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چکیده
مدارای اجتماعی مفهوم بنيادينی در حوزه تعامالت اجتماعی بشمار میآيد و چنانكه برخی
متفكرين تأكيد كرده اند ،تعامالت سازنده و مثبت ،شالوده فرايندهای اجتماعی است كه در
صورت نبود آن ،جامعه با مشكالت اساسی روبرو خواهد شد و افراد ،تنها راه مقابله با تفاوتها
را خشونت خواهند دانست .به همين دليل مدارای اجتماعی در شهر تهران كه اكثر قوميتهای
كشور با مذاهب و سليقههای متفاوت در آن سكونت دارند ،مورد بررسی قرار میگيرد.
روش تحقيق پيمايش بوده و برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است.
جامعه آماری اين تحقيق را شهروندان  18تا  70ساله شهر تهران در بر میگيرد كه تعداد 384
نفر از اين جمعيت به شيوه نمونه گيری طبقهای چند مرحلهای و متناسب بر اساس طبقه بندی
مناطق شهرداری تهران و با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه كوكران انتخاب شده اند .ابزار
گردآوری دادهها پرسشنامه استاندارد مدارای اجتماعی و پرسشنامههای محقق ساخته استفاده
شده است كه با نرم افزار  spss21مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج حاصل از ضريب همبستگی و سطح معنا داری پيرسون نشان داد كه هر چند بين
متغيرهای دينداری ،اعتماد اجتماعی ،ارزشهای ابراز وجود و احساس امنيت اجتماعی به عنوان
فرصتهای مرتبط با مدارای اجتماعی رابطه معنا دار و مستقيمی وجود دارد اما بين فردگرايی
و جزم انديشی شهروندان به عنوان چالشهای مرتبط با مدارای اجتماعی ،رابطه معناداری
مالحظه نگرديد كه اين میتواند مدارای اجتماعی شهروندان را در معرض تهديد قرار دهد.
نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره نيز نشان داد كه متغيرهای دينداری با ضريب بتا (،)0/169
اعتماد اجتماعی ( ،)0/105ارزشهای ابراز وجود ( )0/152و احساس امنيت ( ،)0/123قوی
ترين پيش بينی كنندههای مدارای اجتماعی در بين شهروندان شهر تهران هستند.
واژگان کلیدي :جامعه شناختی ،چالش ها ،فرصت ها ،مدارا ،مدارای اجتماعی.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1دانشجوی دكتری جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی ايران دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان؛ پست الكترونيكی:

Parvaneh_bayaty84@yahoo.com

 2استاديار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان؛ نويسنده مسئول؛ پست الكترونيكی:
esjahan@yahoo.com
 3استاديار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مباركه؛ پست الكترونيكیSbehyan@yahoo.com :
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مقدمه
زندگی انسانها در گذشتههای دور به گونهای بود كه در واحدهای انسانی مجزا و جدا از هم میزيستند .بر
اين واحدهای انسانی ،نوعی نظام ارزشی حاكم بود و رفتارهای اعضای گروه میبايست منطبق با اين نظام
ارزشی باشد .از آن جايی كه ارتباط بين گروهها بسيار كم بود ،افراد تفاوتهای عقيدتی و فرهنگی را احساس
نمیكردند و تصوری از نظامهای ارزشی ديگر گروهها نداشتند .اما در جامعه جديد با گسترش وسايل
ارتباطی ،امكان ارتباطات محلی ،ملی و بين المللی فراهم گرديده و مردمان سراسر دنيا امكان تعامل و
ارتباط وسيع با يكديگر را پيدا كردهاند .در چنين شرايطی انسانها بيشتر با تفاوتها روبرو شده و به تمايز
فرهنگ خود با ديگران پی ميبرند .آن چه باعث میشود انسانها با اين تفاوتها كنار آمده و به ساير فرهنگها
احترام بگذارند گسترش فرهنگ مدارا میباشد .مدارا را میتوان پذيرش و كنارآمدن افراد و گروههايی كه از
نظر نظام ارزشی و عقيدتی با يكديگر متفاوت میباشند ،تعريف كرد (كباياشی .)321 :2010 ،1اهميت مدارا
در جامعه به گونهای است كه در صورت نبود آن ،جامعه با مشكالت اساسی روبرو خواهد بود و افراد تنها راه
مقابله با تفاوتها را خشونت خواهند دانست (ويتينبرگ .)68 :2012 ،2دايره مفهومی مدارای اجتماعی نيز
مانند بسياری از مفاهيم جامعه شناختی در زبان فارسی ،به دقت مشخص نشده است و محققان و
انديشمندان ايرانی درمقابل واژه ( ،)Toleranceاز واژههای هم معنی مانند تحمل اجتماعی ،بردباری
اجتماعی ،تساهل اجتماعی و شكيبايی استفاده می كنند كه لزوماً معنی يكسانی ندارند اما اشتراكات معنايی
اين واژگان در اين كاربرد خاص سبب شده است تا به اين تفاوتها چندان توجه نشود .مدارای اجتماعی به
عنوان عمل آگاهانه فرد يا سازمانی ،درخودداری از مخالفت و سرزنش يا خشونت عليه اعتقادات ديگری ،به
رغم مخالفت شخصی با آن اعتقادات در نظر گرفته می شود (تامپسون .)98 :2002 ،3مدارا اساساً شكلی از
خود كنترلی و خودداری است .مدارا پرهيز از بدی است (وگت .)65 ،2002 ،4مدارا به معنی به رسميت
شناختن ديگری است (افراسيابی )84 :1390 ،و يا در تعريفی ديگر مدارای اجتماعی فضيلتی است كه در
بين افراد و گروه هايی كه دارای ديدگاهها و روشهای زندگی متفاوت بوده و در يک اجتماع واحد
همزيستی مسالمت آميزی دارند (گالئوتی .)95 :2002 ،5به همين جهت در دنيای معاصر ،آنچه بيش از
همه جلوه می نمايد ،تفاوت رو به تزايد افراد انسانی می باشد كه گوناگونی قابل توجهی از گروه ها ،نهادها،
هويت ها ،طبقات ،سبکهای زندگی ،نگرشها و ...را با خود به همراه داشته است .جوامع انسانی كه با سير
تصاعدی ايجاد تفاوتها همراه بوده اند و در هر تفاوت جديد ،مبنای شكل گيری تفاوتهای تازه ای شده
است تا جايی كه اكنون هر فرد در محل زندگی خود با افرادی مواجه است كه تفاوتهای قابل توجهی از
نظر هويت ،سبک زندگی ،طبقه و نقشهای اجتماعی و  ...با وی دارند .هر چند تفاوت همواره اصل اساسی
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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2 Witenberg
3 Tampson
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5 Galeotti
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حيات انسانی بوده اما هر چه از گذشته به سمت زندگی معاصر حركت كنيم ،اين اصل خود را بيشتر نمايان
ساخته و پيوندهای اجتماعی را تحت تأثير قرار داده است تا جايی كه دنيای امروز شاهد انباشت تفاوت
هاست ،بدين معنا كه انسانها هر يک از جهات متعددی با ديگری متفاوت اند و انسانها در دنيايی از
تفاوتها زندگی می كنند كه به دليل همين تحوالت جامعه مدرن نيز شاهد تغييرات عميقی بوده است.

