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(مورد مطالعه :شهروندان  15تا  44سال استان مازندران)
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اسماعیل جهانبخش
چكیده
مدارای اجتماعی با توجه به حضور انسانهایی با فرهنگ ،هویت ،تفکر و ارزشهای متفاوت در عرصههای
مختلف اجتماعی میتواند عاملی اثرگذار در افزایش تعامل و ارتباط اجتماعی افراد جامعه باشد .مطالعة
مدارایاجتماعی در کاهش تنشها و افزایش درک متقابل ،انسجام و تعامل اجتماعی تأثیر بسزائی دارد .در این
مقاله با استفاده از نظریه منش و میدان بوردیو به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدارای اجتماعی
پرداخته شده است .برای سنجش مدارای اجتماعی از ترکیب نظریههای پیترکینگ و وگت و ابعاد مدارای هویتی،
مدارای اجتماعی ،مدارای سیاسی و مدارای اخالقی ـ رفتاری استفاده شده است .جامعة آماری پژوهش شهروندان
15تا  44سال استان مازندران هستند که  400نفر از آنها به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شدهاند .همچنین
داده های مورد نیاز تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه و به روش پیمایشی گردآوری شده است .تحلیل داده نیز به
وسیله نرمافزار اسپیاساس و ایموس انجام گردیده است .نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد
آن با مدارای اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .نتایج آزمون مدل ساختاری نشان میدهد که سرمایه
اجتماعی تأثیر مستقیم ( )Beta:0/36بر مدارای اجتماعی دارد .همچنین سازه سرمایه اجتماعی توانسته 22
درصد از تغییرات سازه مدارایاجتماعی را تبیین نماید.

واژههاي كلیدي
مدارای اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،منش ،میدان

تاریخ پذیرش98/04/11 :
تاریخ دریافت97/06/11 :
 .1دانشجوی دکتری جامعهشناسی فرهنگی گروه جامعهشناسی واحد دهاقان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دهاقان ،ایران
Mostafa.domehri@yahoo.com
 .2استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه (نویسنده مسئول)
shapour.behyan@gmail.com
esjahan@yahoo.com
 .3استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان

 ║ 142مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات

║ سال بیستم ،شمارة چهل و هفتم ،پاییز 1398

 .1مقدمه

قرار گرفتن افراد و گروههای مختلف با اندیشهها و رفتارهای متفاوت در کنار هم و لزوم احترام به حقوق
همدیگر و همزیستی مسالمتآمیز ضرورت طرح و شناخت مدارایاجتماعی را به عنوان ابزاری برای حل
این مسائل اشاره میکند .در جوامع جدید بـا رشـد فزایندة ارتباطات در همة زمینهها ،تنوع فرهنگی،
قومی ،زبانی و اعتقادی بیشتر و میزان تعامالت و برخورد افراد دوچندان شده است (سراجزاده و دیگران،
 .)110 :1383درواقع ،بایـد گفت امروزه این تنوع تا حدی است که بدون داشتن حداقلی از
مدارایاجتماعی و تحملعقاید متفاوت و مخالف ،زندگی کردن در وضعیت عادی غیرممکن خواهد شد
(افشانی .)6 :1381 ،مانند بسیاری از مفاهیم جامعهشناختی در زبان فارسی ،دایرة مفهومی مدارای
اجتماعی نیز به دقت تعیین نشده است و محققان و اندیشمندان ایرانی ،در مقابل واژة تلرانس 1از
واژههای هممعنی مانند تحمل اجتماعی ،بردباری اجتماعی ،تساهل اجتماعی ،شکیبایی و مدارا استفاده
میکنند که لزوماً معنای یکسانی ندارند .از نظر تامپسون ،2مدارا به عنوان عمل آگاهانة 3فرد یا سازمانی
در خودداری از مخالفت و سرزنش یا خشونت علیه اعتقادات دیگری ،بهرغم مخالفت شخص با آن
اعتقادات در نظر گرفته میشود ( .)2002: 73گیبسون 4مدارا را درجهای از میل به توسعة حقوق
شهروندی برای کسانی میداند که ایدههایشان تا حدی با جریان اصلی تفکر سیاسی در یك کشور
متفاوت است ( .)2013 :126گالئوتی 5مدارا را به عنوان فضیلتی اجتماعی و قاعدهای سیاسی قلمداد
مینماید که امکان همزیستی صلحآمیز افراد و گروههایی را که دیدگاههای متفاوتی دارند ،فراهم میکند
تا با روشهای متفاوت در جامعهای واحد زندگی نمایند ( .)43 :2002فلچر 6مدارا را عملی میداند که به
مردم اجازه میدهد بدون اقدام به جنگ آزاردهنده علیه دیگران ،عقاید یا ویژگیهای آنان را دوست
نداشته یا حتی از آنها متنفر باشند (.)19 :1393
در بیانیه اصول مدارا در نشست یونسکو )1995( 7مدارا باعنوان احترام گذاشتن ،پذیرش و ارج نهادن
به فرهنگهای متنوع پیرامونی و اشکال مختلف آزادی بیان تعریف شده است در نتیجه میتوان گفت که
مدارا با احترام و تحمل اعتقادات و رفتارهای مخالف و مؤلفههایی چون وجود تنوع و اختالف ،ناخشنودی

1. Tolerance
2. Tompson
3. Deliberate Act
4. Gibson
5. Galeotti
6. Flacher
 .7در نشست بیست و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو در  16نوامبر  1995که مورد تصویب دولتها قرار گرفت.
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مهار خویش در مداخله و مقاومت مالزم و همراه است ).(Agius & Ambrosewicz,2013:83
1

از میان عوامل تأثیرگذار بر مدارایاجتماعی میتوان به سرمایه اجتماعی اشاره نمود .از نظر پاتنام
سرمایه اجتماعی وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد ،هنجارها و شبکههاست که میتواند با
تسهیل اقدامات هماهنگ ،کارآیی جامعه را بهبود بخشد ( .)285 :1380نظریههای سرمایه اجتماعی،
روابط و تعامالت اجتماعی را شاخصترین مؤلفه سرمایه اجتماعی در نظر میگیرند .بهرغم تفاوتهای
ساختاری و محتوایی ،آنچه بهمثابه شیرازهای محکم ،این رویکردهای متفاوت را باعنوان نظریههای
سرمایه اجتماعی جمع مینماید ،موضوع تعامالت و روابط اجتماعی افراد در درون شبکههاست .بهزعم
چلبی و امیرکافی ( ،)1385ولهارت و میگاچوا ،2پاتنام و سیگلر و ژوسلین ،3سرمایه اجتماعی یکی از
عواملی است که باعث ارتقای مدارا در مورد دیگران میشود .بدینمعنی که افراد ،زمانی که در شبکههای
اجتماعی مختلف قرار میگیرند و تحت تأثیر هنجارهای موجود در این شبکهها با اقوام ،مذاهب و
اندیشههای متفاوت برخورد میکنند ،به نسبت زمانی که در اینگونه شبکههای اجتماعی شرکت نمیکنند
و تحت تأثیر هنجارهای موجود در شبکهها قرار نمیگیرند (یعنی زمانی که از سرمایه اجتماعی اندکی
برخوردارند) ،نگرش مداراجویانهتری در مقایسه با اینگونه تفاوتها نشان میدهند (شارعپور و همکاران،
 .)65 :1388سرمایه اجتماعی به تعبیر بانك جهانی بهمنزله چسبی است که انسجام جوامع را تضمین و
یك سیستم محوریِ امنیتی است که از بروز خشونت و کشمکش جلوگیری میکند و مدارا را افزایش
میدهد (فاین .)285 :1385 ،سرمایه اجتماعی با ارتقاء شناخت اجتماعی موجب بهبود روابط اجتماعی
گردیده و مدارای اجتماعی را به دنبال دارد.
براین اساس و با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در زندگی معاصر و بسط آن به عرصههای
مختلف حیات زندگی بشر این تحقیق به دنبال بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با
مدارایاجتماعی و مؤلفههایش بین نوجونان و جوانان استان مازندران است.

