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 چکیده

و مدارای اجتماعی در مطالعات انجام اجتماعی  سرمایهرابطه این مطالعه بررسی  هدف

های ها و شبکهروابط موجود در گروه بندی موقعیت و ،اجتماعی سرمایهشده در ایران بود. 

 وضعیت، به نسبت ها،گروه و راداف آن در که است وضعیتی بر ناظر مدارااجتماعی است و 

 هستند، تفاوتبی آن به نسبت یا و شمارندمی ناپسند شدت به را آن که ایپدیده و رویداد

های پاتناام و کلمان . در این پژوهش از نظریهکنند عملی برخورد مدارا و داریخویشتن با

اجتماعی استفاده  یههای پیر بوردیو در قسمت سرمادر بررسی مدارای اجتماعی و از نظریه

در  مدارای اجتماعیرابطه سرمایه اجتماعی و پیرامون تحقیق حاضر با روش فراتحلیل  شد.

های انجام شده در ایران جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پژوهش انجام گرفته است.  ایران

 از مجماوعنتاای  نشاان داد  با موضوع مشابه تحقیق حاضر بود. 8911-8931های در سال

و ثابت ات ثرباا ا بار مادارای اجتمااعیاجتمااعی سرمایه ، رابطاه مورد بررسیمطالعه  88

 انجام مطالعاتناهمگونی  بیانگر . نتای  استدار امعندرصد  33اطمینان در سطح فی دتصا
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 بار( تصادفی ترکیبی اجتماعی )اثرات سرمایه اثر اندازهاز سوی دیگر میانگین . است  شده

 باه متمایل کم سطح ست که درا 502/0پژوهش معادل  موردمطالعات  رد مدارای اجتماعی

 گیرد.قرار می متوسط

 فراتحلیل.، اندازه اثر مدارای اجتماعی،سرمایه اجتماعی، : هاکلیدواژه

 مقدمه . 9

ها همواره در همزیستی موضوعی است که همیشه و در طول تاریخ وجود داشته و انسان

آمیز را در کنار یکدیگر بیابند. اگر تاریخ های زندگی مسالمتو شیوه هااند که راهپی آن بوده

هاای متتلا ، رفتارهاای شویم که برای مبارزه با هویتهایی میرا ورق بزنیم متوجه جنگ

های متفاوت شکل گرفته است. اما این موضاوع )همزیساتی( در تااریخ متعارض و سیاست

و مناقشه نبوده، و این از آن روست که آدمیاان بشر، هیچگاه به گستردگی امروز محل بحث 

هرگااز اهمیاات تفاااوت را لنااین ملمااو  و گسااترده بااه صااورت رویااارویی هاار روزه بااا 

 (. 85 ، ص.8919، 2)والزر تجربه نکرده بودند 1دیگربودگی

ای بود که در واحدهای انسانی مجزا و جدا از های دور به گونهها در گذشتهزندگی انسان

ند. بر این واحدهای انسانی، نوعی نظام ارزشی حاکم باود و رفتارهاای اعیاای زیستهم می

ها بسیار کام جایی که ارتباط بین گروهبایست منطبق با این نظام ارزشی باشد. از آنگروه می

های ارزشی کردند و تصوری از نظامهای عقیدتی و فرهنگی را احسا  نمیبود، افراد تفاوت

د. اما در جامعه جدید باا گساترش وساایل ارتبااطی، امکاان ارتباطاات ها نداشتندیگر گروه

المللی فراهم گردیده و مردمان سراسر دنیا امکان تعامل و ارتباط وسیع باا محلی، ملی و بین

رو شده و باه تماایز ها بیشتر با تفاوت روبهاند. در لنین شرایطی انسانیکدیگر را پیدا کرده

و  بیایندها کنار ها با این تفاوتشود انسانبرند. آنچه باعث میمی فرهنگ خود با دیگران پی

تاوان پاذیرش و . مادارا را میاستگسترش فرهنگ مدار ،ها احترام بگذارندبه سایر فرهنگ

                                                            
1. Otherness 

2. Walzer 
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باشاند، هایی که از نظر نظام ارزشی و عقیدتی با یکدیگر متفاوت میکنار آمدن افراد و گروه

 (.958. ، ص5080، 1تعری  کرد )کبایشی

ها، نسبت به ، مدارا ناظر بر وضعیتی است که در آن افراد و گروه2به باور پیترسون کینگ 

شامارند و یاا نسابت باه آن ای که آن را باه شادت ناپساندیده میوضعیت، رویداد و پدیده

(. 6 ، ص.8331)کیناگ،  کننادداری و مادارا برخاورد عملای تفاوت هستند، با خویشاتنبی

توانایی و تعهد به شناخت، احترام، مشارکت، گفتگو و توافق با کساانی اسات تساهل، نوعی 

، 3شاود )دلیسالاجتمااعی شاناخته می-که متفاوت هستند و این به عناوان نیرویای سیاسای

هایی لون وجود تناوع، اختلااف، ناخشانودی و نارضاایتی، لفهؤ(. مدارا و تساهل با م5002

جود قدرت و تواناایی مداخلاه و در نهایات، کنتارل وجود آگاهی و قصد، احترام، توافق، و

)ادیبای ساده، رساتگار،  خویشتن و مهار خویش در مداخله و مقاومت ملازم و همراه اسات

 (.926 ، ص.8938بهشتی، 

آمیز و غلباه بار قدرت برقراری و حفظ همزیساتی صالح ،سازدآنچه مدارا را متمایز می 

ت که برابری، احترام و پذیرش، همزیستی عقاید، ها و تعصبات و دشمنی بین مردم استفاوت

، 5داساش؛ 530 ، ص.5089، 4سازد )ویتنبرگ و برترا پذیر میها و تفکرات را امکانارزش

زیارا زنادگی و حیاات  ؛گارا اسات(. به طور کلی مفهوم مدارا، دارای محتاوای کررت5005

هاست. بناابراین یی میان آنها و تقابل و رویاروها و غایتبشری، جمعی و محل تکرر ارزش

گیرد به این دلیل است که من و دیگری باه عقایاد و نظارات یکادیگر اگر مدارا صورت می

توجه داریم و اگر امر توجه نباشد، احترام هم وجود نتواهاد داشات و آن جاا کاه احتارام 

بارای هار  بگیرد، بناابراین مادارا تواند به عنوان یک اصل شکلمتقابل نباشد، مدارا هم نمی

گونه کنش و عمل اجتماعی، الزامی است و اگر به صورت درست و دقیق تمرین نشود، نابود 
                                                            
1. Kobayashi  

2. King 

3. Delisle 

4. Witenberg & Butrus 

5. Dusche 
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(. ماهیت مدارا این است که مردم حق دارناد بار اساا  25 ، ص.8918شود )جهانبگلو، می

