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 چکیده

ها و رفتارهااي متاااود در اراار ها  و      هاي مختلف با انديشه هقرارگرفتن افراد و گرو

مداراي ضرورد طرح و شراخت  ،آميز زيستي مسالمت حقوق همديگر و ه  لزوم احترام به

باراي  پاووه    ارد. در اين شان مينل خاطرئحل اين مسا عروان ابزاري براي اجتماعي را به

مقياسي چردبعدي بار  و از روش پيمايشي  شده، مطالعه ةسرج  مداراي اجتماعي در جامع

استااده شاده  ( جرسيتي و مذهبي ،سياسي، اجتماعي، فرديمدل ايرگ )با ابعاد مداراي پاية 

و بيشاتر  سال  15نار، جمعيت نمونه از افراد  400 تعداد به هساب حج  نمونو با احت است

هاا   ادهدپرسشارامه   انتخاب شد. با استااده از اي خوشهگيري  نمونه اب شهر مشهد سال 15از 

هااي   براساا  يافتاه   دند.تحليال شا   Amosو   SPSSافزارهااي  نرمبا و  آوري شدند جمع
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( در سطح متوسا   100-0مدارا )شاخص شاخص ال نميزا ،شده مطالعهة در جامع تحقيق،

 و باه باا    در سطح متوس  رو اجتماعيو  فرديمداراي است. در بين ابعاد شاخص مدارا، 

متغيرهاي سارماية فرهرگاي و    د.ندر سطح پايين قرار دارو مداراي سياسي  مداراي جرسيتي

ميزان شاخص ال مداراي . سرماية اجتماعي در بهبود ميزان مدارا در بين شهروندان مؤثرند

ا )روابا   ها  در بعضاي از حاوزه   دهاد  اه نشاان ماي   متوس  است شهر مشهداجتماعي در 

توجاه باه    و است زياداي  ( احتمال پيداي  رفتارهاي تضادآميز و مرازعهجرسيتي و سياسي

 ها ضروري است. اين شكاف

اساي، ماداراي   : مادارا، سارماية اجتمااعي، سارماية فرهرگاي، ماداراي سي      ها کلیدواژه

 جرسيتي، مداراي مذهبي.

 

   مقدمه. 1

هاا هماواره    همزيستي موضوعي است اه هميشه در طول تاريخ وجود داشته است و انساان 

آميز را در ارار يكديگر بيابرد. موضوع همزيستي  هاي زندگي مسالمت اند اه شيوه درپي آن بوده

ها هرگز اهميت  نبوده است؛ زيرا، انسانگاه مانرد امروز محل مراقشه و بحث  در تاريخ بشر هيچ

اند  صورد رويارويي هر روزه با ديگربودگي تجربه نكرده تااود را چرين ملمو  و گسترده به

گروهي، در جامعة سرتي، ترها يک مرباع   دليل محدودبودن تعامل بين (. به12، ص. 1383)والرز، 

اي ها  محاور مادرن، راه   عقال براي اسب دان  و آگاهي وجود دارد، ولي باا گساترش جهاان    

داربودن انديشة حقيقت مطلق، در ساطح   دستيابي به حقيقت متكثر شده است. با توجه به ريشه

داند، بلكه حاضر به شريدن آرا و نظرهاي  ترها هراس انديشة خود را بهترين انديشه مي فردي نه

پاور،   دار بداند )بهمان ها را از حقوق مساوي با خود برخور ديگران نيست؛ چه رسد به ايركه آن

1378 ،10  .) 

پاور،   اند )عساگري و شاارع   جوامع اغلب به تااود عقايد با تعصب اقتدارگرايانه پاسخ داده

دنبال راهي باوده اسات ااه باا      ورز در طول تاريخ همواره به (، ولي انسان انديشه3، ص. 1388



 349                                  ...و اجتماعي های فرهنگي بر سي  ابطۀ بين سرمایه                       دومشما ة 

 

آميز در ارار ها  زنادگي    متصورد مسال ها به وجود اين همه تروع و اثرد آرا و عقايد، انسان

( و ضمن احترام به حقيقت مدنظر ديگران، حقيقت مدنظر خود را 6، ص. 1381اررد )افشاني، 

هاا باين افاراد و     ها باراي ادار  تضاادهاي برخاساته از تاااود     نيز حاظ اررد. مدارا يكي از راه

اي زنادگي، در  (؛ باه عباارتي بهتارين راه بار    3، ص. 1388پاور،   هاست )عسگري و شارع گروه

(. هار موقعيات اجتمااعي واارشاي     366، ص. 1384حقيقت و براي حقيقت است )جهانبگلو، 

شاود ااه ايجااد     اي براي ارتباط با ديگران تلقي مي عروان شيوه ارد. مدارا به طلب مي اي را ويوه

 .ارد ميارد و به تداوم ارتباطاد بين ارشگران امک  پذير مي رواب  متعادل بين افراد را امكان

شاود؛   هاي توساعه در جواماع محساوب ماي     هاي مه  و يكي از مؤلاه مدارا يكي از ظرفيت

 از. انساان نوگراسات   و شخصيت يريگ شكل نيازمرد توسعه اه است چرانكه هانتيرگتون معتقد

 ولاي  را دارد، جامعاه  و طبيعات  در نباود تغييار   بودن، ساان توقع هميشه سرتي انسان وي، نظر

 اي و دگرگوني تغيير هر امكان او. روست روبه مختلاي هاي تلقي طرز و ها نگرش با نوين انسان

 ارتقااي  و (. بالرادگي 54، ص. 1370دهاد )هاانتيرگتون،    ماي  وفق آن با را خود و دارد قبول را

 گرهاي  اررد مي و مداراجو تالش گرا تساهل اخالقي آموز  با اه است هايي انسان مرهون جامعه

 .يردبگشا مشكالد از

)بشايريه،  جاوهر دمواراساي    برخي آن را اي است اه گونه امروز به عاهميت مدارا در جوام

براي ار  ارتبااطي و مااهماه   عرصري ضروري آن را دانرد و برخي ديگر  ( مي61، ص. 1374

هاايي   توان پذيرش و ارارآمدن باا افاراد و گاروه    . مدارا را ميدردان مي (158، 1379)هابرما ، 

د اه از نظر نظام ارزشي و عقيدتي با ما متااود هساترد )اوباياشاي  تعريف ار
1
(. مادارا  2010، 

اي براي بهبود حداقل ايايت رواب  اجتماعي و همچرين اجترااب   يک هدف نيست؛ بلكه وسيله

اراد ااه    از خشونت و اجبار است. وجود مدارا در هر فرد او را باه انسااني مثبات تباديل ماي     

مرظور ارتقاي خاود و نياز پيشابرد فرهراگ صالح       هاي اجتماعي را به رصتتوانايي استااده از ف

هاي شخصي يا  (. مدارا، آزادگذاشتن ديگران براي داشتن ويوگي1995خواهد داشت )يونسكو، 
                                                      

1  . Kobayashi 
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مرزلاة عملاي اشاتباه ياا ترارانگياز در نظار        نگهداري عقايد و اعمالي است اه ديگران آن را باه 

گيرند )دنيس مي
1
 (.3، ص. 2007، 

اردن چيزي است اه به آن اعتقاادي ناداري . از    تساهل و مدارا در اصطالح به معراي تحمل

آيد اه ميان افراد تااود وجاود دارد و ماردم    (، تساهل در موقعيتي پديد مي1997نظر مردا  )

ياباد ااه شاخص قادرد مداخلاه و       . درواقع تساهل در جايي معرا ماي اند ها آگاه از اين تااود

ساده ، رساتگار و بهشاتي،     آن اار يا انديشه را داشته باشد، ولي اقدام نكرد )اديبي جلوگيري از

 (.  356، ص. 1391

در بحث دربار  مدارا، خويشاترداري در برابار باورهااي گونااگون، رفتاار ناپسارد و رفتاار        

هااي ارشاي    تواند شامل عاادد  ارد اه داير  شمول آن مي موضوعيت پيدا مي« ديگري»مخالف 

مردي باه تجاارد مشاترو شاود؛ زيارا مادارا بار         ري، تمايل به همسايگي و ميزان عالقههمرشي

اي ااه آن را   ها در قبال وضعيت، رويدادها و پدياده  وضعيتي ناظر است اه در آن افراد و گروه

تااود هسترد، با خويشترداري و مدارا برخورد عملاي   شمارند و به آن بي شدد ناپسرديده مي به

دارند )ايرگ
2
(. اين امر مستلزم وجود احترام و باه رساميت شاراختن اخاتالف     6، ص. 1975، 

 ها خواهد بود.  ديدگاه

 1995در بيانية اصوال مدارا اه در بيست و هشاتمين اراارانس عماومي يونساكو در ساال      

گذاشاتن، پاذيرش و    احتارام »ا آن را تصويب اردند، مدارا چرين تعرياف شاده اسات:    ه دولت

هااي متراوع    هاي مختلف آزادي بياان و شايوه   هاي متروع پيرامونمان، شكل هرگنهادن به فر ارج

)آگيو  و آمبروسويچ« بودن انسان
3
(. مدارا ه  در رفتار و ه  در ااردار افاراد   12، ص. 2003، 

ا و عقاياد  ه آميز در قبال افراد، گروه شود و برابراين نوعي نگرش و الگوي ار  احترام ظاهر مي

زاده، شاريعتي و   لوب فارد نيسات )ساراج   طموضوعاتي است اه تأييدشده و م ها و و اعمال آن

 (.  110، ص. 1383صابر، 

                                                      
1. Dennis  

2 . King 

3. Agius & Ambrosewicz 
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به عقيد  بسياري از پووهشگران، سرماية اجتماعي يكي از عوامل افزاي  مادارا باا ديگاران    

تاأثير   گيرناد و تحات   هاي اجتماعي مختلاف قارار ماي    شود؛ يعري وقتي افراد در شبكه تلقي مي

ارراد، در   هاي متااود برخورد ماي  ها با اقوام، مذاهب و انديشه موجود در اين شبكه هرجارهاي

گوناه   تري باه ايان   ها شرات نداشترد، نگرش مداراجويانه گونه شبكه مقايسه با زماني اه در اين

ها بار سارماية    دهرد. همچرين برخي از پووه  ها )قومي، مذهبي، فكري و ...( نشان مي تااود

اي مداراجوياناه  ها  گيري نگرش عروان يک ظرفيت براي برخورداري از مدارا يا شكل فرهرگي به

اناد. در برخاي از تحقيقااد )مانراد عساگري و       و برخوردهاي متعادل با ديگران تأاياد داشاته  

؛ بهشااتي و 1392؛ اديبااي و همكاااران، 1389؛ ترااااراني، 1389؛ مقتاادايي 1388پااور،  شااارع

؛ جالئيان و همكااران،  1397؛ بياتي و همكاران، 1394همكاران، زاده و  ؛ حسين1392همكاران، 

؛ آگياو  و آمبروساويچ،   1398زاده و همكااران،   ؛ خاانعلي 1398؛ قادرزاده و نصارالهي،  1397

( باه مادارا و ابعااد آن    2015؛ آنانياا و دانيلاو،   2009؛ اود و اريكساون،  2007؛ دنيس، 2003

مدارا و ابعااد آن را باا سارماية فرهرگاي )چلباي و      پرداخته شده است و در برخي ديگر رابطة 

؛ جهانگيري و 1395؛ فيروزجائيان و همكاران، 1389؛ مقتدايي، 1387؛ عليزاده، 1385اميراافي، 

؛ سايالر و ووسالين،   1999؛ ساوليوان و ترانساو،   1398؛ قادرزاده و نصارالهي،  1395سردارنيا، 

پااور و  ماادارا باا سارماية اجتماعي)شاارع    ( و نياز رابطاة  2014؛ رايهااني،  2002؛ وگات،  2002

 1392؛ گالبااي و رضااايي، 1392؛ شاارياي، 1390؛ آقابخشااي و همكاااران، 1388همكاااران، 

