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گ��ذار ب��ه جامعه ارگانیک��ی، ضرورتی غیر قابل اجتناب برای جوامع امروزی اس��ت که س��من ها می توانند با 
ایجاد بس��تر مناسب نهادی و تراکم تعامالت اجتماعی داوطلبانه در این فرایند نقش قابل توجه ای را ایفا نمایند. 
نظریه های موجود س��ازمان های مردم نهاد )س��من ها( را در مقام توانمندس��از جامعه با برجس��ته نمودن مفهوم 
س��رمایه اجتماعی یکی از مهمترین مس��یرهای دس��تیابی به مدارا در س��طوح مختلف جامعه جهت دستیابی به 
فض��ای دموکراتی��ک تلقی کرده اند. طرح مس��ئله پژوهش حاضر در راس��تای چنین دیدگاهی ص��ورت پذیرفته و 
جه��ت آزم��ون آن داده های مورد نیاز با اس��تفاده از روش پیمای��ش اجتماعی و ابزار پرسش��نامه از جامعه آماری 

سمن های فعال در شیراز منطبق با فهرست اداره کل ورزش و جوانان جمع آوری شده است. 
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها به وضوح نشان داد که میزان سرمایه اجتماعی و مدارا در تمامی ابعاد، پایین تر از  
سطح متوسط نظری می باشند. همچنین رابطه سرمایه اجتماعی با مدارا به لحاظ آماری مورد تایید قرار نگرفت. 
ای��ن یافته ها ض��رورت پژوهش کیفی را در زمینه تبیین یا توصیف اکتش��افی چنین یافته های��ی به جامعه علمی و 

سیاست گذاران اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یادآور می شود.

واژگان کلیدی: مدارا، سرمایه اجتماعی، جوانان، سمن  و اعتماد
 

E-mail: A.arabi@scu.ac.ir                                                             )1.استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران )نویسنده مسئول
2.دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
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مقدمه 
 معاصر است و در قرن بیستم به آن دسته از ساختارهای حقیقی و حقوقی اطالق 

ً
جامعه مدنی1 مفهومی تقریبا

شد که فضای اجتماعی را آماده  کنش گری های غیرانتفاعی با اهداف عام المنفعه در مسیر توسعه کشورها نمودند 
)فقیهی و پاک طینت، 1385: 16(. در بیانی توصیفی می توان گفت که جامعه  مدنی دربرگیرنده  کلیت تعامالت 
اجتماعی در قالب نهادها و س��ازمان های داوطلبانه ای اس��ت که از حیطه  تصرف اداری  حکومت خارج بوده و 
تجس��م کننده اخالق مداری انس��انی، همکاری متقابل، احترام به آزادی، دموکراس��ی و توسعه باشند )صدوقی، 

1380: 164 به نقل از فقیهی و پاک طینت، 1385: 17(.
یکی از اصلی ترین نهادها و س��اختارهای موجود در جامعه مدنی، سازمان های  غیردولتی2 هستند. اصطالح 
سازمان های غیردولتی برای اولین بار به شکل خاص توسط »انجمن اقتصادی و اجتماعی  سازمان ملل متحد« 
در 27 فوریه 1995 به کار گرفته ش��د. بانک جهانی، س��ازمان های غیردولتی را سازمان هایی خصوصی می داند 
که فعالیت هایی را در جهت تسکین درد و رنج و افزایش منافع افراد محروم جامعه و حفاظت از محیط زیست، 
دنب��ال م��ی کنند و خ��ود را متعهد به فراهم آوردن خدمات اساس��ی اجتماعی و توس��عه  محل��ی می دانند )بانک 
جهانی، 1995: 7(. در ایران سازمان های غیر دولتی با عنوان »سمن« که صورت اختصاری »سازمان های مردم 

نهاد« می باشد، مخاطب قرار می گیرند.
ب��ا نگاه��ی به منابع و مآخذ مختلف، مش��اهده می ش��ود که س��ازمان های  غیردولتی، انجمن ه��ای خیریه و 
حمایتی، اتحادیه های کارگری و صنفی، تعاونی ها و صندوق های کمک رس��انی )قرض الحس��نه(، انجمن های  
علمی و تخصصی و حتی احزاب  سیاس��ی و مطبوعات، با تعریفی از نقش و کارکرد هر یک به طور جداگانه  از 
جمل��ه نهادهای جامعه مدنی  محس��وب ش��ده اند )فقیهی و پاک نیت، 1385: 16(. بی��ان این نکته اهمیت دارد 
که نهادهای جامعه مدنی باید بر اس��اس نوعی توافق و قرارداد متناس��ب با اهداف اجتماعی ش��ان و نه قواعدی 
تحمیلی توس��ط ساختارهای رسمی، میان اعضا شکل گیرند )شکری زاده، 1387: 36(. این در حالی است که 
در ایران به شکلی تاریخی سمن ها در کالبدی سنتی در قالب گروه های داوطلب و یاری رسان وجود داشته اند و 
با مش��خصاتی که اشاره ش��د، نمی توان سابقه طوالنی در جامعه ایرانی برای آنها یافت. این تفاوت را می توان در 

تقسیم بندی هایی که از سمن ها ارائه شده است مشاهده نمود که در دو دسته عام قرار می گیرند:
الف( سازمان های غیردولتی مدرن که تاکیدشان بر کارهای توسعه ای است؛

ب( سازمان های مبتنی بر جامعه سنتی که بیش تر به امور خیریه و اضطراری می پردازند. 
سمن های مدرن در زمینه های متنوعی از جمله کودکان، جوانان، زنان، محیط زیست، علم و فناوری، جمعیت 
و بهداشت، فرهنگی و حقوق بشر فعالیت دارند، و سمن های سنتی در چهار گروه مشتمل بر سازمان های امداد 
نیکوکاری، خدمات درمانی، خیریه های آموزشی و صندوق های خیریه فعال می باشند )شکوری، 1390: 41(.