طرح مسئله
انديشه مدارا در ابتدا مربوط به حق انتخاب مذهب بوده است ،اما به تدريج اين قلمرو گسترش يافت و
تحمل هر نوع عقيده اخالقی ،سياسی و مذهبی را در بر گرفت .منشأ ديگر مدارا را بايد نزد اروپاييان در
مشرب اصالت تكثر يافت؛ اصل اين عقيده بسيار كهن است و به عقايد ارسطو بازمیگردد .به اعتقاد او
سعادت اجتماعی نه از راه وحدت مطلق ،بلكه از راه وحدت در كثرت يا كثرت در وحدت بهتر تأمين
میگردد (عنايت .)158 :1379 ،بر اين اساس مفهوم مدارا ،دارای محتوايی كثرت گراست ،زيرا زندگی و
حيات بشری ،جمعی و محل تكثر ارزشها و غايتها و تقابل و رويارويی ميان آنهاست .بنابراين اگر مدارا
صورت می گيرد به اين دليل است كه من و ديگری به عقايد و نظرات يكديگر توجه داريم و اگر امر توجه
نباشد ،احترام هم وجود نخواهد داشت و آن جا كه احترام متقابل نباشد ،مدارا هم نمیتواند به عنوان يک
اصل شكل بگيرد ،بنابراين مدارا برای هر گونه كنش و عمل اجتماعی الزامی است و اگر به صورت درست
و دقيق تمرين نشود ،نابود میشود (جهانبگلو.)52 :1381 ،
به نظر آلبرو )2001( 1تنوع اجتماعی به تفاوتها و تمايزهای اجتماعی ميان مردم اشاره دارد .اين تفاوت-
ها و تمايزها وقتی در كنار هم قرار میگيرند ،سبب تنوع ،انعطافپذيری و پايداری جامعه میشود .تنوعی كه
مفهومی فراتر از پايگاه و منزلت مرسوم جامعه بوده و نوعی وابستگی متقابل را میطلبد كه در قالب مشاركت
خود را نشان میدهد .فلوريدا ( )2005مدارا را شاخصی مهمی در شكلگيری شهرهای خالق مطرح میكند.
شهرهايی كه با سرمايۀ اجتماعی برون گروهی تعريف میشوند (ربانی و همكاران.)165 :1390 ،
در شهرهای خالق افراد قادرند راهحلهای جديدی برای مشكالت روزمرهشان ارائه دهند و اين
جوامع بر محور جذب سرمايههای انسانی خالق حركت میكند (ربانی و همكاران .)161 :1390 ،سرمايه-
هايی كه در عين تفاوت و ناهمگونی با هم ،با استفاده از ظرفيتهای خود ،با تعاون و همكاری و مشاركت
میتوانند نوعی وحدت و همگونی را در سطحی وسيعتر در جامعه به اجرا بگذارند .تحمل و مدارا باعث
می شود كه فرد از قوم محوری خارج شود .در حالت قوم محوری ،انسان تنها فرهنگ خود را دارای
ارزشهای درست میداند و برای ساير افراد ارزش قائل نيست .چنين فردی ديگران را حقير میپندارد
(هينكلی.)3 :2010،2
آمارهای موجود نيز نشاندهنده افزايش خشونت در سطح جامعه و بين افراد میباشد به گونهای كه در
فاصله سالهای  1365تا  ،1395قتل عمد  5/3درصد ،ضرب و جرح به ميزان  2/2درصد افزايش داشته
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Albreau
2 Hinckley
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است .پروندههای مختومه مربوط به خشونت نيز با رشدی  40درصدی از  544مورد در سال  ،1376به
 755مورد در سال  1395رسيده است  .اين افزايش خشونت خود نشان دهنده تبعات اوليه و آشكار فقدان و
يا كاهش مدارا در بين شهروندان میباشد.
بنابراين مدارا امكان همزيستی مسالمتآميز افرادی را كه ديدگاههای متفاوتی دارند ،در يک جامعه
واحد فراهم آورده است زيرا عدم نهادينه شدن روحيه مدارا در كنشگران طيف گستردهای از تعارضات را
به وجود آورده است كه دامنه آن از سطح برخوردهای محدود ميان كنشگران فردی آغاز و تا سركوب و
حذف عقايد متفاوت در سطح ساختارهای وسيعتر مانند جوامع و دولتها ادامه میيابد .ما هر روزه شاهد
بروز خشونت به اشكال مختلف به صورت لفظی و كالمی همچون دشنام ،داد و فرياد و غيره و يا حتی
خشونت جسمانی ماليم و شديد از هل داد ،ضرب و جرح تا قتل ،در اطراف خود هستيم (تريانديس،1
. )25 :1996

سؤاالت تحقیق
با توجه به آنچه شرح داده شد تحقيق در جهت پاسخگويی به اين سؤاالت پيش برده شده است:
شهروندان تا چه اندازه نسبت به ديگران متفاوت از خود مدارا نشان میدهند؟ و كدام نوع از عوامل
اجتماعی تأثير بيشتری بر ميزان مدارای شهروندان دارد؟ و در ادامه تحقيق به چالشها و فرصتهای
مرتبط با مدارای اجتماعی در بين شهروندان شهر تهران میپردازيم.

هدف تحقیق
با توجه به اينكه مدارای اجتماعی مفهوم بنيادينی در حوزه تعامالت اجتماعی بشمار میآيد و چنانكه برخی
متفكرين تأكيد كرده اند ،تعامالت سازنده و مثبت ،شالوده فرايندهای اجتماعی است و اهميت مدارا در جامعه
به گونه ای است كه در صورت نبود آن ،جامعه با مشكالت اساسی روبرو خواهد شد و افراد ،تنها راه مقابله با
تفاوتها را خشونت خواهند دانست .به همين دليل مدارای اجتماعی در شهر تهران كه اكثر قوميتهای كشور
با مذاهب و سليقههای متفاوت در آن سكونت دارند ،مورد بررسی قرار میگيرد .بنابراين اهداف اين تحقيق
پاسخ نظری به پرسشهای تحقيق است كه به طور مبسوط در بخش فرضيات تحقيق مطرح میشود.

مبانی نظري تحقیق
هر چند پيچيدگی پديدههای اجتماعی به گونه ای است كه هيج نظريه واحدی نمی تواند به طور جامع يک
پديده اجتماعی را تبيين نمايد و مدارای اجتماعی نيز به عنوان يک پديده اجتماعی از اين قاعده مستثنی
نيست .لذا انديشمندان متعددی از ديدگاهها و زوايای مختلف به اين پديده نگريسته و به تبيين آن پرداخته
اند و هر يک به نوبه خود ،سعی كرده اند تا به گونه ای عوامل تأثير گذار بر مدارا را مورد بحث قرار دهند.
بدون ترديد نظريات هيچ يک از جامعه شناسان نمی تواند به طور كامل تبيين كننده مدارای اجتماعی
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Terryyandis
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باشد .در واقع هر يک از اين نظريه پردازان از بعد خاصی به اين پديده نگريسته اند .با اين حال آنچه در
نظريات و تحقيقات حائز اهميت است ،قدرت شناخت عوامل تأثير گذار بر متغير وابسته مدارای اجتماعی
میباشد و به نظر میرسد تالش برای تركيب نظريات مختلف كه توانايی نسبی يكديگر را تكميل نمايند و
قدرت تبيين را افزايش دهند ،راهی را پيش روی قرار میدهند تا بتوان به هدف تحقيق دست يافت .در
پژوهش حاضر نيز سعی شده تا از نظريات گوناگون جهت تبيين پديده مدارای اجتماعی استفاده شود.
متغيرهای مستقل كه در اين تحقيق به آنها پرداخته شده است ،عبارتند از :احساس آنومی ،دينداری ،اعتماد
اجتماعی ،ارزشهای ابراز وجود ،فرد گرايی ،جزم انديشی و احساس امنيت اجتماعی.
وگت مدارا را يک گرايش رفتاری تعريف میكند؛ يعنی نگرش را از خالل رفتار فهم میكند و مدارا در
اين معنا در مقابل نگرش قرار میگيرد (فلپس .)24 :2004 ،1سازه مدارا برای وگت از سنت علوم سياسی
میآيد و او مدارا را پيش نيازی برای جامعه مدنی برمی شمارد .وگت با مروری بر كارهای كريک ،كينگ و
كربت و ادغام آنها تعريف جديدی را از مدارا ارائه میدهد .از ديد وی مدارا به سه دسته تقسيم میشود كه
با يكديگر همپوشانی دارند .مدارای سياسی را مدارا نسبت به اعمال افراد در فضای عمومی با احترام به
آزادیهای مدنی ديگران میداند .مدارای اخالقی را نيز مدارا نسبت به اعمال ديگران در فضای خصوصی
میداند .همچنين مدارای اجتماعی را مدارا نسبت به ويژگیهای مختلف انسانی كه از تولد همراه او هستند،
تعريف میكند (فلپس.)287 :2004 ،
نظريه پردازان متعددی به بررسی رابطه بين دينداری و مدارا پرداخته اند .ما در اينجا از ديدگاههای
دوركيم و وبر در اين زمينه بهره برده ايم .دوركيم نگاه كاركردگرايانه به دين دارد .به نظر او ،كاركرد مهم
دين تقويت وجدان جمعی و انسجام اجتماعی است .انسجام اجتماعی به دو صورت مكانيک و ارگانيک
میباشد .در انسجام اجتماعی مكانيكی كه مبتنی بر مشابهت و همانندی است ،همه افراد به هنجارها و
ارزشهای جمعی باور دارند و براساس آن عمل میكنند .اين نوع انسجام ويژه جوامع سنتی است و دين
نقش تعيينكننده ای در حفظ و تقويت آن دارد .نشانه جامعه دارای انسجام مكانيک ،نظام حقوقی تنبيهی
است كه به دنبال تنبيه و مجازات شديد كسانی است كه هنجارهای اجتماعی را نقض میكنند .به اين
ترتيب هنگامی كه خواستار تنبيه مجرم میشويم ،به خاطر انتقام شخصی خود ما نيست ،بلكه بخاطر
حرمت چيز مقدسی است كه ما تصور كم و بيش روشنی از آن به صورت نيرويی برتر و خارج از خود داريم.
تصور ما از اين چيز برتر برحسب زمان و مكان فرق میكند؛ گاه فقط انديشهای ساده است مانند اخالق،
وظيفه و اغلب هم تصوری است به شكل يک يا چند موجود مشخص مانند نياكان و خدايان .به همين
دليل حقوق جزايی نه تنها در آغاز شكل مذهبی دارد بلكه خصلت مذهبی بودنش را تا حدی هميشه حفظ
میكند (دوركيم.)93 :1381 ،2
وبر نيز معتقد است دين با مسائل و امور گوناگونی در تماس دائمی است كه از آن جمله میتوان به
تماس دين با اجتماعات ،اقتصاد ،امور سياسی ،امور جنسی ،هنر و حوزه خرد ورزی اشاره كرد .دين با
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Phelps
2 Durkheim

