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چکیده
مدارا به معني تحمل تنوع ذاتي گروههای بزرگ اجتماعي ،ميتواند به عنوان یک اثر سینرژیک
ویژگيهای فردی و محیطي اقتصادی اجتماعي درنظر گرفته شود .این مقاله پژوهشي درصدد است تا
نشان دهد چگونه متغیرهای اقتصادی همچون متوسط درآمد ،منطقه سکونت و ...ميتوانند بر میزان مدارا
در بین شهروندان موثر واقع شوند .از این رو ،برای سنجش مدارای اجتماعي در جامعه مورد مطالعه با
استفاده از روش پیمایشي و مقیاسي چند بعدی بر پایه مدل كینگ (با ابعاد مدارای فردی ،اجتماعي،
سیاسي ،جنسیتي ،مذهبي) پرداخته و با احتساب حجم نمونه به میزان  400نفر ،جمعیت نمونه از افراد 15
سال به باالی شهر مشهد به وسیله نمونهگیری خوشهای انتخاب شده است .با استفاده از پرسشنامه به
جمعآوری دادهها اقدام شده و دادهها به وسیله نرمافزارهای مرتبط تحلیل و گزارش شدهاند .بر اساس
یافتههای تحقیق ،در جامعه مورد مطالعه ،میزان شاخص كل مدارا در سطح متوسط است .در حالي كه
میزان سرمایه اقتصادی پایین گزارش شده است .در بین ابعاد شاخص مدارا ،مدارای فردی و اجتماعي در
سطح متوسط به باال و مدارای جنسیتي و مدارای سیاسي در سطح پایین قرار دارند .با این حال ،بین
میزان سرمایه اقتصادی و میزان مدارا در بین شهروندان رابطه مثبت وجود دارد .دو متغیر اعتماد تعمیم
یافته و مشاركت اجتماعي در بهبود میزان مدارا در بین شهروندان موثر هستند .بدین ترتیب كه
شهرونداني كه سرمایه اقتصادی و در نتیجه منابع بیشتری برای شركت در فعالیتهای انجمني و ایجاد
روابط مداوم با سایر شهروندان دارند از اعتماد تعمیم یافتهتری نیز برخوردار بوده و انعطاف بیشتری در
مقابل پذیرش تفاوتها از خود نشان ميدهند.
واژگان کلیدی :مدارا ،سرمایه اقتصادی ،مشاركت اجتماعي ،اعتماد
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مقدمه و بیان مسأله
جامعه یک شبکه پیچیده از تعامل بین اعضای آن است .به منظور تسهیل و به عنوان واسطه
چنین تعامالتي ،اعضای جامعه نهادها و سازوكارهای تعاملي ایجاد ميكنند ،مجموعهای از قوانین
مشترک را ایجاد ميكنند ،پارادایمهای فرهنگي را به عنوان ابزاری برای ارزشگذاری و توجیه
اهداف اجتماعي و طراحي معماری محیط اجتماعي ترسیم ميكنند .در طي فرایندهای مربوطه،
افراد دیدگاهها ،ایدهها ،عقاید ،عادات و الگوهای رفتاری ذاتي خود را با یکدیگر درگیر ميكنند و
به اشتراک ميگذارند .ویژگيهای سازنده چنین عناصری ممکن است بهطور قابل توجهي
متفاوت باشد .با این حال ،این ویژگيها ممکن است مکمل یکدیگر نیز باشند .از اینرو ،توسعه
پایدار اجتماعي به همافزایي مداوم توانایيهای متمایز فردی بستگي دارد .شرط اصلي برای چنین
همافزایي ،پذیرش تمایز افراد نه تنها به عنوان امری قابل تحمل ،بلکه طبیعي و مطلوب است
(دیما.)2 :2015 ،1
هدف از نگارش این مقاله آن است كه نشان دهد چگونه مدارا ،با توانایي عمومي برای
پذیرش تنوعها ،تحت تأثیر توزیع ثروت قرار دارد .همانطور كه تابلیني )2010( 2و فلوریدا3
( )2006بیان ميكنند ،رفتار عدم مدارا ،رشد اقتصادی و توسعه اجتماعي را از طریق كاهش
اعتماد و همکاری بین كارگزاران اقتصادی ،ممانعت از حركت آزاد ایدهها و استعدادها و حمایت از
فساد و قیومیت سیاسي تحت تاثیر قرار ميدهد .همچنین ،بیورنسکوف )2004( 4در مورد اهمیت
مدارا در افراد برای رشد اقتصادی بحث كرده و نشان ميدهد كه نابرابری باعث كاهش رشد
اقتصادی ميشود ،اما در جوامعي كه مردم این نابرابری را نسبتاً ناعادالنه ميدانند ،این تاثیر
بیشتر است.
همانطور كه گفته شد ،مدارا ،به عنوان یک پدیده اجتماعي ،ميتواند بر روندهای مختلف
مربوط به رشد اقتصادی موثر باشد و این امر نیز به نوبه خود بر سیمای مؤلفههای طراحي
اقتصادی و اجتماعي تأثیر ميگذارد .همانطور كه لي )2014( 5استدالل ميكند ،مدارا نشان دهنده
عنصر اصلي یک فرهنگ سیاسي دموكراتیک و نشانگر انسجام اجتماعي است.
مدارای اجتماعي را ميتوان محصول فرعي خصوصیات محیط اجتماعي و سیاسي دانست.
وضعیت دموكراتیک ،نهادها و سازوكارهای اجتماعي درگیر در تعامل افراد و گروههای اجتماعي،
هنجارها ،قوانین و ارزشهای مشترک به طور خاص تعدیل كننده تعامالت بین اعضای جامعه
است .سطح مشخصي از مدارا را ميتوان از طریق یادگیری بین نسلي منتقل كرد و از طریق
1.
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آموزش و تجربیات زندگي افراد به دست آورد .همچنین ،مقدار معیني از مدارا تحت تاثیر روابط
پیچیده بین افراد طي فعالیت اقتصادی و فرایندهای اجتماعي مرتبط با آن ،ایجاد ميشود .چنین
فعالیتها یي فقط حمایت مادی برای موجودیت جامعه فراهم نميكند بلکه پویایي اجتماعي و
پیکربندی زمینه اجتماعي را نیز متاثر ميسازد .در نتیجه ،وضعیت اقتصادی یک جامعه با نحوه
پیوند اعضای آن مرتبط است.
به طور كلي ميتوان گفت ،مدارای اجتماعي در پیوند با توسعه اقتصادی افزایش ميیابد:
«اگرچه ارتباط مستقیمي بین منابع اقتصادی و عملکرد این مؤلفهها وجود ندارد ،اما كشورهای با
درآمد باال بطور قابل توجهي از كشورهای كم درآمد و كشورهای دارای درآمد متوسط در زمینه
مدارای اجتماعي پیشي ميگیرند» (پورتر.)73 :2015 ،1
سبکهای مختلف توزیع درآمد ميتواند به سطح بیشتری از رقابت اجتماعي (برای دستیابي
به مشاغل ،مزایای اجتماعي ،مراقبتهای بهداشتي ،دسترسي به تحصیالت و شرایط زندگي
بهتر) یا حتي تقابل (برای كسب وضعیت اجتماعي باالتر و موقعیتهای مسلط اجتماعي) منجر
شود .یا بر عکس ،ممکن است افزایش انسجام اجتماعي را تسهیل كند (دیما.)5 :2015 ،
از این رو ،مقاله حاضر دادههایي تجربي برای اثبات یا عدم اثبات این نظریه فراهم ميكند
كه آیا ميتوان مدارای اجتماعي را با استفاده از مولفههای اجتماعي سرمایه اقتصادی همچون
نحوه توزیع درآمد در جامعه و ارزشیابي خود و دیگران توسط افراد در قالب این سرمایه توضیح
داد یا خیر.
در خصوص وضعیت مدارا در كشورمان ،آمار و اطالعات وثیقي در اختیار نیست .از این رو،
به برخي از آمار رسمي كشور و مطالعات دانشگاهي كه ميتواند تا حدودی وضعیت را روشن
نماید ،اشاره ميشود :بر اساس سالنامه آماری سال  1395خراسان رضوی با داشتن  74995مورد
نزاع فردی و 290مورد نزاع دستهجمعي بعد از تهران در رتبه دوم از حیث تعداد نزاع قرار دارد
(سالنامه آماری .)558 :1395 ،بر اساس آمار رسمي سازمان پزشکي قانوني خراسان رضوی
( ،)1398میانگین آمار نزاع در این استان طي  10سال گذشته حدود پنج درصد افزایش داشته
است (سایت سازمان پزشکي قانوني كشور .)2این افزایش خشونت خود نشان دهنده تبعات اولیه و
آشکار فقدان و یا كاهش مدارا در بین شهروندان ميباشد .بنابراین ،مدارا امکان همزیستي
مسالمتآمیز افرادی را كه دیدگاههای متفاوتي دارند ،در یک جامعه واحد فراهم آورده است زیرا
عدم نهادینه شدن روحیه مدارا در كنشگران طیف گستردهای از تعارضات را به وجود آورده است
كه دامنه آن از سطح برخوردهای محدود میان كنشگران فردی آغاز و تا سركوب و حذف عقاید
1. Porter
2. http://www.lmo.ir/web_directory/54011-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9.html
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متفاوت در سطح ساختارهای وسیعتر مانند جوامع و دولتها ادامه ميیابد .ما هر روزه شاهد بروز
خشونت به اشکال مختلف به صورت لفظي و كالمي همچون دشنام ،داد و فریاد و غیره و یا
حتي خشونت جسماني مالیم و شدید از هل داد ،ضرب و جرح تا قتل ،در اطراف خود هستیم
(تریاندیس .)25 :1996 ،1یافتههای مطالعات دانشگاهي نشان ميدهد عدم اشتغال و ضعف مالي
(نظری ،)1386 ،احساس محرومیت نسبي (حسینزاده )1390 ،و فقر (داوری )1392 ،از عوامل
موثر در گرایش به نزاع است.
بر اساس مطالعهای در سال تحصیلي  1384-1383در بین دانشجویان ،محقق اردبیلي
میزان مدارای دیني در بازه ( ،2/10 )3-0مدارای ملیتي  ،2/47مدارای قومیتي  ،2/64مدارای
سیاسي  2/13و مدارای با مجرمان  2/31بوده است .در همین تحقیق كل مدارای اجتماعي 1/92
بوده است (سراجزاده و همکاران .)130 :1383 ،در مطالعه دیگری در بین ساكنان باالی  18سال
شهر اصفهان ،مدارای اجتماعي زنان برابر با  107و مردان برابر با  106بوده است (بازه نمره -34
( )170ادیبي سده و همکاران .)368 :1390 ،مطالعه دیگری در بین دانشجویان دانشگاه عالمه
طباطبایي در سال تحصیلي  1388-1387حاكي از آن است كه مدارای اجتماعي  ،3/8مدارای
سیاسي  ،4/5مدارای اخالقي-رفتاری  3/2در بازه  5-1ميباشد (شارعپور و همکاران.)80 :1388 ،
همانطور كه مشاهده ميشود میزان مدارا و ابعاد آن در مطالعات مختلف نشان از پایین
بودن میزان مدارا است .از این رو ،مطالعه حاضر در صدد است تا نشان دهد آیا سرمایه اقتصادی
و مولفههای آن ميتواند در افزایش میزان مدارا موثر واقع شود یا خیر.