 باورهایشان رفتار کنند، حتی اگر باورها و رفتارهای منبعث از آن، مورد قبول ما نباشد. لازمه

 ها است. های افراد در نگرش، گفتار، رفتار و ارزشاراجو بودن پذیرش تفاوتمد

باه اسات؛  دهنده افزایش خشونت در سطح جامعه و بین افارادآمارهای موجود نیز نشان

 5/5ضار  و جار  و  درصاد 9/2 ، قتل عمد8932تا  8962های ای که در فاصله سالگونه

درصدی  20تتومه مربوط به خشونت نیز با رشدی های مدرصد افزایش داشته است. پرونده

رسیده است. این افزایش خشاونت  8932مورد در سال  122، به 8916مورد در سال  222از 

 اساتدهنده تبعات اولیه و آشکار فقدان و یاا کااهش مادارا در باین شاهروندان خود نشان

خشاونت و بالاا باردن (. پایین آوردن میزان 83-50 ، صص.8936)بیاتی، جهانبتش، بهیان، 

میل به برقراری ارتباط انسانی با دیگران در جامعه در گرو نهادینه شدن مدارای اجتمااعی و 

 های ارتقای آن در جامعه است.راه

ها و زیرا شناسایی این عوامل و تمرکز بر آن ؛ثر بر مدارا بسیار اهمیت داردؤفهم عوامل م

شود. سرمایه ر نهایت افزایش مدارا در جامعه میجامعه سبب تأثیرگذاری و د شان درافزایش

پور، آزاد ارمکای، )شاارع اجتماعی از عوامل مهم در ارتقای مدارا نسبت باه دیگاران اسات

ها( باه طاور منابع سرمایه اجتمااعی )اعتمااد، هنجاار و شابکه(. »66 ، ص.8911عسگری، 

فیاایل، باه تعاادل  یاد کننادهباز تول کننده و خودافزاینده هستند. لرخهمعمول خود تقویت

متقابال، مشاارکت مادنی و رفااه  اجتماعی همراه با سطح بالایی از همکاری، اعتماد، معامله

( 906 ، ص.8935)پاتناام، « ها معرف جامعه مادنی هساتندشود. این ویژگیجمعی منجر می

قب آن تساهل های متتل  با یکدیگر و متعااین منابع سرمایه برقراری ارتیاط و تعامل گروه

دهد منابع برای کسب اطلاعات و در اختیاار داشاتن اناواع سارمایه و آگااهی را افزایش می

اجتمااعی و تساریع گاردش  -داشتن نسبت به آنان و تقویت روابط میان فاردی و هنجااری

سرمایه اجتماعی یک سیستم محوری . »اطلاعات تساهل را به احتمال زیاد افزایش خواهد داد
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)فاین، « دهدکند و تساهل را افزایش میبروز خشونت و کشمکش جلوگیری میاست که از 

 (. 512 ، ص.8912

بنابراین با توجه به اینکه  مدارای اجتماعی در ادبیات نظری متاأثر از سارمایه اجتمااعی 

دانسته شده و تحقیقات متعددی در این زمینه انجام گرفتاه اسات، ساوال اساسای پاژوهش 

 بارایای وجود دارد؟ ین سرمایه اجتماعی و مدارای اجتماعی له رابطهحاضر این است که ب

های انجام شده در مورد موضوع یافتن پاسخ، با روش فراتحلیل به مطالعه و بررسی پژوهش

های اخیر، در زمینه سرمایه اجتماعی و مدارای اجتمااعی مذکور پرداخته شده است. در سال

هاای متتلا  و از جواناب این مطالعات، در حوزهمطالعات متعددی صورت گرفته است و 

اناد. گساتردگی و مستقیم و غیر مستقیم به بررسای ارتبااط باین دو مفهاوم ماذکور پرداخته

پراکندگی مطالعات در این حوزه و رواج رویکردهای متعدد، لزوم انجام فراتحلیلای منساجم 

های حاوزه قایص و کاستیتر از وضع موجود موضوع و نیل به نبرای نیل به تصویری جامع

های علمی در ایان حاوزه را ایجاا  اندازی یکپارله از یافتهپژوهش و ارائه تصویر و لشم

تاا ساال   8910 کرده است. در این مقاله سعی شده است تا مطالعات صورت گرفته در دهه

هادف ، گردآوری و نتای  آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با توجه به موارد فاوق، 8931

هاای ارتبااط میاان سارمایه اجتمااعی و مادارای اساسی این مقاله انجام فراتحلیال پژوهش

شود ای پژوهشی محسو  میتوان گفت مقالهاست و میهای اخیر عی در ایران در سالاجتما

های حاصال از  کند، اما به یافتاهها را مرور میهرلند که به مطالعات دیگر رجوع کرده و آن

دسات آماده از دیگار مطالعاات هاای بهخته و به پژوهش و تجزیاه و تحلیال دادهها پرداآن

 پردازد. می

 مبانی نظری تحقیق. 2

سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل در پژوهش حاضر مطر  شده است. مفهومی کاه 

هاای اجتمااعی مانناد فمینیسام و براباری میلادی و جنبش 8360به دهه  آن توجه جدی به 
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های گردد. از قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم رابطه اجتماعی و ویژگیسیاهان بازمی خواهی

(، اما توجه به رابطاه 8918)دورکیم،  شناسی بوده استآن یکی از موضوعات مرکزی جامعه

 ستاتر  ریزان بسیار جدیگذاران اجتماعی و برنامهای برای سیاستاجتماعی به عنوان مسئله

(. این اهمیت یاافتن رواباط اجتمااعی 8912زاده، ه نقل از ماجدی و لهساییب  ،5009 )فیلد،

 وجه دیگری نیز داشته است که رابطه آن با اقتصاد است. 