 22بررسی مسائل اجتماعی ايران ،دوره  ،9شماره  ،2پاييز و زمستان 1397

موضعگيری در برابر اين امور و واكنشی كه نسبت به آنها نشان میدهد ،الگوی خاصی از رفتار را تجويز
میكند و انتظار دارد كه پيروانش از اين الگو تبعيت كنند (وبر.)375 :1382 ،1
اينگلهارت افزايش مدارا را در جامعه به توسعه اجتماعی -اقتصادی مرتبط میداند و معتقد است كه
مدارا از طريق تنوع بخشی به كنشهای متقابل انسانی ،تخصص گرايی شغلی و پيچيدگی اجتماعی
افزايش میيابد .نتيجه رشد تنوع كنشهای متقابل انسانی ،رهايی افراد از قيد و بندهای عمومی است.
تنوع ،افراد را از قيد و بندهای عمومی انتسابی و جمعهای بسته اجتماعی رها نموده و به كنش متقابل با
ديگری بر مبنای مبادله سوق میدهد .در نتيجه افراد برای ارتباط و عدم ارتباط با هر كسی كه بخواهند،
آزادند و نقشهای به شدت ثابت برای مقوله هايی مانند جنسيت و طبقه در حال تضعيف هستند و اين امر
مجال بيشتری به آنها برای ابراز وجود به عنوان افراد میدهد .بنابراين قلمرو انتخاب انسانی از نظر
اينگلهارت منجر به گرايش به سمت ارزشهای ابراز وجود میگردد .در اين راستا و همزمان با رشد تجربه
امنيت وجودی و استقالل فردی ،كاهش نياز به حمايت گروهی و پيوندهای درون گروهی در گروههايی
مثل خويشاوندان پديدار میشود و سرانجام اينكه از منظر اينگلهارت اخالق مدارا و احترام به ارزشها و
اعتقادات ديگران ،نتيجه رشد ارزشهای ابراز وجود است (اينگلهارت.)28 :1389 ،2
دنيس چونگ در ارتباط با احساس امنيت اجتماعی معتقد است ،موضوعی كه به درستی درک نشده و
محور به وجود آمدن بردباری میباشد ،فرآيند سازگاری است .اين فرآيند به طور خالصه شيوه ای است كه
ضمن آن افراد گرايش هايشان را در پاسخ به تغيير اعمال و رفتارهای اجتماعی تغيير میدهند .تغيير در
هنجارها نه تنها محدوديت بردباری افراد را تغيير میدهد ،بلكه چگونگی احساس افراد پيرامون آنچه را كه
در موردش بردباری به خرج داده اند ،را عوض میكند .فرآيند انطباق مشابه ،كاهش ناهمخوانی است.
كاهش ناهمخوانی و عقالنيت شيوه هايی است كه افراد را با شرايط جديد منطبق میكند و در حقيقت
افراد ادراک غلط شان را نسبت به موضوع تصحيح میكنند .از طريق اين فرآيند ترس و اضطراب كنترل
میشود و ديدگاه خويشتن دارانه كه ذات بردباری است ،گسترش میيابد .بنابراين بردباری ،به سخاوت
كسانی كه مايل به خويشتن داری ،و تنبيه كسانی است كه از هنجارهای اجتماعی منحرف شده اند،
بستگی ندارد بلكه به توانايی افراد در كاهش ترس و اضطراب و تطبيق با افكار جديد و گروهها بستگی
دارد .چونگ در ادامه خاطر نشان میكند كه تحقيقات انجام شده پيرامون بردباری به خوبی رابطه قوی
ميان ترس يا ادراک از خطر و بردباری را نشان دادهاند.
تريانديس معتقد است كه در يک فرهنگ جمع گرا ،اهداف فردی تابعی از اهداف جمع است .هنجارها،
وظايف و اجبارها بيشتر رفتارهای اجتماعی را تنظيم میكند ،برعكس در فرهنگ فردگرا ،فرد مستقل و
خود مختار از جمع تعريف میشود .اهداف فردی مقدم بر اهداف جمعی هستند و رفتار اجتماعی بر مبنای
سود و زيان فردی شكل میگيرد .به عبارت ديگر ايده فردگرايی مبتنی بر اين نظريات است كه تعامل
افراد با يكديگر مبتنی بر برابری ،رقابت ،انصاف و مبادله براساس قرارداد است .افراد گروه ،مستقل و بدون
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Weber
2 .Inglehart

بياتی ،جهانبخش ،بهيان /تبيين جامعهشناختی چالشها و فرصتهای مرتبط با مدارای اجتماعی 23 ...

رابطه با ديگران در نظر گرفته میشوند ،هيچ فردی از امتياز خاصی برخوردار نيست ،منافع به تساوی و
براساس شايستگی و عملكرد ،تقسيم و توزيع میشوند (تريانديس .)257 :1996 ،بنابراين انتظار میرود كه
افراد جمع گرا به خاطر تبعيت از هنجارهای جمعی ،در مقابل افراد و گروههايی كه به اين هنجارها عمل
نكنند و يا رفتاری متضاد با اين هنجارها داشته باشند ،عدم بردباری بيشتری از خود نشان میدهند.
ازديدگاه هينكلی يكی از عوامل تأثير گذار بر مدارا ،درگيری مستقيم در سياست دموكراتيک است .او
بر اين اساس به ارائه مدل يادگيری دموكراتيک میپردازد .براساس اين مدل ،مدارا زمانی به بهترين شكل
فرا گرفته میشود كه شهروندان عمالً در معرض سياست دموكراتيک قرار گيرند .وی بيان میدارد كه
ممكن است تمايالت فردی ،تأثير مشاركت سياسی را بر مدارا مشروط نمايد .به عبارتی ديگر برخی
ويژگیهای روان شناختی مانند دگماتيسم با تحريک متفكران دگماتيسم (جزم انديش) به چارچوب بندی
سياست به عنوان جدالی بين كنشگران كه به لحاظ اخالقی خوب يا بد هستند ،از فرآيند يادگيری
دموكراتيک جلوگيری میكند .زيرا اين متفكران دگماتيک معتقدند كه گروههای مورد نظر شايسته حقوق
دموكراتيک نيستند (هينكلی .)215 :2010 ،سپس هينكلی بيان میكند كه ممكن است تمايالت فردی،
تأثير مشاركت سياسی را بر مدارا مشروط نمايد .به عبارت ديگر ،برخی ويژگیهای روان شناختی مانند
دگماتيسم با تحريک متفكران دگماتيسم (جزم انديش) ،به چارچوب بندی كردن سياست به عنوان جدالی
بين كنشگرا ن كه به لحاظ اخالقی خوب يا بد هستند ،از فرآيند يادگيری دموكراتيک جلوگيری میكند.
بروكيج 1نيز در جهت موافق با ديدگاه هينكلی بيان میدارد كه :دگماتيسم عمومی ترين ويژگی فردی
است كه بر مدارا تأثير میگذارد (پروين.)95 :1374 ،
پرسل 2معتقد است كه بين شرايط اقتصادی (فشار مالی) ،آنومی و مدارا ارتباط وجود دارد .به عبارت
ديگر شرايط اقتصادی (فشار مالی) باعث ايجاد آنومی میگردد و آنومی نيز به نوبه خود بر مدارای اجتماعی
تأثير میگذارد .از طرف ديگر شرايط اقتصادی (فشار مالی) ،مستقيماً بر مدارای اجتماعی نيز تأثير میگذارد.
وی بيان میدارد كه« با افول شرايط اقتصادی ،ميزان مدارای اجتماعی نيز كاهش میيابد» .بنابراين انتظار
میرود مردمی كه يک يا چند شكل از فشار مالی را تجربه میكنند ،سطح پايين تری از عضويت در
انجمنها و اعتماد و ميزان باالتری از آنومی را داشته باشند و احتمال كمتری وجود دارد كه اين افراد از
مدارا نسبت به ساير گروهها حمايت كنند (پرسل .)59 :2001 ،پس بر حسب اين ديدگاه میتوان ذكر نمود
كه بين فشار مالی و آنومی و بين آنومی و مدارای اجتماعی و همچنين مستقيماً بين فشار مالی و مدارای
3
اجتماعی ارتباط وجود دارد .قابل ذكر است كه مفهوم آنومی در نزد پرسل مبتنی بر نظريه آنومی مرتن
است .به عبارتی منظور از آنومی«عدم تطابق بين اهداف و وسايل اجتماعی مورد قبول جامعه میباشد».
دوركيم نيز در اين زمينه معتقد است كه در گذار جامعه از همبستگی مكانيک به ارگانيک ،گسترش تقسيم
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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كار همواره به آسانی صورت نمی گيرد و تحت شرايطی تقسيم كار به صورت غير عادی گسترش میيابد.
وی در اين زمينه به نقش بحرانهای اقتصادی و كشمكشهای صنعتی و انواع ورشكستگیها در خالل
فرايند تقسيم كار اشاره میكند .دوركيم معتقد است كه چنين شرايطی از تقسيم كار غير عادی زمينه را
برای بروز بیهنجاری فراهم میكند (پرسل.)82 :2001 ،

