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 طرح مسأله ومقدمه 

عی اجتما یهاعرصهبرقراری ارتباط با دیگران و حضور در  هاانساناساسی و فطری ما  یازهاینیکی از   

یادی ز یهاتفاوتلحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زبانی و قومی دارای به هاانسان ازآنجاکه. باشدیم

روابطی فارغ از  داشتن اجتماعی، یهاعرصهاز هم هستند، تنها راه برقراری ارتباط سالم و دوام در 

. در دوران گذشته پیوندهای باشدیمنزاع، ستیز و همچنین وجود مدارای اجتماعی در بین اعضا 

ز بزرگ طایفه یا ی افراد اگروهی بسیاری قوی بین افراد یک کیش و قبیله برقرار بود و همهدرون

ا در حالی است که ب نیا کردند.عنوان دانایی که توان حل مشکالت را دارد تبعیت میسفید بهریش

ورود به دنیای مدرن، افراد منبع رسیدن به آگاهی و اطالعات نوین را از طریق امکانات در دسترس 

شان یافتند. با وجود دهی زندگی و آینی خود را سازندهوجو کردند و هر یک اندیشهخود جست

تسهیالتی که جهان مدرن در اختیار بشر قرار داد، شاهد عدم رعایت حقوق اجتماعی افراد نسبت به 

ورز در طول تاریخ به دنبال همزیستی سالم و به دور از جنگ های اندیشهانسان کهیدرحالهم هستیم. 

گرایانه در بین افراد یک دار بودن افکار جزمریشه هماند. یکی از دالیل عدم رعایت حقوق و نزاع بوده

های دهد که با وجود دیدگاهتک افراد میاین امکان را به تک مدارا جوای جامعه است. داشتن روحیه

ای جهت یک هدف نیست بلکه وسیله 8مدارا متفاوت بتوانند در کنار یکدیگر سازگاری داشته باشند.

بهبود حداقل کیفیت روابط اجتماعی، همچنین اجتناب از خشونت و اجبار است. وجود مدارا در هر 

ارتقاء  ورمنظبههای اجتماعی را کند که توانایی استفاده از فرصتفرد او را تبدیل به انسانی مثبت می

گذاشتن دیگران برای  (. مدارا، آزاد8993، 4خود و نیز پیشبرد فرهنگ صلح، خواهد داشت )یونسکو

وان عنکند که دیگران آن را بههای شخصی یا نگهداری عقاید و اعمالی را توصیف میداشتن ویژگی

عنوان قشری که جوانان به(. 5:4443، 5گیرند )دنیس یتیسعملی اشتباه یا تنفرانگیز در نظر می

مطلوب هستند به یک میزان  های اجتماعی مختلف، به منظور ایجاد تحولی حضور در جایگاهآماده

ها و حتی مند نیستند و شاید یکی از دالیل بروز انحرافات و هنجارشکنیبهره مدارا جوی از روحیه

های حاکم در جامعه از سوی جوانان، کمبود و یا فقدان عوامل تأثیرگذار اهمیت نشان دادن ارزشکم

توان از عوامل مؤثر بر میزان را می 0ی اجتماعیسرمایه خصوصبهبر مدارا باشد. سرمایه در تمام ابعاد 

ی اخالقی و ارتقاء جامعه مرهون جوانانی است که با آموزه یبالندگ مدارا در یک جامعه در نظر گرفت.

 ابعادای از مشکالت بگشایند. داشتن سرمایه در تمامی کنند گرهگرا و مداراجو، تالش میتساهل

توان راهی برای تقویت مدارای جوانان و ارتباطات سالم، کاهش ی اجتماعی را میبخصوص سرمایه

. برای مثال در تحقیقات نسی لح و امنیت در جامعه در نظر گرفتنزاع و درگیری، برقراری آرامش، ص

                                                           
1-tolerance/toleration 
2-UNESCO 
3-Dennis Yeates 
4-social capital 
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پور (، عسگری و شارع8515(، چلبی )4444) 5(، ایکدا4444) 4(، سیگلر و ژوسلین4448) 8داینین

(، شریفی 8594) یگالب(، 8594) یریجهانگ(، 8511(، آقابخشی و همکاران )91-40: 8511)

 یهاشبکهغیررسمی سیاسی و  یهاشبکه(، به طرق مختلف اشاره شد کهبین مشارکت در 8594)

 طور کلی این تحقیقاتوجود دارد. به یداریمعنرسمی، امنیت و اعتماد اجتماعی با مدارا رابطه مثبت و 

ی اجتماعی بیشتری هستند، برای مثال افرادی که پیوندهای رسمی نشان داد افرادی که دارای سرمایه

ری از بیشت ریپذسازشکه روحیه  رودیمو غیررسمی و یا میزان اعتماد بین شخصی قوی دارند انتظار 

د توانفتاری که میعنوان طرز تفکر، عمل و ربهخود در روابط با دیگران نشان دهند. مدارای اجتماعی 

رسمیت شناختن حقوق و  مدارا نسبت به مجرمان به معنای به و از هر فرد با میزان متفاوتی سر بزند،

کردن نسبت به جرم و مجرم به هیچ  مدارا .شوندیمافرادی که مجرم یا منحرف تلقی  یهایآزاد

افتن سیاست رفتاری است که از فعلیت ی یریکارگبهبلکه  باشدینمعنوان به معنای نادیده گرفتن آن 

 تواندیم. مدارا نسبت به مجرم آوردیممجرمانه بزهکاران در جامعه جلوگیری به عمل  یهاشهیاند

پیامدی اثرگذار از جمله اصالح مجرم و جلوگیری از تکرار جرم در آینده، داشته باشد. در حقیقت این 

ر و ارعاب است د آوررنجو اقدامی پیشگیرانه که فاقد خصیصه به عنوان تدبیر  توانیمنوع از مدارا را 

انسانی و اخالقی نسبت به بزهکار و مجرم در محیط خانواده،  یهاتیحماآن  یالزمهنظر گرفت که 

. در واقع به موازات افزایش میزان شناخت و سطح باشدیماجتماعی دیگر  یهاطیمحمحل کار و 

مجرمانه، نگرش  یهادهیپدعمومی نسبت به جرم و بسترهای اجتماعی و فرهنگی بروز  یهایآگاه

. ودشیمزیر بنایی حل  طوربهکنترل جرم  یهاروشمردم در رابطه با مدارا نسبت به مجرمان، عدالت و 

  .میزپردایمابعاد سرمایه اجتماعی بر میزان مدارا نسبت به مجرمان  ریتأثدر این تحقیق به بررسی 

 مدارا و ابعاد آن

در فرهنگ هریتیج آمریکا، مدارا به معنای احترام به هویت، عقاید و رفتار دیگران و شناسایی حقوق   

 «بیانیه اصول مدارا»ها برای داشتن عقاید مخالف تعریف شده است؛ همچنین در افراد و گروهرسمی 

قرار گرفت،  هامورد تصویب دولت 8993نوامبر  84یونسکو در کنفرانس عمومی  41که در طی نشست 

های متنوع پیرامونمان، است: احترام گذاشتن، پذیرش و ارج نهادن به فرهنگ شدهفیتعرمدارا چنین 

ی (. واژه84: 4445های متنوع انسان بودن )آگیوس و آمبروسویکز، اشکال مختلف آزادی بیان و شیوه

ل کردن، اجازه دادن و ابقا کردن به معنای تحم« 0تولرو»ی التین های اروپایی، از ریشهمدارا در زبان

(. 83:8531به معنای حمل کردن یا بردن و اجازه دادن است )ژاندرون، « 3تولو»است. این واژه با مصدر 

رعایت کردن، صلح و آشتی نمودن، مالیمت، »مدارا در نظم و نثر فارسی شایع است که به معنای 

