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Abstract 

Introduction: Tolerance is in fact a paradoxical situation in which people 

have to endure things that are not acceptable, or even hated and disliked. This 

paradoxical situation has prevented the tolerance from being into a “rote 

learning” in many societies and citizens. Tolerance can be seen as a “flawed 

virtue” because it refers to the acceptance of the differences between others 

and us that we would rather fight, ignore, or overcome. However, ‘flawed’ a 

virtue it may be, tolerance may be the only thing that stands between peaceful 

coexistence and violent intergroup conflict. This makes tolerance a topic of 

great importance. While scholars have systematically studied political (in) 

tolerance and the closely related subject of prejudice for over half a century 

now, many conceptual and empirical puzzles remain unsolved. This may well 

reflect the complex nature of tolerance and the dilemmas which are intrinsic 

to the idea of toleration. The problem of tolerance is widespread in research. 

This is due to a number of aggressive manifestations unacceptable for modern 
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society, which is opposed to tolerance. An analysis of the sources on 

problems of tolerance/intolerance suggests that it is possible to influence 

intolerance by studying and reproducing tolerance. At the same time, in the 

contemporary world, where the entanglement and moral density of actions is a 

prominent feature, tolerance is considered very important for the continuation 

of a stress-free and peaceful relationship between individuals, and local and 

global communities. Accordingly, the present study aimed to explain the 

sociological status of tolerance and its dimensions among citizens 18 years 

and older in Kermanshah province. 

Method: The research method is descriptive survey, and the statistical 

population of the study included all citizens over 18 years old in Kermanshah 

province. Based on the Cochran’s formula, 855 people were selected by 

multi-stage cluster. 
Finding: Findings showed that the mean of tolerance in Kermanshah 

province was 2.68 (from 1 to 5), and the respondents had the most tolerance 

socially (3.03), ideologically (2.48), and politically (2.47), and moral-

behaviorally (2.38). Findings also indicated that the variables of education 

level, gender, marital status, capital and its dimensions had an effect on 

tolerance, but the variables of age, ethnicity, religion, and city of residence 

did not have an effect on tolerance. 

Conclusion: In fact, it seems that according to the results of the study, 

ethnicities and religions in Kermanshah province, regardless of their diversity, 

have negative effects on the tolerance of the citizens of the province, because 

it seems that the “vulgar” type of identity seeking has been prevalent in 

Kermanshah for many years, especially in the last four decades, which 

generally seeks to reject the opposite identity and highlights the 

manifestations that are mainly confrontational and promoters of violence 

(verbal-behavioral). The presence of stereotypes among ethnic (and of course 

much more religious) groups in Kermanshah is one of the external 

manifestations of this kind of vulgar identity. In addition, the results of the 

study based on the almost identical effects of all three types of capital 

(economic, social, and cultural) on tolerance indicate the importance of 

paying attention to multidimensional models in explaining tolerance and side 

components. This is a topic that has recently come to the attention of 

contemporary thinkers and, of course, is in stark contrast to the views of many 

thinkers, from Marxists to modernization theorists (that change in political 

development is the sole cause of change). 

Keywords: Ideological Tolerance, Moral Tolerance, Political Tolerance, 

Social Tolerance, Types of Capital.  
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 چکیده
نیست یا حتی مورد  رشیپذ قابلمدارا وضعیتی پارادوکسیکال است که در آن، افراد باید اموری را که 

ی ملکۀ عنو بهتنفر و ناپسند است، تحمل کنند. این وضعیت پارادوکسیکال، تبدیل مدارا یا تساهل 
ی و دگیتن درهمکرده است. در جهان معاصر که  ساز مسئلهذهنی را برای بسیاری از جوامع و شهروندان 

ویژگی برجستۀ آن است، مدارا برای تداوم ارتباط بدون  ها کنشحقیقی و مجازی( ) یاخالقتراکم 
. شود یمقی میان افراد و جوامع محلی و جهانی دارای اهمیت بسیاری تل زیآم مسالمتتنش و 

 شهروندان بین در آن ابعاد و مدارا وضعیت یشناخت جامعه ، پژوهش حاضر با هدف تبییناساس نیبرا
کرمانشاه که دارای بافت فرهنگی، قومی و مذهبی ناهمگون است، انجام  استان باالی به سال هجده

 پژوهش آماری شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و به شیوۀ پیمایشی است. جامعۀ
به شیوۀ  نفر 011 کوکران، فرمولبراساس است و  استان در سال هجده باالی شهروندان همۀ شامل
های  دهد میانگین های پژوهش نشان می یافته .شوند ی ارزیابی میا چندمرحله یا خوشهی ریگ نمونه

ترتیب  ای بیشترین مدارا به( بوده است و پاسخگویان دار1تا  1)از دامنۀ  10/2مدارا در استان کرمانشاه 
( هستند. همچنین 10/2رفتاری )-( و اخالقی01/2(، سیاسی )00/2(، عقیدتی )81/1در ابعاد اجتماعی )

ها، متغیرهای تحصیالت، جنس، وضعیت تأهل، سرمایه و ابعاد آن بر مدارا تأثیر دارند، اما  مطابق یافته
ری بر مدارا ندارند. در حقیقت، با توجه به متغیرهای سن، قومیت، مذهب و شهر محل سکونت تأثی

رسد اقوام و مذاهب در استان کرمانشاه فارغ از تنوع، آثاری منفی بر تساهل  نظر می نتایج مطالعه به
ویژه در  خواهی از سالیان گذشته و به اند؛ چرا که نوع مبتذلی از هویت شهروندان استان بر جای نهاده

سازی  واج داشته است که عموماً در پی طرد هویت مقابل و برجستهچهار دهۀ اخیر در سطح استان ر
 وگویی و ارتباطی. رفتاری( هستند تا گفت-نمودهایی است که عمدتاً تقابلی و مروج خشونت )کالمی

 عقیدتی.   سیاسی، مدارای اخالقی، مدارای اجتماعی، مدارای انواع سرمایه، مدارای های کلیدی: واژه
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 مسئلهمقدمه و بیان 

تنیدگی کنشی و تراکم پیوندهای اجتماعی در جهان معاصر در جوامع مختلف، وجود  درهم

یانه جو مصالحهیز و گسترش صلح و ارتباطات آم مسالمتنیازهای اولیه برای برقراری روابط  یشپ

کنش »یری گ شکلهای بشری  آل یدهاترین  ازپیش ضروری ساخته است. یکی از مهم یشبرا 

یری جوامع باز و مستعد رشد گ شکلاست و گسترش چنین کنشی مقدمۀ « ارتوافقی بدون اجب

به نقل از  1220هابرماس، ) است« نظام»از استعمار « زیست جهان»عدالت اجتماعی و رهایی 

ین گونه از کنش و آن نوع اترین مبنای رشد و گسترش  (. مهم001: 1128ریتزر و داگالس، 

امروزه در ، بر آننام مدارای اجتماعی یا تساهل است. عالوه جامع ذهنی و عینی، مقولۀ مهمی به 

و  ها گروهگرایی از منظر تعامالت مثبت افراد با دیگر  اغلب جوامع، بحران چندفرهنگ

(. به عبارتی، ارتباطات 121: 2811، 1کارپوفاست )اجتماعات، اهمیت مدارا را افزایش داده 

ابتدا در جوامع مدرن بسیار مورد توجه بود، اما فردی سطح خرد نیازمند تساهل است که  میان

ی مذهبی و غیره( ها گروهاقوام و ) یگروه امروزه عالوه بر این سطح خرد، سطح ارتباطات میان

یی از اهمیت فراوانی برخوردار شده گرا چندفرهنگفرهنگی و با عنوان  ۀ ارتباطات میانمثاب بهنیز 

یژه در میان و بهیری و توسعۀ آن، گ شکلقومی،  اساس، امروزه مسئلۀ مدارای ینبرااست. 

های اجتماعی است  ین چالشتر مهمشدن به یکی از  یلتبدهای مختلف اجتماعی، در حال  گروه

هرحال تجزیه و  که زمینۀ مطالعۀ آن برای تحقیقات اجتماعی بسیار جالب توجه شده است. به

، 2آنانینا و دانیلودارد )ومی اهمیت عملی یژه در یک جامعۀ چندقو بهی مدارا شناخت جامعهتحلیل 

2811 :001). 