نکته قابل تاملی که در مورد موضوع پژوهش حاضر باید به آن اشاره نمود، این است که تعاملی دوسویه بین 

1. Civil society
2. Non -Governmental Organizations (NGOs)
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توسعه جامعه مدنی و مدارای اجتماعی1 وجود دارد. در واقع، اگر در جامعه ای چگالی روابط اجتماعی با حفظ 
حداکثر تنوع سنگین شود، سرمایه اجتماعی 2روندی تکوینی می یابد و می تواند مدارای اجتماعی را در جامعه 
بس��ط دهد )ُرود، 2004: 78(. این در حالی اس��ت که برجس��تگی مدارای اجتماعی خود زمینه س��از تنوع در 

شکل گیری سمن ها خواهد بود که می تواند عامل تقویت کننده تراکم سرمایه اجتماعی اعضای جامعه باشند. 
بنابراین در صورت پویایی جامعه  مدنی در میان اقشار مختلف در امور مربوط به حوزه های اجتماعی چون: 
دین، اقتصاد، بهداش��ت، رس��انه، هنر و ابعاد متنوع فرهنگ می توان تضمین ک��رد که انحصار دولت و گروه های 
خاص وابس��ته به ایدئولوژی آن، در جامعه شکس��ته شود و س��رمایه اجتماعی حاصل از آن، زمینه مناسبی برای 
تحقق مش��ارکت در س��ازماندهی، مدیریت و اجرا در عرصه های گوناگون جامعه فراهم آورد؛ اما در تحقق این 
چش��م انداز، نقش »مدارای اجتماعی« در مطالعات و نظریه پردازی های صورت پذیرفته هم چون حلقه مفقوده 
تبیین پیامدهای مثبت ش��کل گیری سمن ها مورد نظر قرار نگرفته است. بدین ترتیب، اگرچه به شکل عام تکوین 
جامعه مدنی و به ش��کل خاص س��من ها زمینه مناسبی را برای برساخت تعامالت متقابل چندسویه و در نهایت 
س��رمایه اجتماع��ی فراهم می کنن��د، اما این اعتم��اد، همکاری و همدل��ی هنگامی موثر خواهد افتاد که س��بب 

شکل دهی به مدارای اجتماعی گردد. 
 آن گونه که فوکویاما3 بیان نموده اس��ت، هنجارهای حاصل از س��رمایه اجتماعی به طور اساس��ی باید شامل 
س��جایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باش��د )فوکویام��ا، 1385: 11( که این به معنای 
وجود مدارای اجتماعی در جامعه خواهد بود. در این صورت اس��ت که اعضای جامعه به مثابه کنش��گران فعال 
اجتماعی، سرمایه اجتماعی خود را به صورت انباشتی تقویت می کنند و بستر مناسبی برای تقویت تشکل های 
مدنی ایجاد خواهد ش��د )روش��نفکر و ذکایی، 1385: 139( که به فراخور آن اعتماد و همدلی کثرت گرایانه در 

بطن اجتماعات انسانی نمود خواهد یافت. 
همدل��ی و اعتماد بر این مبنا، به معنای احترام گذاش��تن به هویت، عقاید و رفتار دیگران و شناس��ایی حقوق 
رس��می افراد و گروه ها برای داشتن عقاید مخالف اس��ت که در واقع با عنوان »مدارای اجتماعی« مورد نظر قرار 

می گیرد )سراج زاده و همکاران، 1383: 123(. 
بنابراین در س��طح نظری، س��من ها را به عنوان اس��اس جامعه مدنی، می توان عاملی تاثیرگذار بر پدیداری و 
دهای 

ُ
البت��ه تقویت مدارای اجتماعی قلمداد نمود. مدارای اجتماعی که به لحاظ هنجاری ش��امل ارزش ها و ک

رفتاری تحمل »دیگراِن« متفاوت اس��ت، تعهدی ضمنی یا صریح در راس��تای مدیریت مسالمت آمیز تفاوت ها 
در میان افراد و اجتماعاتی که در یک فضای عمومی مشترک در تعامل متقابل بایکدیگر هستند می باشد )چلپی 
و امیرکافی، 1383: 11(؛ وضعیتی که می توان آن را یکی از ضرورت های اساس��ی توس��عه اجتماعی- فرهنگی 

جامعه در تمام ابعاد آن دانست. 

