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چکیده:
ها و رفتارهاي کنیم که اعضاي آن داراي اندیشهاي زندگی میما در جامعه

اي را بروز متفاوت هستند و متناسب با هر موقعیت اجتماعی یک واکنش ویژه
دهند. یکی از اصولی که در بهبود و رشد روابط انسان با دیگران، تأثیر شگرفی می

ي منش و استفاده از نظریهدارد، مدارا و تحمل دیگران است. تحقیق حاضر با 
ي فرهنگی بر ارتباطات بین فردي با میدان بوردیو به دنبال بررسی تأثیر سرمایه

ي آماري باشد جامعهطور خاص مداراي رفتاري میتأکید بر مداراي اجتماعی و به
نفر) بوده که با 176996سال شهر ساري (18-35ي جوانان این پژوهش کلیه

ي تحقیق انتخاب عنوان حجم نمونهنفر از آنها به400کوکران، استفاده از فرمول 
هاي مورد نیاز تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه به روش دادهاند؛ همچنین شده

و SPSSافزارهاي ي نرممیدانی گردآوري شده است. تحلیل داده نیز به وسیله
Amos .فرهنگی و ينتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایهانجام گردیده است

همچنینابعاد آن با مداراي اجتماعی (رفتاري) رابطه و تأثیر معناداري وجود دارد؛ 
ي فرهنگی و مداراي رفتاري ي بین ابعاد سرمایهنتایج بیانگر آن است که رابطه

ي دهد که ابعاد سرمایهباشد. نتایج مدل ساختاري نشان میدار و مثبت میمعنی
یرات مداراي اجتماعی را تبیین کرده است.درصد از تغی28فرهنگی 

ي فرهنگی، مدل میمیکمداراي اجتماعی، منش و میدان، سرمایهکلیدي:مفاهیم

a.firozjayan@umz.ac.irي مسئول) استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران (نویسنده1
sharepour@yahoo.comاستاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران2
farzam.nazanin@yahoo.comمازندرانس ارشد مطالعات جوانان دانشگاه کارشنا3
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مسألهیانبومقدمه
ها همواره به دنبال راهی براي زندگی در آرامش و دوري از خشونت هستند. در انسان

گذشت زمان اهمیت آن براي واقع موضوع همزیستی بشر در طول تاریخ وجود داشته و با
گروهی بسیاري قوي بین ها آشکارتر شده است. در دوران گذشته پیوندهاي درونانسان

عنوان سفید بهافراد از بزرگ طایفه یا ریشيافراد یک کیش و قبیله برقرار بود و همه
ها، عبارت دیگر تنوع فرهنگبهکردند. دانایی که توان حل مشکالت را دارد تبعیت می

تر بود. این در حالی است که با ورود به دنیاي مدرن، اقوام و دیگر عناصر زندگی کمها، زبان
افراد منبع رسیدن به آگاهی و اطالعات نوین را از طریق امکانات در دسترس خود 

شان یافتند. رشد و زندگی و آیندهيخود را سازندهيیک اندیشهجو کردند و هروجست
ها تنوع وسیعی را ایجاد کرد، و در پی آن زمینهيي اطالعات در همهگسترش فزاینده

میزان تعامالت و برخورد افرادي با زبان، مذهب، قومیت و فرهنگ متفاوت را فراهم نمود. با 
وجود تسهیالتی که جهان مدرن در اختیار بشر قرار داد، شاهد عدم رعایت حقوق اجتماعی 

ورز در طول تاریخ به دنبال ي اندیشههالی که انسانافراد نسبت به هم هستیم. در حا
.اندهمزیستی سالم و به دور از جنگ و نزاع بوده

گرایانه در بین افراد دار بودن افکار جزمیکی از دالیل عدم رعایت حقوق هم، ریشه
دهد که با تک افراد میاي مداراجو این امکان را به تکیک جامعه است. داشتن روحیه

هاي متفاوت بتوانند در کنار یکدیگر سازگاري داشته باشند. یدگاهوجود د
اي جهت بهبود حداقل کیفیت روابط اجتماعی، یک هدف نیست بلکه وسیله1مدارا

همچنین اجتناب از خشونت و اجبار است. وجود مدارا در هر فرد او را تبدیل به انسانی 
تماعی را به منظور ارتقاء خود و نیز هاي اجکند که توانایی استفاده از فرصتمثبت می

). مدارا، آزاد گذاشتن دیگران براي 2،1995پیشبرد فرهنگ صلح، خواهد داشت (یونسکو
کند که دیگران آن را هاي شخصی یا نگهداري عقاید و اعمالی را توصیف میداشتن ویژگی

جوانان ).3،3:2007گیرند (دنیس یتیسعنوان عملی اشتباه یا تنفرانگیز در نظر میبه

1 tolerance/toleration
2 UNESCO
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هاي اجتماعی مختلف، به منظور ایجاد تحول حضور در جایگاهيعنوان قشري که آمادهبه
مند نیستند و شاید یکی از دالیل ي مداراجو بهرهطلوب هستند به یک میزان از روحیهم

هاي حاکم در جامعه از اهمیت نشان دادن ارزشو حتی کمهاهنجارشکنیبروز انحرافات و
ثیرگذار بر مدارا باشد. سرمایه در تمام ابعاد به أوانان، کمبود و یا فقدان عوامل تجسوي 

ثر بر میزان مدارا در یک جامعه در نظر ؤتوان از عوامل مرا می1فرهنگیيخصوص سرمایه
گرفت.

گرا و اخالقی تساهليبالندگی و ارتقاء جامعه مرهون جوانانی است که با آموزه
ابعاد اي از مشکالت بگشایند. داشتن سرمایه در تمامیکنند گرهیمداراجو، تالش م
،ارتباطات سالمتوان راهی براي تقویت مداراي جوانان و فرهنگی را میيبخصوص سرمایه

کاهش نزاع و درگیري، برقراري آرامش، صلح و امنیت در جامعه در نظر گرفت. براي مثال 
)، 1387آبادي (نجف)، 2002(3ر و ژوسلین)، سیگل2001(2در تحقیقات نسی داینین

)، 1389)، مقتدایی (1388)، آقابخشی و همکاران (64-98: 1388پور (عسگري و شارع
محصوالت به طرق مختلف اشاره شد که تحصیالت،،)1392شریفی ()،1391سده (ادیبی

ا مداراي داري بمستقیم، مثبت و معنیيفرهنگی رابطهيطور کلی سرمایهفرهنگی و به
فرهنگی يطور کلی این تحقیقات نشان داد افرادي که داراي سرمایه. بهاجتماعی دارند

يبیشتري هستند، براي مثال تمایل آنها به استفاده و حمایت از محصوالت فرهنگی جامعه
رود خود بیشتر است، یا گرایش به تحصیالت و مطالعه و کسب دانش دارند انتظار می

مداراي پذیر بیشتري از خود در روابط اجتماعی با دیگران نشان دهند. سازشيروحیه
تواند از عنوان طرز تفکر، عمل و رفتاري که میطور خاص مداراي رفتاري بهاجتماعی و به

واره در افراد در نظر توان به مثابه منش و عادتهر فرد با میزان متفاوتی سر بزند، می
پذیري فرد هاي روانی فرد، و بخش دیگر به جامعهانگیزهگرفت که بخشی از آن به مجموعه
بوردیو شود. گیرد و درونی میهاي معین در او شکل میو قرار گرفتن در شرایط و موقعیت

کار ماعی بکید بر نقش فعال کنشگر اجتماعی در ساخت واقعیت اجتأواره را براي تعادت

1 cultural capital
2 Necci Dineen
3 Cigler & Jaslyn
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اي را براي روحیه یا کنندهده و یا تضعیفکننتوان عوامل تقویتدر این میان میبرده است
هاي خاص هر فرد ظهور رفتار مداراجویی در نظر گرفت که متناسب با شرایط و موقعیت

بوردیو میدان فضاي بازي کنشگرانی است که با پذیرش قواعد بازي يدر نظریهکند.می
جتماعی را با توجه ). بوردیو کنش ا19:2002کنند (بوردیو،ثیر نیروي آن عمل میأتحت ت

ها) و منش (خلق و خوها) در ها (موقعیتکند. میدانبه موقعیت منش در میدان تبیین می
واره، او اگر عادتي). به عقیده1989سازند (بوردیو،پیوندي تنگاتنگ، عامالن را سازگار می

اي است که ما در آن به دنبال حفظ و بهبود دان عرصهمنش و شناخت ما است، می
آن شناخت يموقعیت اجتماعی خود هستیم و سرمایه حکم پولی را دارد که به وسیله

بوردیو در هر میدانی، میان يبه عقیده).1989کنیم (بوردیو،اجتماعی را خریداري می
شود که یکی از نوع سرمایه رد و بدل میهاي اجتماعی، چهاربازیگران یا گروه