های مارکسیساتی روشانی در شانا  انتقاادی کاه زمیناهپیربوردیو، به عنوان یک جامعه

ستی خاود، لهاار افکارش وجود داشت، در جستجوی منابع طبقه مسلط برای باز تولید فراد

سارمایه اجتمااعی و سارمایه نماادی.  ،نوع سرمایه را نام برد: سرمایه مادی، سرمایه فرهنگی

هستند تا نابرابری را تجدید کنند. تعریا   ان نآتمام این اشکال سرمایه در خدمت صاحبان 

مجموعه منابع واقعی یاا مجاازی کاه از طریاق »بوردیو از سرمایه اجتماعی، مشتمل است بر

شده روابط دو طرفه آشنایی و شناخت، برای یاک های پایا و کم و بیش نهادینهداشتن شبکه

شنا  آمریکایی، تقریباهم زمان باا بوردیاو جیمز کلمن، جامعه«. شودفرد یا گروه انباشته می

شد  کارانه او موجبای متفاوت وارد حوزه سرمایه اجتماعی شد. دیدگاه محافظهزمینه دراما 

ای کاملاً متفاوت به سرمایه اجتمااعی بنگارد. کلمان سارمایه اجتمااعی را لناین جنبهکه از 

منابع که درروابط خاانواده ودرساازمان اجتمااعی یاشاناختی یاک مجموعه » کند:تعری  می

توانند امتیاز مهمای کودک یا جوان مفید هستند این منابع برای افراد متتل  متفاوت اند ومی

در (. 900، ص. 8332)کلمان، « ه انسانی کودکان وجوانان ایجااد کننادرا برای توسعه سرمای

داند کاه دیدگاه کلمن جایی برای باز تولید نابرابری نیست. او سرمایه اجتماعی را دارایی می

تواند به همه افراد جامعه کمک کند. در این زمینه او اهمیت زیادی بارای نهادهاای کهان می

توانناد باه خاوبی قائل است و معتقاد اسات ایان دو نهااد می جامعه مانند خانواده و کلیسا

رابارت پاتناام، عاالم علاوم سیاسای  کننده سرمایه اجتماعی برای نسل جدیاد باشاند.تأمین

با رویکردی متفاوت وارد حوزه سرمایه اجتماعی شد و البته  8330آمریکایی، در اواخر دهه 

ای شروع کارد کاه آن را ر خود را با مسئلهرونقی صدلندان به آن بتشید. در واقع پاتنام کا
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های مربتای کاه نامید. او معتقد بود که آن ویژگیمتحده میخطر افول حیات مدنی در ایالات

هاایی توکویل در قرن نوزدهم برای جامعه آمریکا نام برده است رو به زوال هساتند. ویژگی

اعی فراتر از روابط دوستی مرل مشارکت جدی مردم در حیات مدنی و وجود پیوندهای اجتم

بندی این مسئله از مفهوم سرمایه اجتماعی استفاده کرد. او ام برای فرمولتنو خویشاوندی. پا

های اجتمااعی و این مفهوم به ارتباطات بین افراد، شابکه» گوید:درباره سرمایه اجتماعی می

، به 5009 )فیلد، «اشاره داردشود، ها ناشی میاعتماد بودن که از آن هنجارهای متقابل و قابل

 (. 8912نقل از ماجدی و لهسایی زاده، 

های نگرشی و رفتاری معطوف به گیری ویژگیبه نظر پانتام سرمایه اجتماعی عامل شکل

های کمتر رسمی، مشاارکت مادنی، ها و شبکهاجتماع در افراد است. به طور درونی، انجمن

عملی لازم برای شرکت در زنادگی جمعای را  هایعادات همکاری، روحیه جمعی و مهارت

ها فرصتی برای یادگیری سجایای مدنی از قبیل مدارا هساتند کنند. آنبه اعیای خود القا می

  (. 18، ص. 8911پور، آزادارمکی، عسگری، )شارع

توانند بستری برای درگیری ها میسرمایه اجتماعی دارای سه بعد است که هر کدام از آن

گیری تساهل و مدارای اجتماعی فراهم کنناد. یکای از ایان روابط اجتماعی و شکلافراد در 

)اکباری،  گیری پیونادها و معاهادات اجتمااعی اساتلازمه شکل 1تمادابعاد اعتماد است. اع

اعتماد از عناصر ضروری برای تقویت همکاری و مادارا باوده و حاصال (. 88، ص. 88919

که در یک جامعه کولک از طریق آشانایی نزدیکاان باا  بینی پذیری رفتار دیگران استپیش

تر یک اعتماد غیرشتصی تر و یا شاکل آید. در جوامع بزرگتر و پیچیدهدیگران به دست می

پور، آزاد گرداند )شارعتر مییابد که توسعه مدارا را روانغیرمستقیمی از اعتماد ضرورت می

برگرفته از عدالت)برابری( بوده و امنیت  اعتماد اجتماعی (.15 ، ص.8911ارمکی، عسگری، 

، اعتماد و تأثیر آن بر فرآیند توساعه را زیربناا و 2. آنتونی گیدنزاستهاجتماعی نیز زاینده آن

                                                            
1. Trust 

2. Anthony Giddens 
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داند، هر جا که سطح اعتماد اجتماعی بالا باشد، مشارکت اصلی در جوامع مدرن می سازینهزم

اجتمااعی کمتار اسات )اکباری،  هاییباجتماعی بیشتر و آس یهاو همیاری مردم در عرصه

به عبارتی ابعاد سرمایه اجتماعی مانند اعتماد و مشارکت به یکدیگر مرتبط  (.88، ص. 8919

 کنند.اند و از سوی دیگر فرد را به سمت مدارای اجتماعی رهنمون می

ی هاها است. وی شابکهکند و آن شبکهدیگری از سرمایه اجتماعی مطر  می لفهؤپانتام م

های کناد و شابکهجدا می« انحصارطلب»های عمودی یا را از شبکه« مساوات طلب»افقی یا 

کناد. باه نظار وی عمودی را فاقد توان برقراری اعتمااد و هنجارهاای همیااری معرفای می

شاوند بارای تولیاد هاای داوطلباناه ایجااد میهایی که در انجمنهای افقی از قبیل آنشبکه

تعامل در شرایط  کنندگان اجازهتر هستند لرا که به مشارکتدارا مناسبهمکاری، اعتماد و م

دهاد و بارای افاراد فرصات درگیار شادن در ای آزاد را میاطلاعات به شایوه برابر و مبادله

 (.15، ص. 8911و همکاران،  پورآورد )شارعها را فراهم میتری از گروهلارلو  گسترده

میازان برخاورداری از محبات و  رمایه اجتماعی است کهدیگر س لفهؤم حمایت اجتماعی

هاا برخاوردار کاه فارد از آن استتوجه و مساعدت اعیاء خانواده و دوستان و سایر افراد 

 (.91 ، ص.3168، 1کوبزاست )

تواند حمایت عاطفی، ابزاری یا مالی )اقتصادی( و حمایات دولتای حمایت اجتماعی می

ایجاد نوعی رابطه صمیمی و بامحبت نظیر دوست داشتن و توان باشد. حمایت عاطفی را می

 کاه نشاانی از مادارا باا خاود دارد. عشق ورزیدن و احترام گذاشتن به دیگران تعری  کارد

توان در انجام کارهایی لون پول یا ابازاری یاا کمکای باه حمایت اقتصادی یا ابزاری را می

در ارائه خدمات و تسهیلات از ساوی ا نیز ردیگران قرض دادن مشاهده کرد. حمایت دولتی 

تواند به فرد احسا  امنیت حمایت دیگران می توان تعری  کرد.دولت و نهادهای دولتی می

دیگاران  فرد پذیرای عقاید و اندیشه بنابراینبدهد و وی را از خشم ناشی از ناامنی برهاند ؛ 

 باشد. 