1. Putnam
2. Volhardt & Miggacheva
3. Cigler & Jaslyn
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و نارضایتی ،وجود آگاهی و قصد ،توافق ،وجود قدرت و توانایی مداخله و در نهایت ،کنترل خویشتن و
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 .2پیشینه پژوهش

ورود واژه مدارا 1به قلمرو اجتماعی ـ سیاسی در اروپا از سده شانزدهم و به دنبال درگیریهای
خونین کاتولیك و پروتستان 2آنهاست که منجر به این شد به جای جنگ و آزار یکدیگر ،باهم
صلح و سازش نموده و بردباری پیشه کنند .پس از این واژه مذکور از معنای منفی بردباری در
برابر آراء و باورهای دینی «ملحدانة» دیگری به سوی پذیرش آزادی دیگران در داشتن و
بازگفتن باورها و گزینش شیوه زندگی و رفتار خود تغییر نمود (آشوری .)5: 1385 ،در بررسی
ریشة لغت مدارا در فرهنگ اروپایی و در لغتنامة دهخدا تشابه معنایی وجود دارد که در هر دوی
آن مدارا به معنای بردباری ،به نرمی رفتار کردن و سازگاری داشتن آمده است (.)1373
بین صاحبنظران ،مدارا به عنوان مفهومی چند بعدی در نظر گرفته شده است« .فتحعلی» در
بررسی انواع مدارا به تفکیك سه نوع مدارای اخالقی ،دینی و سیاسی میپردازد (.)44 :1378
وگت 3نیز مدارا را به سه نوع مدارای سیاسی ،اخالقی و اجتماعی تقسیمبندی میکند (عسگری و
همکاران .)112 :1388 ،اما پیتر کینگ4در مدل خود دربارة ابعاد مدارا چهار بعد شامل مدارای
عقیدتی ،مدارای سیاسی ،مدارای هویتی و مدارای رفتاری را در نظر میگیرد ( .)40:1976به مدارا
همچنین میتوان از دو منظر نگاه کرد؛ یکی بهعنوان فضیلت اخالقی و دیگری به عنوان ارزشی
اجتماعی .دیدگاهی که مدارا را به عنوان فضیلت اخالقی مینگرد ،جامعهای اخالقی است که
ستون پایههای اخالقی خویش را بر مبنای احترام به دیگری مخالف میگذارد و دیدگاهی که
مدارا را بهعنوان یك ارزش اجتماعی و سیاسی مینگرد ،از آن بهعنوان مالطی برای همبستگی
اجتماعی استفاده میکند که در سایه آن همزیستی مسالمتآمیز بین اقوام ،گروهها ،احزاب و
طبقات مختلف و متفاوت امکانپذیر میشود ).(Dijker & Koomen 2007: 134
دامنة عوامل اثرگذار بر مدارای اجتماعی و نظریههای مرتبط با آن را میتوان در سه مقوله
زیستشناختی ،روانشناختی و جامعهشناختی دستهبندی نمود .اومبرتو اکو ،5براین باور بود که عدم مدارا
تنها ریشههای زیستشناختی دارد .وی معتقد است انسانها بهصورت غریزی افراد متفاوت با خود را
دوست نداشته و در زندگی روزمره خود ،پیوسته در معرض تکانه حاصل از تفاوت و عدم مدارا قرار دارند
1. Tolerance
2. Catholic and Protestant
3.Voget
4. Peter King
5. Eco
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الف) تحقیقات داخلي

جهانگیری و همکاران( )1395در تحقیقی باعنوان «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارای سیاسی
دانشجویان» به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدارای سیاسی دانشجویان پرداختند که نتایج تحقیق
نشان داد بین متغیرهای مشارکت اجتماعی ،تعامل اجتماعی ،تعهد اجتماعی ،آگاهی اجتماعی ،اعتماد
اجتماعی ،فرایض مذهبی ،سن و مقطع تحصیلی با مدارای سیاسی رابطه معناداری وجود دارد .نتایج
تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای مشارکت اجتماعی ،آگاهی اجتماعی ،تعامل اجتماعی ،محل
تولد ،اعتماد اجتماعی و جنسیت در مجموع  24درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کردند.
شهریاری و همکاران ( )21 :1394در پژوهشی با عنوان «سنجش رابطة سرمایة اجتماعی با مدارای
مذهبی» به بررسی و سنجش تساهل مذهبی و عوامل مؤثر بر آن ازجمله سرمایه اجتماعی بین
دانشجویان فرودسی مشهد با روش پیمایشی پرداخته است .نتایج این پژوهش نشان داد که سرمایة

1. Ikeda & Richi
2. Duriez & Soenens & Beyers
3. McCrae & Costa
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( .)15 :1378برخی صاحبنظران نیز بر نقش مؤثر نهادها و ساختارهای اجتماعی در رفتارهای مداراجویانه
با رویکرد جامعهشناختی تأکید دارند (فراستخواه .)95 :1389 ،آیکدا و ریچی 1بر این باورند مشارکت فرد
در جامعه و حضور در یك شبکه ارتباطی متنوع و گسترده میتواند منبع قابل توجهی برای افزایش
مدارای اجتماعی باشد (گالبی و رضایی .)76 :1392 ،مطالعات دیگری هم به بررسی رابطه ویژگیهای
شخصیتی با متغیرهای روانشناختی و جامعهشناختی که متضمن مدارا هستند ،پرداختهاند .دوریز ،سوئنز و
بیرز 2نسبت میان ویژگی شخصیتی و مدارا با دیگر آن را مورد تأیید قرار دادند ( .)96 :2004مكکری و
کاستا 3معتقدند ویژگیهای شخصیتی باز بودن ،توافقپذیری ،وظیفهشناسی و برونگرایی میتوانند نقش
مثبت و اثرگذاری بر تجارب و تعامالت فرد بهخصوص مدارا ایفاء کنند ( .)142 :1999براساس نظریات
مختلف صاحبنظران میتوان نتیجه گرفت افزایش مشارکت اجتماعی ،انسجام و پیوند اجتماعی و اعتماد
اجتماعی (بهویژه اعتماد مدنی) که از آنها میتوان باعنوان سرمایه اجتماعی نام برد ،تأثیر بسزائی در
میزان مدارای اجتماعی و ارتقاء آن دارا است.
با وجود پیشینة غنی پژوهشی در زمینة سرمایه اجتماعی که به بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و
ابعاد آن با بسیاری از متغیرهای اجتماعی میپردازد ،اما تحقیقاتی که بهطور خاص به بررسی رابطة میان
سرمایه اجتماعی با مدارای اجتماعی و ابعاد آن بپردازد ،پرشمار نمیباشد .در ادامه به برخی از
پژوهشهای داخلی و خارجی اشاره میشود.
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اجتماعی درون گروهی ،بر مدارای مذهبی تأثیر منفی و سرمایة اجتماعی برون گروهی ،تأثیر مثبت
دارد .همچنین تحصیالت و جنسیت تأثیر مثبت و سن ،تأثیر منفی بر مدارای مذهبی داشته است.
شارعپور و همکاران ( )1388در تحقیقی باعنوان «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارا» به بررسی
رابطة بین سرمایه اجتماعی و مؤلفههای آن با مدارای اجتماعی پرداختند .روش تحقیق پیمایشی بوده و
تعداد  220نفر از دانشجویان دانشکدههای علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عالمه طباطبایی به پرسشنامه
پاسخ دادهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد که از میان متغیرهای سرمایه اجتماعی ،اعتماد نهادی با تمامی
ابعاد مدارا رابطه معکوس و معناداری داشته است .همچنین رابطه مستقیم و معناداری بین مشارکت با
ابعاد مدارا مشاهده شده است.
ب) تحقیقات خارجي

