر میزان مدارا مي نشان دهد چگونه متغیرهای اقتصادی همچون متوسط درآمد، منطقه سکونت و...
 برای سنجش مدارای اجتماعي در جامعه مورد مطالعه بادر بین شهروندان موثر واقع شوند. از این رو، 

، اجتماعي، فردیمدل كینگ )با ابعاد مدارای  پایهمقیاسي چند بعدی بر و استفاده از روش پیمایشي 
 15نفر، جمعیت نمونه از افراد  400 میزان( پرداخته و با احتساب حجم نمونه به جنسیتي، مذهبي ،سیاسي

پرسشنامه به  تفاده ازانتخاب شده است. با اسای خوشهگیری به وسیله نمونه شهر مشهدسال به باالی 
بر اساس  اند.بط تحلیل و گزارش شدهتافزارهای مربه وسیله نرمها اقدام شده و دادهها آوری دادهجمع
مدارا در سطح متوسط است. در حالي كه  شاخص كل میزان در جامعه مورد مطالعه، تحقیق،های یافته

در  اجتماعيو  فردیمدارای عاد شاخص مدارا، میزان سرمایه اقتصادی پایین گزارش شده است. در بین اب
با این حال، بین  د.ندر سطح پایین قرار دارو مدارای سیاسي  مدارای جنسیتي و سطح متوسط به باال

میزان سرمایه اقتصادی و میزان مدارا در بین شهروندان رابطه مثبت وجود دارد. دو متغیر اعتماد تعمیم 
د میزان مدارا در بین شهروندان موثر هستند. بدین ترتیب كه یافته و مشاركت اجتماعي در بهبو

های انجمني و ایجاد شهرونداني كه سرمایه اقتصادی و در نتیجه منابع بیشتری برای شركت در فعالیت
تری نیز برخوردار بوده و انعطاف بیشتری در روابط مداوم با سایر شهروندان دارند از اعتماد تعمیم یافته

 دهند.مي ها از خود نشانتفاوت مقابل پذیرش

 مدارا، سرمایه اقتصادی، مشاركت اجتماعي، اعتمادواژگان کلیدی: 

                                                           
  شناسي سالمت دانشگاه تبریز، تبریز ایران. )نویسنده مسئول(اجتماعي دانشگاه تبریز و عضو قطب علمي جامعهدانشیار گروه علوم  .1

   f.golabi@tabrizu.ac.ir 
  yahoo.com1351aghdam@      شناسي سالمت دانشگاه تبریز ، تبریز ایران.استاد گروه علوم اجتماعي دانشگاه تبریز و مدیر قطب علمي جامعه .2
 t.aghayari@tabrizu.ac.ir    اجتماعي دانشگاه تبریز، تبریز ایران.دانشیار گروه علوم  .3
  sh.zardmuie@gmail.com  شناسي اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز، تبریز ایران.دانشجوی دكتری جامعه .4

https://doi.org/10.22034/JEDS.2021.45615.1516
https://sociology.tabrizu.ac.ir/
mailto:aghdam1351@yahoo.com


 1400 ز و زمستانپاییشناسي اقتصادي و توسعه، سال دهم، صلنامه جامعهدو ف 28
 

 

 

 و بیان مسألهمقدمه 

واسطه  به عنوان و لیآن است. به منظور تسه یاعضا نیاز تعامل ب دهیچیشبکه پ کیجامعه 
 نیای از قوانكنند، مجموعهمي جادیا ياملعت ینهادها و سازوكارها ی جامعه، اعضايتعامالت نیچن

 هیو توج یگذارارزش یبرا یرا به عنوان ابزار يهای فرهنگمیكنند، پارادامي جادیمشترک را ا
مربوطه،  یندهایفرا يكنند. در طمي میترس ياجتماع طیمح یمعمار يو طراح ياهداف اجتماع

كنند و مي ریدرگ گریکدیخود را با  يذات یرفتار ی، عادات و الگوهادیعقا ها،دهیا ها،دگاهیافراد د
 يطور قابل توجهممکن است به یعناصر نیهای سازنده چنيژگیگذارند. ومي به اشتراک

توسعه ، رونی. از ایکدیگر نیز باشندها ممکن است مکمل يژگیو نیحال، ا نیا امتفاوت باشد. ب
 نیچن یبرا يدارد. شرط اصل يبستگ یفرد زیهای متمایيمداوم توانا یيافزابه هم ياجتماع داریپا

 و مطلوب است يعیقابل تحمل، بلکه طببه عنوان امری افراد نه تنها  زیتما رشی، پذیيافزاهم
 (.2: 2015 ،1یماد)

 یبرا يعموم یيتوانا باچگونه مدارا،  نشان دهد كه هدف از نگارش این مقاله آن است
 3دای( و فلور2010) 2ينیطور كه تابلهمان ثروت قرار دارد. عیتوز ریتحت تأث ها،تنوع رشیپذ
كاهش  از طریقرا  يو توسعه اجتماع یعدم مدارا، رشد اقتصاد رفتار ،كنندمي انی( ب2006)
از  تیها و استعدادها و حمادهیممانعت از حركت آزاد ا ،یكارگزاران اقتصاد نیب یو همکار عتمادا

 تی( در مورد اهم2004) 4ورنسکوفی، بهمچنیندهد. مي قرار ریتحت تاث ياسیس تیومیفساد و ق
باعث كاهش رشد  یدهد كه نابرابرمي و نشان كردهبحث  یرشد اقتصاد یمدارا در افراد برا

 ریتاث نیا ،دانندمي را نسبتاً ناعادالنه این نابرابریكه مردم  ياما در جوامع ،شودمي یقتصادا
 است. شتریب

مختلف  یتواند بر روندهامي ،ياجتماع دهیپد کیبه عنوان  ،مداراطور كه گفته شد، همان
 يطراحهای مؤلفه سیمای بر نیز به نوبه خود امر نیو ا موثر باشد یمربوط به رشد اقتصاد

كند، مدارا نشان دهنده مي ( استدالل2014) 5يگذارد. همانطور كه لمي ریتأث يو اجتماع یاقتصاد
 است. ينشانگر انسجام اجتماع و کیدموكرات ياسیفرهنگ س کی يعنصر اصل

دانست.  ياسیو س ياجتماع طیمح اتیخصوص فرعيتوان محصول مي را ياجتماع مدارای
، يهای اجتماعدر تعامل افراد و گروه ریدرگ ياجتماع ی، نهادها و سازوكارهاکیدموكرات تیوضع

 جامعه یاعضا نیتعامالت ب كننده لیطور خاص تعد به مشترک یو ارزشها نیهنجارها، قوان
 قیمنتقل كرد و از طر ينسل نیب یریادگی قیتوان از طرمي را مدارا از يخصمش. سطح است
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همچنین، مقدار معیني از مدارا تحت تاثیر روابط  افراد به دست آورد. يزندگ اتیآموزش و تجرب
شود. چنین مي پیچیده بین افراد طي فعالیت اقتصادی و فرایندهای اجتماعي مرتبط با آن، ایجاد

كند بلکه پویایي اجتماعي و نمي یي فقط حمایت مادی برای موجودیت جامعه فراهمهافعالیت
جامعه با نحوه  کی یاقتصاد تی، وضعجهیدر نت زد.سامي پیکربندی زمینه اجتماعي را نیز متاثر

 آن مرتبط است. یاعضا وندیپ

: ابدیمي شیافزا یبا توسعه اقتصاد وندیدر پ ياجتماع مدارای، توان گفتمي يبه طور كل
با  یها وجود ندارد، اما كشورهامؤلفه نیو عملکرد ا یمنابع اقتصاد نیب ارتباط مستقیمي اگرچه»

در زمینه درآمد متوسط  دارای یكشورها كم درآمد و یاز كشورها يدرآمد باال بطور قابل توجه
 (.73: 2015، 1)پورتر« رندیگمي يشیپي اجتماع مدارای

ی دستیابي )برا ياز رقابت اجتماع یشتریتواند به سطح بمي درآمد عیهای مختلف توزسبک
 يزندگ طیو شرا التیبه تحص ي، دسترسيبهداشتهای ، مراقبتياجتماع یایمشاغل، مزا به

منجر  ي(های مسلط اجتماعتیباالتر و موقع ياجتماع تیوضع ی كسبتقابل )برا يحت ایبهتر( 
 (.5: 2015 ،مایدرا تسهیل كند ) يانسجام اجتماعافزایش ممکن است یا بر عکس،  .شود

كند مي اثبات این نظریه فراهمتجربي برای اثبات یا عدم هایي از این رو، مقاله حاضر داده
های اجتماعي سرمایه اقتصادی همچون توان مدارای اجتماعي را با استفاده از مولفهمي كه آیا

نحوه توزیع درآمد در جامعه و ارزشیابي خود و دیگران توسط افراد در قالب این سرمایه توضیح 
 داد یا خیر.

عات وثیقي در اختیار نیست. از این رو، در خصوص وضعیت مدارا در كشورمان، آمار و اطال
تواند تا حدودی وضعیت را روشن مي به برخي از آمار رسمي كشور و مطالعات دانشگاهي كه

مورد  74995خراسان رضوی با داشتن  1395شود: بر اساس سالنامه آماری سال مي نماید، اشاره
 دوم از حیث تعداد نزاع قرار دارد جمعي بعد از تهران در رتبهمورد نزاع دسته290نزاع فردی و 

(. بر اساس آمار رسمي سازمان پزشکي قانوني خراسان رضوی 558: 1395)سالنامه آماری، 
سال گذشته حدود پنج درصد افزایش داشته  10میانگین آمار نزاع در این استان طي (، 1398)

دهنده تبعات اولیه و  این افزایش خشونت خود نشان(. 2)سایت سازمان پزشکي قانوني كشور است
مدارا امکان همزیستي  ،بنابراین .باشدآشکار فقدان و یا كاهش مدارا در بین شهروندان مي

متفاوتي دارند، در یک جامعه واحد فراهم آورده است زیرا های آمیز افرادی را كه دیدگاهمسالمت
را به وجود آورده است  از تعارضاتای عدم نهادینه شدن روحیه مدارا در كنشگران طیف گسترده

كه دامنه آن از سطح برخوردهای محدود میان كنشگران فردی آغاز و تا سركوب و حذف عقاید 

                                                           
1. Porter 

2. http://www.lmo.ir/web_directory/54011-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9.html 

http://www.lmo.ir/web_directory/54011-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9.html


 1400 ز و زمستانپاییشناسي اقتصادي و توسعه، سال دهم، صلنامه جامعهدو ف 30
 

 

 

یابد. ما هر روزه شاهد بروز ادامه ميها مانند جوامع و دولتتر متفاوت در سطح ساختارهای وسیع
یاد و غیره و یا خشونت به اشکال مختلف به صورت لفظي و كالمي همچون دشنام، داد و فر

حتي خشونت جسماني مالیم و شدید از هل داد، ضرب و جرح تا قتل، در اطراف خود هستیم 
 دهد عدم اشتغال و ضعف ماليهای مطالعات دانشگاهي نشان ميیافته (.25: 1996 ،1تریاندیس)

عوامل ( از 1392 ،داوری) ( و فقر1390 زاده،)حسین (، احساس محرومیت نسبي1386 )نظری،
 موثر در گرایش به نزاع است.

در بین دانشجویان، محقق اردبیلي  1384-1383ای در سال تحصیلي بر اساس مطالعه
مدارای ، 64/2، مدارای قومیتي 47/2مدارای ملیتي ، 10/2( 3-0) میزان مدارای دیني در بازه

 92/1مدارای اجتماعي بوده است. در همین تحقیق كل  31/2و مدارای با مجرمان  13/2سیاسي 
سال  18(. در مطالعه دیگری در بین ساكنان باالی 130: 1383زاده و همکاران، )سراج بوده است

-34بوده است )بازه نمره  106و مردان برابر با  107مدارای اجتماعي زنان برابر با ، شهر اصفهان
نشجویان دانشگاه عالمه (. مطالعه دیگری در بین دا368: 1390)ادیبي سده و همکاران،  (170

، مدارای 8/3حاكي از آن است كه مدارای اجتماعي  1388-1387طباطبایي در سال تحصیلي 
 (.80: 1388پور و همکاران، )شارع باشدمي 5-1در بازه  2/3رفتاری -، مدارای اخالقي5/4سیاسي 

ان از پایین شود میزان مدارا و ابعاد آن در مطالعات مختلف نشطور كه مشاهده ميهمان
بودن میزان مدارا است. از این رو، مطالعه حاضر در صدد است تا نشان دهد آیا سرمایه اقتصادی 

 تواند در افزایش میزان مدارا موثر واقع شود یا خیر.های آن ميو مولفه

  مبانی نظری تحقیق
 مدارا 

 دادن كردن، اجازه تحمل معنای به« 2تولرو»التین ی هریش از های اروپایي،زبان در «مدارا»واژه 
 است دادن اجازه و بردن یا كردن حمل معنای به «3تولو» مصدر با واژه این. است كردن ابقا و
 غربى آن، بیشتر برای ویژگى روش سیاسى حکومت به در معناى جدیدو  (17:1378 ژاندرون،)

كه تساهل و تسامح یا مدارا در ادبیات فارسى، اخالقى یا دینى. درحالىهاى رود تا شیوهكار مى
در فارسى به معناى تساهل، تسامح، مدارا،  واژهاین بیشتر مفهومى اخالقى است تا سیاسى. اما 

 (.100 :1379فوالدی، )شکیبایي و تحمل ترجمه شده است. 

