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 چكیده
. يمپردازميمشاركت اجتماعي با  مداراي اجتماعي  ۀاين پژوهش به بررسي رابطدر 

بندي وگت، و براي سنجش مشاركت براي بررسي مداراي اجتماعي از تقسیم

 ماري اين پژوهشآ ۀجامع .هاي حوزۀ مشاركت استفاده شده استاجتماعي از نظريه

( رنف 1403)در استان آذربايجان شرقي نور مشگین شهر دانشجويان دانشگاه پیامكلیۀ 

 حجم نمونۀنها به عنوان آنفر   143 ،بوده كه با استفاده از فرمول كوكرانرا شامل 

. ساخته بوده استنامه محققپرسش هادادهوري آزار گردهبا. اندانتخاب شدهتحقیق 

 ۀگاننشان داد كه میزان مداراي اجتماعي با مشاركت اجتماعي و ابعاد سهها نتايج يافته

ولي مشاركت و مداراي اجتماعي  مي باشد،دار  مستقیم معنيآن داراي همبستگي 

مقطع  ،ايدر متغیرهاي زمینه. دار نبود براساس وضعیت تأهل دانشجويان معني

تحلیل  ،در نهايت. روي مداراي اجتماعي داشته است بر معناداري ثیرأتحصیلي ت

ابعاد  توسطدرصد از تغییرات متغیر مداراي اجتماعي  8/31ه رگرسیون نشان داد ك

اما، بین ابعاد مشاركت اجتماعي، بعد نگرش  مشاركت قابل تبیین است ۀگانسه

 . مشاركتي تأثیر بیشتري نسبت به دو بعد ديگر بر مداراي اجتماعي دارد

، روحیۀ مشاركتمداراي سیاسي، مداراي قومي، مداراي ديني،  :كلمات كلیدي

 مشاركتي، نگرش مشاركتي

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
    f.golabi@gmail.com   استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه تبريز،    3

 شناسي دانشگاه آزاد اسامي واحد تبريزجامعهدانشجوي كارشناسي ارشد  1

mailto:f.golabi@gmail.com


 

 

 

 

 

 1936بهار  ،1دوره دوم، شماره ، در ایران مطالعات و تحقيقات اجتماعي   26 

  

 

  مقدمه
گاه به گستردگي امروز محل بحث و مناقشه نبوده، و اين در تاريخ بشر، هیچ موضوع همزيستي

صورت رويارويي هر از آن روست كه آدمیان هرگز اهمیت تفاوت را چنین ملموس و گسترده به

(. 3: 3188پور و همكاران،  ، به نقل از شارع3181والرز، )روزه با ديگربودگي تجربه نكرده بودند

المللي، مردمان سراسر دنیا به تعامل مداوم و  ا گسترش ارتباطات محلي و بیندر جامعۀ جديد، ب

هاي  ها، راهافراد و گروه  هاي بین براي ادارۀ اين تعامالت و تفاوت. وسیع با يكديگر نیاز دارند

با توجه به شواهد، واضح است كه اين روش از . ها مداراستمتفاوتي وجود دارد، يكي از راه

در واقع، جوامع اغلب به تفاوت عقايد با تعصب اقتدارگرايانه . مرسوم نبوده است نظر تاريخي

و يک ظرفیت به شمار ( 1: 1443دنیس، )ها و تضادهاست مدارا پاسخي به تفاوت. اند پاسخ داده

هاي شخصي يا نگهداري  بدين معنا كه مدارا آزاد گذاشتن ديگران براي داشتن ويژگي. رودمي

گیرند  كند كه ديگران آن را عملي اشتباه يا تنفرانگیز در نظر مي را توصیف مي عقايد و اعمالي

 (. 1: 1443دنیس، )

برخي از محققین بر اين باورند كه شبكۀ اجتماعي گسترده و تنوع ارتباط و مشاركت در اين 

و ها و افراد متفاوت  ارتباط با گروه. ها منبع قابل توجهي براي مداراي اجتماعي است شبكه

؛ 663: 1442ايكدا و ريچي، )شود برخورداري از شبكۀ اجتماعي متنوع، منجر به افزايش مدارا مي

نقش تعامل اجتماعي متنوع در زندگي روزمره، و مدارا در (. 3633: 1442كوت و اريكسون، 

گروه اجتماعي، مورد بررسي قرار گرفته و در كشورهايي از جمله ژاپن و آمريكا نتايج آن مورد 

هاي ارادي نیز يكي از عوامل  مشاركت در انجمن(. 663: 1442ايكدا و ريچي، )يید استتأ

؛ پیكرينگ، 1441؛ لیسگلر و ژوسلین، 1440پاكستون، )افزايش مدارا در نظر گرفته شده است

از ديدگاه (. 1443؛ وارن، 1444؛ پاتنام، 1441؛ اوسالنر و كانلي، 1443؛ استول و راكان، 1446

هاي ارادي با افزايش میزان مدارا در افراد همراه است؛ زيرا اين  ت در انجمنپاتنام، شرك

سیتلر و (. 1444پاتنام، )آورد هاي متفاوت را گردهم مي ها و ديدگاه ها افراد داراي نگرش انجمن

هاي ارادي فرهنگي و سیاسي در سطح باالتري  جوسلین مدارا را در میان افراد عضو در انجمن

ها بر  البته برخي نیز ضمن تأيید نقش اين انجمن(. 1441سیگلر و ژوسلین، )مشاهده كردند
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ها را نیز با  ها توجه دارند و ماهیت و نوع فعالیت اين انجمن افزايش مدارا، بر نوع اين انجمن

 (. 3631: 1442كوت و اريكسون، )دانند اهمیت مي

و تجربي در بررسي رابطۀ  ها و در شرايطي كه خأل تحقیقات نظري همگام با اين واقعیت

شود، در اين تحقیق به دنبال بررسي  مشاركت اجتماعي با مداراي اجتماعي به شدت احساس مي

بر همین اساس سؤال اصلي اين است كه آيا بین . رابطه بین اين دو و ابعاد گوناگون آنها هستیم

 مشاركت اجتماعي و مداراي اجتماعي  رابطۀ معناداري وجود دارد؟

 شناسي،جامعه رشتۀ در ويژه به و میداني، تجربي مطالعات در كه است مفاهیمي جمله از امدار

 به ايران، داخل در ويژه عرصۀ تحقیقات، به در كاستي اين .است گرفته قرار مورد توجه كمتر

بر همین اساس، در اين تحقیق در نظر داريم كه اين مفهوم را با . است پیگیري قابل وضوح

امروزه ضرورت و اهمیت مشاركت . كت اجتماعي مورد بحث و بررسي قرار دهیممفهوم مشار

واقعي دانشجويان در تمامي سطوح و جوانب مختلف اجتماعي، اقتصادي، سیاسي و فرهنگي 

جانبه بر هیچ انديشمندي پنهان نیست، چراكه اين  اي پايدار و همهبراي دستیابي به توسعه

، تكروي و عدم وجود حس تعاون و تحرك و تمايل به تأمین تفاوتيجانبه از بي مشاركت همه

دهد و ها را تقلیل ميكند، نابرابريمنابع محدود و شخصي در میان اعضاي جامعه جلوگیري مي

شود افراد  كند و در نهايت، موجب ميدر نتیجه، نیروي همبستگي و وحدت اصلي را تقويت مي

 دانشجويان اينكه به توجه با. آمیز باهمديگر زندگي كنند طور مسالمتجامعه با مداراي بیشتر و به

پیشرفت خود و  در آنان و مدارا در بین ديارند آن فرداي بالندگي سازندگي و كشور متضمن هر

دارد، و از آنجا كه با توجه به بررسي مطالعۀ پیشین تا كنون هیچ  تأثیر بسزايي آنان جامعۀ