مبانی نظری تحقیق
مدارا
واژه «مدارا» در زبانهای اروپایي ،از ریشهی التین «تولرو »2به معنای تحمل كردن ،اجازه دادن
و ابقا كردن است .این واژه با مصدر «تولو »3به معنای حمل كردن یا بردن و اجازه دادن است
(ژاندرون )17:1378 ،و در معناى جدید غربى آن ،بیشتر برای ویژگى روش سیاسى حکومت به
كار مىرود تا شیوههاى اخالقى یا دینى .درحالىكه تساهل و تسامح یا مدارا در ادبیات فارسى،
بیشتر مفهومى اخالقى است تا سیاسى .اما این واژه در فارسى به معناى تساهل ،تسامح ،مدارا،
شکیبایي و تحمل ترجمه شده است( .فوالدی.)100 :1379 ،
پیر بیل 4نخستین فردی بود كه در غرب نظریه تساهل را در كتابي به نام «مجبورشان كن
تا بگروند» در دفاع از مدارای مذهبي ارائه كرده است .او باور به دین را برداشت و خداوند را
1. Triandis
2. Tolero
3. Tollo
4. Perre Bayle
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دیدگاهي شخصي و ذهني ميدانست و معتقد بود كه چون خرد انسان فاقد قابلیت مطلق است
پس یک راه وجود دارد و آن پذیرش «اصل عدم ایقان» است .عدهای از صاحبنظران این تعریف
را بنیاد نظری و عملي مدارا قلمداد ميكنند (رضوی.)1392 ،
جان الک كه در سال  1687چشمانداز نظری خود را در كتابي تحت عنوان رسالهای در باب
تساهل به رشته تحریر درآورد ابتدا باید سد بزرگ عدم تساهل در اروپا و به ویژه در انگلستان را
از سر راه برميداشت .جایگزیني تجربه و احساس فردی به جای مرجعیت سنتها و عقاید تثبیت
شده ،كمک شایاني به روح فردگرایي و تکثر و تساهل ميكرد .عدم خشونت كه در اندیشه الک
به صورت تساهل مذهبي نمود ميیابد عبارت است از قبول و پذیرش آنچه كه قبول نداریم و به
آن معترضیم ،اما این اعتراض همواره معطوف به یک نوع خویشتنداری و صیانت خود از طرد و
انهدام یک تفکر یا یک اندیشه است (الک .)7 :1377 ،او ميخواهد وظایف دولت و كلیسا و نیز
وسایلي را كه قانوناً در اختیارشان گذاشته ،را به تناسب هدفي كه هر یک دنبال ميكنند ،از هم
جدا سازد .بنا بر گفتۀ وی ،اشخاص ،كلیساها و حتي دولت به بهانۀ دین ،حق تجاوز به حقوق
مدني و مواهب دنیوی دیگران را ندارند و قدرت فرمانروا نیز تا بدان جا نميرسد كه بتواند با
استفاده از نیروی قوانین خود ،احکام ایمان و اشکال عبادات را معین كند (الک177 ،؛ شریفي:
 .)22بنابراین ،الک تنها وظیفه حاكم یا دولت را تأمین امنیت ،سالمت ،حفظ جان و مال مردم
ميداند و ایمان اجباری را بيپایه و پیامد زور در تحمیل مسائل دیني ریاحي ميداند (سادا -
ژاندرون )99-100 :1378 ،بنابراین ،استدالل الک در تأیید تساهل ،استداللي اساساً سیاسي است
و نه دین پژوهانه (سادا -ژاندرون.)78 :1378 ،
مفهوم تساهل در اندیشه میل 1به كمال خود رسید .او خطوطي را كه الک در باب تساهل
ترسیم نموده بود را با قوت بیشتری دنبال كرد و اغلب محدودیتهایي را كه جان الک برای
مفهوم تساهل قائل شده بود ،كنار گذاشت .به نظر میل ،تنها توجیه برای دخالت در آزادی
دیگران و عدم تساهل این است كه به واسطۀ این اعمال ،آزادی دیگران به خطر افتد (گلشاهي،
 .)34 :1377استوارت میل خطوطي را كه جان الک در باب مسئله مدارا ترسیم نموده بود را با
این اعتقاد كه مدارا امری اخالقي است و الزمه آن ،وجود تعدد در مکاتب است با قوت بیشتری
پیگیری كرد .مبنای تفکر میل مبني بر پلورالیسم است بدین دلیل كه معتقد است نه تنها تنوع
باید وجود داشته باشد بلکه دولت نیز باید در حفظ و بسط آن بکوشد همچنین مؤكد آن است كه
اگر انسانها بخواهند خودمختار باشند باید حق انتخاب داشته و این حق انتخاب ممکن نیست
مگر در جامعهای كه تنوع و تعدد افکار وجود دارد (بهشتي26-25 :1376 ،؛ شریفي)23 :1392 ،
1. John Stuart Mill
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گرامشي 1نیز مدارا اعتقاد را نه موضعي كامالً نظری و فضیلتي اخالقي یا نمایانگر تکلیف
احترام به دیگری ميداند ،بلکه آن را به عمل مؤثر (پراكسیس (2ربط ميدهد ،بدین معنا كه آن را
شرط تعهد گروه اجتماعي و عمل سیاسي و نقطۀ مقابل بيتفاوتي ميداند ،با این دید مدارا از نظر
گرامشي ،روش گفت و شنود بین انسانهاست ،انسانهایي كه در اساس با هم توافق دارند و
ميكوشند تا بین اصول مشترک علمي خود و عملي كه باید مشتركاَ انجام دهند هماهنگي ایجاد
كنند .اما آن چه را كه گرامشي بر آن تاكید ميكند این است كه در مورد خطا و اشتباه هیچ
مدارایي نميتواند وجود داشته باشد ،زیرا اگر كسي در اشتباه باشد و از گفت و شنود سرباز زند ،به
این بهانه كه هر كس حق دارد همان گونه بیندیشد كه خود ميخواهد و درست ميداند ،دیگر
نميتوان با او مدارا كرد ،زیرا آزادی اندیشیدن مساوی با آزادی خطا كردن و در اشتباه بودن
نیست(سادا -ژاندرون)217-214 :1378،
از منظر جامعه شناختي ،جامعه شناساني از جمله كینگ 3تحمل و مدارا را بخشي از سرمایه
اجتماعي ميدانند .سرمایه اجتماعي و سرمایه انساني دو مفهوم درهم تنیدهاند .بنابراین ،بدون
تحمل و مدارا نمي توان از سرمایه انساني استفاده مطلوب نمود .هنگامي كه افراد اعتماد متقابل و
روابط مبتني بر همکاری داشته باشند ،كار گروهي به شکل موثر انجام خواهد گرفت .روابط
انساني مطلوب ،تعیین كننده سطح عملکردی سازمانهای جامعه است .به این ترتیب ،جوامع و
سازمانهایي كه تحمل و مدارای بیشتری دارند ،دارای افراد با سرمایه انساني بیشتر هستند و
موجب ایجاد زمینه رسیدن به وضعیت رضایت نسبي ،جذب افراد دارای افکار گوناگون و استفاده
موثرتر از سرمایههای فکری و انساني در سازمان ميگردند؛ در حالي كه تحمل و مدارا نکردن
موجب از دست رفتن بخش عظیمي از منابع انساني در جامعه ميشود .كینگ مفهوم مدارا را از
رفتارای مشابه با رفتار مداراگرایانه تفکیک ميكند و برای مدارا سه بعد مدارای هویتي (اعمال
مدارا نسبت به ویژگيهای دیگران مانند ملیت ،دین و قومیت و ،)...مدارای سیاسي و مدارای
اخالقي_ رفتاری را در نظر گرفته است(روزبهاني.)1398 ،
از دیدگاه هابرماس «تنها وقتي ميتوان از مدارا سخن گفت كه همه كساني كه در آن
مشاركت ميكنند ،نفي و طرد كردن خود را به نحوی عاقالنه براختالف معرفتي اعتقادات و
مواضع كه همیشه تداوم خواهد یافت استوار كنند»(نظام بهرامي )102 :1381 ،از منظر هابرماس،
مدارا زماني حاصل ميشود كه مباحثهكنندگان در زیست جهان با همدیگر بحث كنند و هر فردی
(فارغ از هر تقسیمبندی) این امکان را داشته باشد كه در گفتگوی آزاد شركت داشته باشد .وی در
این باره معتقد است كه «ميتوان اظهار كرد كه زیست جهان مکان متعالي است كه گوینده و
شنونده در آن با یکدیگر مواجه ميشوند و به طور متقابل ادعا ميكنند كه سخنانشان با جهان
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شان متناسب است و این همانجایي است كه آنها ميتوانند اعتبار این دعویهای خود را مورد
انتقاد و تایید قرار دهند ،عدم سازشها و توافقهای شان را حل و فصل كنند و به سازشهایي
دست یابند» (هابرماس.)126 :1987 ،
فلوریدا ( )10 :2003مدارا را اینگونه تعریف ميكند« :باز بودن ،فراگیر بودن و پذیرش
گوناگوني قومیتها ،نژادها و همه راه و رسمهای زندگي» .در حالي كه برای كرنئو و ژان1
( ،)691 :2009مدارا نشان دهنده «احترام به تنوع» و ویژگي «مشخص» جوامع غربي مدرن
است ،كه آنها را به روشني از جوامع سنتي متمایز ميكند.
مدارا ،آزاد گذاشتن دیگران برای داشتن ویژگيهای شخصي یا نگهداری عقاید و اعمالي را
توصیف ميكند كه دیگران آن را به عنوان عملي اشتباه یا تنفرانگیز در نظر ميگیرند (دنیس،2
 .)3 :2007به عبارت دیگر عمل مدارا زماني معنا دارد كه امکان استفاده از زور و خشونت وجود
داشته باشد .تحمل و مدارا به معني توجه به دیگران و یادگیری از آنها ،ارزشمند شمردن
تفاوتها ،پل زدن بر شکافهای فرهنگي ،نپذیرفتن اندیشههای قالبي غیرمنصفانه ،كشف
زمینههای مشترک و ایجاد متحدان جدید است (الینس .)2:2006 ،3وگت ،4مدارا را خویشتن
داری در برابر چیزی كه دوست نداریم یا چیزی كه نسبت به آن احساس تهدید ميكنیم ،ميداند.
او معتقد است كه ما معموالً برای حفظ یک گروه اجتماعي یا سیاسي ،ترویج هماهنگي در گروه
این راه را انتخاب ميكنیم (ولهارد .)145:2008 ،5هازاما )2010( 6مدارا را به عنوان تمایل به كنار
گذاشتن و یا چشمپوشي از ایدهها و گروههای مخالف تعریف ميكند .مدارا چیزی فراتر از
پاسخهای منفي سركوب كننده و تمرین خویشتنداری است .به نظر ميرسد تحمل توأم با
احساس مطلوبیت و رضایت است چرا كه به افراد اجازه ميدهد به روشهایي كه دیگران با آن
مخالفند ،بیاندیشند و عمل كنند (دیجکر و كومن .)2007 ،7بدین ترتیب مدارا به عنوان فضیلتي