مجبورشان كن »كتابي به نام نخستین فردی بود كه در غرب نظریه تساهل را در  4پیر بیل
در دفاع از مدارای مذهبي ارائه كرده است. او باور به دین را برداشت و خداوند را  «تا بگروند
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معتقد بود كه چون خرد انسان فاقد قابلیت مطلق است  دانست وذهني مي دیدگاهي شخصي و
صاحبنظران این تعریف از ای عده است.« ایقان اصل عدم»آن پذیرش  و دارد وجود راه پس یک

 (.1392رضوی، ) كنندرا بنیاد نظری و عملي مدارا قلمداد مي

در باب ای انداز نظری خود را در كتابي تحت عنوان رسالهچشم 1687در سال كه  جان الک

ویژه در انگلستان را  و بها دم تساهل در اروپعابتدا باید سد بزرگ  تحریر درآورد تساهل به رشته

و عقاید تثبیت ها جای مرجعیت سنت جایگزیني تجربه و احساس فردی به .داشتبرمي از سر راه

الک  كرد. عدم خشونت كه در اندیشهشده، كمک شایاني به روح فردگرایي و تکثر و تساهل مي

یابد عبارت است از قبول و پذیرش آنچه كه قبول نداریم و به صورت تساهل مذهبي نمود مي به

ا این اعتراض همواره معطوف به یک نوع خویشتنداری و صیانت خود از طرد و آن معترضیم، ام

خواهد وظایف دولت و كلیسا و نیز او مي (.7 :1377الک، ) است یا یک اندیشه انهدام یک تفکر

كنند، از هم گذاشته، را به تناسب هدفي كه هر یک دنبال ميشان وسایلي را كه قانوناً در اختیار

اشخاص، كلیساها و حتي دولت به بهانۀ دین، حق تجاوز به حقوق  ،بر گفتۀ ویبنا  .جدا سازد

 رسد كه بتواند با نمي مدني و مواهب دنیوی دیگران را ندارند و قدرت فرمانروا نیز تا بدان جا

 ؛ شریفي:177 الک،) د، احکام ایمان و اشکال عبادات را معین كنداستفاده از نیروی قوانین خو

حفظ جان و مال مردم  ،الک تنها وظیفه حاكم یا دولت را تأمین امنیت، سالمت ،بنابراین (.22

-سادا ) دانددیني ریاحي مي تحمیل مسائل پایه و پیامد زور دربي داند و ایمان اجباری رامي

استدالل الک در تأیید تساهل، استداللي اساساً سیاسي است  ،بنابراین (99-100 :1378 ژاندرون،

  (.78: 1378 ژاندرون،-سادا ) نه دین پژوهانه و

را كه الک در باب تساهل  او خطوطي. به كمال خود رسید 1مفهوم تساهل در اندیشه میل

جان الک برای  را كههایي با قوت بیشتری دنبال كرد و اغلب محدودیترا  ترسیم نموده بود

تنها توجیه برای دخالت در آزادی  ،به نظر میل .مفهوم تساهل قائل شده بود، كنار گذاشت

 گلشاهي،) دیگران به خطر افتد واسطۀ این اعمال، آزادی این است كه به دیگران و عدم تساهل

نموده بود را با ترسیم  باب مسئله مدارا استوارت میل خطوطي را كه جان الک در. (34: 1377

ا قوت بیشتری ب د در مکاتب استاین اعتقاد كه مدارا امری اخالقي است و الزمه آن، وجود تعد

تنوع نه تنها  كه معتقد است لورالیسم است بدین دلیلپ نای تفکر میل مبني برد. مبپیگیری كر

مؤكد آن است كه همچنین  فظ و بسط آن بکوشدح دولت نیز باید در باید وجود داشته باشد بلکه

این حق انتخاب ممکن نیست  بخواهند خودمختار باشند باید حق انتخاب داشته وها اگر انسان

  (23: 1392 شریفي،؛ 26-25: 1376 بهشتي،) كه تنوع و تعدد افکار وجود داردای جامعه مگر در

                                                           
1. John Stuart Mill 
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خالقي یا نمایانگر تکلیف ي التیضف نظری و نیز مدارا اعتقاد را نه موضعي كامالً 1گرامشي
دهد، بدین معنا كه آن را ربط مي )2راكسیس)پ را به عمل مؤثر آند، بلکه دانه دیگری ميب احترام

داند، با این دید مدارا از نظر تفاوتي ميبي مقابلشرط تعهد گروه اجتماعي و عمل سیاسي و نقطۀ 
كه در اساس با هم توافق دارند و هایي نسانهاست، انسانا شنود بین گرامشي، روش گفت و

هماهنگي ایجاد  تركاَ انجام دهندكه باید مش مشترک علمي خود و عملي كوشند تا بین اصولمي
كند این است كه در مورد خطا و اشتباه هیچ تاكید مي را كه گرامشي بر آن اما آن چه. كنند

به نود سرباز زند، و ش در اشتباه باشد و از گفت يوجود داشته باشد، زیرا اگر كستواند نمي مدارایي
 یگرد ،انددخواهد و درست ميمي خودیندیشد كه ن گونه بهر كس حق دارد همااین بهانه كه 

شتباه بودن اتوان با او مدارا كرد، زیرا آزادی اندیشیدن مساوی با آزادی خطا كردن و در نمي
 (217-214: 1378ژاندرون،-سادا )نیست

تحمل و مدارا را بخشي از سرمایه  3شناختي، جامعه شناساني از جمله كینگ منظر جامعهاز 
اند. بنابراین، بدون مایه اجتماعي و سرمایه انساني دو مفهوم درهم تنیدهدانند. سراجتماعي مي
توان از سرمایه انساني استفاده مطلوب نمود. هنگامي كه افراد اعتماد متقابل و نمي تحمل و مدارا

روابط مبتني بر همکاری داشته باشند، كار گروهي به شکل موثر انجام خواهد گرفت. روابط 
های جامعه است. به این ترتیب، جوامع و عیین كننده سطح عملکردی سازمانانساني مطلوب، ت

كه تحمل و مدارای بیشتری دارند، دارای افراد با سرمایه انساني بیشتر هستند و هایي سازمان
موجب ایجاد زمینه رسیدن به وضعیت رضایت نسبي، جذب افراد دارای افکار گوناگون و استفاده 

در حالي كه تحمل و مدارا نکردن  گردند؛ی فکری و انساني در سازمان ميهاموثرتر از سرمایه
شود. كینگ مفهوم مدارا را از موجب از دست رفتن بخش عظیمي از منابع انساني در جامعه مي

)اعمال  كند و برای مدارا سه بعد مدارای هویتيرفتارای مشابه با رفتار مداراگرایانه تفکیک مي
های دیگران مانند ملیت، دین و قومیت و...(، مدارای سیاسي و مدارای يمدارا نسبت به ویژگ

 (.1398رفتاری را در نظر گرفته است)روزبهاني،  _اخالقي

توان از مدارا سخن گفت كه همه كساني كه در آن تنها وقتي مي»از دیدگاه هابرماس 
معرفتي اعتقادات و  اختالفكردن خود را به نحوی عاقالنه بر كنند، نفي و طردمشاركت مي

( از منظر هابرماس، 102: 1381 نظام بهرامي،«)مواضع كه همیشه تداوم خواهد یافت استوار كنند
كنندگان در زیست جهان با همدیگر بحث كنند و هر فردی شود كه مباحثهمدارا زماني حاصل مي

ركت داشته باشد. وی در بندی( این امکان را داشته باشد كه در گفتگوی آزاد ش)فارغ از هر تقسیم
توان اظهار كرد كه زیست جهان مکان متعالي است كه گوینده و مي»این باره معتقد است كه 

كنند كه سخنانشان با جهان شوند و به طور متقابل ادعا ميشنونده در آن با یکدیگر مواجه مي

                                                           
1. Antonio Gramsci 
2. Praxis 

3 King  
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های خود را مورد دعویتوانند اعتبار این جایي است كه آنها ميشان متناسب است و این همان
هایي های شان را حل و فصل كنند و به سازشها و توافقانتقاد و تایید قرار دهند، عدم سازش

 (.126: 1987 )هابرماس، «دست یابند

باز بودن، فراگیر بودن و پذیرش » كند:گونه تعریف مي( مدارا را این10: 2003)فلوریدا 
 1كرنئو و ژان یكه برا ير حالد. «های زندگيه و رسمها، نژادها و همه راگوناگوني قومیت

مدرن  يجوامع غرب «مشخص» يژگیو و «احترام به تنوع»نشان دهنده  ، مدارا(691: 2009)
 كند.مي زیمتما ياز جوامع سنت ياست، كه آنها را به روشن

 را اعمالي و عقاید نگهداری یا های شخصيویژگي داشتن دیگران برای گذاشتن آزاد مدارا،
 ،2)دنیس گیرندمي نظر در تنفرانگیز یا اشتباه عملي عنوان به را آن دیگران كه كندمي توصیف
 وجود خشونت و زور از استفاده امکان كه دارد معنا زماني مدارا عمل (. به عبارت دیگر3: 2007
 شمردن ارزشمند آنها، از یادگیری و دیگران به توجه به معني مدارا و تحمل. باشد داشته
 كشف غیرمنصفانه، های قالبياندیشه نپذیرفتن های فرهنگي،شکاف بر زدن پل ها،تفاوت
خویشتن  را مدارا ،4وگت (.2006:2 ،3الینس) است جدید ایجاد متحدان و های مشترکزمینه
. داندمي كنیم،مي تهدید احساس به آن نسبت كه چیزی یا نداریم دوست كه چیزی برابر در داری

 گروه در هماهنگي ترویج سیاسي، یا اجتماعي گروه یک حفظ برای معموالً ما كه است معتقد او
 كنار به تمایل به عنوان را ( مدارا2010) 6(. هازاما2008:145 ،5ولهارد) كنیممي انتخاب را راه این

 از فراتر چیزی مدارا. كندمي تعریف های مخالفها و گروهپوشي از ایدهچشم یا و گذاشتن
 با توأم تحمل رسدمي نظر به. است خویشتنداری تمرین و های منفي سركوب كنندهپاسخ

 آن با دیگران هایي كهروش به دهدمي اجازه افراد به كه چرا است رضایت و احساس مطلوبیت
 فضیلتي عنوان به مدارا (. بدین ترتیب2007 ،7كومن و دیجکر) كنند عمل و بیاندیشند مخالفند،
 كه كندمي فراهم را هایيو گروه افراد آمیزصلح همزیستي امکان ای سیاسي،قاعده و اجتماعي

 (.2002 ،8)گالئوتي كنندمي زندگي ای واحدجامعه در متفاوت هایروش با و دارند های متفاوتيدیدگاه

 خالل از را نگرش یعني گیرد؛مي نظر در« 9رفتاری گرایش»یک  را مدارا( 1997) وگت
: 2004 ،11)فِلپس گیردمي قرار« 10نگرش»مقابل  در فوق مفهوم معنا، این در كه یابدرفتار درمي

                                                           
1. Corneo and Jeanne 

2. Dennis 

3. Lyness 
4. Vogt 

5. Vollhardt 

6. Hazama 
7. Dijker, Koomen 

8. Galeotti 

9. Behavioral Disposition 
10. Attitude 

11. Phelps 
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 نیازهایي دارد؟ چه مدنیت: پرسدمي كه آیدمي سیاسي علوم از سنت وگت نظر در مدارا (. سازه24
 تریناساسي است كه این دهندمي سؤال این به وگت جمله از سیاسي علوم دانشمندان كه پاسخي

 اساس بر (. وی1997 ،1كولِسنت، 2004 )فِلپس، مداراست مدني، جامعه نگهداری برای ضرورت
 به نسبت منفي شامل نگرش دهد مدارامي نشان (1982) ماركوس و پیرسون سولیوان، كار

 جزء دو این اگر وی نظر است. در همزمان طور به آنها هایآزادی و حقوق از حمایت و دیگران
 كارهای داده ارائه مدارا از كه وگت توصیفي در. ندارد وجود مدارا نشوند، ارائه همزمان طوربه

 است كرده ادغام هم با ( را1982) تكرُبِ ( و1976) كینگ (،1971) كریک قبیل تر ازقدیمي
 (.25: 2004 ، )فِلپس

 سیاسي، مدارای: دارند همپوشي یکدیگر با كه كندمي تقسیم سه دسته به را مدارا وگت
 خودداری سیاسي به مدارای از او (. منظور1997 كولسِنت،، 2004 )فِلپس، اجتماعي و اخالقي

 است دیگران های مدنيآزادی به احترام یا عمومي در فضای افراد عمل با مواجه در ارادی
افراد در  عمل با مواجه در ارادی خودداری سیاسي به مدارای دیگر عبارت به (.26: 2004 فِلپس،)

(. مدارای 4 :1997 )كولسِنت، نباشد توافق و عالقه مورد كه دارد اشاره زندگي عمومي فضای
 (.26: 2004 فِلپس،) است خصوصي فضای در دیگران اعمال به نسبت مدارا از حاكي نیز اخالقي

 ؟شود محدودقانون  توسط باید هستند، غیرهمنوا جنسي نظر از كه افرادی اعمال آیا مثال عنوان به

توافق  به دلیل كه شودمي حقوقي به مربوط اخالقي و سیاسي مدارای میان تفاوت
 قرارداد از منظور. است شده واگذار آنها به اجتماعي قراردادهای از پیروی سر بر شهروندان
خیر »ساختن  برای های مختلفسهمیه به نسبت كه است شهرونداني میان توافق اجتماعي،

مورد عالقه  زندگي كردن دنبال برای افراد كامل آزادی مقابلِ در این كه كنندمي مدارا «2عمومي
 و ...شودمي ساخته شهروندان تمام سود برای كه است خیری عمومي، خیر. دارد قرار شان

 اجتماع كه گروهي عنوان به «ما»حق  كه است مطلب این درباره منطقي گفتمان محصول
 (4 :1997 )كولسِنت، چیست؟ اند،نهاده بنا را معیني

 ایجاد پي در كه رودمي كار به كساني به نسبت سیاسي مدارای گفت توانمي به طور كلي
 به عمومي، خیر فضای از خارج كه است كساني به نسبت اخالقي، مدارای و هستند عمومي خیر

 .هستند خود برای خوب زندگي ایجاد دنبال

چه  است، بودن انسان های مختلفحالت به نسبت مدارا اجتماعي مدارای از وگت منظور
 در كه آنهایي چه و جنسیت، و پوست رنگ مانند است افراد همراه تولد هنگام از كه هایيویژگي

 فِلپس،) كردن صحبت زبان مانند شوندمي كسب اجتماعي شدن فرایند طریق از زندگي طول
 (.  5: 1997 كولسِنت، ،25: 2004

                                                           
1. Colesante 

2. Common Good 
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 رفتارهایي و اعمال بلکه مدارا نیستند عدم یا مدارا ها موضوعویژگي این كندمي اشاره وگت
 یا مناسب قالبي تصورات وسیله است به ممکن هستند، ارتباط در افراد از معیني یهاویژگي با كه

 (.26: 2004 فِلپس،) نشوند شوند یا واقع مدارا مورد نتیجه در و شوند متصور نامناسب

 آنچه وگت روی منحصراً اند،مدارا نامیده نیز آنها آنچه بررسي در( 1993) ریِسر و چیکِرینگ
 مدارای اجتماعي روی اساساً آنها اگرچه اند؛كرده تمركز دهد،مي قرار مدارا اجتماعي قلمرو در