ي اجتماعي با مشاركت اجتماعي نپرداخته است، بنابراين، تحقیقي به بررسي رابطۀ میزان مدارا

توان گفت كه نتايج اين تحقیق  در نهايت، مي. رسد نظر ميانجام اين تحقیق ضروري و مهم به

هاي سازمان جوانان، سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمي و  هاي برنامه گذاري تواند در سیاست مي

 .فید باشدنهادهاي تربیتي و آموزشي  استفاده و م
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 پیشینۀ تجربی تحقیق:  جدول شمارۀ 

 متغیرها نام و سال

 (3188)شارع پور و همكاران
هاي رسمي با ابعاد هاي غیررسمي سیاسي و شبكهرابطه بین مشاركت در شبكه

 مدارا

 ها و تعامالت اجتماعي مداراي اجتماعي با گسترش شبكهرابطه  (3181)چلبي و امیركافي

 (3182)اسیابي افر و جهانگیري
ها، امكانات زندگي، درآمد خانواده،  معنادار تحصیالت والدين، رسانه ۀرابط

 هاي مدني با میزان مدارا در فضاي خانوادهاجتماعي و فعالیت روابط

 مدارا باپايه تحصیلي  ارتباط باال در بین دانشجويان،مداراي سیاسي  (3188)پورعسگري و شارع

 (3182)تركاراني

باال، مداراي  ي قومیتي و ملیتي و مدارا در رفتار با مجرمان متوسط بهمدارا

در سطح متوسط و مدارا نسبت به جرم و روابط  و ديني جنسیتي، محلي

 جنسي و مداراي سازماني در سطح پايیني

 (3180)راد و حسینيقانعي
هاي غیر مشاركت آنان در سازمان باهاي فرامادي در جوانان ارزش رابطه

 لتيدو

به نقل از ديانتي نیت 3222اولسن،

،3181 :02 
تحصیالت و  و سن رابطه ،سیاسي در مشاركتزنان  ومردان عدم تفاوت 

 اجتماعيمشاركت منزلت اجتماعي و درآمد با 

 (1441)سیگلر و جاسلین
مختلف  هايعضويت گروهي، نوع گروه و عضويت چندگانه در گروهنقش 

 در تعیین مداراي سیاسي

 قدرت تبییني براي مداراو مشاركت داراي كمترين   داراي بیشترينتحصیالت  (1443)ینداين

 با مدارا ساختار افقي دارايهاي داوطلبانۀ  رابطۀ معكوس عضويت در انجمن (1442)ايكدا وريچي 

؛ 1442كوت و اريكسون، 

؛ 3223كینگستون و همكاران، 

 3282بوبو و لیكاري، 

نگاه انتقادي نسبت به تصورات قالبي و پذيرش  تاثیر تحصیالت در افزايش

 ها تفاوت

 (1442)كوت و اريكسون

تر و  تر و متنوع افراد داراي تحصیالت باالتر، داراي شبكه اجتماعي وسیع

هاي ارادي، مداراي باال در افراد داراي تحصیالت باال و  تر در انجمنفعال

 ساكنان مناطق شهري

 ياد در جامعه بر افزايش میزان مداراتاثیر تنوع  ز (1434)ژان مت

 

 مفهوم مدارا

ي دارا كه مي دانند ييها هگرو و افراد در بیني اجتماعي لتیفض را مدارا متفكران ازي برخ

زي یآم مسالمتي ستيهمز واحد اجتماع کي بوده و دري متفاوتي زندگي هاروش و ها دگاهيد
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 ديیتأ و رشيپذ وادار به را ما اسكانلون، مدارا نظر از(. 1: 1440ز، ي؛ د14: 1441، يگالئوت) دارند

 نظر از ن،يبنابرا. ميندار قبولي اديز حد را تا آنها كهي زماني سازد؛ حتيم آنها اعمال و مردم

 مک(. 383: 1441اسكانلون، )دارد ي جا كامل تقابل و جان و دل از رشيپذ نیب مدارا ،يو

 مواجهه به كه ردیگ يم قرار هانگرش ازي فیط انیم در دارام كه باورند نيا بر ونیكاستگل و ونیكن

 بیترت به سپس و دارد قرار سركوب ف،یط نياي سو کي در است مربوط هاتفاوت با افراد

 .(12: 1441ون، یگلیكاست و ونیكن مک)ردیگ يمي جا نیتحس وي مدارا، همكار

يي شناسا و گرانيد رفتار و ديقات، عيهو به احترامي معنا به كا، مدارايآمر جیهرت فرهنگ در

 ۀیانیب در نیهمچن .است شده فيتعر مخالف ديعقا داشتني برا هاگروه افراد وي رسم حقوق

 ،3221نوامبر 36در  ونسكوي يعموم كنفرانس نیهشتم و ستیب نشستي ط كه مدارا اصول

 و رشيپذ گذاشتن، احترام :است شده فيتعر نیچن گرفت، مدارا قرار هادولت بيتصو مورد

 انسان متنوعي هاوهیش ان ویبي آزاد مختلف رامونمان، اشكالیپ متنوعي هافرهنگ به نهادن ارج

 حق مردم كه است نيا مدارا تیف، ماهيتعار نيبنابرا (.31: 1441كز، يوآمبروسو وسیآگن)بودن 

 ما قبول وردم ازآن، منبعثي رفتارها و باورها اگري حت كنند، رفتار شانيباورها براساس دارند

 و نگرش، گفتار، رفتار در بشر افراد ميريبپذ كه است نيا مداراجو بودن الزمۀ نباشد،

 نيشود، بنابرا يم ظاهر افراد، كردار در هم و رفتار، در هم مدارا .هستند متفاوت شانيها ارزش

 زین و آنها اعمال و ديعقا و ها افراد، گروه به نسبت زیآماحترام كنش ازيي الگو و نگرشي نوع

 . ستین فرد پسند و ديیتأ مورد كه استي موضوعات

گیرد؛ يعني نگرش را از خالل  در نظر مي« 1گرايش رفتاري»مدارا را يک ( 3223)3وگت

(. 10: 1440، 0فلپس)گیرد قرار مي« 1نگرش»يابد كه در اين معنا، مفهوم فوق در مقابل  رفتار درمي

ي ، اخالقياسیسي مدارا :دارندي همپوش گريكدي با كه ندكيم میتقس دسته سه به را مدارا وگت

  (.3188همكاران،  وي عسگر از نقل به) ياجتماع و

 اند كرده كسبيي تواناي نوع»هستند  مداراجو كهي ، كسان(3221)سرير و نگيكریچ نظر طبق

 دربارۀي رشتیب قیتحق ها، به تفاوت به نسبت احترام و رشيپذ بر عالوه دهديم اجازه آنها به كه

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1 Vogt  
2 Behavioral Disposition  
3 Attitude  
4 Phelps  
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سر، ير و نگيكریچ)«دارند وجود ها تفاوت نيا كه رنديبپذ زین و دهند نشان عالقه ها تفاوت نيا

 (.18: 1440فلپس،  از نقل ، به3221

مدارا را برحسب موضوع، به سه دستۀ هويتي، سیاسي و رفتاري تقسیم ( 3236)3پیتركینگ

هايي كه  مال مدارا نسبت به ويژگيبندي، مداراي هويتي يعني اع در اين تقسیم. كرده است

هاي  هاي مختلف از قبیل اديان مختلف، ملیت اختیاري نیستند و شامل مدارا نسبت به هويت

هايي  مداراي سیاسي كه ناظر به قبول حق براي گروه. شود هاي متمايز مي گوناگون و قومیت

مدارا در : سه نوع مداراستو مداراي رفتاري كه خود ناظر به . است كه مورد تأيید فرد نیستند

زاده و همكاران، سراج)الگوهاي روابط جنسیتي، مدارا نسبت به جرم و مدارا نسبت به مجرمان

 (. 3181؛ بشیريه، 3181

  اجتماعی مشاركت
سازي مردم و در نهايت، افزايش معتقد است كه مشاركت عبارت است از حساس 1اوكلي

هاي توسعه از طريق درگیر كردن آنان با به برنامهپذيرش و توانايي آنان براي پاسخگويي 

مشاركت اجتماعي . يافته هاي سازمانها، براساس تالشگیري، اجرا و ارزشیابي برنامهتصمیم

ريشه در ساخت و روابط گروهي در سطوح محلّي و ملّي دارد و در نهايت، مبتني بر فرايندي 

مشاركت عنصري پويا، . شودقرار مياست كه طي آن اطمینان و همبستگي میان مردم بر

محسني و باراللهي، )كنندۀ شرايط استبیني و دگرگونناپذير و تا حدودي غیر قابل پیش كمیّت

3181 :31.) 