پیشینه تحقیق
از آنجايی كه مطالعات انجام گرفته در اين حوزه با رويكردهای مختلف به اين موضوع نگريستهاند ،ليكن
در مواردی از كاستیها و كمبودهايی رنج میبرند؛ از آن جمله :در اين مطالعات به بررسی برخی از ابعاد
مدارا پرداخته شده است كه مفهوم مدارا را به طور كامل پوشش نمی دهد .پژوهش حاضر با هدف پرداختن
به تأثير ساير عوامل مهم و تأثير گذار مانند احساس امنيت اجتماعی ،ارزشهای ابراز وجود  ،اعتماد
اجتماعی و دينداری ،همراه با ساير مؤلفههای مدارای اجتماعی در ميان شهروندان شهر تهران ،درصدد پر
كردن خالءهای موجود میباشد .بنابراين با توجه به اينكه تحقيقی با موضوع بررسی چالشها و
فرصتهای مدارای اجتماعی پرداخته باشد مالحظه نگرديد ،ليكن ساير پژوهش هايی كه به بخشی از
موضوعات اين تحقيق پرداخته يا به موضوع اين تحقيق نزديک هستند به شرح زير اشاره می شود:
 .1نازنين فرزام ( )1395در پژوهشی به بررسی جامعه شناختی تأثير سرمايه فرهنگی بر ارتباطات بين
فردی با تأكيد بر مدارای اجتماعی پرداخته است .نتايج تحقيق نشان داد كه بين سرمايه فرهنگی و ابعاد آن
با مدارای اجتماعی (رفتاری)رابطه و تأثير معناداری وجود دارد .بهشتی و رستگار ( )1392در مقاله ای تحت
عنوان تبيين جامعه شناختی مدارای اجتماعی و ابعاد آن در بين اقوام ايرانی ،ميزان مدارای اجتماعی در بين
اقوام ايرانی به مقدار  ،2/76كمی باالتر از سطح ميانگين (در دامنه  1تا  )5بود .گالبی و رضايی ( )1392در
مقاله ای با عنوان بررسی تأثير مشاركت اجتماعی بر مدارای اجتماعی ،به بررسی و سنجش مشاركت
اجتماعی و مدارای اجتماعی براساس تقسيم بندی وگت پرداختند .نتايج نشان داد كه ميزان مدارای
اجتماعی با مشاركت اجتماعی دارای همبستگی مستقيم معنی دار میباشد.
 .2حسين زاده ( )1389به بررسی كاركردها و فنون مدارا در زندگی اجتماعی پرداخت .يافتههای اصلی
اين تحقيق خير و بركت ،امنيت ،بهره مندی ،خوشبختی ،محبت ،كينه زدايی ،افزايش روزی و موفقيت و
پايداری در زندگی به عنوان پيامدهای مثبت مدارا است .رفتارهايی همچون مرموز سازی ،تبرئه ،شوخی،
رفتار نظير به نظير ،تغيير مرتبه دوم ،رفع تعارض ،تمركز بر نقاط قوت ،ايفای نقش مقابل و خود آرام سازی
نمونه هايی از مهارتهای موجود برای دست يابی به مدارا به شمار میروند.
 .3مقتدايی ( )1389در تحقيقی با عنوان بررسی و سنجش ميزان مدارای اجتماعی و عوامل اجتماعی و
فرهنگی مؤثر بر آن پرداخت .نتايج تحقيق نشان میدهد كه عواملی چون آنومی ،جزم انديشی ،رابطه
معكوس و معنادار با مدارای اجتماعی در شهر اهواز دارد .همچنين ارزشهای ابراز وجود ،اعتماد اجتماعی،
احساس امنيت ،فرد گرايی ،تحصيالت ،قوميت و محل تولد به طور مستقيم بر ميزان مدارای شهروندان
تأثير میگذارد؛ و متغير فشار مالی به طور غير مستقيم و از طريق متغير واسط آنومی با مدارا رابطه دارد.
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 .4حاجی زاده بخشايش ،سعيد ()1389در پژوهشی به بررسی تساهل در قرآن پرداخته است .در اين
پژوهش كه با استناد به منابع اسالمی ،مبانی ،اصول نظری تساهل بررسی گرديده و بيان میدارد قرآن
كريم به مسئله تساهل و مدارا در رفتار با ديگران از جمله اقليتهای دينی و نژادی توجه داشته ويكی از
مأموريتهای پيامبران الهی را نيز همين میداند.
 .5موناوار 1اسماعيل ( ،)2012در تحقيقی با عنوان عقيده؛ اساس تحمل اجتماعی ،به اين نتيجه دست
يافت كه عقيده اسالمی میتواند موجب بهبود استانداردهای اخالقی شود.
 .6اكهمر)2003( 2درپژوهش خود به اين نتايج دست يافت كه ميان ويژگیهای شخصيتی باز بودن و
توافق پذيری با تعصب رابطه معنی داری وجود دارد.
 .7اريكسون )2009( 3در پژوهشی با عنوان ريشههای مدارا با يک تحقيق پيمايشی به اين نتيجه
رسيد كه افراد دارای تحصيالت باالتر ،دارای شبكه اجتماعی وسيع ،متنوع و فعال تر در انجمنهای ارادی
از مدارای باالتری برخوردارند.

فرضیات تحقیق
بر اساس سؤاالت مطرح شده و مبانی نظری مرور شده ،فرضيههای تحقيق بشرح ذيل تعريف میشوند:
فرضيه اول :بين احساس آنومی شهروندان و مدارای اجتماعی آنها ارتباط معنا دار وجود دارد.
فرضيه دوم :بين دينداری شهروندان و مدارای اجتماعی آنها ارتباط معنا دار وجود دارد.
فرضيه سوم :بين اعتماد اجتماعی شهروندان و مدارای اجتماعی آنها ارتباط معنا دار وجود دارد.
فرضيه چهارم :بين ارزشهای ابراز وجود شهروندان و مدارای اجتماعی آنها ارتباط معنا دار وجود دارد.
فرضيه پنجم :بين فردگرايی شهروندان و مدارای اجتماعی آنها ارتباط معنا دار وجود دارد.
فرضيه ششم :بين جزم انديشی شهروندان و مدارای اجتماعی آنها ارتباط معنا دار وجود دارد.
فرضيه هفتم :بين احساس امنيت شهروندان و مدارای اجتماعی آنها ارتباط معنا دار وجود دارد.

روش تحقیق
روش مطالعه در تحقيق حاضر ،پيمايشی است .در اين روش نتايج نمونه قابل تعميم به كل جامعه آماری
است .پژوهش حاضر از نظر هدف بنيادی كاربردی است كه هم در صدد است ،عوامل جامعه شناختی را در
محدوده موضوع تحقيق (چالشها و فرصتهای مرتب با مدارای اجتماعی) آزمون كند و هم دارای
جنبههای كاربردی است كه میتوان با استفاده نتايج اين پژوهش بر تقويت عناصر مؤثر در بهبود فرصتها
و كاهش چالشهای مرتبط با مدارای اجتماعی در بين شهروندان كمک كند .همچنين واحد مشاهده فرد
است و تحقيق در سطح توصيف و تبيين عوامل جامعه شناختی مؤثر بر متغير وابسته (چالشها و
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Munawar
2 Ekehammar
3 Ericsson
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فرصتهای مرتبط با مدارای اجتماعی) انجام میشود .جامعه آماری در اين پژوهش ،كليه شهروندان شهر
تهران كه بين  18تا  70سال سن دارند ،میباشد .بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسكن در سال
 ،1395جمعيت كل شهر تهران  13267637نفربوده است كه از اين تعداد  4718465نفر را افراد  18تا 70
سال به باالی مرد و  4716580نفر را افراد  18-70سال به باالی زن و مجموع 9435045تشكيل
میدهند (مركز آمار ايران .)1395 ،قلمرو اين پژوهش از نظر زمانی تابستان و پاييز  1396است .به منظور
برآورد حجم نمونه در پژوهش حاضر با استفاده از فرمول كوكران در نرم افزار  SPSS21استفاده گرديده
است كه با درصد خطای  0/05حجم نمونه كل تعداد  384نفر برآورد گرديده است.

