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 کمتر بود و یاجتماع یعناصر زندگ سایراقوام و  ،ها، زبان در گذشته تنوع فرهنگ
آمد؛ اما با رشد  یبه حساب نم یمساله مهم گریکدی دیها و عقا تحمل تفاوت در نتیجه

و  ینزبا ،یقوم ،یتنوع فرهنگ ییها، از سو نهیارتباطات در همه زم ندهیو گسترش فزا
 افراد دوچندان شده است میانتعامالت  زانیم گر،ید يسو زتر شده و اشیب ياعتقاد

متفاوت و  دیو تحمل عقا یاجتماع ياز مدارا یکه بدون داشتن حداقل طوري به
پژوهش  بر همین اساس. بودخواهد  ممکن ریغ يعاد تیکردن در وضع یمخالف، زندگ

 يها گروه یاجتماع يثر بر مداراؤم ینگو فره یعوامل اجتماع یبررسبا هدف حاضر 
اي  گیري چند مرحله شهروندان را از طریق نمونهنفر از  384تعداد  ،اهواز شهر یقوم

 SPSS 23در نرم افزار  هاي گردآوري شده با استفاده از پرسشنامه را انتخاب و داده
و  قومیتبین متغیرهاي  نشان داد کههاي تحقیق  یافته. نموده استتجزیه و تحلیل 

 متغیرهاي نیباما وجود ندارد.  معناداري رابطه یاجتماع يمدارا تنوع قومی با متغیر
) با متغیر مداراي اجتماعی 360/0ی (اسیمشارکت س ) و138/0ي (حقوق شهروند

 يمدارامتغیر و  )-205/0ی (همگرایی گروه رابطه معنادار و مستقیم و بین متغیر
  .وجود دارد معنادار و معکوسرابطه  یاجتماع
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  مسأله یانب و دمهمق
 شدت را ها تفاوت به نسبت حذف بر مبتنی واکنشِ معاصر، جهان در که اي پدیده

 هاي شهاندی و مذاهب ها، ملیت ها، قومیت افراد، میان ارتباطات گسترش بخشیده، بیشتري
 نابودي معرض در بیشتر را خود هویت فرد تعامالت، گسترش با که چرا باشد؛ می متفاوت

 چنین در. دهد می بروز شدیدتري واکنش ش»خود« شدن ذوب به نسبت و بیند می
 باشد می مدارا سازد، می فراهم متفاوت هاي انسان براي را زیستی هم امکان چه آن شرایطی

)Williams, 1998(. و ایمان آزادي یا حقوق مفهوم بر تکیه بیشتر که است امري رامدا 
 وظیفه انجام آن اصل نخستین که است روزمره عملی اخالق نوعی مظهرو  دارد عقیده
 مفهوم .)Gandhron, 1999:14( است حیث هر از دیگري حرمت داشتن نگهدر  انسان
 تکثر محل و جمعی ري،بش حیات و زندگی زیرا است، گرا کثرت محتوایی داراي مدارا
 این به گیردمی صورت مدارا اگر بنابراین. آنها میان رویارویی و هاتقابل و هاغایت و هاارزش
مورد  امر این اگر و داریم توجه یکدیگر نظریات و عقاید به دیگري و من که است دلیل
 هم مدارا ،نباشد متقابل احترام که آنجا و داشت نخواهد وجود هم نباشد، احترام توجه
 عمل و کنش گونه هر براي مدارا بنابراین بگیرد، شکل اصل یک عنوان به تواندنمی

شود می نشود نابود تمرین دقیق و درست صورت به اگر و است الزامی اجتماعی
)Jahanbaglou, 2007:367(. ايقاعده و اجتماعی فضیلتی عنوانبه مدارا گفت توانمی 

 هايدیدگاه که کند،می فراهم را هاییگروه و افراد آمیزحصل همزیستی امکان سیاسی،
 ,Galeotti( دکنن می زندگی اي واحدجامعه در هاي متفاوت،روش با و دارند متفاوتی

ي مدارا آستانه کاهش هستیم،شاهد آن  فردي و اجتماعی ابعاد در امروزه آنچه اما .)2001
 مختلف، هايزمینه در تعصب بصورت ون،گوناگ اشکال در آن پیامدهاي که است،اجتماعی 

. چرا که شودمی نمایان...  و خشونت و هاتفاوت پذیرش عدم و گرایانهخاص هايگرایش
عنوان پایه و اساس توان به مداراي اجتماعی را میطور که ویلیامز هم معتقد است،  همان

ی دچار اختالل دموکراسی و جامعه مدنی در نظر گرفت که بدون وجود آن نظام اجتماع
  .)Williams, 1998( خواهد گردید

ایران در سراسر تاریخ خود بر سر راه آسیا و اروپا، شرق و غرب قرار داشته است. این 
نامید » اثر چهارراه«توان آن را اي را به وجود آورد که میموقعیت جغرافیایی ویژه پدیده

ع قومی و زبانی گوناگونی زندگی که یکی از نتایج آن این است که اکنون در ایران جوام
استان خوزستان و بخصوص مرکز آن شهر اهواز بدالیل  .)Katozian, 2012:16( کنندمی

ها و روستاهاي مرزنشین که مختلفی چون جنگ و بدنبال آن مهاجرت از شهرستان
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زبان در آن مناطق سکنی دارند و همچنین بخاطر صنایعی همچون هموطنان عرب
... بیش از مناطق دیگر، به یک  هاي نیشکر ولوله، شرکت نفت، طرح وردفوالدسازي، ن

چه  قومی تبدیل شده است که این زیست مشترك اقوام در کنار هم اگر شهر چند کالن
تواند پتانسیلی باشد براي رقابت سالم، تکثرگرایی و کمک به رشد و ارتقاي جامعه می

شهر  هاي تنش و تفرقه را در این کالنمینهتواند از سوي دیگر زمدنی، در عین حال می
  ایجاد نماید.

 محل امروز گستردگی به هیچگاه بشر، تاریخ در همزیستی مسأله 1به عقیده والرز
 به گسترده و ملموس چنین را تفاوت ضرورت آدمیان هرگز زیرا است؛ نبوده مناقشه و بحث

 مدارا ضعف .)Wallers, 2012( بودند نکرده تجربه دیگربودگی با روزه هر رویارویی صورت
 اختیار در بیشتري اجبار توان که افرادي سوي از ویژه به متفاوت، دیگرانِ به نبود احترام و

 و کند تقویت را گروه ترك به تمایل تواندمی بزرگترها)، و پدر ایرانی، خانواده دارند (در
 آن کنار در زندگی به ار خانواده از دوري زندگی، جریان در افراد که آن شود به منجر

 از دلسردي همچنین و نظارت کاهش خانواده، از دیگر، دوري سوي از دهند. ترجیح
نبود  همچنین .باشد اجتماعی به انحرافات گرایش دالیل ترینمهم از یکی تواندمی خانواده

 ایشینم زندگی به کنند، منجر ترك را گروه نتوانند که صورتی در متفاوت، دیگرانِ با مدارا
 .)Jahangiri & Afrasiabi, 2011شود ( گروه درون تعامالت در صداقت عدم و

 همچنین ناامنی، احساس و اضطراب زناشویی، هاينزاع خیابانی، هايدرگیري
 ضعف پیامدهاي دیگر از قومی و ریاکاري و مذهبی جنسی، ملی، نژادي، هاي داوري پیش

 هستند.  اجتماعی مداراي
گاه اقوام و طوایف زیادي  داشتن تاریخی کهن از دیرباز سکونت خوزستان بااستان 

له را دلیلی بر تنوع قومی أپژوهان این مس شناسان و تاریخ بوده است به همین دلیل تاریخ
شدن استان خوزستان و وجود صنایع البته بسیاري دیگر نیز صنعتی. دانند این استان می

به هر . اند عوامل ورود اقوام جدید به استان برشمرده... را یکی از  نفت، پتروشیمی، فوالد و
ها، یکی از  فرهنگاند تا خوزستان از نظر خردهروي عوامل زیادي دست به دست هم داده

شناسان اساس تحقیقات جامعه بر. هاي قومی شناخته شودها با بیشترین فرهنگاستان
هبهان، ماهشهر، رامهرمز، فارس زبان شوشتر، دزفول، ب بومیان خوزستان، مردم بومی

هندیجان، رامشیر (رام اردشیر)، زیدون، سربندر (قنواتی) و شادگان (قنواتی) از بازماندگان 
مردم شهرنشین خوزستان باستان هستند و هر کدام گویش مخصوص به خود را دارند که 
                                                 
1 Wallers 
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ت را در در این میان دو قوم بختیاري و عرب بیشترین جمعی. اند ت تا حدودي با هم متفاو
هاي دور در خوزستان و عراق (تا  ها از هزاره اند. بختیارياین استان به خود اختصاص داده

سلیمان،  اند. شهرهاي اهواز، آبادان، ایذه، مسجد هاي اولیه اسالمی) حضور داشته سده
 ... به خواجه، دهدز و آباد، قلعه هفتکل، باغملک، اندیکا، اللی، سالند (سردشت دزفول)، صفی

ها را در خود جاي  صورت اصلی و سایر شهرهاي خوزستان نیز جمعیت قابل توجهی از آن
در مورد طوایف عرب خوزستان نیز وضع چنین است با این تفاوت که تا پیش از  .اندداده

هاي خوزستان در شهرهاي شادگان،  جنگ ایران و عراق عمده تمرکز جمعیتی عرب
و روستاهاي جنوب غربی خوزستان بود اما پس از شروع خرمشهر، آبادان  سوسنگرد، هویزه،

هاي اطراف شهرهاي امیدیه، ماهشهر و اهواز  زدگان عرب بیشتر در شهرك جنگ جنگ
هاي شهر اهواز مرکز استان خوزستان به دلیل مهاجرت .)Javadi, 2016( سکنی یافتند

.. به قصد اشتغال، به . گسترده به آن ناشی از موقعیت استراتژیک، تجاري، صنایع نفتی و
ها مختلف صحبت نموده ها و گویشهایی واقعی از اقوامی تشکیل شده که به زبانموزاییک

کنند. طبیعتاً این اقوام در تقابل و یا رقابت و با فرهنگ و آداب و رسوم مختلف زندگی می
.. قرار . ها و یا احساس محرومیت نسبی در فضاهاي انتخاباتی وبراي بدست آوردن فرصت

هاي وقوع عدم مداراي اجتماعی در میان آنها به وجود آید. بر گرفته و ممکن است زمینه
هاي قومی موجود در شهر اهواز به دنبال یافتن همین اساس تحقیق حاضر با تمرکز بر گروه

هاي قومی پاسخ به این سؤال بوده است که چه عواملی بر مداراي اجتماعی میان گروه
  مؤثرند؟

  
  شینه پژوهشپی

  الف) تحقیقات داخلی
مداراي اجتماعی و ابعاد «پژوهشی پیمایشی تحت عنوان  ،)1392( ادیبی و همکاران

دار بین متغیرهاي مستقلی  حاکی از وجود رابطه معنیاند که نتایج آن انجام داده» آن
ا مداري و سرمایه فرهنگی ب پذیري قومی، قوم همچون سن، وضعیت تأهل، درآمد، جامعه

مداري یا  دار و منفی بین دو متغیر قوم ارتباط معنی متغیر وابسته مداراي اجتماعی است.
تري به ابعاد  دهد که هرچه فرد تعلق بیش پذیري قومی با مداراي اجتماعی، نشان می جامعه