؛ دومهاري و  1396؛ افشااني و رام،  1395؛ جهانگيري و همكاران، 1394شهرياري و همكاران، 

درواقاع مادارا   ( بررسي شده اسات.  2017؛ وايز و دريسكل، 2010؛ اوباياشي، 1398همكاران، 

؛ گالباي و رضاايي،   1385عروان پيامدي از سرماية اجتماعي يا ابعاد آن )چلباي و اميرااافي،    به

( و سرماية فرهرگي معرفي شاده اسات. در برخاي ديگار از تحقيقااد، رابطاة مادارا باا         1392

(، قوميات )اديباي و همكااران،    1391متغيرهاي ديگر مانرد زبان و هويت )گالبي و همكااران،  

؛ 1383زاده و همكااران،   ؛ ساراج 1380( و ديراداري )افشااني،   1392؛ بهشتي و رستگار، 1391

 ( بررسي شده است.   1396نواد و اابرنيا،  ؛ قاضي1395مؤمري و همكاران، 
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نشاان   1391شده در تابستان  لحاظ تعداد سارهاي انجام  شهرستان مه  اشور به 20بررسي 

اناد و شهرساتان مشاهد در باين      اراي بيشاترين ساار باوده   هاا د  دهد اه برخي از شهرساتان  مي

شهرهاي ديگر داراي بيشترين تعداد سار بوده اسات و در صادر مقصادهاي گردشاگري قارار      

ويوه شهر مشهد از مرااز  (. خراسان رضوي و به42، ص. 1394داشته است )اقبالي و همكاران، 

؛ اناد  ئر و گردشگر داخلاي و خاارجي  و سا نه پذيراي صدها هزار زا اند مه  گردشگري مذهبي

. اين امار  اند اي از گردشگران خارجي و داخلي را به خود اختصاص داده ه سه  عمدها طوري به

انساني و تعميق و بهبود ايايات   عروان اانون تعامالد بين بر لزوم توسعة فرهرگي شهر مشهد به

(. 137-136، صاص.  1391گذارد )عظيماي هاشامي و همكااران،     تعامالد اجتماعي صحه مي

ها و سارهاي مختلف به آن در طول ساال، باه ياک جامعاة متراوع       دليل مهاجرد شهر مشهد به

گيرناد،   فرهرگي و اجتماعي تبديل شده است؛ برابراين افرادي اه در شهر در ارار ه  قارار ماي  

. در پاذيري هساترد   هاي مختلف جامعه هاي محلي، مذهبي، رواني، عاطاي و شيوه داراي ويوگي

شاود و   چرين بافتي تحمل باورهاا، آداب و رفتارهاا در اراار هماديگر اماري مها  تلقاي ماي        

هايي برخوردار باشارد ااه    ارد اين جامعه و افراد آن از ويوگي آميز اقتضا مي همزيستي مسالمت

 ها، نوعي مراسباد را اه در ساطح فاردي، امكاان    ها و تشابه ها، تااود بتوانرد فراتر از اين تروع

تعامل بين افراد فراه  شود و در سطح االن، آرام ، نظا  و تعاادل در جامعاه برقارار باشاد،      

 نمايان اررد.

مرزباودن باا اشاور    دليل ها  شهرهاي ايران، مشهد بهبر تمامي مشكالد متداول االنعالوه

ني با وبلوچستان، مشكالد خاصي نيز دارد. داشتن مهاجراافغانستان و نزديكي با استان سيستان

طاور  طور رسامي و تعاداد بسايار زياادي نياز باه      هزار نار افغانستاني به 210ها )بي  از مليت

نار پااستاني در اساتان خراساان رضاوي ساكونت دارناد       1700نار عراقي،  6400غيررسمي، 

 961ناار اليماي،    135نار مسايحي،   7159((، اديان )1395)نتايج سرشماري ناو  و مسكن، 

نار اظهارنشده )نتايج سرشماري ناو  و مساكن،   15993نار ساير اديان و  1073نار زرتشتي، 

(( و مذاهب مختلف )در برخي مراطق شهر مشاهد و حوماه عاد  زياادي از اهال سارت       1395
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اررد؛ مراطقي مانرد شهرو شاهيد رجاايي، خاين عارب، تبادااان و ...( و همچراين       زندگي مي

 هاا نشاين حاشايه  را شاهر  ايان  از جمعيات  درصد 30 حدود اهطورينشيري گسترده )بهحاشيه

دهرد( در شهر مشهد از جملة اين موارد است. همة ايان ماوارد بار لازوم وجاود و       مي تشكيل

هاا  گيري آسيبهاي شكلحاظ نظ  و انتظام اجتماعي در شهر و بسترسازي براي ااه  هزيره

ماادامي ااه افاراد جامعاه باا      باياد توجاه داشات    و مسائل اجتماعي در اين شهر د لت دارند. 

ارراد و  راسخي هسترد، با يكديگر اختالف پيدا مي اند و اغلب داراي اعتقاداديكديگر متااود

براابراين در   ؛نباشرد، صلح اجتماعي غيرممكن خواهد شاد  ها اهل مدارااگر قرار باشد بيشتر آن

ود. ويليامز بر اين نظار اسات   مدارااردن گريزناپذير خواهد ب اي پيچيده و در حال تغيير،جامعه

متعارضي در زميرة اخالقي يا سياسي يا مذهبي داشته باشارد و   هاي مختلف، عقايداه اگر گروه

، باه  هيچ جايگزيري براي زندگي در ارار ه  نيابرد، تساهل امري ضروري خواهد بود )ويلياامز 

 (.  354، ص. 1392سده و همكاران، نقل از اديبي

دهد، تحقيقاتي اه روي شهرهاي داراي تراوع فرهرگاي انجاام    نشان ميمروري بر تحقيقاد 

حال، جامعاة آمااري اغلاب    اند و درعينمداراي سياسي و قومي را بررسي ارده  عمدتاًاند، شده

اند. درمقابل تحقيقاد معادودي هساترد ااه روي    شده در ايران دانشجويان بودهتحقيقاد انجام

اناد؛ براابراين ايان تحقياق روي     ر ابعاد مختلف آن متمراز شدهشهروندان و نيز بررسي مدارا د

-عروان شهري اه محملي براي ورود و خروج روزانة افراد از فرهراگ شهروندان شهر مشهد به

شود به سه پرس  اصلي پاساخ  هاي مختلف است، انجام شده است. در اين پووه  تالش مي

ن شهروندان شهر مشهد تا چاه حاد اساتی آياا     داده شود: ميزان مدارا و ابعاد مختلف آن در بي

تااوتي در بين شهروندان برحسب ميزان مادارا وجاود داردی آياا سارماية اجتمااعي و سارماية       

 توانرد ميزان مدارا در بين شهروندان را متأثر ارردی   فرهرگي مي

 . مبانی نظری تحقیق2

 تحقیقپیشینة .1.2

ه سرماية فرهرگاي و اجتمااعي تحقيقااد متعاددي     ويو دربار  مدارا و عوامل مرتب  با آن به

 شود. ارائه مي 1صورد خالصه در جدول  انجام شده است اه به
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 شده در زمینة مدارا تحقیقات انجام -1جدول 

 عنوان تحقیق
سال 

 تحقیق
 نتایج تحقیق محقق

هاي  بررسي تساهل در تشكل

 دانشجويي
 اهل سياسي رابطة معكو  بين ديرداري و ميزان تس افشاني 1380

بررسي رابطة بين ديرداري و 

 مداراي اجتماعي
1383 

زاده و  سراج

 همكاران

هرچه افراد ديردارتر باشرد، مداراي جرسيتي و 

 مداراي مذهبي امتري خواهرد داشت.

 1385 تحليل چردسطحي انزواي اجتماعي
چلبي و 

 اميراافي

هاي اجتماعي بر افزاي  مدارا تأثير  گسترش شبكه

 د.گذار مي

بررسي رابطة سرماية اجتماعي و 

 مداراي اجتماعي در بين دانشجويان
1388 

پور و  شارع

 همكاران

رابطة مستقي  بين مشارات و مداراي اجتماعي و 

رابطة معكو  بين اعتماد نهادي و مداراي اجتماعي 

 وجود دارد.

شراسي مدارا و سرج  آن در  گونه

 بين دانشجويان
1388 

عسكري و 

 پور شارع

ميانگين مداراي سياسي بي  از ابعاد ديگر است. 

 گذارد. افزاي  تحصيالد بر افزاي  مدارا تأثير مي

بررسي و سرج  وضعيت مداراي 

 اجتماعي در استان لرستان
 ترااراني 1388

مداراي قوميتي و ملي و مداراي عمومي در حد با ، 

مداراي جرسيتي و  مذهبي در حد متوس  و مدارا با 

 رسي در حد پايين قرار دارد.رواب  ج

شراخت عوامل اجتماعي مؤثر بر 

 سطح تحمل اجتماعي
1390 

آقابخشي و 

 همكاران

بين شبكة رواب  غيرشخصي و ميزان ناهمگوني با 

 سطح تحمل اجتماعي رابطه وجود دارد.

 1391 مداراي اجتماعي و ابعاد آن
سده و  اديبي

 همكاران

جتماعي رابطة پذيري قومي و مداراي ا بين جامعه

 معكو  وجود دارد.

بررسي تأثير مشارات بر مداراي 

 اجتماعي
1392 

گالبي و 

 رضايي

رابطة بين مدارا و ابعاد آن با مشارات. مشارات 

 ذهري بيشترين تأثير را بر مدارا دارد.

شراختي مداراي  تبيين جامعه

اجتماعي و ابعاد آن در بين اقوام 

 ايراني

1392 
بهشتي و 

 رستگار

پذيري قومي و سرماية فرهرگي بر  وميت و جامعهق

 گذارد. مداراي اجتماعي تأثير مي

بررسي رابطة سرماية فرهرگي با 

و مداراي فردي  ارتباطاد بين

 اجتماعي

1395 
فيروزجائيان و 

 همكاران

بين ابعاد سرماية اجتماعي و مداراي رفتاري رابطه 

 وجود دارد.

 1395 سرماية فرهرگي و مداراي اجتماعي
فيروزجائيان و 

 همكاران

بين سرماية فرهرگي و ابعاد آن با مداراي اجتماعي 

 رابطة مستقي  وجود دارد.
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بررسي رابطة بين سرماية اجتماعي 

 و مداراي سياسي دانشجويان
1395 

جهانگيري و 

 همكاران

بين ابعاد سرمايه و مداراي سياسي رابطة مستقي  

 وجود دارد.

رتب  با اي م ها و فرصت  چال 

 مداراي اجتماعي 
1396 

بياتي و 

 همكاران

عروان تهديد و ديرداري،  انديشي به فردگرايي و جزم

عروان فرصت  اعتماد اجتماعي و احسا  امريت به

 شوند براي ارتقاي مداراي اجتماعي تلقي مي

ديرداري، مداراي اجتماعي يا فاصلة 

 اجتماعي
1396 

نواد و  قاضي

 اابرنيا

ماعي و مداراي اجتماعي رابطة بين فاصلة اجت

 معكو  وجود دارد.

مداراي اجتماعي در جوامع 

 چردفرهرگي
1398 

قادرزاده و 

 نصرالهي

بين مداراي اجتماعي و سرماية اجتماعي و فرهرگي 

 رابطه وجود دارد.

بررسي رابطة بين سرماية اجتماعي 

 و مداراي اجتماعي
1398 

دومهري و 

 همكاران

و ابعاد آن و مداراي اجتماعي بين سرماية اجتماعي 

 رابطة مستقي  وجود دارد.

گستردگي عضويت گروهي و 

سرماية اجتماعي و تأثير آن بر 

 اي مداراي سياسيه نگرش

2002 
سيالر و 

 ووسلين

ها و عضويت انجمري،  تروع عضويت در شبكه

 دهد. مداراي سياسي را افزاي  مي

بررسي تأثير سرماية اجتماعي و 

اعي بر رويكردهاي مداراي اجتم

 دمواراتيک

 اسكالت 2008
فردي رابطه وجود  بين سرماية اجتماعي و مداراي بين

 دارد.