اجتماعي و قاعدهای سیاسي ،امکان همزیستي صلحآمیز افراد و گروههایي را فراهم ميكند كه
دیدگاههای متفاوتي دارند و با روشهای متفاوت در جامعهای واحد زندگي ميكنند (گالئوتي.)2002 ،8
وگت ( )1997مدارا را یک «گرایش رفتاری »9در نظر ميگیرد؛ یعني نگرش را از خالل
رفتار درميیابد كه در این معنا ،مفهوم فوق در مقابل «نگرش »10قرار ميگیرد (فِلپس:2004 ،11
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 .)24سازه مدارا در نظر وگت از سنت علوم سیاسي ميآید كه ميپرسد :مدنیت چه نیازهایي دارد؟
پاسخي كه دانشمندان علوم سیاسي از جمله وگت به این سؤال ميدهند این است كه اساسيترین
ضرورت برای نگهداری جامعه مدني ،مداراست (فِلپس ،2004 ،كولسِنت .)1997 ،1وی بر اساس
كار سولیوان ،پیرسون و ماركوس ( )1982نشان ميدهد مدارا شامل نگرش منفي نسبت به
دیگران و حمایت از حقوق و آزادیهای آنها به طور همزمان است .در نظر وی اگر این دو جزء
بهطور همزمان ارائه نشوند ،مدارا وجود ندارد .در توصیفي كه وگت از مدارا ارائه داده كارهای
قدیميتر از قبیل كریک ( ،)1971كینگ ( )1976و كرُبِت ( )1982را با هم ادغام كرده است
(فِلپس .)25 :2004 ،
وگت مدارا را به سه دسته تقسیم ميكند كه با یکدیگر همپوشي دارند :مدارای سیاسي،
اخالقي و اجتماعي (فِلپس ،2004 ،كولسِنت .)1997 ،منظور او از مدارای سیاسي به خودداری
ارادی در مواجه با عمل افراد در فضای عمومي یا احترام به آزادیهای مدني دیگران است
(فِلپس .)26 :2004 ،به عبارت دیگر مدارای سیاسي به خودداری ارادی در مواجه با عمل افراد در
فضای عمومي زندگي اشاره دارد كه مورد عالقه و توافق نباشد (كولسِنت .)4 :1997 ،مدارای
اخالقي نیز حاكي از مدارا نسبت به اعمال دیگران در فضای خصوصي است (فِلپس.)26 :2004 ،
به عنوان مثال آیا اعمال افرادی كه از نظر جنسي غیرهمنوا هستند ،باید توسط قانون محدود شود؟
تفاوت میان مدارای سیاسي و اخالقي مربوط به حقوقي ميشود كه به دلیل توافق
شهروندان بر سر پیروی از قراردادهای اجتماعي به آنها واگذار شده است .منظور از قرارداد
اجتماعي ،توافق میان شهرونداني است كه نسبت به سهمیههای مختلف برای ساختن «خیر
عمومي »2مدارا ميكنند كه این در مقابلِ آزادی كامل افراد برای دنبال كردن زندگي مورد عالقه
شان قرار دارد .خیر عمومي ،خیری است كه برای سود تمام شهروندان ساخته ميشود ...و
محصول گفتمان منطقي درباره این مطلب است كه حق «ما» به عنوان گروهي كه اجتماع
معیني را بنا نهادهاند ،چیست؟ (كولسِنت)4 :1997 ،
به طور كلي ميتوان گفت مدارای سیاسي نسبت به كساني به كار ميرود كه در پي ایجاد
خیر عمومي هستند و مدارای اخالقي ،نسبت به كساني است كه خارج از فضای خیر عمومي ،به
دنبال ایجاد زندگي خوب برای خود هستند.
منظور وگت از مدارای اجتماعي مدارا نسبت به حالتهای مختلف انسان بودن است ،چه
ویژگيهایي كه از هنگام تولد همراه افراد است مانند رنگ پوست و جنسیت ،و چه آنهایي كه در
طول زندگي از طریق فرایند اجتماعي شدن كسب ميشوند مانند زبان صحبت كردن (فِلپس،
 ،25 :2004كولسِنت.)5 :1997 ،
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وگت اشاره ميكند این ویژگيها موضوع مدارا یا عدم مدارا نیستند بلکه اعمال و رفتارهایي
كه با ویژگيهای معیني از افراد در ارتباط هستند ،ممکن است به وسیله تصورات قالبي مناسب یا
نامناسب متصور شوند و در نتیجه مورد مدارا واقع شوند یا نشوند (فِلپس.)26 :2004 ،
چیکِرینگ و ریِسر ( )1993در بررسي آنچه آنها نیز مدارا نامیدهاند ،منحصراً روی آنچه وگت
در قلمرو اجتماعي مدارا قرار ميدهد ،تمركز كردهاند؛ اگرچه آنها اساساً روی مدارای اجتماعي
تمركز كردهاند اما مدارا نسبت به عقاید و اعمال دیگران هم در عرصه خصوصي و هم در عرصه
عمومي را نیز برشمردهاند كه با مدارای سیاسي و اخالقي در نظر وگت همپوشي دارد .آنها به
مدارا به عنوان حضور دو موقعیت توجه كردهاند :بین فرهنگي و بین فردی .به عالوه آنچه آنها به
عنوان مدارا در نظر ميگیرند با سازه وگت متفاوت است .آنها به جای اینکه روی رفتار تأكید كنند
بیشتر روی «گرایش» متمركز شدهاند (فِلپس .)2004 ،از نظر چیکِرینگ و ریِسر افرادی كه
مداراجو هستند تنها مشکالت و نامالیمتها را تحمل نميكنند بلکه عالوه بر آن ،به افراد
متفاوت از خود با آغوش باز خوش آمد ميگویند و حتي در جستجوی صمیمیت اجتماعي 1با آنها
هستند كه این به ما در تشخیص سازة آنها از حوزه مدارای سیاسي در نظر وگت كمک ميكند.
(عسگری)1388 ،
اسکارمن )1987( 2نیز به نوبه خود ،مدارا را به دو دستۀ مدارای مثبت و مدارای منفي
تقسیم كرده است .مدارای منفي به معنای عدم مداخله در امور مردم و رها كردن مردم به حال
خودشان معرفي شده است .بر پایه این نظر ،هر فرد در ارتباط با مسائل مختلف زندگي،
گزینشها و تصمیمگیریها دارای آزادی كامل است و افراد حق دخالت در محدودة آزادی فرد را
ندارند (همان) .از طرف دیگر ،مدارای مثبت به معني پشتیباني از حقوق و آزادیهای مردم برای
دستیابي به اهداف زندگي و برخورداری آنها ،به ویژه اقلیتها ،از فرصتهای برابر در جامعه است.
در سایه به كارگیری مدارای مثبت ،مردم ميتوانند به مدد خدمات اجتماعي و اقتصادی كه از
سوی دولت ارائه ميشود ،از امکانات موجود در جامعه بهرهمند شوند (افشاني.)1381 ،
پیتر كینگ ( )1976مدارا را برحسب موضوع ،به سه دستۀ هویتي ،سیاسي و رفتاری تقسیم
كرده است .این تقسیمبندی بدین ترتیب است:
 -1مدارای هویتي یعني اعِمال مدارا نسبت به ویژگيهایي كه اختیاری نیستند كه خود
شامل مدارا نسبت به هویتهای مختلف از قبیل ادیان مختلف ،ملیتهای گوناگون و قومیتهای
متمایز ميشود؛
 -2مدارای سیاسي كه ناظر به قبول حق برای گروههایي است كه مورد تأیید فرد نیستند؛
1. Social Closeness
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 -3مدارای رفتاری كه خود ناظر به سه نوع مداراست :مدارا در الگوهای روابط جنسیتي،
مدارا نسبت به جرم ،و مدارا نسبت به مجرمان (سراجزاده و دیگران1383 ،و بشیریه.)1383 ،
گلد اشمیت )1972( 1نیز به تقسیمبندی مدارا اقدام كرده و مدارای اجتماعي را به لحاظ
تحلیلي به دو دستۀ فعال و منفعل تقسیم كرده است؛ مدارای فعال نیز به نوبه خود به دو دسته
انتزاعي و عیني تقسیم ميشود .مدارای فعال انتزاعي بدین معني است كه فرد به لحاظ شفاهي
معتقد به مدارا نسبت به دیگرانِ متفاوت باشد و زماني كه فرد عالوه بر اینکه شفاهاً معتقد به
مدارا نسبت به دیگران بود عمالً نیز مدارای خود را نشان داد ،تبدیل به مدارای فعال عیني
ميشود .مدارای منفعل نیز حکایت از نوعي بيتفاوتي افراد نسبت به یکدیگر دارد مانند
شهرونداني كه در خیابان تردد ميكنند بدون اینکه به یکدیگر توجه كنند.
به اعتقاد گلد اشمیت ،اگر توسعۀ اجتماعي و توسعه در سایر عرصهها با موفقیت صورت
گرفته باشد ،مدارای منفعل باید به مدارای فعال تبدیل شود .همچنین ،وی معتقد است ادامۀ روند
توسعۀ اصول جامعهپذیری مجدد ،به عنوان تشخیص ضوابط جنایي ،بدون در نظر گرفتن پیشینۀ
این نوع مدارا خطرناک است؛ مدارای منفعل ،ناكامي و بيعالقگي ،همگي حاكي از این است كه
واكنشهای خشونتآمیز ،دوباره گسترش خواهند یافت (گلد اشمیت.)161 :1972 ،
محققان و پژوهشگران علوم اجتماعي ،متغیرهای گوناگوني را معرفي كردهاند كه توانایي
اثرگذاری بر مدارا و افزایش و كاهش آن را دارا هستند .در ادامه نظریات مورد نظر در این
پژوهش و نحوه اثرگذاری آنها بر مدارا به طور اجمال مورد بررسي قرار گرفته است.
سرمایه اقتصادی
از جمله عوامل تاثیرگذار بر میزان مدارا سرمایه اقتصادی است .ماركس برای «شیوه تولید و
شرایط زندگي مادی» انسانها در جریان تحوالت تاریخي  -اجتماعي ،نقشي بنیادین و زیربنایي
قائل است .در اندیشه ماركس ،مالکیت خصوصي و تقسیم كار ناشي از تحول در نیروهای تولید و
دستیابي به مازاد تولید عامل اصلي قشربندی و نابرابری اجتماعي است .بدین ترتیب از دیدگاه
ماركس ،تفاوت در رتبه اجتماعي و مالکیت ،منزلت و درآمد ،تنها نتیجه ثانوی تمایز و تفکیک
اجتماعي است .بنابراین ميتوان از بازسازی افکار وی در خصوص جامعه سرمایهداری این نتیجه
را گرفت كه مالکیت خصوصي و تقسیم كار اجتماعي ،عامل عمده شکلگیری طبقات اجتماعي
است .به عبارت دیگر بر مبنای موقعیتها و وظایف گوناگوني كه افراد در ساختار تولید جامعه
دارند ،طبقه اجتماعي شکل ميگیرد .در اندیشه ماركس ،موقعیت طبقاتي در واقع تعیین كننده
تفاوت سطح زندگي ،سبک زندگي و  ...است و به تعبیر او ،طبقات به دلیل موقعیت متفاوتشان در