پذیري شدیدتري را تجربه کرده باشد، مداراي اجتماعی او در  قومیتی خود داشته یا جامعه
مختلف کمتر است؛ اما این نتیجه در خصوص ارتباط بین مصرف رسانه یا  هاي زمینه

  ه است. دست آمد دار به سرمایه فرهنگی با مداراي اجتماعی به شکل مثبت و معنی
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بررسی «در پژوهشی پیمایشی تحت عنوان  ،)1394( زاده و همکارانزالی
(مورد مطالعه:  شخصیتیهاي شناختی ابعاد مداراي اجتماعی با تأکید بر ویژگی جامعه

هاي شخصیتی، تنها  که از بین ویژگی ندنشان داد» دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)
هاي  کنندگی مداراي اجتماعی را دارد. در مورد تأثیر ویژگی شناسی نقش تبیین وظیفه

کننده مداراي عقیدتی،  پذیري تبیین شخصیتی بر ابعاد مداراي اجتماعی، توافق
پذیري و باز  شناسی، توافق کننده مداراي رفتاري، وظیفه پذیري تبیین شناسی و توافق وظیفه

کننده  گرایی تبیین بودن و برون چنین ویژگی باز کننده مداراي سیاسی و هم بودن تبیین
  . مداراي هویتی هستند

 شناختیجامعه بررسی«پژوهشی پیمایشی تحت عنوان  ،)1395( مؤمنی و همکاران
انجام » دانشگاه شیراز دانشجویان بین در اجتماعی مداراي انواع و دینداري گوهايال رابطه
 و دانشگاه در حضور مدت جنس، سن، با مدارا که دهدپژوهش آنها نشان می اند. نتایجداده
 کسانی که است آن بیانگر تحلیل رگرسیونی همچنین دارد. معناداري رابطه تحصیلی گروه

 مقابل، کسانی در اما .دارند کمتري مداراي است، ترقوي آنها در دینداري مناسکی بعد که
  برخوردارند.  باالتري مداراي از است، تربرجسته آنها در گراییاخالق الگوي که

نیز در پژوهشی پیمایشی در رابطه با سرمایه  ،)1395( فیروزجائیان و همکاران
که بین سرمایه  ه استنشان داد نآنتایج اند که فرهنگی و مداراي اجتماعی انجام داده

ابعاد  و فرهنگی و ابعاد آن با مداراي اجتماعی (رفتاري) رابطه و تأثیر معناداري وجود دارد
  کند. می درصد از تغییرات مداراي اجتماعی را تبیین 28فرهنگی   سرمایه

دینداري: مداراي «در پژوهشی پیمایشی تحت عنوان  ،)1396( نژاد و اکبرنیاقاضی
به این » (پیمایشی در میان مسلمانان و مسیحیان شهر تهران) اجتماعی یا فاصله اجتماعی

بین میزان دینداري و فاصله اجتماعی مسلمانان و مسیحیان، رابطه نتیجه دست یافتند که 
مطابق . مستقیم، و میان مداراي اجتماعی و فاصله اجتماعی، رابطه معکوس برقرار است

ثیر را بر فاصله أنیز متغیر (واسط) مداراي اجتماعی بیشترین ت نتایج آزمون رگرسیون
ثیرگذار بر فاصله اجتماعی أاجتماعی دارد و پس از آن، دینداري و نوع دین، متغیرهاي ت

مجموع، متغیرهاي واردشده در معادله رگرسیون (نوع دین، دینداري، مداراي  هستند. در
 اند.نمودهجتماعی را تبیین درصد تغییرات متغیر فاصله ا 49اجتماعی)، 

تبیین «در پژوهشی پیمایشی تحت عنوان  ،)1397( جالئیان بخشنده و همکاران
شناختی رابطه اعتماد اجتماعی و مداراي اجتماعی مبتنی بر نظریه ساختاربندي  جامعه

درصد از  46و  64متغیر اعتماد اجتماعی و ابعاد آن به ترتیب نشان دادند که » زگیدن
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توان گفت متغیر اعتماد  کند؛ بنابراین می س متغیر مداراي اجتماعی را تبیین میواریان
  د.اجتماعی و ابعاد آن در حد باالیی توان تبیین واریانس متغیر مداراي اجتماعی را دار

بررسی عوامل «در پژوهشی پیمایشی تحت عنوان  ،)1397( زاده و همکارانزالی
(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران خانوادگی مؤثر بر مداراي اجتماعی 

از بین متغیرها تنها دو متغیر دینداري خانواده و سبک تربیتی نشان دادند که » اهواز)
اقتدارگرایانه با مداراي اجتماعی رابطه معنادار داشتند و بقیه متغیرها یعنی سبک تربیتی 

ده با مداراي اجتماعی رابطه معنادار گیرانه و شبکه روابط اجتماعی خانوا دموکراتیک و سهل
 5/38نداشتند. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد متغیرهاي مستقل پژوهش به میزان 

   .کنند بینی می ، تغییرات متغیر مداراي اجتماعی را پیشدرصد
بررسی رابطه بین «در پژوهشی پیمایشی تحت عنوان  ،)1398( حقی و همکاران
» هاي شهر کالله زان مداراي اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاهمیزان دینداري با می

همچنین . رابطه معناداري بین دینداري با مداراي اجتماعی وجود داردنشان دادند که 
 29( باشدداري میبیشترین میزان تأثیر بر مداراي اجتماعی مربوط به بعد شناختی دین

داري تبیین هاي دیناجتماعی توسط مؤلفهاز واریانس مداراي  درصد 19درصد) و بیش از 
داري بیشترین میزان تأثیر بر مداراي اجتماعی مربوط به مؤلفه مناسکی دین .گرددمی
  درصد).  40.5( باشد می

مداراي اجتماعی در «پژوهشی پیمایشی تحت عنوان  ،)1398( قادرزاده و نصرالهی
انجام دادند. نتایج تحقیق آنها » دوآبپیمایشی اقوام شهر میان هفرهنگی: مطالع جوامع چند

هاي سرمایه (اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی) با مداراي اجتماعی  شکل حاکی از آن است که
گیري قومی و  یافتن جهت  . همچنین، با شدتدارندمستقیم  هآن رابط هدر ابعاد چهارگان

متغیره  سیون چندنتایج تحلیل رگریابد. میگویان، مداراي اجتماعی کاهش  دینی پاسخ
درصد  3/52هاي قومی و مذهبی  گیري  هاي سرمایه و جهت که متغیرهاي شکل هنشان داد

  کنند. میاز تغییرات مداراي اجتماعی را تبیین 
مطالعه رابطه بین «در پژوهشی پیمایشی تحت عنوان  ،)1398( دومهري و همکاران

سال استان  44تا  15هروندان اجتماعی (مورد مطالعه: ش سرمایه اجتماعی و مداراي 
  بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدارايبه این نتیجه دست یافتند که » مازندران)

دهد  اجتماعی رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد. نتایج آزمون مدل ساختاري نشان می
ن سازه اجتماعی دارد. همچنی بر مداراي درصد)  36( که سرمایه اجتماعی تأثیر مستقیم

  .اجتماعی را تبیین نماید درصد از تغییرات سازه مداراي22سرمایه اجتماعی توانسته 
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تفسیر نابردباري «نیز تحت عنوان  ،)1399( هاي پژوهش کیفی زمانی و همکاران یافته
از دو نوع رویکرد کنشی و » اجتماعی از منظر نخبگان دانشگاهی و ارائه مدل نظري

یک از  نابردباري اجتماعی حکایت دارند. در اتخاذ هرساختاري در خصوص عوامل 
عدالتی  گر (تبعیض و بی اي (کنش و ساختار اجتماعی)، مداخله راهبردها، چند عامل زمینه

ی (عوامل کنشی اعم از متغیرهاي در سطح جامعه و شیوع گفتمان تحقیر) و شرایط علّ
سطوح میانی و کالن) نقش شناختی و عوامل ساختاري اعم از  شناختی و جامعه جمعیت

مدنی) پیامدهاي  هاند که اتخاذ راهبردهاي کنش (آموزش عمومی و تمرکز بر جامع داشته
  داشته است. بر عینی را درـ  ذهنی هدوگان

  
  تحقیقات خارجی ب)

مداراي کنشگران مسلمان: «در پژوهش خود با عنوان  ،)2010( 1جلینگ و همکاران
 در میان نوجونانان هلندي نشان دادند که کنشگران» ايسعهتوـ  دیدگاه یکپارچه اجتماعی

 اقدامات تا دارند مداراي بیشتري کنندمی تلقی شخصی که مسأله اقداماتی به نسبت
  اخالقی.  به مسائل مربوط

مداراي سیاسی، سخنرانی نژادپرستانه «نیز در پژوهشی تحت عنوان  ،)2010( 2هارل
 تنوع معرض در گرفتن انادا به این نتیجه رسید که قراردر ک» هاي اجتماعیو تأثیر شبکه

 کاهش نژادپرستانه را سخنرانی سیاسی، و مداراي اجتماعی هايشبکه در و قومی نژادي
 انواع دیگر مداراي سیاسی بر مثبتی تأثیر زمان هم است که حالی در این .دهدمی

  دارد. آمیزهاي اعتراضسخنرانی
تنوع در برابر مدارا: تنوع اجتماعی اختراع و «ود با عنوان در تحقیق خ ،)2013( 3کیان

بر  کارآفرینی و نوآوري تنوع، نشان داد که تأثیر» کارآفرینی در شهرهاي ایاالت متحده
 تعریف میزان مداراي اجتماعی با متناسب باید تنوع و متفاوت است بسیار مداراي اجتماعی

   .سنجش شود و
مهاجران مسلمان و «نیز در تحقیق خود تحت عنوان  ،)2013( 4تریاندفولید و کوکی

 با مقایسه در به این نتیجه رسیدند که عدم مدارا» گرایانهملت یونان: ظهور نابردباري ملی
 به و مذهبی سیاسی واکنشی مهاجران، در برابر دارد. عدم مدارا ملیت مفهوم ریشه در مدارا

                                                 
1 Gieling & et. al. 
2 Harell 
3 Qian 
4 Triandafyllidou & Kouki 
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 بقیه چپ، هايگرایش پاسخگویان با از ديمعدو عده جز بنابراین به است؛ عینی واقعیتی
 را عدم مدارا دانند،عدالت می و برابري مانند گراییاصول ملی به وفادار را خود که کسانی

 به بخشیدن براي قدرت بخشیعینیت استراتژي از نوعی دانند. پاسخگویانمشروع می
  اند. نموده استفاده سازيو هویت سازيفرهنگ

فرهنگ مدارا در «نیز در پژوهش خود با عنوان  ،)2013( 1سینتانگ و خامبلی
 و متقابل به این نتیجه دست یافتند که درك» هاي تازه مسامان شده در مالزيخانواده
آن  در که است محیطی در پیامد زندگی مسلمان تازه هايخانواده مدارا درباره و احترام

 بین در مدارا و فرهنگ هبیمذ توسعه نیز و شودمی عادي تلقی امري مذهبی چند
  دارد.  آن وجود هايخانواده

هاي اجتماعی و جدا و مشکوك: زمینه«در پژوهشی تحت عنوان  ،)2013( 2کاسارا
قومی  گوناگون مناطق در که نشان داد که افرادي» سیاسی محلی مداراي قومی در کنیا

 شده، جدا سایر افراد میان در که درحالی زیادي دارند؛ المللیبین اعتماد کنند،می زندگی
  است. کمتر قومی هايدیگر گروه اعضاي به اعتماد