وایز و دریسکل )126 : 2017( 1در پژوهشی باعنوان «مدارا در داخل جامعه :آیا سرمایه اجتماعی بر
مدارا تأثیر میگذارد؟» به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی با مدارا و ابعاد آن شامل مدارای هویتی ،مدارای
مذهبی و مدارای رفتاری در امریکا پرداختهاند .نتایج پژوهش نشان داد افراد با میزان مشارکت مدنی و
تعامل اجتماعی باال از مدارای اجتماعی باالتری برخوردار میباشند.
هیرا و واردا شاهید ( )26-13 :2016در تحقیقی باعنوان «نقش مدارای اجتماعی در همدلی و
رضایت زوجین» به بررسی رابطة بین مدارای اجتماعی و همدلی و رضایت زوجین از طریق توزیع
پرسشنامه بین  200زوج از ایالت خیبر پختونخوای پاکستان 2پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که بین
مدارای اجتماعی و همدلی و رضایت زوجین همبستگی مثبت و معناداری و بین میزان مدارای اجتماعی
در مردان و زنان تفاوت معناداری وجود داشته و مدارای اجتماعی در زنان بیشتر از مردان است.
پاتنام ( )175 :1380در بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با دموکراسی ،به مدارا بهعنوان تأثیرات
سرمایه اجتماعی در جامعه اشاره میکند .سرمایه اجتماعی عالوهبر تأثیرات بیرونی که بر کارآمدی
حکومتها دارد حامل تأثیرات درونی که شامل شکلگیری ویژگیهای نگرشی و رفتاری معطوف به
اجتماع در افراد است است .بهطور درونی ،انجمنها و شبکههای کمتر رسمی ،مشارکتهای مدنی ،عادات
همکاری ،روحیه جمعی و مهارتهای عملی الزم برای شرکت در زندگی جمعی را به اعضای خود القاء و
فرصتی برای یادگیری سجایای مدنی از قبیل مدارا ایجاد میکنند.
سیگلر و ژوسلین ( )119 :2002در پژوهشی باعنوان «گستردگی عضویت گروهی و سرمایه اجتماعی :و
تأثیر آن روی نگرشهای مدارای سیاسی» به بررسی رابطه بین عضویت در گروههای داوطلبانه و

1. Wise & Driskell
2. Khyber Pakhtunkhwa provinces of Pakistan
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 .3مباني نظري
اگر مدارای اجتماعی را نوعی کنش از طرف کنشگران تلقی نماییم که تعامالت و ارتباطات اجتماعی را
تسهیل می نماید و گرایش به رفتار مسالمتآمیز را بهعنوان منش تأیید شده به همراه دارد ،با توجه به
تعاریف و دیدگاهها و شاخصهای مطرح شده در زمینه مدارایاجتماعی ،میتوان نقش همبستگی
اجتماعی ،همدلی ،پیوندهای اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،احساس امنیت و بردباری
اجتماعی را در ارتقاء و تحکیم آن اساسی دانست .وجود شاخصههای ذکر شده و تجمیع ویژگیها و
عناصر مشترک آنها ما را به سمت واژة «سرمایه اجتماعی» سوق میدهد.
برای تحلیل و نشان دادن میزان تأثیر و رابطه میان سرمایه اجتماعی و مدارایاجتماعی میتوان
نظریه عمـل بوردیـو را بکار بست .بوردیـو برای تحلیل و تبیین کنشهای اجتمـاعی از مفاهیمی
همچون منش 2و میـدان 3بهره میبرد .نظـریه عمـل بـوردیو در پرتـو دیالکتیك دو مفهوم منش و
میـدان بنا شده است ،چراکه عمل تابع ویژگیهای کنشگر در تعامل با نیروی یك میدان خاص است
) .(Parker , 2000: 44بوردیو براساس فهم ساختاری و هنجاری خود از کنش به مفهوم «طبع»4
دست میبابد .طبع یا خلقوخو با جامعهپذیری در یك گروه در ارتباط است و به معنای نحوة تولید طبایع
از طریق ساختارهای اجتماعی و سپس بازتولید این ساختارها در قالب کنش ساختمند است .منش را
میتوان بهمنزلة نظامی از طبایع تعریف نمود .مجموعهای از خلقوخوهای فراهمآمده در شخصیت
کنشگر که ناشی از فرایند اجتماعی شدن است و به نحوة مواجهة کنشگر با موقعیتهای مختلف جهت
میدهد) .(Bourdieu & Passeron, 1996: 85بر این اساس میتوان گفت رفتار افراد جامعه
(منش) در موقعیتهای مختلف اجتماعی (میدان) با نحوة جامعهپذیری و ساختارهای اجتماعی در ارتباط
1. Ikeda
2. Nature
3. Field
4. Disposition
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نگرشهای مدارای سیاسی در امریکا پرداختهاند .آنها در این پژوهش به این نتیجه رسیدهاند که به
موازات افزایش عضویت افراد در بخشهای مختلف یك گروه ،مدارای آنان نیز افزایش مییابد.
آیکدا )69:2002( 1نیز در پژوهشی باعنوان «سرمایه اجتماعی و ارتباط اجتماعی در ژاپن :مشارکت
سیاسی و مدارای سیاسی» به بررسی سرمایه اجتماعی و مشارکت و مدارا پرداخته است .روش مورد
استفاده در این تحقیق ،تحلیل دادههای ثانویه میباشد .نتایج این تحقیق نشان داد عضویت در
انجمنهای داوطلبانة دارای ساختار افقی رابطه معکوس ضعیفی با مدارا داشته و مدارا رابطهای معکوس
با اعتماد نهادی دارد.
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است .اگر فرد در فرایند جامعهپذیری گذشت ،فداکاری ،صبر ،همدلی و مواردی مشابه را در مواجهه با
دیگران به خوبی نیاموزد و ساختارهای اجتماعی بهویژه آموزش و پرورش ،دانشگاه ،وزارت فرهنگ و
ارشاد و نهادهای فرهنگی آموزشی جامعه برای رفتار مداراجویانه ارزشی قائل نباشند ،منش شکل گرفته
در افراد آمیزهای از کم تحملی ،نابردباری ،خودمحوری ،خشونت و درگیری و بیاعتمادی خواهد بود.
در نظر یة بوردیو مفهوم میدان قائم به قواعدی است که بر آن حاکمیت دارند و قلمرو آن را تعیین
میکنند .همچنین همه کنشگرانی که در این قلمرو به فعالیت میپردازند به تبع باید این قواعد را رعایت
نمایند .مکانیسم این تبعیت در جامعهپذیری کنشگران و درونی شدن قواعد در منشهای آنها نهفته است.
از این جهت همة کنشگرانی که در ذیل یك میدان اجتماعی خاص فعالیت میکنند ،دسته کم از نوعی
منش مشترک برخوردارند (جمشیدیها .)52 :1386 ،برای مثال اگر شرایط جامعه بهگونهای باشد که
پرخاشگری ،نزاع و عدم مدارا بهعنوان راهی مناسب برای رسیدن به اهداف توسط افراد و مدارا پارامتری
منفی و نشانه ضعف قلمداد گردد آنگاه در چنین میدانی مجموعهای از خلقوخوهایی(منش) توسط
کنشگران بروز میکند که در هر موقعیتی باید منتظر نزاع ،درگیری ،عدم مدارا و پرخاشگـری باشیم .از
نظر بـوردیو میدان عرصهای است اجتماعی برای نزاع بر سر منابع ،منافع و دسترسی به آنها
) .(Whitham , 2007:69بوردیو کنش اجتماعی را با توجه به موقعیت منش در میدان تبیین میکند.
موقعیت حلقه واسطه میان منش و میدان است و با توسل به آن ،این مفاهیم شکل میگیرند .موقعیت
کنشگران وابسته به سرمایه 1آنهاست و بنابر مقدار و نوع سرمایهای که دارند جایگاهشان در فضای میدان
مشخص می شود .از نظر بوردیو در جوامع مدرن انواع سرمایه با هم در ارتباط هستند .همچنین سرمایه
تبدیلپذیر است ( )73 :2002به عقیده بوردیو در هر میدانی میان بازیگران یا گروههای اجتماعی ،چهار
نوع سرمایه (فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و نمادین) رد و بدل میشود که یکی از تأثیرگذارترین آنها
سرمایة اجتماعی است ) .(Defilippis ,2001 :783براین اساس از سرمایه اجتماعی (که طیف
وسیعی از مؤلفههای اثرگذار بر کنش و کنشگران را شامل میشود) بهعنوان متغیر مستقل در رابطه با
مدارای اجتماعی و از نظریه عمل (یا منش و میدان) بوردیو جهت تحلیل رابطه میان سرمایه اجتماعی و
مدارای اجتماعی استفاده گردیده است.