مدارا انجام شده يتحقیقاتی که در زمینهباشد. گی میفرهنيثیرگذارترین آن سرمایهأت
اند. به سبب و اجتماعی پرداختهبه نوع مداراي سیاسی، مداراي دینی، قومیاست اکثراً

ساالن، و پویا که همواره در ارتباط با همعنوان قشرياهمیت این موضوع در بین جوانان به
د هستند این تحقیق در بین جوانان هاي اجتماعی جدیجوي خلق موقعیتودر جستیا 

شود شهر ساري انجام شد. شهر ساري که دومین شهر پرجمعیت شمال کشور محسوب می
هاي مختلف بوده است. در همواره پذیراي مهاجران زیادي از شهرها، روستاها و قومیت

اي برخوردار است.از اهمیت ویژهنتیجه بررسی مداراي جوانان در این شهر

نظرانمدارا از منظر صاحبتعریف 
به معناي تحمل کردن، » 1تولرو«التین يهاي اروپایی، از ریشهمدارا در زبانيواژه

به معناي حمل کردن یا بردن و » 2تولو«اجازه دادن و ابقا کردن است. این واژه با مصدر 
اي احترام فرهنگ هریتیج آمریکا، مدارا به معن). در17:1378اجازه دادن است (ژاندرون،

داشتن عقاید ها براي افراد و گروهشناسایی حقوق رسمیدیگران ورفتاربه هویت، عقاید و

1 Tolero
2 Tollo
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28طی نشست که در»بیانیه اصول مدارا«همچنین در ؛مخالف تعریف شده است
ها قرار گرفت، مدارا مورد تصویب دولت1995نوامبر 16یونسکو درکنفرانس عمومی

هاي متنوع : احترام گذاشتن، پذیرش و ارج نهادن به فرهنگچنین تعریف شده است
هاي متنوع انسان بودن (آگیوس و پیرامونمان، اشکال مختلف آزادي بیان و شیوه

رعایت «). مدارا در نظم و نثر فارسی شایع است که به معناي 12: 2003آمبروسویکز،
نمودن، شفقت، تحمل کردن، ، آهستگی، نرمیکردن، صلح و آشتی نمودن، مالیمت، آرامی

تحمل و مدارا به .)1373آمده است (دهخدا، » تسامح، بردباري، سازگاري نشان دادن
هاي ها، پل زدن بر شکافمعنی توجه به دیگران و یادگیري از آنها، ارزشمند شمردن تفاوت

هاي مشترك و ایجاد کشف زمینهمنصفانه،هاي قالبی غیرفرهنگی، نپذیرفتن اندیشه
). ارج نهادن به تنوع و توانایی زندگی، اجازه دادن به 2:2006متحدان جدید است (الینس،

دیگران براي زندگی است، توانایی اعمال نگرشی عینی و منصفانه بر عقاید، اعمال، مذهب، 
).2003موارد متفاوت از دیدگاه فرد است (پترسون،يملیت و همه

بر چیزي که دوست نداریم یا چیزي که نسبت به داري در برا، مدارا را خویشتن1وگت
براي حفظ یک گروه او معتقد است که ما معموالًداند.کنیم، میآن احساس تهدید می

،2کنیم (ولهارداجتماعی یا سیاسی، ترویج هماهنگی در گروه این راه را انتخاب می
پوشی از ذاشتن و یا چشمتمایل به کنار گعنوانمدارا را به،)2010(3هازاما).145:2008

هاي منفی مدارا چیزي فراتر از پاسخ.کندهاي مخالف تعریف میها و گروهایده
م با احساس أرسد تحمل توداري است. به نظر میکننده و تمرینات خویشتنسرکوب

هایی که دیگران با آن دهد به روشمطلوبیت و رضایت است چرا که به افراد اجازه می
).2007کومن،(دیجکر واندیشند و عمل کنندمخالفند، بی

دهخدا به تشابه ينامهدر فرهنگ اروپایی و در لغت4لغت مدارايدر بررسی ریشه
رفتار کردن و سازگاري رسیم. در هر دو مدارا به معناي بردباري، به نرمیمعنایی می

1 Vogt
2 Vollhardt
3 Hazama
4 tolerance/toleration
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(مدارا در ادبیات، داشتن آمده است. باید توجه داشت که مدارا در علوم گوناگون نظیر 
نظران براي مدارا یک از صاحب...) تعابیري مستقلی دارد. هرفلسفه و سیاست و

توان گفت که طور کلی مینظر گرفتند و به تعریف این مفهوم پرداختند. بههایی درویژگی
دهد با وجود عدم توافق و عدم عالقه نسبت به مدارا عملی است که به فرد اجازه می

گو رفتار کند. در این حالت افراد و، بدون ایجاد تنش و مخدوش کردن فضاي گفتدیدگاهی
خصایص و سبکی براي افکار و رفتار خود داشته باشند حتی ها،آزادند که یک سري ویژگی

ها مغایر با عقاید دیگران باشد.اگر این ویژگی

ابعاد مدارا
و 2، چیکرینگ1گلداشمیتنروگت، وررا توسط اندیشمندان مختلفی چون (مفهوم مدا

و حاتم قادري) به ابعاد مختلفی تقسیم شده است یکی از این 4، لرد اسکارمن3ریسر
پردازیم.باشد که در ادامه به توضیح آن میها مربوط به پریستون کینگ میبنديتقسیم

، مداراي اجتماعی را »مدارا«در اثر مشهور خود به نام ،)1976(5پریستون کینگ
بندي به این ترتیب داند. این تقسیمو رفتاري مینوع مداراي هویتی، سیاسیل سه شام

است: 
هایی که اختیاري نیستند که یعنی اعمال مدارا نسبت به ویژگی:الف) مداراي هویتی

هاي گوناگون و هاي متفاوت از جمله ادیان مختلف، ملیتخود شامل مدارا نسبت به هویت
.شودهاي متمایز میقومیت

نظر هایی که عقاید مخالف دارند و دربه معنی توجه به گروه:ب) مداراي سیاسی
گرفتن حق اعتراض. 

1 Goldschmidt
2 Chickering
3 Reisser
4 Scarman
5 Preston King
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گیري نسبت به برخی از الگوهاي رفتاري به معناي عدم سخت:ج) مداراي رفتاري
است که از نظر فرد نادرست هستند و شامل سه نوع است: مدارا در الگوهاي روابط 

بت به پوشش و مدارا نسبت به مجرمان.جنسیتی، مدارا نس

پژوهشپیشینه
شد. جان الك مدارا در غرب تا انقالب فرانسه، فقط به مخاطبان متدین مربوط می

نخستین کسی است که در این زمینه کتابی نگاشت و تلرانس را در ساحت دین براي ایجاد 
به کار برد. بعد از انقالب هاها و کاتولیکآمیز بین پروتستانهمزیستی و زندگی مسالمت

هاي سیاسی و اجتماعی شده و در اصول انقالب فرانسه، (آزادي، فرانسه است که وارد حوزه
عنوان همتاي برادري، براي کنترل یابد و تسامح خود را بهبرابري و برادري) تجلی می

اراي سیاسیمديکند. مطالعاتی در زمینهاي و سیاسی مطرح میو فرقههاي قومیخشونت
ها و ابعاد هاي بعد مدارا در زمینههمچنین در سال؛انجام شد1960و 1955هاي در سال

مختلف بررسی شد.

الف) تحقیقات داخلی
در » نشانگان فرهنگی و بردباري اجتماعی«اي با عنوان نامهپایان،)1378پور (بهمن

ته است. این رساله به بررسی دانشگاه شهید بهشتی در مقطع کارشناسی ارشد انجام گرف
ها و نشانگان فرهنگی بر میزان تحمل فکري و سیاسی و اجتماعی بر شهروندان اثر مشخصه
پردازد. وي با استفاده از یک مدل ترکیبی به سنجش بردباري اجتماعی بر روي تهرانی می

ت یافته است: نفر نمونه پرداخته و به این نتایج دس300يشهروندان تهرانی با حجم نمونه
بردباري یک مفهوم چند بعدي است که ابعاد بردباري سیاسی و بردباري اجتماعی و 

همبستگی بین بردباري اجتماعی با يبردباري مذهبی آن قابل تفکیک است. رابطه
منفی و گرایش به بردباري با تحصیالت و تحرك ياندیشی رابطهاقتدارگرایی و جزم

).1378پور، (بهمنبستگی مثبت استهميفیزیکی خارجی رابطه



95زمستان ،2شماره،یازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 40

راهبردهاي مداراي نوجوانان «در پژوهشی به بررسی ،)1384غرائی و همکاران (
نوجوان 467مارسیا پرداختند. يبر اساس نظریه» هاي مختلف هویتیتهرانی در وضعیت

در مقاطع سوم آموزش و پرورش تهرانيپسر) از چهار منطقه232دختر،235تهرانی (
فرآیند هویت ایگو وياي انتخاب گردیده و پرسشنامهطور خوشهدانشگاهی بهنظري و پیش