1. Goldschmidt
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سازمان اجتماعي تولید ،از نگرشها و شیوههای متفاوت تفکر نیز برخوردارند( .ساالرزاده امیری،
)59 :1388
بوردیو سرمایه اقتصادی را توصیف گر منابع مالي و قابل تبدیل به پول ميداند كه به شکل
حقوق مالکیت قابل نهادینه شدن است .به عقیده وی سایر اشکال سرمایه ریشه در سرمایه
اقتصادی دارند (اسمیت .)2001 ،از نظر بوردیو ،انسانها مجهز به یک رشته طرحهای ملکه ذهن
شدهاند كه با آنها جهان اجتماعي شان را ادراک ،فهم ،ارزیابي و ارزشگذاری ميكنند .ساختمان
ذهني در نتیجه اشغال بلند مدت یک جایگاه در داخل جهان اجتماعي شکل ميگیرد .از همین روی
ساختمان ذهني بر وفق ماهیت جایگاه افراد در جهان اجتماعي تغییر ميپذیرد و برای همین است
كه افراد گوناگون ساختمان ذهني واحدی در جامعه ندارند (ساالرزاده امیری )68 :1388 ،بنابراین،
ميتوان نتیجه افراد با ساختمان ذهني متفاوت ،میزان مدارای متفاوتي نیز از خود بروز دهند.
گلنر )1994( 1نشان ميدهد كه رشد اقتصادی پیش شرط جامعه مدني است و جوامعي كه
درگیر برآوردن نیازهای مربوط به بقا هستند كمتر از جوامعي كه به پیشرفت تولید مشغولاند قادر
خواهند بود جامعه مدني توانمندی را پرورش دهند و نسبت به هم مدارا داشته باشند .بال 2نشان
مي دهد كه اقتصاد ضعیف تاثیر منفي بر جامعه مدني و اعضای آن دارد .فقر شرایط مناسبي برای
شهروندی موثر نیست .به عبارت دیگر ،شرایط پایدار اقتصادی ،تمایل افراد به مشاركت در انجمنها
و موسسات جامعه محور را افزایش ميدهد .افرادی كه دیگر نگران اعمال غیرقانوني یا برآوردن
وسایل مادی زندگي خود نیستند )14 :1981( .این افراد با افزایش میزان مشاركت در انجمنهای
جامعه مدني و افزایش ادغام فرهنگي زمینه مناسبي برای مدارا اجتماعي به دست ميآورند.
كوركران 3و همکاران ( )2011نشان ميدهند كه چگونه توزیع متفاوت درآمد در جامعه از
طریق فرایند مقایسه اجتماعي و در نتیجه احساس مثبت یا منفي نسبت به بهبود ميتواند در
افزایش یا كاهش میزان مدارا نسبت به سایر گروههای درآمد موثر واقع شود .به منظور مقابله با
پیچیدگي زندگي اجتماعي ،افراد خود را درگیر فرآیندهای مقایسهای مختلف ميكنند .هدف از
انجام چنین فرآیندهایي تعیین استانداردهای مرجع و توسعه روالهای تصمیمگیری است .همان
طور كه كوركران و همکاران ( )127 :2011به این نکته اشاره ميكنند كه «برای به دست آوردن
خودشناسي دقیق ،افراد از دیگراني كه همانند «خودشان» هستند به عنوان استانداردهای مقایسه
استفاده ميكنند زیرا تنها افرادی كه شبیه به «خود» افراد هستند ،اطالعات تشخیصي را برای
ارزیابي «خود» ارائه ميدهند .زماني كه افراد بیشتر سعي در تقویت «خود» دارند ،نميخواهند
اطالعات دقیقي در مورد خودشان داشته باشند بلکه ميخواهند یک دید مثبت از «خود» حفظ
1. Gellner
2. Bellah
3. Corcoran
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كنند .برای این كار ،آنها به دنبال دیگران فرومایه و پایینتر از خود هستند ،زیرا در سایه چنین
مقایسههای رو به پاییني است كه «خود» حاصل شده مثبت به نظر ميرسد .سرانجام ،اگر
مقایسه به هدف بهبودی «خود» خدمت ميكند ،به نظر ميرسد دیگران برتر ،استانداردهای
كاملي هستند ،زیرا مقایسههای رو به باال ممکن است برای بهبود «خود» برانگیزاننده و كمک
كننده باشد».
اطالعات به دست آمده در تدوین چنین استانداردهای مقایسهای به مجموعهای پیچیده
اشاره دارد ،از جمله متغیرهایي كه ميتوانند تحت عنوان سود پولي اندازهگیری شوند .در ساختن
استانداردهای مقایسهای ،فرد چنین دستاوردهایي را به صورت مطلق و (شاید به طور عمده)
نسبي ارزیابي ميكند .برای موقعیتیابي خود در عرصه اجتماعي ،مهم است كه نه تنها چقدر به
دست ميآورید ،بلکه همچنین در مقایسه با همسایگان خود چقدر سود كسب ميكنید .این
عبارت باید با دقت سنجش شود ،زیرا این بدان معنا نیست كه درآمد مطلق به هیچ وجه اهمیتي
ندارد .این رویکرد به سادگي فرض ميكند كه ،در همان دامنه درآمدی ،افراد ممکن است به
دلیل فرایندهای مقایسه اجتماعي ،سودمندی متمایزی 1را درک كنند .پایینتر یا باالتر از یک
آستانه درآمدی خاص ،چنین فرایندهایي ميتوانند به ارزیابيهای مختلف منتهي شوند .نتیجه
اصلي قابل آزمایش این است كه درآمد و سودمندی افراد ،به صورت غیرخطي به هم مرتبط
است .عالوه بر این ،سایر عناصر اصلي پیکربندی ساختارهای اجتماعي و پیچیدگي تقسیمبندی
اجتماعي نیز بر درک سودمندی افراد است .این عناصر بر استانداردهای مقایسهای تعیین شده
توسط افراد تأثیر ميگذارند و درک خاصي از جایگاه خود در محیط اجتماعي القا ميكنند .از این رو،
ميتواند اثر هم افزایي بین ارزشگذاری سود پولي افراد و ارزیابي شرایط اجتماعي به وجود آورد.
عالوه بر این ،منافع مالي فقط برخي از سازوكارهای روانشناختي و عملیاتي كه نیاز به
كسب تایید مرجع اجتماعي دارند را ،در نظر ميگیرند .سایر متغیرهای غیرمادی به همان اندازه
مهم هستند ،مانند تعیین كنندههای تصمیمگیری و رفتاری .از جمله این موارد ميتوان به موارد
زیر اشاره كرد :كیفیت تعامالت انساني ،خانواده ،دوستان و شبکههای اجتماعي ،ادغام در
گروههای اجتماعي ،روابط همکاری یا سلسله مراتبي كه مشخصه توزیع قدرت اجتماعي است،
تحرک اجتماعي و باز بودن ،سیستم واگذاریها ،محدودیتها و تابوهای اجتماعي یا كیفیت
هنجارها ،قوانین و نهادهای اجتماعي .در ادامه به برخي از این مولفههای غیر مادی اشاره ميشود.
اعتماد
بنا به تعریف افه 2اعتماد ،فرضي شناختي است كه كنشگران فردی یا جمعي در تعامل با
دیگران به كار ميبندند .این فرض شناختي ،با ترجیحات و تمایالت رفتاری دیگران از لحاظ
1. distinctive utility
2. Offe
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آمادگي آنها برای كمک ،همکاری ،و پرهیز از اقدامات خودخواهانه ،فرصت طلبانه و خصمانه
ارتباط دارد (افه .)208 :1385 ،اعتماد تسهیل كننده رفتار جمعي ،ایجاد كننده فضای اجتماعي
مبتني بر مشاركت و مشوق توجه به منافع و عالیق جمعي است (زمرلي و نیوتن .)2008:1 ،به
اعتقاد گیدنز اعتماد ابراز اطمینان نسبت به اشخاص یا نظامهای مجرد ،براساس نوعي جهش به
ایمان است ،كه معموالً مشکل ناداني یا بياطالعي را بر طرف ميسازد (گیدنز .) 323 :1378 ،او
اعتماد را عامل احساس امنیت وجودی ميداند كه موجود انساني منفرد را در نقل و انتقالها در
بحرانها و در حال و هوای آكنده از خطرهای احتمالي قوت قلب ميبخشد و به پیش ميبرد
(همان .)63 :گیدنز همچنین اعتماد را از عناصر و مؤلفههای اصلي مدرنیته ميداند و معتقد است
كه چهار زمینه محلي اعتماد یعني خویشاوندی ،اجتماع محلي ،سنت و كیهانشناسي مذهبي بر
فرهنگهای پیش از مدرن تسلط دارند ،حال آنکه در دوران مدرن اعتماد به نظامهای انتزاعي و
نمادها و نظامهای كارشناسي جای این نوع اعتماد را گرفته است (گیدنز.)120 :1380 ،
رابرت پاتنام اعتماد را یکي از مؤلفههای حیاتي و اساسي سرمایه اجتماعي ميداند .بر اساس
دیدگاه او ،سرمایه اجتماعي را ميتوان شبکههایي از انجمنهای ارادی و خودجوش معرفي كرد
كه به وسیله اعتماد ،گسترش یافتهاند .اعتماد و مشاركت به طور متقابل به یکدیگر وابستهاند،
اعتماد از زندگي گروهي پدید ميآید و در همان زمان ،امکانات خودجوش را برای شکلگیری و
تشکل انجمنها فراهم ميسازد .از منظر پاتنام ،تئوری سرمایه اجتماعي فرض ميكند كه هر چه
بیشتر با افراد دیگر ارتباط داشته باشیم ،بیشتر به آنها اعتماد ميكنیم و به عکس (پاتنام:1995 ،
 .)65وی عقیده دارد كه اعتماد همکاری را تسهیل ميبخشد و هر چه سطح آن در جامعهای
باالتر باشد احتمال همکاری هم بیشتر خواهد بود و همکاری نیز متقابال ایجاد اعتماد ميكند.
اعتماد كه یکي از عناصر ضروری تقویت همکاری است عنصری غیر اختیاری و ناآگاهانه نیست.
اعتماد مستلزم پیش بیني رفتار بازیگر مستقل است .شما برای انجام كاری صرفاً به این دلیل كه
فردی (یا نهادی) ميگوید آن را انجام خواهد داد به او اعتماد نميكنید بلکه تنها به این دلیل به
او اعتماد ميكنید كه با توجه به شناختتان از خلق و خوی او ،انتخابهای ممکن او ،تبعاتشان و
توانایي او ،حدس ميزنید كه او از پس انجام كار بر خواهد آمد .در جوامع كوچک این پیشبیني
براساس چیزی انجام ميشود كه برنارد ویلیامیز آن را اعتماد صمیمانه مينامد ،یعني اعتمادی كه
به آشنایي نزدیک با فرد بستگي دارد .اما در جوامع بزرگتر و پیچیدهتر اعتمادی غیر شخصيتر
یا شکل نامستقیمي از اعتماد ضرورت دارد (پاتنام.)293 :1380 ،
زتومکا 1اعتماد را مطمئن بودن درباره كنشهای احتمالي دیگران در آینده تعریف ميكند.
نشان دادن اعتماد ،نوعي پیشبیني آینده است .یعني به نوعي رفتار ميكنیم كه گویي آینده
1. Sztompka
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تعیین شده است .به نظرآلمون و وربا اعتماد به یکدیگر شرط تشکیل روابط ثانوی است (كلمن،
 .)297 :1377كلمن معتقد است كه اعتماد در متن كنشهای انساني نمود پیدا ميكند ،به
خصوص آن دسته از كنشها كه جهتگیری معطوف به آینده دارند.
چلبي استدالل ميكند كه در فرایند توسعه اجتماعي میزان عضویت اعضای جامعه در
گروهها ،سازمانها و انجمنهای مختلف افزایش ميیابد و آمادگي فرد برای برقراری ارتباط
بیشتر ميشود و بدین ترتیب اعتماد اجتماعي متقابل تعمیم ميپذیرد (چلبي.)12 :1375 ،
نظریه زیمل در مورد اعتماد چارچوب نظری معتبر و فراگیری برای تحلیل اعتماد شخصي و
تعمیم یافته فراهم ميسازد .به گفته زیمل ،در جوامع مدرن رابطه مسلط ،رابطهای مبتني بر
مبادله است .بنابراین ،هر برهم كنشي چونان مبادله قلمداد ميشود .مبادله نه تنها برای ما ارزش
نسبي اشیا را مشخص ميكند بلکه هر گونه رابطه اجتماعي دیگر را نیز چارچوب ميبخشد .یکي
از كاركردهای مبادله این است كه پیوند دروني بین افراد ایجاد ميكند كه از ایجاد اعتماد
سرچشمه ميگیرد و این بدان معنا است كه جریان اعتماد ،رابطه میان فردی و نیز مبادالت
همچون زنجیره ای به هم متصل هستند .زیمل با مبنا قرار دادن مبادله ،اعتماد را شکلي از رابطه
به مثابه وابستگي مطمئن به یک نفر یا یک اصل و صور انتزاعي مثل پول تعریف ميكند .او
مبنای اعتماد را ارتباط ميداند (میزتال .)2013 ،1از این رو با توجه به مباحث باال در زمینه اعتماد،
مي توان نتیجه گرفت اعتماد كه هم بستر ساز تعامل است و هم در حین تعامل ایجاد و مستحکم
ميگردد و زمینه را برای تعامل اجتماعي و اقتصادی فراهم ميكند و همچنین زمینهساز شکلگیری
مدارا است.
مشارکت اجتماعی
مشاركت اجتماعي یکي از ابعاد برجسته و ضروری جامعه مدني است .شِو و اسالتر)2001( 2
استدالل ميكنند كه از جمله عوامل تعیین كننده در تعادل بین مدارا/رقابت اجتماعي ،اندازه
نسبي جمعیت مهاجران است .با این حال ،مک الرن )2003( 3نشان ميدهد كه پس از كنترل
تهدید درک شده از سوی جمعیت مهاجر ،و برقراری تماس صمیمي با اعضای گروههای اقلیت،
به شکل دوستي ،تمایل به اخراج مهاجران قانوني از كشور كاهش ميیابد .رویکرد حاشیهنشیني
فرهنگي نیز استدالل ميكند كه نگرش نسبت به مهاجران با مدارای بیشتری همراه است،
هنگامي كه افراد بومي در معرض فرهنگ مهاجران قرار ميگیرند و بدینگونه ،این افراد
ميتوانند انگیزهها و رفتارهای خود را بهتر بشناسند (پاس و هاالپو .)2012 ،4بنابراین ،افزایش
میزان مشاركت اجتماعي در ادغام فرهنگي و در نتیجه افزایش مدارا موثر است.
1. Misztal
2. Scheve and Slaughter
3. McLaren
4. Paas and Halapuu
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پاتنام سرمایه اجتماعي را در آثار متعدد خود با سه مؤلفه ،به عنوان ویژگي سازمان اجتماعي
تعریف مينماید كه عبارتند از :الف .شبکهها ب .هنجارهای همیاری ج .اعتماد .پاتنام تمایزی را
بین سرمایه اجتماعي «درونگروهي» و «بینگروهي» قائل بود .سرمایه اجتماعي درونگروهي
به شبکههای همگن اشاره دارد؛ مثل آن شبکههایي كه از چرخههای آشنایان شخصي ما به
وجود ميآیند« ،این انجمنها با تأكید بر انسجام دروني به حذف غریبهها ميپردازند» (تاجبخش،
 .)33:1385بدینمعني كه سرمایه اجتماعي درونگروهي ،هویتهای انحصاری را تقویت كرده و
باعث حفظ همگني ميشود .این گروههای همگن افراد را تبدیل به كساني ميكند كه زمینه و
نقطه نظرات مشابهي دارند و پیشفرض آنها را در خصوص افرادی كه خارج از گروه آنها قرار
گرفتهاند ،تقویت ميكند .بدین ترتیب بیشتر از این كه دیگران مدارا كنند ،نظر دیگران را اشتباه
تصور ميكنند و آن را تهدیدی برای موجودیت خود ميیابند (سیگلر و ژوسلین .)10:2002 ،1در
مقابل ،سرمایه اجتماعي بینگروهي ،شبکههایي را توصیف ميكند كه ما را به افراد خارج از گروه
صمیميمان (یعني غریبهها) متصل ميكند (لئونارد .)30 :2004 ،2این نوع از سرمایه اجتماعي آن
چیزی است كه پاكستون ( )1999به عنوان پیوندهای افقي مينامد و زماني رخ ميدهد كه
اعضای یک گروه با اعضای سایر گروهها برای دسترسي به اطالعات و دسترسي به حمایت با
یکدیگر ارتباط برقرار كنند (الرسن 3و همکاران.)66 :2004 ،
این تعامالت وسیعتر امکان آشنایي افراد با هویتها ،فرهنگها ،سبکهای زندگي و اندیشههای
متفاوت را فراهم ميآورد و امکان همزیستي مسالمتآمیز را برای آنها ایجاد ميكند .بدین معني
كه آنها در برخورد منطقي با اینگونه تفاوتها ،تفاوت و تنوع را منبعي ارزشمند قلمداد كرده و
نسبت به هویت ،جهتگیری و رفتارهای متفاوت با مدارا برخورد ميكنند .با این كه هركدام از
این شبکهها برای جامعه مفید هستند .پاتنام در نهایت ادعا ميكند كه شبکههای بین گروهي
برای دموكراسي مفیدتر هستند ،چرا كه این شبکهها ،میانبرهای ارتباطي در جامعه را تشویق
ميكنند و مدارا ،همکاری و انتشار اطالعات را افزایش ميدهند (تاج بخش.)33 :1385 ،
طبق نظر پاتنام ،مشاركت در انجمنهای داوطلبانه (شبکههای مشغولیت مدني) از یک
طرف از طریق ایجاد فضایي كه در آن افراد به مبادله افکار و عقاید خود ميپردازند و با یکدیگر
به گفتوگو مينشینند ،باعث افزایش مدارا ميگردد و از طرف دیگر ،این شبکههای مشغولیت
مدني همانگونه كه استروم نشان داده است بر اعتماد و همیاری تأثیر ميگذارند بدین ترتیب كه
در معرض تعامالت درونگروهي چهره به چهره قرار گرفتن باعث گسترش هنجارهایي از قبیل
اعتماد و همیاری ميشود (سیگلر و ژوسلین .)9 :2002 ،اعتماد و همیاری نیز به نوبه خود بر مدارا