فرايند مشاركت به عنوان فراگرد توانمندسازي بر سه ارزش بنیادي سهیم كردن مردم در 

هاي پیشرفت به روي شودن فرصتقدرت، راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خويش و بازگ

هاي مشاركت، از میان بردن، در حاشیه بودن و ترين جنبه يكي از با ارزش. مردم تأكید دارد

ها زماني بیشتر به خود انسان. هاستانسداد و شكوفا كردن نیروي ابتكار و خالقیت در انسان

گیري مشاركت در زمینۀ تصمیم دهند كههاي خالق ارائه ميكنند و بیشتر آرماناعتماد پیدا مي

هايي است كه هاي مشاركت جويانه آن دسته از فعالیتبه نظر آلموند و پاول فعالیت. كنند

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1 King   
2 Social Participation 
3 Oakley 
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: 3184آلموند و پاول، )گذاري اعمال نفوذ كندكوشد از راه آنها بر سیاستشهروند معمولي مي

318.) 

دچار فروپاشي  تا شودمي هجامعحفظ اين سؤال كه چه چیز سبب  به امیل دور كیم در پاسخ

د، دوركیم همبستگي را از نوع روابط عاطفي مثبت كرانسجام اجتماعي را ارائه  ۀنشود، نظري

دوركیم به نقش همبستگي (. 13: 3162دوركیم، )برد نام مي« حس همبستگي»دانسته و از

ر جا هكه و معتقد است  كندمياجتماعي در گسترش و تقويت ارتباطات اجتماعي اشاره 

تشديد تماسو هم هعامل نیرومندي در نزديک كردن افراد ب ،همبستگي اجتماعي نیرومند باشد

هرچه افراد  ،به عبارت ديگر. با يكديگر خواهد شد ط آنهاهاي ارتبافرصت افزايشو  ،هاي آنان

وه جمعي با گر تر باشند، روابط گوناگون خود را با يكديگر يا در حالت دستهجامعه همبسته

 (. 326: 3162آبراهامز، )كنندبیشتر حفظ مي

نابهنجاري ايجاد نهاد جديدي است كه بتواند با  ۀمسئل دوركیم براي رهايي از ۀتوصی

خواهان يكپارچگي  ، وبرقراري انسجام ارگانیک، جاي قدرت و نفوذ اخالقي قديمي را بگیرد

هاي كار شكل كه در محل هاي صنفي استمجدد اجتماعات انساني در اطراف محور سازمان

بر عالوه. دكنها راه را براي يک نظم اخالقي نیرومند هموار مينابهنجاري ،وي ۀبه عقید. گیردمي

هاي مطروحه در ايجاد نظم اخالقي جديد، دوركیم به كاركردهاي ديگر توجه اهمیت سازمان

ي در نظام سیاسي جامعه بايد نقش بسزاي ،هاي صنفيبه ويژه سازمان ،هاي ثانويگروه. دارد

كه میان آن و فرد  ايهاي اجتماعيشود كه كانوندولت در صورتي خودكامه مي. معاصر ايفا كنند

هاي ثانوي نقش دوگانه در نظر دوركیم براي اين قبیل گروه. كند توازن ايجاد نكنندمداخله مي

ند و از فرد در برابر مدني و دولت قرار گیر ۀآنها بايد همچون پلي میان جامع. گیردمي

  (. 11: 3161 گیدنز،)هاي اجتماعي دولت محافظت كنند روي زياده

. ده استكرهاي اظهاري اشاره پارسونز در تحلیل انسجام در سطح نظام اجتماعي به كنش

هاي اظهاري فرد معطوف به ديگران هاي اجتماعي كنشهرگاه در موقعیت كه وي معتقد است

هاي سطح باالي انسجام زماني است كه كنش. انجامدنسجام با ديگران ميباشد، به همكاري و ا

ها مسئولیت و وفاداري در قبال ديگران در اين كنش. افراد اخالقي و معطوف به يک جمع باشد

 .رسدو جامعه به حد اعالي خود مي
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گیري شخصیت و انسان هانتینگتون معتقد است كه توسعه و مشاركت نیازمند شكل

از نظر وي انسان سنتي همیشه توقع ساكن بودن، عدم تغییر در طبیعت و جامعه را . ستنوگرا

او امكان هر تغییر و . هاي مختلفي روبرو استها و طرز تلقيدارد، ولي انسان نوين با نگرش

 (. 10: 3134هانتینگتون، ) دهدرا قبول دارد و خود را با آنها وفق مي ايدگرگوني

متغیرهاي همبستگي گروهي، سطح تحصیالت، سن و میزان  ۀرابط هانتینگتون همچنین

از . هاي داوطبانه و مشاركت اجتماعي را مورد بررسي قرار داده استمشاركت در انواع انجمن

اقتصادي و اجتماعي از دو طريق آن از مجراي تحرك  ۀيند توسعاديدگاه هانتینگتون و نلسون، فر

احساس  ،هاي اجتماعي باالتر، به نوبه خود در فردنزلتبدين صورت كه كسب م. اجتماعي است

هاي ههاي دستگاگیريثیر گذاردن بر تصمیمأهاي معطوف به توانايي تتوانمندي و نگرش

تواند مشوق مشاركت در كند و اين عوامل ذهني در مجموع مياجتماعي و عمومي را ايجاد مي

منزلت اجتماعي باالتر و احساس  ،ين حالتدر ا. هاي اجتماعي يا امور سیاسي باشدفعالیت

هاي توانايي و مؤثر بودن از نظر اجتماعي و سیاسي، به عنوان متغیرهاي میاني، مشوق مشاركت

از نظر آنان، از میان متغیرهاي منزلتي، سطح تحصیالت . آيداجتماعي و سیاسي به حساب مي

اقتصادي  ۀثیر توسعأت ،طريق دوم. داردثیر را بر مشاركت اجتماعي و سیاسي فرد أفرد بیشترين ت

ها و و اجتماعي بر امر مشاركت، مجراي سازماني، يعني عضويت و مشاركت فعال در انواع گروه

است كه ( هاي مدافع عالئق خاصهاي شغلي و صنفي، گروهاتحاديه) هاي اجتماعيسازمان

 . هددهاي اجتماعي و سیاسي را افزايش مياحتمال مشاركت در فعالیت

شغلي افراد در تعیین پايگاه اقتصادي  ۀآلموند و پاول ضمن تأكید بر تحصیالت، درآمد و رتب

بر مشاركت سیاسي و اجتماعي افراد بیان را اثرات پايگاه اقتصادي و اجتماعي  ،و اجتماعي

دهد كه شهروندان تحصیل كرده، ثروتمند و هاي صورت گرفته نشان ميبیشتر پژوهش. ندكن مي

. جويانه باشنداحتمال بیشتري دارد كه واجد ايستارهاي مشاركت ايهاي حرفهمند از مهارت هبهر