هاي این کنندگان تکمیل گردید. یافتهشرکتيمقیاس مداراي نوجوانان توسط کلیه
يداري بین بعضی از سازوکارهاي مدارا مورد استفادهپژوهش نشان داد که تفاوت معنی

توان اساس نتایج این پژوهش میختلف هویتی وجود دارد. برهاي منوجوانان در وضعیت
هاي هویتی را تعیین یک از وضعیتنوجوانان در هريسازوکارهاي مداراي مورد استفاده

هاي اختصاصی کید بر مهارتأبا تهاي مدارایزي آموزش مهارترتوان با برنامهکرد و می
ه نوجوانان جهت رسیدن به وضعیت هاي هویتی بیک از وضعیتمورد استفاده در هر

).125-139: 1384(غرائی و همکاران، هویت کمک کرداکتساب و در نهایت حل بحران
آن يمداراي اجتماعی و رابطهيمطالعه«اي تحت عنوان نامهپایان،)1387علیزاده (

به در مقطع کارشناسی ارشد» سال شهر همدان15-50فرهنگی در بین افراد يبا سرمایه
ـانجام رسانید. مداراي اجتماعی با ابعاد مداراي دینی، مداراي جنسیتی، مداراي سیاسی

اجتماعی و مداراي طبقاتی سنجیده شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع 
باشد. نتایج این تحقیق از آوري اطالعات از طریق پرسشنامه میپیمایش و تکنیک جمع

اي افراد اي چند مرحلهگیري تصادفی خوشهورت نمونهنفري، به ص245يیک نمونه
دهد، نشان میدست آمده است. نتایج میانگین ابعاد مداراشهر همدان بهيساله50-15

اجتماعی و طبقاتی افراد نیز ـمیزان مداراي جنسیتی، مداراي دینی، مداراي سیاسی
دو متغیره نشان داد که میزان مداراي از حد متوسط باالتر است. نتایج تحلیل تقریباً کمی

فرهنگی بر مداراي يثیر سرمایهأاست. فرضیات این تحقیق مبنی بر تمردان بیشتر از زنان 
).1387(علیزاده، یید قرار گرفتأاجتماعی و ابعاد آن مورد ت

فرهنگی و يبین سرمایهيبررسی رابطه«ينامهدر پایان،)1387آبادي (نادعلی نجف
به سنجش این روابط و دو متغیر » آباد)شهر نجفموردي:ياري اجتماعی (مطالعهبردب

يکننده بر سرمایهعنوان عوامل تقویتاجتماعی بهـ تحرك فیزیکی و پایگاه اقتصادي
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ی و ابزار فرهنگی و بردباري اجتماعی پرداخت. روش تحقیق در این پژوهش پیمایش
يساله30- 50آماري این تحقیق ساکنان يد. جامعهباشنامه میها، پرسشگردآوري داده

نفر برآورد شد. بیشترین 384آباد است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران شهر نجف
باشد. بیشترین میزان می5/32فرهنگی پاسخگویان در حد متوسط با يمیزان سرمایه

تگی پیرسون بین درصد است. ضریب همبس9/38بردباري اجتماعی در حد کم با 
معنادار و مثبت يباشد و این دو رابطهمی23/0فرهنگی و بردباري اجتماعی يسرمایه

).1387آبادي، (نادعلی نجفدارند
بررسی و سنجش میزان مداراي اجتماعی و «اي با عنوان نامهپایان،)1389مقتدایی (

در مقطع ارشد به اتمام شهري اهواز)يثر بر آن، جامعهؤعوامل اجتماعی و فرهنگی م
نفري از شهروندان اهواز، با روش 388يهاي پژوهش بر اساس نمونهرسانید. داده

آوري شده است. نتایج تحقیق نشان اي انتخاب شده، جمعگیري طبقهپیمایشی و با نمونه
يداري با مدارامعکوس و معنیياندیشی رابطهدهد که عواملی چون آنومی، جزممی

هاي ابراز وجود، اعتماد اجتماعی، احساس همچنین ارزش؛عی در شهر اهواز دارداجتما
را دارد. همچنین داري با مدامثبت و معنیيامنیت، فردگرایی و تحصیالت رابطه

طور شناختی همچون جنسیت، وضعیت تأهل، قومیت، محل تولد بهمتغیرهایی جمعیت
).1389(مقتدایی، گذاردثیر میأتقیم بر میزان مداراي شهروندان تمس

يمطالعه«تحت عنوان: یبه انجام تحقیق،)1390افراسیابی (وجهانگیري
ش هپرداختند. در این پژو» عوامل و پیامدهاي مدارايهاي شهر شیراز در زمینهخانواده

فرضیه 7هاي مختلف پیرامون مدارا و عوامل آن مرور شده و سپس ابتدا تحقیقات و نظریه
فرضیه با محوریت پیامدهاي مدارا مورد بررسی قرار گرفت. در 3عوامل و يینهدر زم
تحقیق انتخاب، و يعنوان نمونهخانواده به روش تصادفی به701میدانی، تعداد يمرحله
دهد که عواملی مانند: تحقیق را تکمیل نمودند. نتایج آنها نشان میينامهپرسش

(عضویت در هاي مدنی خانوادهه، روابط اجتماعی و فعالیتتحصیالت والدین، درآمد خانواد
هاي جمعی در میزان مداراجو هاي اجتماعی) و میزان استفاده از رسانهها و گروهانجمن

. )135- 175: 1390(جهانگیري و افراسیابی، ثیرگذار استأبودن اعضاي خانواده ت
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به » اراي اجتماعی و ابعاد آنمد«در تحقیقی با عنوان ،)1391سده و همکاران (ادیبی
مطالعه شده و شناسایی ابعاد و میزان آن بین يتحلیلی بر وضعیت مدارا در جامعهيارائه

ياي مقطعی با روش پیمایش است. جامعهساکنان اصفهان انجام شد. این پژوهش مطالعه
تحقیق بر يباشد. نمونهسال ساکن شهر اصفهان می18افراد باالي يآماري شامل همه

دار بین معنیيها حاکی از رابطهنفر برآورد شده است. یافته385اساس فرمول کوکران 
مداري و پذیري قومی، قوممتغیرهاي مستقلی همچون سن، وضعیت تأهل، درآمد، جامعه

دار و منفی بین مداراي اجتماعی است. ارتباط معنیيفرهنگی با متغیر وابستهيسرمایه
چه دهد، که هربا مداراي اجتماعی نشان میپذیري قومیمداري یا جامعهومدو متغیر ق

پذیري شدیدتري را تجربه فرد تعلق بیشتري به ابعاد قومیتی خود داشته باشد یا جامعه
سده و همکاران، (ادیبیتر استهاي مختلف کمجتماعی او در زمینهکرده باشد، مداراي ا

1391 :375-353(.

خارجیب) تحقیقات 
به بررسی » ثیرات تحصیالت عالی بر مداراأت«اي با عنوان در مقاله،)2003هالپرن (

ها و قشرهاي مختلف از ارتباط بین افزایش سال تحصیالت عالی و مدارا نسبت به گروه
جی از سنپردازد. براي نظرگرایان میجنسنان، مهاجران، افراد مسلمان و همجمله: ز

ندرسون بودند که از دانشجویان دانشگاه ایلتی هيدهندهپاسخپرسشنامه استفاده شد.
نتایج نشان داد که معناي مدارا از دانشجویان . صورت تصادفی انتخاب شدندچهار کالس به

سال اول به دانشجویان سال دوم و سوم افزایش یافته اما مدارا براي دانشجویان سال آخر 
بود این همبستگی 63/0مدارا و سال آموزشیکاهش یافته است. ارتباط کلی بین متغیر

دار نبود. این فرضیه در رابطه با اینکه مدارا با افزایش عنیچه مثبت اما از نظر آماري ماگر
یید قرار نگرفت. أرود در این مطالعه مورد تسال تحصیلی باال می
ماعی: اساس تحمل اجت،عقیده«در تحقیقی تحت عنوان،)2012(موناوار اسماعیل

آموزان، معلمان و ثیر عقیده در سه بخش در بین دانشأبه بررسی ت»اي در مالزيتجربه
اول میزان دانش عقیده در بین بخش پردازد.افسران وزارت آموزش و پرورش می
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آموزان و در دانش عقیده و زندگی اجتماعی دانشبین يدوم، رابطه؛ بخشآموزانشدان
گیري این پژوهش توصیفی است که با بهرهآموزان. روش تار دانشثیر عقیده بر رفأنهایت ت

متوسطه در مالزي يمدرسه1236از نظرسنجی انجام شده است. تعداد دانش آموزان در
نفر) شدند. در نهایت نتایج این تحقیق نشان داد که دانش عقیده در 257178(شامل
ل به تحصیل تعلیم و تربیت اسالمیآموزان شاغبر معنویت و اخالقیات دانش%5/33حدود

