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چكیده
در اين پژوهش به بررسي رابطۀ مشاركت اجتماعي با مداراي اجتماعي ميپردازيم.
براي بررسي مداراي اجتماعي از تقسیمبندي وگت ،و براي سنجش مشاركت
اجتماعي از نظريههاي حوزۀ مشاركت استفاده شده است .جامعۀ آماري اين پژوهش
كلیۀ دانشجويان دانشگاه پیامنور مشگین شهر در استان آذربايجان شرقي ( 1403نفر)
را شامل بوده كه با استفاده از فرمول كوكران 143 ،نفر آنها به عنوان حجم نمونۀ
تحقیق انتخاب شدهاند .ابزار گردهآوري دادهها پرسشنامه محققساخته بوده است.
نتايج يافتهها نشان داد كه میزان مداراي اجتماعي با مشاركت اجتماعي و ابعاد سهگانۀ
آن داراي همبستگي مستقیم معنيدار مي باشد ،ولي مشاركت و مداراي اجتماعي
براساس وضعیت تأهل دانشجويان معنيدار نبود .در متغیرهاي زمینهاي ،مقطع
تحصیلي تأثیر معناداري بر روي مداراي اجتماعي داشته است .در نهايت ،تحلیل
رگرسیون نشان داد كه  31/8درصد از تغییرات متغیر مداراي اجتماعي توسط ابعاد
سهگانۀ مشاركت قابل تبیین است اما ،بین ابعاد مشاركت اجتماعي ،بعد نگرش
مشاركتي تأثیر بیشتري نسبت به دو بعد ديگر بر مداراي اجتماعي دارد.
كلمات كلیدي :مداراي سیاسي ،مداراي قومي ،مداراي ديني ،مشاركت ،روحیۀ
مشاركتي ،نگرش مشاركتي
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مقدمه
موضوع همزيستي در تاريخ بشر ،هیچگاه به گستردگي امروز محل بحث و مناقشه نبوده ،و اين
از آن روست كه آدمیان هرگز اهمیت تفاوت را چنین ملموس و گسترده بهصورت رويارويي هر
روزه با ديگربودگي تجربه نكرده بودند(والرز ،3181 ،به نقل از شارعپور و همكاران.)3 :3188 ،
در جامعۀ جديد ،با گسترش ارتباطات محلي و بینالمللي ،مردمان سراسر دنیا به تعامل مداوم و
وسیع با يكديگر نیاز دارند .براي ادارۀ اين تعامالت و تفاوتهاي بین افراد و گروهها ،راههاي
متفاوتي وجود دارد ،يكي از راهها مداراست .با توجه به شواهد ،واضح است كه اين روش از
نظر تاريخي مرسوم نبوده است .در واقع ،جوامع اغلب به تفاوت عقايد با تعصب اقتدارگرايانه
پاسخ دادهاند .مدارا پاسخي به تفاوتها و تضادهاست(دنیس )1 :1443 ،و يک ظرفیت به شمار
ميرود .بدين معنا كه مدارا آزاد گذاشتن ديگران براي داشتن ويژگيهاي شخصي يا نگهداري
عقايد و اعمالي را توصیف ميكند كه ديگران آن را عملي اشتباه يا تنفرانگیز در نظر ميگیرند
(دنیس.)1 :1443 ،
برخي از محققین بر اين باورند كه شبكۀ اجتماعي گسترده و تنوع ارتباط و مشاركت در اين
شبكهها منبع قابل توجهي براي مداراي اجتماعي است .ارتباط با گروهها و افراد متفاوت و
برخورداري از شبكۀ اجتماعي متنوع ،منجر به افزايش مدارا ميشود(ايكدا و ريچي663 :1442 ،؛
كوت و اريكسون .)3633 :1442 ،نقش تعامل اجتماعي متنوع در زندگي روزمره ،و مدارا در
گروه اجتماعي ،مورد بررسي قرار گرفته و در كشورهايي از جمله ژاپن و آمريكا نتايج آن مورد
تأيید است(ايكدا و ريچي .)663 :1442 ،مشاركت در انجمنهاي ارادي نیز يكي از عوامل
افزايش مدارا در نظر گرفته شده است(پاكستون1440 ،؛ لیسگلر و ژوسلین1441 ،؛ پیكرينگ،
1446؛ استول و راكان1443 ،؛ اوسالنر و كانلي1441 ،؛ پاتنام1444 ،؛ وارن .)1443 ،از ديدگاه
پاتنام ،شركت در انجمنهاي ارادي با افزايش میزان مدارا در افراد همراه است؛ زيرا اين
انجمنها افراد داراي نگرشها و ديدگاههاي متفاوت را گردهم ميآورد(پاتنام .)1444 ،سیتلر و
جوسلین مدارا را در میان افراد عضو در انجمنهاي ارادي فرهنگي و سیاسي در سطح باالتري
مشاهده كردند(سیگلر و ژوسلین .)1441 ،البته برخي نیز ضمن تأيید نقش اين انجمنها بر
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افزايش مدارا ،بر نوع اين انجمنها توجه دارند و ماهیت و نوع فعالیت اين انجمنها را نیز با
اهمیت ميدانند(كوت و اريكسون.)3631 :1442 ،
همگام با اين واقعیتها و در شرايطي كه خأل تحقیقات نظري و تجربي در بررسي رابطۀ
مشاركت اجتماعي با مداراي اجتماعي به شدت احساس ميشود ،در اين تحقیق به دنبال بررسي
رابطه بین اين دو و ابعاد گوناگون آنها هستیم .بر همین اساس سؤال اصلي اين است كه آيا بین
مشاركت اجتماعي و مداراي اجتماعي رابطۀ معناداري وجود دارد؟
مدارا از جمله مفاهیمي است كه در مطالعات تجربي و میداني ،به ويژه در رشتۀ جامعهشناسي،
كمتر مورد توجه قرار گرفته است .اين كاستي در عرصۀ تحقیقات ،به ويژه در داخل ايران ،به
وضوح قابل پیگیري است .بر همین اساس ،در اين تحقیق در نظر داريم كه اين مفهوم را با
مفهوم مشاركت اجتماعي مورد بحث و بررسي قرار دهیم .امروزه ضرورت و اهمیت مشاركت
واقعي دانشجويان در تمامي سطوح و جوانب مختلف اجتماعي ،اقتصادي ،سیاسي و فرهنگي
براي دستیابي به توسعهاي پايدار و همهجانبه بر هیچ انديشمندي پنهان نیست ،چراكه اين
مشاركت همهجانبه از بيتفاوتي ،تكروي و عدم وجود حس تعاون و تحرك و تمايل به تأمین
منابع محدود و شخصي در میان اعضاي جامعه جلوگیري ميكند ،نابرابريها را تقلیل ميدهد و
در نتیجه ،نیروي همبستگي و وحدت اصلي را تقويت ميكند و در نهايت ،موجب ميشود افراد
جامعه با مداراي بیشتر و بهطور مسالمتآمیز باهمديگر زندگي كنند .با توجه به اينكه دانشجويان
هر كشور متضمن سازندگي و بالندگي فرداي آن ديارند و مدارا در بین آنان در پیشرفت خود و
جامعۀ آنان تأثیر بسزايي دارد ،و از آنجا كه با توجه به بررسي مطالعۀ پیشین تا كنون هیچ
تحقیقي به بررسي رابطۀ میزان مداراي اجتماعي با مشاركت اجتماعي نپرداخته است ،بنابراين،
انجام اين تحقیق ضروري و مهم بهنظر ميرسد .در نهايت ،ميتوان گفت كه نتايج اين تحقیق
ميتواند در سیاستگذاريهاي برنامههاي سازمان جوانان ،سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمي و
نهادهاي تربیتي و آموزشي استفاده و مفید باشد.