در مواردي  ،آورنددست ميهگونه افراد در زندگي خصوصي خود بي كه اينيهامنابع و مهارت

اين  ۀدر نتیج. تواند آنها را به سهولت به مشاركت اجتماعي بكشاندمي، وظیفه يا ضرورت

تر در جامعه معموالً در مقايسه با شهروندان كمتر مرفه، در سیاست شهروندان مرفه ،اهبررسي

  .(301: 3184 پاول، و آلموند) ترندفعال
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كنش ابزاري، كنش استراتژيک و كنش : كندهابرماس سه نوع كنش را از هم تفكیک مي

عقالنیت ابزاري را  ،ديفركنش ابزاري داراي موقعیتي غیراجتماعي است و در سطح بین. ارتباطي

 (. 144: 3184كرايب، ) يو پیش بردن منافع شخص آورد، يعني جستجوي سودهمراه مي

كنش . اندكنش استراتژيک يا راهبردي و كنش ارتباطي هر دو داراي موقعیت اجتماعي

شود كه در تعقیب ـ عقالني است كه به عمل دو يا چند فرد مربوط ميداراستراتژيک كنش هدف

هايي كه در درون مانند كنش. كننددارشان را هماهنگ ميهدف ۀک هدف، كنش معقوالني

كه در كنش ارتباطي گیرد و اين نوع در جستجوي موفقیت است در حاليها صورت ميسازمان

كنند كه شان نیستند، بلكه اهدافشان را در شرايطي تعقیب ميافراد به دنبال موفقیت شخصي

و اين  ندكنهايي از موقعیت مشترك هماهنگ شان را بر مبناي تعريفي كنشيهابتوانند برنامه

شود كه در آن همه به ابزارهاي خرد، واكنش عقالني و بنیادي است و توجه به آن سبب مي

. گیري نهايي دسترسي پیدا كنندفرصت مشاركت در بحث، طرح نظرات و مشاركت در تصمیم

توافقي كه در ضمن كنش ارتباطي حاصل شده مبنايي . اين نوع كنش در جستجوي تفاهم است

(. 144-143: 3184كرايب، )توانند آن را تحمیل كنندزيرا هیچ يک از طرفین نمي ،عقالني دارد

منظور وي از . نامدعمومي مي ۀگیرد حوزهابرماس فضايي را كه كنش ارتباطي در آن صورت مي

هاست كه در آن بتوانند چیزي را در انسان عمومي عرصه و قلمرويي از حیات اجتماعي ۀحوز

عمومي و  ۀمسائل مورد عالق ۀزماني كه شهروندان دربار. برخورد با افكار عمومي شكل دهند

ها، ـ يعني با تضمین آزادي اجتماعات و انجمناي آزاد بدون قید و بندمنافع عمومي به گونه

-پیكره تكنند، در واقع به صورنكاش ميـ با يكديگر مشورت و كآزادي بیان و چاپ نشر افكار

 ۀكنند، تعبیر افكار عمومي به رسالت انتقاد و نظارتي اشاره دارد كه پیكرعمومي رفتار مي اي

 (. 111: 3183نوذري، ) كنندحاكم اعمال مي ۀطور غیررسمي در برابر طبقهعمومي شهروندان ب

او . داندبورژوايي مي ۀيعني جامع ،هاي جهان مدرنعمومي را يكي از مقوله ۀهابرماس حوز

اي از ارتباطات است كه براي خلق و ايجاد فضاي عمومي اساساً شبكه ۀكند كه حوزاستدالل مي

عمومي ۀ حوز. كنندها از كنش ارتباطي استفاده ميمعاني بین افراد و گروه ۀاجتماعي جهت مبادل

 به ،داراي روابط قدرت دروني هستند خارجي قرار دارند و يا ۀسلط زيربرخالف نهادهايي كه 

 (. 16: 3138هوالب، )دهداصول مشاركت و نظارت دموكراتیک نويد مي
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ين اب مطرح شده مدل آيزن و فیش مشاركتي هايي كه براي تبیین رفتاريكي از چارچوب

ا انجام براي تبیین رفتار ابتدا بايد به آمادگي و يا گرايش بروز رفتار و ي ،در قالب اين مدل. است

به نظر . باشدزيرا گرايش و آمادگي براي رفتار مقدم بر خود رفتار و عمل مي ،دكرعمل توجه 

قصد و نیت براي انجام يک  ،بروز رفتار در. آيدوجود ميهاي از عوامل بآنها رفتار در پي زنجیره

گرايش به رفتار . شدبانیت نیز تابع دو متغیر گرايش به رفتار و هنجار ذهني مي. استنهفته رفتار 

فردي و شخصي است و متغیر هنجار ذهني بیانگر نفوذ و فشار اجتماعي است كه  يمتغیر

 . كندشخص آن را براي انجام كاري احساس و ادارك مي

. ثیر متغیرهاي ديگري هستندأهريک از متغیرهاي گرايش به رفتار و هنجار ذهني نیز تحت ت

متغیر هنجار ذهني . دو متغیر انتظار فايده و ارزيابي فايده استیر تأثمتغیر گرايش به رفتار تحت 

پیروي از انتظارات  ۀو انگیز ،به خصوص ديگران مهم ،ثیر دو متغیر انتظار ديگرانأتحت ت

 (. 8-33: 3131پور، رفیع)ديگران است 

هاي ذهني، معتقد است كه مشاركت عملي در تبیین مشاركت براساس شیوه ر،ماكس وب

د و براي عامل كنش، معني و مفهوم ذهني شودر رابطه به اعمال ديگران انجام مي است كه

ها و عوامل بايست انگیزهاو معتقد است كه در تفهیم عمل اجتماعي مي. خاصي قايل است

بیني بودن رفتارشان را براساس تعداد بیشتر مردم احتمال قابل پیش. دكراجتماعي را جستجو 

اين معنا ممكن است در چارچوب مقرراتي جستجو شود، يا در عاداتي . دهنديک معنا جهت مي

ها و باروهاي اجتماعي شود، به نحوي كه هر يک از آنها داليل نهفته باشد يا شامل ارزش

براساس اين ديدگاه، كنش افراد براساس . مساعدي براي جهت دادن به رفتار خاص خود بیابند

هايي كه پاداش باشد، يعني هر فرد به جنبهتغییرپذير مي اصل پاداش و مجازات قابل كنترل و

 (.24: 3132علفیان، ) ورزدهايي كه مجازات دارد اجتناب ميدهد و از جنبهدارد، پاسخ مي

براي توان  نظريات مي بنديجمعقبل بیان شد با مباني نظري با توجه به نكاتي كه در بخش 

بعد مداراي ملي، قومي،  6اده كرد كه مدارا را داراي بندي وگت استفمداراي اجتماعي از تقسیم

بندي نظريات داند و براي مشاركت اجتماعي با جمعسیاسي، عمومي، ديني و اخالقي مي

فعالیت )مشاركت، سه بعد مشاركت ذهني، يعني روحیۀ مشاركتي، نگرش مشاركتي و بعد عملي

  .مطرح است (مشاركتي
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 هاي تحقیقفرضیه
 .ت اجتماعي با مداراي اجتماعي دانشجويان رابطه وجود داردبین مشارك -3 

و مداراي اجتماعي ( روحیه مشاركتي، فعالیت مشاركتي)بین ابعاد مشاركت اجتماعي -1 

 .رابطه وجود دارد

میانگین مداراي اجتماعي دانشجويان براساس جنسیت، وضع تأهل، پايگاه اقتصادي و  -1 

 .مقطع تحصیلي آنها متفاوت است

میانگین مشاركت اجتماعي دانشجويان براساس جنسیت، وضع تأهل، پايگاه اقتصادي و  -0 

 .مقطع تحصیلي آنها متفاوت است

 تعاریف مفهومی و عملیاتی
پذيرش و درك غناي  مدارا به معني احترام گذاشتن، :مداراي اجتماعی تعریف مفهومی 

ارتباط و آزادي  گشودگي، آگاهي، ۀسیلكه به و استهاي انسان بودن اشكال و شیوه ،هافرهنگ

 ۀهاست كه تنها يک وظیفمدارا هماهنگي در عین تفاوت .يابدوجدان و عقايد پرورش مي ۀانديش

كه صلح را است مدارا فضیلتي  .است بلكه يک نیاز قانوني و سیاسي ،روداخالقي به شمار نمي

 يونسكو،)كندكمک مي«رهنگ جنگف»به جاي «فرهنگ صلح»و به جايگزيني  كندپذير ميامكان

3221 :1 .) 