                                                            
1. Cobs 
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 حاضر بررسی شده برابرنهااد واههمدارای اجتماعی که به عنوان متغیر وابسته در پژوهش 

لاتین تولرو به معنای تحمل کردن، اجازه دادن و ابقاا  تولریشن از ریشه تولریشن است. واهه

(. در فرهنگ هریتیچ آمریکا، مدارا باه معناای 80 ، ص.8935کردن است )بهشتی و رستگار، 

ها برای داشتن اد و گروهاحترام به هویت، عقاید و رفتار دیگران و شناسایی حقوق رسمی افر

 (.8936اکبرنیا، و  نژادعقاید متال  تعری  شده است )قاضی

به جاای « فرهنگ صلح»کند و به جایگزینی مدارا فییلتی است که صلح را امکانپذیر می

کناد؛ یعنای کند. وگت مدارا را یاک گارایش رفتااری تعریا  میکمک می« فرهنگ جنگ»

 گیرد )بیاتیکند و مدارا در این معنا در مقابل نگرش قرار مینگرش را از خلال رفتار فهم می

منظور وگت از مدارای اجتمااعی مادارا نسابت باه حالتهاای (. 58 ، ص.8936، و همکاران

متتل  انسان بودن میباشد، له آنهایی که از هنگام تولد هماراه باا افاراد اسات مرال رناگ 

ز طریاق فرایناد اجتمااعی شادن کساب پوست و قومیّت و له آنهایی که در طول زندگی ا

 (. 8935رضایی،  و )گلابی میشوند، مانند زبان صحبت کردن

دانناد نظریه پردازان و پژوهشگران همچون پاتنام سرمایه اجتماعی را یکی از عواملی می

های شود به این معناا کاه وقتای افاراد در شابکهکه باعث ارتقای مدارا نسبت به دیگران می

ها باا اقاوام، گیرند و تحت تأثیر هنجارهای موجود در ایان شابکه  قرار میاجتماعی متتل

ها کنند، نسبت به زماانی کاه در ایان گوناه شابکههای متفاوت برخورد میمذاهب و اندیشه

دهناد. سارمایه ها نشان میتری نسبت به این گونه تفاوتشرکت ندارند، نگرش مداراجویانه

کناد است که از بروز خشونت و کشمکش جلوگیری می امنیتی-اجتماعی، سیستمی محوری

دهد مردمی کاه از نظار سارمایه اجتمااعی غنای دهد. شواهد نشان میو مدارا را افزایش می

 (.858 ، ص.8936رام، و  دهند )افشانیباشند، مدارای اجتماعی بیشتری نیز از خود بروز می

با آن باه رواباط اجتمااعی ورود  ای که فرددر مجموع سرمایه اجتماعی به عنوان سرمایه

تواناد اجتمااعی می کند با مدارای اجتماعی مرتبط است لرا که هر شکلی از رابطاهپیدا می

گیری رواباط ساالم و پویاا در وجود مدارا و عدم وجود آن را توضیح دهد به عبارتی شاکل
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و عدم تعصب  لوای اعتماد و احسا  تعلق در گرو مدارای افراد نسبت به یکدیگر و پذیرش

های ناشای از آن را از باین های نژادپرستی و جنگو پیشداوری و قوم مداری است که بنیان

ها کمرناگ شاده و جاای برد و به واقع تمایزها و امتیازات شکل گرفته ناشی از نابرابریمی

دهاد. نظریاه پاردازان باه طاور کلای خود را به شناخت آن به عنوان تفاوت و نه تماایز می

های سرمایه اجتماعی بسترهای مادارا و لفهؤهای اجتماعی و اعتماد به عنوان مقدند شبکهمعت

 کنند. تساهل را در جامعه فراهم می

 روش تحقیق. 3

هاا تحقیق حاضر با روش فراتحلیل انجام شده است. در فراتحلیل، مورد مطالعه، پژوهش

رویکرد، روش، مسیر و یا فن آماری و قبلی است. فراتحلیل مقید به  و یا مطالعات انجام شده

پذیر اساتفاده ترکیبی خاصی نبوده است. از رویکرد پراگماتیستی یا عملگرایانه بسیار انعطاف

های عینای و کارآماد در عمال اسات ها، تفاسایر و قیااوتکرده و همیشه در انجام ترکیب

ها قق با ثبت ویژگی(. در پژوهش فراتحلیل، مح93 ، ص.8913)قاضی طباطبایی و ودادهیر، 

هاای ها را آمااده اساتفاده از روشاز تحقیقات در قالب مفاهیم کمی، آنای های تودهو یافته

هاای ( و نتای  جدید و منساجم را باا اساتفاده از روش8912کند )دلاور، نیرومند آماری می

قی است که ( فراتحلیل یک روش تحقی5003کند. به باور گلا  )نیرومند آماری استتراج می

در آن ابتدا اجزاء به عناصر اولیه خود شکسته شده و سپس این عناصر، طاوری ساازماندهی 

گردند که عناصر ناهمگون در یک لارلو  قابل قبول قرار گیرناد. از دیادگاهی دیگار، می

ای از شاود کاه باه منظاور ترکیاب نتاای  مجموعاهفراتحلیل یک روش آماری محسو  می

ساتایی،  و  زادهگیارد )نیاازی، حساینییکدیگر، مورد استفاده قارار میتحقیقات مستقل از 

تعریاا  موضااوع  -8(. روش مااذکور خااود مرکااب از لنااد مرحلااه اساات؛ 81 ، ص.8932

پژوهش: موضوع پژوهش حاضر بررسی ارتباط میاان سارمایه اجتمااعی )متغیار مساتقل( و 

د مطالعات انجام شده در زمیناه منآوری نظامجمع -5مدارای اجتماعی )متغیر وابسته( است. 
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های انجام شده در ایران موضوع مورد نظر: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه پژوهش

با موضوع مشابه تحقیق حاضر است که در یکای از پایگااه هاای  8911-8931های در سال

، 3، بانک اطلاعات نشریات کشور2، مجلات تتصص نورمگز1اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

و ... نمایه شده باشند. این پژوهش ها تاا قبال از مرحلاه  4مرکز اسناد و مدارک علمی ایران

غربال مطالعاات و گازینش مطالعاات مناساب: بارای  -9شد. مطالعه را شامل می 58غربال، 

هاای سند پژوهشی که حائز شارایط و ملاک 88گیری از جامعه یاد شده، گری و نمونهغربال

اند، داری و مشتص بودن حجم نمونه بودهاشتن ضریب همبستگی، سطح معناولیه همچون دا

گاردآوری  -2گزینش و برای ترکیب کمی نتای  و باه دسات آوردن نتیجاه احصااء شادند. 