1. Social Tolerance
2. Social capital
3. Francis Fukuyama
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در تایید مطالب پیشین، برخی تحقیقات سرمایه اجتماعی را یکی از عواملی دانسته اند که باعث ارتقای مدارا 
نسبت به دیگران می شود؛ بدین معنی که افراد، زمانی که در شبکه های اجتماعی مختلف قرار می گیرند و تحت 
تاثیر هنجارهای موجود در این شبکه ها با اقوام، مذاهب و اندیشه های متفاوت برخورد می کنند، به نسبت زمانی 
که در این گونه شبکه های اجتماعی شرکت نمی کنند و تحت تاثیر هنجارهای موجود در شبکه ها قرار نمی گیرند، 
نگرش مداراجویانه تری نس��بت به این گونه تفاوت ها نش��ان می دهند )شارع پور و همکاران، 1388: 67-66(. 
ه��م گام با ای��ن تحقیقات، در تحقیق حاض��ر فرض را بر این گرفته ایم که کنش��گران اجتماعی ب��ا قرار گرفتن در 
س��من ها، تحت تاثیر ش��بکه تعامالت موجود در آن ها با اقوام، مذاهب و اندیش��ه های متفاوت در کنش پیوسته 
قرار خواهند گرفت و این امر سبب پدیدار شدن رفتار مداراجویانه تری نسبت به این گونه تفاوت ها خواهد شد. 
بر همگان آش��کار اس��ت که ایران به لحاظ قومی، مذهبی، زبانی و فرهنگی کشوری متنوع است و این به معنای 
تف��اوت افراد جامعه با یکدیگر می باش��د؛ تفاوتی که ب��ه علت باور به ذاتی ب��ودن آن، در واقعیت جامعه ایرانی، 
آبس��تن تنش و خصومت در ابعاد مختلف قرار گرفته است. از سوی دیگر، قرار داشتن در مرحله فرسایشی گذار 
از سنت به آن چه »جهان مدرن« نامیده می شود، خود سبب تشدید شکاف های اجتماعی و هویتی شده است و 
در غیاب س��اختارهای مدنی در جامعه برای تبدیل تعامالت گسسته این تفاوت ها به تعامالت پیوسته، می تواند 

منجر به فروپاشی انسجام و نظم اجتماعی گردد. 
لذا مطالعه س��ازمان های مردم نهاد با تاکید بر نقش س��رمایه اجتماعی در پدیدار ش��دن مدارای اجتماعی در 
جامعه به عنوان عامل انس��جام بخش فرآیند توس��عه در ارتباط با جامعه ایران ضرورتی روش ش��ناختی می یابد؛ 
ضرورتی که بر مبنای آن پژوهش حاضر سعی نموده با تاکید بر قشر جوان جامعه به مطالعه آن بپردازد. لذا هدف 
اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با ابعاد مدارای اجتماعی در میان اعضای سمن های فعال 

در سطح شهر شیراز می باشد.

پیشینه پژوهش
در مرور پیش��ینه های مرتبط با موضوع تحقیق، مطالعات بس��یاری مورد بررس��ی قرار گرفتند که از میان آنها 
نزدیک تری��ن تحقیق��ات به لحاظ موضوع��ی و محتوایی جهت مدیری��ت حجم مقاله و دسترس��ی مطلوب تر به 

پیشینه های داخلی با تاکید بر اصلی ترین یافته های آنها در جدول 1 ارائه شده اند:



37

 شامره: 53  پاییز 1400  فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

جدول 1: پیشینه تحقیقات داخل و خارج از ایران با تاکید بر یافته اصلی

یافته اصلی تحقیقسالنویسندگانمنبع

ان
ایر

ل 
خ

دا
ت 

قا
قی

ح
ت

رابطه منفی معنادار بین مدارا با مسائل جنسی، جرم و ارتباط با غیر مسلمان ها1383سراج زاده و همکاران

رابطه مثبت بین ارزش های فرامادی و مشارکت اجتماعی1384قانعی راد و حسینی

رابطه مثبت معنادار بین تمایل به پیوستن به انجمن های داوطلبانه با تقویت مدارای اجتماعی1385چلبی و امیرکافی

رابطه مثبت معنادار بین ساختار سازمانی سمن ها و عملکرد آنها با تقویت انسجام و یکپارچگی گروهی1387آریان پور

1388ترکانی
مدارای قومیتی و مدارا در رفتار با مجرمان متوسط رو به باال، مدارای جنسیتی، محلی و عقیدتی در 

سطح متوسط و مدارای جنسی و سازمانی در حد پایین می باشند

1388شارع پور و همکاران
چهار متغیر اعتماد نهادی، سن، شبکه های غیررسمی سیاسی و سرمایه اجتماعی انحصاری و 

ارتباطی، مهم ترین تبیین کننده های مدارای اجتماعی در میان دانشجویان

1390جهانگیری و افراسیابی
رابطه معنادار بین روابط اجتماعی و فعالیت های مدنی اعضای خانواده با میزان حاکمیت مدارا در 

فضای خانواده ها که سبب کاهش انحرافات اجتماعی و ترک خانه اعضا می گردد

رابطه معنادار بین متغیر های قومیت، جامعه پذیری قومی، قوم مداری و سرمایه  فرهنگی با مدارای اجتماعی1391رستگار

همبستگی مستقیم معنی دار بین میزان مدارای اجتماعی با مشارکت اجتماعی1392گالبی و رضایی

وجود رابطه  معنادار بین احساس امنیت، اعتماداجتماعی و شبکه روابط درون گروهی با مدارای اجتماعی1392موسوی و همکاران