1. Cigle & Josly
2. Leonard
3. Larsen
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تأثیر ميگذارند (براون .)4 :2006 ،1بدین ترتیب كه مردمي كه ارتباطات فعال و اعتمادآمیز با
یکدیگر دارند -چه فامیلي ،چه دوستان یا بازیکنان بولینگ -خصوصیات شخصي مفید به حال
جامعه در آن گسترش ميیابد .این افراد مداراجوتر هستند ،كمتر بدبین و خودخواه هستند و بیشتر
با مشکالت دیگران همدلي دارند (پاتنام.)288:2000 ،

پیشینه تجربی
آدرش )2018( 2به بررسي رابطه بین مدارا و نوآوری پرداخته است .این تحقیق كه به روش پیمایش
در  50ایالت آمریکا و  31بخش چین انجام شده است نشان ميدهد مدارا و اعتماد نقش مهمي در
تحریک عملکرد نوآوری دارد ،اما ماهیت دقیق این روابط تحت تأثیر توسعه اقتصادی است.
دیما ) 2016( 3به بررسي رابطه بین توزیع درآمد و مدارای اجتماعي پرداخته است .نتایج این
تحقیق كه با استفاده از دادههای طرح ارزشهای جهاني در طي سالهای  2010تا  2014در 48
كشور جمعآوری شده است نشان ميدهد بین توزیع درآمد و مدارای اجتماعي یک رابطه غیر
خطي و  Uشکل وجود دارد.
وایز و دریسکل )2016( 4در مطالعه خود با عنوان «آیا سرمایه اجتماعي مدارا را تحت تاثیر
قرار ميدهد» نشان ميدهند كه متغیرهای درگیری اجتماعي 5و اتکای اجتماعي 6با سطوح مدارا
رابطه معنادار دارند .همچنین افرادی كه در فعالیتهای خیریه مشاركت دارند در مقایسه با افرادی
كه چنین فعالیتي ندارند بیشتر اهل مدارا هستند .در این مطالعه اتکای اجتماعي با دو شاخص
تعداد دوستان و مشاركت گروهي 7سنجیده شده است .نتایج نشان داده كه هرچه تعداد دوستان
فردی بیشتر باشد ،مدارا نیز افزایش پیدا ميكند.
آنانینا و دانیلوف )2015( 8در خصوص عوامل موثر بر بر شکلگیری مدارای قومي در بین
دانشجویان دانشگاههای روسي مطالعه كردهاند .آنان در این مطالعه چهار دسته متغیر را برای
تبیین مدارای قومي به خدمت گرفتهاند :متغیرهای مستقل (در بردارنده متغیرهایي در خصوص
مختصات اجتماعي  -قومیتي فرد نظیر وضعیت تاهل ،سطح سواد ،انسجام قومي ،آشنایي با زبان
خارجي و  )...متغیرهای وضعیت قومیتي خانواده ،متغیرهای مربوط به محیط فرهنگي كه فرد در
آن زندگي ميكند و متغیرهای مربوط به نگرشهای فرهنگي  -قومیتي فرد.

1. Brown
2. Audretsch
3. Dima
4. Wise & Driskell
5. civic engagement
6. social embeddedness
7. group involvement
8. Ananina & Daniil
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شي )2014( 1به بررسي پویایيهای مدارای اجتماعي در مدلهای تعامل اقتصادی در درون
گروهها پرداخته است .نتایج این مطالعه نشان ميدهد تعاملهای اقتصادی بیشتر كه ادغام
فرهنگي بیشتر را به دنبال دارد ميتواند مدارای اجتماعي با گروههای مختلف را افزایش دهد.
برگر و نیلسون )2013( 2در مطالعه خود نشان دادند كه میزان آزادی اقتصادی با میزان
مدارای جنسي در میان افراد ،به ویژه در بلند مدت رابطه مثبتي دارد .در حالي كه این رابطه بین
میزان آزادی اقتصادی و میزان مدارای نژادی و تمایل به آموزش مدارا به كودكان دیده نميشود.
مقاالت محدودی با استفاده از دادههای تجربي و مطالعات تطبیقي به بررسي مدارا
پرداختهاند .از جمله این مقاالت ميتوان به مطالعه برگر و الیندر )2012( 3اشاره كرد كه به
بررسي تاثیر میزان مدرا بر رشد اقتصادی پرداختهاند .نتایج این مطالعه كه با استفاده از دادههای
پیمایش ارزشهای جهاني در بین  54كشور انجام شده است نشان ميدهد افزایش مدارا از
طریق ادغام افراد در فعالیتهای اقتصادی ميتواند باعث افزایش ظرفیت تولید شود.
جانس اسکالت )2008( 4در رساله خود به بررسي «تاثیر سرمایه اجتماعي و مدارا بر
رویکردهای دموكراتیک» پرداخته است .در بخشي از نتایج این مطالعه روابط بین سرمایه
اجتماعي و مدارای بيفردی ارائه شئه است .نتایج حاكي از آن است كه بین این دو متغیر رابطه
همبستگي به شدت  0/3وجود دارد.
داسه ( )1398به بررسي مدارای سیاسي-اجتماعي در ایران معاصر با چشماندازی نظری به
آسیبشناسي مفهومي و انضمامي پرداخته است .این پژوهش كه به روش تحلیلي-تطبیقي انجام
شده است ،بعد از گذر كوتاهي به تبارشناسي لغوی و ایضاح مفهومي ،به ارائه تعریف و طبقهبندی
جامعي از مدارا پرداخته و در ادامه كاستيها و ابهامات مدارا را در ایران معاصر برجسته ساخته است.
خجسته مهر ( )1397به آزمون مدل مدارا با رویکرد اسالمي در بافت زندگي زناشویي
پرداخته است .نتایج این پژوهش نشان ميدهد كه مولفههای چهارگانه مدارا (همدلي و پذیرش
همسر ،كنترل هیجاني و صبر و تحمل ،تسهیل فرایند رشد و شکوفایي همسر و احسان و گذشت
نسبت به همسر) و نمره كل آن با صمیمیت زناشویي رابطه مثبت معنادار دارد.
شهریاری ( )1395به سنجش تساهل سیاسي و عوامل موثر بر آن در شهر مشهد پرداخته
است .نتایج این تحقیق كه به صورت پیمایش در بین دانشجویان دانشگاه فردوسي انجام شده
است نشان ميدهد كه تساهل سیاسي از وضعیت مطلوبي برخوردار نیست همچنین سرمایه
اجتماعي بیشترین اثرگذاری را بر تساهل سیاسي داراست و پس از آن آگاهي سیاسي و سطح
تحصیالت قرار دارند .همچنین ،سرمایه اجتماعي درون گروهي تاثیر بیشتری بر تساهل سیاسي
داراست نسبت به سرمایه اجتماعي برون گروهي.
1. Shi
2. Berggren and Nilsson
3. Berggren and Elinder
4. Johannes Schult
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گالبي و رضایي ( )1392نشان دادهاند كه میزان مدارای اجتماعي با مشاركت اجتماعي و
ابعاد سه گانه آن دارای همبستگي مستقیم معنيدار ميباشد ،ولي مشاركت و مدارای اجتماعي
براساس وضعیت تأهل دانشجویان معنيدار نبود .در متغیرهای زمینهای ،مقطع تحصیلي تأثیر
معناداری بر روی مدارای اجتماعي داشته است .در نهایت ،تحلیل رگرسیون نشان داد كه 31/8
درصد از تغییرات متغیر مدارای اجتماعي توسط ابعاد سه گانه مشاركت قابل تبیین است .شارعپور
و دیگران ( )1388نشان ميدهند كه از میان متغیرهای سرمایه اجتماعي ،اعتماد نهادی با تمامي
ابعاد مدارا رابطه معکوس و معناداری داشته است .همچنین رابطه مستقیم و معناداری بین
مشاركت در شبکههای غیررسمي سیاسي و شبکههای رسمي با ابعاد مدارا مشاهده شده است.
نتایج تحلیل رگرسیوني حاكي از آن است كه از میان متغیرهای سرمایه اجتماعي و متغیرهای
زمینهای چهار متغیر اعتماد نهادی ،سن ،شبکههای غیررسمي سیاسي و سرمایۀ اجتماعي
انحصاری و ارتباطي مهمترین تبیینكنندههای مدارا ميباشند.

چارچوب نظری
بر اساس آنچه در پیشینه نظری و تجربي آورده شد و برای باال بردن قدرت تبیین ،چارچوب
نظری پژوهش حاضر یک چارچوب تلفیقي است :سرمایه اقتصادی از طریق فراهم آوردن منابع و
زمان برای مشاركت اجتماعي ميتواند بر میزان مدارا موثر باشد .همچنین طبق نظر بوردیو،
اشغال بلند مدت یک جایگاه در داخل جهان اجتماعي و به تبع آن شکلگیری چارچوبهای
ذهني متفاوت ،به طور مستقیم بر میزان مدارا با دیگران متفاوت ،تاثیرگذار خواهد بود .عالوه بر
این ،توزیع نابرابر درآمدها از طریق فرایند مقایسه اجتماعي و احساس برد یا باخت در افراد،
ميتواند با میزان مدارای آنان با افراد سایر طبقات اجتماعي رابطه داشته باشد .مشاركت اجتماعي
از طریق شركت در انجمنهای داوطلبانه هم فضایي برای مبادله افکار و عقاید ایجاد ميكند
(آنگونه كه هابرماس متقد بود) باعث افزایش مدارا ميگردد و هم این شبکههای مشغولیت مدني
همانگونه كه استروم نشان داده است بر اعتماد و همیاری تأثیر ميگذارند .اعتماد تعمیم یافته از
طریق تسهیل روابط بین گروهي و ادغام فرهنگي بیشتر ،بر مدارا تاثیر دارد.
مشارکت اجتماعی

مدارای اجتماعی

سرمایه اقتصادی

اعتماد

شکل :1مدل نظری پژوهش
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فرضیات
 -1با افزایش سرمایه اقتصادی ،میزان مدارا افزایش ميیابد.
 -2با افزایش سرمایه اقتصادی ،میزان مشاركت اجتماعي افزایش ميیابد.
 -3با افزایش میزان مشاركت اجتماعي ،میزان اعتماد تعمیم یافته افزایش ميیابد.
 -4با افزایش میزان مشاركت اجتماعي ،میزان مدارا افزایش ميیابد.
 -5با افزایش میزان اعتماد تعمیم یافته ،میزان مدارا افزایش ميیابد.

روششناسی تحقیق
روش تحقیق مطالعه حاضر پیمایش ميباشد .از نظر وسعت پهنانگر و از نظر محتوا از نوع
كاربردی است .جامعهآماری این پژوهش كلیه شهروندان باالی  15سال ساكن مناطق  13گانه
شهرداری شهر مشهد ميباشد كه مطابق نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال  1395برابر با
 3001184نفر ميباشد .حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول كوكران مشخص شد .بدین
منظور حداكثر واریانس در متغیر وابسته در نظر گرفته شد ( )p,q=0/5و جاگذاری آن در فرمول
كوكران ،حجم نمونه برآورد شد.