رابطه بین مذهب و عدم مداراي اجتماعی «در پژوهشی با عنوان  ،)2014( 3دابلر
 نشان داد که در سطح» سطحی یک تحلیل چند  نسبت به مسلمانان و مهاجران در اروپا:

 .دارد مهاجران وجود و مسلمانان نسبت به در عدم مداراي اجتماعی زیادي تفاوت کلی،
 کشورها، بیشتر در .گرایش دارند عدم مدارا به غربی اروپاي بیشتر از شرقی اروپاي مردم

  شوند. پذیرفته می مهاجران سایر از مسلمانان کمتر
مطالعه مداراي اجتماعی و مداراي «نیز در پژوهشی تحت عنوان  ،)2014( 4لی

مداراي اجتماعی باالتري  که این نتیجه دست یافت که گروهی به» کنگسیاسی در هنگ
» همزیستی آرام«نگرش  افراد از ندارد یعنی بسیاري را مداراي سیاسی بیشترین لزوماً دارد،

  ناهمنوا دارند. هايگروه یا خاص هايگروه به نسبت را» فاصله محترمانه«یا 
گیري تنوع آموزش مدارا؟ شکل« با عنوان ،)2015( 5هاي تحقیق رپ و فریتاگیافته

دهد. با این حال را نشان می مدارارابطه مثبت بین تنوع ارتباطی و » و مداراي اجتماعی
ها این رابطه مثبت بین تنوع و مدت زمان مشارکت فعال در انجمنکه شود مشاهده می

                                                 
1 Sintang & Khambali 
2 Kasara 
3 Doebler 
4 Lee 
5 Rapp & Freitag 
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د که کشدهد. بر این اساس، این نتایج این تصور را به چالش میرا کاهش می مدارا
  . کنندهاي مدارا عمل میعنوان مکتب ها در درازمدت به انجمن

مثل پدر و مادر، مثل فرزند؟ «در پژوهش خود با عنوان  ،)2016( 1میکلیوکوفسکا
توجهی بین طرفه قابل تأثیرات دونشان داد که » توسعه تعصب و مدارا نسبت به مهاجران

گروهی در نتیجه تأثیرات متقابل بین ي بینهانگرش و نگرش والدین و نوجوانان وجود دارد
  . شودوالدین و نوجوانان ایجاد می

پیامدهاي عدم مداراي اجتماعی بر «در پژوهشی تحت عنوان  ،)2016( 2رپ و آکرمن
منجر به  مداراعدم سطحی نشان دادند که  در یک تحلیل چند» اعتراضات بدون خشونت

ا این حال، این رابطه به شدت تحت تأثیر شیوع شود. بمشارکت اعتراضی بدون خشونت می
  .در یک کشور است مداراعدم 

هاي مدارا نسبت به شکل دادن به نگرش«در پژوهش خود با عنوان  ،)2017( 3رپ
گرایی دولت رفاه بر با هدف بررسی تأثیر بالقوه جهانی» نقش مخارج دولت رفاه  مهاجران:

اروپاي غربی نشان داده است که این رابطه کشور  15مداراي سیاسی و اجتماعی در 
 ،)2018( 4بستگی زیادي به میزان ناهمگونی قومی در یک کشور دارد. آدمن و استرومبالد

: بررسی تأثیر نهادهاي یادگیرنده بر به رسمیت شناختن مدارازمان «در تحقیق با عنوان 
قامت مهاجران در که چگونه مدت ا اندبررسی نموده» حقوق سیاسی در بین مهاجران

تا چه حد یک  و همچنین سیاسی مرتبط است مدارايبا اقدامات  مداراي باالبا سوئد کشور 
با تمرکز بر ـ  یادگیرنده مؤسساتاي از اثر مرتبط با زمان از طریق مشارکت در مجموعه

به صورت  هاي مربوط به آموزش، زندگی کاري، جامعه مدنی و مشارکت سیاسیفعالیت
دهد که تأثیر مثبت زمان در سوئد نشان می آنهاهاي شود. یافته، واسطه میفعال یادگیري

بر تحمل سیاسی ممکن است با اتخاذ تدریجی این اصل که حقوق سیاسی باید به رسمیت 
رسد چنین اتخاذي شناخته شود توضیح داده شود. اما نکته مهم این است که به نظر می

فعال به خودي  سسات آموزشی است، زیرا یادگیري غیرؤهاي ممستلزم مشارکت در فعالیت
  . خود کافی نیست
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رویکردي جدید براي «نیز در پژوهشی تحت عنوان  ،)2020( 1جِرم و همکاران
در سوئد به این » پذیرش، احترام و قدردانی از تفاوت سنجشسازي و : مفهوممدارامطالعه 

بعدي شامل پذیرش، احترام و درك سهعنوان یک مفهوم به نتیجه دست یافتند که مدارا
و در نتیجه مداراي اجتماعی را داوري را کاهش پیش، همچنین درك تفاوت و تفاوت است
  .دهدافزایش می
هاي مطالعاتی اخیر داخلی و خارجی پیداست، طور که از مرور برخی از پیشینههمان

انه تأکید نموده و یا بر اي و همچنین روانشناسهاي زمینهاکثر این مطالعات بر ویژگی
اند. پژوهش ... متمرکز شده هاي هدف خاصی همچون نوجوانان، زنان، مهاجران و گروه

ویژه شهر هاي قومی در استان خوزستان و بهحاضر سعی نموده است با توجه به تنوع گروه
رابطه  هاي مربوط به قومیت تمرکز نموده تا بتواند در سنجشی پیمایشیاهواز، بر متغیرهاي

  هر یک از این متغیرها را با مداراي اجتماعی در جامعه هدف مشخص سازد.
  

  پژوهش چارچوب نظري
است که به مردم اجازه  یگفت که مدارا عمل توان یم یطور کلمفهوم مدارا به درباره

از آنها متنفر باشند اما  یحت ایرا دوست نداشته باشند  گرانید يها یژگیو ای دیعقا دهد یم
که مدارا عمل  یمعن نیبد .)Felacher, 2004( آنان هیون اقدام به جنگ آزاردهنده علبد

که  یو اعمال دیعقا ينگهدار ای یشخص يها یژگیداشتن و يبرا گرانیآزاد گذاشتن د
 کند یم فیرا توص رندیگ یدر نظر م زیتنفرانگ ایاشتباه  یعنوان عملآن را به گرانید
)Yeates, 2007:3(. يبرا توانیرا م ریز هايیژگیو چیو آمبروسو وسیآگنظر  طبق 

  :)Saber, 2005( مفهوم مدارا مشخص کرد
 يها وهیاطراف و ش يایدن يها تنوعات فرهنگ رشیعنوان احترام و پذمدارا به - 

  شده است. فیمتفاوت انسان بودن، تعر
ند، رفتار کن شان ياست که مردم حق دارند بر اساس باورها نیمدارا در ا تیماه - 

  مخالفند. کنند یوجود دارند که با آنچه که آنها فکر م یگرانیکه د یزمان یحت
 کی. در اصل مدارا ستین یرفتار منف قیتشو ایسازش، بخشش  یمدارا به معن - 

  است. يبشر یهمگان هاييشناختن حقوق و آزاد تینگرش فعال بر اساس به رسم

                                                 
1 Hjerm & et. al. 
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و  یدموکراس سم،یبشر، پلورالحقوق  جادیاست که در ا یتیعنوان مسئولمدارا به - 
و  »ییگرا مطلق«و  »یشیاند جزم«. مفهوم مدارا شامل طرد گذارد یقانون اثر م تیحاکم

 .باشد یالملل منیآورده شده در حقوق بشرِ ب ياستانداردها دیتأئ
توان به برخی از رویکردهاي به شرح در خصوص مفهوم مدارا و عوامل مؤثر بر آن می

  ذیل اشاره نمود:
در نظر گرفته و نگرش را از خالل  »يرفتار شیگرا« کیمدارا را  ،)1997( 1وگتاول: 
: پرسد یکه م دیآ یم یاسی) مدارا از سنت علوم سفی(تعر  . در نظر او سازهابدی یرفتار درم

  جامعه يدار نگه يضرورت برا نیتر ی: اساسدهد یدارد؟ و پاسخ م ییازهایچه ن تیمدن
و  گرانینسبت به د یکه مدارا شامل نگرش منف دهد یاو نشان ماست. » مدارا« یمدن
زمان  طور همدو جزء به نیزمان است. اگر ا طور همها به آن يها ياز حقوق و آزاد تیحما

 ،یاسیس ي: مداراکند یم میمدارا را به سه دسته تقس وگت. نشوند، مدارا وجود ندارد هیارا
) ي(شهروند یمدن يها ياحترام به آزاد ای یعموم يکه مدارا نسبت به اعمال افراد در فضا

است؛  یخصوص يدر فضا گرانیاز مدارا نسبت به اعمال د یکه حاک ،یاخالق ياست. مدارا
توسط قانون  دیبا شان یپنهان یندگو ز یشخص میافراد در حر یجنس يرفتارها ایمثالً آ

 يها ا نسبت به حالتکه منظور از آن مدار یاجتماع ينظارت و محدود شود؟ و مدارا
که از هنگام تولد همراه انسان است، مثل: رنگ  ییها یژگیمختلف انسان بودن است، چه و

ند یفرا قیاز طر یکه در طول زندگ ییها (زن و مرد بودن)؛ و چه آن تیپوست و جنس
موضوع  ها یژگیو نیوگت، ا دهیعق به. شیمثل: زبان و گو شوند، یشدن کسب م یاجتماع
از افراد در  ینیمع يها یژگیکه با و ییبلکه اعمال و رفتارها ستند،یعدم مدارا ن ایمدارا 

 جهینامناسب متصور شوند و در نت ایمناسب  یارتباط هستند، ممکن است با تصورات قالب
  .نشوند ایمورد مدارا واقع شوند 

و  یگفرهن  نیب تیعنوان حضور دو موقع به مدارا به ،)1993( 2سریو ر نگیکری: چدوم
است تا رفتار.  »شیگرا« يرو شتری، تمرکزشان ب»وگت«توجه داشته و برخالف  يفرد نیب

را  جازها نیها ا اند که به آن (مهارت) کسب کرده ییتوانا یها افراد مداراجو، نوع آن  دهیبه عق
 نیا  درباره يشتریب قیها، به تحق و احترام نسبت به تفاوت رشیکه عالوه بر پذ دهد یم

که در تقابل با  اتینظر نی. طبق ارندیبپذ زیها را ن ها عالقه نشان دهند و وجود آن تتفاو
 زبه افراد متفاوت ا ها، متیاز مداراست، افراد مداراجو عالوه بر تحمل نامال» وگت« فیتعر

                                                 
1 Voget 
2 Chickering and Reisser 
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 ها هستند با آن یاجتماع تیمیو به دنبال صم ندیگو یآمد م خود با آغوش باز خوش
)Phelps, 2004(.  