 عرصه در و هم خصوصي عرصه در هم دیگران اعمال و عقاید به نسبت مدارا امااند كرده تمركز
 به آنها. همپوشي دارد وگت نظر در اخالقي و سیاسي مدارای با كهاند برشمرده نیز را عمومي

 به آنها آنچه عالوه به. بین فردی و بین فرهنگي اند:كرده توجه موقعیت دو حضور عنوان به مدارا
 كنند تأكید رفتار اینکه روی جای به آنها. است متفاوت وگت سازه با گیرندمي نظر در مدارا عنوان
 كه افرادی ریِسر و نظر چیکِرینگ از (.2004 فِلپس،) اندشده متمركز «گرایش» روی بیشتر

 افراد به آن، بر عالوه كنند بلکهنمي تحمل ها رانامالیمت و مشکالت تنها هستند مداراجو
 آنها با 1اجتماعي صمیمیت در جستجوی حتي و گویندمي خوش آمد باز آغوش با خود از متفاوت
 .كندمي كمک وگت نظر در سیاسي حوزه مدارای از آنها سازة تشخیص در ما به این كه هستند

 (1388 )عسگری،

 منفي مدارای و مثبت مدارای دستۀ دو به را مدارا خود، نوبه به نیز(  1987) 2اسکارمن
حال  به مردم كردن رها و مردم امور در مداخله عدم معنای به منفي مدارای. است تقسیم كرده

زندگي،  مختلف مسائل با ارتباط در فرد هر نظر، این پایه بر. است شده معرفي خودشان
 را آزادی فرد محدودة در دخالت حق افراد و است كامل آزادی ها دارایگیریتصمیم ها وگزینش

 برای های مردمآزادی و حقوق از پشتیباني به معني مثبت مدارای دیگر، طرف از .)همان( ندارند
. است جامعه در های برابرفرصت از ها،اقلیت آنها، به ویژه و برخورداری زندگي اهداف به دستیابي

 از كه اقتصادی و اجتماعي خدمات مدد به توانندمردم مي مثبت، مدارای به كارگیری سایه در
 (.1381 )افشاني، شوند مندبهره جامعه در امکانات موجود از شود،مي ارائه دولت سوی

تقسیم  رفتاری و سیاسي هویتي، دستۀ سه به موضوع، برحسب را مدارا( 1976) كینگ پیتر
 :است ترتیب بدین بندیتقسیم این. است كرده

 كه خود نیستند اختیاری یي كههاویژگي به نسبت مدارا اعِمال یعني هویتي مدارای -1
های قومیت و های گوناگونملیت مختلف، ادیان قبیل از های مختلفهویت به نسبت مدارا شامل
 شود؛مي متمایز

 فرد نیستند؛ تأیید مورد كه هایي استگروه برای حق قبول به ناظر كه سیاسي مدارای -2

                                                           
1. Social Closeness 

2. Scarman 
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 جنسیتي، روابط الگوهای در مدارا: مداراست نوع سه به ناظر خود كه رفتاری مدارای -3
 (.1383 بشیریه، و1383 دیگران، و زاده)سراج مجرمان به نسبت مدارا و جرم، به نسبت مدارا

 لحاظ به را اجتماعي مدارای و كرده اقدام مدارا بندیتقسیم به نیز( 1972) 1اشمیت گلد
 دسته دو به خود نوبه به نیز فعال مدارای است؛ كرده تقسیم منفعل و فعال دستۀ دو به تحلیلي
 لحاظ شفاهي به فرد كه است معني بدین انتزاعي فعال مدارای. شودمي تقسیم عیني و انتزاعي

 به معتقد شفاهاً اینکه بر عالوه فرد كه زماني و باشد متفاوت دیگرانِ به نسبت مدارا به معتقد
 فعال عیني مدارای به تبدیل داد، نشان را خود مدارای نیز عمالً بود دیگران به نسبت مدارا
مانند  دارد یکدیگر به نسبت افراد تفاوتيبي نوعي از حکایت نیز منفعل مدارای. شودمي

 .كنند توجه یکدیگر به اینکه بدون كنندمي تردد خیابان در كه شهرونداني

صورت  موفقیت ها باعرصه سایر در توسعه و اجتماعي توسعۀ اگر اشمیت، گلد اعتقاد به
 روند ادامۀ است معتقد وی همچنین،. شود تبدیل فعال مدارای به باید منفعل مدارای باشد، گرفته
 پیشینۀ گرفتن نظر در بدون جنایي، ضوابط تشخیص عنوان به مجدد، پذیریجامعه اصول توسعۀ

 كه است این از حاكي همگي عالقگي،بي و ناكامي منفعل، مدارای است؛ خطرناک مدارا نوع این
 (.161: 1972 اشمیت، )گلد یافت خواهند گسترش دوباره آمیز،های خشونتواكنش

كه توانایي اند پژوهشگران علوم اجتماعي، متغیرهای گوناگوني را معرفي كردهمحققان و 
اثرگذاری بر مدارا و افزایش و كاهش آن را دارا هستند. در ادامه نظریات مورد نظر در این 

 پژوهش و نحوه اثرگذاری آنها بر مدارا به طور اجمال مورد بررسي قرار گرفته است.

 اقتصادی سرمایه

شیوه تولید و » یماركس برااز جمله عوامل تاثیرگذار بر میزان مدارا سرمایه اقتصادی است. 
 یيربنایو ز نیادیبن ينقش ،ياجتماع - يخیتحوالت تار  انیها در جرانسان «یماد يزندگ طیشرا

و  دیتول یروهایاز تحول در ن يكار ناش میو تقس يماركس، مالکیت خصوص شهیقائل است. در اند
 دگاهیاز د بیترت نیاست. بد ياجتماع یو نابرابر یقشربند يعامل اصل دیبه مازاد تول يابیدست

 کیو تفک زیتما یثانو جهیمنزلت و درآمد، تنها نت ت،یو مالک يماركس، تفاوت در رتبه اجتماع
 جهینت نیا یدارهیدر خصوص جامعه سرما یافکار و یتوان از بازسازمي نیاست. بنابرا ياجتماع

 يطبقات اجتماع یریگعامل عمده شکل ،ياجتماع كار میو تقس يخصوص تیرا گرفت كه مالک
جامعه  دیكه افراد در ساختار تول يگوناگون فیها و وظاتیموقع یبر مبنا گریاست. به عبارت د
كننده  نییدر واقع تع يطبقات تیماركس، موقع شهی. در اندردیگشکل مي يدارند، طبقه اجتماع

متفاوتشان در  تیموقع لیاو، طبقات به دل ریتعب هو ... است و ب يسبک زندگ ،يت سطح زندگتفاو
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 ه امیری،د)ساالرزا .دارندبرخور زیهای متفاوت تفکر نوهیها و شاز نگرش د،یتول يسازمان اجتماع
1388: 59) 

كه به شکل داند بوردیو سرمایه اقتصادی را توصیف گر منابع مالي و قابل تبدیل به پول مي
حقوق مالکیت قابل نهادینه شدن است. به عقیده وی سایر اشکال سرمایه ریشه در سرمایه 

های ملکه ذهن مجهز به یک رشته طرح هاانسان(. از نظر بوردیو، 2001 اقتصادی دارند )اسمیت،
ساختمان كنند. گذاری ميكه با آنها جهان اجتماعي شان را ادراک، فهم، ارزیابي و ارزشاند شده

از همین روی  رد.گیذهني در نتیجه اشغال بلند مدت یک جایگاه در داخل جهان اجتماعي شکل مي
پذیرد و برای همین است ساختمان ذهني بر وفق ماهیت جایگاه افراد در جهان اجتماعي تغییر مي

( بنابراین، 68 :1388 ه امیری،دساالرزا)كه افراد گوناگون ساختمان ذهني واحدی در جامعه ندارند 
 توان نتیجه افراد با ساختمان ذهني متفاوت، میزان مدارای متفاوتي نیز از خود بروز دهند.مي

ي كه است و جوامع يشرط جامعه مدن شیپدهد كه رشد اقتصادی ( نشان مي1994) 1گلنر
قادر اند لمشغو دیتول شرفتیبه پي كه كمتر از جوامعهستند بقا درگیر برآوردن نیازهای مربوط به 

نشان  2بال. و نسبت به هم مدارا داشته باشند را پرورش دهند ي توانمندیمدن هجامعخواهند بود 
دهد كه اقتصاد ضعیف تاثیر منفي بر جامعه مدني و اعضای آن دارد. فقر شرایط مناسبي برای مي

ها مشاركت در انجمنشهروندی موثر نیست. به عبارت دیگر، شرایط پایدار اقتصادی، تمایل افراد به 
دهد. افرادی كه دیگر نگران اعمال غیرقانوني یا برآوردن و موسسات جامعه محور را افزایش مي

های ( این افراد با افزایش میزان مشاركت در انجمن14: 1981وسایل مادی زندگي خود نیستند. )
 آورند.به دست ميجامعه مدني و افزایش ادغام فرهنگي زمینه مناسبي برای مدارا اجتماعي 

دهند كه چگونه توزیع متفاوت درآمد در جامعه از نشان مي( 2011) و همکاران 3كوركران
تواند در ود ميبطریق فرایند مقایسه اجتماعي و در نتیجه احساس مثبت یا منفي نسبت به به

ر مقابله با به منظوهای درآمد موثر واقع شود. افزایش یا كاهش میزان مدارا نسبت به سایر گروه
كنند. هدف از ای مختلف ميسهیمقا یندهایفرآ ری، افراد خود را درگياجتماع يزندگ يدگیچیپ

 است. همان یریگمیتصمهای مرجع و توسعه روال یاستانداردها نییتع یيندهایفرآ نیانجام چن
به دست آوردن  یراب» كنند كهبه این نکته اشاره مي (127: 2011) طور كه كوركران و همکاران

 سهیمقا یاستانداردها هستند به عنوان« خودشان» مانندي كه هگرانی، افراد از دقیدق يخودشناس
 یرا برا يصیهستند، اطالعات تشخ افراد« خود»به  هیكه شب یتنها افراد رایكنند زاستفاده مي

خواهند دارند، نمي «خود» تیدر تقو يسع شتریافراد ب زماني كهدهند. ارائه مي «خود» يابیارز
حفظ  «خود»مثبت از  دید کیخواهند در مورد خودشان داشته باشند بلکه مي يقیاطالعات دق
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 نیچن در سایه رایهستند، ز تر از خودپایین و هیفروما گرانیكار، آنها به دنبال د نیا یكنند. برا
سرانجام، اگر . رسدمثبت به نظر مي حاصل شده« خود» ي است كهنییهای رو به پاسهیمقا
 یاستانداردها ،برتر گرانید سدركند، به نظر ميخدمت مي «خود» یبه هدف بهبود سهیمقا

و كمک  هانندزیانگبر «خود» بهبود یهای رو به باال ممکن است براسهیمقا رایهستند، ز يكامل
 «كننده باشد.

 دهیچیای پمجموعهای به سهیمقا یاستانداردها نیچن نیعات به دست آمده در تدواطال
شوند. در ساختن  یریگاندازه يسود پولتحت عنوان توانند كه مي یيرهایاشاره دارد، از جمله متغ

به طور عمده(  دیرا به صورت مطلق و )شا یيدستاوردها نیفرد چن ای،سهیمقا یاستانداردها
كه نه تنها چقدر به ، مهم است يخود در عرصه اجتماع يابیتیموقع یكند. برامي يابیارز ينسب

 نیا .دیكنخود چقدر سود كسب مي گانیبا همسا سهیدر مقا نی، بلکه همچندیآوردست مي
 يتیوجه اهم چیكه درآمد مطلق به ه ستین بدان معنا نیا رایشود، ز سنجشبا دقت  دیبا عبارت
است به ، افراد ممکن یكند كه، در همان دامنه درآمدفرض مي يبه سادگاین رویکرد ندارد. 

 کیباالتر از  اتر یپاییندرک كنند. را  1سودمندی متمایزی، ياجتماع سهیمقا یندهایفرا لیدل
 جهیشوند. نت يهای مختلف منتهيابیتوانند به ارزمي یيندهایفرا نیخاص، چن یآستانه درآمد

مرتبط به هم  يرخطیغ صورتبه  ،افراد سودمندی است كه درآمد و نیا شیقابل آزما ياصل
 یبندمیتقس يدگیچیو پ ياجتماع یساختارها یکربندیپ يعناصر اصل ری، سانیاست. عالوه بر ا

شده  نییای تعسهیمقا یعناصر بر استانداردها نیافراد است. ا درک سودمندی ي نیز براجتماع
رو،  نیكنند. از االقا مي ياجتماع طیخود در مح گاهیاز جا يگذارند و درک خاصمي ریتوسط افراد تأث

 به وجود آورد. ياجتماع طیشرا يابیافراد و ارز يسود پول یگذارارزش نیب یياثر هم افزا دتوانمي

به  ازیكه ن ياتیو عمل يروانشناخت یاز سازوكارها يفقط برخ مالي منافع، نیالوه بر اع
به همان اندازه  یرمادیغ یرهایمتغ ری. ساگیرنددر نظر مي، را دارند يمرجع اجتماع كسب تایید

به موارد توان موارد مي نی. از جمله ایو رفتار یریگمیهای تصمكننده نییمهم هستند، مانند تع
 ادغام در، يهای اجتماع، خانواده، دوستان و شبکهيتعامالت انسان تیفیكرد: ك زیر اشاره

، ي استتماعقدرت اج عیتوز مشخصهكه  يسلسله مراتب ای ی، روابط همکاريهای اجتماعگروه
 تیفیك ای ياجتماع یها و تابوهاتیها، محدودیواگذار ستمیو باز بودن، س يتحرک اجتماع

 شود.های غیر مادی اشاره ميدر ادامه به برخي از این مولفه .ياجتماع یو نهادها نیهنجارها، قوان

 اعتماد

اعتماد، فرضي شناختي است كه كنشگران فردی یا جمعي در تعامل با  2بنا به تعریف افه

لحاظ بندند. این فرض شناختي، با ترجیحات و تمایالت رفتاری دیگران از دیگران به كار مي
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 خصمانهاز اقدامات خودخواهانه، فرصت طلبانه و  زیو پره ،یكمک، همکار یآنها برا يآمادگ

 ياجتماع یكننده فضا جادیا ،يكننده رفتار جمع لی(. اعتماد تسه208 :1385 ،ارتباط دارد )افه