 ،باشدهاي مختلف انسان بودن ميمنظور وگت از مداراي اجتماعي مدارا نسبت به حالت 

و چه آنهايي كه ، (مثل رنگ پوست و قومیّت)چه آنهايي كه از هنگام تولد همراه با افراد است 

، لپسف)مانند زبان صحبت كردن  ،شوندكسب مي شدن در طول زندگي از طريق فرايند اجتماعي

بلكه اعمال و  ،ها موضوع مدارا يا عدم مدارا نیستنداين ويژگيكه كند وگت اشاره مي(1440

تصورات قالبي  ۀهاي مدني افراد در ارتباط هستند ممكن است به وسیلرفتارهاي كه با ويژگي

 .(16: همان)يا نشوند  مناسب يا نا مناسبي متصور شوند و در نتیجه مورد مدارا واقع شوند

و در كل  ،بعد 6در اين پژوهش مداراي اجتماعي در : مداراي اجتماعیتعریف عملیاتی  

 .سنجیده شده است ،در مقیاس طیف لیكرت ،گويه 14 با

ي كه در ارتباط با افراد متعلق به يهامیزان تمايل فرد به قبول موقعیت :مداراي دینی(   

 .مداراي وي خواهد بود ۀدهندنشان  ،باشدديگر مي اديان
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ي كه در ارتباط با افراد متعلق به يهامیزان تمايل فرد به قبول موقعیت :مداراي قومی (  

 .مداراي وي خواهد بود ۀنشان دهند ،باشداقوام ديگر مي

ي كه در ارتباط با افراد متعلق به يهامیزان تمايل فرد به قبول موقعیت: مداراي ملی (1 

 .وي خواهد بود يمیزان مدارا ۀنشان دهند ،باشدييگر مهاي دملیت

-ي كه در ارتباط با افراد ديگر مييهامیزان تمايل فرد به قبول موقعیت :مداراي عمومی (4 

 .وي خواهد بود میزان مدارا عمومي ۀنشان دهند ،باشد

فضاي مدارا نسبت به اعمال افراد در  مداراي سیاسي در نظر وگت، :مداراي سیاسی (5 

  .(16: 1440 فلپس،)باشدهاي مدني ديگران مييا احترام به آزادي ،عمومي

مدارا نسبت به اعمال كساني است كه به دنبال ايجاد زنـدگي   :مداراي اخالقی و رفتاري (6

در اين تحقیق براي اين نوع از مدارا  .هستند خوب براي خودشان، خارج از فضاي خیر عمومي،

مدارا نسبت به الگوي روابط جنسـي و مـدارا    ند ازاته شده است كه عبارتلفه در نظر گرفؤدو م

مدارا در روابط جنسیتي با توجه به میزان موافقت با هريـک  . نسبت به سبک هاي پوشش و رفتار

 .گیري شدهايي در قالب طیف لیكرت اندازهاز از طريق گويه

ي شراكت و همكاري در به معنا« مشاركت» ۀواژ :مشاركت اجتماعی تعریف مفهومی 

گیري چه گروهي و سازماني جهت بحث و تصمیم امري يا فعالیتي و حضور در جمعي، كاري،

جوهر اصلي مشاركت را بايد در  ،در مجموع. به صورت فعال و چه به صورت غیر فعال است

 (31: 3132ر، علوي تبا)ثیرپذيري دانستأفعالیت و ت فرايند درگیري،

هاي مختلف فرهنگي، متغیر داللت بر فعالیتاين : ركت اجتماعیمشا تعریف عملیاتی 

به نوعي بیانگر مشاركت مدني دانشجويان در سطح  واجتماعي، علمي، صنفي، تفريحي دارد 

مشاركت، فعالیت مشاركتي و  نگرش به يعني ،سه سنجه از مشاركت در اين متغیر .استدانشگاه 

 .شودگیري ميمشاركتي اندازه ۀروحی

گويه در قالب طیف  6هاي مشاركتي با روحیه و تمايل به فعالیت: مشاركتی ۀروحی ( 

 .گیري شده است لیكرت اندازه

رفتارهاي هاي اجتماعي و تفكر نسبت به فعالیت طرزبه  :یمشاركت نگرش ( 

 .گیري شده استگويه در قالب طیف لیكرت اندازه 2با و  شودجويانه اطالق مي مشاركت
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ي يهاي دانشجوبرمبناي چگونگي ايفاي نقش دانشجويان در تشكل :مشاركتیفعالیت  (1

 .گیري شده استگويه در قالب طیف لیكرت اندازه 8مورد پرسش قرار گرفته شده است كه با 

 شناسیروش

اي مقطعي و از نظر اي كاربردي و به لحاظ زماني، مطالعهاين تحقیق به لحاظ هدف، مطالعه 

مطالعات همبستگي  يک بررسي پیمايشي و از لحاظ روابط بین متغیرها از نوعها گردآوري داده

  .است

هاي تحصیلي جامعۀ آماري شامل كلیۀ دانشجويان مشغول به تحصیل در تمامي رشته

باشد كه تعداد دانشجويان آن مي 23-21دانشگاه پیام نور مشگین شهر در نیمسال اول تحصیلي 

نفر مرد و  3463نفر برآورده شده است كه از اين تعداد  1403اه طبق گزارش واحد آماري دانشگ

 .نفر زن هستند 3230

ه كه به شرح زير در اين تحقیق براي برآورد حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شد

 :باشد مي

   (3)فرمول شمارۀ 

   

ديت جمعیت تصحیح بايد براي محدو n است 41/4بزرگتر از N برn از آنجا كه نسبت  

 (. 314:3131سرايي، )بدين گونه است nشود، فرمول تصحیح 

 (1)فرمول شماره 

  

 هاي دانشگاه پیام نور مشگین شهرجامعۀ آماري و حجم نمونۀ رشته:  جدول شمارۀ 

 عنوان رشته ردیف
 كل حجم نمونه كل جامعۀ آماري

 كل نمونه زن مرد جمع زن مرد

 111 333 83 1144 3344 844 نسانيعلوم ا 3

 30 1 2 313 14 83 علوم پايه 1

 03 11 38 040 110 384 كشاورزي 1

 143 322 348 1403 3230 3463 كل 0
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اي متناسب با حجم نمونه انتخاب شده است كه با گیري تصادفي طبقهها با روش نمونهنمونه

اي و متناسب با حجم چند مرحله هاي جمعیت آماري، اين روش به صورتتوجه به ويژگي

گیري در ابتدا، با مراجعه حضوري به دانشگاه، آمار براي انجام نمونه. نمونه انجام شده است

اما از آنجا كه امكان دستیابي به .هاي تحصیلي و جنسیت تهیه شد دانشجويان براساس رشته

. تفكیک جنسیت محاسبه شد ها بههاي تحصیلي مقدور نبود، فقط سهم هر كدام از رشتهگرايش

نامه از نامه با استفاده از روش اعتبار صوري و براي تعیین پايايي پرسشبراي اعتبار پرسش