» موضوع«مدارا را بر حسب  ،»مدارا«در اثر مشهور خود به نام  ،)1976( 1نگیک: مسو
در برخورد با  دنیمدارا ورز یعنی: یتیهو يمدارا الف) نموده است: میبه سه دسته تقس

 ان،یمختلف مثل اد يها تیکه شامل مدارا نسبت به هو ستندین ياریکه اخت ییها یژگیو
 ي: که ناظر به قبول حق برایاسیس يمدارا )ب ؛شود یممتفاوت  يها تیو قوم ها تیمل

 گرید ي: که به سه نوع مدارايرفتار يمدارا )ج ؛ستندیفرد ن دییاست که مورد تأ ییها گروه
مدارا نسبت به جرم و مدارا نسبت به مجرمان  ،یتیروابط جنس يمدارا در الگوها ؛یعنی

  .)King, 1976( شود یم میتقس
به  یمنف يکرده که مدارا میتقس یمثبت و منف  را را به دو دستهمدا 2چهارم: اسکارمن

مثبت به  يمختلف مردم و مدارا لیو مسا يآزاد عدم حق مداخله در محدوده يمعنا
 يو برخوردار یبه اهداف زندگ یابی دست يمردم برا يها ياز حقوق و آزاد یبانیپشت يمعنا

 د،یاساس، تحمل افکار و عقا نیر ا. بعه استبرابر جام يها از فرصت ها تیاقل ژهیوآنها، به
در  وي. به نظر ستین یاست، اما کاف يمردم، ضرور ینیو د یفرهنگ قیو عال یزندگ  وهیش

موجود در جامعه را  يها به امکانات و فرصت یابی دست ییاز مردم توانا ياریبس که یحال
شوند، طرح مفهوم عدم  رداآن برخور يو معنو يماد يازهایاز امت توانند یندارند و نم

لذا  ست؛ین شیب یتوخال يمردم با عنوان مدارا، شعار يها قهیها و سل مداخله در طرح
از  يمند جانبه، مردم را به بهره همه يو اقتصاد یاجتماع يها استیس يو اجرا نیتدو

نظم  ،از اقتدار تواند یجامعه م یبرابر قادر خواهد کرد؛ پس در صورت يها تیامکانات و ظرف
مطرح  ریبه طور فراگ زیمثبت ن يمدارا ،یمنف يو ثبات برخوردار شود که عالوه بر مدارا

  .)Sharepour & et. al., 2009( شود
به  یلیمدارا اقدام کرده و آن را به لحاظ تحل يبند میبه تقس زین 3تیپنجم: گلد اشم

 یرا به دو دسته انتزاعفعال  يکرده است. عالوه بر آن مدارا میدو دسته فعال و منفعل تقس
به  يمعناست که فرد به لحاظ گفتار نیبد یفعال انتزاع ي. مداراکند یم میتقس ینیو ع

 يوارد مرحله مدارا دهد یاز خود بروز م يکه به لحاظ رفتار یزمان ومدارا معتقد است 

                                                 
1 King 
2 Scarman 
3 Goldschmidt 
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رد دا گریمردم نسبت به همد یتفاوت یاز نوع نگاه ب تیمنفعل حکا يو مدارا شود یم ینیع
)Ibid(.  

 1 رسد متغیرهاي موجود در جدولبنابراین با توجه به رویکردهاي موجود به نظر می
  با مداراي اجتماعی مرتبط باشند.

  
  تعریف مفهومی و نظري متغیرهاي مستقل پژوهش :1 جدول

  تعریف مفهومی و نظري  نام متغیر

  قومیت

اي اشاره دارد که اي فرهنگیاندازه، قومیت به رفتارهاي و چشم1از نظر آنتونی گیدنز
ترین خصوصیات قومی که آنها را از شود. مهمسبب تمایز یک اجتماع از دیگران می

کند عبارتند از: زبان، تاریخ، تبار، مذهب، سبک لباس پوشیدن و نوع دیگران جدا می
براون معتقد است که وجود باورهاي قالبی و  .)Giddens, 1991( زینت کردن است

 ,Brown(گردد ي قومیتی و تعصب و نژادگرایی به عدم مداراي اجتماعی منجر میاکلیشه
هایشان را بر مبناي باورهاي قومی خود بنابراین افرادي که تفسیرها و تحلیل ؛)1995

هاي اقوام دیگر خواهند داشت. دهند، طبیعتاً مداراي کمتري با عقاید و ارزشانجام می
پذیري قومی به این پذیري افراد بویژه جامعهفرآیند جامعهتوان چنین نتیجه گرفت که می

پذیري خاصی که چه افراد از کودکی با جامعه علت با مدارا رابطه مثبت ندارد چرا که هر
بینی خاص خود با قومیت محور اساسی آن بوده است رشد یابند، واضح است که با جهان

طور کلی عدم به تضاد و تقابل و به شوند که ممکن استاعضاي دیگر اقوام روبه رو می
  .مداراي اجتماعی منجر شود

تنوع 
  قومی

گروهی را که اعضایش نسبت به پیشینه تاریخی، فرم فیزیکی، آداب و رسوم،  2ماکس وبر
 ,Farahaniداند (و خاطرات مشترك و باور مشابه و یکسانی داشته باشند، گروه قومی می

آل به وسیله تنوع اي است که به صورت ایدهجامعه فرهنگی نشانگر جامعه چند .)2007
 شود.فرهنگی و قومی نشان داده می

شان در دنیاي کنند که هویتها احساس میویلیامز بر این است که امروزه قومیت
ارتباطات گسترده جدید در حال نابودي است و این احساس باعث واکنش شدید آنها 

از  .)Williams, 1998( شود و جوامع دیگر میها نسبت به ذوب شدن خود در فرهنگ
توان چنین نتیجه گرفت که فردي که به قومیت خاصی تعلق دارد رویکرد ویلیامز می

گیرد و عبارت دیگر جامعه داراي تنوع قومی قرار میزمانی که در جامعه چندقومی یا به
کنش شدید خود به کند با وابیند، سعی میهاي قومی خود را در حال اضمحالل میارزش

هاي خود را حفظ نماید که این امر طبیعتاً به هاي آنها، ارزشدیگر اقوام و باورها و ارزش
  انجامد.عدم مداراي اجتماعی می

                                                 
1 Anthony Giddens 
2 Max Weber 
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  تعریف مفهومی و نظري  نام متغیر

حقوق 
  شهروندي

 را، چگونگی آن که گویند شهروندي دولت، حقوق برابر در او تکالیف و حقوق فرد به
 سالمت آن، اجراي با که است کند و حقوقیمی کشور معین مدنی و قوانین اساسی قانون

 و شده تأمین شهروندان و اجتماعی اقتصادي فرهنگی، اخالقی، سیاسی، جسمی، روحی،
است  و قضایی سیاسی مذهبی، اقتصادي، اجتماعی، شامل حقوق فردي، و یابدمی ارتقاء

)Rostami, 2013:145(. 2»دگی اخالقیمدارا و زن«در کتابش تحت عنوان  1آندرو فایاال ،
داند. این واژه به تعبیر اي از خود و تعهدات اخالقی آن میمدارا را نیازمند فهم پیچیده

اي بکار وي به معناي عمومی نحمل کردن و رنج بردن و بردباري است. مدارا بعنوان واژه
با توجه به نظر فایاال و تعریف  .)Faiala, 2005کند (رود که فضیلت را توصیف میمی

مفهوم حقوق شهروندي که همزمان به معناي حقوق و تکالیف فرد به عنوان یک شهروند 
توان چنین نتیجه گرفت که داشتن مداراي اجتماعی مستلزم درك دقیقی از این است می

عبارت دیگر فردي که از این حقوق و تکالیف آگاه است سعی  حقوق و وظایف است. به
اي فرهنگی به شیوهـ  هاي قومیجامعه علیرغم تفاوتکند در برخورد با دیگر اعضاي می

  آمیز و مداراجویانه رفتار نماید.مسالمت

مشارکت 
  سیاسی

هاي عنوان امري عینی و مجزا از نگرشمشارکت سیاسی به ،3و نلسون از نظر هانتینگتون
فعالیت شهروندان خصوصی «شود. طبق تعریف آنها مشارکت سیاسیذهنی فرد تلقی می

 & Huntington( »هاي درست استگیريفرآیند تصمیم تأثیر نهادن بر نظوربه م
Nelson, 1976(.  گیرد  فضایی را که کنش ارتباطی در آن صورت می 4هابرماسیورگن

نامد. منظور وي از حوزه عمومی عرصه و قلمرویی از حیات اجتماعی  حوزه عمومی می
رد با افکار عمومی شکل دهند. زمانی که هاست که در آن بتوانند چیزي را در برخوانسان

اي آزاد بدون قید و  شهروندان درباره مسائل مورد عالقه عمومی و منافع عمومی به گونه
با  ـ ها، آزادي بیان و چاپ نشر افکار یعنی با تضمین آزادي اجتماعات و انجمنـ  بند

کنند،  رفتار می اي عمومیکنند، در واقع به صورت پیکره یکدیگر مشورت و کنکاش می
- تعبیر افکار عمومی به رسالت انتقاد و نظارتی اشاره دارد که پیکره عمومی شهروندان به

هابرماس  .)Nozari, 2002:322( کنند طور غیررسمی در برابر طبقه حاکم اعمال می
داند. او استدالل  هاي جهان مدرن، یعنی جامعه بورژوایی می حوزه عمومی را یکی از مقوله

اي از ارتباطات است که براي خلق و ایجاد فضاي  ند که حوزه عمومی اساساً شبکهکمی
کنند. حوزه  ها از کنش ارتباطی استفاده می اجتماعی جهت مبادله معانی بین افراد و گروه

عمومی برخالف نهادهایی که زیر سلطه خارجی قرار دارند و یا داراي روابط قدرت درونی  
بر  .)Holab, 1999:26( دهدو نظارت دموکراتیک نوید می هستند، به اصول مشارکت

گیري فضاي دموکراتیک به سبب حضور مردم در اساس نظر هابرماس در رابطه با شکل
                                                 
1 Andrew Fiala 
2 Tolerance and The Ethical Life 
3 Huntington & Nelson 
4 Jurgen Habermas 
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  تعریف مفهومی و نظري  نام متغیر
حوزه عمومی و برخورد با دیگر باورها و عقاید و پذیرش استدالل برتر به منظور مشارکت 

د که مشارکت سیاسی سبب توان چنین استنباط کردر در امور اجتماعی و سیاسی، می
گردد چرا که برخورد عقاید و رسیدن به ظهور مداراي اجتماعی میان اعضاي جامعه می

  کند.پسند در حوزه عمومی نوعی مداراي اجتماعی را تلقی مینتیجه همه

همگرایی 
  گروهی

 است. منظور از نفوذ اجتماعی آن است که 2یکی از انواع نفوذ اجتماعی 1همگرایی گروهی
هاي مختلف ما را وا دارند به دلخواه آنان فکر، احساس و رفتار  کوشند به شیوه دیگران می

آییم  کنیم. متقابالً ما نیز درصدد تأثیرگذاري بر افکار، احساسات و رفتار آنان بر می
)Cialdini & Goldstein, 2004(.  یکی از مباحث مهم دورکیم، تأثیر دین بر رفتارها و

عی افراد در جامعه است. طبق نظر او، مردم براساس هنجارها و قوانین هاي اجتما کنش
کنند که به آن تعلق دارند؛ در حقیقت، بیشتر مردم، هنجارها و  گروهی رفتار می

ها راهنماي عمل افراد هستند و  پذیرند. این هنجارها و ارزش هاي گروه خود را می ارزش
کند  ل در جامعه رفتار کنند. دورکیم بیان میکنند تا بر پایه این اصو به افراد کمک می

کننده همبستگی اجتماعی هستند، در برخی مناطق  قوانین و هنجارهایی که تضمین
اند  به اینکه در هر دینی، برخی رفتارها تابو محسوب شده  برگرفته از دین هستند و باتوجه