(. به 2008:1 وتن،یو ن ي)زمرل است يجمع قیبر مشاركت و مشوق توجه به منافع و عال يمبتن

جهش به  يهای مجرد، براساس نوعنظام اینسبت به اشخاص  نانیاعتماد ابراز اطم دنزیاعتقاد گ

(. او  323: 1378 دنز،یسازد )گرا بر طرف مي ياطالعبي ای ينادان مشکل است، كه معموالً مانیا

ها در منفرد را در نقل و انتقال يداند كه موجود انسانمي یوجود تیاعتماد را عامل احساس امن

برد مي شیبخشد و به پقوت قلب مي ياحتمال یآكنده از خطرها یها و در حال و هوابحران

داند و معتقد است مي تهیمدرن يهای اصلاعتماد را از عناصر و مؤلفه نیهمچن دنزی(. گ63)همان: 

بر  يمذهب يشناسهانیسنت و ك ،ياجتماع محل ،یشاوندیخو يعنیاعتماد  يمحل نهیكه چهار زم

و  يهای انتزاعاز مدرن تسلط دارند، حال آنکه در دوران مدرن اعتماد به نظام شیهای پفرهنگ

 (.120: 1380 دنز،ینوع اعتماد را گرفته است )گ نیا یجا ياسهای كارشننمادها و نظام

داند. بر اساس مي ياجتماع هیسرما يو اساس ياتیهای حاز مؤلفه يکیپاتنام اعتماد را رابرت 
كرد  يو خودجوش معرف یهای ارادهایي از انجمنتوان شبکهرا مي ياجتماع هیاو، سرما دگاهید

 اند،وابسته گریکدیاند. اعتماد و مشاركت به طور متقابل به افتهیاعتماد، گسترش  لهیكه به وس
و  یریگشکل یو در همان زمان، امکانات خودجوش را برا دیآمي دیپد يگروه ياز زندگ تماداع

كند كه هر چه فرض مي ياجتماع هیسرما یسازد. از منظر پاتنام، تئورها فراهم ميتشکل انجمن
: 1995 و به عکس )پاتنام، میكنبه آنها اعتماد مي شتریب م،یارتباط داشته باش گریبا افراد د شتریب

ای بخشد و هر چه سطح آن در جامعهمي لیرا تسه یدارد كه اعتماد همکار دهیعق وی (.65
كند. اعتماد مي جادیمتقابال ا زین یخواهد بود و همکار شتریهم ب یباالتر باشد احتمال همکار

. ستیو ناآگاهانه ن یاریاخت ریغ یاست عنصر یهمکار تیتقو یز عناصر ضرورا يکیاعتماد كه 
كه  لیدل نیبه ا صرفاً یانجام كار یمستقل است. شما برا گریرفتار باز ينیب شیپ مستلزماعتماد 

به  لیدل نیبلکه تنها به ا دیكنآن را انجام خواهد داد به او اعتماد نمي دیگو( ميینهاد ای) یفرد
و  اتشانهای ممکن او، تبعاو، انتخاب یتان از خلق و خوكه با توجه به شناخت دیكناو اعتماد مي

 ينیبشیپ نیكه او از پس انجام كار بر خواهد آمد. در جوامع كوچک ا دیزناو، حدس مي یيتوانا
كه  یاعتماد يعنینامد، مي مانهیآن را اعتماد صم زیامیلیشود كه برنارد وانجام مي یزیبراساس چ

تر شخصي ریغ یمادتر اعتدهیچیتر و پدارد. اما در جوامع بزرگ يبا فرد بستگ کینزد یيبه آشنا
 (.293 :1380 )پاتنام، دارد ضرورتد اعتما از نامستقیمي شکل یا

كند. های احتمالي دیگران در آینده تعریف مياعتماد را مطمئن بودن درباره كنش 1زتومکا
كنیم كه گویي آینده بیني آینده است. یعني به نوعي رفتار مياعتماد، نوعي پیشنشان دادن 
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 شرط تشکیل روابط ثانوی است )كلمن، تعیین شده است. به نظرآلمون و وربا اعتماد به یکدیگر
كند، به های انساني نمود پیدا ميكلمن معتقد است كه اعتماد در متن كنش (.297: 1377

 گیری معطوف به آینده دارند.ها كه جهتشخصوص آن دسته از كن

كند كه در فرایند توسعه اجتماعي میزان عضویت اعضای جامعه در چلبي استدالل مي
یابد و آمادگي فرد برای برقراری ارتباط های مختلف افزایش ميها و انجمنها، سازمانگروه

 (.12 :1375 یرد )چلبي،ذپشود و بدین ترتیب اعتماد اجتماعي متقابل تعمیم ميبیشتر مي

نظریه زیمل در مورد اعتماد چارچوب نظری معتبر و فراگیری برای تحلیل اعتماد شخصي و 
ای مبتني بر سازد. به گفته زیمل، در جوامع مدرن رابطه مسلط، رابطهتعمیم یافته فراهم مي

نه تنها برای ما ارزش  شود. مبادلهمبادله است. بنابراین، هر برهم كنشي چونان مبادله قلمداد مي
بخشد. یکي كند بلکه هر گونه رابطه اجتماعي دیگر را نیز چارچوب مينسبي اشیا را مشخص مي

كه از ایجاد اعتماد  كنداز كاركردهای مبادله این است كه پیوند دروني بین افراد ایجاد مي
دی و نیز مبادالت گیرد و این بدان معنا است كه جریان اعتماد، رابطه میان فرسرچشمه مي

ای به هم متصل هستند. زیمل با مبنا قرار دادن مبادله، اعتماد را شکلي از رابطه همچون زنجیره
او  كند.به مثابه وابستگي مطمئن به یک نفر یا یک اصل و صور انتزاعي مثل پول تعریف مي

مباحث باال در زمینه اعتماد،  (. از این رو با توجه به2013 ،1)میزتال داندمبنای اعتماد را ارتباط مي
توان نتیجه گرفت اعتماد كه هم بستر ساز تعامل است و هم در حین تعامل ایجاد و مستحکم مي
گیری شکلساز كند و همچنین زمینهگردد و زمینه را برای تعامل اجتماعي و اقتصادی فراهم ميمي

 مدارا است.

 مشارکت اجتماعی 

( 2001) 2ابعاد برجسته و ضروری جامعه مدني است. شِو و اسالترمشاركت اجتماعي یکي از 
كنند كه از جمله عوامل تعیین كننده در تعادل بین مدارا/رقابت اجتماعي، اندازه استدالل مي

كه پس از كنترل  دهدنشان مي( 2003) 3حال، مک الرن نیا اب نسبي جمعیت مهاجران است.
، تیهای اقلگروه یبا اعضا يمیتماس صمو برقراری  ،از سوی جمعیت مهاجردرک شده  دیتهد

 نشینيهیحاش کردی. رویابداز كشور كاهش مي يبه اخراج مهاجران قانون لی، تمايبه شکل دوست
است،  با مدارای بیشتری همراهكند كه نگرش نسبت به مهاجران استدالل مي ي نیزفرهنگ
افراد  نی، اگونهدینو ب رندیگدر معرض فرهنگ مهاجران قرار مي بوميكه افراد  يهنگام

(. بنابراین، افزایش 2012 ،4)پاس و هاالپو خود را بهتر بشناسند یها و رفتارهازهیتوانند انگمي
 میزان مشاركت اجتماعي در ادغام فرهنگي و در نتیجه افزایش مدارا موثر است.

                                                           
1. Misztal 

2. Scheve and Slaughter 
3. McLaren 

4. Paas and Halapuu 
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 اجتماعي سازمان ویژگي عنوان ، بهمؤلفه سه با خود متعدد آثار در را اجتماعي سرمایه پاتنام
 را تمایزی پاتنام. اعتماد .ج همیاری هنجارهای .ب هاشبکه .الف: از عبارتند كه نمایدمي تعریف

 گروهيدرون اجتماعي سرمایه. بود قائل« گروهيبین» و «گروهيدرون» اجتماعي سرمایه بین
 به ما شخصي آشنایان هایچرخه از كه هایيشبکه آن مثل ؛دارد اشاره همگن هایشبکه به

 تاجبخش،) «پردازندمي هاغریبه حذف به دروني انسجام بر تأكید با هاانجمن این» آیند،مي وجود
 و كرده تقویت را انحصاری هایهویت گروهي،درون اجتماعي سرمایه كه معنيبدین(. 33:1385

 و زمینه كه كندمي كساني به تبدیل را افراد همگن هایگروه این. شودمي همگني حفظ باعث
 قرار هاآن گروه از خارج كه افرادی خصوص در را هاآن فرضپیش و دارند مشابهي نظرات نقطه

 اشتباه را دیگران نظر كنند، مدارا دیگران كه این از بیشتر ترتیب بدین. كندمي تقویت ،اندگرفته
 در(. 2002:10 ،1ژوسلین و سیگلر) یابندمي خود موجودیت برای تهدیدی را آن و كنندمي تصور

 گروه از خارج افراد به را ما كه كندمي توصیف را هایيشبکه گروهي،بین اجتماعي سرمایه مقابل،
 آن اجتماعي سرمایه از نوع این .(30: 2004 ،2لئونارد) كندمي متصل( هاغریبه یعني) مانصمیمي

 كه دهدمي رخ زماني و نامدمي افقي پیوندهای عنوان به (1999) پاكستون كه است چیزی
 با حمایت به دسترسي و اطالعات به دسترسي برای هاگروه سایر اعضای با گروه یک اعضای
 .(66 :2004 ،همکاران و 3الرسن) كنند برقرار ارتباط یکدیگر

 هایاندیشه و زندگي هایها، سبکها، فرهنگهویت با افراد آشنایي امکان تروسیع تعامالت این
 معني بدین .كندمي ایجاد هاآن برای را آمیزمسالمت همزیستي امکان و آوردمي فراهم را متفاوت

 و كرده قلمداد ارزشمند منبعي را تنوع و تفاوت ها،تفاوت گونهاین با منطقي برخورد در هاآن كه
 از هركدام كه این با. كنندمي برخورد مدارا با متفاوت رفتارهای و گیریجهت هویت، به نسبت

 گروهي بین هایشبکه كه كندمي ادعا نهایت در پاتنام. هستند مفید جامعه برای هاشبکه این
 تشویق را جامعه در ارتباطي برهایمیان ها،شبکه این كه چرا هستند، مفیدتر دموكراسي برای
 .(33: 1385 تاج بخش،) دهندمي افزایش را اطالعات انتشار و همکاری ،مدارا و كنندمي

 یک از (مدني مشغولیت هایشبکه) داوطلبانه هایانجمن در مشاركت پاتنام، نظر طبق
 یکدیگر با و پردازندمي خود عقاید و افکار مبادله به افراد آن در كه فضایي ایجاد طریق از طرف

 مشغولیت هایشبکه دیگر، این طرف از و گرددمي مدارا افزایش باعث نشینند،مي وگوگفت به
 كه ترتیب بدین گذارندمي تأثیر همیاری و اعتماد بر است داده نشان استروم كه گونههمان مدني

 قبیل از هنجارهایي گسترش باعث گرفتن قرار چهره بهچهره  گروهيدرون تعامالت معرض در
 مدارا بر نوبه خود به نیز همیاری و اعتماد (.9: 2002 ژوسلین، و سیگلر) شودمي همیاری و اعتماد

                                                           
1. Cigle & Josly 
2. Leonard 

3. Larsen 
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 با اعتمادآمیز و فعال ارتباطات كه مردمي كه ترتیب . بدین(4: 2006 ،1براون) گذارندمي تأثیر
 حال به مفید شخصي خصوصیات -بولینگ بازیکنان یا دوستان چه فامیلي، چه -دارند یکدیگر
 بیشتر و هستند خودخواه و بدبین كمتر ،هستند مداراجوتر افراد این .یابدمي گسترش آن در جامعه

 (.288:2000 پاتنام،) دارند همدلي دیگران مشکالت با

 پیشینه تجربی

( به بررسي رابطه بین مدارا و نوآوری پرداخته است. این تحقیق كه به روش پیمایش 2018) 2آدرش
در  يو اعتماد نقش مهمدهد مدارا بخش چین انجام شده است نشان مي 31ایالت آمریکا و  50در 
 .است یتوسعه اقتصاد ریروابط تحت تأثاین  قیدق تیدارد، اما ماه یعملکرد نوآور کیتحر

( به بررسي رابطه بین توزیع درآمد و مدارای اجتماعي پرداخته است. نتایج این 2016) 3دیما
 48در  2014تا  2010های های جهاني در طي سالهای طرح ارزشتحقیق كه با استفاده از داده

دهد بین توزیع درآمد و مدارای اجتماعي یک رابطه غیر آوری شده است نشان ميكشور جمع
 ود دارد.شکل وج Uخطي و 

آیا سرمایه اجتماعي مدارا را تحت تاثیر »( در مطالعه خود با عنوان 2016) 4وایز و دریسکل
با سطوح مدارا  6و اتکای اجتماعي 5دهند كه متغیرهای درگیری اجتماعينشان مي «دهدقرار مي

های خیریه مشاركت دارند در مقایسه با افرادی رابطه معنادار دارند. همچنین افرادی كه در فعالیت
اجتماعي با دو شاخص  كه چنین فعالیتي ندارند بیشتر اهل مدارا هستند. در این مطالعه اتکای

هرچه تعداد دوستان سنجیده شده است. نتایج نشان داده كه  7تعداد دوستان و  مشاركت گروهي
 كند. فردی بیشتر باشد، مدارا نیز افزایش پیدا مي

 بین در قومي مدارای گیریشکل بر بر موثر عوامل خصوص در( 2015) 8دانیلوف و آنانینا
 برای را متغیر دسته چهار مطالعه این در آناناند. كرده مطالعه روسيهای دانشگاه دانشجویان

 خصوص در متغیرهایي بردارنده در) مستقل متغیرهای اند:گرفته خدمت به قومي مدارای تبیین
 زبان با آشنایي قومي، انسجام سواد، سطح تاهل، وضعیت نظیر فرد قومیتي - اجتماعي مختصات

 در فرد كه فرهنگي محیط به مربوط متغیرهای، خانواده قومیتي وضعیت متغیرهای..( . و خارجي
 .فرد قومیتي - فرهنگيهای نگرش به مربوط متغیرهای و كندمي زندگي آن

                                                           
1. Brown 

2. Audretsch 

3. Dima 
4. Wise & Driskell 

5. civic engagement 

6. social embeddedness 
7. group involvement 

8. Ananina & Daniil 
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های تعامل اقتصادی در درون های مدارای اجتماعي در مدل( به بررسي پویایي2014) 1شي
های اقتصادی بیشتر كه ادغام دهد تعاملها پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان ميگروه

 های مختلف را افزایش دهد.ا گروهتواند مدارای اجتماعي بفرهنگي بیشتر را به دنبال دارد مي

( در مطالعه خود نشان دادند كه میزان آزادی اقتصادی با میزان 2013) 2برگر و نیلسون
در حالي كه این رابطه بین  مدارای جنسي در میان افراد، به ویژه در بلند مدت رابطه مثبتي دارد.