                                                           
1-NecciDineen 

2-Cigler&Jaslyn 

3-Ikeda 
4-Tolero 

5-Tollo 
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آمده « سامح، بردباری، سازگاری نشان دادننمودن، شفقت، تحمل کردن، ت، آهستگی، نرمی آرامی

 .(8535است )دهخدا، 

که تفاوت میان افراد وجود دارد و مردم از این  دیآیم، تساهل در وضعیتی پدید 8از نظر منداس

، خواه از طریق قانون یا هاآن. تساهل، یعنی آزاد گذاشتن دیگران یا خودداری از آزار اندآگاه هاتفاوت

معنا دارد  ییدرجا. در واقع تساهل نامدیماز طریق آنچه جان استوارت میل، استبداد افکار عمومی 

که شخص، قدرت مداخله و جلوگیری از آن کار یا اندیشه را داشته باشد، ولی اقدامی نکند )ادیبی 

، ارزشمند هاآندیگران و یادگیری از و مدارا به معنی توجه به  تحمل (.534:8598سده و همکاران،

شف ، کرمنصفانهیغهای قالبی های فرهنگی، نپذیرفتن اندیشهها، پل زدن بر شکافشمردن تفاوت

( مدارا، 4445پترسون )(. از دیدگاه 4:4444های مشترک و ایجاد متحدان جدید است )الینس، زمینه

دیگران برای زندگی است، توانایی اعمال نگرشی  ارج نهادن به تنوع و توانایی زندگی، اجازه دادن به

 ی موارد متفاوت از دیدگاه فرد است.عینی و منصفانه بر عقاید، اعمال، مذهب، ملیت و همه

داری در برابر چیزی که دوست نداریم یا چیزی که نسبت به آن احساس ، مدارا را خویشتن4وگت

موالً برای حفظ یک گروه اجتماعی یا سیاسی، ترویج داند. او معتقد است که ما معکنیم، میتهدید می

عنوان (، مدارا را به4484) 0هازاما(. 803:4441، 5کنیم )ولهاردهماهنگی در گروه این راه را انتخاب می

 .کندهای مخالف تعریف میها و گروهپوشی از ایدهتمایل به کنار گذاشتن و یا چشم

رسیم. ی دهخدا به تشابه معنایی مینامهدر فرهنگ اروپایی و در لغت 3ی لغت مدارادر بررسی ریشه

رفتار کردن و سازگاری داشتن آمده است. باید توجه داشت در هر دو مدارا به معنای بردباری، به نرمی 

که مدارا در علوم گوناگون نظیر )مدارا در ادبیات، فلسفه و سیاست و ...( تعابیری مستقلی دارد. هر 

 یطورکلهبهایی در نظر گرفتند و به تعریف این مفهوم پرداختند. نظران برای مدارا ویژگیز صاحبیک ا

دهد با وجود عدم توافق و عدم عالقه نسبت به توان گفت که مدارا عملی است که به فرد اجازه میمی

ه راد آزادند کوگو رفتار کند. در این حالت افدیدگاهی، بدون ایجاد تنش و مخدوش کردن فضای گفت

ها ها، خصایص و سبکی برای افکار و رفتار خود داشته باشند حتی اگر این ویژگییک سری ویژگی

 . مغایر با عقاید دیگران باشد

                                                           
1-Mendus 

2-Vogt 

3-Vollhardt 

4-Hazama 

5-tolerance/toleration 
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، لرد 5و ریسر 4، چیکرینگ8مفهوم مدارا توسط اندیشمندان مختلفی چون )وگت، ورنرگلداشمیت

ه ها مربوط ببندیاست یکی از این تقسیم شدهمیتقسو حاتم قادری( به ابعاد مختلفی  0اسکارمن

 پردازیم.باشد که در ادامه به توضیح آن میپریستون کینگ می

، مدارای اجتماعی را شامل سه نوع «مدارا»(، در اثر مشهور خود به نام 8934) 3پریستون کینگ

 بندی به این ترتیب است:داند. این تقسیممدارای هویتی، سیاسی و رفتاری می

هایی که اختیاری نیستند که خود شامل یعنی اعمال مدارا نسبت به ویژگی لف( مدارای هویتی:ا

های متمایز های گوناگون و قومیتهای متفاوت از جمله ادیان مختلف، ملیتمدارا نسبت به هویت

 شود.می

هایی که عقاید مخالف دارند و در نظر گرفتن حق به معنی توجه به گروه ب( مدارای سیاسی:

 اعتراض. 

گیری نسبت به برخی از الگوهای رفتاری است که از به معنای عدم سخت ج( مدارای رفتاری:

نظر فرد نادرست هستند و شامل سه نوع است: مدارا در الگوهای روابط جنسیتی، مدارا نسبت به 

 پوشش و مدارا نسبت به مجرمان.

 ژوهشپیشینه پ

شد. جان الک نخستین کسی مدارا در غرب تا انقالب فرانسه، فقط به مخاطبان متدین مربوط می

است که در این زمینه کتابی نگاشت و تلرانس را در ساحت دین برای ایجاد همزیستی و زندگی 

های زهد حوها به کار برد. بعد از انقالب فرانسه است که وارها و کاتولیکآمیز بین پروتستانمسالمت

ح یابد و تسامسیاسی و اجتماعی شده و در اصول انقالب فرانسه، )آزادی، برابری و برادری( تجلی می

کند. ای و سیاسی مطرح میو فرقه های قومیعنوان همتای برادری، برای کنترل خشونتخود را به

های همچنین در سالشد؛  انجام 8944و  8933های ی مدارای سیاسی در سالمطالعاتی در زمینه

 ها و ابعاد مختلف بررسی شد.بعد مدارا در زمینه

های دانشجویان ها، رفتار و آگاهیسنجش گرایش”شی با عنوان ی( طرحی پیما8513زاده )سراج

 44ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم در در دفتر برنامه 14در سال “های دولتیدانشگاه

 هاآندادند. در بخشی از این طرح، لیست تعدادی از جرایم به افراد داده شد و از دانشگاه کشور انجام 

، ستتتؤاالتخواستتتته شتتتد که نظرشتتتان را راجع به اهمیت این جراكم، بیان کنند. هدف از طرح این 

های این پژوهش نشان مختلف است. یافته یهاجرمگیری افراد در نگاهشان به تشخیص میزان سخت

ترین جرم از نظر دانشجویان ایرانی قتل عمد، بعد از آن تجاوز به عنف، لواط، زنای دهد که سختمی

                                                           
1-Goldschmidt 

2-Chickering 

3-Reisser 

4-Scarman 
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اختالس، زنتای مرد، قتاچتاق مواد مخدر، اقدام علیه امنیت ملی، جاستتتوستتتی،  هتاآنزن و بعتد از 

، رشوه و دزدی بودند. در ادامه نیز جراكم اخالقی، عقیدتی سیاسی، نشر مطالب ضد دین، یبردارکاله

ب محیط زیستتت، پخش فیلم مستتتهجن، مصتترف مواد مخدر، ارتداد، ضتترب و جرح، مصتترف تخری

 مشروبات الکلی و قتل غیرعمد قرارداشتند.