 . تكنیک آلفاي كرونباخ و تكنیک تحلیل عاملي استفاده شده است

 هاي متغیرضریب آلفاي مقیاس جدول: 3جدول شمارۀ 

 KMO اد گویهتعد مقدار پایایی محاسبه شده ابعاد نام متغیر

 

 مشاركت

 60/4 روحیه

38/4 

6 66/4 

 82/4 8 82/4 فعالیت

 81/4 2 84/4 نگرش

 مدارا

 32/4 عمومي

81/4 

3 81/4 

 30/4 0 82/4 ديني

 31/4 1 30/4 سیاسي

 68/4 1 81/4 ملي

 63/4 1 62/4 قومي

 62/4 6 34/4 اخالقي

 

 هاي تحقیقیافته 

 نتایج توصیفی 

درصد  8/83. دهنددرصد را دختران تشكیل مي 8/60 درصد دانشجويان را پسران و 1/11

از  درصد 6/0 ،علوم انسانياز رشتۀ درصد پاسخگويان  3/81. اندهلأمتبقیه پاسخگويان مجرد و 

 6/11 پاسخگويان ساكن شهر و درصد 0/63 .انداز علوم كشاورزيدرصد  0/31و  علوم پايه

سال  04و حداكثر 38سن دانشجويان مورد بررسي مابین حداقل . هستنددرصد نیز ساكن روستا 

 .سال بوده است 13 و میانگین سني
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 جدول آمار توصیفی مداراي اجتماعی و ابعاد آن: 4جدول شمارۀ 

 انحراف معیار میانگین زياد نسبتاً زياد نسبتاً كم كم متغیر

 41/3 84/1 3/30 6/11 6/11 1/32 مداراي سیاسي

 31/4 43/1 0/33 8/11 0/13 1/8 اي عموميمدار

 34/3 12/1 1/2 2/32 2/14 3/12 مداراي اخالقي و رفتاري

 13/3 00/1 1/13 8/11 2/16 1/32 مداراي ديني

 01/3 86/1 2/1 18 6/01 0/13 مداراي ملي

 41/3 11/0 1/12 1/11 1/18 1/2 مداراي قومي

 52/0 23/3 6/4  2/4 6/45 2/  مداراي كل

 88/4 43/0 6/33 3/12 1/11 1/3 وحیه مشاركتير

 48/3 31/1 1/6 2/38 1/18 1/36 فعالیت مشاركتي

 61/4 344/1 3/2 0/16 2/11 3/4 نگرش به مشاركت

 54/0 4/4  2/5 2/56 35/   /3 مشاركت كل

، میانگین مشاركت و مدارا پاسخگويان نسبتاً 1براساس نتايج مندرج در جدول شمارۀ  

در بین ابعاد مدارا ، بیشترين میانگین مربوط به مداراي عمومي و كمترين میانگین  .باالست

در بین ابعاد مشاركت نیز پاسخگويان از روحیۀ مشاركتي نسبتاً باال، . مربوط به مداراي ملي است

 .فعالیت مشاركتي نسبتاً كم و نگرش مشاركتي بااليي برخوردارند

شود، در ابعاد مدارا ، تقريباً نیمي از اهده ميمش 1طور كه در جدول شمارۀ همان 

در مداراي . پاسخگويان داراي مداراي سیاسي كم و نیمي داراي مداراي سیاسي زيادي هستند

در مقابل در بعد . عمومي، ديني و قومي اكثريت پاسخگويان داراي مداراي عمومي بااليي هستند

در ابعاد مشاركت، نزديک به . ي برخوردارندمداراي رفتاري، اكثريت دانشجويان از مداراي كم

نیمي از پاسخگويان كمتر اهل مشاركت هستند و بالطبع، بیش از نیمي از دانشجويان فعالیت 

داراي نگرش  مشاركتي كمتري دارند، ولي در نگرش به مشاركت، بیش از نیمي از پاسخگويان

 . اندمثبتي بوه

 نتایج استنباطی تحقیق 
ابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته و براساس سطح سنجش متغیرها، از به منظور بررسي ر

میزان اين ضريب بین مشاركت و مدارا . آزمون ضريب همبستگي پیرسون استفاده شده است
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در بین ابعاد مشاركت، بعد . دهد كه رابطۀ متوسطي بین اين دو متغیر برقرار استنشان مي

تأثیر زيادتري بر میزان مداراي اجتماعي دانشجويان  ر،نگرش به مشاركت، نسبت به دو بعد ديگ

 . داشته است

 مشاركت و ابعاد آن با مدارا بین جدول همبستگی: 5جدول شمارۀ 

 مدارا متغیرها

 r Sig=0/005= 26/4 روحیه مشاركتي

 r Sig=0/035 =31/4 فعالیت مشاركتي

 r Sig=0/000 =10/4 نگرش به مشاركت

 r Sig=0/000= 133/4 مشاركت 

در بین افراد جامعه باال باشد، و هر چه فعالیت  به عبارت بهتر، هر چه میزان روحیه مشاركتي

زيادتري داشته باشند و نگرش مثبتي نسبت به مشاركت داشته باشند، میزان مدارا در بین آنان 

 .يابدافزايش مي

 انشجویانجدول همبستگی بین میزان ابعاد مدارا با مشاركت د: 6جدول شمارۀ 

 مشاركت اجتماعی متغیر

 =123/4r = 444/4sig مداراي عمومي

 =361/4r = 440/4sig مداراي قومي

 423/4r = sig=0/113 مداراي ملي

 =334/4r = 441/4sig مداراي ديني

 =163/4r = 444/4sig مداراي سیاسي

 r = Sig=0/732-414/4 مداراي اخالقي و رفتاري

 

ن رابطه بین مشاركت اجتماعي را با ابعاد مداراي اجتماعي نشان جدول فوق نتايج آزمو

شود  و مطابق با آزمون ضريب همبستگي پیرسون مالحظه مي براساس اطالعات جدول. دهد مي

ابعاد مداراي اجتماعي با میزان مشاركت اجتماعي  بقیۀبین به جز در مداراي ملي و اخالقي، كه 

كه با افزايش مشاركت به طوري. دار وجود دارد معني ۀرابطدانشجويان دانشگاه پیام نور 

در بین ابعاد مداراي اجتماعي،  .شود اجتماعي، ابعاد مداراي اجتماعي در دانشجويان بیشتر مي
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مداراي عمومي بیشترين تأثیر و مداراي قومي و ديني كمترين تأثیر را بر افزايش مشاركت 

 .دانشجويان داشته است

 آزمون تفاوت میانگین میزان مداراي دانشجویان نتایج  جدول: 2شمارۀ  جدول

 sig كمیت مقدار میانگین متغیرها

 جنسیت و مدارا
 81/1 زن

04/0-T= 444/4 
 31/0 مرد

 مقطع تحصیلي و مدارا

 01/1 كارداني
 

33/1F= 

 

410/4 
 20/1 كارشناسي

 48/0 كارشناسي ارشد

 

میانگین مداراي اجتماعي براي دختران شود، هده ميمشا 6كه در جدول شمارۀ  طورهمان 

محاسبه  =p 444/4داري محاسبه شده و با توجه به اينكه سطح معني 31/0و براي پسران  81/1

در نتیجه، . دار استشده بنابراين، اختالف میانگین مداراي اجتماعي به تفكیک جنسیت معني

ته و میزان مداراي اجتماعي در بین پسران بیش جنسیت فرد بر میزان مداراي اجتماعي تأثیر داش

 . از دختران بوده است

شود كه با خوبي مشاهده ميدر مورد تفاوت میزان مداراي دانشجويان مقاطع مختلف به

شود، و اين امر بیانگر تأثیر مثبت بر میزان مداراي اجتماعي افزوده مي( افزايش مقطع تحصیلي

ولي سنجش تأثیر وضع تأهل بر میزان . بین افراد است تحصیالت بر مداراي اجتماعي در

دهندۀ كه عدم معناداري بین مداراي اجتماعي افراد متأهل و مشاركت و مداراي اجتماعي نشان