 شود.زش مدارا به كودكان دیده نميمیزان آزادی اقتصادی و میزان مدارای نژادی و تمایل به آمو

های تجربي و مطالعات تطبیقي به بررسي مدارا مقاالت محدودی با استفاده از داده
( اشاره كرد كه به 2012) 3توان به مطالعه برگر و الیندراز جمله این مقاالت مي اند.پرداخته

های مطالعه كه با استفاده از داده اند. نتایج اینبررسي تاثیر میزان مدرا بر رشد اقتصادی پرداخته
دهد افزایش مدارا از كشور انجام شده است نشان مي 54های جهاني در بین پیمایش ارزش

 تواند باعث افزایش ظرفیت تولید شود.های اقتصادی ميطریق ادغام افراد در فعالیت

مدارا بر تاثیر سرمایه اجتماعي و »( در رساله خود به بررسي 2008) 4جانس اسکالت
پرداخته است. در بخشي از نتایج این مطالعه روابط بین سرمایه  «رویکردهای دموكراتیک

فردی ارائه شئه است. نتایج حاكي از آن است كه بین این دو متغیر رابطه بي اجتماعي و مدارای
 .وجود دارد 3/0همبستگي به شدت 

به  ینظر یاندازچشمبا معاصر  رانیدر ا ياجتماع-ياسیس یمدارا( به بررسي 1398) داسه
انجام  يقیتطب-يلیپژوهش كه به روش تحل نیاي پرداخته است. و انضمام يمفهوم يشناسبیآس

 یبندو طبقه فیبه ارائه تعر ،يمفهوم ضاحیو ا یلغو يبه تبارشناس يشده است، بعد از گذر كوتاه
  معاصر برجسته ساخته است. رانیرا در اها و ابهامات مدارا ياز مدارا پرداخته و در ادامه كاست يجامع

یي زناشو يدر بافت زندگ ياسالم کردیآزمون مدل مدارا با رو( به 1397) خجسته مهر
 رشیو پذ يهای چهارگانه مدارا )همدلكه مولفهدهد پژوهش نشان مياین  جینتا پرداخته است.

همسر و احسان و گذشت  یيرشد و شکوفا ندیفرا لیو صبر و تحمل، تسه يجانیهمسر، كنترل ه
 رابطه مثبت معنادار دارد. یيزناشو تیمینسبت به همسر( و نمره كل آن با صم

در شهر مشهد پرداخته و عوامل موثر بر آن  ياسیسنجش تساهل س( به 1395) شهریاری
است. نتایج این تحقیق كه به صورت پیمایش در بین دانشجویان دانشگاه فردوسي انجام شده 

 هیسرماهمچنین  ستیبرخوردار ن يمطلوب تیاز وضع ياسیدهد كه تساهل سياست نشان م
و سطح  ياسیس يداراست و پس از آن آگاه ياسیتساهل سبر را  یاثرگذار نیشتریب ياجتماع
 ياسیتساهل س بر یشتریب ریتاث يدرون گروه ياجتماع هیسرما ن،یقرار دارند. همچن التیتحص

 .يبرون گروه ياجتماع هیداراست نسبت به سرما

                                                           
1. Shi 
2. Berggren and Nilsson 
3. Berggren and Elinder 
4. Johannes Schult 
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 و اجتماعي مشاركت با اجتماعي مدارای میزان كهاند داده نشان( 1392) رضایي و گالبي
 اجتماعي مدارای و مشاركت ولي باشد،مي دارمعني مستقیم همبستگي دارای آن گانه سه ابعاد

 تأثیر تحصیلي مقطع ای،زمینه متغیرهای در. نبود دارمعني دانشجویان تأهل وضعیت براساس
 8/31 كه داد نشان رگرسیون تحلیل نهایت، در. است داشته اجتماعي مدارای روی بر معناداری

پور شارع. است تبیین قابل مشاركت گانه سه ابعاد توسط اجتماعي مدارای متغیر تغییرات از درصد
 يبا تمام ینهاد اعتماد ،ياجتماع هیسرما یرهایمتغ انیكه از م دندهينشان م( 1388) و دیگران

 نیب یو معنادار میرابطه مستق نیداشته است. همچن یابعاد مدارا رابطه معکوس و معنادار
 با ابعاد مدارا مشاهده شده است. يرسم یهاو شبکه ياسیس يررسمیغ یهامشاركت در شبکه

 یرهایو متغ ياجتماع هیسرما یرهایمتغ انیاز آن است كه از م يحاك يونیرگرس لیتحل جینتا
 ياجتماع ۀیو سرما ياسیس يررسمیغ یهاشبکه سن، ،یاعتماد نهاد ریچهار متغ یانهیمز

  .باشنديمدارا م یهاكنندهنییتب نیترمهم يو ارتباط یانحصار

 چارچوب نظری

تجربي آورده شد و برای باال بردن قدرت تبیین، چارچوب  بر اساس آنچه در پیشینه نظری و
نظری پژوهش حاضر یک چارچوب تلفیقي است: سرمایه اقتصادی از طریق فراهم آوردن منابع و 

تواند بر میزان مدارا موثر باشد. همچنین طبق نظر بوردیو، زمان برای مشاركت اجتماعي مي
های گیری چارچوبتماعي و به تبع آن شکلاشغال بلند مدت یک جایگاه در داخل جهان اج

ذهني متفاوت، به طور مستقیم بر میزان مدارا با دیگران متفاوت، تاثیرگذار خواهد بود. عالوه بر 
این، توزیع نابرابر درآمدها از طریق فرایند مقایسه اجتماعي و احساس برد یا باخت در افراد، 

سایر طبقات اجتماعي رابطه داشته باشد. مشاركت اجتماعي تواند با میزان مدارای آنان با افراد مي
 كندایجاد مي عقاید و افکار مبادله برای فضایي داوطلبانه هم هایاز طریق شركت در انجمن

 مدني مشغولیت هایشبکه هم این و گرددمي مدارا افزایش باعث )آنگونه كه هابرماس متقد بود(
گذارند. اعتماد تعمیم یافته از مي تأثیر همیاری و اعتماد بر است دهدا نشان استروم كه گونههمان

 طریق تسهیل روابط بین گروهي و ادغام فرهنگي بیشتر، بر مدارا تاثیر دارد.

 

 : مدل نظری پژوهش1شکل

 سرمایه اقتصادی

 اعتماد

 مشارکت اجتماعی

 مدارای اجتماعی
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 شناسی تحقیقروش

باشد. از نظر وسعت پهنانگر و از نظر محتوا از نوع روش تحقیق مطالعه حاضر پیمایش مي
گانه  13سال ساكن مناطق  15آماری این پژوهش كلیه شهروندان باالی كاربردی است. جامعه

برابر با  1395اری نفوس و مسکن سال باشد كه مطابق نتایج سرشمشهرداری شهر مشهد مي
 بدین شد. مشخص كوكران فرمول با استفاده از آماری نمونه باشد. حجمنفر مي 3001184

فرمول  در آن جاگذاری ( و=5/0p,q) حداكثر واریانس در متغیر وابسته در نظر گرفته شد منظور
 . شد برآورد نمونه حجم كوكران،

 
 : نقشه مناطق شهر مشهد1شکل شماره 

گیری نمونهگیری از روش با توجه به گستردگي جغرافیایي و جمعیت زیاد شهرمشهد، برای نمونه
 1باوان پوری مطالعه خاكپور و های شهر همانندای استفاده شد. ابتدا منطقهای چند مرحلهخوشه

(، 11و  9و ثامن و  8و  1) به سه منطقه برخوردار)در این مطالعه مناطق شهرداری  (1388)
                                                           

 -اجتماعي مذهبي، درماني، -های بهداشتيضمن به تصویر كشیدن میزان و چگونگي توزیع فضائي شاخص (1388) خاكپور و باوان پوریدر بررسي . 1
، به تحلیل سطح برخورداری مناطق شهر مشهد و تشریح تاثیر توزیع عادالنه پژوهشي در شهر مشهد -خدماتي، علمي -تفریحي، اداری -زشيور فرهنگي،

 شده است.امکانات و پایداری شهری پرداخته 
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به قاعده انتخاب تصادفي از  (( تقسیم شدند.12و  6و  5و  3و  2) ( و محروم10و  7و  4) متوسط
انتخاب  5و از مناطق كم برخوردار منطقه  10از مناطق متوسط منطقه  1مناطق برخوردار منطقه 

شد. در مرحله بعدی در هر ناحیه  انتخاب ه شهریشدند. در مرحله بعد در هر منطقه دو ناحی
شهری دو محله/زیر ناحیه انتخاب شد. در گام نهایي در هر محله/ زیر ناحیه دو بلوک ساختماني 
انتخاب شده و سپس با مراجعه به درب منزل اطالعات مورد نیاز تکمیل شد. البته شایان ذكر است 

های موجود برآورد شده و سپس با توجه به نمونه كه در هر بلوک ساختماني ابتدا تعداد پالک
 گیری شد. گیری سیستماتیک اقدام به نمونهتخصیص یافته به آن بلوک با استفاده از روش نمونه

 گیری شده و فراوانی نمونه در هر منطقه: مناطق نمونه1جدول شماره 

درصد از جمعیت  جمعیت منطقه

 شهر
 فراوانی نمونه در منطقه درصد در نمونه

 104 26 5/5 167013 1منطقه 

 110 27 8/5 175849 5منطقه 

 186 46 7/9 296823 10منطقه 

 400 100 21 639685 جمع سه منطقه

 - - - 3057679 کل شهر مشهد

 مركز آمار ایران 1395عات سرشماری عمومي نفوس و مسکن البرگرفته از اط منبع:

گردآوری اطالعات در این مطالعه پرسشنامه است. برای ساخت پرسشنامه تالش شد از  ابزار
های معتبر كه پیشتر در تحقیقات قبلي مورد استفاده قرار گرفته شده، ها و مقیاسسنجه
 شود:گیری شود كه در جدول زیر بدان اشاره ميبهره

 استفاده شده در تهیه پرسشنامه تحقیقمنابع  :2جدول شماره 

 هامنبع گویه ابعاد متغیرها

 مدارا

 THOMAE, M., BIRTEL, M.D. & WITTEMANN, J 2016 مدارای فردی

مدارای اجتماعي 
 و مدارای سیاسي

 Henry Institute National Survey on Religion "های پیمایش گویه

and Public Life"   در بخشPolitical and Social Tolerance) 

 مدارای جنسیتي
(Stelios H. Zanakis, William Newburry and Vasyl Taras, 

2016) 

 (Gallup Religious Tolerance Index in 2002) مدارای مذهبي

 (1390 فاطمه، بني و )حمیدی اعتماد تعمیم یافته
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 (1391 اعظمي، و فاطمه )بني مشارکت اجتماعی

 عملیاتی متغیرهای تحقیقتعریف 

 باشد.در این مطالعه مدارای دارای ابعاد فردی، اجتماعي، سیاسي، جنسیتي، مذهبي و قومیتي مي

 مدارای فردی

 های متفاوت را مطرح كنند.شهیبه افراد جامعه اجازه داد تا اند دیبا ❖

 كرد.  یریاز مسائل جلوگ ياز اعتراض افراد در مقابل برخ دیبا ❖

 شد.  يبه نظرات معترضان به عملکرد دولت گوش داد و با آنان وارد مذاكره منطق دیبا ❖

 .كنند انیخود را ب دیعقا ياجازه داد به راحت زیندارند ن یكه به اسالم اعتقاد يبه كسان دیبا ❖

 مدارای اجتماعی

 در مقابل انتقادات و اعتراضات معترضان صبر و تحمل داشته باشد. دیجامعه با ❖

 شوند.  دایكاند یجمهور استیحق دارند در انتخابات ر زینظام نمنتقدان  ❖

 خورند فراهم شود. كه در انتخابات شکست مي یيهاگروه تیتداوم فعال نهیزم دیبا ❖

 شدن در جامعه را داشته باشند. بحق انتخاب كردن و انتخا دیما هم با دیمخالفان عقا ❖

 مدارای سیاسی

 زین يمذهب یهاتیشهروندان متعلق به اقل یبرا ياسیحق اكتساب مناصب س يستیبا ❖
 وجود داشته باشد.

 زین يقوم یهاتیشهروندان متعلق به اقل یبرا ياسیحق اكتساب مناصب س يستیبا ❖
 وجود داشته باشد.

 را دارند. ياسیهای سنشست یمخالف حق برگزار ياسیاحزاب س ❖

 خودم مخالفم. ياسیس دیبا عقا الفهای مخشدن روزنامه لیبا تعط ❖

 با من دارند موافقم. یكه نظرات متضاد ياحزاب ياسیس تیبا فعال ❖

 یایاز مزا یاریمنتقد حکومت را از داشتن بس ياسیس یهاافراد عضو گروه دیبا ❖
 محروم كرد. التیمانند شغل و تحص ياجتماع

 مدارای جنسیتی

 دارند. یشتریب یيكارا استیمردان نسبت به زنان در عالم س ❖
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 اشتغال دارند. یبرا یشتریحق ب مردان ❖

 مانند مردان دارند. یزنان حقوق برابر ❖

گرفتن  یبرا یشتریهستند، مردان نسبت به زنان حق ب ابیكه مشاغل كم يطیدر شرا ❖
 آن شغل دارند. ای نیا

 داشته باشند. تیفعال زین ياسیس یبتوانند در حوزه رهبر دیزنان با ❖

 دختر. کی یاست تا برا ترپسر مهم کی یبرا يدانشگاه التیتحص ❖

 داشته باشند.  تیفعال زین یتجار تیریبتوانند در مراتب مد دیزنان با ❖

 . ندیبتوانند اظهار نظر نما دیبا زیدر مسائل خانواده، زنان ن ❖

 از شوهر خود اطاعت كند. شهیهم دیزن با ❖

 باشند.خانواده مشاركت داشته  یها برایریگمیهمانند مردان حق دارند كه در تصم زیزنان ن ❖

طرف را  کیفقط  دیها در مقابل رابطه پسر و دختر قبل از ازدواج نباالعملدر عکس ❖
 محکوم كرد.