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارا »( در تحقیقی تحت عنوان 8511شارع پور و همکاران ) 

به بررسی « تهران و عالمه طباطبایی یهادانشگاهعلوم اجتماعی  یهادانشکدهدر بین دانشجویان 

آن با مدارا با استفاده از نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام  یهامؤلفهبین سرمایه اجتماعی و  یرابطه

 پرسشنامهخود اجرا به  طوربهنفر از دانشجویان  444پرداختند. روش تحقیق پیمایشی بوده و تعداد 

( درصد پاسخگویان 4/49باال بودن مدارا با مجرمان است و ) یدهندهنشانپاسخ داده اند. نتایج تحقیق 

. همچنین رابطه مستقیم و معناداری بین دانندیماقتصادی  -مجرمان را محصول شرایط اجتماعی

 است. شدهمشاهدهرسمی با ابعاد مدارا  یهاشبکهغیررسمی سیاسی و  یهاشبکهمشارکت در 

بررسی تحمل و مدارا به عنوان یکی از اجزای »( در تحقیقی با عنوان 8511نصراصفهانی و همکاران )

با هدف بررسی نقش مدارا در سرمایه اجتماعی و نیز تعیین « دیدگاه سعدی برهیتکسرمایه اجتماعی با 

ژوهش یک است. این پ شدهانجامسعدی  یهاآموزهاز دیدگاه دانشمندان غربی و  مدارا یهاشاخص

این پژوهش نشان داد که تحمل و مدارا جزء الینفک سرمایه  یهاافتهی مطالعه تحلیل محتوا است.

گوناگون،  یهادگاهیدتحمل و مدارا در این پژوهش عبارتند از: توجه به  یهاشاخصاجتماعی است. 

مشترک، عدم تنفر نسبت  یهانهیزمفردی، تالش جهت کشف  یهاتفاوتپرهیز از تعصب، احترام به 

مختلف، عدم تالش جهت بدنام کردن دیگران، عدم توهین به دیگران، دادن  یهاگروهبه اعضای 

 احساس خوب به دیگران.

 «بررسی و سنجش وضعیت مدارای اجتماعی در لرستان»( در تحقیقی با عنوان 8519) یترکاران

بر مبنای مدل کینگ )با ابعاد مدارای  به روش توصیفی و پیمایشی به طراحی مقیاسی چند بعدی

نفر، جمعیت نمونه افراد  544عقیدتی، سازمانی، هویتی، رفتاری( پرداخته و با احتساب حجم نمونه به 

ای هطبق -گیری نسبیآباد، بروجرد و نورآباد به وسیله نمونهسال به باالی سه شهرستان خرم 83

ارای قومیتی و ملیتی و مدارا در رفتار با مجرمان در است. در جامعه مورد مطالعه، مد شدهانتخاب

سطح متوسط رو به باال قرار دارد. نتایج حاکی از آن است که جامعه مورد مطالعه حاضر به پذیرش 

نیست. این جامعه با جراكم جنسی و اخالقی با شدت بیشتری از جراكم خشونتی و  هاجرمبسیاری از 

که باید بعد از محاکمه به فکر  دانندیمنهایت مجرمان را قربانیانی اما در ؛ کندیماقتصادی مخالفت 

 بود. هاآناصالح 

مشارکت اجتماعی بر مدارای  ریتأثبررسی » عنوانبه( در پژوهشی 8594) ییرضاگالبی، 

به بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی « اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشکین شهر

و برای سنجش  وگت یبندمیتقسو مدارای اجتماعی پرداختند. برای بررسی مدارای اجتماعی از 
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نفر از دانشجویان به  543اد حوزه مشارکت استفاده شده است. تعد یهاهینظرمشارکت اجتماعی از 

عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بوده است. 

مدارای  نیهمچن .باشدیممیزان مدارای رفتاری کل در بین پاسخگویان کم  دهدیمنتایج نشان 

رادی . افباشدیم داریمعنآن دارای همبستگی مستقیم  گانهسهاجتماعی با مشارکت اجتماعی و ابعاد 

 یهادگاهیدو  هانگرش، افراد دارای هاانجمنمدارا جو هستند زیرا این  کنندیمشرکت  هاانجمنکه در 

 .آوردیممتفاوت را گرد هم 

 و جراكم کسی کارکرده اینجا بیاری بیآسمرتبط با  مشخصاًمطالعه داخلی جدید ببین کسی 

ای از کشورهای ( مطالعه پیمایشی در زمینه مدارا انجام دادند و طی آن، نمونه8914و الثاقب ) اسکات

ه جرم گیری نسبت بدانمارک، فنالند، هلند، بریتانیا، نروژ، سوكد، آمریکا و کویت با هم از لحاظ سخت

ین ها شدیدتریتیاند. بنابر نتایج این پژوهش، در میان کشورهای فوق، کومورد مقایسه قرار گرفته

اند و از نظر ترتیب سخت دانستن جراكم، در همۀ کشورهای ها را برای جرایم پیشنهاد کردهمجازات

آمیز، مواد مخدر، اقتصادی، مالی ت سیاسی و جراكم جنسی به ترتیب حاكز های خشونتدیگر، جرم

عد از ها ب، اما کویتیشدهشنهادیپ هاآنهای به نسبت شدیدتری برای اهمیت بیشتری بوده و مجازات

اند و جراكم مربوط به مواد مخدر، آمیز و با فاصله کمی جراكم جنسی را با اهمیت دانستهجراكم خشونت

 .اندقرار دادهاقتصادی و مالی و سیاسی را در مراتب بعدی 

عی سرمایه اجتما ریتأثبه تحلیل « جرم و سرمایه اجتماعی»( در تحقیقی با عنوان 8999) کاریگر

. وی به این نتیجه رسید که اشتغال، آموزش، سالمت، پردازدیمدر جرم و جنایت در جامعه استرالیا 

در چگونگی برخورد ما با مجرمین  هاخانهرفاه و سیاست اقتصادی و مالی، چگونگی طراحی شهرها و 

 یهازندانو  هاسیپلنیستند که  ییهاآنجوامع  نیترامنکه  کندیماست. وی اشاره  مؤثرو قربانیان 

ه زیادی ب دیتأک. در این تحقیق اندیاجتماع یهاسازه نیتریقوکه دارای  ییهاآنزیادی دارند بلکه 

اعضای جامعه دارد و معتقد است باسرمایه گذاری  یطورکلبهو  هاخانوادهاجتماعی شدن  ینحوه

کشورها از جمله استرالیا بر عنصر مهم یعنی سرمایه اجتماعی، آموزش و درک درست از آن در بین 

به طور کلی ) نیمجرمامیدوار بود که جوامع با مساكل گوناگون از جمله جرم و  توانیماعضای جامعه 

 ر برخورد کنند.مسئله امنیت( مدارا کرده و سازگارت
به  «سیاسی بر مدارای سیاسی در آمریکا مشارکت ریتأث»( در تحقیقی با عنوان 4448) 8نسی داینین

 ، می پردازد. اینگذاردیمبر سطح مدارای سیاسی فرد  یریتأثبررسی اینکه مشارکت سیاسی چه 

از حالت انتزاعی به  شدنلیتبدکه مدارا مفهومی چند بعدی است که قابلیت  دهدیمتحقیق نشان 

 دهدیمثانویه می باشد. نتایج نشان  یهادادهعینی را دارد. روش مورد استفاده در این تحقیق، تحلیل 

تحصیالت رسمی، ایدكولوژی )لیبرال بودن(  سطح نژاد، ریتأثمدارای انتزاعی به طور قابل توجهی تحت 
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ز آموزش رسمی )آموزش و پرورش(، . مدارای انتزاعی محصولی اباشدیمو سطح مشارکت سیاسی 

و سیستم اعتقاد فرد )ایدكولوژی( است.  مشارکت(، تجربه زندگی )نژاد() یرسمیادگیری غیر 

 .باشدیمرابطه معنادار مربوط به شاخص مشارکت  نیترفیضع

گستردگی عضویت گروهی و سرمایه اجتماعی و تأثیر »( در پژوهشی با عنوان 4444) 8سیگلروژوسلین