آموزان مصاحبه شده پذیرفته بودند طه کمک کرده است. بسیاري از دانشدر مدارس متوس
تواند موجب بهبود استانداردهاي اخالقی شود. در نهایت نتایج میاسالمیيکه عقیده

ارد.آموزان دهاي اجتماعی دانشثیر زیادي است که عقیده بر فعالیتأبیانگر ت
فرهنگ مدارا در «اي با عنوان در مقاله،)2013و همکاران (1ثریا سینتانگ

يبه دنبال برجسته کردن مدارا در جامعه» هاي تازه مسلمان شده در مالزيخانواده
به روش » 2صباح«گراي مالزي هستند. این تحقیق به بررسی مدارا در بین نوکیشان کثرت

دهد زندگی در محیطی که چند دینی نتایج نشان میکیفی و مصاحبه، پرداخته است.
هاي مذهبی و مداراي فرهنگی در بین خانوادهيامري عادي تلقی شده، همچنین توسعه

آن منطقه وجود دارد، باعث رشد بهتر درك متقابل احترام و مدارا نسبت به مسلمان جدید 
اي که به تازگی سبک زندگی شود و در نهایت منجر به پاسخ حمایتی از جانب خانوادهمی

شود. عنوان مسلمان پذیرفته، میجدید را به
با توجه به اطالعات گزارش شده، برخی از تحقیقات خارجی فاقد چارچوب نظري 

آنها يکفایت کردند و یا دغدغهتنها به طرح برخی مباحث مفهومیمشخص بوده و
ثر یا ؤیا نهایتاً عوامل ماست وآماري خاص بوده يشناخت وضعیت موجود در یک جامعه

اند. در این تحقیقات به تحصیالت فرد و تحصیالت والدین، مدارا پرداختهيکنندهتقویت
و ثرؤعنوان عوامل فرهنگی مت زندگی بهسبک زندگی خانواده و میزان برخورداري از امکانا

عنوان عوامل ها بهوههاي اجتماعی و عضویت در گرهاي مدنی، درآمد، فعالیتمیزان فعالیت
ثر بر مداراي اجتماعی شناخته شدند. در برخی از این تحقیقات مباحث نظري ؤاجتماعی م

1 Suraya Sintang
2 Sabah
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خصوص به لحاظ روشی، بیشتر تحقیقات انجام شده بهدر الویت قرار نگرفت.و علمی
ي ثانویه انجام شده است. تحقیقاتهاصورت نظرسنجی و تحلیل دادهتحقیقات خارجی به

مورد بررسی تحقیقات ينیز بیشتر از نوع پیمایشی و مصاحبه بوده است. جامعهداخلی
شناسی نوع«در این تحقیق با استفاده از بیشتر ساکنان شهر و یا دانشجویان بودند. 

طور خاص به مداراي رفتاري به سنجش مداراي اجتماعی و به» پریستون کینگ
فرهنگی بر میزان مداراي رفتاري يمایهثیر سرأهمچنین در صدد بررسی ت؛پردازیممی

جوانان هستیم.

پژوهشچارچوب نظري
تلفیقی پیر بوردیو استفاده يدر این تحقیق براي تحلیل مداراي اجتماعی از نظریه

سنتی هايشده است. رویکرد بوردیو، رویکردي تلفیقی است که در تالش است از تقابل
ببیند. در این راستا او به مفاهیم نو بنیادي نیاز دارد که اي دیگر بگذرد و واقعیت را به گونه

شود. این دو مفهوم پدیدار می2و میدان1همچون منشبازتاب این نیاز در طرح مفاهیمی
الزم و ملزوم یکدیگر هستند. چنانچه تعریف یکی مستلزم تعریف دیگري است و با هم یک 

ل وجودي ندارند بلکه ناظر بر یک واقعیت دهند. این دو استقالدستگاه نظري را تشکیل می
آیند. در واقع عبارت دیگر بازتاب دو بعد از یک واقعیت اجتماعی به حساب میهستند. به

که عمل بوردیو در پرتو دیالکتیک دو مفهوم منش و میدان بنا شده است، چراينظریه
(پارکر،باشدهاي کنشگر در تعامل با نیروي یک میدان خاص میعمل تابع ویژگی

شناختی وي در الجزایر ابطه با منش مرهون تجربیات انسان). نظر بوردیو در ر44:2000
است. با وجود این تجربه بود که بوردیو از فهم ساختاري و هنجاري کنش به فهم بیشتر 

).103:1996(پینتو،باشدعملی آن دست یافت. این فهم مستلزم مفهوم طبع می
يپذیري در یک گروه در ارتباط است و به معناي نحوهبا جامعهیا خلق و خو 3طبع

تولید طبایع از طریق ساختارهاي اجتماعی و سپس بازتولید این ساختارها در قالب 

1 nature
2 field
3 disposition
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اي از از طبایع تعریف کرد. مجموعهتوان نظامیباشد. منش را میهاي ساختمند میکنش
هاي آنها با موقعیتيمواجههيحوهدهی به نخلق و خوها در شخصیت افراد که در جهت

مهم در منش خصلت اکتسابی بودن ينکته).85:1996(بوردیو،دارندمختلف نقش مهمی
هاي روانی اشخاص تعریف کرد بلکه باید توجه توان صرف انگیزهباشد. منش را نمیآن می

موقعیت پذیري بلندمدت در شرایط اجتماعی خاص وتواند محصول جامعهداشت که می
مفهوم میدان قائم به اصولی است که بر آن حاکمیت ).721:1377(ریتزر،معین باشد

کنشگران در این قلمرو به تبع باید این قواعد يکنند. همهو قلمرو آن را مشخص میدارند
شدن قواعد در پذیري کنشگران و درونیرا رعایت کنند. مکانیسم این تبعیت در جامعه

نهفته است.هاهاي آنمنش
بوردیو به مدد مفهوم منش و ارتباط با مفهوم میدان سعی دارد اصول رفتار انسانی را 

واسطه يباشد. در واقع موقعیت حلقهمهم دیگر موقعیت کنشگران میيآشکار سازد. نکته
گیرند. موقعیت باشد و با توسل به آن این مفاهیم شکل میمیان منش و میدان می

شان اي که دارند جایگاههاست. بنا بر مقدار و نوع سرمایهآن1يته به سرمایهکنشگران وابس
هاي یابد و میدانمیگونه است که میدان نیز تکثرگردد. ایندر فضاي میدان مشخص می

اجتماعی مختلف از جمله میدان طبقات اجتماعی، میدان قدرت، میدان روشنفکري و 
). از نظر بوردیو در جوامع مدرن انواع 1380(بوردیو،گیرندمیدان تولید فرهنگی شکل می

يچنانچه سرمایه.پذیر استسرمایه با هم در ارتباط هستند، همچنین سرمایه تبدیل
يگردد. به هر روي، انواع سرمایه همانند سرمایهاقتصادي بر میيفرهنگی نوعاً به سرمایه

موقعیت کنشگران در فضاي اجتماعی شود. گذاري اجتماعی منجر میاقتصادي به تفاوت
انجامد. اما تغییر که طبیعی بودن سرمایه به ثبات موقعیت میجایی دارد، چراقابلیت جابه

). بوردیو از مشهورترین 2002(وب،موقعیت دال بر اکتسابی بودن سرمایه است
فرهنگی يطور کلی معتقد است دارندگان سرمایهفرهنگی است. بهيپردازان سرمایهنظریه

يکنند. داشتن سرمایهزیاد، خود را با مصرف فرهنگ و هنر متعالی، از بقیه متمایز می
فرهنگی بیشتر به معناي داشتن توان شناختی باال و گرایش به هنر متعالی، ناشی از 

1 Capital
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فرهنگی ي). ابعاد سرمایه38:1382(فاضلی،شایستگی بیشتر دارندگان این سرمایه است
باشد:و به شرح زیر میاز نظر بوردی

این سرمایه با شخصی که در آن تجسم (ذهنی):1یافتهفرهنگی تجسميسرمایه-
عنوان بخش واقع نوعی ثروت بیرونی است که بهیابد، ارتباط نزدیک دارد. درمی

فرهنگی يناپذیري در فرد درآمده است. همان سرمایه که بوردیو آن را بعد سرمایهجدایی
اي دارد که به تدریج بخشی از فرد نامد. این نوع از سرمایه توانایی بالقوهلد میهمراه با تو

شده و در او تثبیت شده است.
فرهنگی که بیشتر در ياین بعد از سرمایه:2یافتهفرهنگی عینیتيسرمایه-

گی فرهنيترین و آشکارترین نوع ابعاد سرمایهیابد. از بدیهیکاالها و اشیاء مادي تجسم می
اشیاء و طور خالصه، به تمامیمند شوند. بهتوانند از آن بهرهاست که افراد جامعه می
ثیر أگویند. خصلت اساسی این سرمایه تفرهنگی عینی میيکاالهاي فرهنگی، سرمایه