 2009 هاي مدارا ريشه
اود و 

 اريكسون

سطح تحصيالد با  بر گستردگي شبكة رواب  

 اجتماعي و افزاي  مدارا تأثير دارد.

سرماية اجتماعي و ارتباطاد 

 اجتماعي در واپن
 و ريچي ايكيدا 2009

هاي غيررسمي بر روحية تساهل و مدارا  تروع شبكه

 اثر دارد.

سازي مداراي مذهبي در  فرهرگ

 آموزان بين دان 
 رايهاني 2014

پذيري  سرماية فرهرگي زياد باعث فراگيري و جامعه

 شود. مداراي مذهبي مي

 مدر و ترانبي 2014 ابعاد جديد مدارا
ر جويي ب نوع مذهب، تحصيالد و مشارات

 هاي مداراجويانه تأثير دارد. نگرش

گيري مداراي  عوامل مؤثر بر شكل

 قومي در بين دانشجويان
 هد.د سرماية فرهرگي مداراي قومي را افزاي  مي آنانيا و دانيلوف 2015

 2016 سرماية اجتماعي و مدارا
وايز و 

 دريسكل

بين درگيري اجتماعي و اتكاي اجتماعي با سطوح 

 دارد.  مدارا رابطه وجود
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 نظری تحقیق   چارچوب.2.2

«تولرو»ريشة  تين  از« مدارا»واو   اروپايي، هايزبان در
1
-ااردن، اجاازه  تحمال  معراي و به 

«تولو»ريشة  از واوه اين. است ابقااردن و دادن
2
 دادناجاازه  و باردن  ياا  اردنحمل معراي و به 

 (.17، ص. 1378 واندرون،)است 

نوعي عدم ممانعت آگاهانه و از روي اختياار از  »ارد: نه تعريف ميگوجان  و مدارا را اين

 (. مادارا باه معرااي   137، ص. 1390)معصاومي،  « رفتار ياا اعتقاادي ااه ماورد قباول نيسات      

 ااه  اسات  اعماالي  و عقاياد  نگهاداري  يا شخصي هايويوگي داشتن ديگران براي آزادگذاشتن

(؛ 3، ص. 2007گيرند )دنايس،  مي در نظر ترارانگيز يا اشتباه عملي عروانبه اعمال را آن ديگران

 داشاته  وجاود  خشونت و زور از استااده امكان اه معرا دارد زماني مدارا عمل به عبارد ديگر،

 هاا، تاااود  ارزشمردشمردن ها،آن از يادگيري و ديگران به توجه به معراي مدارا و تحمل. باشد

 هااي زميراه  اشاف  غيرمرصااانه،  قاالبي  هااي شاه اندي نپذيرفتن هاي فرهرگي،شكاف به زدنپل

(. وگت2، ص. 2006 يرس، )است  جديد ايجاد متحدان و مشترو
3
 در خويشاترداري  را مدارا ،

 او. اراي   تهدياد ماي   احساا   باه آن  اه نسبت چيزي يا نداري  دوست داند اهمي چيزي برابر

 گاروه  در هماهرگي يا ترويجسياسي و  يا اجتماعي گروه يک حاظ براي معمو ً ما است معتقد

ولهارد) اري مي را )مدارااردن( نتخاب راه اين
4

(. هازاما145، ص. 2008، 
5
-به را ( مدارا2010) 

 مادارا . اراد مي تعريف مخالف هايو گروه هاپوشي از ايدهچش  و ارارگذاشتن به تمايل عروان

 رساد ماي  نظار  باه . اسات  يخويشتردار تمرين و ارردهمراي سراوب هايپاسخ از فراتر چيزي

 هاايي روش باه  دهاد مي اجازه افراد به است؛ چرااه رضايت و احسا  مطلوبيت با توأم تحمل

اومن و ديجكر)اررد  عمل و بيرديشرد اند،مخالف آن با ديگران اه
6
 مدارا ترتيب(؛ بدين2007 ،

                                                      
1. Tolero 

2. Tollo 

3. Vogt 

4. Vollhardt 

5. Hazama 

6. Dijker & Koomen 
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 را هاايي و گاروه  ادافر آميزصلح همزيستي امكان سياسي، ايقاعده و اجتماعي فضيلتي عروانبه

 اي واحاد جامعاه  در متاااود  هااي روش با و دارند متااوتي باه  هايديدگاه اه اردمي فراه 

اررد )گالئوتيمي زندگي
1
 ،2002.) 

هااي مختلاف وجاود دارد.    هايي گوناگون دربار  تبياين ميازان ماداراگري در گاروه    ديدگاه

گيرناد، جهاان هساتي را     د مدارا در نظر ماي شراختي براي مدارا و نبو متاكراني اه مبراي هستي

هاا سراسار    دانراد. ايان تاااود    ها، اختالفاد و ناسازگاري ميان موجوداد مي سرشار از تااود

جهان را در بر گرفته است و درگيري ميان دو قطب مثبت و مرااي، قاوي و ضاعيف، زشات و     

يكرد بار ايان باورناد ااه     زيبا، خشن و نرم و ... در همه جاي هستي هويداست. پيروان اين رو

ناسازگاري و نبود مدارا در سرشت طبيعت برا نهااده شاده اسات و عاين عاال  طبيعات اسات        

(؛ برابراين ساازگاري در طبيعات اماري فرعاي و متاأخر نسابت باه        29، ص. 1378)فتحعلي، 

اه هستي و باودن باه معرااي نباود      طوري شراختي است؛ به اي هستي مداراست. نبود مدارا پديده

؛ 1390مداراست و هر قدر تالش اري  از نبود مدارا گريزي نيسات )جهاانگيري و افراسايابي،    

(. برخااي ديگاار از متاكااران باار نقاا  عواماال     153، ص. 1394زاده و همكاااران،  حسااين

( بر اين بااور باود ااه    14، ص. 1378اررد . ااو ) شراختي بر مدارا و نبود مدارا تأايد مي زيست

شاراختي در مياان    شاراختي دارد. ايان ويوگاي غريازي و زيسات      يشة زيستر اًصرفنبود مدارا 

سطحي برا نهاده شاده اسات.     اًغالبهاي  ارد و بر واار  جانوران به شكل قلمروگزيري بروز مي

ما به شكل غريزي افراد متااود با خود را دوست نداري ؛ يعري مادارانكردن باا ديگاران مانراد     

ها در طول زندگي خاود   ، يک ويوگي طبيعي است، اما انسانغريز  تصاحب آنچه دوست دارند

گيرناد جسا  خاود را ارتارل ارراد،       گونه اه يااد ماي   آموزند و به آرامي همان مدارااردن را مي

دسات    ها مدارااردن را به امک تربيت مداوم بزرگسا ن باه  آموزند. انسان مدارااردن را نيز مي

زندگي روزمار  خاود، پيوساته درمعارا تكاناة حاصال از       ها در  آورند. از نظر ااو، انسان مي

 (.  15، ص. 1378تااود و نبود مدارا قرار دارند) ااو، 

                                                      
1. Galeotti 
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شود. براسا  نظرياة شخصايت، ماک     شراختي بر عوامل شخصيتي متمراز مي رويكرد روان

اري و ااساتا 
1
( بار نسابت مياان عوامال     324، ص. 1383، باه نقال از شاولتز،    1985، 1987) 

عااملي ماک ااري و ااساتا      اررد. بر طبق نظرياة پارج   هاي اجتماعي تأايد مي ر شخصيتي و ا

پايادار در انديشاه، احساا  و رفتاار       تاًنساب هااي دروناي    (، ويوگي شخصيتي، گراي 1999)

هاا مانراد    شود. برخاي از ايان ويوگاي    شخص است اه موجب تااود هر فرد از فرد ديگر مي

بازبودن
2

شراسي ، وظياه
3

يپذير ، توافق
4
گرايي و برون 

5
توانراد نقا  مثبات و اثرگاذاري بار       ماي  

رنجورخويي ويوه مدارا اياا اررد و برخي ديگر مانرد روان تجارب و تعامالد فرد به
6

، با سالمت 

ارراد   رواني اندو در افاراد آماادگي امتاري باراي رفتاار مداراجوياناه باا ديگاران ايجااد ماي          

 (.  151، ص. 1394زاده و همكاران،  )حسين

شراختي به مدارا بر نقا  نهادهاا و سااختارهاي اجتمااعي در رفتارهااي       در رويكرد جامعه

شدن محتواي  شود؛ بر اين اسا  تاكيک و فقدان تاكيک نهادي و مواول مداراجويانه تأايد مي

توانرد نق  مؤثري در گسترش رفتارهاي مداراجوياناه   فرهرگ به تشخيص دولت و نخبگان مي

(. 153، ص. 1394زاده و همكااران،   ، باه نقال از حساين   1389رد )فراستخواه، در جامعه اياا ار

تواناد   همچرين مشارات فرد در جامعه و حضور در يک شبكة ارتبااطي متراوع و گساترده ماي    

مربع درخور توجهي براي افزاي  مداراي اجتماعي باشد )ايكادا و ريچاي  
7
، باه نقال از   2009، 

«رفتاري گراي »يک  را مدارا( 1997) (. وگت1392گالبي و رضايي، 
8
 يعراي  گيرد؛ مي نظر در 

«نگارش »مقابال   در ذارشاده  ماهاوم  معرا، اين در اه يابد رفتار درمي خالل از را نگرش
9
 قارار  

                                                      
1. McCrae & Costa  
2. openness  
3. conscientiousness 

4. agreeableness  
5. extraversion  
6. neurosis  
7. Ikeda & Richie 

8. behavioral disposition 

9. attitude 
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گيرد )فِلپس مي
1
 ااه  آيد برمي سياسي علوم مدارا از سرت ساز  وگت، نظر (. در24، ص. 2004، 

 ايان  باه  وگت ازجمله سياسي علوم دانشمردان اه پاسخي نيازهايي داردی چه مدنيت: پرسد مي

مداراسات   مادني،  جامعاة  نگهاداري  باراي  ضارورد  ترين اساسي است اه اين دهرد مي سؤال

)اولسرت
2
 (1982مااراو  )  و پيرساون  ساوليوان،  تحقيق براسا  (. وي2004 ؛ فِلپس،1997، 

 طاور  به ها آن هاي آزادي و حقوق از حمايت و ديگران به مراي شامل نگرش دهد مدارا مي نشان

 در. نادارد  وجود مدارا نشوند، ارائه زمان ه  طور به جزء دو اين اگر وي، نظر است. در زمان ه 

(،ايراگ  1971اريک ) قبيل از تر قديمي هاي پووه  داده است، ارائه مدارا از اه وگت توصياي

 (.25 ، ص.2004است )فِلپس،  ارده ادغام باه  ( را1982اربت ) ( و1976)

 سياساي،  ماداراي : دارناد  همپوشاي  يكديگر با اه ارد مي تقسي  سه دسته به را مدارا وگت

 سياساي، خاودداري   ماداراي  از او (. مرظور2004 ؛ فِلپس،1997اجتماعي )اولسِرت،  و اخالقي

اسات   ديگاران  مادني  هااي  آزادي به احترام يا عمومي فضاي در افراد عمل با مواجهه در ارادي

 باا  مواجهاه  در ارادي خاودداري  سياسي باه  مداراي ديگر، عبارد ؛ به(26 ، ص.2004فِلپس، )

 نباشاد )اولسِارت،   توافاق  و عالقاه  ماورد  ااه  دارد اشااره  زندگي عمومي افراد در فضاي عمل

اسات   خصوصاي  فضاي در ديگران اعمال با مدارا از حااي نيز (. مداراي اخالقي4، ص. 1997

 هساترد،  غيرهمراوا  جرساي  نظار  از اه افرادي اعمال آيا مثال، نعروا ؛ به(26 ، ص.2004)فِلپس، 