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

جدول شمارۀ  :پیشینۀ تجربی تحقیق
نام و سال
شارع پور و همكاران()3188
چلبي و امیركافي()3181
جهانگیري و افراسیابي ()3182
عسگري و شارعپور()3188

متغیرها
رابطه بین مشاركت در شبكههاي غیررسمي سیاسي و شبكههاي رسمي با ابعاد
مدارا
رابطه مداراي اجتماعي با گسترش شبكهها و تعامالت اجتماعي
رابطۀ معنادار تحصیالت والدين ،رسانهها ،امكانات زندگي ،درآمد خانواده،
روابط اجتماعي و فعالیتهاي مدني با میزان مدارا در فضاي خانواده
مداراي سیاسي باال در بین دانشجويان ،ارتباط پايه تحصیلي با مدارا
مدارا ي قومیتي و ملیتي و مدارا در رفتار با مجرمان متوسط به باال ،مداراي

تركاراني()3182

جنسیتي ،محلي و ديني در سطح متوسط و مدارا نسبت به جرم و روابط
جنسي و مداراي سازماني در سطح پايیني

قانعيراد و حسیني()3180
اولسن3222،به نقل از ديانتي نیت
02 :3181،
سیگلر و جاسلین()1441

رابطه ارزشهاي فرامادي در جوانان با مشاركت آنان در سازمانهاي غیر
دولتي
عدم تفاوت مردان و زنان در مشاركت سیاسي ،رابطه سن و تحصیالت و
منزلت اجتماعي و درآمد با مشاركت اجتماعي
نقش عضويت گروهي ،نوع گروه و عضويت چندگانه در گروههاي مختلف
در تعیین مداراي سیاسي

داينین()1443

تحصیالت داراي بیشترين و مشاركت داراي كمترين قدرت تبییني براي مدارا

ايكدا وريچي ()1442

رابطۀ معكوس عضويت در انجمنهاي داوطلبانۀ داراي ساختار افقي با مدارا

كوت و اريكسون1442 ،؛
كینگستون و همكاران3223 ،؛
بوبو و لیكاري3282 ،

تاثیر تحصیالت در افزايش نگاه انتقادي نسبت به تصورات قالبي و پذيرش
تفاوتها
افراد داراي تحصیالت باالتر ،داراي شبكه اجتماعي وسیعتر و متنوعتر و

كوت و اريكسون()1442

فعالتر در انجمنهاي ارادي ،مداراي باال در افراد داراي تحصیالت باال و
ساكنان مناطق شهري

ژان مت()1434

تاثیر تنوع زياد در جامعه بر افزايش میزان مدارا

مفهوم مدارا
برخي از متفكران مدارا را فضیلتي اجتماعي در بین افراد و گروههايي مي دانند كه داراي
ديدگاهها و روشهاي زندگي متفاوتي بوده و در يک اجتماع واحد همزيستي مسالمتآمیزي
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دارند (گالئوتي14 :1441 ،؛ ديز .)1 :1440 ،از نظر اسكانلون ،مدارا ما را وادار به پذيرش و تأيید
مردم و اعمال آنها ميسازد؛ حتي زماني كه آنها را تا حد زيادي قبول نداريم .بنابراين ،از نظر
وي ،مدارا بین پذيرش از دل و جان و تقابل كامل جاي دارد (اسكانلون .)383 :1441 ،مک
كنیون و كاستگلیون بر اين باورند كه مدارا در میان طیفي از نگرشها قرار ميگیرد كه به مواجهه
افراد با تفاوتها مربوط است در يک سوي اين طیف ،سركوب قرار دارد و سپس به ترتیب
مدارا ،همكاري و تحسین جاي ميگیرد(مک كنیون و كاستیگلیون.)12 :1441 ،
در فرهنگ هرتیج آمريكا ،مدارا به معناي احترام به هويت ،عقايد و رفتار ديگران و شناسايي
حقوق رسمي افراد و گروهها براي داشتن عقايد مخالف تعريف شده است .همچنین در بیانیۀ
اصول مدارا كه طي نشست بیست و هشتمین كنفرانس عمومي يونسكو در 36نوامبر ،3221
مورد تصويب دولتها قرار گرفت ،مدارا چنین تعريف شده است :احترام گذاشتن ،پذيرش و
ارج نهادن به فرهنگهاي متنوع پیرامونمان ،اشكال مختلف آزادي بیان و شیوههاي متنوع انسان
بودن (آگنیوس وآمبروسويكز .)31 :1441 ،بنابراين تعاريف ،ماهیت مدارا اين است كه مردم حق
دارند براساس باورهايشان رفتار كنند ،حتي اگر باورها و رفتارهاي منبعث ازآن ،مورد قبول ما
نباشد ،الزمۀ مداراجو بودن اين است كه بپذيريم افراد بشر در نگرش ،گفتار ،رفتار و
ارزشهايشان متفاوت هستند .مدارا هم در رفتار ،و هم در كردار افراد ،ظاهر ميشود ،بنابراين
نوعي نگرش و الگويي از كنش احترامآمیز نسبت به افراد ،گروهها و عقايد و اعمال آنها و نیز
موضوعاتي است كه مورد تأيید و پسند فرد نیست.
1

وگت )3223(3مدارا را يک «گرايش رفتاري » در نظر ميگیرد؛ يعني نگرش را از خالل
رفتار درمييابد كه در اين معنا ،مفهوم فوق در مقابل «نگرش »1قرار ميگیرد(فلپس.)10 :1440 ،0
وگت مدارا را به سه دسته تقسیم ميكند كه با يكديگر همپوشي دارند :مداراي سیاسي ،اخالقي
و اجتماعي (به نقل از عسگري و همكاران.)3188 ،
طبق نظر چیكرينگ و ريسر( ،)3221كساني كه مداراجو هستند «نوعي توانايي كسب كردهاند
كه به آنها اجازه ميدهد عالوه بر پذيرش و احترام نسبت به تفاوتها ،به تحقیق بیشتري دربارۀ
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اين تفاوتها عالقه نشان دهند و نیز بپذيرند كه اين تفاوتها وجود دارند»(چیكرينگ و ريسر،
 ،3221به نقل از فلپس.)18 :1440 ،
پیتركینگ )3236(3مدارا را برحسب موضوع ،به سه دستۀ هويتي ،سیاسي و رفتاري تقسیم
كرده است .در اين تقسیمبندي ،مداراي هويتي يعني اعمال مدارا نسبت به ويژگيهايي كه
اختیاري نیستند و شامل مدارا نسبت به هويتهاي مختلف از قبیل اديان مختلف ،ملیتهاي
گوناگون و قومیتهاي متمايز ميشود .مداراي سیاسي كه ناظر به قبول حق براي گروههايي
است كه مورد تأيید فرد نیستند .و مداراي رفتاري كه خود ناظر به سه نوع مداراست :مدارا در
الگوهاي روابط جنسیتي ،مدارا نسبت به جرم و مدارا نسبت به مجرمان(سراجزاده و همكاران،
3181؛ بشیريه.)3181 ،

مشاركت اجتماعی
اوكلي 1معتقد است كه مشاركت عبارت است از حساسسازي مردم و در نهايت ،افزايش
پذيرش و توانايي آنان براي پاسخگويي به برنامههاي توسعه از طريق درگیر كردن آنان با
تصمیمگیري ،اجرا و ارزشیابي برنامهها ،براساس تالشهاي سازمانيافته .مشاركت اجتماعي
ريشه در ساخت و روابط گروهي در سطوح محلّي و ملّي دارد و در نهايت ،مبتني بر فرايندي
است كه طي آن اطمینان و همبستگي میان مردم برقرار ميشود .مشاركت عنصري پويا،
كمیّتناپذير و تا حدودي غیر قابل پیشبیني و دگرگونكنندۀ شرايط است(محسني و باراللهي،
.)31 :3181
فرايند مشاركت به عنوان فراگرد توانمندسازي بر سه ارزش بنیادي سهیم كردن مردم در
قدرت ،راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خويش و بازگشودن فرصتهاي پیشرفت به روي
مردم تأكید دارد .يكي از با ارزشترين جنبههاي مشاركت ،از میان بردن ،در حاشیه بودن و
انسداد و شكوفا كردن نیروي ابتكار و خالقیت در انسانهاست .انسانها زماني بیشتر به خود
اعتماد پیدا ميكنند و بیشتر آرمانهاي خالق ارائه ميدهند كه در زمینۀ تصمیمگیري مشاركت
كنند .به نظر آلموند و پاول فعالیتهاي مشاركت جويانه آن دسته از فعالیتهايي است كه
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1