آموزشی است که بر دارندگان آن دارد.
صالحیت راد بااین نوع سرمایه، وجود افيالزمه:3شدهفرهنگی نهادینهيسرمایه-

و مستعد، در جهت کسب انواع مدارك تحصیلی و دانشگاهی است؛ از طرف دیگر، وجود 
است که این مدارك تحصیلی را صادر و به آن رسمیت بخشند. این نوع نهادهاي رسمی

فرهنگی را از طریق کاربرد آن به طریق معقول و يسرمایه این توانایی را دارد که سرمایه
فرهنگی، به کمک ياقتصادي تبدیل کند. این بعد از سرمایهيعی به سرمایهبه نورسمی

هایی مانند: مدارك تحصیلی، تصدیق حرفه و کار ضوابط اجتماعی و به دست آوردن عنوان
).11:1393و جویمی،(قاسمیکندآن موقعیت کسب میيبراي افراد دارنده

يشیوهيرا به منزلهاجتماعی (رفتاري)توانیم مدارايبا توجه به دیدگاه بوردیو می
شود، تفسیر ي فرهنگی میتفکر و منش هر فرد در نظر گرفت که با قرار گرفتن در عرصه

گردد. اول به تفسیرهاي ذهنی آنها از مدارا برمیيکرد. مداراجو بودن افراد جامعه در وهله
يباشد با سرمایهخود میبزرگی براي ایفاي نقش و بروز يافراد در جامعه که عرصه

1 embodied cultural capital
2 objective cultural capital
3 institutionalized cultural capital
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نوع از سرمایه براي همگان مشابه و مندي این فرهنگی در ارتباط هستند. میزان بهره
افراد به یک میزان واجد اندیشه، يتوان انتظار داشت که همهیکسان نیست. در نتیجه نمی

ينندهکفرهنگی یکی از عوامل تعیینيمداراجو باشند. بوردیو سرمایهيتفکر و روحیه
داند.موقعیت طبقاتی عینی افراد جامعه می

اعی هر عامل اجتميهاي متفاوت ناشی از تجربیات گذشتهبوردیو گرایشيبه گفته
یتی فرهنگی و تربيثیر ریشهأجو بودن یا نبودن را تحت تتوان مدارااست. در نتیجه می

کنند و یا ي مختلف عمل میهاافراد در نظر گرفت که مطابق با آن در مواجه با موقعیت
ها به موقعیت خاص افراد، العملاز این عکسدهند. بخش مهمیالعمل نشان میعکس

گردد که بیانگر جایگاه اجتماعی آنها، میزان دسترسی به امکانات اقتصادي و فرهنگی برمی
ب موقعیت طبقاتی است. میزان تحصیالت والدین، تحصیالت جوانان، گرایش به خرید کتا

هاي فرهنگی جوانان جامعه آن، گرایش به هنر و موسیقی از جمله سرمایهيو مطالعه
ثیر أشوند. در این تحقیق با توجه به دیدگاه بوردیو سعی در بررسی ارتباط و تمحسوب می

فرهنگی بر مداراي رفتاري در سه بعد مدارا نسبت به مجرمان، مدارا نسبت به يسرمایه
روابط جنسی و مدارا نسبت به سبک پوشش داریم.الگوهاي

پژوهشمدل نظري

فرهنگی بر مداراي اجتماعیيثیر ابعاد سرمایهأت:1مدل

فرهنگی ذهنیيسرمایه

عینیفرهنگی يسرمایه

فرهنگی نهادييسرمایه

مداراي اجتماعی 
(رفتاري)

پوششجنسیجرم
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هاي پژوهشهفرضی
داري ثیر معنیأفرهنگی ذهنی بر مداراي اجتماعی (رفتاري) و ابعاد آن تيسرمایه-1

.دارد
داري ثیر معنیأنی بر مداراي اجتماعی (رفتاري) و ابعاد آن تفرهنگی عیيسرمایه-2

دارد.
ثیر أفرهنگی نهادي بر مداراي اجتماعی (رفتاري) و ابعاد آن تيسرمایه-3
داري دارد.معنی

پژوهششناسیروش
باشد. می1شناختی، این پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشیاز لحاظ منطق روش

ها، باورها، نظرات، رفتارها یا دیدگاهيوردن اطالعاتی دربارهپیمایش روشی براي بدست آ
آماري يجامعه.آماري از راه انجام تحقیق استيمشخصات گروهی از اعضاي یک جامعه

باشد که طبق سرشماري میسال ساکن شهر ساري 35تا 18راد افيتحقیق حاضر، کلیه
باشد. مینفر 176996حدود )،1390نفوس و مسکن، (سرشماري عمومی1390سال 

نفر بدست آمد که این مقدار 384حجم نمونه با استفاده از فرمول منطقی کوکران برابر با 
نفر افزایش داده شده است. واحد مشاهده و سطح تحلیل در این 400براي کاهش خطا به 

ی است. از گیري احتمالگیري در این پژوهش از نوع نمونهباشد. روش نمونهتحقیق فرد می
اي استفاده گیري خوشهگیري احتمالی، در این پژوهش، از روش نمونهمیان انواع نمونه

اي در این پژوهش، پس از تعیین حجم گیري خوشهشده است. با استفاده از روش نمونه
مورد مطالعه بر اساس ي، و در نهایت نمونهشهر را به چهار خوشه تقسیم کردهنمونه،

با توجه به ماهیت خوشه، محالت، کوچه، خانه و فرد انتخاب شدند.جمعیت میزان تقریبی 
نیاز تحقیق از طریق تکنیک هاي موردموضوع تحقیق و مفاهیم و متغیرهاي آن، داده

آوري شده است. بخش اول حضوري به روش میدانی جمعيپرسشنامه توأم با مصاحبه
8که شامل شودپاسخگو مربوط میهاي پرسشنامه شامل سئواالتی است که به ویژگی

1 survey
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االتی تدوین گردیده است که به بررسی ؤباشد. همچنین، در بخش دوم سال میؤس
شود.ال میؤس33که شامل پردازدمتغیرهاي مستقل و وابسته می

، مورد استفاده 1در تحقیق حاضر براي اطمینان از پایایی نتایج، روش آلفاي کرونباخ
ها، ها، قضاوتبعدي بودن نگرشفا کرونباخ براي سنجش میزان تکگیرد. ضریب آلقرار می

ياساس ضریب آلفارود.کار میگیري آنها آسان نیست بعقاید و سایر مقوالتی اندازه
). در این تحقیق 48-51: 1385،منصورفر(هاستها یا مقیاسطیفيکرونباخ نیز بر پایه

آوري گردید پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار عنمونه جم40با استفاده از اطالعاتی که از 
ها که به صورت طیف طراحی شده بود گرفت. به همین منظور براي هر کدام از شاخص

این بررسی مشخص شد که آلفا برخی از يضریب آلفا مورد محاسبه قرار گرفت. در نتیجه
االت دیگر ؤبا سالیؤها، همبستگی سها مورد قبول بوده ولی در برخی از شاخصشاخص

ز االت اؤرو آن سشد. از اینآمدن ضریب کل آلفا میپایین بوده که این موجب پایین 
ال دیگري جایگزین آنها شده است. در جدول زیر ؤشاخص حذف شده و در صورت لزوم س

االت آنها به صورت طیف بوده آمده است. ؤهایی که سشاخصيمقدار آلفا

هاي تحقیقضریب آلفاي شاخص: 1جدول 
ضریب آلفاهاتعداد گویهشاخص

674/0فرهنگی ذهنیيسرمایه
774/0فرهنگی عینیيسرمایه
577/0فرهنگی نهادييسرمایه

587/0مداراي جنسی
466/0مدارا نسبت به پوشش
676/0مدارا نسبت به مجرمان

استفاده شده AmosوSPSSافزار هاي این پژوهش از نرمبراي تجزیه و تحلیل داده
هاي تمایل به مرکز هاي توصیفی (شاخصها از آمارهطوري که براي توصیف دادهو به؛است

1 Cronbach’s Alpha
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) و براي تحلیل استنباطی از آزمون  تجمعیهاي فراوانی مطلق و مانند میانگین و توزیع
يمعادلهسازيافزار مدلهمبستگی، استفاده شده است. به منظور آزمون مدل نظري از نرم

استفاده شده است.Amosساختاري 

تعریف مفاهیم
تعریف متغیر وابسته)الف

بندي کینگ استفاده شده در این تحقیق براي بررسی مداراي اجتماعی از تقسیم
گیري نسبت به برخی از است. بر اساس تعریف کینگ مدارا رفتاري، به معناي عدم سخت