 پذیرش و شناخت میزان به یز است، در معنای کلیبرانگ بحثاگرچه مدارا مفهومی پیچیده و 

دارد  اشاره ناپذیر تحمل آشکارا یها نگرش از پرهیز و برابر حقوق اعطای به تمایل اختالفات،

دادن احترام و عزت به دیگران است،  مدارا شامل نشان به عبارتی، .(2811)زاناکیس و همکاران، 

را بپذیرید )آنانینا و دانیلو،  ها آنموافق باشید یا  ها آنهای  ینکه لزوماً با اعمال یا ارزشابدون 

ۀ امری اخالقی مثاب به( با تأکید بر اهمیت مدارا، آن را 1012) 1(. جان استوارت میل001: 2811

طور  ها به مدارا پذیرش این نکته است که انسان(. به بیان ساده، 112: 2810، 0مرسکند ) یمتلقی 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ  
1. Karpov 

2. Ananina & Danilov 

3. John Stuart Mill 

4. Mareş 



 

 

 

 

 

 233شناختی مدارا و ابعاد آن )مورد مطالعه: شهروندان ...   تبیین جامعه

 

 

و حق زندگی در صلح را دارند و  هستند ها گوناگون طبیعی از نظر ظاهر، زبان، رفتار و ارزش

 (.2: 1221 ،1)یونسکو های خود را بر دیگری تحمیل کند تواند دیدگاه کسی نمی

ت مدارا برای زندگی و حیات به دور از تنش در عالوه بر مباحث فوق، در راستای اهمی

یری مدارا در میان افراد گ شکلهای  یرساختزبنیادها و  عنوان بهی بسیاری ها مؤلفهجهان معاصر، 

مدارا مطرح  یریگ شکل سه عامل مهم را در 2سکومبیکنند؛ برای نمونه،  یمو جوامع عمل 

است  عوامل اجتماعی رون خانواده وخصوصیات شخصیتی، عوامل حمایتی د شاملکه  کند یم

نیز از های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی  سرمایه .(220: 2812به نقل از ویتنبرگ و باتراس، )

بدین معنا که زمانی که  ؛شوند ارتقای مدارا نسبت به دیگران می موجبعواملی هستند که جمله 

مدارای  ،گروهی اجتماعی برون ۀایسرم یرتحت تأث ،یرندگ های اجتماعی قرار می افراد در شبکه

های  ها و اندیشه ها با اقوام، مذاهب، ملیت و هنجارهای موجود در این شبکه یابد یها افزایش م آن

 دهند. تری نشان می متفاوت برخورد و نگرش مداراجویانه

آن در کشور و جامعۀ ایرانی  فرازوفرودین باید خاطرنشان کرد که مدارای اجتماعی و همچن

بودن آن از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار  ۀ چندفرهنگی، چندقومی و حتی چندزبانیواسط به

ی مذهبی، قومی و فرهنگی بسیاری را پشت ها نزاعاست. جامعۀ ایران در طول تاریخ، تضادها و 

 هویت از بخشی مدارا و تحمل دلیل پیوندهای مستحکم تاریخی، بهسر نهاده است، اگرچه 

نیز الگوی کامل و استان کرمانشاه (. 12: 1100)نصراصفهانی و همکاران،  است ایرانیان بوده

و  فارس و د، لکربافتی قومی و مذهبی دارد و اقوام کالبته خردی از جامعۀ ایران است که 

 سبباین امر  وحق در این استان سکونت دارند  مذاهب و فرق اهل تسنن، تشیع و اهل ینهمچن

استان کرمانشاه  ،با این اوصاف 1همراه با تنش باشد. در استان یدودوحدت تا ح های یهشده پا

در  یژهو مختلف به های ینهل و مشکالت فراوانی در زمئمسا ،مشکالت حاکم بر کشور دلیل به نیز

گیری رد یناوایل انقالب و همچن های یبودن استان و ناآرام اجتماعی دارد. مرزی یها حوزه

 های ینهدر زم ای یدهنگ تحمیلی، این استان را با مشکالت عدهشت سال ج یانمستقیم در جر

شده  منجر های اجتماعی به بروز برخی آسیب ورو کرده  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبه

 11میان  (، این استان از1121است. براساس آخرین اعالم مرکز آمار ایران )سرشماری سال 

 دارندۀ رخ بیکاری را به خود اختصاص داده است وبیشترین ن 1/28 با نرخ رشد بیکاری ،استان

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ  
1. UNESCO 

2. Seccombe 
3. http://www.iranicaonline.or 
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، خودکشی، اعتیاد نشینی یهاز نظر بیماری ایدز، حاش 1.رود شمار می بیکاری در کشور به ۀاولین رتب

هفت استان اول کشور است و از نظر نسبت ازدواج به طالق در کشور جایگاه  ءجز ،و طالق

توان  های اجتماعی در کرمانشاه می را و آسیبدرخصوص بیان نبود مدا ینمطلوبی ندارد. همچن

 اجتماعی، تعداد نزاع و درگیری خیابانی یها های قضایی ناشی از خشونت به آمار باالی پرونده

 ۀنمایند ه بیانب (.1121وزارت کشور، توجه داشت ) غیره ای و محلی و طایفه یها و نزاع روزانه

 پرونده یک میلیون در سال، کیفری ۀن پروندمیلیوشش های اجتماعی، از  کل پیشگیری ۀادار

وجرح و نزاع  هزار پرونده در خصوص ضرب 188 ،سال و در طول یک استمرتبط با خشونت 

وجرح  سرقت، ضرب ،در استان کرمانشاه 21اتهام پرتعداد سال  18 همچنینتشکیل شده است. 

کالهبرداری، خیانت  تخریب، تهدید، بدنی غیرعمدی،ۀ صدم  عمدی، توهین به اشخاص عادی،

که در باب مدارا و ابعاد آن در استان کرمانشاه  است. از آنجاغیره اعالم شده  در امانت و

ای  شده به نقش متغیرهای زمینه تحقیقات انجام بیشترپژوهش مدونی صورت نگرفته است و 

ا پژوهش حاضر ب دارند، اقتصادی، سن و جنسیت توجه-مانند تحصیالت، پایگاه اجتماعی

 باالی به سال هجده شهروندان بین در آن ابعاد و مدارا وضعیت شناختی جامعه مطالعه و تبیین

 کند. یۀ در اختیار افراد، تبیین و تحلیل میسرماارتباط این مفهوم را با انواع  کرمانشاه، استان

 پیشینۀ تجربی تحقیق

های  م شده است، اما پژوهشمطالعات بسیاری در زمینۀ مدارای اجتماعی در ایران و جهان انجا

در شهر کرمانشاه و خاصه در مناطق کردنشین  ژهیو بهچندانی دربارۀ پیوند انواع سرمایه و مدارا، 

لحاظ محتوا و  به این مطالعه به نیتر کینزدمطالعات و  نیتر تازهصورت نگرفته است. در یکی از 

فرهنگی  ۀتأثیر سرمای شناختی جامعه ررسیب»( در 1120) پور و فرزام عنوان، فیروزجائیان، شارع

 ،منش و میدان بوردیو ۀبا استفاده از نظری« فردی با تأکید بر مدارای اجتماعی بر ارتباطات بین

خاص  طور بهبا تأکید بر مدارای اجتماعی و  را فردی فرهنگی بر ارتباطات بین ۀتأثیر سرمای

فرهنگی و ابعاد آن با مدارای اجتماعی  ۀسرمای نشان داد . نتایجمطالعه کردند مدارای رفتاری

 ۀسرمای نیز مشخص کرد . نتایج آزمون مدل ساختاریداردتأثیر معنادار  بر آن رابطه و ،)رفتاری(

. همچنین شته استدا افرادبر مدارای اجتماعی )رفتاری(  (Beta=11/8) مستقیم یفرهنگی تأثیر

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ  
1. https://fa.wikipedia.org 
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. نتایج مطالعه درای اجتماعی را تبیین کمدار ۀدرصد از تغییرات ساز 11فرهنگی  ۀسرمای ۀساز

 بودن میزان مدارای اجتماعی شهروندان ساری بوده است.  بیانگر متوسط و متوسط رو به پایین

 ۀمدارای اجتماعی در جوامع چندفرهنگی: مطالع»( در مطالعۀ 1120قادرزاده و نصرالهی )

 میدان مورد عنوان بهر میاندوآب )با نظر به بافت چندفرهنگی شه« پیمایشی اقوام شهر میاندوآب

شناسی مدارای  با الهام از سنخو فرهنگی در این شهر،  دارشدن روابط بین مسئله ۀمطالعه( و سابق

 های یافته. برمبنای پرداختنداجتماعی پیترسون کینگ به بررسی وضعیت مدارای اجتماعی 

میان ابعاد  . دره استیابی شدپاسخگویان در سطح متوسط ارز بین درتوصیفی، مدارای اجتماعی 

سرمایه  های شکل. برمبنای نتایج تبیینی، ردمدارا، بیشترین میانگین به مدارای هویتی اختصاص دا

. دارندمستقیم  ۀآن رابط ۀ)اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی( با مدارای اجتماعی در ابعاد چهارگان