در اين پژوهش از روش نمونهگيری طبقهای استفاده شده است كه با توجه به ويژگیهای جامعه
آماری ،اين روش به صورت چند مرحلهای و متناسب صورت گرفته است .برای اين منظور بر اساس
طبقهبندی مناطق شهرداری شهر تهران ،كه به طور كلی شامل  22منطقه و  370ناحيه میباشد ،اقدام به
نمونه گيری تصادفی كرديم؛ به اين ترتيب كه از هر منطقه يک ناحيه و محله به تصادف انتخاب شده
است .از منطقه  1محله نياوران  ،از منطقه  8محله هفت حوض ،از منطقه  5محله جنت آباد ،از منطقه 19
محله نعمت آباد و از منطقه  6محله ولی عصر انتخاب شدند .دادههای پژوهش با استفاده از پرسشنامه
جمع آوری شد.

تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها
متغير وابسته در اين تحقيق ،مدارای اجتماعی و متغيرهای مستقل شامل ،احساس آنومی يا آشفتگی
اجتماعی ،مدارای دينی ،اعتماد اجتماعی ،ارزشهای ابراز وجود ،فردگرايی و جزم انديشی است كه در ذيل
به ترتيب تعاريف مفهومی و عملياتی هر كدام ارائه شده است.

مدارا
تعریف مفهومی
منظور از مدارا ،احترام گذاشتن به هويت ،عقايد و رفتار ديگران و شناسايی حقوق رسمی افراد و گروهها
برای داشتن عقايد مخالف است (سراجزاده و همكاران  ،1383 ،ص.)123
تقسيمبندیهای زيادی از اين مفهوم وجود دارد كه جديدترين و جامعترين آنها را وگت ( )1997بر
اساس كارهای سوليوان ،پيرسون و ماركوس ارايه كرده است .در واقع وی با جمعآوری و تركيب
تقسيمبندیهای پيش از خود ،تقسيمبندی سه بعدی خود را پيشنهاد كرده است كه ابعاد آن بدين قرار
است :مدارای اجتماعی ،سياسی و رفتاری.
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تعریف عملیاتی
پرسشنامه استاندارد ميزان سنجش مدارای اجتماعی كه در سال  1997توسط وگت طراحی گرديد و دارای
 57گويه و پايايی  0/75می باشد كه سؤاالت  1تا 20مربوط به مدارای اجتماعی ،سؤاالت  21تا  35مربوط
به مدارای سياسی و سؤاالت  36تا  57مربوط به سنجش مدارای رفتاری میباشد .گويهها بر اساس طيف
ليكرت پنج گزينه ای از كامالً موافق تا كامالً مخالف درجه بندی شده است كه نمره باالتر دارای مدارای
بيشتر و نمره پايين بيانگر مدارای كمتر میباشد .از جمع نمره پاسخگويان به گويهها ميزان احساس آنومی
فرد سنجيده شده است.

احساس آنومی
تعریف مفهومی
منظور از احساس آنومی يا آشفتگی اجتماعی ،يک وضعيت بیقاعدگی يا بیهنجاری است كه در آن ،افراد
قادر نيستند بر اساس يک نظام «قواعد مشترک» ارتباط متقابل برقرار كنند و نيازهای خود را ارضا نمايند.
در نتيجه نظم فرهنگی و اجتماعی از هم پاشيده میشود (رفيعپور.)13 :1387،
تعریف عملیاتی
اين متغير با استفاده از  8گويه سنجيده شده است كه از كتاب ميلر )1969( 1و مقاله پرسل و ديگران
( )2001اخذ شده است.گويهها بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه ای از كامالً موافق تا كامالً مخالف درجه
بندی شده است .همچنين به خيلی موافق ،باالترين نمره ،يعنی  5و به خيلی مخالف پايين ترين نمره يعنی
 1داده شد .از جمع نمره پاسخگويان به گويهها ميزان احساس آنومی فرد سنجيده شده است .كه نمره
باالتر دارای آنومی بيشتر و نمره پايين بيانگر آنومی كمتر میباشد.

مداراي دینی
تعریف مفهومی
دين كاربردهای مختلفی در شكل دهی به شخصيت هر فرد و نهايتاً ساختاردهی شخصيت اجتماعی افراد
جامعه دارد  .در اين پژوهش دين هم در كنار ساير عوامل و متغيرهای مرتبط با چالشها و فرصتهای
مدارای اجتماعی مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است.
تعریف عملیاتی
در سنجش ميزان دينداری با الهام از سنجه بهكار رفته توسط پژوهشگران قبلی (سراجزاده1377 ،؛ طالبان،
 ،)1380از مدل گالک و استارک ( )19-20 :1971در قالب طيف ليكرت استفاده شده است .در كل 14
گويه برای سنجش ميزان دينداری بكار برده شده است .نحوه ارايه گويههای اين متغير به پاسخگويان
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Miller
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براساس طيف  5قسمتی ليكرت از خيلی موافق تا خيلی مخالف به پاسخگويان ارايه شد .همچنين به خيلی
موافق ،باالترين نمره ،يعنی  5و به خيلی مخالف پايينترين نمره يعنی  1داده شد .از جمع نمره پاسخگويان
به گويههای ميزان دينداری فرد سنجيده شده است.

اعتماد اجتماعی
تعریف مفهومی
اعتماد اجتماعی ناظر بر انتظارها و تعهدات اكتسابی و تأييد شده به لحاظ اجتماعی میباشد كه افراد نسبت
به يكديگر و نسبت به سازمانها و نهادهای مربوط به زندگی اجتماعیشان دارند (ازكيا و غفاری:1380 ،
 .)9بسياری از فيلسوفان اجتماعی نظير هابز معتقدند كه اعتماد ،پايه و اساس نظم اجتماعی میباشد،
اعتماد تنشها را پايين و انسجام را باال میدهد (شارعپور.)48 :1385 ،
تعریف عملیاتی
نحوه ارايه گويههای اين متغير به پاسخگويان براساس طيف  5قسمتی ليكرت از خيلی موافق تا خيلی
مخالف به پاسخگويان ارايه شد .همچنين به خيلی موافق ،باالترين نمره ،يعنی  5و به خيلی مخالف پايين
ترين نمره يعنی  1داده شد .در تهيه اين گويهها از كارهای ناطقپور و فيروزآبادی ( ،)1384اجاقلو (،)1384
پالدام ،)2000( 1ولكاک و نارايان ،)1385( 2محمدی ( ،)1384وثوقی و هاشمی ( )1383استفاده كردهاند
(به نقل از عسگری.)1385 ،

ارزشهاي ابراز وجود
تعریف مفهومی
گسترش قلمرو انتخاب انسانی نيز از نظر اينگلهارت منجر به گرايش به سمت ارزشهای ابراز وجود میگردد.
به عبارت ديگر ارزشهای ابراز وجود زمانی كه تهديدات وجودی كاهش يابد ،تمايل به گستردهتر شدن دارند.
ارزشهای ابراز وجود ارزشهايی هستند كه به آزادی بيان ،مشاركت در تصميمگيری ،فعاليت سياسی ،حمايت
از محيط زيست ،برابری جنسيتی و رشد تساهل نسبت به اقليتهای قومی ،دستهها و گروههای مختلف،
اولويت بااليی اختصاصی میدهند (اينگلهارت.)16 :1389 ،
تعریف عملیاتی
برای سنجش اين متغير 7 ،گويه بكار گرفته شد ،كه از مقاله رونالد اينگهارت ( )2010اقتباس شده است.
نحوه ارايه گويههای اين متغير به پاسخگويان براساس طيف  5قسمتی ليكرت از خيلی موافق تا خيلی
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Paldam
2 Volck and Narayan
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مخالف به پاسخگويان ارايه شد ..همچنين به خيلی موافق ،باالترين نمره ،يعنی  5و به خيلی مخالف پايين
ترين نمره يعنی  1داده شد.