حقیق براي این نوع از مدارا نادرست هستند در این تالگوهاي رفتاري است که از نظر فرد
لفه در نظر گرفته شده است که عبارتند از: مدارا نسبت به الگوهاي روابط جنسی، ؤسه م

هاي پوشش و رفتار.مدارا نسبت به مجرمان و مدارا نسبت به سبک
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اري)هاي متغیر وابسته (مداراي رفتانواع تعریف و شاخص:2جدول 
االتؤها و سشاخصتعریفرفتارييانواع مدارا

مدارا نسبت به 
الگوهاي روابط 

جنسی

به رسمیت شناختن حقوق و 
هاي جنسی افراد در آزادي

فضاي خصوصی داللت دارد که 
از یک طرف بر الگوهاي روابط 

جنسی بین زن و مرد یا دختر و 
پسر و از طرف دیگر بر الگوهاي 

زن یا دو روابط حنسی بین دو 
.مرد داللت دارد

ها و پسرها جلوگیري دوستی دختريباید از رابطه
جنسی زن قبل از ازدواج مشکلی يکرد. تجربه
جنسی مرد قبل از ازدواج مشکلی يندارد. تجربه
جنسی همسرم قبل از ازدواج هیچ يندارد. تجربه

ثیري در زندگی مشترك ما ندارد. به کسانی که أت
فعالیت يتفاوت دارند نباید اجازهگرایش جنسی م

.اجتماعی داد

مدارا نسبت به 
مجرمان

مدارا نسبت به مجرمان ناظر بر 
به رسمیت شناختن حقوق و 

است که هاي افراديآزادي
.مجرم یا منحرف تلقی شوند

مجرمان انگل جامعه هستند که براي حفظ امنیت 
دیگران باید با قاطعیت و بدون مالحظه با آنها 

غیر يرخورد کرد. نباید با مجرمان به شیوهب
تواند با کسی که انسانی برخورد کرد. آدم می

پذیرم با مجرم جرم داشته ازدواج کند. میيسابقه
توانم بپذیرم با آنها در یک محله زندگی کنم. می

توانم بپذیرم رفت و آمد خانوادگی داشته باشم. می
.ته باشمدر کار و تجارت با آنها همکاري داش

مدارا نسبت به 
سبک پوشش و 

رفتار

به رسمیت شناختن حقوق و 
هاي افرادي داللت دارد آزادي

که از نظر پوشش و رفتار به 
اي از نظر فرهنگ جامعه گونه

.شوندنامتعارف تلقی می

هاي زننده خودداري جوانان باید از پوشیدن لباس
آدم باید هر نوع لباس را که دوست دارد کنند.

از افرادي بپوشد حتی اگه دیگران راضی نباشند.
کنند دوري هاي غیر مرسوم رفتار میکه به شیوه

در صورت پوشش نانماسب دوستانم به کنم.می
.دهمآنها تذکر می

تعریف متغیرهاي مستقل)ب
سرمایه فرهنگی

باورها، يفرهنگی را براي اشاره به اطالعات یا دانش دربارهيبوردیو اصالح سرمایه
هاي فرهنگی و معیارهاي رفتاري خاصی که موفقیت و کامیابی زندگی را ارتقا سنت
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فرهنگی، یعنی قدرت شناخت و قابلیت استفاده از يبرد. سرمایهدهند، به کار میمی
تمایالت پایدار فرد است که در خالل يکاالهاي فرهنگی در هر فرد و آن را در برگیرنده

يدر این تحقیق سرمایه).300:1382(فکوهی،شوندرد انباشته میشدن در فاجتماعی
يفرهنگی عینی و سرمایهيفرهنگی ذهنی، سرمایهيفرهنگی را در سه سطح سرمایه

سنجیم.فرهنگی نهادي می

: سرمایه فرهنگی ذهنیالف)
دان پذیري از والدین به فرزناز نظر بوردیو این نوع سرمایه بیشتر از طریق جامعه

تعریف » تمایالت پایدارذهن و جسم«عنوان شود. بوردیو این نوع سرمایه را بهمنتقل می
توان آن را مانند یک هدیه به گیرد و نمی، که همراه با تولد در وجود فرد شکل میکندمی

بوردیو يهاي زبانی، این نوع سرمایه در اندیشهراحتی به دیگران انتقال داد، نظیر مهارت
هاي ذهنی و ها و داناییمجموعه تواناییها و سالیق فرهنگی اشاره دارد.ها، روشکبه سب

هاي ها و نگرشباورها، ارزشيهاي عملی و تجربی و رفتاري است که در شیوهمهارت
اي با مقیاس گویه6براي سنجش این متغیر از یک شاخص کند.خاص فرد تجلی پیدا می

بهره گرفته شده است.لیکرت

:سرمایه فرهنگی عینیب)
این نوع سرمایه نه در ذهن و جسم بلکه در کاالهاي فرهنگی یافت از نظر بوردیو 

کنند نظیر: کتاب، نقاشی، عکس، فرهنگ هاي اجتماعی آن را مصرف میشود که گروهمی
هاي فرهنگی، آثار ادبی و شاهکارهايمجموعه میراثعبارت دیگر .. به.لغت، نویسندگی و

قابل توجه در مورد این نوع ينکتهنامند.عینی فرهنگی میيها را سرمایههنري و جز این
یافته را در اختیار دارند فرهنگی تجسميسرمایه این است که تنها کسانی که سرمایه

يعباررت دیگر، سرمایهیافته را نیز به دست بیاورند. بهفرهنگی عینیتيتوانند سرمایهمی
براي سنجش فرهنگی نوع دوم است.ينوع اول شرط الزم براي تصاحب سرمایهفرهنگی 

با مقیاس لیکرت بهره گرفته شده است. ايگویه7این متغیر از یک شاخص 
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:سرمایه فرهنگی نهاديج)
فرهنگی بیشترین رابطه را با فرآیندي که در نظام ياز نظر بوردیو این نوع از سرمایه

دهد، دارد. نظیر داشتن مدرك تحصیلی از یک دانشگاه معتبر و میآموزش و پرورش رخ 
ها تواند موقعیت اجتماعی یا اقتصادي افراد و گروهمعتبر، این نوع سرمایه میيگواهینامه

استفاده با مقیاس لیکرتايگویه5براي سنجش این متغیر از یک شاخص را باال ببرد.
شده است. 

هاي پژوهشیافته
یف اجمالی نمونهتوص- 1

زن و 200) سال شهر ساري که 18-35جوان (400اطالعات این تحقیق از بین 
) 5/52نفر از پاسخگویان مجرد (210آوري شده است. بر این اساس مرد بودند جمع200

و 18گویان ترین میزان سن پاسخباشند. کم) درصد می5/47نفر متأهل (190درصد و 
از همه 27باشد اشتراك سنی پاسخگویان (نما) در سن سال می35بیشترین میزان سن 

درصد از پاسخگویان درآمد خود را کمتر از یک میلیون تومان 2/56بیشتر بوده است. 
میلیون تومان، 2تا 1) درصد از افراد 5/33اعالم نمودند که بیشترین افراد نمونه بودند. (

که کمتریت تعداد پاسخگویان را به خود میلیون درآمد دارند 4) درصد بیشتر از 2/3(
(بدون درآمد) و حداکثر میزان درآمد اختصاص داده است. حداقل میزان درآمد افراد صفر

) درصد هزینه در طول یک ماه خود 5/69(باشد. بیشتر پاسخگویانمیلیون می9000000
يماهیانهيزینهدرصد یک تا دو میلیون، و تنها سه درصد ه5/19را کمتر از یک میلیون، 

100000افراد پاسخگو يخود را باالي چهار میلیون اعالم نمودند. حداقل میزان هزینه
درصد از افراد 52همچنین ؛باشدمیلیون تومان می9000000هزار تومان و حداکثر هزینه 

باشد تحصیالت لیسانس دارند. حداقل سواد افراد پاسخگو که بیشترین تعداد نیز می
نفر و 175کالس بوده است. بیشتر پاسخگویان یعنی 22کالس و حداکثر سواد 8و پاسخگ
درصد 8/72درصد، میزان سواد والدین خود را در سطح دیپلم اعالم نمودند. 8/43معادل 

2/22فرهنگی ذهنی خود را در حد زیاد اعالم نمودند. ياز پاسخگویان میزان سرمایه
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فرهنگی عینی خود را در حد زیاد اعالم نمودند يیهدرصد از پاسخگویان میزان سرما
درصد از آنان میزان این بعد از سرمایه را در حد متوسطی اعالم نمودند. 2/53همچنین و

درصد 44فرهنگی نهادي خود را در حد کم ويدرصد از پاسخگویان میزان سرمایه5/44
الم نمودند. از آنان میزان این بعد از سرمایه را در حد متوسطی اع

درصد از پاسخگویان میزان 8/54در رابطه با میزان متغیر وابسته باید گفت که 
درصد از پاسخگویان 45مداراي اجتماعی (رفتاري) خود را در حد متوسط اعالم کردند. 