شکل شماره  :1نقشه مناطق شهر مشهد

با توجه به گستردگي جغرافیایي و جمعیت زیاد شهرمشهد ،برای نمونهگیری از روش نمونهگیری
خوشهای چند مرحلهای استفاده شد .ابتدا منطقههای شهر همانند مطالعه خاكپور و باوان پوری1
(( )1388در این مطالعه مناطق شهرداری به سه منطقه برخوردار ( 1و  8و ثامن و  9و ،)11
 .1در بررسي خاكپور و باوان پوری ( )1388ضمن به تصویر كشیدن میزان و چگونگي توزیع فضائي شاخصهای بهداشتي -درماني ،مذهبي ،اجتماعي-
فرهنگي ،ورزشي -تفریحي ،اداری -خدماتي ،علمي -پژوهشي در شهر مشهد ،به تحلیل سطح برخورداری مناطق شهر مشهد و تشریح تاثیر توزیع عادالنه
امکانات و پایداری شهری پرداخته شده است.
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متوسط ( 4و  7و  )10و محروم ( 2و  3و  5و  6و  ))12تقسیم شدند .به قاعده انتخاب تصادفي از
مناطق برخوردار منطقه  1از مناطق متوسط منطقه  10و از مناطق كم برخوردار منطقه  5انتخاب
شدند .در مرحله بعد در هر منطقه دو ناحیه شهری انتخاب شد .در مرحله بعدی در هر ناحیه
شهری دو محله/زیر ناحیه انتخاب شد .در گام نهایي در هر محله /زیر ناحیه دو بلوک ساختماني
انتخاب شده و سپس با مراجعه به درب منزل اطالعات مورد نیاز تکمیل شد .البته شایان ذكر است
كه در هر بلوک ساختماني ابتدا تعداد پالکهای موجود برآورد شده و سپس با توجه به نمونه
تخصیص یافته به آن بلوک با استفاده از روش نمونهگیری سیستماتیک اقدام به نمونهگیری شد.
جدول شماره  :1مناطق نمونهگیری شده و فراوانی نمونه در هر منطقه
درصد از جمعیت

درصد در نمونه

فراوانی نمونه در منطقه

منطقه 1

167013

شهر
5/5

26

104

منطقه 5

175849

5/8

27

110

منطقه 10

296823

9/7

46

186

جمع سه منطقه

639685

21

100

400

کل شهر مشهد

3057679

-

-

-

جمعیت

منطقه

منبع :برگرفته از اطالعات سرشماری عمومي نفوس و مسکن  1395مركز آمار ایران

ابزار گردآوری اطالعات در این مطالعه پرسشنامه است .برای ساخت پرسشنامه تالش شد از
سنجهها و مقیاس های معتبر كه پیشتر در تحقیقات قبلي مورد استفاده قرار گرفته شده،
بهرهگیری شود كه در جدول زیر بدان اشاره ميشود:
جدول شماره  :2منابع استفاده شده در تهیه پرسشنامه تحقیق
متغیرها

مدارا

ابعاد

منبع گویهها

مدارای فردی

THOMAE, M., BIRTEL, M.D. & WITTEMANN, J 2016

مدارای اجتماعي
و مدارای سیاسي
مدارای جنسیتي
مدارای مذهبي

اعتماد تعمیم یافته

گویههای پیمایش "
 "and Public Lifeدر بخش )Political and Social Tolerance

Henry Institute National Survey on Religion

( Stelios H. Zanakis, William Newburry and Vasyl Taras,

)2016
()Gallup Religious Tolerance Index in 2002
(حمیدی و بني فاطمه)1390 ،
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(بني فاطمه و اعظمي)1391 ،

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
در این مطالعه مدارای دارای ابعاد فردی ،اجتماعي ،سیاسي ،جنسیتي ،مذهبي و قومیتي ميباشد.
مدارای فردی
❖ باید به افراد جامعه اجازه داد تا اندیشههای متفاوت را مطرح كنند.
❖ باید از اعتراض افراد در مقابل برخي از مسائل جلوگیری كرد.
❖ باید به نظرات معترضان به عملکرد دولت گوش داد و با آنان وارد مذاكره منطقي شد.
❖ باید به كساني كه به اسالم اعتقادی ندارند نیز اجازه داد به راحتي عقاید خود را بیان كنند.
مدارای اجتماعی
❖ جامعه باید در مقابل انتقادات و اعتراضات معترضان صبر و تحمل داشته باشد.
❖ منتقدان نظام نیز حق دارند در انتخابات ریاست جمهوری كاندیدا شوند.
❖ باید زمینه تداوم فعالیت گروههایي كه در انتخابات شکست ميخورند فراهم شود.
❖ مخالفان عقاید ما هم باید حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در جامعه را داشته باشند.
مدارای سیاسی
❖ بایستي حق اكتساب مناصب سیاسي برای شهروندان متعلق به اقلیتهای مذهبي نیز
وجود داشته باشد.
❖ بایستي حق اكتساب مناصب سیاسي برای شهروندان متعلق به اقلیتهای قومي نیز
وجود داشته باشد.
❖ احزاب سیاسي مخالف حق برگزاری نشستهای سیاسي را دارند.
❖ با تعطیل شدن روزنامههای مخالف با عقاید سیاسي خودم مخالفم.
❖ با فعالیت سیاسي احزابي كه نظرات متضادی با من دارند موافقم.
❖ باید افراد عضو گروههای سیاسي منتقد حکومت را از داشتن بسیاری از مزایای
اجتماعي مانند شغل و تحصیالت محروم كرد.
مدارای جنسیتی
❖ مردان نسبت به زنان در عالم سیاست كارایي بیشتری دارند.
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❖ مردان حق بیشتری برای اشتغال دارند.
❖ زنان حقوق برابری مانند مردان دارند.
❖ در شرایطي كه مشاغل كمیاب هستند ،مردان نسبت به زنان حق بیشتری برای گرفتن
این یا آن شغل دارند.
❖ زنان باید بتوانند در حوزه رهبری سیاسي نیز فعالیت داشته باشند.
❖ تحصیالت دانشگاهي برای یک پسر مهمتر است تا برای یک دختر.
❖ زنان باید بتوانند در مراتب مدیریت تجاری نیز فعالیت داشته باشند.
❖ در مسائل خانواده ،زنان نیز باید بتوانند اظهار نظر نمایند.
❖ زن باید همیشه از شوهر خود اطاعت كند.
❖ زنان نیز همانند مردان حق دارند كه در تصمیمگیریها برای خانواده مشاركت داشته باشند.
❖ در عکسالعملها در مقابل رابطه پسر و دختر قبل از ازدواج نباید فقط یک طرف را
محکوم كرد.
❖ بایستيشان زنان در جامعه همانند مردان مورد احترام قرار بگیرد.
مدارای مذهبی
❖ علمای مذهبي نباید در تصمیمات دولتي دخالت كنند .اسالم باید تنها دیني باشد كه در
مدارس دولتي آموزش داده ميشود.
❖ از نظر من مهم نیست كه معلمها مذهبي نباشند.
❖ فقط مسلمانان خوب به بهشت ميروند .غیر مسلمان ،خواه خوب یا بد به بهشت نميرود.
❖ ادیان غیر اسالم ،عقاید عجیب و غریب و كفر آمیزی دارند.
❖ مردم همه ادیان دیگر احتماال همان قدر خوب و اخالقياند كه هم مذهبان من.
❖ دین اسالم از سایر ادیان به خدا نزدیکتر است.
❖ برای من مهم نیست كه همسایه ام به لحاظ دیني از من متفاوت باشد.
❖ حاضر هستم با فردی كه دیني متفاوت از دین خودم دارد نیز خرید و فروش داشته باشم.
❖ از نظر من ایرادی ندارد كه با فردی متفاوت از نظر مذهبي دوستي نمود.
❖ به نظر من ازدواج با فردی از ادیان دیگر اشکالي ندارد.
مدارای قومیتی
❖ برای من مهم نیست كه همسایه ام به لحاظ قومیتي از من متفاوت باشد.
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❖ حاضر هستم با فردی كه قومیتي متفاوت از قومیت خودم دارد نیز خرید و فروش داشته باشم.
❖ از نظر من ایرادی ندارد كه با فردی متفاوت از نظر قومي دوستي نمود.
❖ به نظر من ازدواج با فردی از اقوام دیگر اشکالي ندارد.
❖ مردم همه اقوام دیگر احتماال همانقدر خوب و اخالقياند كه هم قومان من.
❖ باید به همه قومیتها به یکسان نگریسته شود.
❖ قومیت من از هر قومیتي برتر است( .گالبي و دیگران)1396 ،
اعتماد تعمیم یافته
اعتماد به بیگانگان یا افراد كمتر آشنای اجتماع را شامل ميشود و از جمع نمرات گویههای
زیر محاسبه شده است.
❖ اكثر مردم در معامله با دیگران درستکار و بيشیله پیلهاند.
❖ خیلي از مردم فقط در فکر خویشاند و واقعاً به جز خود به هیچ كس دیگر اهمیت نميدهند.
❖ خیليها فقط از آن رو با تو دوستاند كه در مواقع نیاز بتوانند از تو كمک بگیرند.
❖ شما تا چه اندازه به غریبهها اعتماد ميكنید.
مشارکت اجتماعی
مشاركت اجتماعي به آن دسته از فعالیتهای ارادی داللت دارد كه از طریق آنها اعضای یک
جامعه در امور محل زندگي خود شركت ميكنند و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در شکل
دادن به حیات اجتماعي خود سهیم هستند( .محسني تبریزی)108 :1369 ،
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

شركت در مراسم مذهبي
شركت در نماز جمعه
مشاركت در انجمنهای محلي
مشاركت در انتخابات
ارائه پیشنهادات برای حل مشکل در محله
عضویت در تشکلهای فرهنگي و اجتماعي و خیریه
میل به مشورت با دیگران در مشکاالت روزمره
میل به تبادل اطالعات با دیگر شهروندان
مشاركت در تشکلهای سیاسي
مشاركت در تیمهای ورزشي محله /شهر
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❖ شركت در نماز جماعت مسجد محل
جهت برآورد اعتبار شاخصهای تحقیق از اعتبار صوری استفاده شده است .ضرایب پایایي
متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق (جدول شماره )3نشان ميدهد كه همه متغیرها از ضریب
پایایي مناسبي برخوردار هستند.
جدول شماره  :3ضریب پایایی مقیاسهای مورد مطالعه
ابعاد

تعداد گویه

ضریب آلفای

مدارای فردی
مدارای اجتماعي

12
6

کرونباخ
0/808
0/730

مدارای سیاسي

5

0/867

مدارای جنسیتي

3

0/884

مدارای مذهبي

5

0/727

اعتماد تعمیم یافته

19

0/857

مشارکت اجتماعی

36

0/819

متغیرها

مدارا

برای تجزیه و تحلیل دادههای از نرمافزارهای آماری  Spssو  Amosاستفاده شده است.
دادههای در دو قسمت آمار توصیفي (فراواني ،درصد ،میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگي و
كشیدگي) و آمار استنباطي (آزمون همبستگي پیرسون ،اسپیرمن) تحلیل شدهاند .برای برازش
مدل تحقیق و محاسبه میزان تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل در تبیین متغیر وابسته نیز از
مدل معادالت ساختاری استفاده شد.