اطلاعات لازم از هر یک از مطالعات: فهرست اطلاعاتی که از مطالعات مذکور استتراج شده 

ها، سال انتشار و جامعه آمااری(، نام نویسندهاست شامل موارد زیر است: اطلاعات عمومی )

اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش )ضریب همبستگی و سطح معناداری( و حجم نمونه و 

ها، هر یک از مطالعات کدبندی شده گیری. در این مرحله علاوه بر گردآوری دادهشیوه نمونه

: روش اصالی 5انادازه اثار محاسابه -2وارد شاد.  CMAافازار و برای مرحله بعادی در نرم

( و rهاا باه شااخص)فراتحلیل مبتنی بر ترکیب نتای  است که معمولاا پاس از تبادیل آماره

گیرد. اندازه اثر به زبان ریاضی تفاضل میانگین گاروه برآورد اندازه اثر مورد استفاده قرار می

شاایان ککار (. 5009، 6کنترل و آزمایش، تقسیم بر انحراف معیار گروه کنترل است )کولیاک

باه  7های پژوهشای باا اساتفاده از رویکارد هاانتر و اشامیتدر این پژوهش، آماره است که

ها نیز ابتدا به بررسی مفروضاات فراتحلیال تبدیل شد. برای تحلیل استنباطی داده rشاخص 

                                                            
1. SID  

2. Noormags 

3. Magiran 

4. Irandoc 

5. Effect Size 

6. Kulik 

7. Hunter & Schmidt 
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، 2و روش رگرسایونی خطای اگار 1پرداخته شده است، به نحوی که به کمک نماودار قیفای

 Qایمن از خطا به بررسی خطای انتشار و با آزماون  Nو  3ای بِگ و مزومدارهمبستگی رتبه

به بررسی ناهمگونی مطالعات پرداخته شد، سپس با توجه به ناهمگونی بین مطالعاات ماورد 

بررسی مدل اثرات تصادفی برای ترکیب نتای  و رسیدن به اندازه اثر به کار گرفتاه شاد. باه 

های اولیاه نشان دهنده وجود ناهمگنی در اندازه اثر پژوهش Qعبارتی معنادار بودن شاخص 

. بایاد اساتاست. با توجه به این که اندازه اثر، یک شاخص اساسی در مطالعات فراتحلیال 

ها را برای خوانندگان گزارش فراتحلیل تفسیر نماییم. یکی از مواردی که پس از محاسبه، آن

اثر استفاده کنند، جدول راهنمای کاوهن اسات کاه توانند برای تفسیر اندازه پژوهشگران می

جدول مربوطه در قسمت مربوط به اندازه اثر آورده شده است. پژوهشگران فراتحلیال بایاد 

. ایان کاار باه خواننادگان کننادهای اثر را برای متاطباان تفسایر سعی کنند تا میزان اندازه

های وهشگران برای تفسیر انادازهکند تا نتای  حاصله را بهتر درک کنند. پژپژوهش کمک می

. بر مبنای معیار کاوهن بارآورد کنندمی( استفاده 8331اثر از جدول خطوط راهنمای کوهن )

اثار در  1/0تاا  2/0اثر در حد متوساط و  2/0تا  9/0اثر در حد کم،  5/0تا  8/0ای بین نقطه

 دهد. حد زیاد را نشان می

لعاات متتلا  پیراماون رابطاه باین سارمایه خلاصه اطلاعات مربوط به مطا 8در جدول 

 اجتماعی با مدارای اجتماعی نمایش داده شده است.  

                                                            
1  . Fannel plot 

2  . Egger,s Linear Regression Method 

3  . Begg & Mazumdar Rank Correlation 
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 آوری شده پیرامون ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مدارای اجتماعیخلاصه اطلاعات جمع -9 جدول

 انمحقق ردیف
سال انجام 

 تحقیق

حجم 

 نمونه
 جامعه آماری

ضریب 

 همبستگی
 گیرینمونه

8 
جهانبتش و  بیاتی،

 بهیان
8936 912 

ساله شهر  10تا  81شهروندان 

 تهران
00802 

ای لند طبقه

 ایمرحله

5 
جلائیان بتشنده، 

 قاسمی و ایمان
8936 600 

سال شهر  53- 81جوانان 

 اصفهان
 ایتصادفی طبقه 0026

9 
سفیری، کمالی و 

 مزیدی
8932 911 

نوجوانان دوره متوسطه اول 

 شهر تهران
00822 

ای لند خوشه

 ایمرحله

 919 8932 نصراللهی و قادرزاده 2
سال  شهر  20-81شهروندان 

 میاندوآ 
00821 

ای لند خوشه

 ایمرحله

2 
جهانگیری، سردارنیا و 

 علیزاده
 00588 دانشجویان دانشگاه شیراز 930 8932

احتمالی 

بندی شده طبقه

 متناسب با حجم

6 
پور فیروزجائیان، شارع

 و فرزام
8932 200 

سال شهر  92 -81جوانان 

 ساری
 ایخوشه 00852

1 
رام هفشجانی، افشانی 

 و عسگری ندوشن
 00962 سال شهر یزد 53 -82جوانان  912 8932

ای لند خوشه

 ایمرحله

 901 8935 گلابی و رضایی 1

نور دانشجویان دانشگاه پیام

مشکین شهر در استان 

 آکربایجان شرقی

00851 
ای تصادفی طبقه

 ناسب با حجممت

3 
سفیری و  موسوی،

 شریفی
8935 926 

سال ساکن  10تا  81شهروندان 

 شهر تهران
00862 

ای لند خوشه

 ایمرحله

 911 8913 مقتدایی، باقری و نبوی 80
سال شهر  10-81شهروندان 

 اهواز
00818 

ای انتتا  طبقه

 شده

88 
پور، آزاد ارمکی شارع

 و عسکری
8911 550 

های علوم هدانشجویان دانشکد

اجتماعی دانشگاه تهران و 

 علامه طباطبایی

 ایطبقه 00818



 هجدهمعلوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                     سال مجلّۀ                           00

 