 یهانگرشداوطلبانه و  یهاگروهبه بررسی رابطه بین عضویت در « مدارای سیاسی یهانگرشآن روی 

ه ثانوی یهادادهبرای بررسی رابطه مذکور از روش تحلیل  هاآن. اندپرداختهمدارای سیاسی در آمریکا 

که عضویت گروهی، نوع گروه و عضویت  انددهیرسدر این پژوهش به این نتیجه  هاآنه گرفته اند. بهر

 نیهمچن مختلف نقش معناداری در تعیین مدارای سیاسی دارند. یهاگروه یهابخشچندگانه در 

مختلف یک گروه روی مدارای سیاسی  یهابخشمثبت عضویت در  ریتأثنتایج این تحقیق حکایت از 

مختلف یک گروه، مدارای آنان  یهابخشدارد؛ به این معنی که به موازات افزایش عضویت افراد در 

 .ابدییمنیز افزایش 

سرمایه اجتماعی و ارتباط اجتماعی در ژاپن: مشارکت »( نیز در پژوهشی با عنوان 4444) 4ایکدا

سرمایه اجتماعی و برخی نتایج متصور برای آن از قبیل مشارکت  به بررسی« سیاسی و مدارای سیاسی

ی ؛ بدین معنباشدیمثانویه  یهادادهو مدارا پرداخته است. روش مورد استفاده در این تحقیق، تحلیل 

و نوامبر همان  4444مورد نیاز را از پیمایشی طولی که در سراسر ژاپن در آوریل سال  یهادادهکه 

 یهاانجمناست که عضویت در  از آنست، اخذ کرده است. نتایج این تحقیق حاکی سال انجام شده ا

معکوس ضعیفی با مدارا دارد. از این گذشته، نتایج این تحقیق  رابطه داوطلبانه دارای ساختار افقی،

معکوس با اعتماد نهادی دارد، بدین معنی که عدم مدارا با اعتماد  یارابطهنشان داده است که مدارا 

 نهادی هم گام است.

ش سنج هاآنتحقیقات تجربی محدودی در زمینه مدارا و ابعاد آن در ایران انجام شده است. در بیشتر  

خاص به بررسی مدارا نسبت به مجرمان نپرداخته اند  طوربهصورت گرفته و  یطورکلبهوضعیت مدارا 

ین ا رسدیما در بین مردم جامعه به نظر اهمیت مدار باوجودو تنها به اراكه آمار کلی اکتفا شده است. 

قرار نگرفته است. در تحقیقات  یشناسجامعهموضوع آنچنان که باید مورد نظر محققان و پژوهشگران 

 است. شدهپرداختهآن در فضای جامعه از منظر حقوقی و قضایی  ریتأثخاص به جرم و  طوربهخارجی 

 چارچوب نظری پژوهش

 پاتنام و یهاهینظرسرمایه اجتماعی بر مدارا نسبت به مجرمان از  ریتأثدر این مقاله برای بررسی 

راسی دموک»را در کتاب  اشیاجتماعفوکویاما استفاده شده است. رابرت پاتنام در ابتدا نظریه سرمایه 

پرداخت تالیا ای یهاالتیامدنی در  یهاسنتو در آن به مقایسه  منتشر کرد« و سنت های مدنی
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2-Ikeda 
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 راتیتأثبیرونی بر  راتیتأث(. وی در زمینه سرمایه اجتماعی با دموکراسی، عالوه بر 0:4443تولینی،)

وف نگرشی و رفتاری معط یهایژگیو یریگشکلداشته و آن را عامل  ریتأثدرونی سرمایه اجتماعی نیز 

مدنی،  یهامشارکتکمتر رسمی،  یهاانجمنو  هاشبکه درونی، طوربه: داندیمبه اجتماع در افراد 

 یاعضاعملی الزم برای شرکت در زندگی جمعی را به  یهامهارتجمعی و  هیروح عادات همکاری،

، فرصتی برای یادگیری سجایای ندینمایمهمچنان که عادات دموکراتیک را القا  هاآن. کندیمالقا  خود

(. در واقع در این تحقیق به این نتیجه رسیده است که 8511شارع پور،هستند )مدنی از قبیل مدارا 

ارتباط قوی بین عملکرد نهادی و جامعه مدنی وجود دارد همچنین وی نشان داده است که با توسعه 

 افتهیکاهشایدكولوژیک بین احزاب افراطی  یهافاصله، 8934نهادهای دموکراتیک جدید بعد از سال 

 حزبی شکوفا شده است. یهاردهرا در سراسر است و تساهل و مدا

سازمان اجتماعی  یهایژگیوپاتنام سرمایه اجتماعی را در آثار متعدد خود با سه مؤلفه، به عنوان 

 که عبارتند از: دینمایمتعریف 

: از نظر وی روابط اجتماعی افراد و تعامالت آنان با یکدیگر بنیادی ترین جزء سرمایه هاشبکهالف( 

به عنوان خاستگاه دو مؤلفه دیگر سرمایه اجتماعی یعنی هنجارهای اعتماد  هاشبکهاعی است و اجتم

را از هم جدا نموده و نوع دوم را فاقد توان  4و عمودی 8افقی یهاشبکهو همیاری مطرح شده است. او 

 که ییهاآنافقی از قبیل  یهاشبکهبرقراری اعتماد و هنجارهای همیاری معرفی می نماید. از نظر او 

هستند، چون  ترمناسب، برای تولید همکاری، اعتماد و مدارا شوندیمداوطلبانه ایجاد  یهاانجمندر 

ی و برا دهدیمآزاد را  یاوهیشاجازه تعامل در شرایط برابر و مبادله اطالعات به  کنندگانمشارکتبه 

 .آوردیمرا فراهم  هاگروهاز  یترگستردهفرصت درگیر شدن در چارچوب 

من اکنون این کار »است.  افتهیمیتعمب( هنجارهای همیاری: مالک سرمایه اجتماعی اصل همیاری 

ه شما کآنچیزی فوراٌ در مقابل انتظار داشته باشم، و شاید حتی بی  آنکهیب دهمیمرا برای شما انجام 

 «.ف مرا پاسخ خواهید دادرا بشناسم، با این اعتماد که در طول راه شما یا دیگری لط

 یرورضسرمایه اجتماعی در نظر پاتنام اعتماد است. اعتماد از عناصر  یهامؤلفهج( اعتماد: یکی دیگر از 

پذیری رفتار دیگران است که در یک جامعه  ینیبشیپبرای تقویت همکاری و مدارا بوده و حاصل 

ک ی تردهیچیپو  تربزرگ؛ اما در جوامع شودیمکوچک از طریق آشنایی نزدیکان با دیگران حاصل 

 رتروانکه توسعه مدارا را  ابدییم اعتماد ضرورتاعتماد غیرشخصی تر یا شکل غیرمستقیمی از 

 (.4444)پاتنام، گرداندیم

مشغولیت مدنی، جزء ضروری دموکراسی و  یهاشبکهنکته مهم در کار پاتنام این است که 

از  طفقمدنی عملکرد نهادی و نتایج سیاسی را نه هاشبکهباشند. موفقیت نهادی مناطق شمالی می

 یهامهارتهمکاری، همیاری و اعتماد بلکه همچنین از طریق آموزش  یهاارزش در برگرفتنطریق 

                                                           
1-horizontal networks 

2-vertical networks 
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 هنددیمقرار  ریأث، تحتاندقبیل مدارا، مذاکره و سازگاری که برای مشارکت سیاسی الزماز موردنیاز 

 قاكل« 4بین گروهی»و « 8درون گروهی»(. پاتنام تمایزی را بین سرمایه اجتماعی 85:4443)ویاللبا،