درصد میزان مدارا نسبت به پوشش را در 5/71میزان مداراي جنسی خود را در حد کم، 
درصد میزان مدارا نسبت به مجرمان را در حد متوسطی اعالم 51حد متوسط و همچنین 

نمودند.

توزیع درصدي ابعاد مداراي اجتماعی:3جدول 
مدارا با مجرمانمدار نسبت به پوششمداراي جنسیطبقات پاسخ

0/452/172/38کم
5/315/710/51متوسط

5/232/118/10زیاد
1000/100100جمع کل

هاین یافتهتبی- 2
سازي اطالعات روابط بین متغیرهاي وابسته و مستقل از طریق دو بعد از آماده

يمورد بررسی قرار گرفت. فرضیات تحقیق از طریق آمارهAmosو SPSSافزار نرم
آمده است.4که نتایج آن در دو جدول ، پیرسون مورد آزمون قرار گرفت
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هاي مستقل و مداراي اجتماعیآزمون همبستگی بین متغیر:4جدول
سطح معناداريمیزان همبستگیمدارا و ابعاد آنمتغیر

سن

004/0- 143/0مداراي کل
022/0- 115/0جنسی
000/0- 232/0پوشش
002/0963/0جرم

درآمد

158/0001/0مداراي کل
185/0000/0جنسی
455/0- 037/0پوشش
154/0002/0جرم

دسواد فر

07/0195/0مداراي کل
02/0774/0جنسی
799/0- 02/0پوشش
13/0013/0جرم

سواد والدین

33/0000/0مداراي کل
36/0000/0جنسی
25/0000/0پوشش
12/0025/0جرم

فرهنگی ذهنیيسرمایه

12/001/0مداراي کل
12/001/0جنسی
03/078/0پوشش
12/001/0جرم

فرهنگی عینیيسرمایه

27/0000/0مداراي کل
25/0000/0جنسی
20/0000/0پوشش
14/0008/0جرم

فرهنگی نهادييسرمایه

20/0000/0مداراي کل
13/0014/0جنسی
03/0654/0پوشش
25/0000/0جرم
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ري) را نشان (رفتاهمبستگی بین متغیرهاي مستقل و ابعاد مداراي اجتماعی4جدول 
داري وجود بر اساس اطالعات جدول بین سن و مداراي رفتاري کل رابطه معنیدهد.می

این است که با افزایش سن ارتباطات اجتماعی از يدهندهچند جهت رابطه نشانر هدارد.
دار سن با بعد جرم معنیيعین حال رابطهدریابد.منظر مداراي رفتاري کاهش می

یعنی با افزایش باشد.دار و جهت مثبت میدرآمد با مدار معنیينین رابطههمچ؛ باشدنمی
چند در رابطه هردهند.ي بیشتري در روابط اجتماعی از خود بروز میادرآمد جوانان مدار

ا در رابطه با تنهاسواد با مداريهمچنین رابطه؛ باشددار نمیبا پوشش این رابطه معنی
باشد.دار و مثبت میه با سواد والدین این رابطه معنیالبته در رابطباشد.دار میجرم معنی

والدین بیشتر باشد افراد در روابط اجتماعی خود با دیگران رفتار دچه سوادر واقع هر
(ذهنی،فرهنگیيهر سه بعد سرمایهيرابطهدهند.آمیزتري از خود نشان میتساهل

در واقع این بیانگر آن است که باشد.دار و مثبت میدي) با مدارا رفتاري معنیعینی و نها
فرهنگی در جامعه افزایش یابد، افراد در ارتباط با دیگران رفتار يچه سرمایههر

دار سرمایه ذهنی و نهادي با پوشش معنیيالبته رابطهدهند.آمیز از خود نشان میتساهل
باشد.نمی

آزمون مدل میمیک
Amosافزار ین تحقیق براي آزمون مدل نظري تحقیق از نرمگونه که آمد در اهمان

ساختاري مطرح يافزارهاي معادلهعنوان یکی از نرمافزار بهاستفاده شده است. این نرم
هاي نظري است. بر این ساختاري روشی براي آزمون مدليسازي معادلهباشد مدلمی

فرض داشته باشد.ل نظري پیشز است تا محقق مداساس براي کاربرد این تکنیک نیا
ساختاري یک تکنیک تحلیل چند متغیري بسیار کلی و نیرومند از يیابی معادلهمدل

ه تر بسط مدل خطی کلی است که برسیون چند متغیري و به بیان دقیقرگيخانواده
اي همزمان مورد ي از معادالت رگرسیون را به گونهادهد مجموعهپژوهشگران امکان می

نوع 1هاي با معرف چندگانه و علل چندگانهمدل).11: 1390(هومن،ون قرار دهدآزم

1 MIMIC: Multiple Indicators and Multiple Causes
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يهوسیلکند که در آن متغیر پنهانی که خود بههاي ساختاري را معرفی میخاصی از مدل
شود تحت تأثیر مستقیم چند متغیر مستقل قرار دارد (شوماخر و چند معرف تعریف می

قیق با توجه به مدل نظري ارائه شده تالش شده است تا ). در این تح356: 1388لومکس، 
اي سنجیده شود. در حقیقت محقق از هاي نمونهمیزان برازش مدل نظري نسبت به داده

فرهنگی بر مداراي رفتاري را در يثیر ابعاد سرمایهأین طریق تالش دارد تا مدل نظري تا
مورد مطالعه مورد سنجش قرار دهد.يجامعه

ي پژوهشمدل نظر

Degrees of freedom 5= Chi- square 16/20= Sig 01/0= RMSEA 07/0=

(رفتاري)فرهنگی بر مداراي اجتماعیيثیر ابعاد سرمایهأت:2مدل تجربی

مداراي 
اجتماعی

پوششجنسیجرم

e 3e 2e 1

z 1

12/0

26/0

19/0

46/0

33/0 61/0 49/0

28/0

ي فرهنگی ذهنیسرمایه

فرهنگی عینیيسرمایه

فرهنگی نهادييسرمایه
38 /0

24/0
28/0
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ستقیم ابعاد ثیر مأاین مدل ساختاري تمدل فوق بیانگر مدل تجربی تحقیق است.
ثیر مربوط به أبیشترین ت.دهدفرهنگی را بر متغیر مداراي اجتماعی نشان میيسرمایه
يثیر همهأتنهادي و ذهنی قرار دارد.يفرهنگی است و بعد از آن سرمایهيسرمایه
تر باشد فرهنگی قوييچه سرمایهن معنی که هریبدباشد.مستقیم و مثبت میهامتغیر

فرهنگی يسرمایهيگانههمچنین ابعاد سه؛ شود(رفتاري) نیز بیشتر میاعمدارا اجتم
این امر بیانگر این است که درصد از تغییرات متغیر وابسته را تحلیل کنند. 28توانسته 
درصد از تغییرات مربوط 28در مجموع فرهنگی به همراه هر یک از ابعاد خود يسرمایه

نمایند. بینی میا در میان پاسخگویان تبیین و پیشر(رفتاري)به مداراي اجتماعی 

(رفتاري)مدل ساختاري مداراي اجتماعیيهاي برازش رابطهآماره:5جدول
NfI IFI CFI TLI Ҳ2/df
93/0 94/0 95/0 93/0 27/2

هاي دهند که آیا مدل نظري با دادهساختاري نشان میيهاي برازش در معادلهآماره
دار اسکوئر معنیکاييآمارهگونه که در باال آمده است اسب دارد یا خیر. هماناي تننمونه
نچنانی بین آکه این بیانگر برازش مدل تجربی در باالست. بدین معنا که تمایز باشدنمی
همچنین نتایج ؛هاي تولید شده توسط مدل تحلیلی وجود ندارداي و دادههاي نمونهداده
قابل يدر محدودهRMSEA=07/0ورد آیانگین مربعات خطاي بردوم ميریشهيآماره

گونه که در هاي برازش تطبیقی و مقتصد همانآمارهيهمچنین همه؛ قبول قرار دارد
دهند کهها نشان میقابل قبول قرار دارند. کالً این آمارهيآمده است در محدوده5جدول 

مایت قرار گرفته است. اي مورد حهاي نمونهمدل نظري ما توسط داده

گیرينتیجه
بر این رفتار شهروندي است.يترین مباحث در حوزهمداراي اجتماعی یکی از مهم

فرهنگی بر آن پرداخته يثیر سرمایهأاساس این تحقیق به بررسی مداراي اجتماعی و ت
دیو، بر اساس نظر بورمطالعه بر روي شهروندان جوان شهر ساري انجام شده است.است.
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فرهنگی ارتباط نزدیکی وجود دارد. این مهم نه تنها داراي يها و سرمایهمیان منش
،و همکاران1هاي ناشی از مطالعات تجربی (ملرباشد، بلکه یافتهنظري میيپشتوانه
وجهانگیري؛1389،مقتدایی؛2013، ثریا سینتانگ و همکاران؛ 2003،هالپرن؛2001