مؤمنان در هر دین شوند، طبیعی است که  عنوان امور نامناسب در نظر گرفته می و به
نسبت به رفتارهایی واکنش نشان دهند و مدارا نکنند که خارج از چارچوب ارزشی دین 

دلیل وجود اصول و  گیرد. در حقیقت براساس نظر دورکیم، متون مقدس به صورت می
دهد و آنها  کند، رفتار مؤمنان را جهت می هایی که براي رفتارهاي مؤمنان تجویز می نشانه

 .Corcoran & et( کند به رفتارهاي خارج از چارچوب این متون حساس میرا نسبت 
al., 2012(. هاي دینی یکی از اصول همگرایی اعضاي گروهی است که تبعیت از اررزش

که بین تعهد دینی و  ر بر اساس همین نظر دورکیم نشان داداستوفبه آن دین معتقدند. 
و به درجه باالیی از  روند طور منظم به کلیسا می بهنبود مدارا رابطه وجود دارد؛ افرادي که 

روند مداراي  صورت نامنظم به کلیسا می نسبت به کسانی که کم و به رسند،همگرایی می
چه  توان گفت هربنابراین می ؛)Stouffer, 1992( دارندبا پیروان ادیان دیگر کمتري 

جتماعی با سایر اعضاي جامعه و گروهی بیشتر باشد، میزان مداراي امیزان همگرایی درون
هاي گروه خود را آمیز ارزششود چرا که فرد با حالتی تعصبهاي دیگر کمتر مییا گروه

 یابد.ها کاهش مینهادینه نموده است و ظرفیت وي بر همین اساس براي تحمل تفاوت

  

                                                 
1 conformity 
2 social influence 
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  پژوهش مدل نظري
 

  
  

  فرضیات پژوهش
 اعی رابطه معناداري وجود دارد.رسد بین قومیت و مداراي اجتمبه نظر می .1
رابطه  یاجتماع يدر محل سکونت و مدارا یتنوع قوم نیبرسد به نظر می .2
 وجود دارد. يمعنادار
وجود  يرابطه معنادار یاجتماع يو مدارا حقوق شهروندي نیبرسد به نظر می .3

 دارد.
وجود  يرابطه معنادار یاجتماع يو مدارا مشارکت سیاسی نیبرسد به نظر می .4

 دارد.
وجود  يرابطه معنادار یاجتماع يو مدارا همگرایی گروهی نیبرسد به نظر می .5

  دارد.
  

  پژوهش شناسی روش
براي تهیه چارچوب و این پژوهش از نوع کاربردي است که به صورت پیمایشی اجرا 

. ابزار شده است هاي اسنادي یعنی رجوع به منابع موجود استفادهمفهومی و تجربی از روش
واحد مشاهده و تحلیل این تحقیق فرد  بوده است.ها در آن پرسشنامه ري دادهگردآو

ها است. روش کار بدین باشد. علت انتخاب روش پیمایش رسیدن به قدرت تعمیم یافته می
که با استفاده از فرمول کوکران نمونه  حجمصورت بود که بعد از انتخاب و مشخص شدن 
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ها خواسته شد که پرسشنامه را شهروندان منتخب، از آنبا مراجعه به نفر تعیین شد،  384
خود مطالعه و تکمیل کنند. قبل از پر کردن توسط پرسشگر، توضیحاتی به پاسخگو ارائه 
گردیده است. از آنجایی که اساس کار این پژوهش متغیر قوم و تنوع قومی است، لذا نمونه 

(عرب،  سهم هر منطقه از هر قومبر اساس این متغیر انتخاب شده است. بدین صورت که 
لر، ترك قشقایی، کرد، فارس، ترك آذري، سایر) در کل شهرستان اهواز مشخص شده، 

گانه اهواز تعیین شده و اعضاي نمونه به روش سپس سهم نمونه در مناطق هشت
گانه به صورت تصادفی انتخاب شدند. به منظور اي از مناطق هشتگیري چند مرحله نمونه

شناسی اقوام و همچنین براي تعیین روایی از نظر اساتید و کارشناسان حوزه جامعهتعیین 
میزان قابل قبولی را  2 پایایی از آماره آلفاي کرونباخ استفاده شده است که در جدول

 تجزیه و تحلیل SPSS 23 افزاربا استفاده از نرم هاي گردآوري شدهدهد. دادهنمایش می
  .اندشده

  
  هاي پژوهشاي کرونباخ پرسشنامهآلف: 2 جدول

  آلفاي کرونباخ  مقیاس
  77/0  مداراي اجتماعی
  81/0  حقوق شهروندي
  70/0  مشارکت سیاسی
  72/0  همگرایی گروهی

  
  پژوهشهاي یافته
  هاي توصیفییافتهالف) 

  
 ايي سازهآمار توصیفی متغیرها :3 جدول

  واریانس  انحراف معیار  میانگین  متغیر
 99/59 35/8 15/73  یمداراي اجتماع

  67/92  54/10 75/57 حقوق شهروندي
  19/52  82/7  37/55 مشارکت سیاسی
  12/35 52/6  67/43  همگرایی گروهی
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ی، اجتماع يمدارامتغیرهاي شود، میانگین مشاهده می 3 طور که در جدول همان
، 75/57، 15/73ی به ترتیب برابر با گروه همگراییی، اسیس مشارکتي، شهروند حقوق

، 82/7، 54/10، 35/8می باشد. انحراف این متغیرها نیز به ترتیب برابر با  67/43، 37/55
گزارش  12/35، 19/52، 67/92، 99/59بوده و واریانس آنها نیز به ترتیب برابر با  52/6

 شده است.
 

  گروه نمونه قومیتتوصیف متغیر  :4 جدول
  فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  قومیت

 8/26 8/26 79  ارسف

 1/70 3/43 105  لر

 2/73  2/3  42  ترك (آذري)

 ترك
 (قشقایی)

43  8/3 1/77 

  8/96  7/19 68  عرب
  7/98  9/1  40  کرد
  100 3/1 7 سایر
  -   100 384 کل

  
ترك  نفر 42، لرنفر  105، فارس نفر از افراد نمونه 79، 4 هاي جدولبر اساس داده

نفر از سایر  9نفر کرد و در نهایت  40نفر عرب،  68 (قشقایی)، تركنفر  43 (آذري)،
  اند. هاي بودهقومیت

  
  گروه نمونه تنوع قومیتوصیف متغیر  :5 جدول

  فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  تنوع قومیتی
 6/14 6/14 68  خیلی باال

 3/78 7/63 145  باال

 7/98  4/20  89  متوسط

 4/99 6/0 46 پایین

  100 6/0 46  خیلی پایین
  -   100 384 کل
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  اسمیرنف)ـ  (کولموگروف هاآمون نرمال بودن داده: 6 جدول
 نتیجه آزمون سطح معناداري Z  نمره  متغیر

  نرمال است  055/0  720/0  مداراي اجتماعی
  نرمال است 002/0  947/0 حقوق شهروندي
  نرمال است  008/0  735/0 مشارکت سیاسی
  نرمال است  000/0 753/0  همگرایی گروهی

  
که  دهد ینشان م 6 لنتایج تجزیه و تحلیل آماري مربوط به نرمال بودن در جدو

. مقدار باشد یاز نوع نرمال م 05/0 يباال يدر سطح معنادار مداراي اجتماعیوابسته  ریمتغ
 ریاست. در سا 055/0آن  يو سطح معنادار 720/0اسمیرنف برابر با ـ  آزمون کولموگروف

آنها نشانگر  ياسمیرنف و سطح معنادارـ  کولموگروف آزمون ریمقاد زیتقل نمس يرهایمتغ
 يهاها از آزمون با توجه به نرمال بودن داده نیها در جامعه است. بنابرا نرمال بودن داده

  .شده استاستفاده  رسونیپ یهمبستگ بیمانند ضر کیمختص پارامتر
  

  هاي استنباطییافتهب) 
رابطه  یاجتماع يو مدارا قومیت نیبرسد به نظر می :اولتحلیل آزمون فرضیه 

  وجود دارد. داريمعنا
ها در متغیرهاي قومیت و مداراي  با توجه به سطح سنجش و آزمون نرمال بودن داده

اجتماعی، براي بررسی رابطه متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. بررسی 
تغیرهاي قومیت و میزان مداراي اجتماعی رابطه رابطه متغیرها گویاي این است که بین م

  معناداري وجود ندارد. 
  

  اولنتایج آزمون فرضیه : 7 ولجد
  مداراي اجتماعی  متغیر
  - 089/0  ضریب همبستگی پیرسون  قومیت

  P 267/0مقدار   
  

مداراي و  قومیت نی، ضریب همبستگی پیرسون ب7 هاي جدولمطابق با داده
است. به دلیل این که سطح  267/0داري آن  و سطح معنا - 089/0برابر با  اجتماعی
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بین دو متغیر  ياست، لذا رابطه معنادار )05/0(از  بیشترمعناداري در ضریب همبستگی 
  .شوددر نتیجه فرضیه اول رد می دارد ون جودو مداراي اجتماعیو  قومیت

 ينت و مدارادر محل سکو یتنوع قوم نیبرسد به نظر می :دومتحلیل آزمون فرضیه 
  وجود دارد. يمعنادار رابطه یاجتماع

تنوع قومی و ها در متغیرهاي  با توجه به سطح سنجش و آزمون نرمال بودن داده
براي بررسی رابطه متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.  ،مداراي اجتماعی

 مداراي اجتماعیو تنوع قومی  متغیرهايبررسی رابطه متغیرها گویاي این است که بین 
  دارد. نوجود  معناداري رابطه

  
  دومنتایج آزمون فرضیه  :8 ولجد

  مداراي اجتماعی  متغیر
  056/0  ضریب همبستگی پیرسون  تنوع قومی

  P 488/0مقدار   
  

مداراي و  تنوع قومی نی، ضریب همبستگی پیرسون ب8 هاي جدولمطابق با داده
است. به دلیل این که سطح  488/0اري آن د و سطح معنا 056/0برابر با  اجتماعی

متغیر بین دو  ياست، لذا رابطه معنادار )05/0(از  بیشترمعناداري در ضریب همبستگی 
  .شوددر نتیجه فرضیه دوم رد میدارد و ن جودو مداراي اجتماعیو  تنوع قومی

 یاجتماع يو مدارا حقوق شهروندي نیبرسد به نظر می :سومتحلیل آزمون فرضیه 
  وجود دارد. يمعنادار رابطه

حقوق شهروندي ها در متغیرهاي  با توجه به سطح سنجش و آزمون نرمال بودن داده
براي بررسی رابطه متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده  ،و مداراي اجتماعی

و متغیرهاي حقوق شهروندي  نیگردید. بررسی رابطه متغیرها گویاي این است که ب
صورت که  نی. بدباشد یم مثبت و مستقیمرابطه  نیاما ا ،رابطه وجود دارد عیمداراي اجتما

 افزایشآنان  نیدر ب مداراي اجتماعی زانیشود، م شتریبحقوق شهروندي  زانیهر چه م
 نیدر ب مداراي سیاسی زانیکمتر شود، محقوق شهروندي  زانیو برعکس هر چه م ابدی یم

  درصد معنادار است. 95از  شیبت با احتمال بمث یهمبستگ نی. اابدی یم کاهشآنان 
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  سومنتایج آزمون فرضیه  :9 ولجد
  مداراي اجتماعی  متغیر

حقوق 
  138/0  ضریب همبستگی پیرسون  شهروندي

  P 002/0مقدار   
  

متغیرهاي حقوق  نی، ضریب همبستگی پیرسون ب9 هاي جدول مطابق با داده
است. به دلیل  002/0داري آن  و سطح معنا 138/0برابر با  مداراي اجتماعیو شهروندي 

بین  ياست، لذا رابطه معنادار )05/0(از  کمتراینکه سطح معناداري در ضریب همبستگی 
در نتیجه فرضیه سوم تأیید دارد و  جودو مداراي اجتماعیو حقوق شهروندي دو متغیر 

  گردد.می
 یاجتماع يو مدارا مشارکت سیاسی نیبرسد به نظر می :چهارمتحلیل آزمون فرضیه 

  وجود دارد. يمعنادار رابطه
مشارکت سیاسی ها در متغیرهاي  با توجه به سطح سنجش و آزمون نرمال بودن داده

براي بررسی رابطه متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده  ،و مداراي اجتماعی
مداراي و اسی مشارکت سیگردید. بررسی رابطه متغیرها گویاي این است که بین دو متغیر 

 نی. بدباشد یم مثبت و مستقیمرابطه  نیوجود دارد. اما امعناداري آنان رابطه  اجتماعی
آنان  نیدر ب مداراي اجتماعی زانیشود، م شتریبمشارکت سیاسی  زانیصورت که هر چه م

 مداراي سیاسی زانیکمتر شود، ممشارکت سیاسی  زانیو برعکس هر چه م ابدی یم افزایش
درصد معنادار  95از  شیمثبت با احتمال ب یهمبستگ نی. اابدی یم کاهشنان آ نیدر ب

  است.
  