 پردازندیم هابهیغربر انسجام درونی به حذف  دیتأکبا  یگروهدرونبود. سرمایه اجتماعی 

همگن را  یهاگروهانحصاری شده و  یهاتیهو(. این نوع از سرمایه باعث تقویت 55:8513)تاجبخش،

 اهآنرا درباره افرادی که خارج از گروه  هاآن فرضشیپکه نقطه نظرات مشابهی دارند و  دهدیمشکل 

ر با دیگران مدارا کنند نظر دیگران را اشتباه تصو کهنیا. در نتیجه بیشتر از کندیمقرار دارند، تقویت 

(. سرمایه اجتماعی 84:4444و ژوسلین،)سیگلر  ابندییمو آن را تهدیدی برای موجودیت خود  کنندیم

که ما را  کندیمرا توصیف  ییهاشبکه( آن را پیوندهای افقی نامید، 8999بین گروهی که پاکسون )

ه ک کندیم. پاتنام در نهایت ادعا کندیم)یعنی غریبه ها( متصل  مانیمیصمبه افراد خارج از گروه 

در  ارتباطی یبرهاانیم، هاشبکهستند، چراکه این بین گروهی برای دموکراسی مفیدتر ه یهاشبکه

(. 80:4443)ویاللبا، دهندیمو مدارا، همکاری و انتشار اطالعات را افزایش  کنندیمجامعه را تشویق 

(؛ بدین ترتیب که مردمی 0:4444)براون، گذارندیم ریتأثاعتماد و همیاری نیز به نوبه خود بر مدارا 

با یکدیگر دارند )چه فامیلی، دوستان یا بازیکناتن بولینگ( خصوصیات  زیاعتماد آمکه ارتباطات فعال و 

. این افراد مداراجو هستند، کمتر بدبین و ابدییمگسترش  هاآنشخصی مفید به حال جامعه در 

( نیز 4443) 5(. ویدمالم411:4444خودخواه هستند و بیشتر با مشکالت دیگران همدلی دارند )پاتنام،

و برون گروهی با  یگروهدرونکرده و نشان داده است که اعتماد، اعتماد  دیتأکاعتماد بر مدارا  ریتأث

 مدارا رابطه مثبت دارند.

 فوکویاما

د که او نیز به مانن باشدیماز جمله سرشناس ترین نظریه پردازان در حوزه سرمایه اجتماعی فوکویاما 

 هیسرما پایان نظم،». او در کتاب دهدیمپاتنام سرمایه اجتماعی را در سطح کالن مورد مطالعه قرار 

نه افراد. او در کتاب  داندیم هاگروه(، سرمایه اجتماعی را متعلق به 8993« )اجتماعی و حفظ آن

به طور (« 8999فروپاشی بزرگ: ماهیت انسانی و بازسازی نظم اجتماعی )»تحت عنوان  یاجداگانه

تا اواكل دهه  8944. به نظر او از اواكل دهه کندیماجتماعی بحث  یهاارزشمشخص درباره هنجارها و 

بیشتر کشورهای غربی شاهد فروپاشی ای در نظم اجتماعی بوده اند. به نظر او این فروپاشی  8994

زرگ در سه شکل خود را نشان داده است: اول افزایش در میزان جرم، افول در اعتماد بین شخصی و ب

 (.859:8594سوم اضمحالل خانواده )فیروزجاكیان و باباكی،

فوکویاما ضمن نقد شیوه پاتنام برای اثبات فرسایش سرمایه اجتماعی در آمریکا، روش جایگزینی را  

، یک ارزش مثبت عنوانبهسرمایه اجتماعی  یریگاندازهسنجش و  یجابه. به نظر او کندیمپیشنهاد 

                                                           
1-bonding 

2-bridging 

3-Widmalm 
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نبود سرمایه اجتماعی به عبارتی و به عبارت دیگری انحرافات اجتماعی از قبیل میزان جرم و  توانیم

جنایت، فروپاشی خانواده، مصرف مواد مخدر، طرح دعاوی و دادخواهی، خودکشی، فرار از پرداخت 

کرد. فرض بر این است که چون سرمایه  یریگاندازهمرسوم  یهاروشمشابه را به مالیات و موارد 

 انحرافات اجتماعی نیز کندیماجتماعی وجود هنجارهای رفتاری مبتنی بر تشریک مساعی را منعکس 

 سرمایه اجتماعی بر جامعه از راتیتأثبالفعل بازتاب نبود سرمایه اجتماعی خواهد بود او برای توضیح 

شعاع اعتماد حرف میزند. به نظر او نحوه  یریگشکلبرون گروهی( و -شکل پیوندهای اجتماعی )درون

است. پیوندهای  رگذاریتأثدر یک جامعه  یاجتماعارتباط با افراد خارج از گروه بر ذخیره سرمایه 

با  کاهش میزان اعتماد اعضای آن گروه مستحکم اخالقی در داخل یک گروه در بعضی از موارد باعث

روابط  تواندیم. پیوندهای درون گروهی شودیم هاآنبا  مؤثرافراد خارج از گروه و کاهش همکاری 

 یماداعتیبنامید. هرچقدر این شعاع  یاعتمادیبآن را شعاع  توانیممنفی ایجاد کند که  یبرون گروه

 تواندیمتا جاكیکه  آوردیمبه جامعه پیرامون خود به وجود بیشتر باشد آن گروه موانع بیشتری نسبت 

موجب نفرت و خشونت نسبت به افراد خارج از گروه شود. اتفاقی از این نوع از نظر فرهنگی موجب 

گفت که به نظر فوکویاما سرمایه اجتماعی برای نظم  توانیممجموع  در .شودیمتقویت انگیزه فساد 

 یانشانهبرخوردار است. چراکه وجود بسیاری از مساكل در جامعه را  یاالعادهفوقاجتماعی از اهمیت 

. او به تاسی از پاتنام به فواید سرمایه اجتماعی در داندیماز عدم یا ضعف سرمایه اجتماعی در جامعه 

توسعه و حل مشکالت جامعه و در عین حال به مساكل متعدد در نتیجه فرسایش سرمایه اجتماعی 

 (.804دارد )همان، دیکتأ

 از طریق ایجاد سوکیداوطلبانه از  یهاانجمندر باال نشان داده شد طبق نظر پاتنام،  گونههمان 

موجب افزایش مدارا  دین طریقو ب پردازندیم وگوگفتبه نیز فضا به تبادل افکار و عقاید خود و 

 .گذارندیم ریتأثمدنی بر همیاری و اعتماد  یهاتیمشغولو  هاشبکهو از طرف دیگر این  دنگردیم

روهی به گبین یهاشبکهشدت بر . پاتنام بهگذارندیم ریتأثخود بر مدارا نوبهاعتماد و همیاری نیز به

در افزایش مدارا در جامعه  مؤثرو آن را  کندیم دیتأکبرهای ارتباطی و انتشار اطالعاتی عنوان میان

مرور زمان موجب نگاه گروهی بهمعتقد است که صرف داشتن ارتباطات درون. فوکویاما نیز داندمی

 و افزایش خشونت و یاعتمادیببدبینانه و منفی نسبت به افراد خارج از گروه شده و همچنین موجب 

 یریگشکلموجب  هاگروه. در نتیجه نوع روابط افراد و شودیمنفرت نسبت به دیگر اعضای جامعه 

و از طرف مقابل نیز وجود اعتماد خود دلیلی برای ایجاد ارتباطات  شودیم یاعتمادیباعتماد و یا 

 بر مدارا نسبت به مجرمان در سطح جامعه باشد. مؤثرابعادی  توانندیماست. ابعاد اعتماد و روابط 
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 مدل نظری تحقیق

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابعاد سرمایه اجتماعی بر مدارا نسبت به مجرمان ریتأث: 1مدل 