 شودی قانون محدود توس  بايد

 توافق شهروندان دليل به اه شود مي مربوط حقوقي به اخالقي و سياسي مداراي ميان تااود

 اجتمااعي،  قارارداد  از مرظور. است شده واگذار ها آن به اجتماعي، قراردادهاي از پيروي دربار 

«خير عمومي»ساختن  براي مختلف هاي سهميه به نسبت اه است شهرونداني ميان توافق
3
 مدارا 

. دارد قارار  شاان  مورد عالقة زندگي اردن دنبال براي افراد اامل آزادي مقابلِ در اين اه اررد مي

                                                      
1. Phelps 

2. Colesante 

3. common good 
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 گاتماان  محصاول  شاود و  ماي  سااخته  شهروندان تمام سود براي اه است خيري عمومي، خير

اناد،   نهااده  براا  را معيري اجتماع اه گروهي عروان به «ما»حق  اه است مطلب ناي دربار  مرطقي

 (4 ، ص.1997 )اولسِرت، چيستی

 خيار  ايجااد  درپاي  اه رود مي اار به اساني دربار  سياسي مداراي گات توان مي طورالي به

 دنباال  به عمومي خير فضاي از خارج اه است اساني مدارا با اخالقي، مداراي و هسترد عمومي

 .هسترد خود براي خوب زندگي ايجاد

چاه   اسات؛  باودن  انساان  مختلاف  هااي  حالات  باا  مادارا  اجتمااعي  مداراي از وگت مرظور

 اه هايي آن چه و جرسيت و پوست رنگ مانرد است؛ افراد همراه تولد هرگام از اه اييه ويوگي

 ااردن  صاحبت  زباان  مانراد  شاوند؛  ماي  اساب  شادن  اجتماعي فرايرد طريق از زندگي طول در

 فقادان  ياا  مادارا  موضاوع  هاا  ويوگي اين ارد مي اشاره وگت. (2004 ؛ فِلپس،1997اولسِرت، )

 ممكان  هسترد، ارتباط در افراد از معيري هاي ويوگي با اه رفتارهايي و اعمال بلكه مدارا نيسترد؛

 واقاع  مادارا  ماورد  درنتيجاه  و شوند متصور نامراسب يا مراسب قالبي تصوراد وسيلة است به

 (.26 ، ص.2004فِلپس، )نشوند  شوند يا

 بار  ور انحصااري طا  به اند، مدارا ناميده نيز ها آن آنچه بررسي در( 1993) ريسر و چيكريرگ

ماداراي   بار  اساسااً  هاا  اناد. آن  اارده  تمرااز  دهد، مي قرار مدارا اجتماعي قلمرو در آنچه وگت

و  خصوصاي  عرصاة  در ه  ديگران اعمال و عقايد به نسبت مدارا اما اند، ارده تمراز اجتماعي

همپوشاي   وگت نظر در اخالقي و سياسي مداراي با اه اند برشمرده نيز را عرصة عمومي در ه 

 عالوه به. فردي بين و فرهرگي بين: اند ارده توجه موقعيت دو حضور عروان به مدارا به ها آن. دارد

 جااي  باه  هاا  آن. است متااود مدنظر وگت ز سا با گيرند، مي نظر در مدارا عروان به ها آن آنچه

 نظر چيكريرگ از (.2004 اند )فِلپس، شده متمراز « گراي »بر  بيشتر اررد، تأايد رفتار ايركه بر

 عالوه اررد؛ بلكه نمي تحمل را ها ناماليمت و مشكالد ترها هسترد، مداراجو اه افرادي ريسر و

 جاوي و در جسات  حتاي  و ويراد گ ماي  آماد  خوش باز آغوش با خود از متااود افراد به آن، بر
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اجتماعي صميميت
1
 حاوز  ماداراي   از هاا  آن سااز   تشاخيص  در ماا  باه  اين اه هسترد ها آن با 

 (1388ارد )عسگري،  مي امک وگت نظر در سياسي

اسكارمن
2
تقساي    مراي مداراي و مثبت مداراي دستة دو به را مدارا خود نوبة به نيز(  1987) 

حاال   باه  ماردم  رهاااردن  و ماردم  اماور  در نكاردن  مداخله معراي به مراي ايمدار. است ارده

زنادگي،   مختلاف  مساائل  باا  ارتبااط  در فارد  هار  نظر، اين پاية بر. است شده معرفي خودشان

 آزادي فرد محدود  در دخالت حق افراد و است اامل آزادي داراي ها گيري تصمي  و ها گزير 

 باه معرااي   مثبت مداراي ديگر، طرف (. از1381قل از افشاني، ، به ن1987ندارند )اسكارمن،  را

هاا   ن آ و برخاورداري  زنادگي  اهاداف  باه  دساتيابي  براي مردم هاي آزادي و حقوق از پشتيباني

ماردم   مثبات،  مداراي اارگيري به ساية در. است جامعه در برابر ايه فرصت از ها، اقليت ويوه به

 در امكانااد موجاود   از ،اراد   ماي  ارائه دولت اه اقتصادي و اجتماعي خدماد مدد به توانرد مي

 (.1381 شوند )افشاني، مرد بهره جامعه

ايرگ پيتر
3
تقساي    رفتاري و سياسي هويتي، دستة سه به موضوع برحسب را مدارا( 1976) 

 :است ترتيب بدين بردي تقسي  اين. است ارده

 ااه خاود   نيساترد  اختيااري  ااه  يايه ويوگي به نسبت مدارا اعمال يعري هويتي مداراي -1

 و گونااگون  هااي  مليات  مختلاف،  ادياان  قبيال  از مختلاف  هااي  هويات  باه  نسبت مدارا شامل

 شود؛ مي متمايز هاي قوميت

 فرد نيسترد؛ تأييدشد  اه است هايي گروه براي حق قبول به ناظر اه سياسي مداراي -2

 جرسايتي،  روابا   الگوهااي  در امدار: مداراست نوع سه به ناظر خود اه رفتاري مداراي -3

 (.1383بشيريه،  ؛1383همكاران،  و زاده مجرمان )سراج به نسبت مدارا و جرم به نسبت مدارا

اشميت گلد
4
 باه  را اجتمااعي  ماداراي  اسات و  ارده اقدام مدارا بردي تقسي  به نيز( 1972) 

                                                      
1. social closeness 

2. Scarman 

3. Peter King 

4 . Gold Schmith 
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 دو باه  خاود  نوباة  به يزن فعال مداراي است. ارده تقسي  مراعل و فعال دستة دو به تحليلي لحاظ

لحااظ   باه  فارد  ااه  معراسات  بدين انتزاعي فعال مداراي. شود مي تقسي   عيري و انتزاعي دستة

صورد  به ايركه بر عالوه فرد اه زماني و باشد متااود ديگرانِ به نسبت مدارا به معتقد شااهي

 ماداراي  به داد، نشان را خود مداراي نيز درعمل بود و ديگران به نسبت مدارا به معتقد شااهي

دارد؛  يكاديگر  به افراد ااوتيت بي نوعي از حكايت نيز مراعل مداراي. شود مي تبديل فعال عيري

 گلاد  اعتقااد  به .اررد توجه يكديگر به ايركه بدون اررد، مي تردد خيابان در اه مانرد شهرونداني

 باشاد،  ورد گرفتاه صا  موفقيات  باا  هاا  عرصاه  ساير در توسعه و اجتماعي توسعة اگر اشميت،

 توساعة  روناد  اداماة  اسات  معتقد وي همچرين. شود تبديل فعال مداراي به بايد مراعل مداراي

 ناوع  اين پيشيرة درنظرگرفتن بدون جرايي، ضواب  تشخيص عروان به مجدد پذيري جامعه اصول

 ااه  اسات  ايان  از حاااي  همگاي  عالقگاي،  باي  و نااامي مراعل، مداراي است. خطرناو مدارا

 (.161، ص. 1972اشميت،  يافت )گلد خواهرد گسترش دوباره آميز خشونت هاي ار وا

مدر و ترانبي
1
شخصاي و مصااديق عيراي     بردي مدارا آن را در رواب  بين ( در تقسي 2014) 

اررد. اين رواب  از واگذاري بخشي از حقوق قانوني مادني گرفتاه تاا تادريس و      بازشراسي مي

ا باا قرارگارفتن در دو   ه سازي گيرند. اين ماهوم ر جامعه را در بر ميهاي مراو اشتغال براي گروه

سر يک طيف و تاكيک حوز  عمومي و حوز  خصوصي به چهار نوع گراي  متااود از مدارا 

مدارا انجامرد: نوع عموماً بي مي
2

شدد مخاالف دادن آزادي مادني باه     ايي اه بهه افراد و گروه: »

و حتي شخصاً و در عرصة خصوصاي نياز مخاالف ارتبااط،      اعضاي گروه امتر دلخواه هسترد

؛ ناوع ماداراگر از   «نشست و برخاست و پيوستگي اجتماعي با اعضاي چرين گروه هايي هسترد

نظر سياسي
3

هاي مدني را به گروه امتردلخواه خود توسعه دهراد، ولاي    اه تمايل دارند آزادي: »

ع عموماً مداراگر؛ نو«ها دوست و همسايه شوند تمايل ندارند با آن
4
اه تمايال دارناد حقاوق    : » 

                                                      
1. Mather & Tranby   
2. generally intolerance 

3. politically tolerance 

4. generally tolerance  
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صورد فاردي و در عرصاة خصوصاي     سياسي اعضاي مخالف خود را برآورده اررد و حتي به

؛ ناوع ماداراگر در حاوز     «طور اامال ارتبااط و پيوساتگي اجتمااعي خاود را برقارار ارراد        به

خصوصي
1
پذيرناد،   ايه ماي عروان دوست و همسا  اه اعضاي گروه مخالف و غيردلخواه را به: » 

 (.  527، ص. 2014)مدر و ترانبي، « هاي مدني داده شود ها برخي آزادي ولي تمايل ندارند به آن

، اين نوع ار  را از ار  ابازاري )مرباوط باه ارشاگر     «ار  ارتباطي»هابرما  در نظرية 

و باا  واحد و تالش حسابگرانه براي دستيابي به هدف معين( و ار  استراتويک )بين ارشگران 

توجه به هدف مشخص و برحسب محاسباد خودخواهانه و تالش باراي اساب موفقيات در    

. در اار  ارتبااطي، ارشاگران برحساب تاااه  و      ارد برابر هماورد با مرافع متضاد( متمايز مي

ادام از ارشگران باه   پردازند. هابرما  معتقد است اه در ار  ارتباطي هيچ اجماع به ار  مي

ه ديگري با توسل به زور مجاز نيساترد. غايات اار  ارتبااطي، رسايدن باه       تحميل نظر خود ب

(. دساتيابي باه   31، ص. 1389است )هاو ب،  « ا ذهاني توافق و تااه  بين»عبارتي،  تااه  و به

اي با پرهيز از امار   گيرد؛ رابطه اين تااه  در ساية رابطة آزاد و رها از هرگونه سلطه صورد مي

  پوشي از چيزهايي اسات ااه آن را دوسات ناداري ؛ بار ايان       باري و چش و نهي، همراه با برد

پوشاي از   اسا ، مدارا شامل تغيير ديدگاه و طرز تلقي براسا  توجه به د يال ديگار و چشا    

، ص. 1383يک دليل خاص است؛ نه بر اين اسا  اه استد ل طرف مقابل برتري دارد )هياد،  

توان از مدارا سخن گاات ااه هماة اسااني ااه در آن       ي(. از ديدگاه هابرما ، ترها وقتي م21

نحوي عاقالناه بار اخاتالف معرفتاي اعتقااداد و       اررد، ناي و طرداردن خود را به مشارات مي

(. از مرظار  102، ص. 1381مواضع اه هميشه تداوم خواهد يافت، استوار اررد )نظاام بهراماي،   