1. Capital
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مدل .1مدل نظری رابطه میان سرمایه اجتماعی و مدارای اجتماعی

فرضیهها
 .1میزان مدارایاجتماعی بر حسب گروه سنی متفاوت است؛
 .2میزان مدارایاجتماعی بر حسب جنس متفاوت است؛
 .3میزان مدارایاجتماعی بر حسب وضعیت تأهل متفاوت است؛
 .4میزان مدارایاجتماعی بر حسب تحصیالت متفاوت است؛
 .5بین سرمایه اجتماعی و مدارایاجتماعی رابطه وجود دارد؛
 .6بین پیوند اجتماعی با مدارایاجتماعی و ابعاد آن رابطه وجود دارد؛
 .7بین اعتماد اجتماعی با مدارایاجتماعی و ابعاد آن رابطه وجود دارد؛
 .8بین احساس امنیت با مدارایاجتماعی و ابعاد آن رابطه وجود دارد.
تعریف نظري و عملیاتي متغیرها
مداراي اجتماعي :مدارایاجتماعی را میتوان توجه به دیگران ،ارزشمند شمردن تفاوتها ،پل زدن بر
شکافهای فرهنگی ،نپذیرفتن اندیشههای قالبی غیرمنصفانه ،کشف زمینههای مشترک ،ارج نهادن به
تنوع و توانایی زندگی ،اجازه دادن به دیگران برای زندگی ،توانایی اعمال نگرشی عینی و منصفانه بر
عقاید ،اعمال ،مذهب ،ملیت و همه موارد متفاوت از دیدگاه فرد تعریف نمود ) .(Lyness, 2006: 2با
توجه به مطالعات انجام شده و همچنین مصاحبه با تنی چند از اساتید حوزة جامعهشناسی برای سنجش
مدارای اجتماعی از ترکیب مدل کینگ 1و وگت 1با چهار مؤلفه مدارای عقیدتی ،مدارای هویتی ،مدارای
سیاسی و مدارای رفتاری استفاده گردید.
1. King
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مداراي عقیدتي :2مدارا در مورد وجود یا بیان و تبلیغ عقایدی مخالف با عقاید عامل تساهل ،مثل باور
به دگر اندیشی ،نسبیگرایی فرهنگی عدم تعصب ،باور به آزادی عقیده دیگران.
مداراي سیاسي :3منظور از مدارای سیاسی ،مدارا در مورد اعمال افراد در فضای عمومی یا احترام به
آزادی های مدنی دیگران استمدارای سیاسی ،شناسایی حق گردهمایی صاحبان عقاید مختلف و ایجاد
نهـادهای مـربـوط به حل و فصل تضـادها و حـق اعتـراض در قالب نشـریات یا راهپیماییها را
میپذیرد (والرز.)43 :1383 ،
مداراي هویتي :4اعمال مدارا در مورد ویژگیهای غیراختیاری دیگران مانند ملیت ،جنس ،نژاد ،طایفه،
زبان ،دین و  ...را مدارای هویتی مینامند (هید.)65 :1385 ،
مداراي رفتاري :5مدارا در مورد رفتارهای مختلف دیگران (قانونی ـ غیرقانونی) مانند روابط جنسی ،رفتار
با مجرمان و عدم سختگیری در مورد بعضی از جرمها در جامعه (فلچر.)26 :1393 ،
جدول .1تعریف عملیاتی مؤلفههای مدارای اجتماعی
نام متغیر

شاخص

مدارايعقیدتي

تحمل عقاید مخالف ،عدم تعصب ،باور به آزادی دیگران،
باور به دگراندیشی

5

مداراي هویتي

مدارا با افراد دارای ملیت ،جنسیت ،نژاد ،طایفه ،زبان و دین
مختلف

4

مداراي سیاسي

حق دادن برای گردهمایی مخالفان ،حق اعتراض در قالب
روزنامهها و راهپیماییها

4

مدارا در مورد رفتارهای مختلف قانونی و غیرقانونی دیگران،
عدم سختگیری در مورد مجرمان ،روابط جنس مخالف