King
2
Social Participation
3
Oakley
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شهروند معمولي ميكوشد از راه آنها بر سیاستگذاري اعمال نفوذ كند(آلموند و پاول:3184 ،
.)318
امیل دور كیم در پاسخ به اين سؤال كه چه چیز سبب حفظ جامعه ميشود تا دچار فروپاشي
نشود ،نظريۀ انسجام اجتماعي را ارائه كرد ،دوركیم همبستگي را از نوع روابط عاطفي مثبت
دانسته و از«حس همبستگي» نام ميبرد (دوركیم .)13 :3162 ،دوركیم به نقش همبستگي
اجتماعي در گسترش و تقويت ارتباطات اجتماعي اشاره ميكند و معتقد است كه هر جا
همبستگي اجتماعي نیرومند باشد ،عامل نیرومندي در نزديک كردن افراد بههم و تشديد تماس
هاي آنان ،و افزايش فرصتهاي ارتباط آنها با يكديگر خواهد شد .به عبارت ديگر ،هرچه افراد
جامعه همبستهتر باشند ،روابط گوناگون خود را با يكديگر يا در حالت دسته جمعي با گروه
بیشتر حفظ ميكنند(آبراهامز.)326 :3162 ،
توصیۀ دوركیم براي رهايي از مسئلۀ نابهنجاري ايجاد نهاد جديدي است كه بتواند با
برقراري انسجام ارگانیک ،جاي قدرت و نفوذ اخالقي قديمي را بگیرد ،و خواهان يكپارچگي
مجدد اجتماعات انساني در اطراف محور سازمانهاي صنفي است كه در محلهاي كار شكل
ميگیرد .به عقیدۀ وي ،نابهنجاريها راه را براي يک نظم اخالقي نیرومند هموار ميكند .عالوهبر
اهمیت سازمانهاي مطروحه در ايجاد نظم اخالقي جديد ،دوركیم به كاركردهاي ديگر توجه
دارد .گروههاي ثانوي ،به ويژه سازمانهاي صنفي ،بايد نقش بسزايي در نظام سیاسي جامعه
معاصر ايفا كنند .دولت در صورتي خودكامه ميشود كه كانونهاي اجتماعياي كه میان آن و فرد
مداخله ميكند توازن ايجاد نكنند .دوركیم براي اين قبیل گروههاي ثانوي نقش دوگانه در نظر
ميگیرد .آنها بايد همچون پلي میان جامعۀ مدني و دولت قرار گیرند و از فرد در برابر
زيادهرويهاي اجتماعي دولت محافظت كنند(گیدنز.)11 :3161 ،
پارسونز در تحلیل انسجام در سطح نظام اجتماعي به كنشهاي اظهاري اشاره كرده است.
وي معتقد است كه هرگاه در موقعیتهاي اجتماعي كنشهاي اظهاري فرد معطوف به ديگران
باشد ،به همكاري و انسجام با ديگران ميانجامد .سطح باالي انسجام زماني است كه كنشهاي
افراد اخالقي و معطوف به يک جمع باشد .در اين كنشها مسئولیت و وفاداري در قبال ديگران
و جامعه به حد اعالي خود ميرسد.
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هانتینگتون معتقد است كه توسعه و مشاركت نیازمند شكلگیري شخصیت و انسان
نوگراست .از نظر وي انسان سنتي همیشه توقع ساكن بودن ،عدم تغییر در طبیعت و جامعه را
دارد ،ولي انسان نوين با نگرشها و طرز تلقيهاي مختلفي روبرو است .او امكان هر تغییر و
دگرگونياي را قبول دارد و خود را با آنها وفق ميدهد (هانتینگتون.)10 :3134 ،
هانتینگتون همچنین رابطۀ متغیرهاي همبستگي گروهي ،سطح تحصیالت ،سن و میزان
مشاركت در انواع انجمنهاي داوطبانه و مشاركت اجتماعي را مورد بررسي قرار داده است .از
ديدگاه هانتینگتون و نلسون ،فرايند توسعۀ اقتصادي و اجتماعي از دو طريق آن از مجراي تحرك
اجتماعي است .بدين صورت كه كسب منزلتهاي اجتماعي باالتر ،به نوبه خود در فرد ،احساس
توانمندي و نگرشهاي معطوف به توانايي تأثیر گذاردن بر تصمیمگیريهاي دستگاههاي
اجتماعي و عمومي را ايجاد ميكند و اين عوامل ذهني در مجموع ميتواند مشوق مشاركت در
فعالیتهاي اجتماعي يا امور سیاسي باشد .در اين حالت ،منزلت اجتماعي باالتر و احساس
توانايي و مؤثر بودن از نظر اجتماعي و سیاسي ،به عنوان متغیرهاي میاني ،مشوق مشاركتهاي
اجتماعي و سیاسي به حساب ميآيد .از نظر آنان ،از میان متغیرهاي منزلتي ،سطح تحصیالت
فرد بیشترين تأثیر را بر مشاركت اجتماعي و سیاسي فرد دارد .طريق دوم ،تأثیر توسعۀ اقتصادي
و اجتماعي بر امر مشاركت ،مجراي سازماني ،يعني عضويت و مشاركت فعال در انواع گروهها و
سازمانهاي اجتماعي (اتحاديههاي شغلي و صنفي ،گروههاي مدافع عالئق خاص) است كه
احتمال مشاركت در فعالیتهاي اجتماعي و سیاسي را افزايش ميدهد.
آلموند و پاول ضمن تأكید بر تحصیالت ،درآمد و رتبۀ شغلي افراد در تعیین پايگاه اقتصادي
و اجتماعي ،اثرات پايگاه اقتصادي و اجتماعي را بر مشاركت سیاسي و اجتماعي افراد بیان
ميكنند .بیشتر پژوهشهاي صورت گرفته نشان ميدهد كه شهروندان تحصیل كرده ،ثروتمند و
بهرهمند از مهارتهاي حرفهاي احتمال بیشتري دارد كه واجد ايستارهاي مشاركتجويانه باشند.
منابع و مهارتهايي كه اينگونه افراد در زندگي خصوصي خود بهدست ميآورند ،در مواردي
وظیفه يا ضرورت ،ميتواند آنها را به سهولت به مشاركت اجتماعي بكشاند .در نتیجۀ اين
بررسيها ،شهروندان مرفهتر در جامعه معموالً در مقايسه با شهروندان كمتر مرفه ،در سیاست
فعالترند (آلموند و پاول.)301 :3184 ،
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هابرماس سه نوع كنش را از هم تفكیک ميكند :كنش ابزاري ،كنش استراتژيک و كنش
ارتباطي .كنش ابزاري داراي موقعیتي غیراجتماعي است و در سطح بینفردي ،عقالنیت ابزاري را
همراه ميآورد ،يعني جستجوي سود و پیش بردن منافع شخصي (كرايب.)144 :3184 ،
كنش استراتژيک يا راهبردي و كنش ارتباطي هر دو داراي موقعیت اجتماعياند .كنش
استراتژيک كنش هدفدارـ عقالني است كه به عمل دو يا چند فرد مربوط ميشود كه در تعقیب
يک هدف ،كنش معقوالنۀ هدفدارشان را هماهنگ ميكنند .مانند كنشهايي كه در درون
سازمانها صورت ميگیرد و اين نوع در جستجوي موفقیت است در حاليكه در كنش ارتباطي
افراد به دنبال موفقیت شخصيشان نیستند ،بلكه اهدافشان را در شرايطي تعقیب ميكنند كه
بتوانند برنامههاي كنشيشان را بر مبناي تعريفهايي از موقعیت مشترك هماهنگ كنند و اين
واكنش عقالني و بنیادي است و توجه به آن سبب ميشود كه در آن همه به ابزارهاي خرد،
فرصت مشاركت در بحث ،طرح نظرات و مشاركت در تصمیمگیري نهايي دسترسي پیدا كنند.
اين نوع كنش در جستجوي تفاهم است .توافقي كه در ضمن كنش ارتباطي حاصل شده مبنايي
عقالني دارد ،زيرا هیچ يک از طرفین نميتوانند آن را تحمیل كنند(كرايب.)144-143 :3184 ،
هابرماس فضايي را كه كنش ارتباطي در آن صورت ميگیرد حوزۀ عمومي مينامد .منظور وي از
حوزۀ عمومي عرصه و قلمرويي از حیات اجتماعي انسانهاست كه در آن بتوانند چیزي را در
برخورد با افكار عمومي شكل دهند .زماني كه شهروندان دربارۀ مسائل مورد عالقۀ عمومي و
منافع عمومي به گونهاي آزاد بدون قید و بندـ يعني با تضمین آزادي اجتماعات و انجمنها،
آزادي بیان و چاپ نشر افكارـ با يكديگر مشورت و كنكاش ميكنند ،در واقع به صورت پیكره-
اي عمومي رفتار ميكنند ،تعبیر افكار عمومي به رسالت انتقاد و نظارتي اشاره دارد كه پیكرۀ
عمومي شهروندان بهطور غیررسمي در برابر طبقۀ حاكم اعمال ميكنند (نوذري.)111 :3183 ،
هابرماس حوزۀ عمومي را يكي از مقولههاي جهان مدرن ،يعني جامعۀ بورژوايي ميداند .او
استدالل ميكند كه حوزۀ عمومي اساساً شبكهاي از ارتباطات است كه براي خلق و ايجاد فضاي
اجتماعي جهت مبادلۀ معاني بین افراد و گروهها از كنش ارتباطي استفاده ميكنند .حوزۀ عمومي
برخالف نهادهايي كه زير سلطۀ خارجي قرار دارند و يا داراي روابط قدرت دروني هستند ،به
اصول مشاركت و نظارت دموكراتیک نويد ميدهد(هوالب.)16 :3138 ،
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يكي از چارچوبهايي كه براي تبیین رفتار مشاركتي مطرح شده مدل آيزن و فیش باين
است .در قالب اين مدل ،براي تبیین رفتار ابتدا بايد به آمادگي و يا گرايش بروز رفتار و يا انجام
عمل توجه كرد ،زيرا گرايش و آمادگي براي رفتار مقدم بر خود رفتار و عمل ميباشد .به نظر
آنها رفتار در پي زنجیرهاي از عوامل بهوجود ميآيد .در بروز رفتار ،قصد و نیت براي انجام يک
رفتار نهفته است .نیت نیز تابع دو متغیر گرايش به رفتار و هنجار ذهني ميباشد .گرايش به رفتار
متغیري فردي و شخصي است و متغیر هنجار ذهني بیانگر نفوذ و فشار اجتماعي است كه
شخص آن را براي انجام كاري احساس و ادارك ميكند.
هريک از متغیرهاي گرايش به رفتار و هنجار ذهني نیز تحت تأثیر متغیرهاي ديگري هستند.
متغیر گرايش به رفتار تحت تأثیر دو متغیر انتظار فايده و ارزيابي فايده است .متغیر هنجار ذهني
تحت تأثیر دو متغیر انتظار ديگران ،به خصوص ديگران مهم ،و انگیزۀ پیروي از انتظارات
ديگران است (رفیعپور.)8-33 :3131 ،
ماكس وبر ،در تبیین مشاركت براساس شیوههاي ذهني ،معتقد است كه مشاركت عملي
است كه در رابطه به اعمال ديگران انجام ميشود و براي عامل كنش ،معني و مفهوم ذهني
خاصي قايل است .او معتقد است كه در تفهیم عمل اجتماعي ميبايست انگیزهها و عوامل
اجتماعي را جستجو كرد .تعداد بیشتر مردم احتمال قابل پیشبیني بودن رفتارشان را براساس
يک معنا جهت ميدهند .اين معنا ممكن است در چارچوب مقرراتي جستجو شود ،يا در عاداتي
نهفته باشد يا شامل ارزشها و باروهاي اجتماعي شود ،به نحوي كه هر يک از آنها داليل
مساعدي براي جهت دادن به رفتار خاص خود بیابند .براساس اين ديدگاه ،كنش افراد براساس
اصل پاداش و مجازات قابل كنترل و تغییرپذير ميباشد ،يعني هر فرد به جنبههايي كه پاداش
دارد ،پاسخ ميدهد و از جنبههايي كه مجازات دارد اجتناب ميورزد (علفیان.)24 :3132 ،
با توجه به نكاتي كه در بخش مباني نظري قبل بیان شد با جمعبندي نظريات ميتوان براي
مداراي اجتماعي از تقسیمبندي وگت استفاده كرد كه مدارا را داراي  6بعد مداراي ملي ،قومي،
سیاسي ،عمومي ،ديني و اخالقي ميداند و براي مشاركت اجتماعي با جمعبندي نظريات
مشاركت ،سه بعد مشاركت ذهني ،يعني روحیۀ مشاركتي ،نگرش مشاركتي و بعد عملي(فعالیت
مشاركتي) مطرح است.
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فرضیههاي تحقیق
 -3بین مشاركت اجتماعي با مداراي اجتماعي دانشجويان رابطه وجود دارد.
 -1بین ابعاد مشاركت اجتماعي(روحیه مشاركتي ،فعالیت مشاركتي) و مداراي اجتماعي
رابطه وجود دارد.
 -1میانگین مداراي اجتماعي دانشجويان براساس جنسیت ،وضع تأهل ،پايگاه اقتصادي و
مقطع تحصیلي آنها متفاوت است.
 -0میانگین مشاركت اجتماعي دانشجويان براساس جنسیت ،وضع تأهل ،پايگاه اقتصادي و
مقطع تحصیلي آنها متفاوت است.