 . مجرد است

 تحلیل چندمتغیره

بین از  تبیین مداراي اجتماعي دانشجويان براساس مجموع متغیرهاي پیشبررسي میزان به منظور 

 معادلهبین در  دو متغیر پیش ،گام استفاده شد كه درنهايت به به روش گامگانه رگرسیون چند

آنها با میزان مداراي اجتماعي  ۀرگرسیوني باقي ماندند كه ضريب همبستگي چندگان

و ضريب تبیین خالص برابر  2R= 310/4با ضريب تبییني برابر  ،R =166/4دانشجويان برابر 
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318/4=
2

R 8/31اين ضريب بیانگر آن است كه حدود  دست آمده از همقدار ب .بوده است 

رگرسیوني  معادلۀ بین موجود در درصد از واريانس مداراي اجتماعي توسط متغیرهاي پیش

 . دشو تبیین مي

 گام به گامبین باقیمانده در شكل رگرسیونی به روش  ضرایب متغیرهاي پیش جدول 8شمارۀ جدول 

 

 ضرایب غیر استاندارد

 رگرسیونی

 ضرایب استاندارد

 T رگرسیونی

سطح معنی 

 داري

 B انحراف معیار Beta 
 444/4 141/2 - 111/4 11/1 مقدار ثابت

 444/4 183/6 101/4 402/4 130/4 گرايش به مشاركت

 444/4 133/3 - 132/4 40/1 مقدار ثابت

 444/4 318/6 114/4 402/4 141/4 گرايش به مشاركت

 443/4 123/1 318/4 416/4 482/4 روحیه مشاركت

 

 ،و با توجه به ضرايب بتاهاي استاندارد نشده 8شمارۀ  در مجموع طبق اطالعات جدول

و  4/ 11برابر با  مشاركت با بتاي گرايش به، 40/1برابر ( α)شود كه با مقدار ثابت مالحظه مي

و . داري دارند مداراي اجتماعي سهم معنيدر تبیین میزان  318/4 ابرابر ب مشاركت با بتاي ۀروحی

در مقابل، بعد فعالیت مشاركتي سهم معناداري در تبیین میزان مداراي اجتماعي دانشجويان داشته 

 . شودو بنابراين، از معادلۀ رگرسیوني خارج مي

سته، از تحلیل مسیر در بررسي اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهاي مستقل بر متغیر واب

گانه مشاركت، بعد در بین ابعاد سه 2براساس نتايج مندرج در جدول شمارۀ . استفاده شده است

گرايش به مشاركت بیشترين تأثیر و فعالیت مشاركتي كمترين تأثیر را در افزايش مداراي افراد 

صورت غیر مستقیم، در بین اين سه بعد، روحیۀ مشاركتي، هم به صورت مستقیم و هم به . دارد

 . گذارداز طريق گرايش به فعالیت هاي مشاركتي بر روي مدارا تأثیر مي

 جدول محاسبه اثرات متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته 2جدول شمارۀ 

 اثر كل اثر غیر مستقیم مستقیم اثر متغیرها

 430/4 - 430/4 فعالیت مشاركتي

 313/4 411/4 311/4 روحیه مشاركتي

 111/4 - 111/4 به مشاركتگرايش 
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در اين مدل . ان مدل مسیر را به صورت زير رسم كردبراساس محاسبات انجام شده مي تو

 .میزان ضرايب مربوط به تأثیر هر يک از متغیرها بر متغیر ديگر آورده شده است

 

 گیري  بحث و نتیجه
ه بررسي میزان مشاركت اجتماعي دانشجويان پیام نور و طور كه گفته شد، اين تحقیق بهمان 

بندي وگت براي سنجش مدارا ما در اين تحقیق از تقسیم. تأثیر آن بر مداراي آنان پرداخته است

دهد كه میزان مداراي اجتماعي پاسخگوها در سطح هاي پژوهش نشان مييافته. استفاده كرديم

راي دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي ارشد مشغول به اين میزان ب. متوسط به پايین بوده است

اند به نسبت همتايانشان در مقاطع ديگر بیشتر بوده است بدين معني كه با افزايش تحصیل بوده

يعني افرادي كه از تحصیالت باالتري »شود تحصیالت بر میزان مداراي اجتماعي افزوده مي

شارع پور و )«هاي مختلف دارندبراي گروههاي مدني دارند، تمايل به حمايت از آزادي

 . مطابقت دارد( 3188)اين يافته با نتايج تحقیقات شارع پور و همكاران (. 12: 3188همكاران، 

ها نشان داد كه مشاركت اجتماعي تأثیر مثبتي بر مداراي اجتماعي بر جا نتايج يافته 

مداراي اجتماعي در دانشجوياني كه  ۀمرمیانگین ناز سوي ديگر، مطابق با اين تحقیق، . گذارد مي

هاي فوق برنامه،  مشاركتي داشته و در فعالیت ۀروحی ،فعالیت مشاركتي در آنها بیشتر بوده

NGO دار  بیشتر است و اين همبستگي معني ،اند كرده جمعي شركت مي كارهاي دسته و ها

سترش گاي اجتماعي با مدار ،كنند ذكر مي (3181)چلبي و امیر كافي همانطور كه. باشد مي

ثیر أبر اين باور است كه روابط اجتماعي تنیز پاتنام  .يابدها و تعامالت اجتماعي افزايش ميشبكه

دوركیم هم در نظريات خود، حضور افراد در . بسیار زيادي بر مداراي اجتماعي افراد دارد

در اين  ها،و يافته ن نظرياتاي همسو با. داند هاي داوطلبانه را منبع رضايت خاطر آنها مي انجمن

مدارای 
 اجتماعی

 فعالیت مشارکتی

 روحیه مشارکتی

 گرایش به مشارکت

01/1 

100/1 

021/1 

323/1 
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مداراي  با ارضاي نیازهاي عیني ها وهمكاري ،ها بین فعالیت تحقیق به اين نتیجه رسیديم كه

 . اجتماعي رابطه وجود دارد

افرادي كه در . گذارد افراد جامعه اثر ميمداراي  مشاركت اجتماعي بر میزانهمچنین  

هاي ها و ديدگاهها ،افراد داراي نگرشرا اين انجمنكنند مداراجو هستند، زيها شركت ميانجمن

بیني كننده قوي براي تعیین  مشاركت اجتماعي در واقع يک پیش .آوردمتفاوت را گرد هم مي

میزان مداراي افراد و كیفیت زندگي در اجتماع است كه با نتايج تحقیق شارع پور و همكاران 

 .استهمسو ( 1443)ین و نسي داين( 3181)، چلبي و امیركافي(3183)

؛ 1440؛ ديكسون و روزنباوم، 1442كوت و اريكسون، )برخي از محققین از سوي ديگر، 

میزان تماس را عاملي براي مدارا در ( 3226؛ سیگلمن و همكاران، 3228اريكسون و نوزانچوك، 

ها نسبت  گیري مثبت افراد و گروه طرفداران فرضیۀ تماس بر اين باورند كه جهت. گیرند نظر مي

به عبارت . به همديگر، به ويژه افراد متفاوت، ناشي از تماس افراد متفاوت با يكديگر است

گیري مثبت نسبت اعضاي آن گروه افزايش  ديگر، با افزايش تماس با اعضاي گروه، جهت

هايي  هاي مثبت از تماس گیري جهت. ها از نوع درست باشد البته مشروط به اينكه تماس. يابد مي

اين . شود كه شخصي، مثبت، پايگاه برابر، ارادي و در برگیرندۀ اهداف مشترك باشد اصل ميح