 

 پژوهش یهاهیفرض

 دارند. ریتأثاعتماد و ابعاد آن بر مدارا نسبت به مجرمان  -1

 دارند. ریتأثروابط و ابعاد آن بر مدارا نسبت به مجرمان  -4

 

 شناسی پژوهشروش

باشد. پیمایش روشی برای می 8از نوع تحقیقات پیمایشی شناختی، این پژوهشاز لحاظ منطق روش

ها، باورها، نظرات، رفتارها یا مشخصات گروهی از اعضای دیدگاه یآوردن اطالعاتی درباره به دست

 53تا  81افراد  یآماری تحقیق حاضر، کلیه یجامعه .آماری از راه انجام تحقیق است ییک جامعه

نفوس و مسکن، )سرشماری عمومی  8594باشد که طبق سرشماری سال سال ساکن شهر ساری می

 510باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول منطقی کوکران برابر با نفر می 834994(، حدود 8594

احد مشاهده و نفر افزایش داده شده است. و 044نفر بدست آمد که این مقدار برای کاهش خطا به 

مالی گیری احتگیری در این پژوهش از نوع نمونهباشد. روش نمونهسطح تحلیل در این تحقیق فرد می

ای استفاده شده گیری خوشهگیری احتمالی، در این پژوهش، از روش نمونهاست. از میان انواع نمونه

تعیین حجم نمونه، شهر را به ای در این پژوهش، پس از گیری خوشهاست. با استفاده از روش نمونه

 خوشه،مورد مطالعه بر اساس میزان تقریبی جمعیت  یچهار خوشه تقسیم کرده، و در نهایت نمونه
                                                           
1-survey 

 بین شخصی

 عام

 اعتماد

 انجمنی

 روابط

 غیررسمی

به مدارا نسبت 

 مجرمان
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با توجه به ماهیت موضوع تحقیق و مفاهیم و متغیرهای آن،  محالت، کوچه، خانه و فرد انتخاب شدند.

حضوری به روش میدانی  یبا مصاحبههای مورد نیاز تحقیق از طریق تکنیک پرسشنامه توأم داده

های پاسخگو مربوط آوری شده است. بخش اول پرسشنامه شامل سئواالتی است که به ویژگیجمع

 یاست که به بررس دهیگرد نیتدو یدر بخش دوم سؤاالت ن،یهمچنباشد. سؤال می 1شود که شامل می

تحقیق حاضر برای اطمینان از  در .شودیسؤال م 54که شامل  پردازدیمستقل و وابسته م یرهایمتغ

گیرد. ضریب آلفا کرونباخ برای سنجش ، مورد استفاده قرار می8پایایی نتایج، روش آلفای کرونباخ

ر آسان نیست بکا هاآنگیری ها، عقاید و سایر مقوالتی اندازهها، قضاوتبعدی بودن نگرشمیزان تک

-38: 8513هاست )منصورفر، ها یا مقیاسطیف یایهرود. اساس ضریب آلفای کرونباخ نیز بر پمی

آوری گردید پایایی پرسشنامه مورد نمونه جمع 04(. در این تحقیق با استفاده از اطالعاتی که از 01

 آلفا در جدول زیر گزارش شده است. جینتا بررسی قرار گرفت.

 اصلی تحقیق یرهایمتغآلفای  زانیم :1جدول 

 آلفا ضریب تعداد گویه ها شاخص

 41/4 0 اعتماد عام

 33/4 0 اعتماد بین شخصی

 40/4 3 روابط اجتماعی غیر رسمی

 34/4 4 مدارا نسبت به مجرمان

 

طوری استفاده شده است؛ و به Amosو  SPSSافزار های این پژوهش از نرمبرای تجزیه و تحلیل داده

های های تمایل به مرکز مانند میانگین و توزیعهای توصیفی )شاخصها از آمارهکه برای توصیف داده

همبستگی، استفاده شده است. به منظور  ( و برای تحلیل استنباطی از آزمونتجمعیفراوانی مطلق و 

  استفاده شده است. Amosساختاری  یسازی معادلهافزار مدلآزمون مدل نظری از نرم

 

 تعریف مفاهیم

 وابسته الف( تعریف متغیر

-در این تحقیق برای بررسی مدارای اجتماعی و به طور خاص مدارا نسبت به مجرمان از تقسیم

ری گیبندی کینگ استفاده شده است. بر اساس تعریف کینگ مدارا رفتاری، به معنای عدم سخت

رسی رنسبت به برخی از الگوهای رفتاری است که از نظر فرد نادرست هستند در این تحقیق تنها به ب

  .میپردازیمیعنی مدارا نسبت به مجرمان  هامؤلفهیکی از 

 

 

                                                           
1-Cronbach’s Alpha 
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 متغیر وابسته یهاشاخص: تعریف و 2جدول 

نوع مدارای 

 رفتاری
 و سواالت هاشاخص تعریف

مدارا نسبت به 

 مجرمان

مدارا نسبت به مجرمان ناظر بر 

شناختن حقوق و  تیبه رسم

است که  یافراد یهایآزاد

 شوند. یمنحرف تلق ایمجرم 

 با دیبا گرانید تیحفظ امن یمجرمان انگل جامعه هستند که برا

با مجرمان به  دیبرخورد کرد. نبا هاآنو بدون مالحظه با  تیقاطع

 یکه سابقه یباکس تواندیبرخورد کرد. آدم م یرانسانیغ یوهیش

. کنم یمحله زندگ کیبا مجرم در  رمیپذیجرم داشته ازدواج کند. م

 نمتوایداشته باشم. م یرفت و آمد خانوادگ هاآن اب رمیبپذ توانمیم

 داشته باشم. یهمکار هاآندر کار و تجارت با  رمیبپذ

 

 ب( تعریف متغیرهای مستقل

 سرمایه اجتماعی

 الف( اعتماد بین شخصی

تماد اع شودیمو توسعه و تقویت  گرفتهشکلاعتمادی که در روابط چهره به چهره و تعامالت اجتماعی 

باریکترین شعاع اعتماد در بین »از منظر زتومکا اعتماد بین شخصی  نیهمچن بین شخصی نام دارد.

اعضای خانواده خودمان است، که فضایی مملو از صمیمت و نزدیکی برآن حاکم است، به این ترتیب 

، میشناسیمرا به اسم  هاآنرا می شناسیم، افرادی که ما  هاآناعتماد به افرادی است که مشخصاً 

و همکاران،  هاهیهمسا. دوستانمان، میکنیم برقرارارتباط  هاآنکه ما بطور چهره به چهره با کسانی

اخص ش کیاز  ریمتغ نیسنجش ا یبرا. طلبدیماین نوع از اعتماد، صمیمت و نزدیکی قابل توجهی را 

 استفاده شده است. کرتیل اسیبا مق یا هیگو 0

 

 ب( اعتماد عام

، فامیلی، همسایگی، قومی و محلی را پشت سر از منظر جامعه شناسی اعتماد عام مرزهای خانوادگی

داشتن حسن ظن نسبت به افراد  توانیم. اعتماد عام را ابدییمو در سطح ملی گسترش  گذاردیم

(. 884:8511تعریف کرد )علی پور و همکاران، یالهیقبقومی و  یهاگروهبه  هاآنجامعه جدایی از تعلق 

 گویه ای با مقیاس لیکرت استفاده شده است. 0برای سنجش این متغیر از یک شاخص 
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 )(رسمی) روابط یا پیوندهای انجمنیج 

پیوندهای افراد در فضاهای اجتماعی که جنبه رسمی دارد. به عبارت دیگر از طریق عضویت رسمی 