 بررسی مفروضه سوگیری انتشار 

های از انتشار پژوهش بتش دیگر فرایند فراتحلیل بررسی سوگیری انتشار است که ناشی

. به بیانی دیگر یکی از ستگرفته و انواع خطاهاهای صورتلاپ شده و عدم انتشار پژوهش

شود عدم دسترسای محقاق باه ی که موجب متدوش شدن اعتبار نتای  فراتحلیل میمشکلات

اند. باه تمام مطالعاتی است که در فاصله زمانی خاص در موضوع مورد بررسی انجاام شاده

منظور بررسی این مفروضه از نمودار قیفی و روش رگرسیونی اِگِر اساتفاده شاده اسات کاه 

 های متتل  در قسمت زیر ارائه گردیده است. شنتای  بررسی این مفروضه به کمک رو

 نمودار قیفی 

ترین روش شناسایی سوگیری انتشار، استفاده از یک نمودار پراکندگی ترین و سادهمعمول

دو بعدی به نام نمودار فائل یا قیفی است که در آن اثر مداخله برآورد شده از هر مطالعاه در 

شود. اگر سوگیری انتشار وجود نداشته باشد انتظار این یمقابل اندازه نمونه آن مطالعه رسم م

است که نمودار متقارن باشد و مقدار پراکندگی حول اندازه اثار مداخلاه باا افازایش انادازه 

 نمونه کاهش یابد.  
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 نمودار قیفی به منظور بررسی سوگیری انتشار -9شکل 
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اتی که خطای استاندارد پاایین از لحاظ تفسیری در نمودارهای فائل یا قیفی شکل، مطالع

شوند دارای سوگیری انتشار نیستند. اما هرلاه مطالعاات باه دارند و در بالای قی  جمع می

رود و دارای سوگیری انتشار ها بالا میشوند، خطای استاندارد آنسمت پایین قی  کشیده می

طالعاات انجاام شاده هستند. نتای  حاصل از نمودار قیفی وارونه تداعی کننده عدم تقاارن م

توان اما از آنجا که قیاوت صریحی در این مورد نمی ،که نشان از سوگیری انتشار دارد است

های آماری مربوطاه )روش رگرسایونی خطای بایست برای این منظور از آزمونانجام داد می

ی ( بیانگر متقارن بودن نمودار و عدم سوگیرH0اگر( استفاده شود در این روش فرض صفر )

 . است( بیانگر عدم تقارن نمودار قیفی و سوگیری انتشار H1و فرض خلاف ) استانتشار 

 های تحقیق یافته. 4

 های توصیفی یافته. 9. 4
 

 های نمونه خلاصه اطلاعات مربوط به فراتحلیل بر روی پژوهش -2جدول 

P-Value Z-Value ردیف محقق و سال  اندازه اثر حد پایین حدبالا 

 8 (8936بیاتی، جهانبتش و بهیان ) 802/0 002/0 509/0 021/5 020/0

 5 (8936) جلائیان بتشنده، قاسمی و ایمان 260/0 932/0 258/0 828/85 000/0

 9 (8932) سفیری، کمالی و مزیدی 822/0 022/0 528/0 101/5 002/0

 2 (8932نصراللهی و قادرزاده ) 821/0 021/0 522/0 116/5 002/0

 2 (8932جهانگیری، سردارنیا و علیزاده ) 588/0 882/0 902/0 582/2 000/0

 6 (8932پور و فرزام )فیروزجائیان، شارع 852/0 056/0 583/0 219/5 089/0

000/0 263/1 223/0 512/0 962/0 
رام هفشجانی، افشانی و عسگری ندوشن 

(8932) 
1 

 1 (8935گلابی و رضایی ) 851/0 086/0 591/0 522/5 052/0

 3 (8935سفیری و شریفی ) موسوی، 862/0 065/0 565/0 822/9 005/0
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P-Value Z-Value ردیف محقق و سال  اندازه اثر حد پایین حدبالا 

 80 (8913) مقتدایی، باقری و نبوی 00818 00019 00516 90238 00000

 88 (8911پور، آزاد ارمکی و عسکری )شارع 00818 00020 00531 50222 00088

 اثرات ترکیبی ثابت 00550 00838 00523 820225 00000
85 

 اثرات ترکیبی تصادفی 00502 00852 00519 20392 00000

 

های برگزیده مبتنی بار یاک ضمن برآورد اندازه اثر تفکیکی پژوهش 5در جدول شماره 

مقیا  مشترک، اثرات ترکیبی ثابات و تصاادفی کلای نیاز مشاتص گردیاد. جادول فاوق 

اجتماعی باا فاصاله  اندازه اثر در خصوص رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدارای دهندهنشان

 های انتتا  شده است. اندازه اثار نشاان دهنادهدرصد در هر کدام از پژوهش 32معناداری 

ها در جامعه و برابر با نسبت ساطح معنااداری باه شاخصای از میزان یا درجه حیور پدیده

ی مطالعه مورد بررسی، ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مدارا 88حجم نمونه است. در تمامی 

تارین مقادار انادازه اثار مرباوط باه مطالعاه معنادار باوده و بزرگ %33اجتماعی با اطمینان 

و  بتشنده، قاسمی و ایمان( و کولکترین مقدار اندازه اثر مربوط به مطالعاه )بیااتی)جلائیان

معناادار   %8. همچنین، هر دو اثرات ثابت و اثرات تصادفی در سطح است( 8936همکاران، 

 . است

 های استنباطییافته. 2. 4

های فراتحلیل )همگن بودن مطالعاات فرضترین پیشدر این قسمت ابتدا به بررسی مهم

 انجام شده و بررسی خطای انتشار در میان مطالعات( پرداخته خواهد شد.
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 بررسی مفروضه همگنی مطالعات انجام شده. 9. 2. 4

العات است که باه منظاور بررسای ایان یکی از مفروضات اصلی فراتحلیل، آزمون همگنی مط

ارائاه  9استفاده می شود. نتای  حاصل از بررسی این آزماون در جادول  Qمفروضه از آزمون 

 شده است.