تعاریف مفهومی و عملیاتی
تعریف مفهومی مداراي اجتماعی :مدارا به معني احترام گذاشتن ،پذيرش و درك غناي
فرهنگها ،اشكال و شیوههاي انسان بودن است كه به وسیلۀ آگاهي ،گشودگي ،ارتباط و آزادي
انديشۀ وجدان و عقايد پرورش مييابد .مدارا هماهنگي در عین تفاوتهاست كه تنها يک وظیفۀ
اخالقي به شمار نميرود ،بلكه يک نیاز قانوني و سیاسي است .مدارا فضیلتي است كه صلح را
امكانپذير ميكند و به جايگزيني «فرهنگ صلح» به جاي«فرهنگ جنگ»كمک ميكند(يونسكو،
.)1 :3221
منظور وگت از مداراي اجتماعي مدارا نسبت به حالتهاي مختلف انسان بودن ميباشد،
چه آنهايي كه از هنگام تولد همراه با افراد است (مثل رنگ پوست و قومیّت) ،و چه آنهايي كه
در طول زندگي از طريق فرايند اجتماعي شدن كسب ميشوند ،مانند زبان صحبت كردن (فلپس،
)1440وگت اشاره ميكند كه اين ويژگيها موضوع مدارا يا عدم مدارا نیستند ،بلكه اعمال و
رفتارهاي كه با ويژگيهاي مدني افراد در ارتباط هستند ممكن است به وسیلۀ تصورات قالبي
مناسب يا نا مناسبي متصور شوند و در نتیجه مورد مدارا واقع شوند يا نشوند (همان.)16 :
تعریف عملیاتی مداراي اجتماعی :در اين پژوهش مداراي اجتماعي در  6بعد ،و در كل
با  14گويه ،در مقیاس طیف لیكرت ،سنجیده شده است.
) مداراي دینی :میزان تمايل فرد به قبول موقعیتهايي كه در ارتباط با افراد متعلق به
اديان ديگر ميباشد ،نشان دهندۀ مداراي وي خواهد بود.
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) مداراي قومی :میزان تمايل فرد به قبول موقعیتهايي كه در ارتباط با افراد متعلق به
اقوام ديگر ميباشد ،نشان دهندۀ مداراي وي خواهد بود.
 )1مداراي ملی :میزان تمايل فرد به قبول موقعیتهايي كه در ارتباط با افراد متعلق به
ملیتهاي ديگر ميباشد ،نشان دهندۀ میزان مداراي وي خواهد بود.
 )4مداراي عمومی :میزان تمايل فرد به قبول موقعیتهايي كه در ارتباط با افراد ديگر مي-
باشد ،نشان دهندۀ میزان مدارا عمومي وي خواهد بود.
 )5مداراي سیاسی :مداراي سیاسي در نظر وگت ،مدارا نسبت به اعمال افراد در فضاي
عمومي ،يا احترام به آزاديهاي مدني ديگران ميباشد(فلپس.)16 :1440 ،
 )6مداراي اخالقی و رفتاري :مدارا نسبت به اعمال كساني است كه به دنبال ايجاد زنـدگي
خوب براي خودشان ،خارج از فضاي خیر عمومي ،هستند .در اين تحقیق براي اين نوع از مدارا
دو مؤلفه در نظر گرفته شده است كه عبارتاند از مدارا نسبت به الگوي روابط جنسـي و مـدارا
نسبت به سبک هاي پوشش و رفتار .مدارا در روابط جنسیتي با توجه به میزان موافقت با هريـک
از از طريق گويههايي در قالب طیف لیكرت اندازهگیري شد.
تعریف مفهومی مشاركت اجتماعی :واژۀ «مشاركت» به معناي شراكت و همكاري در
كاري ،امري يا فعالیتي و حضور در جمعي ،گروهي و سازماني جهت بحث و تصمیمگیري چه
به صورت فعال و چه به صورت غیر فعال است .در مجموع ،جوهر اصلي مشاركت را بايد در
فرايند درگیري ،فعالیت و تأثیرپذيري دانست(علوي تبار)31 :3132 ،
تعریف عملیاتی مشاركت اجتماعی :اين متغیر داللت بر فعالیتهاي مختلف فرهنگي،
اجتماعي ،علمي ،صنفي ،تفريحي دارد و به نوعي بیانگر مشاركت مدني دانشجويان در سطح
دانشگاه است .اين متغیر در سه سنجه از مشاركت ،يعني نگرش به مشاركت ،فعالیت مشاركتي و
روحیۀ مشاركتي اندازهگیري ميشود.
) روحیۀ مشاركتی :روحیه و تمايل به فعالیتهاي مشاركتي با  6گويه در قالب طیف
لیكرت اندازهگیري شده است .
) نگرش مشاركتی :به طرز تفكر نسبت به فعالیتهاي اجتماعي و رفتارهاي
مشاركتجويانه اطالق ميشود و با  2گويه در قالب طیف لیكرت اندازهگیري شده است.
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 )1فعالیت مشاركتی :برمبناي چگونگي ايفاي نقش دانشجويان در تشكلهاي دانشجويي
مورد پرسش قرار گرفته شده است كه با  8گويه در قالب طیف لیكرت اندازهگیري شده است.