ه مدارای اجتماعی کاهش یافت، پاسخگویانقومی و دینی  گیری جهتیافتن  همچنین با شدت

 های گیری جهتسرمایه و  اشکال. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد متغیرهای است

همکاران  و یدومهراند.  کردهدرصد از تغییرات مدارای اجتماعی را تبیین  1/12قومی و مذهبی 

 11د مطالعه: شهروندان اجتماعی و مدارای اجتماعی )مور ۀرابطۀ بین سرمای» مطالعۀ ( در1120)

اجتماعی و از  ۀمنش و میدان بوردیو در خصوص سرمای ۀاز نظری «سال استان مازندران( 00تا 

)مدارای هویتی، مدارای  آن برای سنجش مدارای اجتماعی و ابعاد گنظرات تلفیقی وگت و کنی

 اجتماعی و ابعاد ۀای. نتایج تحقیق نشان داد سرمکردندسیاسی و مدارای اخالقی رفتاری( استفاده 

نتایج آزمون مدل ساختاری در این  ینمستقیم و معنادار دارد. همچن ۀآن با مدارای اجتماعی رابط

زاده و همکاران  زالی .شته استمدارا دا مستقیم بر یاجتماعی تأثیر ۀسرمای ادد پژوهش نشان

تهران و  یها ان دانشگاهاجتماعی با مدارا در بین دانشجوی یۀسرمادر بررسی رابطۀ نیز ( 1121)

اجتماعی، اعتماد نهادی رابطۀ یۀ که از بین تمام ابعاد سرما رسیدند عالمه طباطبایی به این نتیجه

رابطۀ مستقیم و معناداری بین  ینهمچن معکوس و معناداری با تمام ابعاد مدارای اجتماعی دارد.

سمی مشاهده شده است. نتایج غیررسمی سیاسی و شبکۀ ری ها مشارکت در شبکهو ابعاد مدارا 

، ای ینهاجتماعی و متغیرهای زم یۀاز میان متغیرهای سرما داده استتحلیل رگرسیونی نیز نشان 

 ،اجتماعی انحصاری و ارتباطی ۀسیاسی و سرمای غیررسمی یها شبکه سن، چهار متغیر اعتماد،

 اند. مدارا بوده های کننده یینتب ینتر مهم

 رویکرد»( در بررسی 2828همکاران )مطالعات خارجی، مایکل هرم و  عالوه بر آن و از میان

ی و بند مفهوم« تکریم و احترام پذیرش، یریگ اندازه ی وساز : مفهومتساهل مطالعۀ برای جدید
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ی از تساهل و ابعاد آن ارائه دادند. محققان در گام نخست، تساهل را نوعی ا تازهارزیابی 

 به نگرش و است انتزاعی که تعریف این. ندتلقی کرد تفاوت به نسبت ارزشی یریگ جهت

درون  در تحلیل تساهل ، امکانردیگ یبرنمدر را خاص رفتارهای یا عقاید خاص، یها گروه

محققان سپس با بررسی دو پیمایش ملی و فراملی، یکی . کند یم فراهم را جوامع بین و جامعه

و با کاربرد  متحده االتیا و سوئد یس،انگل دانمارک، در کشور سوئد و دومی در استرالیا،

درک  قابل بهتر یبعد سه مفهومیعنوان  به تساهل که دادند نشان ساختاری معادالت یها مدل

همکاران زاناکیس و  نی. همچنتفاوت تکریم و احترام اند از: پذیرش، است و این سه بعد عبارت

ی پیمایش جهانی، ها دادهاز  ( در مطالعۀ شاخص مدارای اجتماعی جهانی با استفاده2811)

براساس مقولۀ  ها ملتشاخصی جدید برای سنجش مدارا در سطح جهانی و کلی برای مقایسۀ 

. کوته و همکاران پرداختنداین شاخص تازه  براساسی کشورها بند رتبهمدارا تدوین کردند و به 

اثرات متناقض تنوع و  سرمایۀ اجتماعی و تساهل قومی مبتنی بر»( نیز در مطالعۀ ارتباط 2811)

پیوند میان دو متغیر مبتنی بر انواع مختلف تعامالت اجتماعی را ارزیابی « رقابت در کشور کانادا

اشکال  سایر و آشنایی قوی، ابعاد سرمایۀ اجتماعی از جمله روابط اثر کردند. در این پژوهش،

لفت با آثار مثبت سرمایۀ بر تساهل قومی سنجش شد. نتایج مطالعه بیانگر مخا ضعیف پیوندهای

ی مربوط به رقابت، ها مؤلفهیی را بیش از گرا کثرتیک کل بر تساهل بود و  عنوان بهاجتماعی 

 مؤثر بر گسترش تساهل در کشور کانادا معرفی کرد.

 ادبیات نظری پژوهش

 تیماه شیفزامذهبی، ا-یچندقوملحاظ تاریخی چندفرهنگی و  عالوه بر ماهیت جوامع به

ۀ پیامدهای مطالع تیگذشته، اهم ۀچند ده یطمهاجرت  بر اثر ر جوامع مدرنبیشت یچندقوم

کوته و همکاران، است )دوچندان ساخته را  یقوم نیبتساهل منابع نداشتن تساهل و البته 

 زمان اند. مدارا در غرب تا مدارا پرداخته بارۀدر یپرداز هیبه نظر بسیاریاندیشمندان  (.2811

. جان الک نخستین کسی است که در این شد یمتدین مربوط م افراد به قطفانقالب فرانسه، 

 زیآم و زندگی مسالمت یستیز را در ساحت دین برای ایجاد هم تساهلزمینه کتابی نگاشت و 

مدارا ابتدا در  اصطالح( معتقد است 2882هابرماس )  کار برد. به ها کیها و کاتول بین پروتستان

های التین و فرانسه وام گرفته شده  های مذهبی از زبان با شکاف فرقه قرن شانزدهم و در پیوند

بردباری در برابر سایر عقاید مذهبی به  ۀتری به واژ بار معنایی نزدیکدر ابتدا  اصطالحاست. این 
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آمیز را ابالغ  رفتار تساهل یها نامه نییها آ حکومت ،خود گرفت و در قرون شانزدهم و هفدهم

مذهبی که تا آن زمان  ۀجامع اآمیز ب این قوانین، تکالیفی مبتنی بر رفتار تساهل ه،جیکردند. درنت می

هم برای نظام حقوقی،  ،مفهوم مدارا ترتیب، آورد. بدینوجود  تحت ستم و تعقیب بود، به

گرفته تساهل و هم درمورد فضیلت اخالقی و سیاسی در برخورد توأم با مدارا درنظر  گر نیتضم

های سیاسی و اجتماعی شد و در اصول  بعد از انقالب فرانسه وارد حوزهفهوم . این مشود یم

عنوان همتای برادری، برای کنترل  و به یافت انقالب فرانسه )آزادی، برابری و برادری( تجلی

مدارا را  1گیبسون (.12: 1121 )فیروزجائیان، دشو سیاسی مطرح  یا های قومی و فرقه خشونت

با جریان اصلی  شانیها دهیبرای کسانی که ا داند یوسعۀ حقوق شهروندی ماز میل به ت یا درجه

 یمیمدارا از جمله مفاههمچنین  (.20: 2811حدی متفاوت است ) تا کشور سیاسی در تفکر

واقع  کمتر مورد توجه ،شناسی جامعه رشتۀدر  ویژه به ،یدانیو م یاست که در مطالعات تجرب

 است پیگیری قابل وضوح به ران،یدر داخل ا ویژه به قات،یقتحعرصۀ در  یکاست نیاست. ا شده

وهشتمین نشست  مدارا که در بیست زیربنایی اصول اعالمیۀدر  (.11: 1122)گالبی و رضایی، 

 نهادن و ارج فتن، پذیرنهادن عنوان احترام ، مدارا بهشدتصویب  1221یونسکو در  ساالنۀکنفرانس 

آگویس و آمبروسویچز، شده است )تلقی آزادی بیان وت انواع متفاو  ختلفم یها به فرهنگ

 رسد یم نظر که به ردیگ یابعاد مدارا چهار بعد را درنظر م ۀر مدل خود دربارد پیتر کینگ. (2811

این ابعاد که مبنای این پژوهش هم قرار  .داشته باشد یتر ها صورت جامع دیگر مدلدر مقایسه با 

 .مدارای سیاسی، مدارای هویتی و مدارای رفتاری هستند عقیدتی، اند، شامل مدارای گرفته

با عقاید عامل تساهل،  متفاوت تبلیغ عقایدی ایوجود یا بیان  با مدارا توان یمدارای عقیدتی را م

 ۀتعصب و باور به آزادی عقیدنداشتن فرهنگی،  ییگرا ی، نسبیشیدگراند مانند احترام به حق

صاحبان عقاید مختلف، ایجاد  ییحق گردهما شناختن رسمیت ، بهسیاسی یدیگران دانست. مدارا

. در است ها ییوفصل تضادها، حق اعتراض در قالب نشریات یا راهنما نهادهای مربوط به حل

اختیاری مانند جنس، ملیت، غیر یها یژگیو ابه اعمال مدارا ب توان یتعریف مدارای هویتی م

و رفق و  یمعنای حلم و بردبار ارای اخالقی بهمد تیو درنها، دین، نژاد و قومیت اشاره کرد

 )قانونی و غیرقانونی( گرانیرفتارهای مختلف د امدارا ب ،رفتاری یمدارا با دیگران است و مدارا

نسبت به  یریگ سختپرهیز از رفتار با مجرمان و  مدارا در الگوهای روابط جنسی، که است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ  
1. Gibson 
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: 1128 جهانگیری و افراسیابی، ؛08: 1211کینگ، ) ردیگ یها را در جامعه دربرم بعضی جرم

111-111.) 