9

مداراي
اجتماعي

تعریف عملیاتي

تعداد گویه

مداراي رفتاري

سرمایه اجتماعي :سرمایه اجتماعی وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد ،هنجارها و
شبکههاست که میتوانند با تسهیل اقدامات هماهنگ ،کارآیی جامعه را بهبود بخشد .سرمایه اجتماعی
1. Vogt
2. Dimensions of Tolerance
3. Dimensions of Political
4. Dimensions of Identity
5. Dimensions of Behavioral
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پیوند اجتماعي :به همبستگی افراد با هنجارهای اجتماعی اطالق می شود که از ترکیب مؤلفههای
وابستگی ،اعتقاد ،تعهد و مشارکت بهوجود میآید (صدیق سروستانی .)36:1386 ،پیوندهای اجتماعی
ارائة اطالعات به شهروندان را به لحاظ کمی و کیفی افزایش میدهند و سبب میشوند که نگرش افراد
به بیرون گروه تغییر یابد ).(Robinson, 2010: 496
اعتماد اجتماعي :عبارت است از تمایل فرد به قبول ریسك در یك موقعیت اجتماعی که این تمایل
مبتنی بر حس اطمینان به این نکته است که دیگران به گونهای که انتظار میرود عمل نموده و شیوهای
حمایتکننده در پیش خواهند گرفت .اعتماد به معنی مطمـئن بـودن دربـارة کـنشهـای احتمالی
دیگران در آینده است ).(Halpern, 2003: 425
احساس امنیت :امنیت عبارت از حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی) ،احساس ایمنی (امنیت ذهنی) و
رهایی از تردید (اعتماد به دریافتهای شخصی) (امیرکافی .)2:1387 ،به اعتقاد بوزان اکثر تهدیداتی که
متوجه افراد است ،ناشی از این حقیقت است که افراد در محیط انسانی بسر میبرند و این محیط موجد
انواع فشارهای غیرقابل اجتناب اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی است (.)45 :1378
جدول .2تعریف عملیاتی مؤلفههای سرمایه اجتماعی
نام متغیر

سرمایه
اجتماعی

شاخص

ابعاد عملیاتي

تعداد گویهها

احساس
امنیت

عدم ترس جهت حضور در عرصههای اجتماعی ،مشارکت با فراغ
بال در جامعه ،عدم ترس از آینده

4

اعتماد
اجتماعی

صداقت در رفتار و گفتار ،اعتماد در معامالت ،اعتقاد به عدالت در
امورـ تعامل با انجمنها و گروههای اجتماعی

4

پیوند
اجتماعی

ارتباط با دوستان،آشنایان ،نهادها و ادارات

4
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مانند سایر سرمایهها مولد بوده و امکان دستیابی به اهداف مشخص را فراهم میکند (پاتنام:1380 ،
 .)285برای سنجش سرمایه اجتماعی پس از مطالعه و بررسی دیدگاههای مختلف و جهت کسب
نتیجهای مطلوب از ترکیب دیدگاه بوردیو و پاتنام استفاده گردید .بدینمنظور سه مؤلفه اعتماد اجتماعی،
احساس امنیت و پیوند اجتماعی برای سنجش سرمایه اجتماعی بکار گرفته شد.
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 .4روش تحقیق
روش مورد استفاده در این تحقیق کمی و از نوع پیمایشی است .جامعة آماری تحقیق پیشرو ،کلیه
افراد در رده سنی جوان و میانسال (از  15تا  44سال) ساکن استان مازندران است که طبق سرشماری
سال  1395حدود  4538817نفر است .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 2برابر با  384نفر است
که جهت دقت بیشتر و دادههای از دست رفته به  400نفر افزایش یافت .روش نمونهگیری در این
پژوهش از نوع نمونهگیری احتمالی است .از میان انواع نمونهگیری احتمالی ،در این تحقیق از روش
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استفاده شده است .با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای در این
تحقیق ،پس از تعیین حجم نمونه استان مازندران به  3منطقه شرق ،مرکز و غرب تقسیم و سه شهر
ساری ،آمل و تنکابن از هر منطقه برگزیده و در نهایت به تناسب جمعیت هر شهر و رده سنی ،نمونه
مورد مطالعه براساس میزان تقریبی جمعیت هر خوشه انتخاب شدند .با توجه به ماهیت موضوع تحقیق و
مفاهیم و متغیرهای آن ،دادههای مورد نیاز تحقیق از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمعآوری شده
است .در این تحقیق برای اطمینان از پایایی نتایج ،از روش آلفای کرونباخ 3استفاده شده است .برای این
منظور با استفاده از اطالعاتی که از  30نمونه جمعآوری شده ،پایایی پرسشنامه بررسی و برای هر کدام از
شاخصها که بهصورت طیف طراحی شده بود ضریب آلفا مورد محاسبه قرار گرفت .در جدول زیر مقدار
آلفای شاخصهایی که سؤاالت آنها به صورت طیف بوده ،آمده است.
1

جدول .3ضریب آلفای شاخصهای تحقیق
تعداد گویهها

ضریب آلفا

شاخص

مدارای عقیدتی

5

0/75

مدارای هویتی

4

0/69

مدارای سیاسی

4

0/65

مدارای رفتاری

9

0/78

اعتماد اجتماعی

4

0/84

پیوند اجتماعی

4

0/71

احساس امنیت

4

0/76

1. Survey
2. Cochran
3. Cronbach Alpha
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 .5یافتههاي پژوهش
یافتههاي توصیفي

اطالعات این تحقیق از بین  400فرد در دو گروه سنی جوان و میانسال ( 44-15سال) استان مازندران
جمعآوری شده است .اشتراک سنی پاسخگویان (نما) در سن  33سال از همه بیشتر بوده است .گروه
سنی جوانان تعداد  188نفر ( 47درصد) و میانساالن  212نفر ( 53درصد) را تشکیل میدهند .همچنین
 196نفر از پاسخگویان زن و  204نفر از پاسخگویان مرد میباشند .بیشترین پاسخگویان از نظر سطح
تحصیالت متعلق به دیپلم و پایینتر با تعداد  169نفر ( 42/3درصد) و کمترین پاسخگویان مربوط به
سطح تحصیالت فوق لیسانس و باالتر با تعداد  68نفر ( 16/9درصد) است .تعداد پاسخگویان با سطح
تحصیالت کاردانی و کارشناسی نیز  163نفر(  40/8درصد) است.
یافتههاي استنباطي

بعد از آمادهسازی اطالعات روابط بین متغیرهای وابسته و مستقل از طریق دو نرمافزار اسپیاساس
و ایموس بررسی شد .فرضیههای تحقیق از طریق آمارههای مقایسه میانگینها (آزمون  ،)Tتحلیل
واریانس و پیرسون مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آن بدین شرح است:
جدول  .4آزمون تفاوت میانگینهای مدارای اجتماعی بر حسب جنس ،سن و تأهل
متغیرها