روششناسی
اين تحقیق به لحاظ هدف ،مطالعهاي كاربردي و به لحاظ زماني ،مطالعهاي مقطعي و از نظر
گردآوري دادهها يک بررسي پیمايشي و از لحاظ روابط بین متغیرها از نوع مطالعات همبستگي
است.
جامعۀ آماري شامل كلیۀ دانشجويان مشغول به تحصیل در تمامي رشتههاي تحصیلي
دانشگاه پیام نور مشگین شهر در نیمسال اول تحصیلي  23-21ميباشد كه تعداد دانشجويان آن
طبق گزارش واحد آماري دانشگاه  1403نفر برآورده شده است كه از اين تعداد  3463نفر مرد و
 3230نفر زن هستند.
در اين تحقیق براي برآورد حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده كه به شرح زير
ميباشد:
فرمول شمارۀ ()3
از آنجا كه نسبت nبر Nبزرگتر از  4/41است  nبايد براي محدوديت جمعیت تصحیح
شود ،فرمول تصحیح nبدين گونه است (سرايي.) 314:3131 ،
فرمول شماره ()1
جدول شمارۀ  :جامعۀ آماري و حجم نمونۀ رشتههاي دانشگاه پیام نور مشگین شهر
جامعۀ آماري

كل

ردیف

عنوان رشته

3

علوم انساني

844

1

علوم پايه

83

14

1

كشاورزي

384

110

040

0

كل

3463

3230

1403

حجم نمونه

كل

مرد

زن

جمع

مرد

زن

كل نمونه

3344

1144

83

333

111

313

2

1

30

38

11

03

348

322

143
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نمونهها با روش نمونهگیري تصادفي طبقهاي متناسب با حجم نمونه انتخاب شده است كه با
توجه به ويژگيهاي جمعیت آماري ،اين روش به صورت چند مرحلهاي و متناسب با حجم
نمونه انجام شده است .براي انجام نمونهگیري در ابتدا ،با مراجعه حضوري به دانشگاه ،آمار
دانشجويان براساس رشتههاي تحصیلي و جنسیت تهیه شد .اما از آنجا كه امكان دستیابي به
گرايشهاي تحصیلي مقدور نبود ،فقط سهم هر كدام از رشتهها به تفكیک جنسیت محاسبه شد.
براي اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار صوري و براي تعیین پايايي پرسشنامه از
تكنیک آلفاي كرونباخ و تكنیک تحلیل عاملي استفاده شده است.
جدول شمارۀ  :3جدول ضریب آلفاي مقیاسهاي متغیر
نام متغیر

مشاركت

مدارا

ابعاد

مقدار پایایی محاسبه شده

تعداد گویه

KMO

6

4/66

8

4/82
4/81

روحیه

4/60

فعالیت

4/82

نگرش

4/84

2

عمومي

4/32

3

4/81

ديني

4/82

0

4/30

سیاسي

4/30

1

4/31

ملي

4/81

1

4/68

قومي

4/62

1

4/63

اخالقي

4/34

6

4/62

4/38

4/81

یافتههاي تحقیق
نتایج توصیفی
 11/1درصد دانشجويان را پسران و  60/8درصد را دختران تشكیل ميدهند 83/8 .درصد
پاسخگويان مجرد و بقیه متأهلاند 81/3 .درصد پاسخگويان از رشتۀ علوم انساني 0/6 ،درصد از
علوم پايه و  31/0درصد از علوم كشاورزياند 63/0 .درصد پاسخگويان ساكن شهر و 11/6
درصد نیز ساكن روستا هستند .سن دانشجويان مورد بررسي مابین حداقل  38و حداكثر 04سال
و میانگین سني  13سال بوده است.
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جدول شمارۀ  :4جدول آمار توصیفی مداراي اجتماعی و ابعاد آن
متغیر

كم

نسبتاً كم

نسبتاً زياد

زياد

میانگین

انحراف معیار

مداراي سیاسي

32/1

11/6

11/6

30/3

1/84

3/41

مداراي عمومي

8/1

13/0

11/8

33/0

1/43

4/31

مداراي اخالقي و رفتاري

12/3

14/2

32/2

2/1

1/12

3/34

مداراي ديني

32/1

16/2

11/8

13/1

1/00

3/13

مداراي ملي

13/0

01/6

18

1/2

1/86

3/01

مداراي قومي

2/1

18/1

11/1

12/1

0/11

3/41

مداراي كل

2/

45/6

4 /2

4/ 6

3/23

0/52

روحیه مشاركتي

3/1

11/1

12/3

33/6

0/43

4/88

فعالیت مشاركتي

36/1

18/1

38/2

6/1

1/31

3/48

نگرش به مشاركت

4/3

11/2

16/0

2/3

1/344

4/61

مشاركت كل

/3

35/

56/2

5/ 2

4/ 4

0/54

براساس نتايج مندرج در جدول شمارۀ  ،1میانگین مشاركت و مدارا پاسخگويان نسبتاً
باالست .در بین ابعاد مدارا  ،بیشترين میانگین مربوط به مداراي عمومي و كمترين میانگین
مربوط به مداراي ملي است .در بین ابعاد مشاركت نیز پاسخگويان از روحیۀ مشاركتي نسبتاً باال،
فعالیت مشاركتي نسبتاً كم و نگرش مشاركتي بااليي برخوردارند.
همانطور كه در جدول شمارۀ  1مشاهده ميشود ،در ابعاد مدارا  ،تقريباً نیمي از
پاسخگويان داراي مداراي سیاسي كم و نیمي داراي مداراي سیاسي زيادي هستند .در مداراي
عمومي ،ديني و قومي اكثريت پاسخگويان داراي مداراي عمومي بااليي هستند .در مقابل در بعد
مداراي رفتاري ،اكثريت دانشجويان از مداراي كمي برخوردارند .در ابعاد مشاركت ،نزديک به
نیمي از پاسخگويان كمتر اهل مشاركت هستند و بالطبع ،بیش از نیمي از دانشجويان فعالیت
مشاركتي كمتري دارند ،ولي در نگرش به مشاركت ،بیش از نیمي از پاسخگويان داراي نگرش
مثبتي بوهاند.

نتایج استنباطی تحقیق
به منظور بررسي ر ابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته و براساس سطح سنجش متغیرها ،از
آزمون ضريب همبستگي پیرسون استفاده شده است .میزان اين ضريب بین مشاركت و مدارا
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نشان ميدهد كه رابطۀ متوسطي بین اين دو متغیر برقرار است .در بین ابعاد مشاركت ،بعد
نگرش به مشاركت ،نسبت به دو بعد ديگر ،تأثیر زيادتري بر میزان مداراي اجتماعي دانشجويان
داشته است.
جدول شمارۀ  :5جدول همبستگی بین مشاركت و ابعاد آن با مدارا
مدارا

متغیرها
روحیه مشاركتي

r =4/26

Sig=0/005

فعالیت مشاركتي

r =4/31

Sig=0/035

نگرش به مشاركت

r =4/10

Sig=0/000

مشاركت

r =4/133

Sig=0/000

به عبارت بهتر ،هر چه میزان روحیه مشاركتي در بین افراد جامعه باال باشد ،و هر چه فعالیت
زيادتري داشته باشند و نگرش مثبتي نسبت به مشاركت داشته باشند ،میزان مدارا در بین آنان
افزايش مييابد.
جدول شمارۀ  :6جدول همبستگی بین میزان ابعاد مدارا با مشاركت دانشجویان
متغیر

مشاركت اجتماعی

مداراي عمومي

r =4/123

sig=4/444

مداراي قومي

r =4/361

sig=4/440

مداراي ملي

r =4/423

sig=0/113

مداراي ديني

r =4/334

sig=4/441

مداراي سیاسي

r =4/163

sig=4/444

مداراي اخالقي و رفتاري

r =-4/414

Sig=0/732

جدول فوق نتايج آزمون رابطه بین مشاركت اجتماعي را با ابعاد مداراي اجتماعي نشان
ميدهد .براساس اطالعات جدول و مطابق با آزمون ضريب همبستگي پیرسون مالحظه ميشود
كه به جز در مداراي ملي و اخالقي ،بین بقیۀ ابعاد مداراي اجتماعي با میزان مشاركت اجتماعي
دانشجويان دانشگاه پیام نور رابطۀ معنيدار وجود دارد .به طوريكه با افزايش مشاركت
اجتماعي ،ابعاد مداراي اجتماعي در دانشجويان بیشتر ميشود .در بین ابعاد مداراي اجتماعي،
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مداراي عمومي بیشترين تأثیر و مداراي قومي و ديني كمترين تأثیر را بر افزايش مشاركت
دانشجويان داشته است.
جدول شمارۀ  :2جدول نتایج آزمون تفاوت میانگین میزان مداراي دانشجویان
متغیرها
جنسیت و مدارا

مقطع تحصیلي و مدارا

میانگین
زن

1/81

مرد

0/31

كارداني

1/01

كارشناسي

1/20

كارشناسي ارشد

0/48

مقدار كمیت

sig

T=-0/04

4/444

F=1/33

4/410

همان طور كه در جدول شمارۀ  6مشاهده ميشود ،میانگین مداراي اجتماعي براي دختران
 1/81و براي پسران  0/31محاسبه شده و با توجه به اينكه سطح معنيداري  p=4/444محاسبه
شده بنابراين ،اختالف میانگین مداراي اجتماعي به تفكیک جنسیت معنيدار است .در نتیجه،
جنسیت فرد بر میزان مداراي اجتماعي تأثیر داشته و میزان مداراي اجتماعي در بین پسران بیش
از دختران بوده است.
در مورد تفاوت میزان مداراي دانشجويان مقاطع مختلف بهخوبي مشاهده ميشود كه با
افزايش مقطع تحصیلي) بر میزان مداراي اجتماعي افزوده ميشود ،و اين امر بیانگر تأثیر مثبت
تحصیالت بر مداراي اجتماعي در بین افراد است .ولي سنجش تأثیر وضع تأهل بر میزان
مشاركت و مداراي اجتماعي نشاندهندۀ كه عدم معناداري بین مداراي اجتماعي افراد متأهل و
مجرد است.