 .ردیشان زنان در جامعه همانند مردان مورد احترام قرار بگيستیبا ❖

 مدارای مذهبی

باشد كه در  ينیتنها د دیدخالت كنند. اسالم با يدولت ماتیدر تصم دینبا يمذهب یعلما ❖
 .شودآموزش داده مي يمدارس دولت

 نباشند. يها مذهبكه معلم ستیاز نظر من مهم ن ❖

 .رودنمي بد به بهشت ایمسلمان، خواه خوب  ریروند. غفقط مسلمانان خوب به بهشت مي ❖

 دارند. یزیو كفر آم بیب و غریعج دیاسالم، عقا ریغ انیاد ❖

 كه هم مذهبان من. اند يقدر خوب و اخالق احتماال همان گرید انیمردم همه اد ❖

 تر است. کیبه خدا نزد انیاد ریاسالم از سا نید ❖

 از من متفاوت باشد.  ينیام به لحاظ د هیكه همسا ستیمن مهم ن یبرا ❖

 باشم.و فروش داشته  دیخر زیخودم دارد ن نیمتفاوت از د ينیكه د یحاضر هستم با فرد ❖

 نمود. يدوست يمتفاوت از نظر مذهب یندارد كه با فرد یرادیاز نظر من ا ❖

 ندارد. ياشکال گرید انیاز اد یبه نظر من ازدواج با فرد ❖

 مدارای قومیتی

 از من متفاوت باشد. يتیبه لحاظ قوم ام هیكه همسا ستیمن مهم ن یبرا ❖
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 باشم.و فروش داشته  دیخر زیخودم دارد ن تیمتفاوت از قوم يتیكه قوم یحاضر هستم با فرد ❖

 نمود. يدوست يمتفاوت از نظر قوم یندارد كه با فرد یرادیاز نظر من ا ❖

 .ندارد ياشکال گریاز اقوام د یبه نظر من ازدواج با فرد ❖

 كه هم قومان من.اند ياحتماال همانقدر خوب و اخالق گریمردم همه اقوام د ❖

 شود.  ستهینگر کسانیها به تیبه همه قوم دیبا ❖

 (1396)گالبي و دیگران،  .برتر است يتیمن از هر قوم تیقوم ❖

 تعمیم یافته اعتماد

های گویهاز جمع نمرات شود و اعتماد به بیگانگان یا افراد كمتر آشنای اجتماع را شامل مي

  ت.محاسبه شده اس زیر

 اند.لهیپ لهیشبي درستکار و گرانیكثر مردم در معامله با دا ❖

 .دهندنمي تیاهم گریكس د چیو واقعاً به جز خود به ه شاندیاز مردم فقط در فکر خو يلیخ ❖

 .رندیبتوانند از تو كمک بگ ازیفقط از آن رو با تو دوستاند كه در مواقع نها يلیخ ❖

 .دیكناعتماد ميها بهیشما تا چه اندازه به غر ❖

 مشارکت اجتماعی

ارادی داللت دارد كه از طریق آنها اعضای یک های مشاركت اجتماعي به آن دسته از فعالیت

كنند و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در شکل جامعه در امور محل زندگي خود شركت مي

 (108: 1369 )محسني تبریزی، دادن به حیات اجتماعي خود سهیم هستند.

 يشركت در مراسم مذهب ❖

 در نماز جمعه شركت ❖

 يهای محلدر انجمن مشاركت ❖

 در انتخابات مشاركت ❖

 برای حل مشکل در محله شنهاداتیپ ارائه ❖

 هیریو خ يو اجتماع يدر تشکلهای فرهنگ تیعضو ❖

 در مشکاالت روزمره گرانیبه مشورت با د لیم ❖

 شهروندان گریبه تبادل اطالعات با د لیم ❖

 ياسیدر تشکلهای س مشاركت ❖

 محله/ شهر يورزشهای میدر ت مشاركت ❖
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 در نماز جماعت مسجد محل شركت ❖

های تحقیق از اعتبار صوری استفاده شده است. ضرایب پایایي جهت برآورد اعتبار شاخص
دهد كه همه متغیرها از ضریب ( نشان مي3متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق )جدول شماره

 . پایایي مناسبي برخوردار هستند

 مورد مطالعههای قیاسم یاییپا یبضر: 3جدول شماره 

ضریب آلفای  تعداد گویه ابعاد متغیرها

 کرونباخ

 مدارا

 808/0 12 مدارای فردی

 730/0 6 مدارای اجتماعي

 867/0 5 مدارای سیاسي

 884/0 3 مدارای جنسیتي

 727/0 5 مدارای مذهبي

 857/0 19 اعتماد تعمیم یافته

 819/0 36 مشارکت اجتماعی

استفاده شده است.  Amosو  Spss افزارهای آماریهای از نرمتحلیل دادهبرای تجزیه و 
میانگین، انحراف استاندارد، چولگي و  )فراواني، درصد، های در دو قسمت آمار توصیفيداده

اند. برای برازش )آزمون همبستگي پیرسون، اسپیرمن( تحلیل شده كشیدگي( و آمار استنباطي
تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل در تبیین متغیر وابسته نیز از مدل تحقیق و محاسبه میزان 

 مدل معادالت ساختاری استفاده شد.

 ی تحقیق هایافته

سن  یرمتغ یانگینسال بود. م 99تا  15 ینب يدامنه سن یقتحق ینا یانكل پاسخگو یندر ب
درصد زن  51مرد و  یاندرصد پاسخگو 49. استسال  5/14 سال و انحراف استاندارد برابر با 32
بودند.  یوهدرصد ب 1درصد مطلقه و  2درصد متاهل و  43مجرد،  یاندرصد پاسخگو 54باشند. مي
درصد  25 ي،درصد كارمند بخش دولت 7 ي،درصدكارمند بخش خصوص 16 یانن پاسخگویدر ب
درصد  7دار و درصد خانه 11آموز/ دانشجو، درصد دانش 31درصد بازنشسته،  4شغل آزاد،  یدارا

درصد  12فارس،  يتعلق قوم یثدرصد از ح 75 یقتحق ینا یانپاسخگو ینبودند. در ب یکارهم ب
 یرمتغ یثبودند. از ح يو زابل يكرد، لر، بلوچ، افغان یهدرصد عرب و بق 3 ،درصد كرمانج 4ترک، 

 یشدرصد هم گرا 1بودند.  یعهدرصد آنان ش 99مسلمان و  یانپاسخگو يو مذهب تمام یند
 یرز یاندرصد پاسخگو 6 یالت،تحص یراز نظر متغ ینخود را اعالم نکرده بودند. همچن يمذهب
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و  یسانسدرصد فوق ل 10و  یسانسدرصد ل 39 یپلم،فوق د رصدد 15 یپلم،درصد د 30 یپلم،د
 .بودند یدكتر

درصد پاسخگویان در منطقه كم  3/45دهد های توصیفي نشان ميعالوه براین، یافته
درصد پاسخگویان در منطقه برخوردار  9/25 درصد در منطقه نیمه برخوردار و 8/28ر، برخوردا

 سکونت دارند.

 سکونت محل : منطقه4جدول شماره 

 معتبر درصد فراوانی منطقه

 8/28 110 کم برخوردار

 3/45 173 نیمه برخوردار

 9/25 99 برخوردار

 درصد آنان درآمد كمتر از سه 50ازتوزیع درآمد پاسخگویان حاكي از آن است كه بیش 
قرار  تومان ونیلیمتا دو  کی درصد در طبقه درآمدی 6/26اند. به طوری كه داشته تومان ونیلیم

 و بیشتر دارند. تومان ونیلیمپنج  درصد پاسخگویان درآمد 5/9دارند و فقط 

 :توزیع درآمد شهروندان4جدول شماره 

 معتبر درصد فراوانی درآمد توزیع

 7/6 24 تومان ونیلیم کیکمتر از  

 6/26 95 تومان ونیلیمتا دو  کی  

 6/21 77 تومان ونیلیم دو تا سه  

 1/22 79 تومان ونیلیمسه تا چهار 

 4/13 48 تومان ونیلیمچهار تا پنج 

 5/9 34 و بیشتر تومان ونیلیمپنج 

 5/47(:100-0میانگین)

 4/28استاندارد:انحراف 

 263/0چولگی: 

 -871/0کشیدگی: 
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درصد پاسخگویان ملک شخصي  3/50مطابق اطالعات اظهار شده توسط پاسخگویان، 
میلیون تومان بوده است.  200تا  150درصد آنان معادل  6/19و ارزش تقریبي ملک اند نداشته

درصد  34و ارزش تقریبي طال و جواهر اند درصد پاسخگویان مالک طال و جواهرات نبوده 8/29
كه اند درصد پاسخگویان اظهار كرده 2/54تومان بوده است. همچنین  ونیلیم 100كمتر از آنان 

 ونیلیم 100كمتر از درصد پاسخگویان  8 هینقل لهیوسوسیله نقلیه شخصي ندارند و و ارزش تقریبي 
 ونیلیم 100كمتر از منزل خود را  هیاثاثدرصد پاسخگویان ارزش تقریبي  8/50تومان بوده است. 
 اند.منزل داشته هیاثاثتومان  ونیلیم 150تا  100 نیب درصد نیز 6/23و اند تومان اظهار كرده

 یاقتصاد هیسرماشاخص مربوط به های توصیف آماره:5جدول شماره 

 یاقتصاد هیسرماابعاد شاخص 

 آماره توصیفی

 ارزش

 امالک

 ارزش

 جواهرات

 لهیوس ارزش

 هینقل

 هیاثاث ارزش

 منزل

 - 2/54 8/29 3/50 ندارم

 8/50 0/28 0/34 8/0 میلیون 100کمتر از 

 6/23 3/6 8/17 9/7 میلیون 150تا  100بین 

 6/13 3/6 0/11 6/19 میلیون 200تا  150بین 

 9/7 6/2 7/4 1/8 میلیون 300تا  200بین 

 4/2 3/1 8/1 4/8 میلیون 500تا  300بین 

 8/1 3/1 8/0 0/5 میلیون 500بیش از 

های افراد در مورد متغیرهای ( كه از مجموع پاسخ100تا  0)بین  شاخص سرمایه اقتصادی
 منزل هیاثاث و هینقل لهیوس، جواهرات ،امالک تقریبي ارزش، میزان درآمد، سکونت محل منطقه

 63دهد بدست آمده و به سه قسمت مساوی كم، متوسط و زیاد تقسیم شده است نشان مي
درصد سرمایه اقتصادی متوسطي  7/29 اند،درصد پاسخگویان دارای سرمایه اقتصادی كم بوده

 اند.درصد پاسخگویان از سرمایه اقتصادی باالیي برخوردار بوده 3/7و اند داشته

 یاقتصاد هیسرماتوصیف شاخص :6جدول شماره 

 درصد فراوانی یاقتصاد هیسرما شاخص

 63 225 کم

 7/29 106 متوسط

 3/7 26 زیاد
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 3/25 (:100-0میانگین)

 5/23 انحراف استاندارد:

 665/0چولگی: 

 -859/0 کشیدگی:

درصد شهروندان كم بوده است،  7/4دهد میزان مدارا در بین های تحقیق نشان ميیافته
اند. میانگین تراز درصد نیز مدارای زیادی داشته 4/20درصد شهروندان مدارای متوسط و  9/74

 شده این شاخص گویای آن است كه میزان مدارا در بین شهروندان شهر مشهد متوسط است.

 : توصیف شاخص مدارا7جدول شماره 

 درصد فراوانی مداراشاخص 

 7/4 18 کم

 9/74 286 متوسط

 4/20 78 زیاد

 6/56(:100-0میانگین)

 380/12انحراف استاندارد:

 -297/0چولگی: 

 -467/0کشیدگی:

در مطالعه حاضر سازه مدارا دارای پنج بعد فردی، اجتماعي، سیاسي، جنسیتي و مذهبي 
كه در بین پاسخگویان باالترین سطح مدارا متعلق باشد. میانگین تراز شده حاكي از آن است مي

 33/47نمره مربوط به مدارای جنسیتي با میانگین ترین و پایین 4/64به بعد فردی آن با میانگین 
 ( 9)جدول شماره  است.

 سازه مدارا مربوط به ابعادهای توصیف آماره: 8جدول شماره 

 ابعاد سازه مدارا

 آماره توصیفی

مدارای 

 فردی

مدارای 

 اجتماعی

مدارای 

 سیاسی

مدارای 

 جنسیتی

مدارای 

 مذهبی

 7/10 4/37 2/26 5/11 4/9 کم

 6/46 1/29 50 6/36 9/35 متوسط
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 7/42 5/33 8/23 8/51 7/54 زیاد

 54/60 33/47 68/47 49/63 11/64 میانگین

انحراف 

 استاندارد
97/17 93/21 27/26 92/33 02/20 

 -408/0 140/0 -182/0 -550/0 -829/0 یچولگ

 145/0 -325/1 -516/0 -136/0 341/0 یدگیکش

 كند: ميرا بازگو  یدیمستقل و وابسته و ابعاد آنها نکات جد یرهایمتغ ینب يروابط همبستگ يبررس

، ارزش جواهرات يبیتقر ارزش، امالک يبیارزش تقر، با متوسط درآمد یفرد مدارای

 هیسرما و وسیله نقلیه خانواده، منطقه محل سکونت، ارزش تقریبي اسباب و اثاثیه منزلتقریبي 

و 10/0، 10/0، 11/0، 11/0، 13/0، 13/0 یب به میزان مثبت به ترت يهمبستگ یدارا یاقتصاد

  یببه ترت یفرد یبا مدارا يمشاركت اجتماع و تعمیم یافته اعتماد ینب ین،باشد. همچنمي 12/0

 وجود دارد.63/0 و63/0 یزانبه م يهمبستگ

با  11/0و  10/0، 11/0، 11/0، 12/0، 14/0، 14/0 یزانبه م یببه ترت ياجتماع یمدارا

، ارزش تقریبي وسیله نقلیه خانواده، جواهرات يبیتقر ارزش، امالک يبیارزش تقر، متوسط درآمد

 يرابطه همبستگ یصاداقت هیسرما و منطقه محل سکونت، ارزش تقریبي اسباب و اثاثیه منزل

 یبضر یببه ترت ياعتماد و مشاركت اجتماعبین مدارای اجتماعي با مثبت و معنادار دارد. 