جنس
گروه سنی
وضعیت تأهل و
مدارای اجتماعی

فراواني

میانگین

زن
مرد
جوان
میانسال

196
204
188
212

38/62
39/58
41/36
42/24

متأهل

145

41/82

مجرد

255

39/13

آماره تي

سطح
معناداري

-1/815

0/072

0/361

0/718

0/934

0/735

1. Spss
2. Amos
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برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از نرم افزار اسپیاساس 1و ایموس 2استفاده شده است.
بهطوری که برای توصیف دادهها از آمارههای توصیفی (شاخصهای تمایل به مرکز مانند میانگین و
توزیعهای فراوانی مطلق و انحراف معیار) و برای تحلیل استنباطی از آزمون تفاوت میانگین (تی تست)،
تحلیل واریانس و آزمون همبستگی و بهمنظور آزمون مدل نظری از نرمافزار مدلسازی معادله ساختاری
ایموس استفاده گردیده است.
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براساس دادههای جدول شماره  4میانگین مدارایاجتماعی برای زنان  38/62و برای مردان
 39/58محاسبه شده و با توجه به اینکه سطح معنیداری  p= 0/072محاسبه شده بنابراین،
اختالف میانگین مدارایاجتماعی به تفکیك جنس معنیدار نمیباشد .در نتیجه ،جنسیت فرد بر
میزان مدارایاجتماعی تأثیری ندارد .همچنین مقایسه میانگین مدارایاجتماعی براساس گروه
سنی با توجه به سطح معنیداری  p= 0/718محاسبه شده حاکی از این است که تفاوت معنی
داری بین گروه سنی میانساالن و جوانان در زمینه مدارایاجتماعی وجود ندارد .میانگین
مدارایاجتماعی برای متأهلین 41/82و برای مجردها  39/13محاسبه شده و با توجه به اینکه
سطح معنیداری  p=0/735است بنابراین ،اختالف میانگین مدارایاجتماعی بر حسب تاهل
معنیدار نمیباشد .در نتیجه ،وضعیت تاهل فرد بر میزان مدارایاجتماعی تأثیر ندارد.
جدول .5آزمون تحلیل واریانس مدارایاجتماعی براساس سطح تحصیالت پاسخگویان
 %95اطمینان
بیشترین

كمترین

مرز پایین

مرز باال

خطاي
استاندارد
میانگین

انحراف
معیار

میانگین

تعداد

مدارا
تحصیالت

85

48

41/56

39/62

0/645

8/388

71/06

169

دیپلم و پایین

88

59

40/45

39/08

0/568

7/245

74/06

163

لیسانس

87

59

38/95

36/76

1/082

8/922

73/53

68

88

48

39/99

38/95

0/263

7/255

72/88

400

فوق لیسانس
وباال
جمع

جدول شماره  5نشان میدهد بیشترین میانگین مدارایاجتماعی مربوط به مدرک لیسانس
( )74/06و پایین ترین میانگین نیز به سطح تحصیالت دیپلم و پایین تر ( )71/06اختصاص دارد.
جدول .6تحلیل واریانس آنووا فرضیه هشتم
تحلیل واریانس آنووا
مدارا

--سطح

F

میانگین مربعات

درجه آزادي

مجموع مربعات

/002
0
--

6/198

400/574

2

801/147

بین گروهها

--

64/632

397

5358/256/8

در گروهها

--

399

26460

جمع

معناداري

---
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جدول  .7آزمون تعقیبی  LSDجهت تشخیص تفاوت بین گروهها فرضیه هشتم
با  %95اطمینان

خطاي

تفاوت میانگینها

سطح
معنيداري

استاندارد

(مقایسه جفتي)

0/883

*

*

-2/470

حد باال

حدپایین

-1/26

-4/73

0/001

-0/20

-4/74

0/033

1/155

4/73

1/26

0/001

0/883

*

2/996

2/81

-1/76

0/651

1/161

0/526

4/74

0/20

0/033

1/155

*

2/470

1/76

-2/81

0/651

1/161

-0/526

-2/996

سطح تحصیالت
فوق دیپلم
ولیسانس
فوق لیسانس و
باالتر

دیپلم و
پایینتر

دیپلم و پایینتر
فوق لیسانس و
باالتر

فوقدیپلم و
لیسانس

دیپلم و پایینتر
فوقدیپلم و
لیسانس

فوقلیسان
س و باالتر

جدول  7بیانگر این است که بین سطوح مختلف تحصیلی و مدارایاجتماعی تفاوت وجود
داشته و بین سطح تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس و باالتر در این زمینه تفاوت معنی داری
وجود ندارد.
جدول  .8همبستگی بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدارایاجتماعی
متغیرها

مداراياجتماعي
ضریب همبستگي

سطح معناداري

اعتماد اجتماعی

0/64

0/000

احساس امنیت

0/68

0/000

پیوند اجتماعی

0/37

0/005

سرمایه اجتماعی

0/52

0/000

جدول شماره  8نشان میدهد که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدارای اجتماعی رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد و با افزایش اعتماد اجتماعی ،احساس امنیت و پیوند اجتماعی و در
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با توجه به سطح معناداری بدست آمده در جدول فوق ( )α=0/002میتوان گفت بین تحصیالت
دیپلم ،لیسانس و فوق لیسانس و باالتر در زمینه مدارایاجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد و
براین اساس جهت تشخیص تفاوت درون گروهها و بررسی دقیق تر به سراغ آزمون تعقیبی می
رویم.
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نهایت سرمایه اجتماعی ،مدارای اجتماعی نیز افزایش مییابد.بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی،
احساس امنیت دارای رابطه ی قوی تری با مدارایاجتماعی است.
جدول  .9همبستگی بین میزان ابعاد مدارای اجتماعی با سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعي
متغیر

ضریب همبستگي

سطح معناداري

مدارای هویتی

0/530

0/000

مدارای سیاسی

0/150

0/061

مدارای عقیدتی

0/622

0/000

مدارای رفتاری

-0/134

0/701

جدول شماره  9نتایج آزمون رابطه بین سرمایة اجتماعی را با ابعاد مدارای اجتماعی نشان
می دهد .براساس اطالعات جدول و مطابق با آزمون ضریب همبستگی پیرسون مالحظه میشود
که به جز در مدارای سیاسی و رفتاری ،بین بقیة ابعاد مدارایاجتماعی با میزان سرمایه اجتماعی
رابطة معنیدار وجود دارد .در بین ابعاد مدارایاجتماعی ،مدارایعقیدتی بیشترین تأثیر و مدارای
رفتاری کمترین تأثیر را بر افزایش سرمایه اجتماعی داشته است.
جدول  .10ضریب همبستگی اعتماد اجتماعی ،احساس امنیت و پیوند اجتماعی با مدارایاجتماعی و ابعاد آن
سرمایه
اجتماعي
ابعاد مدارا

مدارای هویتی
مدارای سیاسی
مدارایعقیدتی
مدارای رفتاری

اعتماد اجتماعي

احساس امنیت

پیوند اجتماعي

ضریب

سطح

ضریب

سطح

ضریب

سطح

پیرسون

معناداري

پیرسون

معناداري

پیرسون

معناداري

0/003
0/02
0/000
0/476

0/574
0/682
0/622
-0/206

0/000
0/000
0/000
0/582

0/711
0/432
0/586
0/052

0/000
0/000
0/000
0/07

0/462
0/314
0/571
-0/087

جدول شماره  10نتایج آزمون رابطه بین اعتماد اجتماعی  ،احساس امنیت و پیوند اجتماعی را
با ابعاد مدارایاجتماعی نشان میدهد .براساس اطالعات جدول و مطابق با آزمون ضریب
همبستگی پیرسون مالحظه میشود که به جز در مدارای رفتاری ،بین بقیة ابعاد مدارایاجتماعی
با میزان اعتماد اجتماعی ،احساس امنیت و پیوند اجتماعی رابطة معنیدار وجود دارد .در بین ابعاد
مدارایاجتماعی ،مدارایعقیدتی بیشترین تأثیر و مدارای رفتاری کمترین تأثیر را بر افزایش
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آزمون مدل ساختاري

در این تحقیق برای آزمون مدل نظری تحقیق از نرم افزار ایموس استفاده شده است .در حقیقت
محقق از این طریق تالش دارد تا مدل نظری تحقیق را در جامعه مورد مطالعه بررسی نماید.