تحلیل چندمتغیره
به منظور بررسي میزان تبیین مداراي اجتماعي دانشجويان براساس مجموع متغیرهاي پیشبین از
رگرسیون چندگانه به روش گامبه گام استفاده شد كه درنهايت ،دو متغیر پیشبین در معادله
رگرسیوني باقي ماندند كه ضريب همبستگي چندگانۀ آنها با میزان مداراي اجتماعي
2
دانشجويان برابر  ،R =4/166با ضريب تبییني برابر  R =4/310و ضريب تبیین خالص برابر
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 R =4/318بوده است .مقدار بهدست آمده از اين ضريب بیانگر آن است كه حدود 31/8
درصد از واريانس مداراي اجتماعي توسط متغیرهاي پیشبین موجود در معادلۀ رگرسیوني
تبیین ميشود.
جدول شمارۀ  8جدول ضرایب متغیرهاي پیشبین باقیمانده در شكل رگرسیونی به روش گام به گام
ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد

رگرسیونی

رگرسیونی

B

انحراف معیار

Beta

سطح معنی
داري

T

مقدار ثابت

1/11

4/111

-

2/141

4/444

گرايش به مشاركت

4/130

4/402

4/101

6/183

4/444

مقدار ثابت

1/40

4/132

-

3/133

4/444

گرايش به مشاركت

4/141

4/402

4/114

6/318

4/444

روحیه مشاركت

4/482

4/416

4/318

1/123

4/443

در مجموع طبق اطالعات جدول شمارۀ  8و با توجه به ضرايب بتاهاي استاندارد نشده،
مالحظه ميشود كه با مقدار ثابت( )αبرابر  ،1/40گرايش به مشاركت با بتاي برابر با  4/ 11و
روحیۀ مشاركت با بتاي برابر با  4/318در تبیین میزان مداراي اجتماعي سهم معنيداري دارند .و
در مقابل ،بعد فعالیت مشاركتي سهم معناداري در تبیین میزان مداراي اجتماعي دانشجويان داشته
و بنابراين ،از معادلۀ رگرسیوني خارج ميشود.
در بررسي اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته ،از تحلیل مسیر
استفاده شده است .براساس نتايج مندرج در جدول شمارۀ  2در بین ابعاد سهگانه مشاركت ،بعد
گرايش به مشاركت بیشترين تأثیر و فعالیت مشاركتي كمترين تأثیر را در افزايش مداراي افراد
دارد .در بین اين سه بعد ،روحیۀ مشاركتي ،هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم،
از طريق گرايش به فعالیت هاي مشاركتي بر روي مدارا تأثیر ميگذارد.
جدول شمارۀ  2جدول محاسبه اثرات متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته
متغیرها

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر كل

فعالیت مشاركتي

4/430

-

4/430

روحیه مشاركتي

4/311

4/411

4/313

گرايش به مشاركت

4/111

-

4/111
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براساس محاسبات انجام شده مي توان مدل مسیر را به صورت زير رسم كرد .در اين مدل
میزان ضرايب مربوط به تأثیر هر يک از متغیرها بر متغیر ديگر آورده شده است.
فعالیت مشارکتی

1/100
1/021

روحیه مشارکتی

مدارای
اجتماعی

1/01
گرایش به مشارکت

1/323

بحث و نتیجهگیري
همانطور كه گفته شد ،اين تحقیق به بررسي میزان مشاركت اجتماعي دانشجويان پیام نور و
تأثیر آن بر مداراي آنان پرداخته است .ما در اين تحقیق از تقسیمبندي وگت براي سنجش مدارا
استفاده كرديم .يافتههاي پژوهش نشان ميدهد كه میزان مداراي اجتماعي پاسخگوها در سطح
متوسط به پايین بوده است .اين میزان براي دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي ارشد مشغول به
تحصیل بودهاند به نسبت همتايانشان در مقاطع ديگر بیشتر بوده است بدين معني كه با افزايش
تحصیالت بر میزان مداراي اجتماعي افزوده ميشود «يعني افرادي كه از تحصیالت باالتري
دارند ،تمايل به حمايت از آزاديهاي مدني براي گروههاي مختلف دارند»(شارع پور و
همكاران .)12 :3188 ،اين يافته با نتايج تحقیقات شارع پور و همكاران ( )3188مطابقت دارد.
نتايج يافتهها نشان داد كه مشاركت اجتماعي تأثیر مثبتي بر مداراي اجتماعي بر جا
ميگذارد .از سوي ديگر ،مطابق با اين تحقیق ،میانگین نمرۀ مداراي اجتماعي در دانشجوياني كه
فعالیت مشاركتي در آنها بیشتر بوده ،روحیۀ مشاركتي داشته و در فعالیتهاي فوق برنامه،
NGOها و كارهاي دستهجمعي شركت ميكردهاند ،بیشتر است و اين همبستگي معنيدار
ميباشد .همانطور كه چلبي و امیر كافي( )3181ذكر ميكنند ،مداراي اجتماعي با گسترش
شبكهها و تعامالت اجتماعي افزايش مييابد .پاتنام نیز بر اين باور است كه روابط اجتماعي تأثیر
بسیار زيادي بر مداراي اجتماعي افراد دارد .دوركیم هم در نظريات خود ،حضور افراد در
انجمنهاي داوطلبانه را منبع رضايت خاطر آنها ميداند .همسو با اين نظريات و يافتهها ،در اين

 67مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دوره دوم ،شماره  ،1بهار 1936