رابطه معکوس بین مدارای اجتماعی و فاصله اجتماعی بین مسلمانان و غیرمسلمانان1394قاضی نژاد و همکاران

رابطه معنادار بین سرمایه فرهنگی و ابعاد آن با مدارای اجتماعی )رفتاری(1395حسین زاده و همکاران

1395جهانگیری و همکاران
گاهی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مصرف  رابطه  معنادار بین مشارکت اجتماعی، تعهد اجتماعی، آ

رسانه ای، فرایض مذهبی، عضویت در تشکل ها، سن و مقطع تحصیلی با مدارای سیاسی
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نقش انجمن های داوطلبی در شکل دهی به سرمایه اجتماعی بین اعضای فعال و غیرفعال ناچیز و بی اهمیت است2002ولبیک و سله1
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افزایش سطح سرمایه اجتماعی به سبب داوطلب بودن در سازمان های مدنی کم است2006ک

2009کوت و اریکسون
مشارکت در سازمان ها و انجمن های داوطلبانه موجب ایجاد مدارا بین شهروندان کانادایی و 

مهاجرین و اقلیت های قومی می شود

پایگاه اقتصادی- اجتماعی و قومیت با سرمایه اجتماعی رابطه معناداری دارند2012تنی و هانکوینت3

حمایت مالی گونه متمایزی از مشارکت است و قوی ترین اتصال را با سرمایه اجتماعی حاصل می کند2013هاستینکس و همکاران4

2014گرین اسپان5
سازمان های غیردولتی از انواع مختلف سرمایه برای تاثیرگذاری بر ادراک عمومی و دسترسی به 

تصمیم گیری عموم استفاده می کنند

مدارا در افرادی که مشارکت مدنی )فعالیت داوطلبانه( و تعامل اجتماعی دارند، افزایش می یابد2017وایز و دریسکل6

هر دو نمونه جوانان اقلیت قومی و غیر اقلیت سطح مساوی از مدارا با تکثر و تنوع را نشان دادند.2019پیرو7 و همکاران
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نکته قابل تامل در زمینه ادبیات پژوهش��ی موجود پیرامون موضوع مقاله حاضر آن اس��ت که علی رغم وجود 
مبانی نظری و هم چنین آزمون رابطه بین س��رمایه اجتماعی و مدارای اجتماعی، تحقیقات ارائه ش��ده هیچ کدام 
به ش��کل اختصاصی نمونه آماری خود را از میان اعضای س��من های فعال انتخ��اب نکرده اند. با توجه به این که 
حضور در فعالیت های مدنی در قالب گروه های متنوع یکی از اصلی ترین منابع سرمایه اجتماعی می باشد، لذا 
در پژوهش حاضر به دنبال آن هس��تیم که به ش��کلی ویژه میزان س��رمایه اجتماعی و مدارای اجتماعی را در میان 

اعضای سازمان های مردم نهاد با تاکید بر جوانان مطالعه نماییم.

  چارچوب نظری پژوهش

زیستن در جهانی چندفرهنگی که بنیاد اساسی آن مبتنی بر احترام به تفاوت ها بنا شده است، بدون پرداختن به 
مفهوم مدارای اجتماعی ناممکن می نماید. در ارتباط با ایران که همواره به عنوان کشوری مشتمل بر قومیت های 
مختلف شناخته شده است و اکنون جمعیت فعال آن را به شکل حداکثری، جوانان جویای موفقیت و نام تشکیل 
می دهن��د، می ت��وان گفت که اصل بنیادین زندگ��ی اجتماعی بدون تعامل فرهنگ ه��ای مختلف موجود در آن با 

برجسته سازی مدارا در ابعاد اجتماعی، اخالقی و سیاسی اگر نگوییم ناشدنی که چالش برانگیز خواهد بود. 
در مورد س��رمایه اجتماعی و مدارا می توان به دیدگاه پاتنام درباره عناصر س��رمایه اجتماعی رجوع کرد که با 
برجسته س��ازی الزامات اخالق��ی، هنجارها، ارزش های اجتماعی )به ویژه اعتماد( و ش��بکه اجتماعی )به ویژه 
انجم��ن ه��ای داوطلبانه( آن را تحقیق پذیر می نماید . وی دو ُبعد را برای س��رمایه اجتماعی از هم تمیز می دهد: 
س��رمایه اجتماعی درون گروهی )غیررسمی/محدود( که ارتباط با دوستان، همکاران، همسایه ها و افراد نزدیک 
به ش��خص را در بر می گیرد و س��رمایه اجتماعی برون گروهی )رس��می/تعمیم یافته( که عضویت در س��من ها، 
ش��بکه های اجتماع��ی و انجمن ه��ا را در بر می گیرد )پاتنام به نقل از ایمان و روحان��ی، 1392: 48(. اما تمرکز 
اصلی پاتنام بر تاثیرات درونی س��رمایه اجتماعی اس��ت و آن را عامل ش��کل گیری ویژگی های نگرشی و رفتاری 
معط��وف به اجتماع در افراد می داند که به ش��کل درونی روحیه  جمع��ی، عادات همکاری و مهارت های عملی 
الزم برای شرکت در زندگی جمعی را در کنشگران اجتماعی بارگذاری می نماید. پاتنام تاکید می کند که سرمایه  
اجتماع��ی همچن��ان که عادات دموکراتی��ک را القا می نماید، فرصتی مناس��ب برای یادگیری س��جایای مدنی از 
قبیل مدارا نیز می باش��د )ش��ارع پ��ور و هم��کاران، 1388: 71(. در این فرآیند س��رمایه اجتماعی برون گروهی 
ک��ه ارتباطات ش��بکه ای با بدنه اجتماع��ات را توصیف می کند، نقش کلیدی دارد. این ُبعد از س��رمایه اجتماعی 
ما را به خارج از گروه صمیمی مان متصل می کند و س��بب تعامالت وس��یع تری می ش��ود که امکان آشنایی افراد 
ب��ا هویت ها، فرهنگ ها، ارزش ها، س��بک های زندگی و اندیش��ه های متف��اوت را فراهم م��ی آورد و می تواند با 
تقویت مدارای اجتماعی امکان همزیستی مسالمت آمیز را در جامعه ایجاد کند )همان: 73(. در واقع کنشگران 
اجتماعی مجهز ش��ده به س��رمایه اجتماعی تفاوت ها را نه تنها منبع تضاد درک نمی کنند، بلکه تنوع و گوناگونی 