 رفتار خالل از را نگرش معنا که داند، بدین می «رفتاری گرایش» را مدارا( 1221) وگت

مدارای  . منظور وگت ازگیرد می قرار «نگرش» مقابل مدارا در مفهوم معنا، این در یابد. درمی

که از هنگام تولد همراه  ییها یژگیاست، چه وبودن  مختلف انسان یها حالت امدارا ب ،اجتماعی

فرایند  طی طول زندگی که در ییها چه آن جنسیت، و افراد است، مانند رنگ پوست و

. به بیانی دیگر، مدارای اجتماعی با مفاهیمی و گویش ، مانند زبانشود یشدن کسب م اجتماعی

، ناپذیری تحمل م مقابل آنتحمل قرین است و مفهو ۀآستان و  صبر، حلم و بردباری، مانند

اعمال افراد در فضای  امدارای سیاسی در نظر وگت، مدارا ب. است یورز ناشکیبایی و خشونت

اعمال  امدارای اخالقی و رفتاری نیز مدارا ب. مدنی دیگران است یها یعمومی یا احترام به آزاد

 هستند ی خیر عمومیدنبال ایجاد زندگی خوب برای خودشان خارج از فضا کسانی است که به

 (.10: 1100، پور و همکاران )شارع

ی و بسط ریگ شکلی بسیاری بر ها مؤلفهعالوه بر مباحث مربوط به مدارا و انواع و ابعاد آن، 

 نیتر جامعو  نیتر مهمهستند. یکی از  مؤثرتنوع آن در میان جوامع و افراد  نیهمچنمدارا و 

انواع سرمایه است که اشکالی مانند اقتصادی، اجتماعی و بر تولد و تنوع مدارا  مؤثری ها مؤلفه

فرد در  هر بلکه ،کنند ینم زندگی خأل درها  انسان است معتقد . بوردیوشود یمفرهنگی را شامل 

ی در ها هیسرماو انواع  ها آنی افراد مبتنی بر جایگاه ها کنشو  ردیگ یمقرار  «میدان»جایگاه در 

ها که  واره ، عادتسان ن. بدیردیپذ یمیا ساختمان ذهنی، تفاوت و تنوع  اه واره اختیار و البته عادت

و  ها تیمحدودی موقعیتی خاص در میدانی معین هستند، مبتنی بر ریگیجانتیجۀ تجارب و 

ۀ انواع سرمایه، اشکال و ساخت واسط بهاز آن،  تر مهم نیهمچنامکانات ساختاری میدان و 

و تمایالت افراد  ها کنشۀ عملکرد و کنند نییتعۀ خود نوب بهنیز  ها رهوا عادت. این ابندی یممتفاوتی 

 نبود و داند یم امنیت منبع را سرمایه انواع نیهمچنمورد خاص مدارا( هستند. بوردیو  نیدر ا)

 خطرها از را افراد آورد، می به بار سرمایه قدرت زیرا شناسد؛ می ناامنی با مساوی را سرمایه

 سازد یم فراهم را به انتظارها دستیابی و کند یم یبانیو پشت و حمایت دارد مصون نگه می

(. حجم کلی و میزان موجودی انواع سرمایه در سه نوع کلی اجتماعی، 208: 1100)بوردیو، 

ی ها نگرشی و شناخت ییبایز ها حس، وخوها خلقۀ تمایالت، دکنندیتولاقتصادی و فرهنگی، 

 اجتماعی و سیاسی هستند.
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تر توسعۀ سیاسی و دموکراسی،  پیوند سرمایۀ اقتصادی و مدارا و البته در حالت کلیدربارۀ 

کند که دو  های سیمور مارتین لیپست اهمیت اساسی و بنیانی دارد. لیپست فرض می ایده

شدت بر تثبیت دموکراسی مؤثرند: توسعۀ اقتصادی و مشروعیت یا  خصوصیت جامعه به

(. او 01: 1218لیپست، ) شوند شمند هستند و مناسب قلمداد مینفسه ارز ای که نهادها فی درجه

تمایل دارد تا در این مضمون که دموکراسی مدرن در آشکارترین شکلش تنها در جامعۀ 

پذیر است، با وبر همراهی کند. گری مارکس و الری دیاموند به  داری صنعتی امکان سرمایه

را دربارۀ رابطۀ مستقیم میان توسعۀ  مطالعات متعددی که سی سال پیش اظهارنظر لیپست

روشنی و  شواهد به»اند، اشاره کردند و نتیجه گرفتند که  اقتصادی و دموکراسی آزمون کرده

« دهندۀ روابط علی شدیدی میان توسعۀ اقتصادی و دموکراسی هستند طور مستحکمی، نشان به

شدید میان توسعۀ اقتصادی و (. نظریۀ لیپست دربارۀ روابط مثبت 1: 1222)مارکس و دیاموند، 

طورکلی پذیرفته شده است. توسعۀ اقتصادی بخش ضروری از فرایندهای  دموکراسی به

دهد. ادوارد مولر نتیجۀ مشابهی دربارۀ ارتباط میان توسعۀ  تر نوسازی را تشکیل می گسترده

کنندۀ  مل تعیینعنوان عا تحقیق فراملیتی کمی دربارۀ اقتصاد به»گیرد:  اقتصادی و دموکراسی می

طور مثبت و  دهد که سطح توسعۀ اقتصادی یک کشور به طور مداوم نشان می دموکراسی به

: 1221)مولر، « شدیدی با گسترش خصوصیات آشکار نظام سیاسی دموکراتیک مرتبط است

صد کشور دریافت که شواهد آماری،  اش از ( بر پایۀ تحلیل آماری1222) (. رابرت جی بارو111

ویژه افزایش در  کنند؛ به لیپست را مبنی بر رفاه و ثروت محرک دموکراسی تأیید مینظریۀ 

های  ، امید به زندگی در بدو تولد و سنجهGDP سرانۀ واقعی) های متنوع استاندارد زندگی سنجه

 گذارند. آموزش( بر ایجاد رشد تدریجی در دموکراسی صحه می

توان  توسعۀ سیاسی، عالوه بر الکس دوتوکویل می در زمینۀ پیوند سرمایۀ اجتماعی و مدارا یا

های پرنفوذ رابرت پاتنام اشاره کرد. پاتنام در بررسی تطبیقی عملکرد نهادی  به اندیشه

رغم  ها به های محلی ایتالیا، این فرضیه را مطرح کرد که تفاوت در عملکرد این حکومت حکومت

تغیر سرمایۀ اجتماعی و شبکۀ اعتماد وجود تشکیالت و ترتیبات نهادی یکسان، ناشی از م

(. از نگاه پاتنام، 11: 1101متفاوت نهفته در بافت و زمینۀ اجتماعی این مناطق است )باگناسکو، 

شود که میزان تمایل به فعالیت مدنی در  سرمایۀ اجتماعی به شکل یک پدیدۀ فرهنگی تعریف می

ش جمعی و میزان اعتماد به نهادهای دهندۀ کن اعضای جامعه، وجود هنجارهای اجتماعی اشاعه

( تمایز پاتنام میان سرمایۀ 1102) (. ولکاک1101گیرد )شجاعی و همکاران،  عمومی را دربرمی
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گروهی را اصالح کرد و بعد ارتباطی یا پیوستگی را به آن افزود.  گروهی و برون اجتماعی درون

با سطوح متفاوت قدرت و منابع و از دهد که افراد  او نوع ارتباطی را با این توصیف توضیح می

توانند با هم ارتباط داشته باشند و در این فرایند، ترتیبات قدرت و  طبقات اجتماعی متفاوت می

 های ناهمگون فراهم کنند. منابع جدیدی برای خدمت به ارتباطات اجتماعی میان گروه

بود که به تبیین و ( 1228-1010) شناسان، اولین بار ماکس وبر درنهایت، در میان جامعه

ترین متفکری  البته پیر بوردیو، مهم .تفهیم نقش و تأثیر فرهنگ در توسعه و اقتصاد پرداخت

کند. در نظر  طور مستقیم بر سرمایۀ فرهنگی و آثار کنشی و قضاوتی آن تأکید می است که به

 های ارزش کنندۀ نتأمی ای کننده ذخیرهو  کننده مجسم های داراییبه  یفرهنگ یۀسرمابوردیو، 

 نمودهای و ها ارزششامل انباشت  یفرهنگ یۀسرما دیگر، عبارت به. شود میاطالق  یفرهنگ

و عادات  التیو تما ،یو آموزش رسم یلیتحص های صالحیت ارزشمند، یو هنر یفرهنگ

(. 10: 1101 ،ی)غفار شود میحاصل  پذیری فرهنگو  پذیری جامعه ندیاست که در فرا ینیرید

شده  نهادی یۀسرما و یافته عینیت یۀسرما ،یافته ذهنیت یۀسرما شامل سه بعد یفرهنگ ۀیسرما

ذهنی و  های دانایی، ها قابلیت( شامل مجموعه یافته تجسم) یافته ذهنیتفرهنگی  ۀسرمای است.