تحقیق به اين نتیجه رسیديم كه بین فعالیتها ،همكاريها و ارضاي نیازهاي عیني با مداراي
اجتماعي رابطه وجود دارد.
همچنین مشاركت اجتماعي بر میزان مداراي افراد جامعه اثر ميگذارد .افرادي كه در
انجمنها شركت ميكنند مداراجو هستند ،زيرا اين انجمنها ،افراد داراي نگرشها و ديدگاههاي
متفاوت را گرد هم ميآورد .مشاركت اجتماعي در واقع يک پیشبیني كننده قوي براي تعیین
میزان مداراي افراد و كیفیت زندگي در اجتماع است كه با نتايج تحقیق شارع پور و همكاران
( ،)3183چلبي و امیركافي( )3181و نسي داينین ( )1443همسو است.
از سوي ديگر ،برخي از محققین(كوت و اريكسون1442 ،؛ ديكسون و روزنباوم1440 ،؛
اريكسون و نوزانچوك3228 ،؛ سیگلمن و همكاران )3226 ،میزان تماس را عاملي براي مدارا در
نظر ميگیرند .طرفداران فرضیۀ تماس بر اين باورند كه جهتگیري مثبت افراد و گروهها نسبت
به همديگر ،به ويژه افراد متفاوت ،ناشي از تماس افراد متفاوت با يكديگر است .به عبارت
ديگر ،با افزايش تماس با اعضاي گروه ،جهتگیري مثبت نسبت اعضاي آن گروه افزايش
مييابد .البته مشروط به اينكه تماسها از نوع درست باشد .جهتگیريهاي مثبت از تماسهايي
حاصل ميشود كه شخصي ،مثبت ،پايگاه برابر ،ارادي و در برگیرندۀ اهداف مشترك باشد .اين
نوع تماس مردم را به تعامل ،همكاري ،ارزشهاي مشترك و آموختن چیزهاي دقیق در مورد
يكديگر ترغیب ميكند .فرضیۀ تماس اين نكته را بهصورت تلويحي در خود دارد كه در بین
افراد و گروههايي كه شبكۀ اجتماعي متنوعتري دارند ،مداراي بیشتري مشاهده ميشود(كوت و
اريكسون.)1442 ،
تحقیقات ژان مت( )1434در بین مدارس انگلستان ،سوئد و آلمان به اين نتیجه رسیده كه
هرچه میزان تنوع به لحاظ قومي ،نژادي ،طبقاتي ،ملیتي و ...در مدارس زياد باشد ،نگرشهاي
مدني بیشتر شكل گرفته و مدارا و تفكر مشاركتي شكل ميگیرد .بر اين اساس ،اگر جامعهاي
داراي همگوني قومي و طبقاتي و ملیتي باشد ،انتظار مبني بر شكلگیري رفتارهاي سوگیرانه
افزايش مييابد .اگر به يافتههاي تحقیق حاضر نگاه كنیم ،چون تنوع قومي و زباني كمتر است،
به نظر ميرسد كه اين امر ميتواند دلیلي بر پايین بودن میزان مداري ملي و قومي و عدم ارتباط
آن با مشاركت اجتماعي باشد.
نتايج تحلیل مسیر نشان ميدهد كه روحیۀ مشاركتي متأثر از نگرش مثبت به مشاركت و
همكاري شكل ميگیرد .حال اين سوأل مطرح است كه چگونه در عین اينكه مشاركت اجتماعي
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دانشجويان در حد نسبتاً باال بوده و ابعاد آن(روحیه و نگرش مشاركتي) نیز در حد نسبتاً
باالست ،ولي در فعالیت مشاركتي(بعد عیني مشاركت) دانشجويان در حد نسبتاً پايیني هستند.
اين امر ناشي از چیست؟
البته بخشي از امر شايد به ماهیت نظام آموزشي كه افراد در آن قرار گرفتهاند (پیام نور)
برميگردد .ولي به نظر ميرسد ،بخش ديگر از عدم شكلگیري تماسها ،ناشي از عدم رويارويي
با تفاوتها و تنوعها و ناهمگونيهاست .تنوعي كه حس رقابت و فعالیت را در افراد بیدار
ميكند .بنا به تحقیقات انجام شده توسط شارع پور در دانشگاههايي كه تنوع زباني  ،قومي و
عقیدتي بیشتري وجود داشته باشد ،میزان مشاركت و در عین حال ،مدارا بیشتر است .هم چنین
تحقیق گالبي و همكاران( )3123نشان مي دهد كه افرادي كه از تنوع زباني برخوردارند داراي
مداراي اجتماعي بااليي مي باشند.
مدارا به عنوان فضیلتي اجتماعي و قاعدهاي سیاسي ،امكان همزيستي صلحآمیز افراد و
گروههايي را فراهم ميكند كه ديدگاههاي متفاوتي دارند و با روشهاي متفاوت در جامعهاي
واحد زندگي ميكنند (گالئوتي.)1441،
در زمینۀ پیامدهاي مدارا نیز بايد گفت در فضاي مدارا ،نقادي و مسئولیت رشد ميكند و همۀ
روابط كالمي و ارتباطي را تغییر ميدهد .روح تعاون ،كار جمعي ،وحدت ،مسئولیت اجتماعي و
امكان گفتگو میان افراد گروه و جامعه فراهم ميشود و امكان تحول و دگرگوني را با توجه به
الزامات و نیازهاي جامعه در خود ميپروراند و همۀ افراد جامعه را براي كسب تجربیات تازه و
گسترش نوآوري و مشاركت اجتماعي آماده ميكند .فضاي جامعه را عقالني و قابل اعتماد جلوه
ميدهد و باعث امنیت اجتماعي و فردي و روابط معنادار در جامعه ميشود .اعتماد و حسن ظن را
در كلیۀ روابط اجتماعي و فردي افزايش ميدهد و افراد جامعه احساس با هم بودن ميكنند .از
سوي ديگر ،فقدان مدارا ميتواند روحیه انزواطلبي ،تكروي وگريز ازكار جمعي را درجامعه
تقويت كند (میري.)131 :3133 ،
طبق نتايج تحقیق ،بعد ذهني مشاركت بیش از بعد عیني بر میزان مداراي اجتماعي تأثیر
ميگذارد و اين دقیقاً مطابق با يافتهاي است كه در قالب مدل نهايي تحقیق شاهد آن هستیم.
آنچه كه منجر به كاهش يا افزايش مشاركت ميشود ،عواملي است كه رفتار فرد را تحت تأثیر
قرار ميدهد .يكي از اين عوامل ،نگرش افراد است (رجبي .)341 :3121 ،نگرش ريشه در
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شناخت دارد و خود را به شكل رفتار نشان ميدهد .به عبارت ديگر ،رفتار مشاركتي افراد نگرش
فعلیت يافته آنان است (همان.)341 :
امروزه در برخي از كشورها ،بحث «يادگیري زندگي در كنار هم بودن »3مطرح است .اين
بحث يكي از چهار مؤلفۀ به رسمیت شناختهشده توسط كمیسیون بینالمللي آموزش براي قرن
بیست و يكم بوده است .اينكه آموزش رفتارهاي مدارا مدار ميتواند به كاهش تنشها ،تبعیضها
و نابرابريهاي اجتماعي كه امروزه گريبانگیر بسیاري از كشورهاست ،كمک كند .اين بحث
ميتواند در چارچوب آموزش شهروندي پاسخگو 1در محیطهاي آموزش مطرح شود .در عین
حال ،با ايجاد محیطها و شرايط براي شكلگیري رفتارهاي مداراجويانه تالش شود .زيرا بنابر
تحقیق ژان مت( ،)83 :1434در محیطهايي كه تنوع و اختالط قومي ،زباني ،ارزشي و ملیتي كم
است ،مداراي قومي ،ارزشي ،ديني و اخالقي نیز كمتر است ،و رفتارهاي سوگیرانه ،تعصبآمیز
بیشتر شكل ميگیرد.
در جامعهاي كه به لحاظ قومي ،زباني ،مذهبي و ديني از تنوع بااليي برخوردار است ،لزوم
مدارا به عنوان شاخصي براي وجود تنوع اجتماعي بیش از پیش احساس ميشود .به نظر
آلبرو( )1443تنوع اجتماعي به تفاوتها و تمايزهاي اجتماعي میان مردم اشاره دارد( رباني و
همكاران .)361 :3124 ،اين تفاوتها و تمايزها وقتي در كنار هم قرار ميگیرند ،سبب تنوع،
انعطافپذيري و پايداري جامعه ميشود .تنوعي كه مفهومي فراتر از پايگاه و منزلت مرسوم
جامعه بوده و نوعي وابستگي متقابل را ميطلبد كه در قالب مشاركت خود را نشان ميدهد
(همان) .فلوريدا( )1441مدارا را شاخصي مهمي در شكلگیري شهرهاي خالق مطرح ميكند.
شهرهايي كه با سرمايۀ اجتماعي برون گروهي تعريف ميشوند .در شهرهاي خالق افراد قادرند
راهحلهاي جديدي براي مشكالت روزمرهشان ارائه دهند و اين جوامع بر محور جذب
سرمايههاي انساني خالق حركت ميكند( رباني و همكاران .)363 :3124 ،سرمايههايي كه در
عین تفاوت و ناهمگوني با هم ،با استفاده از ظرفیتهاي خود ،با تعاون و همكاري و مشاركت
ميتوانند نوعي وحدت و همگوني را در سطحي وسیعتر در جامعه به اجرا بگذارند.
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Learning of Living together
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Responsibility citizenship

بررسي تأثير مشاركت اجتماعي بر مداراي اجتماعي در بين دانشجویان 69

منابع
 افراسیابي ،حسین ( ،)3182مطالعه نقش مدارا در انسجام اجتماعی ،پاياننامه دكتري در رشته
جامعهشناسي ،دانشگاه شیراز.
 اكو ،اومبرتو ( ،)3138تعاریف بی مدارایی ،درتسامح از دیروز تا امروز ،ترجمۀ مازيار مهمیمني و
محمدرضا شیخ محمدي ،تهران :نشر ثالث.
 آلموند ،جيآو و بيجي پاول (« ،)3184مشاركت و حضور سیاسي شهروندان» ،ترجمۀ علیرضا طیب،
اطالعات سیاسی ـ اقتصادي ،شمارۀ .303-316 :360
 ازكیا ،مصطفي؛ غفاري ،غالمرضا (« ،)3184بررسي رابطه بین انسجام اجتماعي و مشاركت اجتماعي
سازمان يافته روستايیان در نواحي روستايي شهرستان كاشان» ،اقتصاد كشاورزي و توسعه ،شماره
.146-331 :)16(2
 بشیريه ،حسین( ،)3181جامعهشناسی سیاسی ،نشر ني :تهران.
 بیرو،آلن ( ،)3134فرهنگ علوم اجتماعی ،ترجمۀ باقر ساروخاني ،تهران :انتشارات كیهان.
 پاتنام ،روبرت ( ،)3184دموكراسی و سنتهاي مدنی ،ترجمۀ محمد تقي دلفروز ،تهران :نشر سالم.
 تركاراني ،مجتبي (« ،)3182بررسـي و سـنجش وضـعیت مـداراي اجتمـاعي در لرسـتان« ،فصـلنامه
تحقیقات علوم اجتماعی ایران ،شماره سوم313-311 :
 جهانگیري ،جهانگیر و افراسیابي ،حسین (« ،)3124مطالعۀ خانوادههاي شهر شیراز در زمینۀ عوامـل و
پیامدهاي مدارا» ،جامعهشناسی كاربردي ،سال بیستودوم ،شماره .331-311 :01
 چلبي ،مسعود ،)3180( .جامعهشناسی نظم ،تشریح و تحلیل نظري نظم اجتماعی ،تهران :نشر ني.
 رباني خوراسگاني ،علي؛ رباني ،رسول؛ اديبي سده ،مهدي؛ موذني ،احمد (« ،)3124بررسي نقش تنوع
اجتماعي در ايجاد شهرهاي خالق و نوآور» ،فصلنامه جغرافیا و توسعه ،شمارۀ  ،13بهار.384-312 :
 رجبي ،هادي (« ،)3121تأثیر شوراهاي اسالمي شهر تهران بر نگـرش شـهروندان تهرانـي نسـبت بـه
مشاركت سیاسي» ،پژوهش و برنامهریزي شهري ،سال چهارم شماره  ،31تابستان.331-23 :
 سراجزاده ،سیدحسن؛ شريعتيمزيناني ،سارا؛ صابر ،سیروس (« ،)3181بررسي رابطۀ میزان دينداري و
انواع آن با مداراي اجتماعي» ،دو فصلنامه (علوم انسانی) ،سال اول ،شماره 301-342 :0
 شارعپور ،محمود؛ آزادارمكي ،تقي؛ عسكري ،علي (« ،)3188بررسي رابطۀ سرمايۀ اجتماعي با مدارا
در بین دانشجويان» ،مجلۀ جامعهشناسی ایران ،دورۀ دهم ،شماره .28-60 :3