فرهنگی را منبعی ارزشمند برای پویایی جامعه قلمداد خواهند کرد. 
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بنابراین به زعم وگت1 می توان گفت که »مدارا«، اساس��ی ترین ضرورت برای نگهداری جامعه مدنی اس��ت. 
وگت در مدل نظری خویش س��ه وجه برای مدارا قائل ش��ده اس��ت: مدارای سیاس��ی، مدارای اخالقی و مداری 

اجتماعی. البته وگت تاکید می کند که این ابعاد دارای هم پوشانی معنایی و عملیاتی می باشند. 
در این مدل، مفهوم مدارای سیاس��ی، بیانگر مدارا در فض��ای عمومی با تاکید بر احترام به آزادی های مدنی2  
س��ایر اعضا وگروه هاس��ت. می توان این گونه نیز گفت که مدارای سیاسی به خودداری ارادی از مواجهه  خصمانه 

با کنش سیاسی افراد در فضای عمومی جامعه اطالق می شود.
وگت برای تعریف مدارای اخالقی، بر تفاوت میان مدارای سیاسی و اخالقی با تاکید بر قرادادهای اجتماعی 
حقوق ش��هروندی تمرکز نموده اس��ت. منظور از قرارداد اجتماعی در این جا، توافق میان ش��هروندانی اس��ت که 
نس��بت به س��همیه های مختلف برای س��اختن »خیر عمومی«3 در مواجهه با آزادی کامل افراد برای دنبال کردن 
زندگی مورد عالقه شان، مدارا می کنند. بدین ترتیب مدارای سیاسی در پی ایجاد خیر عمومی عملیاتی می شود 
و م��دارای اخالقی، نس��بت به اف��راد و گروه هایی که خارج از فضای خیر عمومی، ب��ه دنبال ایجاد زندگی خوب 
ب��رای خود هس��تند عملیاتی می گردد. اما م��دارای اجتماعی به زعم وگت، مدارا نس��بت به حالت های مختلف 
انسان بودن قلمداد شده است که شامل ویژگی های ژنتیکی )رنگ پوست، جنس، ...( و ویژ گی هایی اکتسابی-

اجتماعی می باش��د )ِفلپس و کولِس��نت به نقل از شارع پور و همکاران، 1388: 77- 78(. در بیانی کلی، وگت 
بر این باور اس��ت که مدارا شامل پذیرش و به رسمیت ش��ناختن وجود تفاوت ها در میان افراد جامعه و هم زمان 

حمایت از حقوق و آزادی های کنشگران اجتماعی است. 
بر مبنای چارچوب نظری ارائه شده در پژوهش حاضر، رابطه بین سرمایه اجتماعی به عنوان منبع برجسته سازی 
الزام��ات اخالق��ی، هنجاره��ا، ارزش های اجتماعی )به ویژه اعتماد( و ش��بکه اجتماعی )ب��ه ویژه انجمن های 
داوطلبانه( را با »مدارا« به عنوان اساسی ترین ضرورت برای نگهداری جامعه مدنی در ابعاد اجتماعی، اخالقی 

و سیاسی مورد بررسی و آزمون قرار داده ایم.

روش شناسی پژوهش
در پژوهش حاضر ذیل رویکرد کّمی از روش پیمایش اجتماعی اس��تفاده ش��ده اس��ت که در پارادایم اثباتی، 
روش��ی رایج در رجوع به واقعیت اجتماعی اس��ت )س��اعی،1387: 133( و می توان یافته ه��ای آن را با کمترین 
خط��ای آم��اری ممکن به جامع��ه مورد مطالعه تعمی��م داد )گیدنز، 1386: 728(. در این ش��یوه، بنیان پژوهش 
مبتنی بر آزمون نظریه می باش��د و لذا نیازمند آن هس��تیم تا قبل از ورود به واقعیت برای گردآوری اطالعات، بین 
س��طح نظری و تجربی پلی ایجاد کنیم که این پل همان تعریف مفهومی متغیرهای مورد س��نجش تحقیق اس��ت 
)س��اعی،1387: 75-74(. س��رمایه اجتماعی به عنوان متغیر مس��تقل در پژوهش حاضر با اس��تفاده از مقیاس 
وولکاك و نارایان )غفاری و انق، 1385: 166( در س��ه بعد س��رمایه اجتماعی محدود یا درون گروهی، س��رمایه 