خاص  های نگرشو  ها ارزشگفتن، باورها،  سخن ۀعملی و رفتاری است که در شیو های مهارت

ماشینی و قوانین علمی که  فناوریاز آثار هنری،  یافته عینیتفرهنگی  ۀسرمای کند. فرد تجلی می

گیرد. ویژگی  است، شکل می ها خانوادهکتب، اسناد و اشیا در تملک اختصاصی افراد و  صورت به

: 1121را دارد )محمدی و همکاران،  دیگران بهاین شکل از سرمایه آن است که قابلیت انتقال 

آوردن عناوین معتبر،  به مدد ضوابط اجتماعی و فراهم شده نهادیفرهنگی  ۀسرمایهمچنین  (.1

کار. این سرمایه  ۀ، مانند مدارک تحصیلی و تصدیق حرفکند میبرای افراد موقعیت کسب 

 (.1)همان: معینی بستگی دارد  شرایط بهآوردن آن  دست بهنیست و  واگذاری قابل

توان گفت رشد و افزایش سطح سرمایۀ فرهنگی  یو میطورکلی، با توجه به نظریۀ بورد به

ها منجر خواهد شد؛  های مختلف و در کل جامعه به افزایش مدارای اجتماعی آن افراد در میدان

ویژه در زمینۀ ارتباط با  ها به چرا که سرمایۀ فرهنگی به باور بوردیو عامل تنوع رفتارها و قضاوت

 های فرهنگی فراوان افراد مستتر است. هدیگری است که مفهوم مدارا در سرمای

 فرضیات پژوهش

 سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن با تساهل و ابعاد آن، ارتباط معنادار دارد. -
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 سرمایۀ اقتصادی با تساهل و ابعاد آن ارتباط معنادار دارد. -

 سرمایۀ فرهنگی و ابعاد آن با تساهل و ابعاد آن ارتباط معنادار دارد. -

 ناختی با تساهل و ابعاد آن ارتباط معنادار دارد.ش متغیرهای جمعیت -

 

 
 . مدل تجربی تحقیق1شکل 

 روش تحقیق

مطالعه و  ، یعنیرمبنای هدف اصلی پژوهشاست و بکمی از نوع پیمایشی  ،روش این پژوهش

 استان باالی به سال هجده شهروندان بین در آن ابعاد و مدارا وضعیت یشناخت جامعه تبیین

شهروندان باالی هجده سال در  ۀآماری پژوهش شامل هم ۀجامعام گرفته است. کرمانشاه، انج

 1،012،820 بابرابر  ،1121 سال در سرشماری ایران آمار مرکز اطالعاتبراساس  استان است که

ای  گیری خوشه نفر تعیین شد. شیوۀ نمونه 011است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 

شهر  ۀگان هشتکل مناطق  ازپهنۀ جغرافیایی  براساسها  خاب خوشهی است. انتا چندمرحله

سر  ن،یهرس ر،آباد غرب، کنگاو شهرستان آن )اسالم چهاردهکرمانشاه، چهار منطقه )خوشه( و از 

 چهارو داالهو(  یغرب، روانسر، ثالث باباجان النیپل ذهاب، سنقر، جوانرود، صحنه، پاوه، گ

اهل  ،یو سن عهی)شکه از تنوع مذهبی، قومی جوانرود  ،نینه، هرسصح آباد، اسالم شهرستان شامل

 شدند.انتخاب به تناسب جمعیتی صورت تصادفی ساده  به برخوردارند، قوم لک و ترک( حق و

که با استفاده از برخی  ساخته است محقق ۀدر این پژوهش، پرسشنام یریگ ابزار اندازه

عقیدتی و  سیاسی، مدارای اجتماعی، مدارای )مدارایمدارا  یها مؤلفهمفاهیم و  ،نظریات موجود

 اقتصادی و سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ رفتاری( و حجم سرمایه )سرمایۀ و اخالقی مدارای

نظر داوران( ) یصورسازی شد و تأمین اعتبار پرسشنامه مبتنی بر اعتبار  فرهنگی( شاخص
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ال مدارا( براساس آلفای کرونباخ های پژوهش )انواع سرمایه و اشک صورت گرفت. پایایی سازه

 ها در حد مطلوبی پایایی دارند. رسد همۀ سازه نظر می آمده است که به 1در جدول 

 های مدارا . ضریب آلفای کرونباخ ابعاد و سازه1جدول 

 میزان آلفا ها تعداد گویه ها سازه میزان آلفا ها تعداد گویه ها سازه

 218/8 18 یدتیمدارای عق 012/8 11 سرمایۀ اجتماعی

 012/8 11 سرمایۀ فرهنگی
مدارای اخالقی 

 و رفتاری
1 010/8 

 222/8 10 کل مدارا 110/8 0 سرمایۀ اقتصادی

    118/8 18 مدارای اجتماعی

    118/8 0 مدارای سیاسی

 های پژوهش یافته
درصد(  0/12نفر ) 108درصد( پسر و  2/18نفر ) 111نفر از افراد مورد مطالعه،  011از میان 

درصد اهل  2درصد اهل تسنن و  11درصد از پاسخگویان اهل تشیع،  11حدود  .نددختر هست

درصد در مقاطع  08درصد پاسخگویان دیپلم یا زیردیپلم هستند و کمتر از  11. حدود ندا حق

ها دارای  ساله 22تا  28طیف سنی ی سنی نیز ها گروه. در میان ندرداتحصیلی باالتر قرار 

سال دارای کمترین فراوانی به  18های سنی بیش از  درصد و طیف 2/12ین فراوانی با بیشتر

درصد از گروه قومی کرد و مابقی از اقوام  18درصد هستند. همچنین بیش از  18مقدار کمتر از 

 لر، لک و ترک هستند.

 توزیع جامعۀ آماری برحسب ابعاد سرمایه و انواع مدارا

ترین  )قوی 1ترین وضعیت( تا  )ضعیف 1 چهار نوع مدارا در دامنۀ شده برای های تعریف مقیاس

شود این  ای که از محاسبات حاصل می ترین نتیجه است. اولین و مهم 1وضعیت( با میانگین 

های کمتر از  اخالقی و رفتاری، دارای میانگین است که دو نوع از چهار نوع مدارا یعنی مدارای

اند و همگی دارای  اسی و عقیدتی در حد متوسط گزارش شدهاند. دو نوع مدارای سی بوده 1

ای به معنای آن است که  گیری هستند. چنین نتیجه تفاوت معنادار با سطح متوسط مقیاس اندازه

مبناهای باوری و اخالقی در جامعه در زمینۀ مدارا کاستی دارد و شهروندان و شهرهای استان در 

 جدی هستند. خصوص، دچار نقصان ها به این زمینه
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درصد برای چهار متغیر مدارای اجتماعی، سیاسی، عقیدتی و  21برآورد فواصل اطمینان 

طور معناداری بیشتر از سه شکل دیگر از مدارا  دهد مدارای سیاسی به اخالقی و رفتاری نشان می

اخالقی است. همین نتایج بیانگر بیشتربودن مدارای عقیدتی از دو نوع دیگر مدارا یعنی مدارای 

های میان سطوح مختلف  دهد تفاوت آمده نشان می دست و اجتماعی است. فواصل اطمینان به

تعمیم  درصد قابل 1لحاظ آماری معنادار و نتایج با حداکثر خطای  مدارا در نمونۀ مورد مطالعه به

 به جامعۀ آماری است.