فرد گرایی
تعریف مفهومی
فردگرايی ايده منحصر به فرد بودن هر انسان است كه او را برای رشد فردیاش تشويق میكند( .سابينی ،
 .)38 :1995در يک فرهنگ فردگرا ،فرد مستقل و خودمختار از جمع تعريف میشود .اهداف فردی مقدم بر
اهداف جمعی هستند و رفتار اجتماعی از طريق گرايشها و ادراک از نتايج خشنود كننده ،شكل گرفتهاند
(تريانديس.)35 :1996 ،
1

تعریف عملیاتی
برای سنجش اين متغير از كار تريانديس ،كارلی و وارزان ( ،)2007استفاده شده كه شامل  16گويه است.
اين مقياس از خيلی موافق تا خيلی مخالف رتبهبندی شده است كه برای سنجش ميزان روحيه فردگرايی
پاسخگويان نمره گذاری گويهها از سؤال  95الی  102بصورت خيلی موافق ( ،)1موافق ( ،)2بينابين (،)3
مخالف ( ،)4خيلی مخالف ( )5تعلق میگيرد ،اما نمره گذاری گويهها از شماره  103الی  110بالعكس شده و
به خيلی موافق ( ،)5موافق ( ،)4بينابين ( ،)3مخالف ( ،)2خيلی مخالف ()1تعلق میگيرد.
2

جزم اندیشی
تعریف مفهومی
جزم انديشی عبارتند از :داشتن عقايد شديد و مطلق ،عدم تحمل عقايد متفاوت ديگران ،عدم توجه به
اموری كه ممكن است موجب تغيير يا اصالح عقايد فرد گردد (نفلت .)95 :1998 ،3با تكيه بر آرای
صاحبنظرانی همچون (بوزان و بوردموالر )4كه نقطه آغازين امنيت را ذهنی (احساس فرد از فقدان امنيت)
و مبتنی بر تصميم كنشگران معرفی میكنند ،متغير احساس امنيت اجتماعی به فقدان هراس از تهديد
شدن يا به مخاطره افتادن ويژگیهای اساسی و ارزشهای انسانی و نبود ترس از تهديد حقوق و
آزادیهای مشروع گفته میشود (حسينی.)18 :1387 ،
تعریف عملیاتی
برای سنجش اين متغير كه مجموعاً شامل 5گويه میباشد و بر اساس طيف ليكرت از خيلی موافق تا خيلی
مخالف نمرهگذاری شده است .همچنين به خيلی موافق ،باالترين نمره ،يعنی  5و به خيلی مخالف
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Sabini
2 Carly and Warzan
3 Neufeldt
4 Boozan and Board Molar
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پايينترين نمره يعنی  1داده شد .در طراحی اين گويهها از كار هينكلی ( )2010و بروكيج ( )1960اقتباس
شده است.

اعتبار و پایایی
اعتبار به اين امر اشاره دارد كه آيا سؤاالت طراحی شده ،همان مفهوم مورد نظر را میسنجد يا خير .در اين
تحقيق از اعتبار سازه استفاده شده است .اعتبار سازه به معنای سؤاالت طراحی شده در انعكاس ويژگیهای
سازه مورد اندازه گيری است .تأييد فرضيات تحقيق كه متعاقباً عنوان میشود مؤيد اعتبار سازه ،متغيرهای
اين تحقيق است .برای برآورد پايايی شاخصها نيز از ضريب آلفای كرونباخ استفاده شد كه برای شاخص
مدارای اجتماعی ( ،)0/75احساس آنومی ( ،)0/71مدارای دينی ( ،)0/75اعتماد اجتماعی (،)0/59
ارزشهای ابراز وجود ( ،)0/89فردگرايی ( ،)0/73جزم انديشی ( ،)0/62احساس امنيت ( ،)0/87به دست
آمد كه بيانگر همسازی باالی گويههای تشكيل دهنده هر شاخص و درنتيجه پايايی هر شاخص است.

یافتههاي تحقیق
خصوصیات فردي و جمعی افراد مورد تحقیق
يافتههای حاصل از ويژگیهای پاسخگويان نشان میدهد كه از مجموع  384نفر حجم نمونه  192نفر
(50درصد) از افراد نمونه دارای جنسيت مرد و  192نفر ( 50درصد) نيز دارای جنسيت زن بوده اند.
همچنين  3نفر از حجم نمونه ( 0/8درصد) دارای مدرک تحصيلی ابتدايی 7 ،نفر ( 1/8درصد) راهنمايی،
 22نفر ( 5/7درصد) متوسطه 90 ،نفر ( 23/4درصد) فوق ديپلم 163 ،نفر ( 42/4درصد) ليسانس 70 ،نفر
( 18/2درصد) فوق ليسانس و  29نفر ( 7/6درصد ) دارای مدرک تحصيلی دكتری بوده اند .توزيع فراوانی
پاسخگويان بر حسب وضعيت تأهل هم بيانگر اين موضوع بود كه  217نفر ( 56/5درصد) متأهل و 167
نفر ( 43/5درصد) هم مجرد بوده اند .ميانگين شاخص توصيفی مدارای اجتماعی شهروندان  4/8است كه
با توجه به دامنه پاسخها كه از ( )1-5میباشد ،نشان دهنده ميزان شدت باالی مدارای اجتماعی شهروندان
میباشد.

آزمون فرضیات
فرضيه اول :بين احساس آنومی شهروندان و مدارای اجتماعی آنها ارتباط معنا دار وجود دارد؟
جدول .1ضریب همبستگی بین آنومی و مداراي اجتماعی شهروندان
متغیر مستقل
احساس آنومی

ضریب همبستگی
پیرسون
-0/050

تعداد

سطح معنی داري)(sig

384

0/327
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بر اساس دادههای بدست آمده از آزمون در جدول شماره  1و با توجه به سطح معنا داری (،)sig≤0/05
بين متغير آنومی با مدارای اجتماعی شهروندان رابطه معنی داری مشاهده نمی شود و قابليت تعميم به
جامعه آماری پژوهش را ندارد.
فرضيه دوم :بين ديندارای شهروندان و مدارای اجتماعی آنها ارتباط معنا دار وجود دارد؟
جدول .2ضریب همبستگی بین دینداري و مداراي اجتماعی شهروندان
متغیر مستقل

ضریب همبستگی پیرسون

تعداد

سطح معنی داري )(sig

دينداری

0/169

384

0/001

بر اساس دادههای بدست آمده از آزمون در جدول شماره 2و با توجه به سطح معنی داری
( ،)sig≤0/05بين دينداری شهروندان با مدارای اجتماعی آنها رابطه معنی داری مشاهده میشود كه اين
رابطه مثبت و مستقيم است .بنابراين فرضيه دوم تأييد میشود .به اين معنا كه با افزايش دينداری
شهروندان ميزان مدارای اجتماعی آنها افزايش میيابد.
فرضيه سوم :بين اعتماد اجتماعی شهروندان و مدارای اجتماعی آنها ارتباط معنا دار وجود دارد؟
جدول .3ضریب همبستگی بین اعتماد اجتماعی و مداراي اجتماعی شهروندان.
متغیر مستقل

ضریب همبستگی پیرسون

تعداد

سطح معنی داري )(sig

اعتماد اجتماعی

0/105

384

0/040

بر اساس دادههای بدست آمده از آزمون در جدول شماره 3و با توجه به سطح معنی داری
( ،)sig≤0/05بين اعتماد اجتماعی شهروندان با مدارای اجتماعی آنها رابطه معنی داری مشاهده میشود كه
اين رابطه مثبت و مستقيم است .بنابراين فرضيه سوم تأييد میشود .به اين معنا كه با افزايش اعتماد
اجتماعی شهروندان ميزان مدارای اجتماعی آنها افزايش میيابد.
فرضيه چهارم :بين ارزشهای ابراز وجود شهروندان و مدارای اجتماعی آنها ارتباط معنا دار وجود دارد؟
جدول .4ضريب همبستگی بين ارزشهای ابراز وجود و مدارای اجتماعی شهروندان.
متغیر مستقل

ضریب همبستگی پیرسون

تعداد

سطح معنی داري )(sig

ارزشهای ابراز وجود

0/152

384

0/003

براساس دادههای بدست آمده از آزمون در جدول شماره 4و با توجه به سطح معنی داری (،)sig≤0/05
بين ارزشهای ابراز وجود شهروندان با مدارای اجتماعی آنها رابطه معنی داری مشاهده میشود كه اين
رابطه مثبت و مستقيم است .بنابراين فرضيه چهارم تأييد میشود .به اين معنا كه با افزايش ارزشهای ابراز
وجود شهروندان ،ميزان مدارای اجتماعی آنها افزايش میيابد.
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فرضيه پنجم :بين فردگرايی شهروندان و مدارای اجتماعی آنها ارتباط معنا دار وجود دارد؟
جدول .5ضریب همبستگی بین فردگرایی و مداراي اجتماعی شهروندان.
متغیر مستقل

ضریب همبستگی پیرسون

تعداد

سطح معنی داري )(sig

فردگرايی

-0/041

384

0/423

بر اساس دادههای بدست آمده از آزمون در جدول شماره  5و با توجه به سطح معنیداری
( ،)sig≤0/05بين متغير فردگرايی با مدارای اجتماعی شهروندان رابطه معنی داری مشاهده نمی شود و
قابليت تعميم به جامعه آماری پژوهش را ندارد.
فرضيه ششم :بين جزم انديشی شهروندان و مدارای اجتماعی آنها ارتباط معنا دار وجود دارد؟
جدول .6ضریب همبستگی بین جزم اندیشی با مداراي اجتماعی شهروندان.
متغیر مستقل