یافتههای تحقیق
در بین كل پاسخگویان این تحقیق دامنه سني بین  15تا  99سال بود .میانگین متغیر سن
 32سال و انحراف استاندارد برابر با  14/5سال است 49 .درصد پاسخگویان مرد و  51درصد زن
ميباشند 54 .درصد پاسخگویان مجرد 43 ،درصد متاهل و  2درصد مطلقه و  1درصد بیوه بودند.
در بین پاسخگویان  16درصدكارمند بخش خصوصي 7 ،درصد كارمند بخش دولتي 25 ،درصد
دارای شغل آزاد 4 ،درصد بازنشسته 31 ،درصد دانشآموز /دانشجو 11 ،درصد خانهدار و  7درصد
هم بیکار بودند .در بین پاسخگویان این تحقیق  75درصد از حیث تعلق قومي فارس 12 ،درصد
ترک 4 ،درصد كرمانج 3 ،درصد عرب و بقیه كرد ،لر ،بلوچ ،افغاني و زابلي بودند .از حیث متغیر
دین و مذهب تمامي پاسخگویان مسلمان و  99درصد آنان شیعه بودند 1 .درصد هم گرایش
مذهبي خود را اعالم نکرده بودند .همچنین از نظر متغیر تحصیالت 6 ،درصد پاسخگویان زیر
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دیپلم 30 ،درصد دیپلم 15 ،درصد فوق دیپلم 39 ،درصد لیسانس و  10درصد فوق لیسانس و
دكتری بودند.
عالوه براین ،یافتههای توصیفي نشان ميدهد  45/3درصد پاسخگویان در منطقه كم
برخوردار 28/8 ،درصد در منطقه نیمه برخوردار و  25/9درصد پاسخگویان در منطقه برخوردار
سکونت دارند.
جدول شماره  :4منطقه محل سکونت
منطقه

فراوانی

درصد معتبر

کم برخوردار

110

28/8

نیمه برخوردار

173

45/3

برخوردار

99

25/9

توزیع درآمد پاسخگویان حاكي از آن است كه بیش از 50درصد آنان درآمد كمتر از سه
میلیون تومان داشتهاند .به طوری كه  26/6درصد در طبقه درآمدی یک تا دو میلیون تومان قرار
دارند و فقط  9/5درصد پاسخگویان درآمد پنج میلیون تومان و بیشتر دارند.
جدول شماره :4توزیع درآمد شهروندان
توزیع درآمد

فراوانی

درصد معتبر

کمتر از یک میلیون تومان

24

6/7

یک تا دو میلیون تومان

95

26/6

دو تا سه میلیون تومان

77

21/6

سه تا چهار میلیون تومان

79

22/1

چهار تا پنج میلیون تومان

48

13/4

پنج میلیون تومان و بیشتر

34

9/5

میانگین(47/5:)100-0
انحراف استاندارد28/4:
چولگی0/263 :
کشیدگی-0/871 :
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مطابق اطالعات اظهار شده توسط پاسخگویان 50/3 ،درصد پاسخگویان ملک شخصي
نداشتهاند و ارزش تقریبي ملک  19/6درصد آنان معادل  150تا  200میلیون تومان بوده است.
 29/8درصد پاسخگویان مالک طال و جواهرات نبودهاند و ارزش تقریبي طال و جواهر  34درصد
آنان كمتر از  100میلیون تومان بوده است .همچنین  54/2درصد پاسخگویان اظهار كردهاند كه
وسیله نقلیه شخصي ندارند و و ارزش تقریبي وسیله نقلیه  8درصد پاسخگویان كمتر از  100میلیون
تومان بوده است 50/8 .درصد پاسخگویان ارزش تقریبي اثاثیه منزل خود را كمتر از  100میلیون
تومان اظهار كردهاند و  23/6درصد نیز بین  100تا  150میلیون تومان اثاثیه منزل داشتهاند.
جدول شماره :5توصیف آمارههای مربوط به شاخص سرمایه اقتصادی
ابعاد شاخص سرمایه اقتصادی

ارزش

ارزش

ارزش وسیله

ارزش اثاثیه

امالک

جواهرات

نقلیه

منزل

ندارم

50/3

29/8

54/2

-

کمتر از  100میلیون

0/8

34/0

28/0

50/8

بین  100تا  150میلیون

7/9

17/8

6/3

23/6

بین  150تا  200میلیون

19/6

11/0

6/3

13/6

بین  200تا  300میلیون

8/1

4/7

2/6

7/9

بین  300تا  500میلیون

8/4

1/8

1/3

2/4

بیش از  500میلیون

5/0

0/8

1/3

1/8

آماره توصیفی

شاخص سرمایه اقتصادی (بین  0تا  )100كه از مجموع پاسخهای افراد در مورد متغیرهای
منطقه محل سکونت ،میزان درآمد ،ارزش تقریبي امالک ،جواهرات ،وسیله نقلیه و اثاثیه منزل
بدست آمده و به سه قسمت مساوی كم ،متوسط و زیاد تقسیم شده است نشان ميدهد 63
درصد پاسخگویان دارای سرمایه اقتصادی كم بودهاند 29/7 ،درصد سرمایه اقتصادی متوسطي
داشتهاند و  7/3درصد پاسخگویان از سرمایه اقتصادی باالیي برخوردار بودهاند.
جدول شماره :6توصیف شاخص سرمایه اقتصادی
شاخص سرمایه اقتصادی

فراوانی

درصد

کم

225

63

متوسط

106

29/7

زیاد

26

7/3
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میانگین(25/3 :)100-0
انحراف استاندارد23/5 :
چولگی0/665 :
کشیدگی-0/859 :

یافتههای تحقیق نشان ميدهد میزان مدارا در بین  4/7درصد شهروندان كم بوده است،
 74/9درصد شهروندان مدارای متوسط و  20/4درصد نیز مدارای زیادی داشتهاند .میانگین تراز
شده این شاخص گویای آن است كه میزان مدارا در بین شهروندان شهر مشهد متوسط است.
جدول شماره  :7توصیف شاخص مدارا
شاخص مدارا

فراوانی

درصد

کم

18

4/7

متوسط

286

74/9

زیاد

78

20/4

میانگین(56/6:)100-0
انحراف استاندارد12/380:
چولگی-0/297 :
کشیدگی-0/467:

در مطالعه حاضر سازه مدارا دارای پنج بعد فردی ،اجتماعي ،سیاسي ،جنسیتي و مذهبي
ميباشد .میانگین تراز شده حاكي از آن است كه در بین پاسخگویان باالترین سطح مدارا متعلق
به بعد فردی آن با میانگین  64/4و پایینترین نمره مربوط به مدارای جنسیتي با میانگین 47/33
است( .جدول شماره )9
جدول شماره  :8توصیف آمارههای مربوط به ابعاد سازه مدارا
مدارای

مدارای

مدارای

مدارای

مدارای

فردی

اجتماعی

سیاسی

جنسیتی

مذهبی

کم

9/4

11/5

26/2

37/4

10/7

متوسط

35/9

36/6

50

29/1

46/6

ابعاد سازه مدارا
آماره توصیفی
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زیاد

54/7

51/8

23/8

33/5

42/7

میانگین

64/11

63/49

47/68

47/33

60/54

17/97

21/93

26/27

33/92

20/02

چولگی

-0/829

-0/550

-0/182

0/140

-0/408

کشیدگی

0/341

-0/136

-0/516

-1/325

0/145

انحراف
استاندارد

بررسي روابط همبستگي بین متغیرهای مستقل و وابسته و ابعاد آنها نکات جدیدی را بازگو ميكند:
مدارای فردی با متوسط درآمد ،ارزش تقریبي امالک ،ارزش تقریبي جواهرات ،ارزش
تقریبي وسیله نقلیه خانواده ،منطقه محل سکونت ،ارزش تقریبي اسباب و اثاثیه منزل و سرمایه
اقتصادی دارای همبستگي مثبت به ترتیب به میزان 0/10 ،0/10 ،0/11 ،0/11، 0/13 ،0/13و
 0/12ميباشد .همچنین ،بین اعتماد تعمیم یافته و مشاركت اجتماعي با مدارای فردی به ترتیب
همبستگي به میزان 0/63و 0/63وجود دارد.
مدارای اجتماعي به ترتیب به میزان  0/10 ،0/11 ،0/11 ،0/12 ،0/14 ،0/14و  0/11با
متوسط درآمد ،ارزش تقریبي امالک ،ارزش تقریبي جواهرات ،ارزش تقریبي وسیله نقلیه خانواده،
منطقه محل سکونت ،ارزش تقریبي اسباب و اثاثیه منزل و سرمایه اقتصادی رابطه همبستگي
مثبت و معنادار دارد .بین مدارای اجتماعي با اعتماد و مشاركت اجتماعي به ترتیب ضریب
همبستگي برابر با  0/64و  0/65است.
یافتهها نشان ميدهد كه مدارای سیاسي با متغیرهای متوسط درآمد ،ارزش تقریبي امالک،
ارزش تقریبي جواهرات ،ارزش تقریبي وسیله نقلیه خانواده ،منطقه محل سکونت ،ارزش تقریبي
اسباب و اثاثیه منزل و سرمایه اقتصادی به ترتیب دارای همبستگي به میزان ،0/12 ،0/14 ،0/14
 0/11 ،0/11 ،0/11و  0/11است .ضریب همبستگي بین مدارای سیاسي با شاخصهای اعتماد
تعمیم یافته و مشاركت اجتماعي به ترتیب برابر با  0/63و  0/64است.
مدارای جنسیتي با شاخص سرمایه اقتصادی و ابعاد آن همبستگي مثبت و معناداری دارد و با
متغیرهای اعتماد تعمیم یافته و مشاركت اجتماعي رابطه همبستگي به میزان  0/65و  0/69دارد.
مدارای مذهبي فقط با بعد ارزش تقریبي امالک رابطه مثبت و معناداری دارد .همچنین با
افزایش شاخص اعتماد تعمیم یافته و مشاركت اجتماعي مدارای مذهبي نیز افزایش ميیابد.
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در مجموع سازه مدارا با شاخص سرمایه اقتصادی و ابعاد آن و شاخصهای اعتماد تعمیم
یافته و مشاركت اجتماعي رابطه معناداری دارد.

جدول شماره  :9همبستگی پیرسون بین مدارا و متغیرهای سرمایه اقتصادی ،اعتماد تعمیم
یافته و مشارکت اجتماعی
متغیر

ابعاد

آماره

متوسط درآمد

همبستگي
اسپیرمن

ارزش تقریبي امالک

سطح معناداری
همبستگي
اسپیرمن

ارزش تقریبي
جواهرات

سطح معناداری
همبستگي
اسپیرمن

مدارای

مدارای

مدارای

مدارای

مدارای

فردی

اجتماعی

سیاسی

جنسیتی

مذهبی

*0/130

**0/139

**0/140

**0/144

0/094

**0/142

0/014

0/008

0/008

0/007

0/077

0/007

*0/130

**0/136

**0/137

*0/138

*0/109

**0/138

0/101

0/008

0/007

0/007

0/033

0/007

*0/115

*0/120

*0/121

*0/121

0/089

*0/122

0/025

0/019

0/018

0/018

0/082

0/017

*0/0111

*0/115

*0/115

*0/119

0/100

*0/117

0/030

0/024

0/025

0/020

0/050

0/022

*0/103

*0/107

*0/108

*0/109

0/079

*0/110

0/044

0/036

0/035

0/034

0/123

0/031

*0/101

*0/105

*0/107

*0/109

0/079

*0/109

0/039

0/037

0/033

0/122

0/034

*0/109

*0/133

0/090

*0/125

0/012

0/091

0/018

**0/628

**0/656
0/000

سازه مدارا

سرمایه ارزش تقریبي وسیله
اقتصادی
نقلیه

سطح معناداری
همبستگي
اسپیرمن

منطقه محل سکونت

سطح معناداری
همبستگي
اسپیرمن

ارزش تقریبي اثاثیه

سطح معناداری
همبستگي
اسپیرمن

0/049

سطح معناداری
همبستگي پیرسون

*0/115

*0/115

سطح معناداری

0/030

0/029

0/040

**0/645

**0/636

**0/651

0/000

0/000

0/000

0/000

**0/650

**0/647

**0/698

**0/631

**0/663

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

سرمایه اقتصادی

اعتماد تعمیم یافته

مشارکت اجتماعی

همبستگي پیرسون **0/628
سطح معناداری

0/000

همبستگي پیرسون **0/627
سطح معناداری

0/000
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برازش مدل تحقیق
در شکل شماره( )2مدل برازش داده شده تحقیق و ضرایب مسیر آن مشخص شده است .همان
طور كه ضرایب مسیر نشان ميدهد متغیر سرمایه اقتصادی دارای اثر مستقیم به میزان  0/03بر
متغیر وابسته مدارا است .اثر غیرمستقیم سرمایه اقتصادی بر متغیر وابسته مدارا از طریق متغیر
مشاركت اجتماعي به میزان  0/0077است .اثر غیرمستقیم سرمایه اقتصادی بر متغیر وابسته مدارا
از طریق متغیر مشاركت اجتماعي و اعتماد تعمیم یافته به میزان 0/00084است .اثر غیرمستقیم
سرمایه اقتصادی بر متغیر وابسته مدارا از طریق متغیر اعتماد تعمیم یافته به میزان 0/018است.
بنابراین میزان اثر كل سرمایه اقتصادی بر میزان مدارا  0/05654است .به عبارت دیگر ميتوان
گفت با افزایش یک واحد انحراف استاندارد در میزان سرمایه اقتصادی افراد ،میزان مدارای آنها
به اندازه  0/04884انحراف استاندارد افزایش ميیابد .در مجموع متغیر مستقل سرمایه اقتصادی
به همراه دو متغیر واسطهای مشاركت اجتماعي و اعتماد تعمیم یافته 6 ،درصد تغییرات مدارا در
بین شهروندان را تبیین ميكنند.
میزان كای اسکوئر مدل( )5442/0و درجه آزادی آن( )318ميباشد .برای ارزیابي برازندگي
الگوی معادالت ساختاری از چند شاخص استفاده ميشود .در جدول شماره( )13این شاخصها
آورده شده است.
جدول شماره  :10شاخصهای نیکویی برازش مدل
NFI