 66مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دوره دوم ،شماره  ،1بهار 1936

 علوي تبار ،علیرضا ( ،)3132بررسی الگوي مشاركت شهروندان در اداره امور شهرها ،تهران:
انتشارات سازمان شهرداري هاي كشور.
 عسگري ،علي و محمود شارع پور (« ،)3188گونهشناسي مدارا و سنجش آن در میان دانشجويان
دانشكدههاي علوم اجتماعي دانشگاه تهران و عالمه طباطبايي» ،فصلنامه تحقیقات فرهنگی ،دورۀ دوم،
شمارۀ.10-3 : 8
 علفیان ،مسعود ( ،)3132مشاركت در دیدگاههاي نو در مدیریت شهري ،همايش همايش مديريت
توسعه پايدار در نواحي شهري ،تهران.
 غفاري ،غالمرضا ،نیازي ،محسن( ،)3186جامعهشناسی مشاركت ،تهران .:نشر نزديک
 فلچر ،جرج ( ،)3181بیثباتی در تساهل ،مجموعه مقاالت تساهل ،گردآورنده دیوید هید ،مترجم
پژوهشكدۀ مطالعات راهبردي ،تهران :پژوهشكده مطالعات راهبردي.
 كرايب ،يان ( ،)3184نظریۀ اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس ،ترجمۀ عباس مخبر ،تهران :نشر
آگه.
 گالبي ،فاطمه؛ حاجیلو ،فتانه؛ امین پور ،فرشته (« ،)3123دو زبانگي و مداراي اجتماعي» ،سلسله
مقاالت همایش دو زبانگی ،چالشها و راهكارها ،اراك ،دانشگاه پیام نور شازند اراك114-134 :
 محسني ،منوچهر؛ جار اللهي ،عذرا ( ،)3181مشاركت اجتماعی در ایران ،تهران :نشر آرون.
 نوذري ،حسینعلي ( ،)3183بازخوانی هابرماس ،درآمدي بر اندیشهها و نظریههاي هابرماس ،تهران:
نشر چشمه.
 هوالب ،رابرت ( ،)3138نقد در حوزه عمومی ،ترجمۀ حسین بشريه ،تهران :نشر ني.
 هانتینگتون،ساموئل ( ،)3134سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگون ،ترجمـۀ محسـن ثالثـي،
تهران :نشر علم.
 Agius.E &Ambrosewic.J.(2003), Toward a Culture of Tolerance & Peace .SaintMathieu street Montréal (Quebec) Canada, http"/www.ibcr.org.
 Albrow, M.(2001), Society as Social Diversity: The Challenge for Governance in the
Global Age, Chapter 6, OECD.
 Bonacich, E. (1972), “A theory of ethnic antagonism: The split labor market”, American
Sociological Review, 37: 547-559.
 Cigler, Allan & Joslyn, Mark R.(2002), “The Extensiveness of Group Membership and
Social Capital: The Impact of Political Tolerance Attitudes”, Political Research
Quarterly,Vol.55,No.1: 7-25.
 Cote, R. R. & Erickson, B. H.(2009), “Untangling the roots of tolerance”, American
Behavioral Scientist, 12: 1664- 1689.
 Colesante, R. (1997), “Narrative and Propositional Approaches to Promoting Moral and
Political Tolerance”, Doctoral Dissertation, School of Education, University of New York at
Albany.

66 بررسي تأثير مشاركت اجتماعي بر مداراي اجتماعي در بين دانشجویان
 Dennis Y. (2007), “Tolerating on Faith: Locke, Williams, and the Origins of Political
Toleration”, Doctoral Dissertation, Department of Political Science. Duke University.
 Dees, R. H. (2004), Trust and Toleration. London: Rutledge.
 Dijker, A & Koomen, W. (2007), Stigmatization, Tolerance and Repair: An Integrative
Psychological Analysis of Response to Deviance, Cambridge: Cambridge University Press.
 Dixon, J. C., & Rosenbaum, M. S. (2004), “Nice to know you? Testing contact, cultural and
group threat theories of anti-Black and anti-Hispanic stereotypes”, Social Science Quarterly,
85: 257-280.
 Florida, R.(2005), “Innovation in regions”, European Planning Studies, Vol. 15, No. 2,
February.
 Forbes, H. D. (1997), Ethnic conflict: Commerce, culture and the contact hypothesis,
New Haven, CT:Yale University Press.
 Forst, R. (2003), Toleration, justice and reason, In The Culture of Toleration in
Diverse Societies, McKinnon c. and Castiglione, D.(ed.) UK: Manchester University Press.
 Galeotti, A. E, (2001), Do We Knees Toleration as a Moral Virtues, Respubilca, Vol.7
(3): 273-292.
 Galeotti, A. E (2002), Tolerations Recognition, Cambridge University Press.
 Ikeda, K. (2009), Social Capital and Social Communication in Japan: Political
Participation and Tolerance, Center for the Study of Democracy, http// repositories,
cdlib.org/csd/02-05, 1386/9/10.
 Kingston, P. W., Hubbard, R., Lapp, B., Schroeder, P., & Wilson, J. (2003), “Why
education matters”, Sociology of Education, 76(1): 53-70.
 Kunovich, R. (2004), “Social structural position and prejudice: An exploration of crossnational differences in regression slopes”, Social Science Research, 33: 20-44.
 King, P. (1976), Toleration, London, George Allen & Unwin.
 McKinnon, C. & Castiglione, D.(2003), Introduction: reasonable tolerance, In: The
Culture of Toleration in Diverse Societies, McKinnon c. and Castiglione, D.(ed.) UK:
Manchester University Press.
 Lerner, D. (1964), The Dossing of Traditional Society modernizing the Middle East,
New York: Free Press.
 Miller, Steven D.& Sears, David O.(1986), “Stability and Change in Social Tolerance: A
Test of the Persistence Hypothesis”, American Journal of Political Science, Vol. 30, No.1:
214-236.
 Necci Dineen, J. (2001), “The Impact of Political participation on Political Tolerance in
America”, Dissertation, Department of Sociology, University of Connecticut.
 Nasr, S. H.(1997), Metaphysical roots of tolerance and intolerance: an Islamic
introduction, In: Philosophy, Religion and the question of intolerance, David Ambuel(ed.),
New York: State University of New York Press, p.43.
 Olzak, S. (1992), The dynamics of ethnic competition and conflict, Stanford, CA:
Stanford University Press.
 Paxton, P. (2004), Who do you trust? A multilevel model of generalized trust in thirtyone countries, Paper presented at the Annual Meeting of the American Sociological
Association, San Francisco.
 Persell, Caroline Hodges &Green, Adam & Gurevich, L. (2001), Civil Society, Economic
Distress, and Social Tolerance, Sociological Forum,Vol.16, No.2: 203-230.
 Phelps, E W. (2004) “White Students 'Attitudes towards Asian American Students at the
University of Washington: a Study of Social Tolerance and Cosmopolitanism”, Dissertation.
Department of Sociology, New York University, Dissertation, Department of Sociology, New
York: University.

1936  بهار،1  شماره، دوره دوم، مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران62
 Pickering, P. M. (2006), “Generating social capital for bridging ethnic divisions in the
Balkans: Case studies of two Bosnia cities”, Ethnic and Racial Studies, 29(1): 79- 103.
 Putnam, R. (2000), The dark side of social capital, In R. Putnam (Ed.), Bowling alone.
New York: Simon & Schuster.
 Parsons, Talcott and Robert. Bales. (1955), Family, Socialization and Interaction
Process, The Free Dress New York.
 Scanlon, T. M.(2003), The Difficulty of Tolerance, Cambridge: Cambridge University
Press.
 Sigelman, L., Welch, S., Combs, M., & Bledsoe, T. (1996), “Making contact? Black- White
social interaction in an urban setting”, American Journal of Sociology, 101: 1306-1332.
 Stolle, D., & Rochon, T. R. (2001), Are all Associations Alike? In R. Edwards, M. W.
Foley, & M. Diani (Eds.), Beyond Tocqueville: Civil Society and the Social Capital Debate
in Comparative Perspective, Hanover, NH: Tufts University Press: 143-156.
 Warren, M. E. (2001), Democracy and Associations, Princeton, NJ: Princeton University
Press.