ضریب همبستگی پیرسون

تعداد

سطح معنی داري )(sig

جزم انديشی

-0/060

384

0/239

بر اساس دادههای بدست آمده از آزمون در جدول شماره  6و با توجه به سطح معنی داری
( ،) sig≤0/05بين متغير جزم انديشی با مدارای اجتماعی شهروندان رابطه معنی داری مشاهده نمی شود و
قابليت تعميم به جامعه آماری پژوهش را ندارد.
فرضيه هفتم :بين احساس امنيت شهروندان با مدارای اجتماعی آنها رابطه معنا داری وجود دارد؟
جدول .7ضریب همبستگی بین احساس امنیت با مداراي اجتماعی شهروندان.
متغیر مستقل

ضریب همبستگی پیرسون

تعداد

احساس امنيت

0/123

384

سطح معنی داري

)(sig

0/016

بر اساس دادههای بدست آمده از آزمون در جدول شماره 7و با توجه به سطح معنی داری
( ،)sig≤0/05بين احساس امنيت شهروندان با مدارای اجتماعی آنها رابطه معنی داری مشاهده میشود كه
اين رابطه مثبت و مستقيم است .بنابراين فرضيه هفتم تأييد میشود .به اين معنا كه با افزايش احساس
امنيت شهروندان ،ميزان مدارای اجتماعی آنها افزايش میيابد.

رگرسیون چندگانه
در اين قسمت مدل نظری تحقيق مورد سنجش قرار گرفته و متغيرهای مستقل تحقيق كه دارای رابطه
معنی داری با متغير وابسته مدارای اجتماعی می باشد ،مورد تجزيه و تحليل قرار میگيرد.
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جدول .8مقدار ضریب همبستگی و ضریب تعیین متغیرهاي مستقل تحقیق بر مداراي اجتماعی شهروندان
متغیر
دينداری
اعتماد اجتماعی
ارزشهای ابراز
وجود
احساس امنيت

ضریب

ضریب

ضریب تعیین تعدیل

خطاي برآورد انحراف

همبستگی

تعیین

یافته

استاندارد

0/169
0/105

0/0285
0/0110

0/026
0/008

9/11770
9/19931

0/152

0/0231

0/02

9/14297

0/123

0/0151

0/013

9/17952

در اين قسمت سعی بر آن است كه مدل نظری تحقيق و مهمترين متغيرهای تأثيرگذار بر مدارای
اجتماعی مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد .برای پيش بينی رابطه معنی داری متغيرهای مستقل دينداری با
ضريب تعيين ( ،)0/0285اعتماد اجتماعی ( ،)0/0110ارزشهای ابراز وجود ( )0/0231و احساس امنيت با
ضريب تعيين ( )0/0151از تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شده است كه مقدار ضريب تعيين هر كدام از
متغيرهای مستقل كه تغييرات متغير وابسته مدارای اجتماعی را تبيين می كند ،نشان ميدهد.
جدول .9نتایج خالصه مدل رگرسیون متغیرهاي مستقل تحقیق بر مداراي اجتماعی شهروندان
ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل یافته

مقدارf

سطح معنا داري

0/247

0/061

0/059

24/898

0/000

بر اساس دادههای جدول  9ضريب تعيين ) 0/059 (R2به دست آمده است بدان معناست كه حدود
 5/9درصد از واريانس (تغييرات) مدارای اجتماعی توسط متغيرهای دينداری ،اعتماد اجتماعی ،ارزشهای
ابراز وجود و احساس امنيت تبيين میشود .مقدار آماره به دست آمده  )24/898( fدر سطح خطای كوچكتر
از  0/05معنادار است.
جدول .10ضرایب رگرسیون متغیرهاي مستقل با مداراي اجتماعی
متغیرها

ضریبB

خطاي انحراف استاندارد

احساس آنومی
دينداری
اعتماد اجتماعی
ارزشهای ابراز وجود
فرد گرايی
جزم انديشی
احساس امنيت

-0/086
0/15
0/163
0/258
-0/079
-0/135
0/162

0/087
0/045
0/079
0/086
0/099
0/115
0/067

ضریب
بتا
-0/05
0/169
0/105
0/152
-0/041
-0/06
0/123

آمارهT

سطح معناداريSig

-0/981
3/342
2/056
3
-0/802
-1/179
2/428

0/327
0/001
0/04
0/003
0/423
0/239
0/016
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متغيرهای وارد شده در معادله رگرسيون كه هسته اصلی تحليل رگرسيون میباشد ،در جدول باال آمده
است .با توجه به سطح معنی داری متغيرهای مستقل دينداری ،اعتماد اجتماعی ،ارزشهای ابراز وجود و
احساس امنيت كه كمتر از خطای مفروض در پژوهش ( )0/05است ،در مدل معنا دار است.
تبیین مدل نظري تحقیق