حمایت از زنان، خیریه،  یهاانجمنورزشی،  یهاانجمنداوطلبانه )مانند  یهاگروهو  هاانجمندر 

  .شوندیمحمایت از محیط زیست و..( با دیگران مرتبط 

 

 ه( روابط یا پیوندهای غیررسمی

پیوند غیر رسمی دو نفر یا دو گروه از افراد در فضاهای مختلف اجتماعی را روابط اجتماعی غیر رسمی 

هایى تر از ارتباط رسمى است و بیشتر خاص گروهتر و عمیقگونه ارتباط معموالً صمیمانهاین.نامندیم

 هیگو 3شاخص  کیاز  ریمتغ نیسنجش ا یبرا .است که با هم ارتباط نزدیک و چهره به چهره دارند

 استفاده شده است. کرتیل اسیبا مق یا

 های پژوهشیافته

 توصیف اجمالی نمونه -1
مرد بودند  444زن و  444( سال شهر ساری که 81-53جوان ) 044تحقیق از بین  اطالعات این

نفر متأهل  894( درصد و 3/34نفر از پاسخگویان مجرد ) 484آوری شده است. بر این اساس جمع

باشد سال می 53و بیشترین میزان سن  81گویان ترین میزان سن پاسخباشند. کم( درصد می3/03)

درصد از پاسخگویان درآمد  4/34از همه بیشتر بوده است.  43گویان )نما( در سن اشتراک سنی پاسخ

( درصد از افراد 3/55خود را کمتر از یک میلیون تومان اعالم نمودند که بیشترین افراد نمونه بودند. )

 ا بهتعداد پاسخگویان ر نیکمترمیلیون درآمد دارند که  0( درصد بیشتر از 4/5میلیون تومان، )4تا  8

( و حداکثر میزان درآمد بدون درآمدخود اختصاص داده است. حداقل میزان درآمد افراد صفر )

( درصد هزینه در طول یک ماه خود را کمتر از 3/49باشد. بیشتر پاسخگویان )میلیون می 9444444

ی چهار ی خود را باالی ماهیانهدرصد یک تا دو میلیون، و تنها سه درصد هزینه 3/89یک میلیون، 

هزار تومان و حداکثر هزینه  844444ی افراد پاسخگو میلیون اعالم نمودند. حداقل میزان هزینه

اشد بدرصد از افراد پاسخگو که بیشترین تعداد نیز می 34باشد؛ همچنین میلیون تومان می 9444444

الس بوده است. ک 44کالس و حداکثر سواد  1تحصیالت لیسانس دارند. حداقل سواد افراد پاسخگو 

درصد، میزان سواد والدین خود را در سطح دیپلم  1/05نفر و معادل  833بیشتر پاسخگویان یعنی 

درصد از آنان میزان  (3/34( درصد از پاسخگویان میزان اعتماد بین شخصی و )38اعالم نمودند. )

( درصد در حد 1/31ن )اعتماد عام را در حد متوسط اعالم نمودند. میزان روابط غیر رسمی پاسخگویا

( 1/13( درصد کم می باشد. همچنین میزان روابط انجمنی و رسمی پاسخگویان )1/41متوسط، و )

( درصد از پاسخگویان مدارا نسبت به مجرمان را در حد متوسط و 38. )باشدیمدرصد در حد کم 

 ( درصد در حد کم اعالم نمودند.4/51)
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 هاتبیین یافته -2
و  SPSSافزار سازی اطالعات روابط بین متغیرهای وابسته و مستقل از طریق دو نرمبعد از آماده

Amos ی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت، مورد بررسی قرار گرفت. فرضیات تحقیق از طریق آماره

 آمده است. 0و  5 که نتایج آن در دو جدول

 

 و جنسیت با مدارا نسبت به مجرمان تأهلمیان وضعیت  یهانیانگیم: آزمون تفاوت 3جدول 

 

 

ضعیت و برحسبجدول فوق بیانگر آزمون تفاوت میانگین متغیر وابسته )مدارای نسبت به مجرمان( 

 که بر اساس آن باشدیمتست . جدول فوق بیانگر آزمون تیباشدیمو جنسیت پاسخگویان  تأهل

سطح  هکییازآنجاو  باشدیم متأهلمیانگین مدارا نسبت به مجرمان در بین افراد مجرد بیشتر از افراد 

امعه ج کلبه( می باشد؛ لذا این تفاوت معنادار نبوده و قابلیت تعمیم 43/4)بیشتر از  435/4معناداری 

بین زنان و مردان در مدارای نسبت به  شدهمشاهدهآماری ما را ندارد. همچنین سطح معناداری 

ین تحقیق تفاوت معناداری که بیانگر این است که بین زنان و مردان ا باشدیم 940/4مجرمان برابر با 

 جامعه آماری را ندارد. کلبهوجود ندارد و نتیجه این بخش قابلیت تعمیم 
 

 همبستگی بین متغیرهای مستقل و مدارا نسبت به مجرمان آزمون :4جدول 

 سطح معناداری میزان همبستگی متغیر

 945/4 444/4 سن

 444/4 830/4 درآمد

 485/4 85/4 سواد

 443/4 84/4 سواد والدین

 845/4 434/4 اعتماد عام

 444/4 45/4 اعتماد بین شخصی

 444/4 44/4 روابط رسمی

 444/4 81/4 روابط غیررسمی

یآماره ت سطح معناداری  متغیر جنس تعداد میانگین 

435/4  14/8  55/83 تأهلوضعیت  مجرد 484   
33/80  متأهل 894 

940/4  404/4  93/80  جنسیت زن 444 
93/80  مرد 444 



  111 1911زمستان ، چهارم شماره، دومدوره                                                جامعه شناسی فرهنگ و هنرصلنامه علمی ف

 بر اساسدهد. همبستگی بین متغیرهای مستقل و مدارا نسبت به مجرمان را نشان می 0جدول 

اطالعات فوق بین سن و مدارا نسبت به مجرمان رابطه معناداری وجود ندارد. در رابطه با درآمد و مدارا 

به این معنا که با اختالل در درآمد، میزان  باشدیمنسبت به مجرمان رابطه معنادار، مثبت و مستقیم 

اد و مدارای مجرمان، . همچنین بین سوابدییممدارا نسبت به مجرمان در بین پاسخگویان افزایش 

. در ارتباط با اعتماد عام و مدارای باشدیمسواد والدین و مدارای مجرمان نیز رابطه مثبت و معنادار 

معناداری یافت نشد. بین اعتماد بین شخصی و مدارا نسبت به مجرمان رابطه مثبت،  یرابطهمجرمان 

به این معنا که با افزایش اعتماد بین شخصی میزان مدارا با مجرمان  شودیممستقیم و معناداری دیده 

. شودیم. بین روابط غیررسمی و مدارای مجرمان نیز رابطه مثبت و مستقیمی دیده ابدییمنیز افزایش 

 همچنین بین روابط انجمنی یا رسمی و مدارای مجرمان نیز همبستگی وجود دارد.