 تفکیک انواع مدارا گین بهدرصد برای میان 31ای و فواصل اطمینان  های نمونه . آماره2جدول 

اشکال 

 مدارا

 ای های نمونه آماره
درصد برای  31برآورد فاصلۀ اطمینان 

 پارامتر میانگین
 دامنه

 میانگین
انحراف 

 معیار
 حداکثر حداقل کران باال کران پایین

 1 1 10/2 12/2 10/8 00/2 اجتماعی

 1 1 12/0 20/1 10/8 11/0 سیاسی

 1 1 20/1 20/2 12/8 80/1 عقیدتی

 1 1 01/2 00/2 12/8 10/2 اخالقی

دهد مدارای  لحاظ پراکندگی اشکال مدارا در نمونۀ آماری مورد مطالعه، نتایج نشان می به

سیاسی در مقایسه با سایر انواع مدارا از انحراف معیار باالتری برخوردار است. همچنین تفاوت 

ویژه تفاوت میان انواع  رمانشاه وجود دارد؛ بهمعناداری در انواع مدارا میان شهروندان استان ک

که شهروندان استان  طوری مدارای اجتماعی و اخالقی با سایر انواع مدارا معنادارتر بوده است؛ به

اند و تفاوت در  تری داشته حدودی مشابه های تا کرمانشاه در حوزۀ اخالقی و عقیدتی دیدگاه

 رای اجتماعی و سیاسی است.های مربوط به مدا ها برای گویه نوع پاسخ

های در اختیار و سه شکل آن نیز بیانگر آن است که متوسط  همچنین وضعیت سرمایه

بوده است که نشان از حجم  11و  11بر پیوستار  10/1با انحراف معیار  01/11سرمایۀ اجتماعی 

و  0بر پیوستار ی کلی شهروندان دارد. متوسط سرمایۀ اقتصادی نیز اجتماع یۀسرماتقریباً متوسط 

 2/21، حدود 11و  11است و نهایتاً حجم سرمایۀ فرهنگی شهروندان بر پیوستار  11حدود  28

 دهد. است که حجم نسبتاً اندک این سرمایۀ فرهنگی را نزد شهروندان استان نشان می
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 . توزیع پراکندگی جامعه برحسب اشکال سرمایه9جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین 

 11 11 12/1 01/11 سرمایۀ اجتماعی

 28 0 10/1 10/12 سرمایۀ اقتصادی

 11 11 00/1 20/21 سرمایۀ فرهنگی

توان گفت سرمایۀ فرهنگی در اختیار شهروندان در حد نسبتاً  براساس اطالعات جدول می

 کم و سایر انواع در حد متوسط و نسبتاً باالتر از متوسط بوده است.

 عاد مداراسطوح سرمایه و اب

گانۀ سرمایه )اجتماعی، اقتصادی و  گونه که در چارچوب نظری اشاره شد، اشکال سه همان

فرهنگی( احتماالً با مدارا و ابعاد چهارگانۀ آن ارتباط معناداری دارند. از این منظر، در ادامه 

بررسی گانۀ سرمایه و ابعاد چهارگانۀ مدارا در میان پاسخگویان  پیوندهای میان اشکال سه

 ها را به نمایش گذاشته است. ارتباط این مقوله 0شود. جدول  می

 . شدت و معناداری رابطۀ میان اشکال سرمایه و ابعاد مدارا4جدول 

 انواع مدارا
 اشکال سرمایه

 فرهنگی اجتماعی اقتصادی

 اجتماعی
202/8** 

888/8 

101/8* 

881/8 

121/8* 

888/8 

 عقیدتی
121/8* 

828/8 

120/8* 

811/8 

100/8** 

888/8 

 اخالقی
180/8* 

881/8 

201/8* 

888/8 

121/8** 

888/8 

 سیاسی
100/8** 

888/8 

101/8* 

881/8 

820/8 

02/8 

 کل
111/8** 

888/8 

100/8* 

881/8 

120/8** 

888/8 

نتایج جدول نشانگر ارتباط معنادار تقریباً همۀ انواع سرمایه با انواع مختلف مدارا است. 

یۀ اجتماعی و اقتصادی بیشترین ارتباط را با اشکال اجتماعی و سیاسی مدارا مطابق جدول، سرما
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دارند. این در حالی است که حجم سرمایۀ فرهنگی در اختیار شهروندان، ارتباط معنادار بیشتری 

 صورت بهبا ابعاد اخالقی و عقیدتی و همچنین کل مدارای شهروندان داشته است. نتایج جدول 

ی نظریات مارکسیستی و ها ینیب شیپاست که در میان انواع سرمایه، برخالف تفصیلی بیانگر آن 

و سپس  افتهی تیذهن، افتهی تینیعاز نوع  ژهیو بهسرمایۀ فرهنگی  رسد یمنظر  حتی ساختاری، به

نهادی، اثر بیشتری بر مدارای اجتماعی شهروندان استان کرمانشاه داشته است و این موضوع 

برنامۀ »و « چرخش فرهنگی»در مباحث  که چنان آن مؤثرمتغیری  نوانع بهاهمیت فرهنگ را 

 .شود یم ، یادآورشود یمجفری الکساندر مطرح  «قوی

 شهروندان استان کرمانشاهی مداراابعاد  و سرمایهانواع 

 خواهد یکه پژوهشگر م شود و زمانی استفاده می یخط ونیرگرسدر آزمون فرض فوق از تحلیل 

کند، از این آزمون  گیری )مدارا( اندازه وابسته ریمتغ کی یرو )سرمایه( را مستقل ریمتغ کی ریتأث

 گیرد. بهره می

 شهروندان استان کرمانشاهمیزان سرمایه بر میزان مدارای  اثر آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون .1جدول 

Sig F T Beta B R2 R نام متغیر 

 میزان سرمایه 118/8 201/8 202/8 118/8 10/10 00/111 888/8

حجم سرمایه و میزان مدارای کل در بین بین مثبتی  (R=118/8) براساس نتایج، همبستگی

R=201/8 مقدارشهروندان استان کرمانشاه وجود دارد و بر همین اساس، 
حجم  دهد متغیر نشان می 2

دهد  نشان می B=202/8 . ضریبکند میرا تبیین )مدارا(  از واریانس متغیر وابستهدرصد  20سرمایه 

( مدارا) واحد به متغیر وابسته 202/8(، حجم سرمایهبه ازای هر واحد افزایش در متغیر مستقل )

بین دو متغیر در سطح  ۀ، رابطSig=888/8 و T، 00/11=F=10/10 شود. با توجه به مقادیر افزوده می

بر  هیسرما زانیآزمون اثر م یدر راستا شود. می ییدفوق تأ ۀفرضی است و بنابرایندار ادرصد معن 22

 آزمون کرد.بر مدارا را  انواع سرمایهاز ابعاد  کیهرآثار  توان یم شهروندان یمدارا زانیم

 مدل معادلۀ ساختاری پژوهش
 کیاز متغیرهای مستقل بر میزان مدارا در استان کرمانشاه،  ریشدت و جهت تأث نییمنظور تع به

 ایرا با استفاده از دو  ریمتغ کیسنجش  ۀاست که نحوبهره گرفته شده معادلۀ ساختاری مدل 
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ساختار و متغیرهای موجود در مدل در جدول  .کند یم فیشده تعر مشاهده ریمتغ یشتریتعداد ب

 اند. مشخص شده 1

 . متغیرها و نمادهای ترسیمی موجود در مدل1جدول 

 نماد ترسیمی ها شاخص ابعاد ی اصلیمتغیرها

 مدارا

 مدارای اجتماعی

 b1 مدارای ملیتی

 b2 ی قومیتیمدارا

 b3 مدارای دینی

 b4 ی جنسیتیمدارا

 b5 ی محلیمدارا

 مدارای سیاسی

 h1 حق اعتراض

 h2 اجرای مراسم و مناسک سیاسی

 h3 رفتار حاکمان

 h4 مکانیسم پرهیز از خشونت

 مدارای عقیدتی

 f1 پرهیز از تعصب

 f2 ابری افراداعتقاد به آزادی و بر

 f3 یی و دگماتیسمگرا مطلق

 f4 گرایی ینسب

 f5 باور به بیگانگی فرد و عقیده

 
مدارای اخالقی و 

 رفتاری

 a1 مدارا در برابر جرم

 a2 مدارا در الگوهای جنسیتی

 a3 مدارا با مجرمان

 سرمایه

 سرمایۀ اجتماعی

 d1 مشارکت اجتماعی
 d2 ارتباط اجتماعی

 d3 اعتماد اجتماعی

 سرمایۀ اقتصادی
 c1 یرفاه لیو وسا یماد های ییدارا

 c2 یاقتصاد تینگرش به وضع

 سرمایۀ فرهنگی

 g1 یافته یتذهن یفرهنگ یۀسرما
 g2 یافته ینیتع یفرهنگ یۀسرما

 g3 شده ینهاد یفرهنگ یۀسرما
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 ستان کرمانشاه. مدل معادلۀ ساختاری برای تبیین مدارا در ا2شکل 