  چهارمنتایج آزمون فرضیه  :10 ولجد
  مداراي اجتماعی  متغیر

مشارکت 
  360/0  ضریب همبستگی پیرسون  سیاسی

  P 001/0مقدار   
  

و مشارکت سیاسی  نیضریب همبستگی پیرسون ب ،10 مطابق با داده هاي جدول
است. به دلیل این که سطح  001/0داري آن  و سطح معنا 360/0برابر با  اي اجتماعیمدار
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بین دو متغیر  ياست، لذا رابطه معنادار )05/0(از  کمترمعناداري در ضریب همبستگی 
  .گردددر نتیجه فرضیه چهارم تأیید میدارد و  جودو مداراي اجتماعیو مشارکت سیاسی 

 یاجتماع يو مدارا همگرایی گروهی نیبرسد نظر می به :پنجمتحلیل آزمون فرضیه 
  وجود دارد. يمعنادار رابطه

 همگرایی گروهیها در متغیرهاي  با توجه به سطح سنجش و آزمون نرمال بودن داده
براي بررسی رابطه متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده  ،و مداراي اجتماعی

مداراي و  همگرایی گروهیاست که بین دو متغیر  گردید. بررسی رابطه متغیرها گویاي این
صورت  نی. بدباشد یم منفی و معکوسرابطه  نیوجود دارد. اما امعناداري رابطه  اجتماعی

و  ابدی یم کاهش مداراي اجتماعی زانیشود، م شتریب همگرایی گروهی زانیکه هر چه م
آنان  نیدر ب جتماعیمداراي ا زانیکمتر شود، م همگرایی گروهی زانیبرعکس هر چه م

  درصد معنادار است. 95از  شیمثبت با احتمال ب یهمبستگ نی. اابدی یم افزایش
  

  پنجمنتایج آزمون فرضیه  :11 ولجد
  مداراي اجتماعی  متغیر

همگرایی 
  - 205/0  ضریب همبستگی پیرسون  گروهی

  P 002/0مقدار   
  

و  مگرایی گروهیه نی، ضریب همبستگی پیرسون ب11 هاي جدولمطابق با داده
است. به دلیل این که سطح  002/0داري آن  و سطح معنا - 205/0برابر با  مداراي اجتماعی

بین دو متغیر  ياست، لذا رابطه معنادار )05/0(از  کمترمعناداري در ضریب همبستگی 
  .گردددر نتیجه فرضیه پنجم تأیید میدارد و  جودو مداراي اجتماعیو  همگرایی گروهی

  
  گیرينتیجه بحث و

المللی، مردمان سراسر دنیا به  جدید، با گسترش ارتباطات محلی و بین جوامعدر 
افراد و   هاي بین تعامل مداوم و وسیع با یکدیگر نیاز دارند. براي اداره این تعامالت و تفاوت

است با توجه به شواهد، واضح  .ها مداراستهاي متفاوتی وجود دارد، یکی از راه ها، راهگروه
که این روش از نظر تاریخی مرسوم نبوده است. در واقع، جوامع اغلب به تفاوت عقاید با 

ها و تضادهاست و یک  مدارا پاسخی به تفاوت. در حقیقت اند تعصب اقتدارگرایانه پاسخ داده
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هاي  رود. بدین معنا که مدارا آزاد گذاشتن دیگران براي داشتن ویژگیظرفیت به شمار می
کند که دیگران آن را عملی اشتباه یا  نگهداري عقاید و اعمالی را توصیف میشخصی یا 

ضرورت وجود مداراي اجتماعی در  .)Dennis, 2007:3( گیرند تنفرانگیز در نظر می
مناطقی همچون شهر اهواز که به دالیل گوناگون به مقصدي براي مهاجران از اقوام و 

فرهنگی ـ  ها و تضادهاي قومیاي از تفاوتههاي مختلف تبدیل شده است و مجموعفرهنگ
گردد. بر همین اساس تحقیق حاضر با هدف را در خود جاي داده، بیشتر احساس می

بررسی عوامل مؤثر بر مداراي اجتماعی در شهر اهواز به شیوه پیمایشی صورت گرفته است 
در حوزه مداراي  هاي پیشینو به منظور دستیابی به این هدف و جلوگیري از تکرار پژوهش

ها قومی مختلف در قلمرو مکانی اجتماعی، بر عواملی متمرکز شده است که با حضور گروه
تحقیق یعنی شهر اهواز مرتبط هستند. تحقیق حاضر رابطه پنج عامل را با توجه به 
رویکردهاي نظري موجود با مداراي اجتماعی بررسی نموده است که این عوامل عبارتند از: 

  تنوع قومی، مشارکت سیاسی، حقوق شهروندي و همگرایی گروهی. قومیت، 
ها در . ابزار گردآوري دادهشده استپیمایشی اجرا  شیوهبه  پژوهش کاربردي حاضر

با استفاده از فرمول نمونه  حجمباشد. واحد مشاهده و تحلیل فرد می و آن پرسشنامه
اي از مناطق یري چند مرحلهگنفر تعیین و اعضاي نمونه به روش نمونه 384کوکران 

گانه به صورت تصادفی انتخاب شدند. به منظور تعیین روایی از نظر اساتید و هشت
شناسی اقوام و همچنین براي تعیین پایایی از آماره آلفاي کرونباخ کارشناسان حوزه جامعه

 ها به دست آمد.استفاده شده است که میزان قابل قبولی براي هر یک از پرسشنامه
اند. از شده تجزیه و تحلیل SPSS 23 افزاربا استفاده از نرمنیز  هاي گردآوري شده داده

نفر ترك  42نفر لر،  105نفر از افراد نمونه فارس،  79لحاظ آمار توصیفی متغیر قومیت، 
 رینفر از سا 9 تینفر کرد و در نها 40نفر عرب،  68)، یی(قشقا نفر ترك 43)، ي(آذر
درصد  7/63، باال یلیخدرصد پاسخگویان تنوع قومی را  6/14. اندبوده کشور يهاتیقوم

درصد از آنها نیز تنوع قومی را  6/0درصد پایین و  6/0درصد متوسط،  4/20آنها باال، 
  اند.گزارش کرده نییپا یلیخ

بر اساس متغیرهاي یاد شده، پنج فرضیه استخراج و مورد آزمون آماري قرار گرفت 
  باشد:به شرح ذیل میکه نتایج آن 

 رسد بین قومیت و مداراي اجتماعی رابطه معناداري وجود دارد.به نظر می )1
ها در متغیرهاي قومیت و مداراي  با توجه به سطح سنجش و آزمون نرمال بودن داده

اجتماعی، براي بررسی رابطه متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. ضریب 
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و سطح  -089/0بین متغیرهاي قومیت و مداراي اجتماعی برابر با همبستگی پیرسون 
بود. به دلیل این که سطح معناداري در ضریب همبستگی بیشتر از  267/0داري آن  معنا

) بود، لذا رابطه معناداري بین دو متغیر قومیت و مداراي اجتماعی وجود نداشت و 05/0(
  فرضیه اول رد شد.

کشد چرا که براون معتقد است را به چالش می ،)1995( این نتیجه دیدگاه براون
اي قومیتی و تعصب و نژادگرایی به عدم مداراي اجتماعی وجود باورهاي قالبی و کلیشه

عبارت دیگر متغیر تعلق داشتن به یک قومیت خاص سبب بروز نابردباري گردد بهمنجر می
ري نشان داد که میان متغیر هاي آماگردد در حالی که نتایج تحلیل دادهاجتماعی می

قومیت و میزان مداراي اجتماعی رابطه معناداري وجود ندارد. با توجه به تعریف گیدنز از 
داند که سبب تمایز یک اي میاندازهاي فرهنگیمفهوم قومیت که آن را رفتارهاي و چشم

کند جدا میترین خصوصیات قومی که آنها را از دیگران شود و مهماجتماع از دیگران می
عبارتند از: زبان، تاریخ، تبار، مذهب، سبک لباس پوشیدن و نوع زینت کردن، و همچنین 

توان چنین استنباط نتیجه آزمون فرضیه رابطه میان متغیر قومیت و مداراي اجتماعی می
که در  کرد که میزان مدارا ارتباطی با تعلق داشتن به یک قومیت خاص ندارد. همچنان

ومیتی که داراي تکثر فرهنگی و مذهبی هستند شاهد این پدیده هستیم که جوامع چندق
کارانه به زندگی در اي سازشاعضاي جوامع مذکور با سطح باالي مداراي اجتماعی و شیوه

که  ،)1392( کنار یکدیگر مشغولند. این نتیجه همچنین نتایج تحقیقات ادیبی و همکاران
پذیري قومی با  مداري یا جامعه منفی بین دو متغیر قومدار و  ارتباط معنینشان داده است 

تري به ابعاد قومیتی خود  چه فرد تعلق بیش که هر حاکی از این استمداراي اجتماعی، 
هاي  پذیري شدیدتري را تجربه کرده باشد، مداراي اجتماعی او در زمینه داشته یا جامعه

  با شدتکه نشان داده است  ،)1398( ، و همچنین قادرزاده و نصرالهیمختلف کمتر است
یابد، را به چالش میگویان، مداراي اجتماعی کاهش  گیري قومی و دینی پاسخ یافتن جهت

کشد. همچنین این یافته تحقیق حاضر در زمینه عدم رابطه معنادار میان متغیرهاي می
ماعی و یا طح پایین مداراي اجتقومیت و مداراي اجتماعی بیانگر آن است که اگر شاهد س

ح باالي تضاد و نقابل اجتماعی در میان اعضاي جامعه هدف هستیم، این عبارتی سطبه
 گرایانه آن را به چندتوان با تحلیلی تقلیلتضاد و تقابل ریشه در عوامل دیگري دارد و نمی

قومی بودن قلمرو مکانی تحقیق حاضر و یا قلمروهاي مشابه آن نسبت داد چرا که تحقیق 
اده است که صرف تعلق داشتن به قومیتی خاص سبب نداشتن مداراي اجتماعی نشان د
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گردد بنابراین در صورت مشاهده این پدیده باید به دنبال عوامل دیگر که طبیعتاً اگر نمی
  هم مرتبط با قومیت هستند، قطعاً نقشی میانجی دارند، باشیم.