1. Vogt
2. Civil Liberties
3. Common Good
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اجتماعی اتصالی یا برون گروهی و ش��بکه اجتماعی ارتباطی )مش��ارکت اجتماعی( س��نجیده شده است. متغیر 
م��دارا نیز با اس��تفاده از مقیاس جهانگیری و علیزاده )1393( در س��ه ُبعد م��دارای اجتماعی، مدارای اخالقی-
رفتاری و مدارای سیاس��ی مورد س��نجش قرار گرفته اس��ت. نتایج آلفای کرونباخ برای مقیاس های مورد سنجش 

در شکل 1 تصویر شده اند:

ب��ا توجه ب��ه نقش جوانان در آینده کش��ور و اینک��ه در حال حاضر اکثری��ت جمعیت فعال جامع��ه را جوانان 
تشکیل می دهند و در راستای تحدید قلمرو تحقیق حاضر، کلیه سمن های فعال شهر شیراز که دارای اعتبارنامه 
از س��وی اداره کل ورزش و جوانان اس��تان فارس بودند به عنوان جامعه آماری انتخاب ش��دند. فهرست اداره کل 
ورزش و جوانان ش��امل54  س��من ثبت ش��ده بود که با پی گیری نزدیک به 40 سمن فعال شناسایی و سمن های 
غیرفعال کنار گذاشته شدند. از آن جا که تعداد اعضای ثابت و فعال سمن ها علیرغم وجود فهرست،  با توجه به 
اظهارات مسئوالن نامتعین بود، مبنای تعداد کل جمعیت آماری طی تماس  با سمن ها حدود 930 نفر شمارش 
ش��د. بر این مبنا بر اس��اس فرمول کوکران و با پذیرش فرض برابر بودن جامعه در ارتباط با نس��بت برخورداری از 
صفت مورد بررس��ی با عدم آن، تعداد 272 نفر تعیین ش��د. نکته قابل تامل در هنگام جمع آوری داده های مورد 
نیاز با ابزار پرس��ش نامه، وجود نوعی مقاومت در همکاری با پژوهش��گر بود. علیرغم توضیحات کامل به شکل 
حضوری و بی نام بودن پرس��ش نامه ها، نوعی اضطراب و بی اعتمادی نس��بت به فضای علمی پژوهش در تعامل 
اعضای س��من ها با پژوهشگر به شکل ملموسی قابل تشخیص بود. در مواردی حتی با ارائه انواع پیشنهادات در 
م��ورد نحوه همکاری و برگزاری جلس��ه توضیحی پیرامون اهداف پژوهش ب��از هم اعضای جامعه آماری حاضر 
به همکاری نبودند. این خود می تواند به عنوان یک یافته کیفی در تحقیق حاضر لحاظ ش��ود که حاکی از وجود 
نوعی تعامل گسس��ته بین نهادی و البته بین فردی در جامعه می باش��د که با توجه به جامعه  آماری تحقیق حاضر 
)جوانان عضو سمن ها( خود یک ایده قابل پژوهش با رویکردی کیفی است و می تواند ابعاد نهان تجربه زیسته 

این کنشگران اجتماعی را در ارتباط با سرمایه اجتماعی مورد کاوش قرار دهد.
با توجه به محدودیت های یاد ش��ده، برای تکمیل پرس��ش نامه ها به تمامی س��من های فهرست شده مراجعه 
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گردید که در نهایت حدود 290 پرس��ش نامه تکمیل شده دریافت گردید. پس از ارزیابی پرسش نامه ها و حذف 
پرسش نامه های مخدوش، در نهایت 258 پرسش نامه برای ورود به نرم افزار SPSS مبنای تحلیل قرار گرفتند.

یافته های پژوهش
در ابت��دا برخی از ویژگی های جمعیت ش��ناختی نمونه مورد مطالعه ارائه می ش��ود. در ای��ن تحقیق به لحاظ 
جنس، 62 درصد زنان و 38 درصد مردان به پرسش��نامه پاس��خ دادند و این حاکی از تعهد باالتر زنان فعال در 
س��من ها نس��بت به پاسخگویی می باشد که می توان آن را نوعی مشارکت اجتماعی فعال تلقی نمود. همچنین به 
لحاظ تحصیالت، از میان نمونه مورد مطالعه 23 درصد دیپلم، 12 درصد فوق دیپلم، حدود 44 درصد لیسانس، 
17/5 درصد فوق لیس��انس و 3/5 درصد دکترا بوده اند که به وضوح مش��خص اس��ت که تحصیالت دانشگاهی 
متغیر برجس��ته ای در اعضای س��من های شهر شیراز می باشد. از نظر اشتغال نیز 53 درصد پاسخگویان خود را 

شاغل، 31 درصد غیر شاغل و حدود 16 درصد خویش را مشغول به تحصیل معرفی کرده اند. 
در ادام��ه ج��دول 2 اطالعات توصیفی مرتبط با متغیرهای مورد س��نجش را ارائه می کن��د. با توجه به جدول 
مش��اهده می کنیم که تمامی متغیرها به جز اعتماد درون گروهی دارای میانگین تجربی کمتری از میانگین نظری 
مورد انتظار بوده اند. عدم اعتماد برون گروهی، کم رنگ بودن مشارکت در انجمن های فرهنگی، هنری و مذهبی 
و همچنین سطح پایین مدارا در هر سه ُبعد آن به عنوان یک یافته توصیفی با توجه به نمونه مورد مطالعه از اهمیت 

تحلیلی قابل تاملی برخوردار است.