گان در زيست جهاان باا هماديگر بحاث     اررد شود اه مباحثه هابرما ، مدارا زماني حاصل مي

 وگوي آزاد شرات داشته باشد.  اررد و هر فردي اين امكان را داشته باشد اه در گات

هااي   عروان بريان سرماية اجتماعي انحصاري، آبستن تعاارا  هاي اجتماعي عمودي به شبكه

گراياي،   ن فرقاه تواند در راساتاي رفتارهاايي چاو    شديد با بيگانگان هسترد. اين نوع سرمايه مي

                                                      
1. privately tolerance  
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هاي اجتماعي افقي، افزاي  مدارا را درپي دارند. اين ناوع   گرايي و تخريب عمل ارد. شبكه قوم

هاي متااود را گرد  ها و ديدگاه گروهي، افراد با نگرش ها با تقويت سرماية اجتماعي برون شبكه

و تعاارا در   هاي متااود در ارار يكديگر قرار گيرند شوند نگرش آورند و موجب مي ه  مي

ها تعديل يابد )پاترام ديدگاه
1
 (.  206، ص. 1380، 

فاين
2
عراوان شاكلي از سارمايه، سارماية      ( با تلقي پيوندها و مراسباد اجتمااعي باه  1385) 

اراد ااه از باروز خشاونت و اشامك  جلاوگيري        اجتماعي را يک سيست  محوري تلقي مي

شاود.   مر از طريق تعامل ميان افراد انجاام ماي  دهد. اين ا ارد و مدارا را در جامعه افزاي  مي مي

پاذير   اين اتااق از دسترسي و آشرايي ارشگر اجتماعي با افراد و توليداد معرفتاي آناان امكاان   

شاوند و   شود. در جريان تبادل افكار و محصو د فكري است اه افكار خشن مرعطاف ماي   مي

يرند. تغيير نگرش افراد به ديگاران و  گ هاي متااود در اختيار همگان قرار مي ها و گزيره فرصت

، 1385دهد )فااين،   هاي اجتماعي رخ مي ها از قرارگرفتن فرد در مجموعة شبكه يريب ديگر جهان

 (.  285ص. 

هااي اجتمااعي تحليال     ( نيز مداراي اجتماعي را در پيوند با ا  و ايف شابكه 1380پاترام )

اي عمودي، نوع دوم را فاقاد تاوان برقاراري    ه هاي افقي از شبكه ارد. پاترام با تاكيک شبكه مي

هااي اجتمااعي    هاي افقي در قالب مشاارات  ارد. شبكه اعتماد و هرجارهاي همياري معرفي مي

هاي فرهرگي براي همكاري، مولد هرجارهاي اعتماد و هميااري هساترد.    دليل ارائة چارچوب به

ارراد، اماا    را دور ه  جماع ماي  هاي افقي شهروندان برخوردار از وضعيت و قدرد برابر  شبكه

مراتب و وابساتگي   وسيلة رواب  نابرابر مبتري بر سلسله هاي عمودي شهروندان نابرابر را به شبكه

 (.  97، ص. 1398دهرد )قادرزاده و نصرالهي،  به ه  پيوند مي

هااي مادني و سارماية     هااي قاديمي، آماوزش و مهاارد     به باور پاترام، با زوال همبساتگي 

، ص. 2002تري براي همبستگي اجتمااعي هساترد )پاتراام،     مه  تاًنساب هاي  اررده عيينفرهرگي، ت

                                                      
1 . Putnam 

2. Fine 
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 ياک  ، از(مادني  مشغوليت هاي شبكه)داوطلبانه  هاي انجمن در مشارات پاترام، نظر  (. طبق416

 باه  يكاديگر  باا  و  پردازند مي  خود عقايد و افكار مبادلة به افراد  آن در اه فضايي با ايجاد   طرف

 مشاغوليت  هااي  شابكه  ديگر، ايان  طرف از و  شود  مي  مدارا   افزاي  باعث نشيررد، مي وگو گات

 ترتياب   بدين گذارند؛ مي تأثير همياري و اعتماد بر است،  داده نشان  استروم اه  گونه همان  مدني

 بيلق از هرجارهايي گسترش باعث  قرارگرفتن  چهره به  چهره  گروهي درون  تعامالد  درمعرا اه

ووسلين و سيگلر)شود  مي  همياري و  اعتماد
1
  ودخا  نوباة  نيز به همياري و اعتماد .(9ص.  2002، 

براون)گذارند  مي تأثير مدارا  بر
2

 و فعاال    ارتباطااد   اه مردمي اه ترتيب  (؛ بدين4، ص. 2006، 

 شخصي وصيادبوليرگ( خص بازيكران چه دوستان چه فاميلي،  )چه  دارند يكديگر با اعتمادآميز

 و بادبين   امتار  ، هساترد   ماداراجوتر  افاراد  ايان  .ياباد  مي گسترش  ها آن  در جامعه حال به مايد

 (.  288، ص. 2000پاترام، ) دارند   همدلي ديگران مشكالد با  بيشتر و  هسترد خودخواه

يافتاه، باه موضاوع     ( در خالل بحث دربار  عادتواره و سرماية فرهرگي تجس 1984بورديو)

گياري ذهراي و    مثاباة اار  ناوعي جهات     مدارا نيز توجه ارده است. به زع  بورديو، مدارا باه 

هااي   ارداري متأثر از ترايبي از عوامل خرد و االن است. سطح االن بار سااختارها ياا حاوزه    

تعامالتي ناظر است اه هراس برحسب ميزان سرماية الي )مجموع دو نوع سرماية اقتصادي و 

  سااختار سارمايه )وزن نسابي سارماية اقتصاادي و فرهرگاي( در ميادان        فرهرگي( و براساا 

اراد و در جاوار اسااني قارار      شود و جايگاه و پايگااه اجتمااعي پيادا ماي     اجتماعي توزيع مي

هاي مشاترو،   . افراد داراي پايگاه مشابه و تعاملاند گيرد اه از لحاظ سرماية الي با او مشابه مي

هاا و   نسبتاً همسو و هماهرگي برخوردارند. عادتواره، ماتريس ادراواز عادتواره و الگوي ارشي 

ا در جهاان  ه بيري افراد و نحو  عملكرد آن دهرد  جهان ررده و سازمانا هاست و مشخص ارزيابي

اجتماعي است و مبين خصلت و رفتاري است اه در فضا و ميدان اجتماعي مشخصي معرا پيدا 

هاي فرد به ديگران متاأثر   ها و نگرش به باور بورديو، تجربه (.486، ص. 1984ارد )بورديو،  مي

                                                      
1. Cigler & Jaslyn 

2. Brown 
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افتااة آن هسااترد )رايهااانيي ويااوه بعااد تجساا  از ساارماية فرهرگااي و بااه
1
(. 542، ص. 2014، 

 در افاراد . گاردد  برماي  مادارا  از آنها ذهري تاسيرهاي به اول وهلة در جامعه افراد مداراجوبودن

 ارتبااط  در فرهرگاي  سارماية  باا  اسات،  خود بروز و نق  ايااي براي بزرگي عرصة اه جامعه

 نيسات؛ درنتيجاه   يكساان  و مشاابه  همگاان  باراي  سارمايه  از نوع اين مردي بهره ميزان. هسترد

. باشارد  ماداراجو  روحياة  و تاكار  انديشه، داراي ميزان يک به افراد همة داشت انتظار توان نمي

 جامعاه  افاراد  عيراي  طبقااتي  موقعيات   ارراد  تعياين  عوامل از يكي فرهرگي را سرماية بورديو،

 اجتمااعي  عامال  هار  گذشاتة  تجربيااد  از ناشاي  متااود هاي گراي  گاتة بورديو، به. داند مي

 نظر در افراد تربيتي و فرهرگي ريشة تأثير تحت را نبودن يا مداراجوبودن توان مي درنتيجه است؛

 نشاان  العمال  عكاس   يا اررد مي عمل مختلف هاي موقعيت با مواجهه در آن با مطابق اه گرفت

 هاا،  آن اجتمااعي  جايگااه  افاراد،  خاص موقعيت به ها العمل عكس اين از مهمي بخ . دهرد مي

. اسات  طبقااتي  موقعيات  بياانگر  ااه  گردد برمي فرهرگي و اقتصادي امكاناد به دسترسي ميزان

 باه  گاراي   و آن مطالعة و اتاب خريد به گراي  جوانان، تحصيالد والدين، تحصيالد ميزان

 و فيروزجائياان )شاوند   ماي  محساوب  افراد جامعه فرهرگي هاي سرمايه ازجمله موسيقي، و هرر

 (.47 ، ص.1395 همكاران،

 تحقیق  . روش3

روش تحقيق مطالعة حاضر پيماي  است. از نظر وسعت، پهرانگر و از نظار محتاوا از ناوع    

 13سال ساان در مراطق  15شتر از ااربردي است. جامعة آماري اين پووه  همة شهروندان بي

برابار   1395گانة شهرداري شهر مشهد بودند اه مطابق با نتايج سرشماري ناو  و مسكن سال 

شاد.   مشاخص  ااواران  فرماول  باا اساتااده از   آمااري  نموناة  نار بودناد. حجا    3001184با 

 جاگاذاري  و بستهوا متغير واريانس دربار  مقدماتي مطالعة از حاصل نتايج براسا  مرظور بدين

 . شد برآورد نمونه حج  فرمول اواران، در آن

                                                      
1. Raihani 
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 نقشة مناطق شهر مشهد -1شکل 

 مأخذ: مراز آمار خراسان رضوي
 

گياري از روش   با توجه به گستردگي جغرافيايي و جمعيت زياد شاهر مشاهد، باراي نموناه    

هاي شهر همانرد مطالعاة خاااپور و    شد. ابتدا مرطقه اي استااده اي چردمرحله گيري خوشه نمونه

و ثاامن و   8و  1)در اين مطالعه مراطق شهرداري به سه مرطقة برخاوردار )  (1388باوان پوري )

براسااا   (( تقسااي  شاادند.12و  6و  5و  3و  2( و محااروم )10و  7و  4(، متوساا  )11و  9

و از مرااطق   10مرااطق متوسا ، مرطقاة    و از  1انتخاب تصادفي، از مرااطق برخاوردار، مرطقاة    

انتخاب شدند. در مرحلة بعد در هر مرطقه دو ناحية شهري انتخاب  شد.  5برخوردار، مرطقة  ا 

در مرحلة بعدي در هر ناحية شهري دو محله/زيرناحيه انتخاب شد. در گام نهايي در هر محله/ 

درب مرزل اطالعاد مورد نيااز   زيرناحيه دو بلوو ساختماني انتخاب شد و سپس با مراجعه به

هااي موجاود بارآورد     تكميل شد. شايان ذار است اه در هر بلوو ساختماني ابتدا تعداد پالو

گياري   يافتاه باه آن بلاوو باا اساتااده از روش نموناه       شد و سپس با توجه به نمونة تخصايص 

 گيري اقدام شد.   سيستماتيک به نمونه
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 وانی نمونه در هر منطقهشده و فرا گیری مناطق نمونه -2 جدول

 فراوانی نمونه در منطقه درصد در نمونه درصد از جمعیت شهر جمعیت منطقه

 104 26 5/5 167013 1مرطقة 

 110 27 8/5 175849 5مرطقة 

 186 46 7/9 296823 10مرطقة 

 400 100 21 639685 جمع سه مرطقه

 - - - 3057679 ال شهر مشهد

 مراز آمار ايران 1395عاد سرشماري عمومي ناو  و مسكن البرگرفته از اطمأخذ: 
 

ابزار گردآوري اطالعاد در اين مطالعه پرسشرامه است. براي ساخت پرسشرامه تالش شاد  

تر در تحقيقاد قبلي استااده شاده باود.    هاي معتبر بهره گيري شود اه پي  ها و مقيا  از سرجه

 به اين مرابع اشاره شده است.    3در جدول 
 

 منابع استفاده شده در تهیه پرسشنامه تحقیق -3جدول 

 ها منبع گویه ابعاد متغیرها

 مدارا

توما، بريتل و ويتمن مداراي فردي
1
 (2016) 