 

 Qنتایج حاصل از آزمون  -3جدول 
 I-Squared (P-Valueسطح معناداری)  (Dfدرجه آزادی ) (Qمقدار آزمون ) شاخص آماری

 160921 12111 91 532247 نتای 

 

هاای نااهمگنی تعیین مدل نهایی و اطمینان از وجود متغیرهای تعدیل کنناده آزمون برای

. در این آزمون، در صورت وجاود شودمشاهده می 9صورت پذیرفته که نتای  آن در جدول 

کاه  شاودها فارض مایشود و در بررسایناهمگنی معنادار، مدل اثرات تصادفی انتتا  می

طور کاه کننده است. هماانیر مستقل و وابسته تحت تأثیر متغیر تعدیلماهیت روابط بین متغ

( = P<0.05 ، 190522 Qشود، بر اسا  نتای  حاصل از آزماون )در جدول فوق مشاهده می

فرض صفر مبنی بر همگن بودن مطالعات انجام شده رد گردیده و  % 33باید گفت با اطمینان 

موید این مطلاب  Iشود. به علاوه شاخص مجذور ها تأیید میفرض ناهمگونی میان پژوهش

، بناابراین است؛ها مربوط آندرصد از تغییرات کل مطالعات به ناهمگنی 16است که حدوداً 

ها با مدل اثرات ثابت موجه نیست و باید از مدل آثار تصاادفی باه منظاور ترکیاب تلفیق آن

که رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدارای گوید نتای  استفاده کرد. در واقع این آزمون به ما می

هاا و مشتصاات مطالعاات متفااوت اسات و در ایان اجتماعی، به شدت باه لحااظ ویژگی

هاا گر برای مشتص کاردن واریاانس و محال ایان تفاوتوضعیت باید از متغیرهای تعدیل

 استفاده شود. 
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 ای بِگ و مِزُومدار نتایج همبستگی رتبه. 2. 2. 4

ای )تاوکنادال( باین انادازه اثار ای بِگ و مِزومدار، همبستگی رتبهی رتبهآزمون همبستگ

کند. تفسیر این ضریب به این صاورت اسات استاندارد و واریانس این اثرات را مشتص می

که در آن مقدار صفر، دال بر نبود رابطه بین اندازه اثر و دقات اسات و انحاراف از صافر از 

عدم تقارن ناشی از سوگیری انتشار باشد، انتظار این اسات کند. اگر وجود رابطه حکایت می

که در ارتباط با اندازه اثر بزرگتر، خطای اساتاندارد بیشاتر مشااهده شاود. نتاای  حاصال از 

بررسی روش همبستگی بِگ و مِزومدار، به منظور بررسی سوگیری انتشار باه شار  جاذول 

 . استکیل 
 

 ای ِبگ و مِزومدارستگی رتبهنتایج حاصل از بررسی روش همب -4جدول 
 (P-Valueداری )سطح معنی Z-Value (tauمقدار ضریب کندال ) شاخص آماری

 00581 00111 -00818 نتای 

 

شده است که باا توجاه باه  -00818مقدار تائوکندال بی برابر با  ،2لاعات جدول ططبق ا

انادازه اثار و دقات، رابطاه  توان اکعان داشت که اگرله بین( میP=0.218داری )امقدار معن

وجود دارد، اما این رابطه معنادار نیست و فرض صفر مبنی بر متقارن بودن نماودار قیفای و 

 . شودعدم سوگیری انتشار تأیید می

 نتایج روش رگرسیون خطی اِگر. 3. 2. 4

رود در تحقیقات کولک، اثر اساتاندارد کولاک و در در نبود سوگیری انتشار انتظار می

قیقات بزرگ، اثر استاندارد بزرگ مشاهده شاود. ایان حالات خاط رگرسایونی را ایجااد تح

کند که برشی از خط رگرسیون اصلی است. اگر برش خط رگرسیونی با سطح مورد انتظار می

تفاوت داشته باشد علت آن ممکن است سوگیری انتشار باشد. نتای  حاصل از بررسی روش 

 . است 2وگیری انتشار به شر  جدول رگرسیون خطی اِگر، به منظور س
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 نتایج حاصل از بررسی روش رگرسیون خطی اِگر -7جدول 

 (Bبرش ) شاخص آماری
خطای استاندارد 

(SE) 
t-value 

 (p-valueداری)امعن مقدار

 دو دامنه یک دامنه

 00098 00082 50220 20133 -82033 نتای 

 

. همچناین فاصاله اسات( -82033ابار باا )بر اسا  نتای  روش رگرسیون اِگر، بارش بر

و دو  00082یک دامناه  p. از آنجا که مقدار است 50220برابر با  tدرصد و مقدار 32اطمینان 

بیانگر این مطلب است که فرض صافر مبنای بار متقاارن باودن  بنابراین است؛ 00098دامنه 

 .شودنمودار قیفی و عدم سوگیری انتشار تأیید می

4 .2 .4  .N من از خطا ای 

ایمن از خطایِ روزنتال، تعداد مطالعات گمشده )با میانگین اثر برابر باا صافر(  Nآزمون 

یعنی تعدادمطالعات مؤید فرضیه صفر را که باید به تحلیل اضافه شوند و از لحاظ آماری یک 

ل از کند. نتاای  حاصادهد، پیشنهاد میاثر کلی غیرمعنادار به دست داده و نتیجه را تغییر می

 . است 6این روش به شر  جدول 
 

 ایمن از خطا Nمحاسبات  -6جدول 
 مقدار شاخص

 890126 برای مطالعات مشاهده شده Zمقدار 

 00000 برای مطالعات مشاهده شده Pمقدار 

 00020 آلفا

 5 باقیمانده

Z 80323 برای آلفا 

 88 تعداد مطالعات مشاهده شده

 298 رساندرا به آلفا می Pدار ای که مقتعداد مطالعات گمشده
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باشند کاه بایاد ایمن از خطا بیانگر این مطلب می Nهای حاصل از محاسبه ضریب آماره

دوساویه ترکیاب شاده از  Pمطالعه دیگر صورت گرفته و بررسی شوند تا مقدار  298تعداد 

تاای  نهاایی مطالعه دیگار انجاام شاود تاا در ن 298تجاوز نکند، به این معنی که باید  02/0

ها خطایی رخ دهد و این نتیجه حاکی از دقت و صحت بالای اطلاعات و محاسبات و تحلیل

مورد مطالعه فاصله از خطاا، مقادار مناساب و  298آمده از این پژوهش است. دستهنتای  ب

 توجهی است.  درخور

 ضریب اندازه اثر  .7. 2. 4

یل این نتیجه حاصل شاده کاه بایاد از با توجه به اینکه پس از بررسی مفروضات فراتحل

مدل اثر تصادفی به منظور ترکیب نتای  برای گزارش اندازه اثار اساتفاده شاود، بناابراین در 

 گزارش اندازه اثر مطالعات انجام شده در مدل تصادفی ارائه شده است.  1جدول 
 

 یاندازه اثر مطالعات رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدارای اجتماع -5جدول 

رابطه بین سرمایه 

اجتماعی و مدارای 

 اجتماعی

تعداد 

 مطالعات

اندازه اثر 

(r) 
 Z-Value P-Value حد بالا حد پایین

88 502/0 852/0 519/0 392/2 000/0 

 

گر این مطلب هستند که میانگین اندازه اثر سرمایه اجتماعی )اثرات محاسبات آماری بیان

است. از آنجاایی  00502در نمونه مورد پژوهش معادل  ترکیبی تصادفی( بر مدارای اجتماعی