 .است 65/0و  64/0برابر با  يهمبستگ

، امالک يبیارزش تقر، متوسط درآمد یرهایبا متغ یاسيس یدهد كه مدارانشان ميها یافته

نقلیه خانواده، منطقه محل سکونت، ارزش تقریبي ، ارزش تقریبي وسیله جواهرات يبیتقر ارزش

، 12/0، 14/0 ،14/0 یزانبه م يهمبستگ یدارا یببه ترت یاقتصاد هیسرما و اسباب و اثاثیه منزل

 های اعتمادضریب همبستگي بین مدارای سیاسي با شاخص .است 11/0و  11/0 ،11/0، 11/0

  است. 64/0و  63/0برابر با  یببه ترت يمشاركت اجتماع و تعمیم یافته

 ابیتي با شاخص سرمایه اقتصادی و ابعاد آن همبستگي مثبت و معناداری دارد و جنس یمدارا

 دارد. 69/0و  65/0 یزانبه م يرابطه همبستگ يمشاركت اجتماع و تعمیم یافته اعتماد یرهایمتغ

رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین با  امالک يبیارزش تقربعد  بافقط  يمذهب مدارای

 یابد.نیز افزایش مي مدارای مذهبي يمشاركت اجتماع و تعمیم یافته شاخص اعتماد افزایش 
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تعمیم  اعتمادهای در مجموع سازه مدارا با شاخص سرمایه اقتصادی و ابعاد آن و شاخص

 ي رابطه معناداری دارد.مشاركت اجتماع و یافته

 

 

 

: همبستگی پیرسون بین مدارا و متغیرهای سرمایه اقتصادی، اعتماد تعمیم 9جدول شماره 

 یافته و مشارکت اجتماعی

 آماره ابعاد متغیر
مدارای 

 فردی

مدارای 

 اجتماعی

مدارای 

 سیاسی

مدارای 

 جنسیتی

مدارای 

 مذهبی
 سازه مدارا

 

 

سرمایه 

 اقتصادی

 متوسط درآمد
همبستگي 

 اسپیرمن

 سطح معناداری

130/0* 

014/0 

139/0** 

008/0 

140/0** 

008/0 

**144/0 

007/0 

094/0 

077/0 

142/0** 

007/0 

 ارزش تقریبي امالک
همبستگي 

 اسپیرمن

 سطح معناداری

130/0* 

011/0 

136/0** 

008/0 

137/0** 

007/0 

*138/0 

007/0 

109/0* 

033/0 

138/0** 

007/0 

ارزش تقریبي 
 جواهرات

همبستگي 
 اسپیرمن

 سطح معناداری

115/0* 

025/0 

120/0* 

019/0 

121/0* 

018/0 

*121/0 

018/0 

089/0 

082/0 

122/0* 

017/0 

ارزش تقریبي وسیله 
 نقلیه

همبستگي 
 اسپیرمن

 سطح معناداری

*0111/0 

030/0 

*115/0 

024/0 

*115/0 

025/0 

*119/0 

020/0 

100/0 

050/0 

*117/0 

022/0 

 سکونت محل منطقه
همبستگي 

 اسپیرمن

 سطح معناداری

*103/0 

044/0 

*107/0 

036/0 

*108/0 

035/0 

*109/0 

034/0 

079/0 

123/0 

*110/0 

031/0 

 ارزش تقریبي اثاثیه 
همبستگي 

 اسپیرمن

 سطح معناداری

*101/0 

049/0 

*105/0 

039/0 

*107/0 

037/0 

*109/0 

033/0 

079/0 

122/0 

*109/0 

034/0 

 اقتصادیسرمایه 
 همبستگي پیرسون

 سطح معناداری

*115/0 

030/0 

*115/0 

029/0 

109/0* 

040/0 

*133/0 

012/0 

090/0 

091/0 

125/0* 

018/0 

 اعتماد تعمیم یافته
 همبستگي پیرسون

 سطح معناداری

628/0** 

000/0 

645/0** 

000/0 

636/0** 

000/0 

651/0** 

000/0 

628/0** 

000/0 

656/0** 

000/0 

 اجتماعیمشارکت 
 همبستگي پیرسون

 سطح معناداری

627/0** 

000/0 

650/0** 

000/0 

647/0** 

000/0 

698/0** 

000/0 

631/0** 

000/0 

663/0** 

000/0 
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 برازش مدل تحقیق

همان آن مشخص شده است.  یرمس یبو ضرا تحقیق مدل برازش داده شده (2شماره) در شکل
بر  03/0اقتصادی دارای اثر مستقیم به میزان دهد متغیر سرمایه طور كه ضرایب مسیر نشان مي

طریق متغیر  متغیر وابسته مدارا است. اثر غیرمستقیم سرمایه اقتصادی بر متغیر وابسته مدارا از
است. اثر غیرمستقیم سرمایه اقتصادی بر متغیر وابسته مدارا  0077/0مشاركت اجتماعي به میزان 

است. اثر غیرمستقیم 00084/0به میزان  افتهی میتعماعتماد  از طریق متغیر مشاركت اجتماعي و
است. 018/0به میزان  افتهی میاعتماد تعمطریق متغیر  سرمایه اقتصادی بر متغیر وابسته مدارا از

توان است. به عبارت دیگر مي 05654/0بنابراین میزان اثر كل سرمایه اقتصادی بر میزان مدارا 
ندارد در میزان سرمایه اقتصادی افراد، میزان مدارای آنها گفت با افزایش یک واحد انحراف استا

ی اقتصاد یابد. در مجموع متغیر مستقل سرمایهانحراف استاندارد افزایش مي 04884/0به اندازه 
درصد تغییرات مدارا در  6، افتهی میاعتماد تعم ای مشاركت اجتماعي وبه همراه دو متغیر واسطه

 كنند.ميبین شهروندان را تبیین 
 يبرازندگ یابيبرای ارز باشد.( مي318آن) ی( و درجه آزاد0/5442اسکوئر مدل) یكا یزانم

ها ( این شاخص13در جدول شماره) شود.الگوی معادالت ساختاری از چند شاخص استفاده مي
 آورده شده است.

 های نیکویی برازش مدل: شاخص10جدول شماره 

NFI RFI IFI TLI CFI GFI AGFI PGFI 

875/0 865/0 895/0 856/0 894/0 876/0 843/0 691/0 

های نیکویي برازش در حد قابل قبول بوده و نشان از شود شاخصطور كه مشاهده ميهمان
 برازش صحیح و مناسب مدل تحقیق دارد.
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 تحقیق: مدل برازش شده 2شکل شماره 

 و پیشنهادها گیرىنتیجه

شهروندان شهر  نیبا سازه مدارا در ب یاقتصاد هیرابطه سرما یزانماین مطالعه با هدف بررسي 
 ارزش ، میزان درآمد،سکونت محل صورت گرفت. شاخص سرمایه اقتصادی با ابعاد منطقه مشهد

حدود نیمي از پاسخگویان . شدگیری اندازه منزل هیاثاث و هینقل لهیوس، جواهرات ،امالک تقریبي
 تومان ونیلیم درصد آنان درآمد كمتر از سه 50اند. بیش ازدر منطقه نیمه برخوردار سکونت داشته

 هیاثاثو ارزش تقریبي اند دارند، نیمي از پاسخگویان ملک شخصي و وسیله نقلیه شخصي نداشته
خص سرمایه اقتصادی نیز كه از اند. شاتومان اظهار كرده ونیلیم 100كمتر از منزل خود را 

درصد پاسخگویان سرمایه  60دهد كه حدود مجموع این ابعاد ساخته شده است به تبع نشان مي
 اقتصادی كمي دارند.

دهد میزان شاخص مدارا در بین شهروندان مشهدی در حد متوسطي نتایج تحقیق نشان مي
میزان ترین باالترین و مدارای جنسیتي پاییناست. و از میان ابعاد پنج گانه مدارا، مدارای فردی 
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اند. باالتر بودن دو بعد مدارای فردی و اجتماعي كه هر دو به معنای را در بین شهروندان داشته
ت نشانگر آن است كه در پذیرش و تحمل ابراز نظر متفاوت در دو عرصه خصوصي و عمومي اس

كشور با آداب و رسوم گوناگون به آنجا  پذیر همچون مشهد كه افراد از اقصي نقاطشهری زائر
توانند به صورت مسالمت آمیز در كنند مشکلي ایجاد نکرده و شهروندان ميسفر و یا مهاجرت مي

فرد در رابطه با جنسیت كنار یکدیگر زندگي كنند. بعد مدارای جنسیتي كه به معنای آن است كه 
، در بین پذیرش برابر جنس مخالف است مخالف خود چگونه برخورد كرده و تا چه حد حاضر به

های توان گفت كه غلبه ارزشسایر ابعاد مدارا، كمترین میانگین را داشته است. در این زمینه مي
كند و طبیعي است كه مردان در موضع مي پدرساالرانه در جامعه، زنان را در ذیل مردان تعریف
رود كه تسلیم مردان باشند انتظار مي ز زنانقدرت برتر مدارای مناسبي با زنان نداشته و همیشه ا

. به عبارت دیگر، شهروندان مشهدی، های بین زن و مرد را با برتری مرد حل نمایندو اختالف
تر تحمل كرده ولي قادر به تحمل مناسب افراد با عالیق و سالیق و نظرات مختلف را راحت

 تغییر در ساختارهای علمي و تکنولوژیکي و البته، زنان امروزه بابرابری بین زن و مرد نیستند. 
ها ولي هنوز هنجارها و ارزش اند،هعه صاحب قدرت چانه زني باالیي شداقتصادی و اجتماعي جام

مرد  كند وجود دارد و تضاد انتظارات بین زن وساختارهایي كه فرهنگ پدرساالری را تقویت مي و
)آزاده و  بین افراد تحصیلکرده نیز شده استزمینه موجب تعارض و ستیزهایي، حتي در  در این
 (.1389 زاده،رجب

 رابطه مذهبي ارایدم جز به ارادمد ابعا همه باد رآمد متوسطد هدمي نشان تحقیق نتایج
 آنان ارایدم میزان اندشهرون درآمد متوسط افزایش ین ترتیب بادب. دارد اریدمعنا و مثبت

 بین مثبت رابطه زمینه رد حاضر تحقیق نتایج ( نیز2015) یماد تحقیق . نتایجدیابافزایش مي
دارد، منحصراً سطح  تیدرآمد اهم -تركیب مداراآنچه از نظر  .دكند ميتایی را ارادم میزان ود رآمد

 نیب يتعامل اجتماع ي دراصل ریمتغ کیتواند به عنوان درآمد مي عیتوزبلکه . ستیمطلق درآمد ن
اقشار  نیب یدرک شده )درک افراد از نابرابر یشود. سطح نابرابر يتلق يهای اجتماعافراد و گروه

( مهمتر است. یشکاف درآمد ينی)برآورد ع يواقع یاوقات از نابرابر ي( بعضياجتماع فمختل
و  یي هویت خودشناسا يتواند در چگونگمي ،عیتوز یندهایخود در فرآ تیموقعفرد از  يابیارز

 ایممکن است بر نگرش آنها نسبت به افراد  نیبگذارد. همچن ریتأث گرانیرفتار نسبت به د
رفتارها و  يحت ای، فرهنگ، مذهب تی، قومتیهستند )از نظر جنس «فاوتمت»كه هایي گروه

به  ياجتماع مدارایلزوماً بر  ینابرابر يذهن يابیحال، ارز نبا ای بگذارد. ریمشترک( تأث یهاارزش
تحرک  شیتواند به افزامي ینابرابر نیآستانه مشخص، ا کیگذارد. تا نمي ریتأث يخط يروش

ها، تر ارزشو تبادل فعال ياجتماع یهاگروه نیتر بمنعطف یظهور مرزها جهیو در نت ياجتماع
و كنترل منابع  عیتوز یرقابت برا ای،آستانه نیاز چن فراتر كند. کآنها كم یهاهنجارها و نگرش

و طرد  مداراكند و روند عدم  فیرا تضع یای مختلف درآمدهگروه توافقممکن است  ياجتماع
 با . در همین راستا شاهد وجود رابطه معنادار بین ارزش تقریبي امالکدهد شیرا افزا ياجتماع
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)كه افراد به راحتي قادر به مقایسه خود با دیگران در  ارزش تقریبي جواهرات ارا ودم دابعا همه
اقتصادی نیز  هستیم. شاخص سرمایه مذهبي ارایدم جز به ارادمد ابعا همه این زمینه هستند( با

توان گفت با افزایش سرمایه . بنابراین ميدارد اریدمعنا و مثبت ارا رابطهدمد ابعا با همه
ساالرزاده ) های تحقیقو برعکس. یافته دیابان افزایش ميدارای شهرونداقتصادی، میزان م

گیری و گیری در شکلسرمایه اقتصادی افراد تاثیر چشم دهد كه( نیز نشان مي1388 امیری،
تغییر نگرش آنان دارد. در واقع برخورداری افراد از سرمایه اقتصادی، به چگونگي توزیع منابع در 

آنچه در یک جامعه باید از طریق سیاستگذاری اجتماعي توزیع شود سرمایه  جامعه اشاره دارد.
ه سرمایه اقتصادی برای انباشت سرمایه فرهنگي تالش اقتصادی است. افراد با دستیابي ب

دهند. بنابراین اگر افراد در كنند و لذا در این فرایند سرمایه اجتماعي خود را نیز افزایش ميمي
یک جامعه دسترسي برابر به سرمایه اقتصادی نداشته باشند خود به خود از دیگر منابع نیز محروم 

صرف زمان بیشتر و سرمایه گذاری برای انباشت سرمایه فرهنگي  شوند. هر چند شاید آنها بامي
ای كسب كنند. البته در طول چند نسل بتوانند در سلسله مراتب اجتماعي، تحرک قابل مالحظه

نباید از نقش غیر قابل انکار مشاركت اجتماعي و اعتماد در بکارگیری سرمایه اقتصادی غفلت 
 و یافته تعمیم اعتماد میانجي، یعني متغیر این دو كه است آن از در این زمینه حاكيها نمود. یافته