بحث و نتیجه گیري
هدف اصلی از اين تحقيق ،بررسی جامعه شناختی چالشها و فرصتهای مرتبط با مدارای اجتماعی در بين
شهروندان شهر تهران بوده است .نتايج تحقيق بيان كننده متغير دينداری با ميانگين  4/46و انحراف معيار
 0/743و متغير اعتماد اجتماعی با ميانگين  4/52و انحراف معيار  ،0/693متغير ارزشهای ابراز وجود با
ميانگين  4/28درصد و انحراف معيار  0/774و متغير احساس امنيت با ميانگين  4/82درصد و انحراف
معيار  0/438میباشد كه نشان دهنده رابطه دينداری ،اعتماد اجتماعی ،ارزشهای ابراز وجود و احساس
امنيت با مدارای اجتماعی شهروندان میباشد .نتايج آزمون فرضيات نشان داد كه رابطه معنادار و مستقيمی
بين متغيرهای مستقل دينداری ،اعتماد اجتماعی ،ارزشهای ابراز وجود و احساس امنيت با متغير وابسته
مدارای اجتماعی میباشد.
فرضيه يک ،رابطه آنومی با مدارای اجتماعی شهروندان را بررسی میكند .با توجه به نتايج آزمون اين
فرضيه ،رابطه معناداری بين متغير آنومی با مدارای اجتماعی شهروندان وجود ندارد .به عقيده مرتن ،آنومی
عدم تطابق بين اهداف و وسايل جمعی مورد قبول جامعه میباشد .وی در كتاب نظريه اجتماعی و ساختار
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اجتماعی ،موضوع ساخت اجتماعی و بیهنجاری را مطرح نموده و معتقد است كه احساس واقعی
سرخوردگی ،درماندگی ،بیعدالتی و ...به تنهايی از هيچ يک از اين عوامل بر نمی خيزد ،بلكه از روابط
خاص ميان آنها پديد میآيد .بنابراين اگر توزيع واقعی امكانات و فرصتها دگرگون شود ،رفتارهای همساز
با قواعد اجتماعی كه بايد موجب نيل به اهداف گردند كارايی خود را از دست داده و باعث ناراحتی و نهايتاً
آنومی و بیهنجاری گرديده و با مختل كردن قدرت هنجارهای اجتماعی و ناهنجاری باعث فشار بر
سيستم اجتماعی میگردد ( گالتزر .)170 :1378 ،1دوركيم مفهوم آنومی را در سطح فردی نوعی نابسامانی
فردی میداند كه فرد ،پوچی و بیقراری را تجربه میكند و آنومی در سطح اجتماعی را نشانگر نوعی
اختالل ،اغتشاش و بیهنجاری در نظام اجتماعی میداند .بنابراين آنومی و بیهنجاری به عنوان شاخصی
كه باعث عدم انسجام اجتماعات انسانی میگردد بايد مورد توجه قرار گيرد .فرضيه دو ،رابطه دينداری با
مدارای اجتماعی شهروندان را بررسی میكند .با توجه به نتايج آزمون اين فرضيه ،رابطه مثبت و مستقيمی
بين متغير دينداری با مدارای اجتماعی شهروندان وجود دارد .يعنی هر چه ميزان دينداری شهروندان بيشتر
باشد ،ميزان مدارای اجتماعی شهروندان هم بيشتر میباشد .نتايج اين فرضيه با نتايج تحقيقات افراسيابی
( ،)1390مجتهد شبستری ( ،)1377سينتانگ ،)2013( 2موناوار ( ،)2012و كيم ژنگ ،)2010( 3همسو است.
بر اساس نظريه دوركيم كاركرد مهم دين تقويت وجدان جمعی و انسجام اجتماعی است .به اعتقاد دوركيم،
دين ،هنجارهايی را برای وجدان جمعی تجويز میكند و انتظار دارد كه اعضای جامعه آن را درونی كرده و
بر مبنای آن عمل كنند .فرضيه سوم ،رابطه اعتماد اجتماعی شهروندان با مدارای اجتماعی آنان بررسی
میكند .با توجه به نتايج آزمون اين فرضيه ،رابطه مثبت و مستقيمی بين متغير اعتماد اجتماعی با مدارای
اجتماعی شهروندان وجود دارد .يعنی هر چه ميزان اعتماد اجتماعی شهروندان بيشتر باشد ،ميزان مدارای
اجتماعی آنان هم بيشتر میباشد .نتايج آمون اين فرضيه با نتايج تحقيقات مقتدايی ( ،)1389ميلر ( )2005و
وندر نال )2000( 4همسو است .بر اساس نظريه پاتنام وجوه گوناگون سازمانهای اجتماعی همچون
اعتماد ،هنجارها و شبكهها كه با تسهيل اقدمات هماهنگ كه باعث بهبود كارايی و افزايش سطح اعتماد
اجتماعی در جامعه می شوند و همچنين ايجاد فضايی كه در آن افراد به مبادله افكار و عقايد خود
می پردازند .براون نيز تأثير اعتماد بر مدارا را تأييد كرده و نشان داده است كه اعتماد اجتماعی با مدارا رابطه
مثبت دارد و حضور آن باعث ارتقای مدارا نسبت به ديگران میشود ( براون ،2006 ،5ص .)57فرضيه
چهارم ،رابطه ارزشهای ابراز وجود با مدارای اجتماعی شهروندان را بررسی میكند .با توجه به نتايج آزمون
اين فرضيه ،رابطه مثبت و مستقيمی بين متغير اعتماد اجتماعی با مدارای اجتماعی شهروندان وجود دارد.
يعنی هر چه ميزان اعتماد اجتماعی شهروندان بيشتر باشد ،ميزان مدارای اجتماعی آنان هم بيشتر میباشد.
نتايج اين فرضيه با نتايج تحقيقات مقتدايی ( )1389همسو میباشد .بر اساس نظريه اينگلهارت ،اخالق
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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مدارا و احترام به ارزشها و اعتقادات ديگران ،نتيجه رشد ارزشهای ابراز وجود است .از نظر اينگلهارت،
گسترش قلمرو انتخاب انسانی منجر به گرايش به سمت ارزشهای ابراز وجود میگردد .به عبارت ديگر
ارزشهای ابراز وجود زمانی كه تهديدات وجودی كاهش میيابد ،تمايل به گسترده شدن دارد .بر اين
اساس در جوامع دارای نظام ارزشی مبتنی بر ابراز وجود تأكيد فزايندهای بر آزادیهای فردی مدارا نسبت
به ساير گروهها و افراد میگردد .فرضيه پنجم ،رابطه بين فردگرايی با مدارای اجتماعی شهروندان را
بررسی میكند .با توجه نتايج آزمون اين فرضيه ،رابطه معناداری بين متغير فردگرايی با مدارای اجتماعی
شهروندان وجود ندارد .نتايج اين فرضيه ،با نتايج تحقيقات فرزام ( ،)1395پورسردهايی ( )1389و بهمن پور
( ،)1387همسو میباشد .بر اساس نظريه تريانديس ،در فرهنگهای فردگرا ،تقدم اهداف فردی بر اهداف
جمعی و شكل گيری رفتار اجتماعی بر مبنای سود و زيان فردی میباشد .اعضای فرهنگهای فردگرا
دارای عناصر فرد گراتر هستند .فردگراها درون گروههای بسياری دارند و كمتر به يک گروه وابسته هستند
و در صورت همنوايی به سادگی درون گروه شان را تغيير میدهند .شوارتز هم معتقد است كه فردگراها،
اهداف فردی را به كار میگيرند كه میتواند با اهداف درون گروه شان سازگار باشد يا نباشد و اگر مغايرتی
بين اين دو وجود داشته باشد ،فرد گراها اولويت را به اهداف فردی شان میدهند .فرضيه ششم ،رابطه بين
جزم انديشی با مدارای اجتماعی شهروندان را بررسی میكند .با توجه به نتايج آزمون اين فرضيه ،رابطه
معناداری بين متغير جزم انديشی با مدارای اجتماعی شهروندان وجود ندارد .نتايج اين فرضيه با نتايج
تحقيقات حسين زاده ( ،)1389پورسردهايی ( )1389و بهمن پور ( )1387و مقتدايی ( )1389همسو
میباشد .بر ساس نظريه هينكلی ،تمايالت فردی ،تأثير و مشاركت را بر مدارا مشروط میكند .ممكن است
ويژگی هايی مانند دگماتيسم با تحريک متفكران دگماتيک به عنوان جدالی بين كنشگران كه به لحاظ
اخالقی خوب يا بد هستند از يادگيری دموكراتيک جلوگيری كند .اين چهارچوب شناختی میتواند به تغيير
فرصت برای فراگيری ارزش مدارا در يک موقعيت ،به منظور تبلور اين عقيده كه گروههای متعدد مورد
تنفر ،شايسته حقوق دموكراتيک نيستند ،كمک كنند .فرضيه هفتم ،رابطه احساس امنيت با مدارای
اجتماعی شهروندان را بررسی میكند .با توجه به نتايج آزمون اين فرضيه ،رابطه مثبت و مستقيمی بين
متغير احساس امنيت با مدارای اجتماعی شهروندان وجود دارد .يعنی هر چه ميزان اساس امنيت شهروندان
بيشتر باشد ،ميزان مدارای اجتماعی آنان هم بيشتر میباشد .نتايج اين فرضيه با نتايج تحقيقات مقتدايی
( )1389و افراسيابی ( )1390همسو میباشد .بر اساس نظريه دنيس چونگ ،احساس امنيت اجتماعی،
محور به وجود آمدن بردباری و فرايند سازگاری است ،زيرا امنيت اجتماعی يكی از متغيرهای مهم و
اساسی در رابطه با مدارای اجتماعی است و فضای امن حاكم بر جامعه ،فرصت بيشتری را برای هم
پيوستگی و مدارای اجتماعی در جامعه فراهم میسازد .دنيس چونگ معتقد است ،هر چيزی كه خطرناک
ت ر به نظر برسد ،كمتر در مورد آن بردباری به خرج داده خواهد شد و به همين جهت احساس امنيت در
جامعه ،مدارای اجتماعی را در پی خواهد داشت.
برای پيش بينی رابطه معناداری متغيرهای مستقل دينداری با ضريب تعيين ( ،)0/028اعتماد اجتماعی
( ،)0/011ارزشهای ابراز وجود ( )0/023و احساس امنيت با ضريب تعيين ( )0/015از تحليل رگرسيون
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چندگانه استفاده گرديد كه مقدار ضريب تعيين هر كدام از اين متغيرهای مستقل ،تغييرات متغير وابسته
مدارای اجتماعی را تبيين میكند .بنابراين با توجه به متغيرهای وارد شده در معادله رگرسيون و سطح معنا
داری متغيرهای مستقل اثرگذار بر متغير وابسته مدارای اجتماعی كه كمتر از خطای مفروض در پژوهش
( )0/05است و به همين دليل متغيرهای مستقل دينداری ،اعتماد اجتماعی ،ارزشهای ابراز وجود و
احساس امنيت اجتماعی در مدل معنادار است .از بين متغيرهای مستقل تحقيق ،دينداری با ضريب بتای
( ،)0/169ارزشهای ابراز وجود با ضريب بتای ( ،)0/152احساس امنيت با ضريب بتای ( ،)0/123احساس
اعتماد اجتماعی با ضريب بتای ( )0/105و فردگرايی با ضريب بتای ( ،)0/041آنومی با ضريب بتای
( )0/05و جزم انديشی با ضريب بتای ( )0/06میباشد.

پیشنهادات و توصیههاي تحقیق
روابط اجتماعی ،ارتباط مثبتی با مدارای اجتماعی دارد .بنابراين توسعه مهارتهای اجتماعی از طريق
نهادهايی همچون خانواده ،مدرسه ،دانشگاهها و سازمانها میتواند بستر الزم را برای برقراری روابط بيشتر
در جامعه را فراهم سازد .همچنين با توجه به يافتههای پژوهش كه بيانگر عدم رابطه مثبت بين متغيرهای
فرد گرايی و جزم انديشی با مدارای اجتماعی میباشد ،پيشنهاد میشود كه در پژوهشهای آتی متفكران
علوم اجتماعی راهكارهايی جهت تقويت مدارای اجتماعی اين افراد ارائه دهند .در مجموع اين پژوهش
میتواند از نگاه روان شناسی ،علوم تربيتی و ميان رشتهای مانند روان شناسی اجتماعی مورد تحليل قرار
گرفته تا نتايج همه جانبه تری را ارائه نمايد.
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