عنوان منش بهباشد. ید این امر میؤطور مستقیم و غیر مستقیم نیز مهب، )1390،افراسیابی
اي از خلق و خوهاي فراهم آمده در ذهنی دارند مجموعهياز طبایع که بیشتر جنبهنظامی

شود. فرد است که در میادین و شرایط مختلف و متناسب با آن، در رفتار فرد ظاهر می
ثیر أنی که با پذیرش قواعد بازي تحت ت. کنشگراها فضاي بازي کنشگران هستندمیدان

هاست. آنيکنند. موقعیت کنشگران در میدان وابسته به سرمایهنیروي آن عمل می
هاي اجتماعی عنوان مقولهنیز بهها باشند. منشي مطلق و تام نمیهاي اجتماعی امورپدیده

ها بر حسب عبارت دیگر منشاند. بهباشند و لذا، اموري نسبیاز این قضیه مستثنی نمی
پذیرند.هاي اجتماعی و فرهنگی مختلف؛ تغییر میها و زمینهمیدان

ثیر أدهد که ابعاد مداراي فرهنگی تمیهاي دو متغیره و چند متغیر نشان زمونآنتایج 
فرهنگی باالتري يدر واقع افرادي که سرمایهدار و مثبتی بر مداراي اجتماعی دارند.معنی
لذا نتایج این ؛ اندر رابطه با دیگران نشان دادهاند مداراي رفتاري بیشتري از خود دداشته

؛ 1387،آبادي؛ نجف1387،زادهعلیبرخی از تحقیقات پیشین از جمله (بخش با 
فرهنگی بر ي) که در آنها سرمایه1391،؛ بهشتی و رستگار1391،سده و همکارانادیبی

آید، بوردیو بر میگونه که از دیدگاه همان؛باشداست؛ همسو میاثرگذار بودهمداراي افراد
فرهنگی يرپذیر است. سرمایهیهاي اجتماعی تغیها بر حسب میدانوارهها و عادتمنش

وي يشناختی که اولین بار توسط بوردیو مطرح شده در نظریهعنوان یک مفهوم جامعهبه
هنگی یک فرد نه تنها قدرت شناخت و قابلیت فريکه سرمایهچرا؛ اي دارداهمیت ویژه

گیرد بلکه بازنمایی جمع نیروهاي غیر اقتصادي میبراستفاده از کاالهاي فرهنگی را در
هاي گوناگون و تعهدات نسبت به گذارياجتماعی، سرمایهيخانوادگی، طبقهيمثل زمینه

. گذاردثیر میأآموزش و منابع مختلف است که بر موفقیت فرد ت

1 Meller
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حقوقی،زیبایی،يهاي مختلفی مانند عرصهها و عرصهمیدان،بوردیو از فضاها
ها در فضاي برد. از نظر بوردیو، جایگاه افراد و گروهسیاسی، فرهنگی و مذهبی نام می

فرهنگی و اقتصادي آنها و ترکیب این دو سرمایه و يمیزان سرمایهيوسیلهاجتماعی به
فرهنگی يشود. از نظر وي در جوامع جدید، سرمایهشخص میمدت زمان تصاحب آنها م

يهاي احترام و قدرت و ثروت طبقات ممتاز است. اقتدار طبقهترین شاخصیکی از مهم
فرهنگی، متکی است. در تحقیق حاضر نیز يجدید، یعنی سرمایهيجدید بر سرمایه
باشد و این فرهنگی متفاوت میيواره بر حسب سرمایهعنوان نوعی عادتمداراي رفتاري به

قوي يترین عوامل و فاکتورهایی است که با مدارا رابطهنوع از سرمایه جزء یکی از مهم
واره و منش افراد یعنی میزان مدارا رفتاري فرهنگی بر عادتيعبارت دیگر سرمایهبهدارد.

ها و بسترهاي مینهباشد. ضروري است تا تحقیقات آینده به شناخت زآنها تاثیرگذار می
هایی همچون مداراي رفتاري بپردازند.اجتماعی مختلف بر منش
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:فهرست منابع
شناختی تبیین جامعه"). 1391(صمدسده، مهدي؛ رستگار، یاسر و بهشتی، سیدادیبی

، 13رفاه اجتماعی، سال يفصلنامه،"مداراي اجتماعی و ابعاد آن در بین اقوام ایرانی
.50يشماره

رضا يهترجم،عملی)ـهاي تحقیق در علوم اجتماعی (نظري. روش)1386(ببی، ارل
ها (سمت).سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه،فاضل

شناختی مداراي اجتماعی و تبیین جامعه"). 1391(، یاسررستگارصمد وبهشتی، سید
.5اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره مسائل،"ابعاد آن بین اقوام ایرانی

ينامهنشانگان فرهنگی بر بردباري اجتماعی، پایاني). رابطه1378پور، ثریا (بهمن
علوم اجتماعی، دانشگاه يپژوهشگري علوم اجتماعی، دانشکدهيارشد، رشتهکارشناسی

شهید بهشتی.
.نقش و نگارتهران:،هايمرتضی مرديهترجم،کنشي). نظریه1380بوردیو، پییر (

هاي شهر شیراز در خانوادهيمطالعه"). 1390حسین (،جهانگیري، جهانگیر و افراسیابی
.3ي، شماره22شناسی کاربردي، سال جامعه،"عوامل و پیامدهاي مدارايزمینه

معین و دکتر سیددهخدا (زیر نظر دکتر محمدينامه). لغت1373(اکبردهخدا، علی
يتهران: مؤسسه،جدید)يمجموعه چهارده جلدي؛ (چاپ اول از دوره،ر شهیدي)جعف

.چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

،محسن ثالثیيهترجم،شناسی در دوران معاصرجامعهي). نظریه1377ریتزر، جورج (
مرکز.تهران: نشر

،عباس باقرييهترجم،غرب)يتاریخ اندیشه). تساهل (در1378سادا ژاندرون، ژولی (
تهران: نشر نی.

). 1390(نفوس و مسکن سرشماري عمومی
يسرمایهيبررسی رابطه"). 1388علی (،تقی و عسگري،پور، محمود؛ آزاد ارمکیشارع

هاي تهران و عالمه هاي علوم اجتماعی دانشگاهاجتماعی با مدارا بین دانشجویان دانشکده
.1ي، شماره10ياسی ایران، دورهشنجامعهيفصلنامه،"طباطبایی
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70تا18اجتماعی بین شهروندان میزان مداراي ). بررسی سنجش1392(شریفی، سمیرا
علوم يشناسی، دانشکدهکارشناسی ارشد جامعهينامهپایان،تهرانسال ساکن شهر

(س).اجتماعی و اقتصادي، دانشگاه الزهرا
، يساختاريهمعادليسازبر مدليامقدمه.)1388لومکس (،چاردیشوماخر، رندال و ر

شناسان.، تهران: جامعهید قاسمیوحيهترجم
يآن با سرمایهيهمداراي اجتماعی و رابطي). مطالعه1387(جوادعلیزاده، محمد

شناسی، ارشد جامعهکارشناسیينامهپایان،ساله شهر همدان15-50فرهنگی بین افراد 
ینا همدان.دانشگاه بوعلی س

راهبردهاي مداراي "). 1384محمود (،دژکاموکاظممحمد،غرائی، بنفشه؛ عاطف وحید
، 5رفاه اجتماعی، ساليفصلنامه،"هاي مختلف هویتینوجوانان تهرانی در وضعیت

.19يشماره
قم: صبح صادق.،). مصرف و سبک زندگی1382فاضلی، محمد (
تهران: نشر نی.،شناسیهاي انسانیشه و نظریه). تاریخ و اند1381فکوهی، ناصر (

فرهنگی و يسرمایهيبررسی رابطه"). 1393احسان (،یارمحمد و نامدار جویمی، قاسمی
فرهنگ ،"دانشجویان دانشگاه دولتی ایالم)موردي:ينمادین فرهنگی (مطالعهيسرمایه

.45و 44ي، شماره15يایالم، دوره
). بررسی و سنجش میزان مداراي اجتماعی و عوامل اجتماعی و 1389مقتدایی، فاطمه (

شناسی، ارشد جامعهکارشناسیينامهپایان،شهري اهواز)يفرهنگی مؤثر بر آن (جامعه
دانشگاه شهید چمران اهواز.

تهران: انتشارات دانشگاه تهران.،چاپ هشتم، هاي آماري). روش1385(منصورفر، کریم
فرهنگی و بردباري يبین سرمایهي). بررسی رابطه1387(ي، مریمآبادنادعلی نجف

شناسی، ارشد جامعهکارشناسیينامهآباد)، پایانشهر نجف:اجتماعی (مطالعه موردي
دانشگاه اصفهان.
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