متغیر پنهان وجود دارد. متغیرهای پنهان پژوهش  2و  شده مشاهدهمتغیر  21در این مدل، 

 کل یو مدارا هیانواع سرماشامل دو متغیر اصلی انواع سرمایه و مدارای کل و هفت متغیر ابعاد 

 اند. بیین شدهبا چندین شاخص ت هرکدام( کل یو مدارا هیانواع سرماهستند. این دو متغیر پنهان )

 یۀسرما متغیر مستقل، از سه متغیر آشکار عنوان بهبرای مثال متغیر پنهان انواع سرمایه 

از این متغیرها نیز با  هرکدامی تشکیل شده که فرهنگ یۀسرمای و اقتصاد یۀسرمای، اجتماع

ی، مشارکت اجتماعۀ مؤلفاند. در تبیین سرمایۀ اجتماعی، سه  هایی آشکار تبیین شده شاخص

ی با مشارکت اجتماع، مؤلفهی وجود دارد که در بین این سه اجتماع اعتمادی و اجتماع ارتباط

ی سرمایۀ اقتصادی ها مؤلفهبیشترین قابلیت تبیین سرمایۀ اجتماعی را دارد. در بین  12/8ضریب 

توان بیشتری برای تبیین حجم سرمایۀ اقتصادی، و  01/8نیز شرایط و کیفیت زندگی با ضریب 

بیشترین توان تبیین سرمایۀ فرهنگی را دارد.  01/8با ضریب  شده ینهاد یفرهنگ یۀسرماۀ مؤلف

ی در میان سه بعد سرمایه، سرمایۀ اقتصادی بیشترین توان تبیین حجم سرمایه با ضریب طورکل به

 را دارد. 18/8
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و  یاخالق یامداری و دتیعق یمدارای، اسیس یمدارای، اجتماع یمدارامتغیر مدارا چهار بعد 

 یمداراها،  وجود دارد که از میان آن مؤلفهی نیز پنج اجتماع یمدارای است. در تبیین رفتار

 یاسیس یمدارابیشترین توان تبیین مدارای اجتماعی را دارد. در تبیین  21/8ی با ضریب تیقوم

رین توان دارای بیشت 12/8رفتار حاکمان با ضریب ۀ مؤلفشود که  مشاهده می مؤلفهنیز چهار 

 ها آنوجود دارد که در بین  مؤلفهی نیز پنج دتیعق یمداراتبیین مدارای سیاسی است. در تبیین 

ی است. دتیعق یمدارادارای بیشترین توان تبیین  01/8یی و دگماتیسم با ضریب گرا مطلقۀ مؤلف

 یالگوهامدارا در ۀ مؤلفتبیین شده که  مؤلفهی نیز با سه و رفتار یاخالق یمدارا تیدرنها

ی در بین طورکل بهی را دارد. و رفتار یاخالق یمدارابیشترین توان تبیین  11/8ی با ضریب تیجنس

دارای بیشترین توان تبیین  18/8ی با ضریب و رفتار یاخالق یمداراچهار شاخص اصلی مدارا، 

 مدارای کل است.

ی کل ارتباط دارد. هستۀ اصلی پژوهش به تبیین اثر حجم سرمایه بر میزان مدارا تیدرنها

میزان مدارای کل را تبیین  12/8مستقیم  ریتأثهای مدل، حجم سرمایه با ضریب  یافته براساس

ی معادلۀ ساز مدلدرصد نتایج حاصل از  21توان گفت با اطمینان باال، تا  میکند؛ بنابراین  می

دلیل  بهب ی در ضرایجزئساختاری و آزمون فرضیات در راستای هم هستند. مقدار تفاوت 

 ی، امری طبیعی است.ساز مدلمتغیرها در مدل است که در  زمان همحضور 

 یریگ جهینتبحث و 
ی ها استانی وضعیت مدارا در یکی از شناخت جامعهمطالعۀ حاضر با هدف بررسی و تبیین 

-ی قومیها تنشچندفرهنگی و چندقومی و دارای سابقۀ طوالنی تاریخی و همچنین دارای 

بر رشد یا تضعیف  مؤثری بسیار ها مؤلفهاستان کرمانشاه انجام پذیرفته و در کنار  فرهنگی یعنی

ی اثرگذار در این ها مؤلفه نیتر مهمیکی از  عنوان بهمدارا، بر عنصر سرمایه و ابعاد و انواع آن 

 حوزه تأکید کرده است.

و متغیر اصلی های توصیفی مطالعۀ حاضر و براساس میانگین شاخص اصلی  با توجه به یافته

(، وضعیت مدارای شهروندان در استان کرمانشاه در 02/10) مطالعه یعنی شاخص مدارای کل

های  آمده با وضعیت موجود و آماره دست حد متوسط رو به پایین گزارش شده است. میانگین به

ی های خیابان ربط از جمله درمورد وضعیت خشونت، نزاع شده از سوی نهادهای ذی جانبی اعالم

حدودی  ها اشاره شد، تا ای از آن و جمعی و برخوردهای گروهی که در طرح مسئله به پاره
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بودن میانگین مدارا در میان شهروندان استان تقریباً مورد انتظار  هماهنگی دارد. از این منظر، کم

قریباً های مورد مطالعه در استان نیز ت تر آنکه این وضعیت برای همۀ شهرستان محققان بود. جالب

ها وجود ندارد و  به همین صورت بوده است و ظاهراً از این لحاظ تفاوت چندانی میان شهرستان

ها تقریباً متوسط رو به پایین گزارش شده است. نتایج  میانگین شاخص مدارای تمام شهرستان

ن بود ( هماهنگ است که بر پایین1121) های مطالعاتی مانند همتی و احمدی همچنین با یافته

قومی بسیاری با بافت شهرهای -سطح مدارا در یکی از شهرهای ایالم که نزدیکی فرهنگی

( و قادرزاده و 1120) ورزد. همچنین با نتایج فیروزجائیان و همکاران کرمانشاه دارد، تأکید می

 بودن مدارای اجتماعی شهروندان شهر ساری و میاندوآب تا ( نیز مبنی بر متوسط1120) نصرالهی

 ی همخوانی داشته است.حدود

دربارۀ ابعاد مدارا نیز نتایج بیانگر سطح متوسط یا متوسط رو به پایین هر چهار نوع مدارا 

های فیروزجائیان و  های مختلف در نقاط متفاوت ایران از جمله یافته است که این نتایج با یافته

( و سایرین همخوانی 1121(، همتی و احمدی )1120) (، قادرزاده و نصرالهی1120) همکاران

به نظر برچسب « تقریباً در سطح متوسط»گانه نیز عنوان  دارد. درمورد حجم سرمایه و ابعاد سه

 ها است. مناسبی برای توصیف کلی آن

 زانیسن افراد با م نیبمعکوس و معناداری  ۀرابطدهد  های تحلیلی مطالعه نشان می یافته

حدودی کم  رسد شدت رابطۀ بین دو متغیر تا می نظر ی کلی شهروندان وجود دارد. بهمدارا

است و اگرچه اثر سن بر مدارا معنادار شده است، شدت معناداری در حد کم قرار دارد. با 

توان گفت همۀ سنین از مدارای نسبتاً کمی در  ها می های توصیفی در جدول توجه به آماره

وجه به تغییرات معاصر در روابط رسد با ت نظر می اند. اما به سطح استان برخوردار بوده

های  ویژه هویت های جمعی به شدن هویت اجتماعی، گسترش تعامالت اجتماعی، کمرنگ

-مذهبی و قومی در جامعۀ مورد بررسی و رشد نسل جوان در این فضا و موقعیت اجتماعی

تر از سایر  (، وضعیت مدارا در میان نسل جوان مطلوب1120اینگلهارت، ) فرهنگی تازه

معنای تفاوت دو جنس مرد و زن  های سنی است. همچنین اثر جنسیت بر میزان مدارا به گروه

مبتنی بر میانگین مدارا معنادار نیست و این به آن معنا است که میانگین دو جنس در شهرهای 

استان کرمانشاه دارای تفاوت ناچیز است. چنین روندی درمورد وضعیت تأهل افراد و میزان 

سطح ان مجردان و متأهالن نیز وجود دارد، اما برخالف فرضیات پیشین، اثر مدارای می

تر و  معنادار است و این اثر با افزایش تحصیالت، مثبت میزان مدارابر  شهروندان التیتحص
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بیشتر است. به عبارتی، افزایش سطح تحصیالت شهروندان شهرهای استان کرمانشاه به 