مؤسسة ملي پيماي  دين و زندگي عمومي مداراي اجتماعي و مداراي سياسي
2
 (2008) 

زاناايس، نيوبري و تارا  مداراي جرسيتي
3
 (2016) 

شاخص مداراي مذهبي گالوپ ذهبيمداراي م
4
 (2002) 

 سرماية اجتماعي

 (1390 فاطمه، بري و )حميدي اعتماد

 (1395 گالبي، و زاده )زارع انسجام اجتماعي

 (1391 اعظمي، و فاطمه )بري مشارات اجتماعي

 سرماية فرهرگي
 (1389 بايرگاني، و )بابايي يافته تجس 

 (1395 ي،گالب و زاده ) زارع يافته عيريت

 (1395 گالبي، و زاده )زارع نهاديره

                                                      
1. Thomae, Britel & Wittemann 

2. Henry Institute National Survey on Religion and Public Life 

3. Zanakis, Newburry & Taras 

4. Gallup Religious Tolerance Index in 2002  
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دهد اه همة متغيرها از ضريب  در اين تحقيق نشان مي شده ضرايب پايايي متغيرهاي مطالعه

 (.  4پايايي مراسبي برخوردارند )جدول 
 

 شده مطالعههای  قیاسم یاییپا یبضر -4جدول 

 ها گویه ابعاد متغیرها

ضریب 

آلفای 

 کرونباخ

 مدارا

اراي مد

 فردي

از اعتراا افراد در مقابل  نكردن هاي فردي، جلوگيري مجازبودن طرح انديشه

 دادن به طرح عقايد توس  ديگران  مسائل، رساندن نظرها به مسئو ن، اجازه
808/0 

مداراي 

 اجتماعي

تحمل جامعه در برابر انتقاداد و اعتراضاد، اجاز  اانديدشدن مرتقدان در 

شدن افراد ديگر، اجاز  تداوم فعاليت  اردن و انتخاب ابانتخاباد، حق انتخ

 ورده خ هاي شكست گروه

730/0 

مداراي 

 سياسي

هاي سياسي احزاب مخالف، مخالات با تعطيلي  حق برگزاري نشست

هاي سياسي مختلف از مزاياي  هاي عقايد مخالف، برخورداري گروه روزنامه

سي مختلف، داشتن مرصب هاي سيا اجتماعي، اجاز  فعاليت سياسي گروه

 سياسي توس  احزاب سياسي مختلف

867/0 

مداراي 

 جرسيتي

حق برابر زنان همگام با مردان، حق دستيابي زنان همگام با مردان به مشاغل 

امياب، اجاز  فعاليت سياسي براي زنان، اجاز  تحصيالد عالي براي زنان 

واقع لزوم، حق همانرد مردان، حق اظهارنظر زنان همانرد مردان در م

 گيري براي زنان در امور خانواده تصمي 

884/0 

مداراي 

 مذهبي

نكردن علماي مذهبي در تصميماد دولتي، اسالم ترها دين مجاز به  دخالت

بودن معلمان، ارجحيت دين اسالم  به مذهبي نداشتن آموزش در مدار ، الزام

د با افراد از اديان و شدن با افراد مذاهب ديگر، دادوست به اديان ديگر، دوست

 مذاهب ديگر، همسايگي با افراد اديان و مذاهب ديگر

727/0 

سرماية 

 اجتماعي

 اعتماد
به اعضاي   اًصرفاعتماد به دوستان و اطرافيان، اعتماد به همسايگان، اعتماد 

خانواده، اعتماد به نهادهاي مختلف، اعتماد به نهادهاي آموزشي، اعتماد به 

 اعتماد به عملكرد مسئو ننهادهاي قضايي، 

857/0 

انسجام 

 اجتماعي

حمايت دوستان از من در زمان بروز مشكل، مراجعه به دوستان  براي رفع 

ها، اميدواري به داشتن اساني براي اتكا، پذيرش از سوي دوستان،  نيازهاي آن

وآمد خانوادگي و  امک اعضاي خانواده در زمان  زم به همديگر، داشتن رفت

 ها در مواقع مختلف بودن احوال آنجويا

872/0 
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مشارات 

 اجتماعي

بردن  بردن از همكاري با جمع دوستان، لذد تالش در امک به ديگران، لذد

هاي  از رفع مشكالد ديگران، شرات در مراس  مذهبي، شرات در انجمن

هاي مذهبي و  محلي، شرات در اارهاي خير خانوادگي، عضويت در تشكل

 هاي ورزشي، شرات در نماز جماعت مسجد محله در تي  سياسي، مشارات

819/0 

سرماية 

 فرهرگي

 يافته تجس 

تمايل به فعاليت در امور هرري، شرات در رخدادهاي فرهرگي، شرات در 

هاي اتاب، بازديد از  هاي مختلف فرهرگي و هرري، بازديد از نمايشگاه اال 

 هاي زبان ال ها، شرات در ا هرري، موزه-هاي فرهرگي نمايشگاه

840/0 

 يافته عيريت

داشتن وسايل و امكاناد مطالعه و اا هاي فرهرگي مانرد اتاب، اتابخانه، 

اامپيوتر، ادواد موسيقي و تجهيزاد ورزشي، مصرف اا هاي فرهرگي مانرد 

 مرابع آموزشي مختلف در خانه

632/0 

 شده نهاديره
د دانشگاهي، مدرو زبان و ها، داشتن تحصيال مدارو مختلف، جوايز و نشان

 اي ديگر   هاي فري و حرفه مدارو مهارد
970/0 

  

 ی تحقیق ها یافته. 4

 32سن  يرمتغ يانگينسال بود. م 99تا  15 ينب يسر ةدامر يقتحق ينا يانال پاسخگو يندر ب

درصاد زن   51مرد و  يانپاسخگواز درصد  49. بودسال  5/14سال و انحراف استاندارد برابر با 

 ياوه درصاد ب  يکدرصد مطلقه و  2هل و أدرصد مت 43مجرد،  يانپاسخگواز درصد  54. بودند

 ي،درصد اارمرد بخا  دولتا   7 ي،ارمرد بخ  خصوصا درصد 16 يان،ن پاسخگويبودند. در ب

درصاد   11آموز/دانشاجو،   درصاد دانا    31درصاد بازنشساته،    4شغل آزاد،  يدرصد دارا 25

 يتعلق قوم يثدرصد از ح 75 يق،تحق ينا يانپاسخگو ينند. در ببود يكارب درصد 7ار و د خانه

 يو زابلا  يارد، لر، بلوچ، افغان يهدرصد عرب و بق 3 ،درصد ارمانج 4درصد ترو،  12فار ، 

 بودناد  يعهدرصد آنان شا  99مسلمان و  يانپاسخگو يتمام ،و مذهب يند يرمتغ يثبودند. از ح

 6 يالد،تحصا  يراز نظر متغ يننكرده بودند. همچرخود را اعالم  يمذهب ي درصد ه  گرا يک

و  يساانس درصاد ل  39 يپل ،فوق د رصدد 15 يپل ،درصد د 30 يپل ،د يرز يانپاسخگواز درصد 

 (.5)جدول  بودند يو داتر يسانسدرصد فوق ل 10
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 ای  توزیع متغیرهای زمینه -5جدول 

 درصد فراوانی ها گزینه متغیر

 جرس
 7/48 186 مرد

 3/51 196 زن

 سن

 4/53 203 سال 30زير 

 1/36 137 الس 50تا  30

 5/10 40 سال 50 بيشتر از

 وضعيت تاهل

 7/53 205 مجرد

 7/42 163 هلأمت

 4/2 9 مطلقه

 3/1 5 فود همسر

 وضعيت فعاليت

 7/15 58 اارمرد بخ  خصوصي

 0/7 26 اارمرد بخ  دولتي

 9/24 92 شغل آزاد

 8/3 14 بازنشسته

 9/30 114 دانشجو/محصل

 6/10 39 خانه دار

 0/7 26 بيكار

 قوميت

 1/75 277 فار 

 5/12 46 ترو

 6/1 6 ارد

 4/1 5 لر

 3/3 12 عرب

 8/3 14 ارمانج

 3/0 1 لوچ

 5/0 2 زابلي

 6/1 6 افغاني

اا  باوده    اًتنساب دررصد شاهروندان   8/28دهد ميزان مدارا در بين  هاي تحقيق نشان مي يافته
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درصاد نياز ماداراي زياادي داشاترد.       5/6زياد و  تاًنسبدرصد از شهروندان مداراي  7/64است، 

( گوياي آن است ااه ميازان   82و حدااثر  9/25ميانگين ترازشد  اين شاخص )با  نمر  حداقل 

 مدارا در بين شهروندان شهر مشهد متوس  است.

 
 ان در شهر مشهدتوصیف شاخص مدارا در بین پاسخگوی -6جدول 

 ها آماره درصد فراوانی شاخص مدارا

     6/56(: 100-0ميانگين ) 0 0 ا 

 8/28 110 ا  تاًنسب 82حدااثر:  9/25حداقل:  

 -297/0چولگي:  7/64 247 زياد تاًنسب

 5/6 25 زياد -467/0اشيدگي: 

 

جرسايتي و ماذهبي    در مطالعة حاضر، ساز  مدارا داراي پرج بعد فردي، اجتماعي، سياساي، 

است. ميانگين ترازشده حااي از آن است اه در بين پاسخگويان بيشترين نمر  سطح مادارا باه   

 33/47ترين نمره مربوط به مداراي جرسيتي باا مياانگين    و پايين 4/64بعد فردي آن با ميانگين 

 (.7متعلق است )جدول 
 

 مدارا های مربوط به ابعاد توصیف آماره -7جدول 

 مدارا   ابعاد 

 آماره توصیفی
 مدارای مذهبی مدارای جنسیتی مدارای سیاسی مدارای اجتماعی مدارای فردی

 7/10 5/32 5/21 3/6 5/4 ا 

 6/46 3/22 2/27 3/18 2/16 ا  تاًنسب

 7/42 8/17 2/37 7/43 4/53 زياد تاًنسب

 0 5/27 1/14 7/31 9/25 زياد

 54/60 33/47 68/47 49/63 11/64 (100-0ميانگين )

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

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

 145/0 -325/1 -516/0 -136/0 341/0 يدگياش
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 يادي نكاد جدبيانگر ها  مستقل و وابسته و ابعاد آن يرهايمتغ ينب يرواب  همبستگ يبررس

 :  است

 يفرهرگا  يةو شااخص اال سارما   يافته  يريتع يافته، جس ي تفرهرگ يةبا سرما يفرد مداراي

شااخص   ينبا  ين. همچرا اسات  21/0و  12/0، 49/0 يب به ميزان ترت مثبت به يهمبستگ يدارا

ي، فارد  ي( باا مادارا  يمشارات اجتمااع  ي،)اعتماد، انسجام اجتماع و ابعاد آن ياجتماع يةسرما

 وجود دارد. 617/0 و 11/0، -665/0 ،28/0 يزانبه م يهمبستگ  يبترت هب

 يافتاه،  تجسا   يفرهرگا  يةباا سارما   21/0و  11/0، 51/0 يزانبه م يبترت به ياجتماع يمدارا

باين ماداراي   مثبت و معراادار دارد.   يهمبستگة رابط يفرهرگ يةو شاخص ال سرما يافته يريتع

 يبضار  ياب ترت )اعتمااد، انساجام و مشاارات( باه    اجتمااعي و سارماية اجتمااعي و ابعااد آن     

 .است 65/0 و 10/0،  - 66/0 ،30/0برابر با  يبستگهم

 يافتاه،  ي تجسا  فرهرگا ية سارما  يرهااي باا متغ  ياساي س يدهاد ااه مادارا    ينشان ما  ها يافته

 24/0و  13/0، 56/0 يازان به م يهمبستگ يدارا يبترت به يفرهرگ يةو شاخص سرما يافته يريتع