مدل  .2مدل ساختاری سرمایه اجتماعی و مدارایاجتماعی
RMSEA=0/04

sig=0/08

chi-square=32/46

Degrees of freedom=12

مدل  2بیانگر مدلتجربی تحقیق است .این مدلساختاری تأثیر مستقیم مؤلفهی اصلی تحقیق یعنی
سرمایه اجتماعی را بر متغیر مدارایاجتماعی نشان میدهد .براساس اطالعات نمودار سرمایهاجتماعی
تأثیر مستقیم ( ) Beta=0/36را بر مدارایاجتماعی دارد.به عبارت روشنتر ،تغییر یك انحراف استاندارد
در سرمایه اجتماعی باعث تغییر  0/36انحراف استاندارد در متغیر مدارایاجتماعی می گردد .همچنین
متغیر سرمایه اجتماعی توانسته 22درصد از تغییرات متغیر وابسته را تحلیل کند .این امر بیانگر این است
که سرمایه اجتماعی به همراه هر یك از ابعاد خود در مجموع 22درصد از تغییرات مربوط به
مدارایاجتماعی را در میان پاسخگویان تبیین و پیش بینی می نماید.
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اعتماد اجتماعی و مدارایسیاسی بیشترین تأثیر و مدارای رفتاری کمترین تأثیر را بر افزایش
احساس امنیت و در نهایت مدارای هویتی بیشترین تأثیر و مدارای رفتاری کمترین تأثیر را بر
پیوند اجتماعی داشته است .همچنین بُعد مدارای رفتاری با هیچ کدام از ابعاد سرمایه اجتماعی
رابطه معناداری ندارد.
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جدول .11آماره های برازش مدل ساختاری مدارایاجتماعی
NFI

0/94

IFI

0/91

CFI

0/92

TLI

0/94

X2/df

2/705

آمارههای برازش در معادله ساختاری نشان میدهد که آیا مدلنظری با دادههای نمونهای تناسب
دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه آماره کای اسکوئر معنی دار نمیباشد میتوان گفت برازش مدل تجربی
تحقیق باالست.همچنین آماره ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد  RMSEA=0/04در
محدوده قابل قبول قرار دارد.
 .6بحث و نتیجهگیري
مدارایاجتماعی هرچند با مفاهیمی چون بردباری ،تساهل ،رواداری ،آستانه تحمل ،پذیرش اجتماعی گره
خورده است اما با بررسی تعاریف و دیدگاههای مختلف میتوان پی برد که این مفهوم دارای ریشههای
زیستشناختی ،روانشناختی ،اجتماعی و بهویژه سیاسی است .براین اساس با رویکردهای مختلف به
تعریف و تشریح آن پرداخته شده است .در بررسی تعاریف و پژوهشهای انجام شده فاکتورهایی همچون
تحمل عملی و رابطه مسالمتآمیز با دیگران (ژاندرون ،)88 :1387 ،تـوانایی و تعهـد به شنـاخت،
احتـرام ،مشـارکت کردن ،گفتـگو و توافـق با دیگری متفـاوت)،(Duriez &Beyers ,2004:158
پــذیـرش و ارج نهـادن به فــرهنگهای متنــوع پیــرامـونی و اشکال مختـلف آزادی بیــان
) (Agius &Ambrosewicz ,2013: 83برای مدارا مطرح شده است.