جدول 2: مقادیر توصیفی ابعاد سرمایه اجتماعی و مدارا

.Std میانگین تجربیمیانگین نظریماکزیمممینیمم
Deviation

9402420/546/29مشارکت اجتماعی

19503036/355/67اعتماددرون گروهی

10503024/397/72اعتمادبرون گروهی

7292116/883/84مدارای اخالقی

11423324/536/05مدارای اجتماعی

8322417/415/31مدارای سیاسی

با توجه به چارچوب نظری ارائه ش��ده، انتظار می رود تا همبس��تگی احتمالی مثبتی میان مولفه های س��رمایه 
اجتماعی و ابعاد مدارا مشاهده شود و این بدین معناست که فعاالن سمن ها به شکل خاص باید از میزان متوسط 
رو به باالیی در موارد یاد ش��ده برخوردار باش��ند، در حالی که نتایج توصیفی عکس این فرضیه احتمالی مطرح 
ش��ده را نمایش می دهد. البته این یافته نیازمند پژوهش��ی اکتش��افی با تقدم اس��تفاده از رویکردی کیفی اس��ت و 

می تواند به عنوان یک پیشنهاد پژوهشی مورد نظر محققان قرار گیرد.
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آزمون فرضیه ها
جدول 3 نتایج آزمون فرضیه اول )بین مشارکت اجتماعی با ابعاد مدارا در اعضای سمن ها رابطه وجود دارد(، 
را نشان می دهد. همچنان که از نتایج جدول به وضوح قابل استنتاج است،  مشارکت اجتماعی که شامل شرکت 
در انجم��ن ه��ا و گروه های فرهنگی، هنری، مذهبی، علمی، خیریه ها و ... می باش��د، با هیچ کدام از ابعاد مدارا 
رابط��ه معن��اداری ندارد. البته ب��ا توجه به جدول 2 می توان فقدان تعامالت گروهی را ک��ه با توجه به میانگین این 
متغیر حاصل شده است، دلیلی بر این عدم رابطه یافت. در واقع با توجه به برخی مطالعات انجام شده همچون  
شیاری و فرهنگی )1398(،  ذوالفقاری و همکاران )1396(،  بیات و همکاران )1395( و  ملک زاده و هاشمی 
)1395(، در جامعه ایرانی انجمن ها در دهه های اخیر به واس��طه برخی مناس��بات سیاس��ی و امنیتی محدود و 
از مرکز پویایی جامعه به حاش��یه س��وق داده ش��ده اند و این می تواند تبیینی بر نتایج حاصل از این فرضیه باشد.

جدول 3: آزمون همبستگی پیرسون بین مشارکت اجتماعی و ابعاد مدارا

مدارای کلمدارای سیاسیمدارای اجتماعیمدارای اخالقی

مشارکت اجتماعی
r-0/0960/1240/1220/081

Sig0/1670/0740/0800/248

ج��دول 4 دربردارن��ده نتای��ج حاصل از آزم��ون فرضیه دوم )بین اعتم��اد درون گروهی و ابعاد م��دارا در میان 
اعضای س��من ها رابطه وجود دارد( اس��ت. همچنان که از مقادیر س��طوح  معناداری درج ش��ده در جدول قابل 
مش��اهده اس��ت، تمامی ابعاد مدارای اخالقی و مدارای سیاس��ی در س��طح 95 درصد اطمینان آماری و مدارای 
اجتماعی در س��طح 99 درصد با اعتماد درون گروهی دارای رابطه معنادار هس��تند. نکته قابل تامل این جدول، 
عالمت منفی ضریب همبس��تگی پیرس��ون می باشد که حاکی از رابطه معکوس بین مدارا و اعتماد درون گروهی 
اس��ت. این یافت��ه بیان می کند که جامعه ایرانی درای ش��کاف های هویتی می باش��د و باید به عنوان یک مس��ئله 
اجتماع��ی به آنه��ا ورود نمود که می تواند در امتدادی از س��طح میانه به کالن تایید کنن��ده دغدغه های تضعیف 
انس��جام ملی باشد که بس��یاری از تحقیقات بر آن صحه گذاش��ته اند، مانند پژوهش محمدی ایرانلو و همکاران 
)1398(،  جمش��یدی ها و زمانی )1398(، قادرزاده و محم��دزاده )1397(،  باللی و محبی )1397(، بابایی و 

سلطانی )1396(،  نیازی و همکاران )1396(.