باید اکعان داشت که تاأثیر سارمایه ؛ بنابراین که اندازه برآورد شده در محدوده اطمینان است

آماده دساتهای باککر است برآورد نقطاه شایانشود. اجتماعی بر مدارای اجتماعی تأیید می

؛ بناابراین سارمایه استاثر در حد متوسط  حاکی از 1( بر مبنای معیار کوهن جدول 00502)

 ثر باشد. ؤتواند بر مدارای اجتماعی ماجتماعی در سطح کم متمایل به متوسط می
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 مدل کوهن، نظام تفسیر اندازه اثر ناشی از فراتحلیل -8 جدول
 R D اندازه اثر

 5/0 8/0 کم

 2/0 9/0 متوسط

 1/0 2/0 زیاد

 

 گیرینتیجه .7

ا هدف فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه سرمایه اجتمااعی و پژوهش حاضر که ب

های پیشین با این موضوع انجام گرفته است، در مدارای اجتماعی در راستای تجمیع پژوهش

های مورد نظار مجموع تعداد یازده پژوهش که از نظر محتوایی قابلیت ارجاع و استنتاج داده

ی  به دست آمده از پژوهش حاضر حاکی از این است کاه، را دارا بودند انتتا  گردید،  نتا

میانگین اندازه اثر سرمایه اجتماعی )اثرات ترکیبی تصادفی( بر مادارای اجتمااعی در نموناه 

است، از آنجا که اندازه برآورد شده در محدوده اطمینان اسات،  502/0مورد پژوهش معادل 

شود، بناابر تماعی بر مدارای اجتماعی تأیید میبنا براین باید اکعان داشت که تأثیر سرمایه اج

نظام تفسیر اندازه اثر ناشی از فرا تحلیل معروف به مدل کوهن، اندازه اثر به دسات آماده از 

. همچنین در بررسی مفروضات همگنای استپژوهش حاضر در سطح کم متمایل به متوسط 

باشاند، بناابراین بایاد از ن مایمطالعات انجام گرفته نشان داد که مطالعات انجام شده ناهمگ

آزماون مدل آثار تصادفی به منظور ترکیاب نتاای  اساتفاده کارد. نتاای  باه دسات آماده از 

ای بِگ و مِزومدار و نتای  روش رگرسیون اِگر بیانگر عادم ساوگیری انتشاار همبستگی رتبه

  . است

بی را نیز دربردارد. از در مجموع فراتحلیل علاوه بر مزایایی که در ترکیب نتای  دارد معای

کندکه عباارت جمله این معایب این است که به بررسی بدون نقص مطالعات آسیب وارد می

های لندگانه یک فرضیه از یک مطالعه واحد، عدم اطمینان نسابت باه یاک است از: آزمون
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هاای مطالعاه، سیساتم ضریب توافاق یاا ضاریب اعتباار میاان داوران در کدگاذاری ویژگی

های آماری نسابت ی پیچیده و دشوار در مقابل اطلاعات ناقص و کند بودن پیشرفتکدگذار

(. از سوی دیگار جامعاه آمااری برخای از مطالعاات 8318، 1به روند کمی فراتحلیل )گلا 

رسد برای جوانی پژوهشاگران در مطالعاه شامل جوانان در سنین خاصی است که به نظر می

د و نه براسا  آنچاه در جامعاه شاناخته شاده اسات. انخود دوره مشتصی را تعری  کرده

گوید که مطالعات نتای  و مشتصاتشاان متفااوت ها به ما میناهمگنی مطالعات بین پژوهش

تاوان در لگاونگی سانجش اعتباار مفااهیم در مطالعاات است. یکی از دلایل این امر را می

های اخیار اسات. از سال هایتوجهی به این امر یکی از معیلات پژوهشدانست لرا که بی

های دیگر مطالعاات باشاد. تواند کاستیطرفی جوامع آماری متفاوت و حجم نمونه اندک می

 شااوند کااه ناشاای از عاادم دسترساای بااه همااهایاان عواماال علاااوه باار مااواردی مطاار  می

 هاست. پژوهش

 ا مؤلفهدهد که سرمایه اجتماعی بدو متغیر نشان می از طرف دیگر تحلیل و بررسی رابطه

هاای اجتمااعی و همکااری و های بیرونی یعنی شابکهجوهری درونی به نام اعتماد و مؤلفه

ترین بسترسازهای مهم برای مدارای اجتمااعی هساتند. بار اساا  تعهد اجتماعی نیز از مهم

های یاد شده نظریات مطر  شده در این رابطه، باور بر آن است که سرمایه اجتماعی با مؤلفه

شود، در عین حال سبب ه مشارکتی اجتماعی ضمن آن که سبب انسجام اجتماعی میو تجرب

. از سویی انسان موجاودی اسات اجتمااعی و شودتتاصم و درگیری در افراد جامعه نیز می

کناد و از ساوی دیگار، وجاود این اجتماعی بودن اقتیا زندگی در کنار سایرین را طلب می

شود. بناابراین ها میهایی بین انسان... باعث بروز اختلافهای قومی، زبانی، مذهبی وتفاوت

ها همیشه در معرض جنگ و ستیز بوده و تنها راه اجتنا  از ایان وضاعیت، گساترش انسان

 دامنۀ مدارای اجتماعی بین جوامع متتل  است.

                                                            
1. Glass 
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هاا لنانچه مدارای اجتماعی در میان کنشگران وجود نداشته باشد تحمل شرایط برای آن

شود. سرمایه اجتماعی افراد به ویژه برقراری رابطه با افراد دیگر و حس تعلقی که میستت 

ها یاری رسااند. باا ایان وجاود ها را به پذیرش تفاوتتواند آنگیرد میمیان افراد شکل می

ای است که ضریب همبساتگی پاایینی میاان سارمایه آنچه در مطالعات حاصل شده به گونه

تماعی وجود دارد. سرمایه اجتماعی با ابعاد خود بستری برای پذیرش، اجتماعی و مدارای اج

 شود. از بین رفتن دشمنی و در حد اعلای آن جنگ می

های اجتمااعی هایی لون اعتماد، مشارکت، انساجام، شابکهسرمایه اجتماعی با پتانسیل 

د روابط بیشتر شود تواند روابط فرد را هر له بیشتر و گسترده تر گرداند. لنانچه فرد وارمی

های بیشتری را دریافت کرده و در ساایه حمایات و احساا  تعاملات گسترده تر و حمایت

خواهد. باه علااوه مادارا پذیرد نه آنگونه که خود میامنیت دیگران را آن گونه که هستند می

پایش ها بر سر مسائل کند و از درگیریاحسا  دلبستگی به افراد دیگر را در فرد تقویت می

  کند.ها جلوگیری میآمده براسا  تفاوت
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