هاي مشترك و آموختن چیزهاي دقیق در مورد نوع تماس مردم را به تعامل، همكاري، ارزش

صورت تلويحي در خود دارد كه در بین فرضیۀ تماس اين نكته را به. كند يكديگر ترغیب مي

كوت و )شود تري دارند، مداراي بیشتري مشاهده مي ايي كه شبكۀ اجتماعي متنوعه افراد و گروه

 (. 1442اريكسون، 

در بین مدارس انگلستان، سوئد و آلمان به اين نتیجه رسیده كه ( 1434)تحقیقات ژان مت

هاي در مدارس زياد باشد، نگرش... هرچه میزان تنوع به لحاظ قومي، نژادي، طبقاتي، ملیتي و

اي بر اين اساس، اگر جامعه. گیردبیشتر شكل گرفته و مدارا و تفكر مشاركتي شكل مي مدني

گیري رفتارهاي سوگیرانه داراي همگوني قومي و طبقاتي و ملیتي باشد، انتظار مبني بر شكل

هاي تحقیق حاضر نگاه كنیم، چون تنوع قومي و زباني كمتر است، اگر به يافته. يابدافزايش مي

تواند دلیلي بر پايین بودن میزان مداري ملي و قومي و عدم ارتباط اين امر مي رسد كهميبه نظر 

 . آن با مشاركت اجتماعي باشد

دهد كه روحیۀ مشاركتي متأثر از نگرش مثبت به مشاركت و نتايج تحلیل مسیر نشان مي 

ركت اجتماعي حال اين سوأل مطرح است كه چگونه در عین اينكه مشا. گیردهمكاري شكل مي
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نیز در حد نسبتاً ( روحیه و نگرش مشاركتي)دانشجويان در حد نسبتاً باال بوده و ابعاد آن

. دانشجويان در حد نسبتاً پايیني هستند( بعد عیني مشاركت)باالست، ولي در فعالیت مشاركتي

 اين امر ناشي از چیست؟ 

( پیام نور) اند در آن قرار گرفتهالبته بخشي از امر شايد به ماهیت نظام آموزشي كه افراد  

ها، ناشي از عدم رويارويي گیري تماسرسد، بخش ديگر از عدم شكلولي به نظر مي. گرددميبر

تنوعي كه حس رقابت و فعالیت را در افراد بیدار . هاستها و ناهمگونيها و تنوعبا تفاوت

هايي كه تنوع زباني ، قومي و اهبنا به تحقیقات انجام شده توسط شارع پور در دانشگ. كند مي

هم چنین  .عقیدتي بیشتري وجود داشته باشد، میزان مشاركت و در عین حال، مدارا بیشتر است

نشان مي دهد كه افرادي كه از تنوع زباني برخوردارند داراي ( 3123)تحقیق گالبي و همكاران

 .مداراي اجتماعي بااليي مي باشند

آمیز افراد و  اي سیاسي، امكان همزيستي صلح ماعي و قاعدهمدارا به عنوان فضیلتي اجت 

اي  هاي متفاوت در جامعه هاي متفاوتي دارند و با روش كند كه ديدگاه هايي را فراهم مي گروه

 (.1441گالئوتي،) كنند واحد زندگي مي

 همۀ و كند مي رشد مسئولیت و مدارا، نقادي فضاي در گفت بايد نیز مدارا پیامدهاي زمینۀ در 

 و اجتماعي مسئولیت جمعي، وحدت، كار تعاون، روح. دهد مي تغییر را و ارتباطي كالمي روابط

 به توجه با را و دگرگوني تحول امكان و شود مي فراهم جامعه و افراد گروه میان گفتگو امكان

 و ازهت كسب تجربیات براي را جامعه افراد همۀ و پروراند مي در خود جامعه نیازهاي و الزامات

 اعتماد جلوه قابل و عقالني را جامعه فضاي. كند مي اجتماعي آماده مشاركت و نوآوري گسترش

 ظن را حسن و اعتماد. شود مي جامعه در معنادار و روابط فردي و اجتماعي امنیت باعث و دهد مي

 از. ندكن مي بودن هم با احساس جامعه و افراد دهد مي افزايش فردي و اجتماعي روابط كلیۀ در

 درجامعه را جمعي ازكار وگريز تكروي انزواطلبي، روحیه تواند مي مدارا فقدان سوي ديگر،

 (.131: 3133میري، ) كند تقويت

طبق نتايج تحقیق، بعد ذهني مشاركت بیش از بعد عیني بر میزان مداراي اجتماعي تأثیر  

. نهايي تحقیق شاهد آن هستیم اي است كه در قالب مدلگذارد و اين دقیقاً مطابق با يافتهمي

شود، عواملي است كه رفتار فرد را تحت تأثیر آنچه كه منجر به كاهش يا افزايش مشاركت مي

نگرش ريشه در (. 341: 3121رجبي، ) يكي از اين عوامل، نگرش افراد است. دهدقرار مي
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مشاركتي افراد نگرش به عبارت ديگر، رفتار . دهدشناخت دارد و خود را به شكل رفتار نشان مي

 (. 341: همان) فعلیت يافته آنان است

اين  .مطرح است« 3يادگیري زندگي در كنار هم بودن»امروزه در برخي از كشورها، بحث  

المللي آموزش براي قرن شده توسط كمیسیون بینبحث يكي از چهار مؤلفۀ به رسمیت شناخته

ها ها، تبعیضتواند به كاهش تنشدارا مدار مياينكه آموزش رفتارهاي م. بیست و يكم بوده است

اين بحث . هاي اجتماعي كه امروزه گريبانگیر بسیاري از كشورهاست، كمک كندو نابرابري

در عین . مطرح شود هاي آموزشدر محیط 1تواند در چارچوب آموزش شهروندي پاسخگو مي

زيرا بنابر . راجويانه تالش شودگیري رفتارهاي مداها و شرايط براي شكلحال، با ايجاد محیط

هايي كه تنوع و اختالط قومي، زباني، ارزشي و ملیتي كم ، در محیط(83: 1434)تحقیق ژان مت

آمیز است، مداراي قومي، ارزشي، ديني و اخالقي نیز كمتر است، و رفتارهاي سوگیرانه، تعصب

  .گیردبیشتر شكل مي

هبي و ديني از تنوع بااليي برخوردار است، لزوم اي كه به لحاظ قومي، زباني، مذدر جامعه

به نظر . شودمدارا به عنوان شاخصي براي وجود تنوع اجتماعي بیش از پیش احساس مي

رباني و ) ها و تمايزهاي اجتماعي میان مردم اشاره داردتنوع اجتماعي به تفاوت( 1443)آلبرو

گیرند، سبب تنوع، در كنار هم قرار ميها و تمايزها وقتي اين تفاوت(. 361: 3124همكاران، 

تنوعي كه مفهومي فراتر از پايگاه و منزلت مرسوم . شودپذيري و پايداري جامعه ميانعطاف

 دهد طلبد كه در قالب مشاركت خود را نشان ميجامعه بوده و نوعي وابستگي متقابل را مي

. كندرهاي خالق مطرح ميگیري شهمدارا را شاخصي مهمي در شكل( 1441)فلوريدا(. همان)

در شهرهاي خالق افراد قادرند . شوندشهرهايي كه با سرمايۀ اجتماعي برون گروهي تعريف مي

شان ارائه دهند و اين جوامع بر محور جذب هاي جديدي براي مشكالت روزمرهحلراه

ي كه در هايسرمايه(. 363: 3124رباني و همكاران، ) كندهاي انساني خالق حركت مي سرمايه

هاي خود، با تعاون و همكاري و مشاركت عین تفاوت و ناهمگوني با هم، با استفاده از ظرفیت

  . تر در جامعه به اجرا بگذارندتوانند نوعي وحدت و همگوني را در سطحي وسیعمي

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1 Learning of Living together 
2 Responsibility citizenship 
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