گونه که مالحظات نظری از لیپست  نجامد. به عبارتی، همانا ها می افزایش میزان مدارای آن

( بر اثر 1221) ( و روچشمایر و همکاران2881) ( به این سو و از جمله دیاموند1212)

افزایش تحصیالت بر تقویت روندهای دموکراتیک تأکید دارند، در پژوهش حاضر نیز باالبودن 

شدن( در افراد  ی اصلی فرایند دموکراتیکها عنوان یکی از مؤلفه به) میانگین شاخص مدارا

 شود. لحاظ نظری و تجربی تأیید می موضوعی است که به کرده، تحصیل

حجم سرمایه و بین مثبتی  همبستگینتایج تحلیلی متغیرهای اصلی نیز بیانگر است که 

شاخص مدارای کل در بین شهروندان شهرهای استان کرمانشاه وجود دارد و بر همین اساس 

عالوه  .کند میرا تبیین )مدارا(  از واریانس متغیر وابستهدرصد  11ص حجم سرمایه حدود شاخ

ها  اند و با توجه به نتایج آماره بر آن، هر سه نوع سرمایه بر شاخص مدارا اثر معناداری داشته

ترتیب سطح سرمایۀ فرهنگی، سرمایۀ اقتصادی و درنهایت سرمایۀ اجتماعی آثار  توان گفت به می

ای بر اهمیت فرهنگ  اند. چنین یافته عنادار و بیشتری بر شاخص مدارای شهروندان داشتهم

جفری « برنامۀ قوی»و در « چرخش فرهنگی»چنانکه در حوزۀ  -عنوان متغیری مستقل و مؤثر  به

کند. در حقیقت، بنیان چرخش فرهنگی بر توجه به  شود، تأکید می ( مطرح می2881) الکساندر

وان متغیری اثرگذار و مهم در معادالت و مناسبات اجتماعی و در این مورد خاص عن فرهنگ به

در  های این مطالعه بیش از پیش مؤید این ایده و نظریۀ فرهنگی است. مدارا قرار دارد و یافته

سازی معادلۀ  از مدل توان یم شهروندان یمدارا زانیبر م هیسرما زانیآزمون اثر م یراستا

سازی نیز حجم سرمایه با ضریب تأثیر مستقیم  های مدل فاده کرد. براساس یافتهساختاری نیز است

درصد،  21توان گفت با اطمینان باال تا  توانسته میزان مدارای کل را تبیین کند؛ بنابراین می 12/8

سازی معادلۀ ساختاری و آزمون فرضیات در راستای هم هستند. مقدار  نتایج حاصل از مدل

سازی، امری  زمان متغیرها در مدل است که در مدل دلیل حضور هم ضرایب به تفاوت جزئی در

 طبیعی است.
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 ،علمی فصلنامۀ ،«آن ابعاد و اجتماعی مدارای» ،(1122) بهشتی صمد یاسر و رستگار، مهدی، ادیبی-

 .111-111: 11 ، شمارۀاجتماعی رفاه پژوهشی

 پیمایشی  ۀرای اجتماعی در جوامع چندفرهنگی؛ مطالعمدا»(، 1120یوسف نصرالهی )و امید  ،قادرزاده

 .01-1: 1 ۀ: شماردانشگاه فردوسی مشهدمجلۀ علوم اجتماعی ، «شهروندان میاندوآب

 ،یعقوب ترجمۀ ،دموکراسی و فرهنگی تغییر نوسازی، ،(1120)ولزل  یستینکر رونالد و اینگلهارت 

 .کویر: تهران احمدی،

 ترجمۀ  ،شناسی سیاسیراهنمای جامعه ، در«اجتماعی ۀیعتماد و سرماا» ،(1100. )رنالدوباگناسکو، آ

 لو و سعید فرزادپور، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی. محمد خضری، فرامرز تقی

 بهاجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه ۀدر سرمای ،«سرمایه یها شکل» (،1100) یربوردیو، پ ، 

 تهران: شیرازه.ان،  وی پ  ن س حاز و خاکب فشینا ۀکوشش کیان تاجبخش، ترجم

 ،بین در آن ابعاد و اجتماعی مدارای یشناخت جامعه تبیین» ،(1122) یاسر رستگار سیدصمد و بهشتی 

 .11-1: 2 شمارۀ ،(خوارزمی دانشگاه) ایران اجتماعی مسائل، «ایرانی اقوام

 لفروز، تهران: دفتر ترجمۀ محمدتقی د های مدنی،دموکراسی و سنت ،(1112) ابرتپاتنام، ر

 مطالعات سیاسی وزارت کشور.

 تهران: شیرازه.اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه ۀسرمای(، 1101) کیان ،تاجبخش ، 

 ،و عوامل زمینه در شیراز شهر یها خانواده مطالعۀ» ،(1128) افراسیابی حسینو  یرجهانگ جهانگیری 

 .111-111: 1 شمارۀ ،کاربردی یشناس جامعه مجلۀ ،«مدارا پیامدهای

 ،فرهنگی سرمایۀ بین رابطۀ بررسی» ،(1121) اصل داناییهاشم  ابراهیم و انصاری، منصور، حقیقتیان 

 شناسی روان ملی کنفرانس اولین ،«اصفهان شهر معلمان: موردی مطالعۀ معلمان، اجتماعی مدارای و

 .شادگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه تربیتی علوم و

  ،اجتماعی  ۀبین سرمای ۀرابط ۀمطالع»(، 1120بخش ) جهان یلاسماعو بهیان، شاپور  ،صطفیمدومهری

مطالعات  ۀفصلنام ،(«سال استان مازندران 00تا  11و مدارای اجتماعی )مورد مطالعه: شهروندان 

 .111-101: 28، شمارۀ ارتباطات–فرهنگ

 خلیل میرزایی و عباس  ۀرجم، تمدرن یشناس جامعه ۀنظری ،(1128یتزر، جورج و داگالس گودم )ر

 .شناسان جامعه، انتشارات زاده، تهران لطفی
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 بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر » ،(1121حسین ملتفت ) و زاده، مسعود، باقری، معصومه زالی

، کاربردی یشناس جامعه، («مدارای اجتماعی )مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

 .101-122: 22شمارۀ 
 فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان  ۀسرمای ۀرابط» ،(1101فر، غالمرضا ) پور، محمود و خوش شارع

 .101-111 :28 ۀ، شمارعلوم اجتماعی ۀنام ،«شهر تهران( :موردی ۀ)مطالع

 مدارا با اجتماعی سرمایۀ رابطۀ بررسی» ،(1100) علی عسگری تقی و آزادارمکی، پور، محمود، شارع 

 مجلۀ ،«طباطبایی عالمه و تهران یها دانشگاه اجتماعی علوم های دانشکده ندانشجویا بین در

 .20-10: 1 شمارۀ، ایران یشناس جامعه

 ،مدارای و فرهنگی سرمایۀ»، (1121) فرزام نازنین محمود و پور، شارع اصغر، علی فیروزجائیان 

 .10-11 :2 شمارۀ ،اجتماعی توسعۀ فصلنامۀ ،«(میمیک آزمون) اجتماعی

 یفاصلۀ اجتماع ای یاجتماع ی: مدارایندارید»، (1121) ایسادات اکبرن الهه و میمر ،نژاد یقاض 

، رانیدر ا یاجتماع قاتیمطالعات و تحق ،«شهر تهران( انیحیمسلمانان و مس انیدر م یشیمای)پ

 .08-21 :1 شمارۀ

 ،فرهنگی و عیاجتما عوامل و اجتماعی مدارای میزان سنجش و بررسی»، (1102) فاطمه مقتدایی 

 علوم دانشکدۀ ،اهواز چمران شهید دانشگاه ارشد، کارشناسی نامۀ پایان ،«اهواز شهر در آن بر مؤثر

 .اقتصادی و اجتماعی

 ،(، 1100حسین آقاحسینی ) علی و برزکی، شائمی محمداسماعیل، انصاری، علی، نصراصفهانی

فصلنامۀ ، «سعدی دیدگاه بر تکیه با یاجتماع سرمایۀ اجزای از یکیعنوان  به مدارا و تحمل بررسی»

 .111-22: 08، شمارۀ ملی مطالعات

 ،دانش پردیس تهران: نجفی، صالح ترجمۀ مدارا، باب در ،(1120) مایکل والزر. 

  مرکز جرائم استان کرمانشاه.اداره کل امور اجتماعی(، 1121کشور )وزارت ، 

 توسعه، پژوهش و  ۀیماعی و تبعات آن برای نظراجت ۀیسرما» ،(1102. )یپا. و نارایان، دایکلولکاک، م

، تدوین کیان تاجبخش، ترجمۀ اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه ۀیسرما ، در«گذاری سیاست
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