و ابعااد آن )اعتمااد و    يتماعاج يةسرما ضريب همبستگي بين مداراي سياسي و شاخص .است

   است. 67/0و  -65/0  ،32/0برابر با  يبترت مشارات( به

 يافتاه(  يافتاه و عيريات   يتي باا شااخص سارماية فرهرگاي و ابعااد آن )تجسا       جرس يمدارا

و شاخص  يمشارات اجتماع ي،اعتماد اجتماع يرهايمتغ ابهمبستگي مثبت و معراداري دارد و 

 باا  يماذهب  ماداراي  دارد. 35/0و  72/0، -65/0 يزانبه م يهمبستگ ةرابط ياجتماعية ال سرما

يافته( رابطة مثبت و معراداري دارد. همچرين با  يافته و عيريت سرماية فرهرگي و ابعاد آن )تجس 

نياز   مداراي مذهبي ي  و ابعاد آن )اعتماد، انسجام و مشارات(اجتماع يةشاخص سرما افزاي  

 يابد. افزاي  مي

يافتاه( و   يافته و عيريات  ، ساز  مدارا با شاخص سرماية فرهرگي و ابعاد آن )تجس درمجموع

شاخص سرماية اجتماعي و ابعاد آن )اعتماد، انسجام و مشاارات اجتمااعي( رابطاة معرااداري     

 دارد.
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 همبستگی پیرسون بین سازۀ مدارا و متغیرهای مستقل سرمایة فرهنگی و سرمایة اجتماعی  -8جدول 

 آماره عاداب متغیر
مدارای 

 فردی

مدارای 

 اجتماعی

مدارای 

 سیاسی

مدارای 

 جنسیتی

مدارای 

 مذهبی
 سازۀ مدارا

 

 

سرماية 

 فرهرگي

 يافته تجس 

همبستگي 

 پيرسون

سطح 

 معراداري

487/0 **
 

000/0 

509/0 **
 

000/0 

557/0 **
 

000/0 

**580/0 

000/0 

529/0 **
 

000/0 

545/0 **
 

000/0 

 يافته عيريت

همبستگي 

 پيرسون

سطح 

 معراداري

**122/0 

017/0 

112/0 **
 

029/0 

*134/0 

009/0 

107/0 **
 

036/0 

128/0 **
 

012/0 

**129/0 

012/0 

 شده نهاديره

همبستگي 

 پيرسون

سطح 

 معراداري

047/0 

362/0 

039/0 

451/0 

042/0 

409/0 

074/0 

152/0 

044/0 

388/0 

047/0 

356/0 

 سرمایة فرهنگی

همبستگي 

 پيرسون

سطح 

 معراداري

**215/0 

000/0 

**211/0 

000/0 

**235/0 

000/0 

**256/0 

000/0 

227/0 **
 

000/0 

**234/0 

000/0 

 

 

سرماية 

 اجتماعي

 اعتماد

همبستگي 

 پيرسون

سطح 

 معراداري

**665/0- 

000/0 

**662/0- 

000/0 

647/0-
** 
000/0 

**650/0- 

000/0 

626/0-
**

 

000/0 

**650/0- 

000/0 

انسجام 

 اجتماعي

همبستگي 

 پيرسون

سطح 

 معراداري

**109/0 

033/0 

**103/0 

044/0 

092/0 

073/0 

070/0 

173/0 

101/0 **
 

048/0 

099/0 **
 

054/0 
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مشارات 

 اجتماعي

همبستگي 

 پيرسون

سطح 

 معراداري

**617/0 

000/0 

**649/0 

000/0 

672/0 **
 

000/0 

**724/0 

000/0 

647/0 **
 

000/0 

**664/0 

000/0 

 سرمایة اجتماعی

همبستگي 

 پيرسون

ح سط

 معراداري

**
279/0 

000/0 

**
303/0 

000/0 

320/0 **
 

000/0 

**346/0 

000/0 

**314/0 

000/0 

**316/0 

000/0 

 

است. ميانگين ماداراي فاردي افاراد     60و مردان   9/67ميانگين مداراي فردي زنان برابر با 

صايالد  و افاراد داراي تح  7/64، افاراد داراي دياپل    9/64داراي تحصيالد دانشگاهي برابر با 

است. همچرين افراد فاقد همسر به علت فود همسر در مقايسه با افراد مجارد،   9/51زير ديپل  

( برخوردارند. همچرين از حياث مرطقاة ساكونت    88متأهل و مطلقه از مداراي فردي بيشتري )

( باه افاراد   6/69نتايج نشان داده است اه بيشترين مياانگين ماداراي فاردي )    شده، افراد مطالعه

ان در مرطقة برخوردار شهر مشهد تعلق دارد. از حيث وضعيت فعاليت افاراد بازنشساته باا    سا

 داراي با ترين سطح مداراي فردي هسترد. 4/70ميانگين 

است. در بين زنان اين ميانگين  5/63ميانگين ترازشد  مداراي اجتماعي در بين پاسخگويان 

در مقايسه ( 6/95) فاقد همسر در بين افراد است. مداراي اجتماعي 3/58و در بين مردان  4/68

بيشتر است. همچرين بيشترين ميازان  ( 9/55) افراد مطلقه ( و5/67ها ) (، متأهل8/59با مجردها )

مداراي اجتماعي در توزيع پاسخگويان برحسب سطح تحصايالد باه افاراد داراي تحصايالد     

بين افراد ساان در مرطقة برخاوردار   تعلق دارد. مداراي اجتماعي در 3/64دانشگاهي با ميانگين 

 7/71هاا باا مياانگين     است اه در مقايسه با ساير مرااطق بيشاتر اسات. بازنشساته     4/60مشهد 

 اند. با ترين سطح مداراي اجتماعي را در ميان ساير مشاغل داشته

( اسات. زناان باا    52است اه امتر از عادد مياناه )   68/47ميانگين ترازشد  مداراي سياسي 

اند. افاراد   مداراي سياسي بيشتري ابراز داشته 9/41در مقايسه با مردان با ميانگين  2/53نگين ميا
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 7/48و افراد داراي تحصيالد دانشگاهي باا مياانگين    93فاقد همسر )فود همسر( با ميانگين 

اناد. همچراين افاراد سااان در مرطقاة       در مقايسه با ساير افراد مداراي سياساي بيشاتري داشاته   

ماداراي سياساي بيشاتري     6/56و افراد بازنشساته باا مياانگين     6/55ردار شهر با ميانگين برخو

 اند. داشته

( بيشاتر اسات.   6/46است اه امي از عدد مياناه )  33/47ميانگين ترازشد  مداراي جرسيتي 

از مردان بيشتر است. مياانگين ماداراي    3/40در مقابل  01/54مداراي جرسيتي زنان با ميانگين  

(، در مقايساه باا   5/60اناد )  سال قرار داشته 50يتي پاسخگوياني اه در گروه سري بيشتر از جرس

ا بيشتر است. افراد داراي سطح تحصيالد دانشگاهي در مقايساه باا سااير افاراد باا      ه ساير گرو

از مداراي جرسيتي بيشاتري برخوردارناد. افاراد بازنشساته در مقايساه باا سااير         6/48ميانگين 

شغلي، ميانگين مداراي جرسيتي بيشتري دارند. افراد ساان در مرطقة برخوردار مشهد هاي  گروه

از مداراي جرسيتي بيشتري  8/99با ميانگين )فود همسر(  فاقد همسرو افراد   2/57با ميانگين 

 ها برخوردارند. در مقايسه با ساير گروه

ياناه  عادد م  معادلاه  است 54/60 شده افراد مطالعه يندر ب يمذهب يمدارا  ترازشد يانگينم

اسات.   يشاتر ب 3/56باا مياانگين    از مردان 5/64 يانگينزنان با م يمذهب ي( است. مدارا54/60)

 يمادارا  8/92 ياانگين ها با م گروه يربا مجردها و سا يسه)فود همسر( در مقا افراد فاقد همسر

باا   يدانشاگاه  يالدتحص حسط اه افراد با هدد مينشان  ها يافته ين. همچريشتري دارندب يمذهب

 يماذهب  يمادارا  دياپل  و  ياپل  ديار  ز يالدتحص ي سطحافراد دارا در مقايسه با 5/61 يانگينم

افراد سااان   در مقايسه با  8/69 يانگينبا م شهر دارند. افراد ساان در مراطق برخوردار يشتريب

ضعيت فعاليت نياز  توزيع پاسخگويان برحسب و دارند. يتريشب يمذهب يمدارا ،مراطق يردر سا

دارند.  يشتريب يمدارا ها در مقايسه با ساير گروه  1/68 يانگينبا م بازنشسته افراد دهد نشان مي

توان گات اه ميزان مداراي زنان، افراد با سطح تحصايالد   طورالي دربار  شاخص مدارا مي به

افاراد فاقاد   ر مشاهد و  دار، سااران در مراطق برخوردار شاه  ها و زنان خانه دانشگاهي، بازنشسته

 بيشتر از سايرين است.)فود همسر(  همسر
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 ای ها بین سازۀ مدارا و متغیرهای زمینه آزمون مقایسة میانگین -9جدول 

 ها گزینه متغیر
مدارای 

 کل

مدارای 

 فردی

مدارای 

 اجتماعی

مدارای 

 سیاسی

مدارای 

 جنسیتی

مدارای 

 مذهبی

 جرس

 3/56 3/40 9/41 3/58 60 9/53 مرد

 5/64 01/54 2/53 4/68 9/67 2/59 نز

T 18/4- 41/4- 57/4- 27/4- 01/4- 07/4- 

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 سطح معراداري

 سن

 10/59 24/44 34/46 97/61 1/63 67/55 سال 30زير 

 62/61 66/48 23/48 59/64 9/64 37/57 سال 50تا  30

 50بيشتر از 

 سال
7/59 3/67 74/68 19/54 51/60 2/65 

F 09/2 11/1 82/1 52/1 04/4 81/1 

 165/0 018/0 219/0 164/0 330/0 125/0 سطح معراداري

 تحصيالد

 5/47 0/351 2/36 3/51 9/51 8/49 زير ديپل 

 1/61 1/47 8/47 2/64 7/64 8/56 ديپل 

 5/61 6/48 7/48 3/64 9/64 2/57 دانشگاهي

F 73/3 71/5 83/3 41/2 68/1 32/5 

 005/0 188/0 091/0 022/0 004/0 025/0 سطح معراداري

وضعيت 

 فعاليت

شاغل 

 خصوصي
9/57 4/65 1/65 5/51 8/52 1/63 

 5/65 2/55 5/51 6/67 2/67 2/59 شاغل دولتي

 7/56 9/41 3/43 5/59 61 7/54 شغل آزاد

 1/68 3/63 6/56 7/71 4/70 9/60 بازنشسته

 4/62 2/48 5/49 8/65 4/66 6/57 دانشجو/محصل

 6/66 1/57 5/56 5/71 1/70 8/60 خانه دار

 56 6/33 5/39 4/57 2/60 1/53 بيكار

F 22/2 30/2 56/2 30/2 7/2 40/2 

 027/0 014/0 034/0 019/0 034/0 041/0 سطح معراداري

مرطقه 

 سكونت

 8/66 2/57 6/55 8/69 6/69 4/60 برخوردار

 4/64 7/52 3/52 9/67 1/68 9/58 برخوردار نيمه
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 5/54 2/38 2/40 0/57 3/58 9/52 برخوردار ا 

F 06/15 74/17 90/14 31/14 66/12 76/15 

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 سطح معراداري

وضعيت 

 تاهل

 5/57 1/41 3/43 8/59 5/61 6/54 مجرد

 9/63 7/54 4/52 5/67 9/66 9/58 متأهل

 6/51 4/27 4/36 9/55 3/58 9/51 قهمطل

 8/92 8/99 93 6/95 88 3/76 فود همسر

F 77/8 17/6 17/8 96/9 75/10 50/8 

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 سطح معراداري

 