رابطه  یاجتماع يادر محل سکونت و مدار یتنوع قوم نیبرسد به نظر می )2
 وجود دارد. يمعنادار

تنوع قومی و ها در متغیرهاي  با توجه به سطح سنجش و آزمون نرمال بودن داده
براي بررسی رابطه متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.  ،مداراي اجتماعی

و  056/0برابر با  مداراي اجتماعیو  متغیرهاي تنوع قومی نیضریب همبستگی پیرسون ب
. به دلیل این که سطح معناداري در ضریب همبستگی بود 488/0داري آن  سطح معنا

 جودو مداراي اجتماعیو  تنوع قومیبین دو  ي، لذا رابطه معناداربود )05/0(از  بیشتر
  .نداشت و فرضیه دوم رد شد

ی در را در زمینه ارتباط تنوع قوم ،)1998( نتیجه آزمون فرضیه دوم دیدگاه ویلیامز
کشد. چرا که ویلیامز معتقد است یک جامعه با عدم مداراي اجتماعی در آن به چالش می

شان در دنیاي ارتباطات گسترده جدید در حال کنند که هویتها احساس میامروزه قومیت
ها نابودي است و این احساس باعث واکنش شدید آنها نسبت به ذوب شدن خود در فرهنگ

د. در حالی که نتیجه آزمون فرضیه دوم در زمینه ارتباط میان تنوع شوو جوامع دیگر می
قومی یک جامعه و میزان مداراي اجتماعی آن جامعه نشان داد که اصوالً رابطه معناداري 

توانیم تنوع قومی در یک جامعه را عامل وجود میان این دو متغیر وجود ندارد. بنابراین نمی
بدانیم مگر اینکه از طریق متغیرهاي میانجی دیگري این  مداراي اجتماعی یا عدم وجود آن

  ارتباط حاصل گردد. 
را  ،)2020( از سوي دیگر نتیجه آزمون فرضیه دوم، نتایج تحقیق جِرم و همکاران

بعدي شامل پذیرش، عنوان یک مفهوم سهبه کنند چرا که آنها معتقدند که مداراتأیید می
و در نتیجه داوري را کاهش پیش، درك تفاوت همچنین و احترام و درك تفاوت است

بعدي از مفهوم مدارا که  عبارت دیگر تعریف چندبه .دهدمداراي اجتماعی را افزایش می
دهد که حتی با وجود تنوع قومی در یک جامعه، این هاست نشان میشامل درك تفاوت

ها و سایر فرهنگها و در نتیجه پذیرش و احترام نسبت به اعضاي توانایی درك تفاوت
گرایانه اي تقلیلتوان به گونهگردد و نمیهاست که منجر به مداراي اجتماعی میقومیت

طور که آزمون فرضیه اول هم نشان داد، عامل عدم وجود تنوع قومی در یک قلمرو را همان
مداراي اجتماعی یا سطح پایین آن در آن قلمرو دانست. همچنین رد شدن فرضیه دوم در 

است چرا که آنها در تحقیق خود  ،)2015( قیق حاضر مؤید نتایج تحقیق رپ و فریتاگتح



1400تابستان  ،4 شماره ،انزدهمپ دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  240  

 مدارابین تنوع ارتباطی و  یرابطه مثبتشود که چه در ابتداي امر تصور می نشان دادند اگر
ها این رابطه مدت زمان مشارکت فعال در انجمنکه شود با این حال مشاهده می دارد،

دهد. بر این اساس، این نتایج این تصور را به چالش را کاهش می رامدامثبت بین تنوع و 
 و تحقیق کاسارا ؛کنندهاي مدارا عمل میعنوان مکتبها در درازمدت بهکشد که انجمنمی

 قومی زندگی گوناگون مناطق در که که نتایج آن حاکی از آن است که افرادي ،)2013(
ر نتیجه مداراي اجتماعی باالتري دارند. این نتایج در زیادي و د المللیبین اعتماد کنند،می

کنار نتایج تحقیق حاضر ارتباط میان قومیت و تنوع قومی با میران مداراي اجتماعی را رد 
  کند که مستلزم بررسی و تحلیل است.نمود، نقش متغیرهاي میانجی را پررنگ می

وجود  يابطه معنادارر یاجتماع يو مدارا حقوق شهروندي نیبرسد به نظر می )3
 دارد.

حقوق شهروندي ها در متغیرهاي  با توجه به سطح سنجش و آزمون نرمال بودن داده
براي بررسی رابطه متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده  ،و مداراي اجتماعی

برابر  مداراي اجتماعیو متغیرهاي حقوق شهروندي  نیگردید. ضریب همبستگی پیرسون ب
. به دلیل اینکه سطح معناداري در ضریب بود 002/0داري آن  و سطح معنا 138/0با 

و حقوق شهروندي بین دو متغیر  ي، لذا رابطه معناداربود )05/0(از  کمترهمبستگی 
بین دو متغیر مثبت رابطه داشت و فرضیه سوم تأیید شد. همچنین  جودو مداراي اجتماعی

 زانیشود، م شتریبحقوق شهروندي  زانیصورت که هر چه م نی. بدباشد یم و مستقیم
حقوق شهروندي  زانیو برعکس هر چه م ابدی یم افزایشآنان  نیدر ب مداراي اجتماعی

 .ابدی یم کاهشآنان  نیدر ب مداراي سیاسی زانیکمتر شود، م
با توجه به تأیید وجود رابطه معنادار، مثبت و مستقیم میان متغیرهاي حقوق 

توان گفت که هاي آماري تحقیق حاضر میاعی در نتیجه آزمونشهروندي و مداراي اجتم
در زمینه رابطه میان حقوق شهروندي و مداراي اجتماعی تأیید  ،)2005( رویکرد فایاال

گردد. چرا که با توجه به نظر فایاال و تعریف مفهوم حقوق شهروندي که همزمان به می
توان چنین نتیجه گرفت که ت میعنوان یک شهروند اسمعناي حقوق و تکالیف فرد به

عبارت دیگر داشتن مداراي اجتماعی مستلزم درك دقیقی از این حقوق و وظایف است. به
کند در برخورد با دیگر اعضاي جامعه فردي که از این حقوق و تکالیف آگاه است سعی می

ر نماید. آمیز و مداراجویانه رفتااي مسالمتفرهنگی به شیوه- هاي قومیرغم تفاوتعلی
شناسی نیز نشان داده است که متغیر وظیفه ،)1394( زاده و همکارانهمچنین تحقیق زالی

اراي اجتماعی کننده میزان مدعبارت دیگر درك تعهد نسبت به سایر شهروندان، تبیینو به



  241بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مداراي اجتماعی ... 

را  ،)1398( هاي تحقیق قادرزاده و نصرالهیزمون فرضیه سوم، یافتهاست. همچنین نتایج آ
هاي سرمایه (اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی) با مداراي  شکلکند که نشان دادند می تأیید

دارند چرا که اگر اشکال سرمایه را به نوعی مستقیم  هآن رابط هاجتماعی در ابعاد چهارگان
همان حقوق شهروندي در نظر بگیریم، حاکی از رابطه معنادار و مستقیم آن با متغیر 

  چه که در اینجا میزان این رابطه چندان زیاد نیست. مداراي اجتماعی است اگر
وجود  يرابطه معنادار یاجتماع يو مدارا مشارکت سیاسی نیبرسد به نظر می )4

 دارد.
مشارکت سیاسی ها در متغیرهاي  با توجه به سطح سنجش و آزمون نرمال بودن داده

پیرسون استفاده  براي بررسی رابطه متغیرها از ضریب همبستگی ،و مداراي اجتماعی
برابر  یاجتماع يو مدارا یاسیمشارکت سمتغیرهاي  نیگردید. ضریب همبستگی پیرسون ب

. به دلیل این که سطح معناداري در ضریب بود 001/0داري آن  و سطح معنا 360/0با 
و  یاسیبین دو متغیر مشارکت س ي، لذا رابطه معناداربود) 05/0همبستگی کمتر از (

مثبت و رابطه  نیاداشت و فرضیه چهارم تأیید شد. همچنین وجود  یاجتماع يمدارا
 زانیشود، م شتریبمشارکت سیاسی  زانیصورت که هر چه م نی. بدباشد یم مستقیم

مشارکت سیاسی  زانیو برعکس هر چه م ابدی یم افزایشآنان  نیدر ب مداراي اجتماعی
  .بدای یم کاهشآنان  نیدر ب مداراي سیاسی زانیکمتر شود، م

و حضور در  یتیفعال ای ي، امريدر کار يشراکت و همکار يبه معنا» مشارکت«واژه 
چه به صورت فعال و چه به صورت  يریگمیجهت بحث و تصم یو سازمانی ، گروهیجمع

و  تی، فعاليریدرگ ندیدر فرآ دیمشارکت را با یاست. در مجموع، جوهره اصل فعال ریغ
گویند مشارکت سیاسی، هانتینگتون و نلسون هم میطور که . هماندانست يریرپذیتأث

. هاي درست استگیريفرآیند تصمیم تأثیر نهادن بر فعالیت شهروندان خصوصی به منظور
نتیجه تحلیل استنباطی آزمون آماري فرضیه چهارم تأییدکننده نظریه هابرماس در رابطه 

افزایش میزان و کیفیت با نقش مشارکت سیاسی و حضور شهروندان در حوزه عمومی، در 
اي از  حوزه عمومی اساساً شبکهمداراي اجتماعی است چرا که وي بر این باور است که 

ارتباطات است که براي خلق و ایجاد فضاي اجتماعی جهت مبادله معانی بین افراد و 
عمومی برخالف نهادهایی  حوزه از نظر هابرماس کنند.  ها از کنش ارتباطی استفاده می گروه

که زیر سلطه خارجی قرار دارند و یا داراي روابط قدرت درونی هستند، به اصول مشارکت و 
طور که نتیجه تحلیل فرضیه چهارم هم به  . بنابراین هماندهدنظارت دموکراتیک نوید می

توان گفت که مشارکت سیاسی نقش اساسی در مداراي تأیید این فرضیه انجامید، می
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دهنده است نشان 0.36رد. همچنین میزان این رابطه که برابر اجتماعی اعضاي جامعه دا
تأثیر متوسط متغیر مشارکت سیاسی بر متغیر مداراي اجتماعی است که البته همین میزان 
گویاي نقش بسزاي این متغیر در مداراي اجتماعی است. همچنین نتیجه به دست آمده 

گرایی دولت رفاه بر ر بالقوه جهانیمبنی بر تأثی ،)2017( هاي تحقیقات رِپمؤید یافته
مبنی بر تأثیر مثبت به رسمیت  ،)2018( مداراي سیاسی و اجتماعی، و آدمن و استرومبالد

  شناختن حقوق سیاسی شهروندان از سوي دولت بر افزایش میزان مداراي اجتماعی است.
وجود  يرابطه معنادار یاجتماع يو مدارا همگرایی گروهی نیبرسد به نظر می )5

 دارد.
 همگرایی گروهیها در متغیرهاي  با توجه به سطح سنجش و آزمون نرمال بودن داده

براي بررسی رابطه متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده  ،و مداراي اجتماعی
 مداراي اجتماعیو  متغیرهاي همگرایی گروهی نیگردید. ضریب همبستگی پیرسون ب