 آزمون مدل نظری

میزان  افزارنرمطریق این  از مورد آزمون قرار گرفت. Amos افزارنرم لهیوسبه مدل نظری تحقیق

از بررسی، مدل تجربی تحقیق  بعد مورد بررسی قرار گرفت. یانمونه یهادادهبرازش مدل نظری با 

 زیر اراكه شده است. صورتبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Degrees of freedom= 4     Chi- square=  91/44     sig=       80/8 RMSEA= 80/8  

 

 ابعاد سرمایه اجتماعی بر مدارا نسبت به مجرمان ریتأث: 2 یتجربمدل 

 بین شخصی

 عام

 رسمی

 اعتماد

مدارا نسبت به 

 مجرمان

e

1 

e

1 

e

2 

e

3 

63./  

35

 

34/

 

 

 

24

 غیررسمی

 روابط

e

4 

34/

0 

51./  

36

./ 
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که از  گونههمان .باشدیمابعاد سرمایه اجتماعی بر مدارا نسبت به مجرمان  ریتأثنمودار فوق بیانگر 

بر مدارا مثبت  Beta= 0/36روابط )و  Beta= 0/34هر دو سازه اعتماد) ریتأث دیآیبرمنمودار 

بین شخصی و عام در واقع هرچه میزان اعتماد  .باشدیمروابط بر مدارا بیشتر  ریتأثهرچند  .باشدیم

در این سازه اعتماد بین  افراد بیشتر باشد افراد نسبت به مجرمان از مدارای بیشتری برخوردارند.

به همین صورت هرچه روابط رسمی و غیر رسمی در افراد بیشتر  بیشتری دارد. یکنندگنییتعشخصی 

ازه نیز متغیر روابط غیر رسمی این س در باشد رفتار آنان با مجرمان از مدارای بیشتری برخوردار است.

که افراد در فضاهای غیر رسمی مدارای بیشتری  دهدیمنتایج نشان  بیشتری دارد. یکنندگنییتع

اعتماد و ) یاجتماعدر عین حال دو بعد سرمایه  .دهندیمرسمی از خود نشان  یهاتیموقعنسبت به 

 مدارا نسبت به مجرمان را تبیین کنند. درصد از تغییرات متغیر 40روابط( با همدیگر توانسته اند 

 است. یانمونهبرازش مدل نیز بیانگر برازش قابل قبول مدل با داده های  یهاآمارههمچنین 

 

 یریگجهینت

گوناگون را  یهازبانوجود مدارا در جامعه برقراری ارتباط افراد مختلف با قومیت، نژاد، فرهنگ و 

 شودیم وگوگفتبا  توأمموجب فضایی  هاانسان. به عبارتی وجود این خصیصه در بخشدیمسهولت 

دموکراسی در بین اعضای یک جامعه است، این وضعیت در نهایت موجب  یریگشکل سازنهیزمکه 

روحیه مدارا در روابط اجتماعی بخصوص به در رابطه  وجود .شودیمروابط سالم، به دور از نفرت و نزاع 

 با افراد مجرم گامی بلند در جهت نظم بیشتر در جامعه و تعامالت سازنده میان افراد در جامعه است.

سرمایه اجتماعی بر روحیه مدار نسبت به مجرمان در میان  ریتأثاین اساس این تحقیق به بررسی  بر

براساس نظریه پاتنام و فوکویاما، میان سرمایه اجتماعی و ابعاد آن  .جوانان شهر ساری پرداخته است

با مدارا اجتماعی به خصوص مدارا نسبت به مجرمان ارتباط نزدیکی وجود دارد. این مهم نه تنها دارای 

، نسی دایین 8999، گریکار8914ناشی از مطالعات تجربی )اسکات  یهاافتهیپشتوانه نظری است بلکه 

( به طور مستقیم و غیر 8594، گالبی8519 یترکاران ،8511، شارع پور 8513ج زاده ، سرا4448

 .باشدیممستقیم نیز مؤید این امر 

ار ددهد که ابعاد سرمایه اجماعی تأثیر معنیهای دو متغیره و چند متغیر نشان مینتایج آزمون 

اند ی اجتماعی باالتری داشتهمایهو مثبتی بر مدارای نسبت به مجرمان دارند. در واقع افرادی که سر

اند؛ لذا نتایج این بخش با برخی از مدارای بیشتری از خود در رابطه با دیگران )مجرمان( نشان داده

؛ جهانگیری و 8511؛ نصراصفهانی و همکاران، 8511تحقیقات پیشین از جمله )شارع پور وهمکاران، 

 اجتماعی یسرمایه هاآنکه در  (4444و ژوسلین،  ؛ سیگلر8594؛ گالبی و رضایی، 8594افراسیابی، 

پاتنام و فوکویاما  یهادگاهیدکه از  گونههمان؛ باشداثرگذار بوده است؛ همسو می بر مدارای افراد

سرمایه اجتماعی همانند اشکال دیگر سرمایه مولد است، و برخالف انواع دیگر آن در ذات  دیآیبرم
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و  هاارزشاز  یامجموعهساختار روابط میان کنشگران وجود دارد. فوکویاما سرمایه اجتماعی را 

که اعضایی که همکاری و تعاون بین شان مجاز است، در آن  کندیمهنجارهای غیر رسمی تعریف 

 شوندینمسرمایه اجتماعی  یریگشکلخود به خود موجب  هامشارکتهستند. از نظر وی این سهیم 

از  یامجموعهمنفی باشند. پاتنام نیز سرمایه اجتماعی را  یهاارزش توانندیم هاارزشچرا که این 

و  شودیمکه موجب ارتباط بهینه اعضای جامعه  داندیم هاشبکهمفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و 

افقی که نمونه آن  یهاشبکه یریگشکلرا در بردارد. در واقع پاتنام  هاآندر نهایت منافع متقابل 

را زمینه مناسبی برای تولید اعتماد، تعاون و همکاری  باشندیم یررسمیغداوطلبانه، روابط  یهاانجمن

 .داندیمو مدارا در بین رفتار افراد 

به معنای نادیده گرفتن یا بهنجار بودن جرمی  که قبالً اشاره شد مدارا نسبت به مجرمان طورهمان 

نیست، بلکه بکارگیری سیاست رفتاری است که بتوان از فعلیت یافتن افکار  شودیمکه متهم مرتکب 

کرد.  مجرمانه بزهکاران جلوگیری کرد. در نهایت راه را برای اصالح اندیشه و رفتارهای مجرمانه باز

بسترهای اجتماعی و فرهنگی آن افزایش داد و  جرم، سطح آگاهی عموم را نسبت به مدارا نسبت به

 که در زمینه ارتکاب یانکته مساكل مربوط به کنترل جرم در جامعه را به شکل زیر بنایی حل کرد.

یا حتی برچسب زنی به کسانی است که ممکن است جرمی مرتکب  یتوجهیبمجدد جرم مطرح است 

 توانینم چراکه واقع الزم است تا اجتماع پذیری مجدد در رابطه با مجرمان صورت گیرد. در شوند.

در بحث مدارا نسبت به مجرمان از  آنچه رونیا از عمر در زندان نگهداری کرد. آخرهمه مجرمان را تا 

ازگشت مجدد آنان به زندگی عادی در جامعه است تا از این طریق هزینه تکفل اهمیت برخوردار است ب

 جامعه کاهش یابد.
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Abstract 

Nowadays toleration toward different groups’ beliefs and cultures is needed more than 

ever. This is because variety in different contexts has reached a level that life without 

having a minimum of social toleration will be impossible. In this study we specifically 

tried to evaluate the influence of social capital on toleration toward criminals in the city of 

Sari according to theories of Putnam and Fukuyama. King categorization was used in 

evaluation of toleration toward criminals. Statistical society in this study was all 18-35 

years old young people in the city of Sari. Using Cochran Formula 400 of them was chosen 

by applying multi-level cluster sampling. The data needed in this study was also gathered 

using questionnaires. Data analysis was performed using “SPSS” and “Amos” software. 

The results suggested that the structure of trust with two dimensions of “General trust” 

and “Inter-personal trust” and the structure of relations with two dimensions of “Formal 

relations” and “Informal relations” had a positive and significant effect on toleration 

toward criminals. Finally, the fitted model has been able to explain 24 percent of changes 

in the dependent variable (toleration toward criminals).Finally, the fitted model has been 

able to explain 24 percent of changes in the dependent variable (toleration toward 

criminals). 
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