 برازش مدل تحقیق. 1. 4

آن مشااخص شااده اساات.  يرمساا يبو ضاارا   تحقيااقشااد ماادل باارازش داده 2 در شااكل

هد، متغير سارماية فرهرگاي داراي اثار مساتقي  باه ميازان       د رايب مسير نشان ميطوراه ض همان

اثار مساتقي     52/0بر متغير وابسته مداراست و متغير سرماية اجتماعي باا ضاريب مساير     16/0

تاوان گاات باا افازاي  ياک واحاد انحاراف         بيشتري بر متغير مدارا دارد؛ به عبارد ديگر ماي 

انحاراف اساتاندارد    16/0ها به انداز   رهرگي افراد، ميزان مداراي آناستاندارد در ميزان سرماية ف

يابد. همچرين با افزاي  يک انحراف استاندارد در سرماية اجتماعي، مدارا باه ميازان    افزاي  مي

ياباد. درمجماوع، دو متغيار سارماية فرهرگاي و سارماية        انحراف استاندارد افازاي  ماي   52/0

 اررد. مدارا در بين شهروندان را تبيين مي درصد از تغييراد 68اجتماعي 

 ياابي باراي ارز  .اسات  42برابر با  آن يآزاد ةو درج 9/618برابر با  اسكوئر مدل ياا يزانم

ايان   10در جادول   شاود.  يالگوي معاد د ساختاري از چراد شااخص اساتااده ما     يبرازندگ

 ها آورده شده است. شاخص

 
 های نیکویی برازش مدل شاخص -10جدول 
NFI RFI IFI TLI CFI 

902/0 872/0 908/0 880/0 908/0 
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اي نيكاويي بارازش در حاد قابال قباول اسات و       ها  شود، شاخص طوراه مشاهده مي همان

 برازش صحيح و مراسب مدل تحقيق است. دهرد  نشان

 

 
 شدۀ تحقیق مدل برازش -2شکل 
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 و پیشنهادها گیرى نتیجه. 5

و  شهروندان شاهر مشاهد   ينمدارا و ابعاد مختلف آن در ب يزانممطالعه با هدف بررسي اين 

ميزان تأثير دو متغيار مساتقل سارماية اجتمااعي و سارماية فرهرگاي بار ميازان مادارا در باين           

دهد ميزان شاخص مدارا در بين شهروندان مشهدي  شهروندان انجام شد. نتايج تحقيق نشان مي

انة مدارا، ماداراي فاردي بيشاترين ميازان و ماداراي      گ از ميان ابعاد پرجدر حد متوس  است و 

اي، عاواملي   اناد. از باين متغيرهااي زميراه     جرسيتي امترين ميزان را در باين شاهروندان داشاته   

همچون جرسيت، سطح تحصيالد، وضعيت فعاليت، وضعيت تأهل و مرطقة سكونت بر ميازان  

نيز در تحقياق   ( 1392)ييو رضا يگالبو  (1388پور) شارعو  يعسگراند.  يرگذار بودهثمدارا تأ

تواند بر بهبود شاخص مادارا ماؤثر واقاع شاود و      خود نشان دادند افزاي  سطح تحصيالد مي

 .ارد نتايج تحقيق حاضر را تأييد مي

بيشتربودن دو بعد مداراي فردي و اجتماعي اه هر دو به معراي پذيرش و تحمل ابراز نظار  

عرصة خصوصي و عماومي اسات، نشاانگر آن اسات ااه در شاهري زائرپاذير         متااود در دو

همچون مشهد اه افراد از دورترين نقاط اشور با آداب و رساوم گونااگون باه آنجاا ساار ياا       

آميز در اراار يكاديگر زنادگي ارراد.      صورد مسالمت توانرد به اررد، شهروندان مي مهاجرد مي

فارد در رابطاه باا جرسايت مخاالف خاود چگوناه         بعد مداراي جرسيتي به معراي آن است اه

. بعد ماداراي جرسايتي   پذيرش برابر جرس مخالف است و تا چه حد حاضر به ارد ميبرخورد 

 ةتاوان گاات غلبا    ماي در بين ساير ابعاد مدارا، امترين ميانگين را داشته اسات. در ايان زميراه    

اراد و طبيعاي اسات ااه      ماي  ياف هاي پدرسا رانه در جامعه، زنان را در ذيل مردان تعر ارزش

انتظاار   و هميشاه از زناان   باشارد  مردان در موضع قدرد برتر مداراي مراسبي با زناان نداشاته  

اررد؛ باه عباارد   هاي بين زن و مرد را با برتري مرد حل  رود تسلي  مردان باشرد و اختالف مي

ارراد، ولاي    مال ماي  تر تح ديگر، شهروندان مشهدي، افراد با عاليق و نظراد مختلف را راحت

البته زنان امروزه باا تغييار در سااختارهاي    قادر به تحمل مراسب برابري بين زن و مرد نيسترد؛ 

اند، ولي هراوز   شده زياديني ز اقتصادي و اجتماعي جامعه صاحب قدرد چانهفراورانه،  ،علمي
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د دارد و تضاد وجو ،درار ساختارهايي اه فرهرگ پدرسا ري را تقويت مي ا وه ارزش ،هرجارها

تعارا و ستيزهايي حتي در بين افراد  گيري شكل زميره موجب مرد در اين انتظاراد بين زن و

 (.1389زاده،  )آزاده و رجب ارده نيز شده است تحصيل

شده( داراي همبستگي مثبت ضاعياي   جز بعد نهاديره شاخص سرماية فرهرگي و ابعاد آن )به

دين ترتيب با افازاي  سارماية فرهرگاي در شاهروندان، ميازان      با ساز  مدارا و ابعاد آن است؛ ب

پردازان عرصة مادارا اسااني مثال     يابد. در بين پووهشگران و نظريه مداراي آنان نيز افزاي  مي

وگت و سوليوان بر اهميت نق  آموزش، تحصيالد و برخاورداري از اا هااي فرهرگاي بار     

درستي و تأيياد   اند. نتايج مطالعة حاضر نيز به  اشتهافزاي  ميزان مداراي افراد در جامعه تأايد د

اين ادعا اشاره دارد. از نكاد درخور توجه در رابطة بين ابعاد سرماية فرهرگي و ميزان مدارا در 

بين شهروندان، نبود رابطه بين بعد سرماية فرهرگي نهاادي و ابعااد مداراسات. ايان امار نشاان       

تواند باعاث افازاي  مادارا شاود؛ بلكاه       ختلف نميهاي م دهد صرف اسب مدرو در رشته مي

 دهد، مصرف واقعي اا ي فرهرگي و صرف زمان در اين زميره اسات.  آنچه مدارا را افزاي  مي

نياز در  ( 1395) يروزجائياان فو  (1392) و رساتگار  يبهشات ، (1392) ساده و همكااران   يباي اد

 رابطاة  ياجتمااع  يباا مادارا   يفرهرگا  يةسارما  يامصرف رسانه  ينبخود نشان دادند  ادتحقيق

 وجود دارد و با نتايج تحقيق حاضر همخوان است. دارامثبت و معر

شاخص سرماية اجتماعي نيز با مادارا داراي همبساتگي مثبات متوساطي اسات؛ يعراي باا        

دهراد. در باين ابعااد     افزاي  ميزان سرماية اجتماعي، افراد مداراي بيشتري از خاود نشاان ماي   

عد مشارات اجتماعي تاثير بيشتري بار سارماية اجتمااعي دارد و همبساتگي     سرماية اجتماعي ب

روابا  اعضااي    ااه  رواب  اجتماعي تأاياد دارناد  ة پردازان در زمير نظريهاي با مدارا دارد.  قوي

تواند به ارتقاي سطح نگارش افاراد    ها مي با افرادي خارج از گروه و افزاي  سطح تما  گروه

 باار  تعامالد و آموختن در ا  با ديگران نوعي تمرين مدارا در جريانتم ها بيرجامد. به تااود

نياز در   (1392)ييو رضا ي. گالباستها در جريان اين تعامالد  آن مواجهه با  و نحو ها تااود

 .اررد  ، نتايج تحقيق حاضر را تأييد ميمشارات اجتماعي با مداراي اجتماعي ةرابطتحقيق خود در زميرة 
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رابطة بين بعد اعتماد اجتماعي و مدارا و ابعاد آن مراي و معرادار باوده اسات.   در اين بين،  

شخصاي،   در توضيح اين يافته بايد گات بعد اعتماد اجتماعي داراي ساه شااخص اعتمااد باين    

طورااه پاتراام در زميراة سارماية اجتمااعي باين        يافته و اعتماد نهادي است. همان اعتماد تعمي 

گروهي در نحو  تأثيرگذاري بار مادارا تماايز قائال ماي       گروهي و برون سرماية اجتماعي درون

هاي مختلف اعتماد اجتماعي نيز تأثير متااوتي بر ميزان مدارا دارند. نتايج تحقياق   شود، شاخص

شخصي بيشتري دارند، ميزان ماداراي امتاري را از خاود نشاان      نشان داد افرادي اه اعتماد بين

 يات تقو  را  يانحصاار    هاي يتهوگروهي(  شخصي )درون ماد بيندهرد؛ بدين صورد اه اعت مي

مادارا   يگاران دباا  كاه  يراز ا يشاتر بهاي همگن  اين گروه .شود يم يو باعث حاظ همگر ارد مي

اررد.  تصور ميخود  يتموجود يبرا يديو آن را تهد اررد يرا اشتباه تصور م يگراناررد، نظر د

ااه   يافتاه  زان مدارا رابطة مثبتي دارد و با افزاي  اعتمااد تعماي   يافته با مي درمقابل، اعتماد تعمي 

ارد، ميزان مادارا نياز افازاي      ي( متصل مها يبهغر يعري)شان  يميرا به خارج از گروه صم افراد

يابد. همچرين اعتماد نهادي با ميزان مدارا سياسي رابطة مراي دارد؛ بدين ترتيب افارادي ااه    مي

دهراد،   ماد بيشتري دارند، مداراي سياساي امتاري را از خاود نشاان ماي     به نهادهاي دولتي اعت

( 1388پاور )  هاي سياسي ديگر هسترد. نتايج تحقيق شاارع  اارترند و امتر پذيراي جراح محافظه

 ارد. هاي تحقيق حاضر را تأييد مي در زميرة رابطة بين سرماية اجتماعي و مدارا، يافته

ان مدارا و ابعاد آن در بين شاهروندان مشاهدي در ساطح    توان گات اگرچه ميز در پايان مي

رو باا توجاه باه     متوس  است، همواره خطر ااه  مدارا در بين شهروندان وجاود دارد؛ ازايان  

ايركه تأثير سرماية فرهرگي و سرماية اجتماعي بر بهبود مادارا در باين شاهروندان ها  در ايان      

 اجتمااعي  ةسرماي افزاي هايي براي  ايجاد راه مطالعه و ه  در مطالعاد مشابه تأييد شده است،

يافتاه   اعتمااد تعماي    باشاد و  يشاتر اجتماعي بة در يک جامعه سرمايهرچه  زيرا ضروري است؛

راد  نتوا تار ماي   آساان افاراد آن جامعاه   و  است رتحمل اين جامعه با ت ةآستانح طس بيشتر باشد،

 .اي بيشتر است چرين جامعهرد و مداراي اجتماعي ررا تحمل ابا خود ديگري مخالف 

 هاا و گريزناپاذيري   رسد با توجه به ورود زنان به محي  اار و دانشاگاه  به نظر ميهمچرين 
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در ضاروري اسات ااه    هاا   پذيرش آنان در عرصة عمومي، در جهت اااه  تعاارا و تار    

، باه  جرسايتي  تقويات فرهراگ مادارا   راساتاي   در وپارورش  نظام آماوزش  صداوسيماي ملي و

 خته شود.اي پردا رسانه ها در توليداد انعكا  اين تكثر، گوناگوني و تااودشراخت و 
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