. به دلیل این که سطح معناداري در بود 002/0داري آن  و سطح معنا - 205/0برابر با 
 همگرایی گروهیبین دو متغیر  ي، لذا رابطه معناداربود )05/0(از  کمترضریب همبستگی 

منفی و رابطه  نیا داشت و فرضیه پنجم تأیید شد. همچنین جودو مداراي اجتماعیو 
 زانیشود، م شتریب همگرایی گروهی زانیصورت که هر چه م نی. بدباشد یم معکوس

کمتر شود،  همگرایی گروهی زانیو برعکس هر چه م ابدی یم کاهش مداراي اجتماعی
  . ابدی یم افزایش مداراي اجتماعی زانیم

ذاتاً  ،یاجتماع ينهادها رد،یپذ یبر همگرایی شکل م یاجتماع یو اساس زندگ انبنی
را در مراتب  یهمگرایی گروهبا جذب عناصر همساز،  وستهیاند و پ و تحول رییدر حال تغ

 یمبتن ياعمال و رفتار ،یگروه يهنجارها .ندینما یم جادیو ژرف ا دهیچیو ساده، پ يصور
نشان  یارزش يکه خود را به صورت نمادها باشد یم یچند ارزش اجتماع ای کیبر 

مورد توجه و  شیرا که کم و ب ییجامعه، نمودها ياز اعضا يگاه عناصر . هردهند یم
و همگراست و  ریقرار دهد، هنجارپذ تیهستند، مورد حرمت و عنا یگروه اجتماع يااعتن

باورها  ي جهیمحصول و نت یاجتماع همگرایی. ناهنجار و واگراست د،یاگر بالعکس تظاهر نما
 یو به شکل رفتارها و اعمال اجتماع افتهیکه در وجود آحاد جامعه تبلور  ست ییها و آرمان
و منافع  یخیو تار يمعنو راثیم ،یمذهب ،یزبان ،یفرهنگ يوندهایپاست.  افتهیبازتاب 
هستند، که با توجه به  یهمگرایی اجتماع براز جمله عوامل مؤثر  ياقتصاد کسانیواحد و 

 یکه همگرایی اجتماع گونه همان د.شون یپررنگ م ایرنگ  دوران کم يدادهایحوادث و رو
رستن و  يبرا يا نهیشده و بستر و زم ینانسا  و رشد و توسعه در جامعه دیموجب ام
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تواند بر همگرایی گروهی اگر حاد شود، می گردند، یم يو اقتصاد يهنر ،یفرهنگ ییشکوفا
جامعه شده و تفرقه و شکاف در  یسبب فروپاش ضد همگرایی اجتماعی عمل نموده و

را  یآشفتگو  یو نابسامان يدیو متعاقب آن ناام ندینما  داریرا پد یاجتماع ينهادها
م که بسیار حائز اهمیت گرداند. نتیجه آزمون فرضیه پنجم هو آرامش  تیامن نیگزیجا

طور که استوفر نیز بر اساس نظریه دورکیم در کننده این موضوع است. هماناست تأیید
چه میزان همگرایی  گروهی پیروان یک دین نتیجه گرفت که هررابطه با همگرایی درون

باشد میزان مدارا کمتر است، تحقیق حاضر نیز در آزمون فرضیه پنجم درون گروهی بیشتر 
ه میزان رابطه مذکور که در تحقیق حاضر به چکند. اگر گیري استوفر را تأیید میاین نتیجه

اید ولی خود نشانگر زنگ خطري در راستاي ) چندان به چشم نمی0.20( دست آمده است
ومی است. بنابراین نیازمند توجه ویژه است چرا ق تهدید مداراي اجتماعی در جوامع چند

گرایی گروهی افزایش یافته و حالتی حاد بیابد، منجر به قومزان همگرایی درونیکه اگر م
آید. در اینجا شده که تهدیدي براي مداراي اجتماعی و تبعاً انسجام اجتماعی به حساب می

ه اول در نظر گرفت و گفت این توان نتیجه این آزمون را مکملی براي آزمون فرضیمی
)، 1397( ) و قادرزاده، نصرالهی1392( هاي ادیبی و همکارانهاي پژوهشنتیجه مؤید یافته

مداري مداري، دیندر زمینه تأثیر منفی قوم ،)2014( ) و دابلر2013( تریاندفولید و کوکی
ور را نوعی همگرایی گونه که موارد مذکگرایی بر میزان مداراي اجتماعی است، بدینو ملی
  گروهی تعبیر نمود.درون

توان هاي آماري در پژوهش حاضر میحال با توجه به نتایج حاصل از تحلیل
  پیشنهادات پژوهشی و کاربردي ارائه نمود.

  
  پژوهشپیشنهادات 

  پیشنهادات پژوهشی الف)
ها، یعنی رد شدن با توجه به نتایج آزمون فرضیه اول و دوم و رد شدن این فرضیه

بطه معنادار میان متغیرهاي قومیت و تنوع قومی با متغیر مداراي اجتماعی و فرض وجود را
هاي پیشین مرتبط و هاي تحقیق حاضر با برخی از پژوهشنتیجه تناقض میان یافته در

گردد آشکار شدن نقش برخی از متغیرهاي میانجی اثرگذار بر این رابطه، پیشنهاد می
گرانددتئوري به اکتشاف و استخراج این متغیرهاي محققان در تحقیقات آتی با روش کیفی 

  تري به اظهار نظر در این رابطه پرداخت.میانجی بپردازند تا بتوان به گونه جامع
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  پیشنهادات کاربردي ب)
نتیجه آزمون فرضیه سوم نشان داد که متغیر حقوق شهروندي رابطه معنادار و  )1

گذاران و راین الزم است که سیاستمستقیمی با متغیر مداراي اجتماعی دارد. بناب
سازي شهروندان در زمینه حقوق هاي دولتی نسبت به آگاهریزياندکاران برنامه دست

ها و گري و احقاق این حقوق از سوي دولت، سیاستشان و همچنین مطالبهشهروندي
ابی هاي کارآمد در پیش گیرند تا بتوانند با باال بردن سطح کمی و کیفی دستیبرنامه

شهروندان جامعه به حقوق شهروندي، بستر افزایش مداراي اجتماعی میان آنان را فراهم 
ویژه در قلمرو مکانی تحقیق حاضر باید مدنظر قرار گیرد چرا که به نمایند. این هدف به

واسطه تنوع قومی نیاز به اهمیت و رسیدگی بیشتري دارد تا موجب نگردد که برخی از 
هاي ساکن قومیت خاص خود احساس محرومیت نسبت به سایر قومیتشهروندان به دلیل 

  در شهر اهواز نمایند.
 باشد، چه مشارکت سیاسی بیشتر نتیجه آزمون فرضیه چهارم نشان داد هر )2

 با باید افراد در بین مداراي اجتماعی افزایش براي یابد، لذامی مداراي اجتماعی افزایش
ها، سیاسی و سهیم کردن آنان در فعالیت بمناس فضاي و شرایط نمودن فراهم

هاي درست اخالقی و شغلی را فراهم نمود تا گیري و مشارکت گروهی و رواج ارزش تصمیم
کرد. مقوله سیاست و  میان آنان ایجاد در بیشتر را رضایتمندي و نشاط احساس بتوان

است که شهرستان انتخابات یکی از مباحث مهم و داغ در شهرهاي با بافت قومیتی متنوع 
اي برخوردار است. از عوامل مؤثر بر کم کردن اهواز با وجود تکثر قومیتی از اهمیت ویژه

مناقشات و باال بردن مشارکت مبتنی بر مدارا، ایجاد فضاي گفتگو در بین اندیشمندان این 
اد را ها و ایجاد فضاي دوستانه در بین افراد حس اعتماقوام است. در اختیارگذاشتن رسانه

  دهد.بین آنان افزایش می
گروهی رابطه معنادار و نتیجه آزمون فرضیه پنجم نشان داد که همگرایی درون )3

معکوسی با متغیر مداراي اجتماعی دارد، به عبارت دیگر هرچه میزان همگرایی 
گرایی است بیشتر شود، میزان مداراي اجتماع گروهی که در اینجا منظور از آن قوم درون

قومیتی همچون شهر اهواز کاهش  ضاي یک قوم با اعضاي اقوام دگیر در مناطق چندیاع
ها و کارگزاران سیاسی باید بر واقعیت هویت ترکیبی در ایران تأکید یابد. بنابراین رسانهمی

اي از تعارضات قومی و هویتی، این ذهنیت را در جامعه کنند و با پرهیز از بزرگ کردن پاره
قومی و چند فرهنگی  ه ایران در تعریف رسمی عبارت است از کشوري چندبوجود آورند ک

مشی تعادل در طول تاریخ حیات اجتماعی خود را که مردم آن با اعتماد به هم و خط
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کارکرد این ذهنیت مثبت در کشور باعث حفظ فرهنگ ایرانی و  کنند.دنبال کرده و می
شود. در هاي اجتماعی و قومی مین گروههاي اقوام و آرامش و مداراي بیهمچنین فرهنگ

راستاي تقویت تعلق ملی و قومیتی در بین افراد جامعه، با توجه به اینکه مقوله 
هاي اولیه زندگی نقش بسزایی دارد، بایستی بر مقوله آموزش پذیري قومی در سال جامعه

دنی هاي مهایی در حوزهاخالق جمعی و مشترك همت گماشت. همچنین وجود انجمن
هاي مختلف زیر یک سقف و با توان این را دارد که همگان را از اقوام مختلف و با ارزش

هاي مشترك ملی و سرزمینی گرد هم آورد. از سوي دیگر باال بردن اهداف و ارزش
ارتباطات اجتماعی و افزایش احساس امنیت اجتماعی در جامعه و همچنین شناخت 

ز اقوام ایرانی و آداب ورسوم آنها براي جلوگیري از اندرکاران رسانه ملی ادرست دست
هاي قومی آنها که گاهی زمینه مناقشات و نادیده گرفتن بعضی اقوام و یا توهین به ارزش

تواند در این راستا مؤثر باشد. تالقی اینترنت و آورد، میحتی اعتراضات قومی را بوجود می
تواند جامعه را آنجایی ببرد که برگشت هاي قومی و ناآگاهی میفضاي مجازي با عصبیت

سازي مردم با اي و آگاهآرامش و نظم به فضاي آن دشوار باشد، لذا آموزش سواد رسانه
  گذاران نباید از آن غفلت کنند.اي است که سیاستتکنولوژي و فواید و مضرات آن نیز نکته
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Abstract: 
 

In the past, the diversity of cultures, languages, ethnicities and other 
elements of social life was less, and as a result, tolerating each other's 
differences and beliefs was not an important issue; But with the 
increasing growth and development of communication in all fields, on 
the one hand, cultural, ethnic, linguistic and religious diversity has 
increased, and on the other hand, the amount of interactions between 
people has doubled so that without a minimum of social tolerance and 
tolerance of different opinions. Otherwise, it will be impossible to live 
normally. Accordingly, the present study aimed to investigate the social 
and cultural factors affecting the social tolerance of ethnic groups in 
Ahvaz, selected 384 citizens through multi-stage sampling and collected 
data using a questionnaire in SPSS23 software has analyzed. Findings 
showed that there is no significant relationship between ethnicity and 
ethnic diversity variables with social tolerance. But there is a significant 
and direct relationship between the variables of citizenship rights (0.138) 
and political participation (0.360) with the variable of social tolerance 
and between the variable of group convergence (-0.205) and the variable 
of social tolerance. 
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