 كه معنا هستند. بدین اریدمعنا و مثبت دارای رابطه آن ابعاد و مدارا با دو هر اجتماعي، مشاركت
 آنان در نیز مدارا میزان شهروندان، اجتماعي مشاركت و یافته تعمیم اعتماد میزان افزایش با

 دموكراتیک فرهنگ لوازم از را مدني، اعتماد فرهنگ بحث در نیز وربا و آلموندباید. مي افزایش
 برقرار اقتصادی امنیت كه شرایطي در دهدمي نشان نیز (2001) پرسل تحقیق دانند. نتایجمي

 مدارای میزان باشد فراهم كمتر آنومي و بیشتر اعتماد همچون مدني فرهنگ لوازم و است
 یابد.مي افزایش اجتماعي

 سرمایه میزان بین معنادار و مثبت رابطه وجود به توانمي تحقیقهای یافته دیگر از
 كه معتقدند هم نلسون و نمود. هانتینگتون اشاره شهروندان اجتماعي مشاركت میزان و اقتصادی

 باالتری اجتماعي مشاركت از باشند داشته تعلق باالتری اجتماعي پایگاه و طبقه به افراد چه هر
داند و نیز عوامل اقتصادی را با مشاركت مرتبط مي 1(. لرنر131 :1388 پور،عليبرخوردارند ) نیز

كند. در همین راستا افزایش شهرنشیني و تراكم مادی و اخالقي را از لوازم مشاركت ارزیابي مي
در معتقد است استقرار نظام دموكراتیک با میزان مشاركت اجتماعي و سیاسي باال  2لیپ ست

(. او 102: 1375 ای فاقد اقتصادی پیشرفته، امری محال و دشوار است )محسني تبریزی،جامعه
شود، لذا حداقلي از در مورد اثر فقر بر مشاركت، معتقد است فقر، منجر به عدم اطمینان مي

های تحقیق امکانات اقتصادی اجتماعي و پول و وقت كافي برای مشاركت ضروری است. یافته

                                                           
1. Lerner 

2. Lipset 



 1400 ز و زمستانپاییشناسي اقتصادي و توسعه، سال دهم، صلنامه جامعهدو ف 60
 

 

 

قدرتي یکي از عوامل موثر در كاهش میزان بي دهد احساس( نیز نشان مي1388) سفیری
 مشاركت اجتماعي است.

 پاسخگویان، اجتماعي مشاركت های برازش مدل تحقیق نشان داد با افزایش میزانیافته
 (1388) پور( و علي1391) یابد. نتایج تحقیق زارعآنان افزایش مي در یافته تعمیم اعتماد میزان

وجود دارد. افراد  نیز حاكي از آن است كه بین اعتماد تعمیم یافته و مشاركت اجتماعي رابطه
های گوناگون، به تبع این مشاركت، از اعتماد تعمیم یافته بیشتری مشاركت كننده در انجمن

و گردد شعاع اعتماد آنان از حد آشنایان ها باعث ميبرخوردار هستند. حضور افراد در این انجمن
های برازش مدل در معاالت ساختاری نشان داد اثر مستقیم دوستان فراتر رود. همچنین یافته
درصد است اما با افزودن دو متغیر مشاركت اجتماعي و اعتماد 3سرمایه اقتصادی بر میزان مدارا 
 گردد.درصد تغییرات مدارای شهروندان تبیین مي6تعمیم یافته به مدل در مجموع 

توان گفت اگر چه میزان مدارا و ابعاد آن در بین شهروندان مشهدی در سطح در پایان مي
متوسط است اما از یک طرف، با توجه به روند نزولي قدرت خرید شهروندان و كاهش 

های اقتصادی آنان و در نتیجه كاهش امکانات آنان برای مشاركت موثر در فضای جامعه سرمایه
میزان اعتماد بین شهروندان، و از طرف دیگر، افزایش نمایش ثروت در جامعه مدني و تاثیر آن بر 

و روند رو به رشد مقایسه و چشم و هم چشمي در افراد، همواره خطر كاهش مدارا در بین 
شهروندان وجود دارد. از این رو با توجه به این كه تاثیر سرمایه اقتصادی و سرمایه اجتماعي بر 

ایجاد شهروندان هم در این مطالعه و هم در مطالعات مشابه تایید شده است، بهبود مدارا در بین 
چرا كه  ضروری است باال بردن سرمایه اجتماعي بهبود وضعیت معیشت مردم و  هایي برایراه

اعتماد تعمیم یافته  باشد و ی برخوردارتریشب اخالقي از تراكم مادی و جامعه هر چه شهروندان
تواند دیگری مخالف را تحمل كند و تحمل این جامعه باالتر بوده و آسانتر ميآستانه  بیشتر باشد،

  .بیشتر استای مدارای اجتماعي چنین جامعه
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 منابع

، فصلنامه و ابعاد آن یاجتماع یمدارا .(1392) صمد یدس ي،بهشت یاسر؛رستگار،  ی؛سده، مهد یبياد
 .376- 353ص  50شماره  ي،رفاه اجتماع پژوهشي – يعلم

، پایان نامه یدانشجوی یهادر تشکل یتساهل سیاس یچگونگ یبررس. (1381)علیرضا افشاني،
 .يعلوم اجتماعي، دانشگاه عالمه طباطبای ارشد يكارشناس

 ،ياجتماع هی، در كتاب سرمابه شهروندان اعتماد داشت؟ توانیچگونه م(. 1385) افه كالوس،
 تاجبخش. انیك یگرداور رازه،ینشر ش :و توسعه، تهران ياعتماد، دموكراس

زنان در نحوه  یکنقش آموزش آکادم یبررس .(1392) یممر ،زادهرجبو  منصوره اعظمآزاده، 

 .5شماره  ،آموزش و پرورش يشناسجامعه ،ییزناشو یتعارض در زندگ یریتمد

موسسه ، تهران: شناسی سیاسیجامعه دولت عقل: ده گفتار در فلسفه و .(1374) ینحس بشیریه،
 .نشر علوم نوین

 .مردیها، تهران: نقش و نگار ي، ترجمه مرتضکنش یهنظر(. 1380) ییرپ بوردیو،

جنتي، علي؛ صادقي، رشاد؛ نقیب زاده، علي  بهشتي، علیرضا؛ توسلي، غالم عباس؛ پورجوادی، نصراهلل؛
 .22-53ص  ،28، نامه فرهنگ، شماره تساهل و تسامح(. 1376اكبر و داوری اردكاني، رضا)

و ابعاد آن در  یاجتماع یمدارا یجامعه شناخت یینتب .(1392)یاسررستگار،  و صمد یدس ي،بهشت 

 .36 – 7، ص 14شماره  یران،ا يدوفصلنامه مسائل اجتماع ،یرانیاقوام ا ینب

 یکشورها یبرا ییهاو درس یتالیاا ة)تجرب یمدن یهاو سنت یدموکراس .(1380) رابرت پاتنام،

 .نشر روزنامه اسالم تهران: دلفروز، يتقمحمد ۀترجم ،گذار( در حال

 .یرازهش نشر تهران: ،و توسعه یدموکراس ،اعتماد :یاجتماعیه سرما .(1385) كیان تاجبخش،

 ، تهران: نشر ني.شناسی نظم؛ تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعیجامعه(. 1375) چلبي، مسعود

عوامل موثر  یجامعه شناخت یبررس(. 1390) يعل ی،عنبر وعبدالرضا  ،نواح ؛نیحس يعل ،زادهنیحس

های ، فصلنامه پژوهش)مورد مطالعه شهر اهواز( یبه نزاع دسته جمع شیگرا زانیبر م
 .191ص(، 2)13 ،يدانش انتظام

 کردیآزمون مدل مدارا با رو(. 1397) اهللحیذب، پورعباسي و بگ يداتل ،مژگان ؛رضا ،خجسته مهر

 .70-57ص(، 1)5خانواده،  يروانشناس هینشر ،ییزناشو یدر بافت زندگ یاسالم

در  یاجتماع-یاسیس یمدارا(. 1398) دیمج ی،ركن آباد يتوسل یي وحیملک  ي،صالح ؛حاصل ،داسه

فصلنامه مجلس و  ،یو انضمام یمفهوم یشناسبیبه آس ینظر یاندازمعاصر چشم رانیا
 .380-357ص(، 97)26راهبرد، 

و  یاقتصاد ،یعوامل اجتماع یشناختجرم(. 1392)دیس انیمهر ،انیغفار احمدو  كورش ی،داور

 .139در سال  راحمدیو بو هیلویدر استان کهگ یهای دسته جمعمؤثر بر نزاع یفرهنگ
 .82-57، ص(36)4 ،ياجتماع تیمطالعات امن يفصلنامه علم
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 ی.جلد 16تهران، دانشگاه تهران: موسسه لغت نامه دهخدا. دوره ، نامهلغت .(1377) اكبرعلي دهخدا،

 iran.org-http://www.hambastegiقابل دسترسي در:  مداراگری یا تساهل چیست؟(. 1392) رضوی، اشکان

های شناختی مصرف شبکهرسی جامعه بر (.1398) ستار ،پروینو  باقر، ساروخاني؛ منیر، روزبهاني

های ، فصلنامه مطالعات رسانهو تسامح قومی در بین شهروندان تهرانی اجتماعی مجازی
 .313-356،ص 20نوین، سال پنجم، شماره 

با مشارکت  یرابطه اعتماد اجتماع یبررس (.1391)محمد ،نجف انینور واكبر  ی،زارع شاه آباد

 کمیو توسعه، سال  یاقتصاد يجامعه شناس هینشر ،زدیدانشگاه  انیدانشجو نیدر ب یاجتماع
 .47، ص 1شماره 

 ، ترجمه: عباس باقری، تهران: نشر ني.تساهل در تاریخ اندیشه غرب( 1378)سادا ژاندرون، ژولي

رابطه بین برخورداری از انواع سرمایه و نوع (. 1388)سیدحسن ،حسینيو  نادر ،امیری هدساالرزا

 .49 ص ،44 ياپیپ ،فصلنامه علوم اجتماعي ،لت اجتماعینگرش به عدا

بررسی رابطه میزان دینداری  . )1383) سیروس صابر وسارا  ،شریعتي مزیناني ؛سید حسین ،زادهسراج

 .109 ص ،(4)1 نشریه علوم اجتماعي، ،و انواع آن با مدارای اجتماعی

و  ینداریدر د یجامعه شناخت یمباحث: یتهو مدرن ینهای دچالش .(1383) یدحسینزاده، سسراج

 .، تهران، انتشارات طرح نوسکوالرشدن

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارا  (.1388( علي عسکری،و تقي  ،آزاد ارمکي ؛حمود، مپورشارع

 ،و عالمه طباطبایی های تهرانهای علوم اجتماعی دانشگاهدانشجویان دانشکده در بین
 .98-64 (، ص1)10 ایران،مجله جامعه شناسي 

های اجتماعی نوین در تغییر رفتار زنان در مطالعه و بررسی نقش شبکه(. 1392شریفي، سمیرا)

نامه كارشناسي ارشد، رشته مطالعات زنان، دانشگاه آزاد اسالمي، ، پایانایران در یک دهه اخیر
 واحد علوم و تحقیقات.

و عوامل موثر  یاسیسنجش تساهل س(. 1395) نیحس ،یاكبر و محسن ،يلیخل ؛بوالقاسم ی،اریشهر

 یهای راهبرد، فصلنامه پژوهشمشهد یدانشگاه فردوس انی: دانشجویبر آن نمونه پژوه
 .89ص(، 18)5 است،یس

 یاندانشجو یانمدارا و سنجش آن در م یشناسگونه( 1388) پور، محمود؛شارع ي؛عل عسگری،

 ي،فرهنگ یقاتفصلنامه تحق ،ییدانشگاه تهران و عالمه طباطبا یهای علوم اجتماعدانشکده
 .34-1ص ، 8شماره 

 .35فصلنامه معرفت، ش  ،دین تساهل و تسامح از منظر (.1379فوالدی، محمد )

 یاجتماع یو مدارا یفرهنگ یهسرما. (1395) ینفرزام، نازن و پور، محموداصغر؛ شارعيعل فیروزجائیان،

 .64- 33، ص2شماره  - یازدهمدوره  ي،فصلنامه توسعه اجتماع، (یمیک)آزمون مدل م

 ، منوچهر صبوری، تهران: نشر ني.بنیادهای نظریه اجتماعی(. 1377) كلمن، جیمز

http://www.hambastegi-iran.org/
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 ،در مجموعه مقاالت تساهلی گراییو نسب یمجموعه مقاالت تساهل، کثرتگرای .(1383گ. ) گراهام،
 .یتهران: پژوهشکده مطالعات راهبرد ی،مطالعات راهبردگردآورنده: دیوید هید، مترجم: پژوهشکده 

 یندر ب یاجتماع یبر مدارا یاجتماع یرمشارکتتأث یبررس. (1392) اكرم یي،رضاو  فاطمه گالبي،

 . 1دوره دوم، شماره  یران،مطالعات و تحقیقات اجتماعي در ا ،یاندانشجو

 تهران: نشر ني، چاپ اول. ،ای در باب تساهلمقدمه کتاب نامه(. 1377) گلشاهي، كریم

 ، ناصر موفقیان، تهران: انتشارات ني.تجدد و تشخص(. 1378) گیدنز، آنتوني

 انتشارات مركز. ، محسن ثالثي، تهران:پیامدهای مدرنیت(. 1380) گیدنز، آنتوني

 .، چاپ اول، ترجمه شیرزاد گلشاهي كریم، تهران، نشرنيدر باب تساهلای نامه. (1377) الک، جان

های مشارکتی روستائیان و ارتباط آن با ترویج بررسی زمینه(. 1369) محسني تبریزی، علیرضا

 ، تهران: معاونت ترویج و مشاركت مردمي وزارت جهاد سازندگي.کشاورزی

 .)یک جلدی فارسي(، تهران، زرین فرهنگ معین .(1385) محمد معین،

سال ، يمطالعات مل، فصلنامه هابرماس ورگنی شهیگفت و گو در اند (.1381) لیكم ي،نظام بهرام
 .108-89(، ص13، )پیاپي1 شمارهچهارم، 

، شناختی میزان گرایش به نزاع دسته جمعی در استان ایالمتبیین جامعه(. 1386) نظری، جواد
 پایان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان.

، 45ابراهیم سلطاني، مجله كیان، ش ، ترجمه: کنش ارتباطی بدیل خشونت .(1379) یورگن هابرماس،
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