براساس نتایج حاصل از این پژوهش بین سرمایه اجتماعی و مدارای اجتماعی رابطة
معناداری وجود دارد ( .)α =0/000بوردیو معتقد است میدان عرصهای است که در آن تعداد
زیادی از بازیگران یا کنشگران اجتماعی با منشها یا ویژگیهای تعریف شده و تواناییهای
سرمایهای وارد عمل میشوند و به رقابت ،همگرایی ،تعامل یا مبارزه با یکدیگر میپردازند .جامعه
از تعداد بی شماری میدان از قبیل میدان سیاسی ،میدان هنری ،میدان دانشگاهی ،میدان صنعت،
میدان حکومت ،میدان رسانهها و غیره تشکیل شده است .از نظر بوردیو میدان جزئی از جهان
اجتماعی است که بهطور مستقل عمل میکند؛ یعنی قوانین و الزامهای خاص خود را دارد .کسی
که به محیطی (سیاسی ،هنری ،فکری) وارد میشود ،باید به نشانهها و قواعد داخلی آن تسلط
داشته باشد و اگر چنین نباشد ،به سرعت از بازی خارج میشود (فکوهی .)145 :1384 ،یعنی
افراد جامعه با منشها و ویژگیهای متفاوت و سرمایههای اجتماعی مختلف وارد میدانهای
اجتماعی میشوند و متناسب با قواعد و الزامهای هر محیطی رفتار مینمایند .اگر قواعد اجتماعی
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حاکم در میدان های مختلف طوری تعریف گردد که کنشگران به افراد با هر نژاد ،جنسیت و
ملیتی (مدارای هویتی) ،و هر دین ،مسلك یا اعتقادی (مدارای عقیدتی) و هر تفکر و دیدگاه
سیاسی (مدارای سیاسی) با هر سلیقه و پوشش و رفتاری (مدارای رفتاری) احترام بگذارند و
میدان برای مدارای کنشگران امتیاز و مزایایی قائل گردد ،آنگاه رویکرد مدارای اجتماعی به
کمك مؤلفههای سرمایه اجتماعی در جامعه نهادینه میگردد.
نتایج پژوهش حاکی از این است که با افزایش یك واحدی در سرمایه اجتماعی ،مدارای
اجتماعی به میزان  0/36واحد افزایش مییابد .رابرت پاتنام با اشاره به نقش مهم سرمایه
اجتماعی در روابط جامعه بیان می دارد که سرمایه اجتماعی به شهروندان این امکان را میدهد
که مسائل و مشکالت جمعی خود را سادهتر حل نمایند .پاتنام به برخی منفعتهای سرمایه
اجتماعی که در ارتباط با مدارای اجتماعی است ،اشاره کرده است .وی معتقد است سرمایه
اجتماعی از طریق کمك به هماهنگسازی و همنوایی در مورد رفتارهای مطلوب ،در حل
معماهای کنشهای جمعی مثمر ثمر میباشد و مردم را در مورد راههای متعددی که سرنوشت
آنها به آن متصل است ،آگاهتر میکند؛ راههایی از قبیل همزیستی مسالمتآمیز ،کشمکشهای
خشونتآمیز و غیره .چنین آگاهیهایی ،رفتار و ویژگیهای رفتاری را تشویق میکند که برای
سایر افراد جامعه سودمند هستند؛ رفتارهایی از قبیل مدارا و همدلی .همچنین ،رفتارهایی را که
برای جامعه مضر هستند را نهی میکند؛ رفتارهایی از قبیل «کنشهای بینظم
خشونتآمیز» ) .(Whitham , 2007: 72یافتههای این پژوهش با تحقیق ویدمالم)2005( 1
همخوانی دارد.
از دیگر نتایج این پژوهش رابطه معنادار بین اعتماد اجتماعی ،احساس امنیت ،پیوند اجتماعی
با مدارای اجتماعی است .بوردیو در توضیح منش یا عادتواره ،آن را مجموعهای از قابلیتهایی
می داند که فرد در طول زندگی خود ،آنها را درونی کرده و به طبیعتی ثانویه برای خویش تبدیل
مینماید .بهگونه ای که فرد بدون آنکه الزاماً آگاه باشد ،براساس آن عمل میکند .منش از نظر
بوردیو به معنای ذهنیت اجتماعی شده و درونی شده اجتماعی است (دورتیه .)229 :1391 ،از
میان ابعاد سرمایه اجتماعی به ترتیب متغیر احساس امنیت ،اعتماد و پیوند اجتماعی بیشترین
میزان همبستگی را با مدارای اجتماعی دارا بودند .در این ارتباط میتوان گفت آرامش ،آسایش،
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خالقیت و هوشمندی ،رشد و توسعه؛ بدون امنیت غیرممکن بوده و همه جوامع در دنیا تالش
میکنند که جامعهای امن داشته و بستر مناسبی برای زندگی فردی و اجتماعی شهروندانشان
فراهم نمایند .ریشههای بسیاری از ناهنجاریها ،کجخلقیها ،نزاعها به مقولة احساس امنیت
مرتبط است .اعتماد پایههای شکلگیری ارتباط و تعامل اجتماعی بوده و اگر فضای جامعه از
بیاعتمادی ،دروغ ،عدم صداقت و نیرنگ سرشار باشد نمیتوان انتظار داشت که ارتباطات مؤثر
بین مردم جامعه شکل بگیرد .احساس امنیت پایین همراه با بیاعتمادی منجر به تصورات قالبی
گردیده و سدی بر سر راه مدارای اجتماعی است .متغیر پیوند اجتماعی نیز با مدارای اجتماعی
رابطة معنادار داشته که با نتایج تحقیق سیگلر و ژوسلین ( )2002همخوانی دارد.
نتایج این پژوهش حاکی از عدم معناداری تفاوت میان جنس ،وضعیت تاهل و سن با مدارای
اجتماعی است و این موضوع بدین معنی است که میزان مدارای اجتماعی در زنان و مردان،
متأهالن و مجردها و جوانان و میانساالن دارای تفاوت محسوسی نمیباشد و نمیتوان این
متغیرها را عواملی تأثیرگذار در افزایش یا کاهش مدارای اجتماعی قلمداد نمود .از نظر بوردیو
سرمایه به هر نوع قابلیت ،مهارت و توانایی اطالق میشود که فرد میتواند به صورت انتسابی یا
اکتسابی به آن دست یابد و از آن در روابطش با سایر افراد و گروهها برای پیشبرد موقعیت خود
بهره برد (فکوهی .)145 :1384 ،اگر در جامعه قابلیتها ،مهارتها و تواناییهای کافی جهت
ارتقاء مدارا ایجاد نگردد و به زعم بوردیو میدانهایی چون دانشگاه ،آموزش و پرورش ،فرهنگ و
ارشاد و غیره بسترهای مناسب رفتاری را فراهم نکنند دیگر فرقی نمیکند که فرد از چه جنسیت
و گروه سنی باشد .بر همین اساس دور از ذهن نمیباشد که رابطه میان جنس و گروههای سنی
با مدارای اجتماعی معنادار نباشد .این یافتهها در تضاد با نتایج نسی داینین ،)2001(1بهمنپور
( ،)1378شارعپور و همکاران ( )1388است.
از دیگر نتایج پژوهش وجود تفاوت معنادار بین تحصیالت و مدارای اجتماعی بود .کوت و
اریکسون ( )2009همبستگی باالی بین تحصیالت و مدارا را نشان دادند .آنها معتقدند تحصیالت
چشم افراد را در برخورد انتقادی یا تصورات قالبی میگشاید و دانش افراد را در زمینه ابعاد مثبت
بسیاری از تفاوتها و افراد متفاوت افزایش میدهد .همچنین آنها معتقدند افراد دارای تحصیالت
باالتر ،شبکههای اجتماعی وسیعتر و متنوعتری داشته و از سرمایه اجتماعی مناسبتری بهرهمند
1. Necci Dineen
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هستند .اما از یافتههای جدید پژوهش این است که باالترین میزان مدارای اجتماعی در سطح
تحصیلی فوقدیپلم و لیسانس است و با افزایش سطح تحصیالت با کاهش مدارای اجتماعی
روبهرو میباشیم .یعنی مدارای اجتماعی در سطوح پایین تحصیلی (دیپلم و پایینتر) در پایینترین
سطح خود قرار داشته در دوره لیسانس به باالترین سطحش رسیده و دوباره در دورههای باالتر
(ارشد و دکتری) با کاهش مواجه میشود .در واقع میتوان اینگونه بیان نمود که تحصیالت
باالتر باعث انعطافپذیری کمتر ،اعتقاد بیشتر به دیدگاهها و عقاید خود و مقاومت در برابر
دیدگاهها و تفکرات متفاوت در جامعه میشود .بوردیو از تحصیالت بهعنوان نمودی از سرمایه نام
میبرد که امتیازهای اجتماعی را برای افراد جهت کسب موقعیتهای مختلف اجتماعی و رقابت
برای تصاحب آن فراهم مینماید .با نگاهی به شرایط تحصیلکردههای جامعه و وضعیت اشتغال
آنها می توان به عدم تناسب تحصیالت عالی و جایگاه اجتماعی شان پی برد که این عدم تناسب
موقعیت اجتماعی افراد با مدارج تحصیلی باال ،واکنشهایی چون سرخوردگی ،مخالفت با جامعه،
عدم مدارا با سیاستهای موجود و تفکرات حاکم را به دنبال دارد.
در پایان میتوان گفت گسستهای فرهنگی و اجتماعی ،افزایش نزاع و خشونت ،رواج
فردگرایی ،کاهش اعتماد و احساس امنیت در سالهای اخیر را میتوان ازجمله عوامل تأثیرگذار
بر میزان مدارای اجتماعی نام برد .بنابراین ،باید با استفاده از راهبردهایی چون تقویت شبکههای
اجتماعی ،برقراری امنیت و تقویت اعتماد بین افراد ،ارتقاء بینش و شناخت فرهنگی از طریق
نهادهایی چون آموزش و پرورش ،دانشگاهها و فرهنگ و ارشاد ،توسعه روابط اجتماعی و همیاری
بر میزان مدارای اجتماعی در جامعه افزود.
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