RFI

IFI

TLI

CFI

GFI

AGFI

PGFI

0/875

0/865

0/895

0/856

0/894

0/876

0/843

0/691

همانطور كه مشاهده ميشود شاخصهای نیکویي برازش در حد قابل قبول بوده و نشان از
برازش صحیح و مناسب مدل تحقیق دارد.
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شکل شماره  :2مدل برازش شده تحقیق

نتیجهگیرى و پیشنهادها
این مطالعه با هدف بررسي میزان رابطه سرمایه اقتصادی با سازه مدارا در بین شهروندان شهر
مشهد صورت گرفت .شاخص سرمایه اقتصادی با ابعاد منطقه محل سکونت ،میزان درآمد ،ارزش
تقریبي امالک ،جواهرات ،وسیله نقلیه و اثاثیه منزل اندازهگیری شد .حدود نیمي از پاسخگویان
در منطقه نیمه برخوردار سکونت داشتهاند .بیش از 50درصد آنان درآمد كمتر از سه میلیون تومان
دارند ،نیمي از پاسخگویان ملک شخصي و وسیله نقلیه شخصي نداشتهاند و ارزش تقریبي اثاثیه
منزل خود را كمتر از  100میلیون تومان اظهار كردهاند .شاخص سرمایه اقتصادی نیز كه از
مجموع این ابعاد ساخته شده است به تبع نشان ميدهد كه حدود  60درصد پاسخگویان سرمایه
اقتصادی كمي دارند.
نتایج تحقیق نشان ميدهد میزان شاخص مدارا در بین شهروندان مشهدی در حد متوسطي
است .و از میان ابعاد پنج گانه مدارا ،مدارای فردی باالترین و مدارای جنسیتي پایینترین میزان
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دو فصلنامه جامعهشناسي اقتصادي و توسعه ،سال دهم ،پاییز و زمستان 1400

را در بین شهروندان داشتهاند .باالتر بودن دو بعد مدارای فردی و اجتماعي كه هر دو به معنای
پذیرش و تحمل ابراز نظر متفاوت در دو عرصه خصوصي و عمومي است نشانگر آن است كه در
شهری زائرپذیر همچون مشهد كه افراد از اقصي نقاط كشور با آداب و رسوم گوناگون به آنجا
سفر و یا مهاجرت ميكنند مشکلي ایجاد نکرده و شهروندان ميتوانند به صورت مسالمت آمیز در
كنار یکدیگر زندگي كنند .بعد مدارای جنسیتي كه به معنای آن است كه فرد در رابطه با جنسیت
مخالف خود چگونه برخورد كرده و تا چه حد حاضر به پذیرش برابر جنس مخالف است ،در بین
سایر ابعاد مدارا ،كمترین میانگین را داشته است .در این زمینه ميتوان گفت كه غلبه ارزشهای
پدرساالرانه در جامعه ،زنان را در ذیل مردان تعریف ميكند و طبیعي است كه مردان در موضع
قدرت برتر مدارای مناسبي با زنان نداشته و همیشه از زنان انتظار ميرود كه تسلیم مردان باشند
و اختالفهای بین زن و مرد را با برتری مرد حل نمایند .به عبارت دیگر ،شهروندان مشهدی،
افراد با عالیق و سالیق و نظرات مختلف را راحتتر تحمل كرده ولي قادر به تحمل مناسب
برابری بین زن و مرد نیستند .البته ،زنان امروزه با تغییر در ساختارهای علمي و تکنولوژیکي و
اقتصادی و اجتماعي جامعه صاحب قدرت چانه زني باالیي شدهاند ،ولي هنوز هنجارها و ارزشها
و ساختارهایي كه فرهنگ پدرساالری را تقویت ميكند وجود دارد و تضاد انتظارات بین زن و مرد
در این زمینه موجب تعارض و ستیزهایي ،حتي در بین افراد تحصیلکرده نیز شده است (آزاده و
رجبزاده.)1389 ،
نتایج تحقیق نشان ميدهد متوسط درآمد با همه ابعاد مدارا به جز مدارای مذهبي رابطه
مثبت و معناداری دارد .بدین ترتیب با افزایش متوسط درآمد شهروندان میزان مدارای آنان
افزایش ميیابد .نتایج تحقیق دیما ( )2015نیز نتایج تحقیق حاضر در زمینه رابطه مثبت بین
درآمد و میزان مدارا را تایید ميكند .آنچه از نظر تركیب مدارا -درآمد اهمیت دارد ،منحصراً سطح
مطلق درآمد نیست .بلکه توزیع درآمد ميتواند به عنوان یک متغیر اصلي در تعامل اجتماعي بین
افراد و گروههای اجتماعي تلقي شود .سطح نابرابری درک شده (درک افراد از نابرابری بین اقشار
مختلف اجتماعي) بعضي اوقات از نابرابری واقعي (برآورد عیني شکاف درآمدی) مهمتر است.
ارزیابي فرد از موقعیت خود در فرآیندهای توزیع ،ميتواند در چگونگي شناسایي هویت خود و
رفتار نسبت به دیگران تأثیر بگذارد .همچنین ممکن است بر نگرش آنها نسبت به افراد یا
گروههایي كه «متفاوت» هستند (از نظر جنسیت ،قومیت ،فرهنگ ،مذهب یا حتي رفتارها و
ارزشهای مشترک) تأثیر بگذارد .با این حال ،ارزیابي ذهني نابرابری لزوماً بر مدارای اجتماعي به
روشي خطي تأثیر نميگذارد .تا یک آستانه مشخص ،این نابرابری ميتواند به افزایش تحرک
اجتماعي و در نتیجه ظهور مرزهای منعطفتر بین گروههای اجتماعي و تبادل فعالتر ارزشها،
هنجارها و نگرشهای آنها كمک كند .فراتر از چنین آستانهای ،رقابت برای توزیع و كنترل منابع
اجتماعي ممکن است توافق گروههای مختلف درآمدی را تضعیف كند و روند عدم مدارا و طرد
اجتماعي را افزایش دهد .در همین راستا شاهد وجود رابطه معنادار بین ارزش تقریبي امالک با
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همه ابعاد مدارا و ارزش تقریبي جواهرات (كه افراد به راحتي قادر به مقایسه خود با دیگران در
این زمینه هستند) با همه ابعاد مدارا به جز مدارای مذهبي هستیم .شاخص سرمایه اقتصادی نیز
با همه ابعاد مدارا رابطه مثبت و معناداری دارد .بنابراین ميتوان گفت با افزایش سرمایه
اقتصادی ،میزان مدارای شهروندان افزایش ميیابد و برعکس .یافتههای تحقیق (ساالرزاده
امیری )1388 ،نیز نشان ميدهد كه سرمایه اقتصادی افراد تاثیر چشمگیری در شکلگیری و
تغییر نگرش آنان دارد .در واقع برخورداری افراد از سرمایه اقتصادی ،به چگونگي توزیع منابع در
جامعه اشاره دارد .آنچه در یک جامعه باید از طریق سیاستگذاری اجتماعي توزیع شود سرمایه
اقتصادی است .افراد با دستیابي به سرمایه اقتصادی برای انباشت سرمایه فرهنگي تالش
ميكنند و لذا در این فرایند سرمایه اجتماعي خود را نیز افزایش ميدهند .بنابراین اگر افراد در
یک جامعه دسترسي برابر به سرمایه اقتصادی نداشته باشند خود به خود از دیگر منابع نیز محروم
ميشوند .هر چند شاید آنها با صرف زمان بیشتر و سرمایه گذاری برای انباشت سرمایه فرهنگي
در طول چند نسل بتوانند در سلسله مراتب اجتماعي ،تحرک قابل مالحظهای كسب كنند .البته
نباید از نقش غیر قابل انکار مشاركت اجتماعي و اعتماد در بکارگیری سرمایه اقتصادی غفلت
نمود .یافتهها در این زمینه حاكي از آن است كه این دو متغیر میانجي ،یعني اعتماد تعمیم یافته و
مشاركت اجتماعي ،هر دو با مدارا و ابعاد آن دارای رابطه مثبت و معناداری هستند .بدین معنا كه
با افزایش میزان اعتماد تعمیم یافته و مشاركت اجتماعي شهروندان ،میزان مدارا نیز در آنان
افزایش ميباید .آلموند و وربا نیز در بحث فرهنگ مدني ،اعتماد را از لوازم فرهنگ دموكراتیک
ميدانند .نتایج تحقیق پرسل ( )2001نیز نشان ميدهد در شرایطي كه امنیت اقتصادی برقرار
است و لوازم فرهنگ مدني همچون اعتماد بیشتر و آنومي كمتر فراهم باشد میزان مدارای
اجتماعي افزایش ميیابد.
از دیگر یافتههای تحقیق ميتوان به وجود رابطه مثبت و معنادار بین میزان سرمایه
اقتصادی و میزان مشاركت اجتماعي شهروندان اشاره نمود .هانتینگتون و نلسون هم معتقدند كه
هر چه افراد به طبقه و پایگاه اجتماعي باالتری تعلق داشته باشند از مشاركت اجتماعي باالتری
نیز برخوردارند (عليپور .)131 :1388 ،لرنر 1نیز عوامل اقتصادی را با مشاركت مرتبط ميداند و
افزایش شهرنشیني و تراكم مادی و اخالقي را از لوازم مشاركت ارزیابي ميكند .در همین راستا
لیپ ست 2معتقد است استقرار نظام دموكراتیک با میزان مشاركت اجتماعي و سیاسي باال در
جامعهای فاقد اقتصادی پیشرفته ،امری محال و دشوار است (محسني تبریزی .)102 :1375 ،او
در مورد اثر فقر بر مشاركت ،معتقد است فقر ،منجر به عدم اطمینان ميشود ،لذا حداقلي از
امکانات اقتصادی اجتماعي و پول و وقت كافي برای مشاركت ضروری است .یافتههای تحقیق

1. Lerner
2. Lipset
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سفیری ( )1388نیز نشان ميدهد احساس بيقدرتي یکي از عوامل موثر در كاهش میزان
مشاركت اجتماعي است.
یافتههای برازش مدل تحقیق نشان داد با افزایش میزان مشاركت اجتماعي پاسخگویان،
میزان اعتماد تعمیم یافته در آنان افزایش ميیابد .نتایج تحقیق زارع ( )1391و عليپور ()1388
نیز حاكي از آن است كه بین اعتماد تعمیم یافته و مشاركت اجتماعي رابطه وجود دارد .افراد
مشاركت كننده در انجمنهای گوناگون ،به تبع این مشاركت ،از اعتماد تعمیم یافته بیشتری
برخوردار هستند .حضور افراد در این انجمنها باعث ميگردد شعاع اعتماد آنان از حد آشنایان و
دوستان فراتر رود .همچنین یافتههای برازش مدل در معاالت ساختاری نشان داد اثر مستقیم
سرمایه اقتصادی بر میزان مدارا 3درصد است اما با افزودن دو متغیر مشاركت اجتماعي و اعتماد
تعمیم یافته به مدل در مجموع 6درصد تغییرات مدارای شهروندان تبیین ميگردد.
در پایان ميتوان گفت اگر چه میزان مدارا و ابعاد آن در بین شهروندان مشهدی در سطح
متوسط است اما از یک طرف ،با توجه به روند نزولي قدرت خرید شهروندان و كاهش
سرمایههای اقتصادی آنان و در نتیجه كاهش امکانات آنان برای مشاركت موثر در فضای جامعه
مدني و تاثیر آن بر میزان اعتماد بین شهروندان ،و از طرف دیگر ،افزایش نمایش ثروت در جامعه
و روند رو به رشد مقایسه و چشم و هم چشمي در افراد ،همواره خطر كاهش مدارا در بین
شهروندان وجود دارد .از این رو با توجه به این كه تاثیر سرمایه اقتصادی و سرمایه اجتماعي بر
بهبود مدارا در بین شهروندان هم در این مطالعه و هم در مطالعات مشابه تایید شده است ،ایجاد
راههایي برای بهبود وضعیت معیشت مردم و باال بردن سرمایه اجتماعي ضروری است چرا كه
هر چه شهروندان جامعه از تراكم مادی و اخالقي بیشتری برخوردار باشد و اعتماد تعمیم یافته
بیشتر باشد ،آستانه تحمل این جامعه باالتر بوده و آسانتر ميتواند دیگری مخالف را تحمل كند و
مدارای اجتماعي چنین جامعهای بیشتر است.
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