جدول 4: آزمون همبستگی پیرسون بین اعتماد درون گروهی و ابعاد مدارا

مدارای کلمدارای سیاسیمدارای اجتماعیمدارای اخالقی

اعتماد درون گروهی
r*-0/152**-0/202*-0/157**-0/214

Sig0/0290/0040/0110/002
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داده ه��ای ثبت ش��ده در جدول 5 از وجود رابط��ه معنادار و مثبت بین مدارای اجتماعی و مدارای سیاس��ی با 
اعتم��اد برون گروه��ی به عنوان فرضیه س��وم حکایت دارد. این یافته همس��و با نظریه های س��رمایه اجتماعی و به 
عنوان یکی از مولفه های مهم آن همچون  بوردیو )1992(، کلمن )1377(، پاتنام )1380(، فکوهی )1384(،  
فوکویاما )1385(، ش��ارع پور )1385(، رنانی و معیدفر )1394(،  بیانگر این واقعیت است که اعتماد به نهادها 
و س��ازمان های رسمی س��بب تقویت روحیه مدارا در جامعه می شود و همچنان که در ستون آخر جدول 4 قابل 
مش��اهده اس��ت، همبس��تگی مثبت )0/274( و معناداری )0/000( با خطای آماری کمتر از یک درصد میان 

اعتماد برون گروهی و مدارا وجود دارد.

جدول 5: آزمون همبستگی پیرسون بین اعتماد برون گروهی و ابعاد مدارا

مدارای کلمدارای سیاسیمدارای اجتماعیمدارای اخالقی

اعتماد برون گروهی
r0/1220**/2730**/2590**/274

Sig0/0790/0000/0000/000

نتای��ج آزم��ون فرضیه چه��ارم که بیانگر وج��ود رابطه بین س��رمایه اجتماعی و مدارا بوده اس��ت در جدول 6 
ثبت ش��ده اس��ت. همان گونه که در قس��مت معناداری آزمون ها مش��اهده می ش��ود، هیچ کدام از ابعاد مدارا و 
به تبع آن مدارای کل با متغیر س��رمایه اجتماعی که ش��امل س��ه مولفه مش��ارکت، اعتماد برون گروهی و اعتماد 
درون گروهی می باش��د، دارای رابطه معنادار نیس��تند. ب��رای تبیین این یافته هرچند نیازمن��د انجام پژوهش های 
تکمیلی به ویژه با رویکردی کیفی هستیم، اما با توجه به مطالب پیشین و استفاده از تجربه زیسته می توان گفت 
که عدم توسعه یافتگی بستر اجتماعی در میان محدودیت های ساختاری و امنیتی برای فعالیت سمن ها، نوعی از 
بی اعتمادی را در میان اعضای آنها در تعامل با سازمان های رسمی و نهادهای اجتماعی به ویژه دولت و مذهب 
پدید آورده اس��ت و این امر س��بب شده تا ارتباط معنادار نظری متصور بین س��رمایه اجتماعی و مدارا در جامعه 

آماری مطالعه حاضر علیرغم نظریه های موجود تایید نشود.

جدول 6: آزمون همبستگی پیرسون بین سرمایه اجتماعی و ابعاد مدارا

مدارای کلمدارای سیاسیمدارای اجتماعیمدارای اخالقی

سرمایه اجتماعی
r-0/0400/1320/1330/106

Sig0/5710/0580/0550/128

بحث و نتیجه گیری
تمرکز بر نهادهای مدنی و س��من ها در ارتباط با س��رمایه اجتماعی، یکی از مهمترین مباحث نظری در انتقال 
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جوامع به س��مت دموکراسی اس��ت )ُرود، 2004: 75-76( که می تواند سبب توسعه مدارا در ابعاد مختلف آن 
در جامعه گردد و این مهم در ارتباط مفهومی بین فعالیت های داوطلبانه و مدارا قابل استدالل است )لتو مورالز، 
2020 : 361-360(. البته با توجه به نظریه پاتنام که در چارچوب نظری طرح شد، در برساخت مدارا در یک 
جامعه، سرمایه اجتماعی برون گروهی که ارتباطات شبکه ای با بدنه اجتماعات را توصیف می کند نقش کلیدی 
دارد؛ اما یافته های تحقیق حاضر به وضوح نشان دادند که سرمایه اجتماعی مشارکت کنندگان در سمن های شهر 
ش��یراز ب��ا ابعاد مدارای اجتماعی از رابطه معناداری برخوردار نیس��ت. این یافته مرک��زی با توجه به پژوهش های 
صورت گرفته در زمینه س��رمایه اجتماعی، شکاف های قومیتی، نابرابری های سیاسی و اجتماعی که در ارتباط با 
فرضیه های تحقیق به آنها اشاره شد و همگی حاکی از روند نزولی اعتماد اجتماعی، تشدید شکاف های قومیتی 
و رشد نابرابری های اجتماعی در ایران بودند، قابل تبیین است. در واقع رشد اعتماد درون گروهی و زوال اعتماد 
برون گروهی با برجس��تگی متغیر مش��ارکت اجتماعی پایین سبب شده است تا فعاالن سمن ها نه تنها از افزایش 
س��رمایه اجتماعی برخوردار نش��وند، بلکه به وضوح مدارای اجتماعی در میان آنها در سطح متوسط رو به پایین 

قرار گیرد. 
به عنوان پیش��نهادی پژوهش��ی می توان گفت که تبیین عمیق این یافته نیازمند پژوهش��ی کیفی جهت واکاوی 
دالیل چنین پیامدی در جامعه مدنی ایران اس��ت که با توجه به تاریخ اجتماعی و وضعیت ژئوپولیتیکی ایران در 

منظقه ضرورتی اجتناب ناپذیر را می نمایاند.
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