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چکیده
هـا و احـزاب   تساهل سیاسی و داشتن نگرشی مبتنـی بـر اجـازه فعالیـت بـراي تمـامی گـروه       

عـدم وجـود تسـاهل سیاسـی، مـانع از ایجـاد       .سیاسی، جزئـی جداناشـدنی از دموکراسـی اسـت    
همبستگی در تحقق اهداف نظام سیاسی شده و در باالترین سطح به خشـونت سیاسـی نیـز منجـر     

تساهل سیاسی در نمونـه مـورد بررسـی    : تحقیق حاضر داراي دو بخش استپرسش. شدخواهد
در چه سطحی است؟ چه عواملی بـر تسـاهل سیاسـی اثرگـذار هسـتند؟ بنـابراین، هـدف از ایـن         
پژوهش که به روش پیمایش انجام گرفته است، سنجش تساهل سیاسی و عوامل مـؤثر بـر آن در   

با توجه به پیشـینه نظـري، متغیرهـاي سـرمایه اجتمـاعی،      . استمیان دانشجویان دانشگاه فردوسی
عنـوان عوامـل مـؤثر بـر تسـاهل سیاسـی انتخـاب        آگاهی سیاسی، تحصیالت، جنسیت و سـن بـه  

. دهند که تساهل سیاسی از وضـعیت مطلـوبی برخـوردار نیسـت    نتایج حاصل نشان می. گردیدند
سـرمایه اجتمـاعی بیشـترین اثرگـذاري را     دهـد کـه  نیز نشان مـی هاهنتایج حاصل از آزمون فرضی

همچنین، سـرمایه اجتمـاعی   . داراست و پس از آن آگاهی سیاسی و سطح تحصیالت قرار دارند
.گروهیرونبتأثیر بیشتري بر تساهل سیاسی داراست نسبت به سرمایه اجتماعی یگروهدرون

یالت، دانشگاه تساهل سیاسی، سرمایه اجتماعی، آگاهی سیاسی، تحص:واژگان کلیدي
.فردوسی
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مقدمه و بیان مسئله
هاي فکري متفـاوت در  ها و نحلهپیچیده شدن امر سیاست در جوامع و ظهور احزاب و گروه

هـایی در میـان ایـن عقایـد، دانشـمندان      سو و از سوي دیگر بـروز درگیـري  عرصه سیاسی از یک
از سـوي جـان   2براي تسـاهل دینـی  را که در آغاز 1علوم سیاسی را بر آن داشت تا مفهوم تساهل

ارائه گردید را به عرصه سیاسـی نیـز تعمـیم داده    4»در باب تساهل«در نوشته خود با عنوان 3الك
هـا و  تمایل به اجازه بیان ایـده «تساهل سیاسی که به معنی . را به کار برند5و مفهوم تساهل سیاسی

آورده شـده اسـت،   (Sullivan et al, 1979: 784)» هـاي گونـاگون  یا پیگیري منافع افـراد و گـروه  
هـاي متفـاوتی   کنـد کـه از دیـدگاه   هـایی را فـراهم مـی   آمیز افـراد و گـروه  امکان همزیستی صلح
؛)Galeotti, 2001: 275(کننـد  اي واحد زندگی مـی هاي متفاوت در جامعهبرخوردارند و با روش

صورت ذهنـی یـا عینـی بـا     فرد را به، تساهل یک رابطه دوطرفه و اجتماعی است، کهیگردیانببه
رساند که سـازش و  کند و با آگاهی از این نوع تقابل به این نتیجه میطرف مقابل خود درگیر می

).126: 1381پایا،(آمیز و پذیرش دیگري مخالف یا متفاوت، ضروري است مسالمتهمزیستی
یـد  أیاست و همواره مـورد ت دموکراسیفرضیشتساهل در برابر باورها و رفتارهاي متنوع، پ
Gibson, 2006؛Peffley and Rohrscheder, 2003(محققان و دانشمندان علوم سیاسی بوده اسـت  

؛ زیرا افراد ممکـن اسـت   Freitag and Rapp, 2015)؛ Quintelier, 2008؛ Pyatt & Paxton, 2007؛ 
هـا  لکـرد خـوب، آن  آمیز داشته باشـد، امـا بـراي یـک دموکراسـی بـا عم      کلیشه و نگرش تعصب

د، اجازه داشته باشند تا عقاید خـود را  ند که اعضاي گروهی را که دوست ندارنحداقل باید بپذیر
همچنـین بایـد در نظـر داشـت کـه هـم بـه لحـاظ         . (Verkuyten and et al, 2010:46)ترویج دهند 

) 123: 1370ه،بشـیری (تاریخی و هم به لحاظ منطقی، تساهل منزلی بر سر راه نیل به آزادي اسـت  
طور تلویحی نیز صحبت از تساهل سیاسی بـه معنـاي افتتـاح گفتمـان آزادي اعتقـاد و آزادي      و به

).Arwine and Mayer, 2012:13؛ 1388:3پور،عسگري و شارع(بیان است 
عنوان یک ارزش اجتمـاعی  عنوان یک ضرورت اخالقی، بلکه بهامروزه، تساهل سیاسی نه به

آنچـه  . مطرح گردیـده اسـت  ) Tsang, 2014: 286(گرا داراي آن باشد امعه کثرتیک جدکه بای
: آوردساخته، پیامدهایی است کـه وجـود آن بـراي جامعـه بـه بـار مـی       یتتساهل سیاسی را بااهم

عقالنـی جلـوه   جـاي مونولـوگ،  جایگزین کردن دیـالوگ بـه  ترویج نقادي و روحیه نقدپذیري، 
هـا، افـزایش   لیت اجتماعی و امکـان گفتگـو میـان افـراد و گـروه     ترویج مسئودادن فضاي جامعه،

1.Tolerance
2.Religious Tolerance
3.John Locke
4.Letter on Toleration
5.Political Tolerance
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بـه  .اعتماد و حسن ظن در کلیه روابط اجتماعی و در نهایـت افـزایش وحـدت و همگرایـی ملـی     
روحیـه  تقویـت  : توان پیامدهاي منفی عدم وجود تسـاهل سیاسـی را نیـز برشـمرد    همین منوال می

خشـونت  :کـه عبـارت اسـت از   ترین جلـوه آن تـرین و شـدید  و مهـم يروانزواطلبی، ترویج تک
تسـاهل سیاسـی، یـک جامعـه را بـه سـمت       نبـود ، گـر یدانیببه؛)Hutchison, 2014: 797(سیاسی 

).Tsang, 2014: 286(دهد ناپایداري یا سرکوب و یا هر دو سوق می
دن در جامعـه ایـران نیـز بـروز تعارضـاتی در عرصـه احـزاب و عقایـد سیاسـی و همچنـین روي دا          

اي مهـم و  دهد که مسئله تساهل سیاسی بـراي دولـت بـه مسـئله    هایی از خشونت سیاسی، نشان میرگه
ازآنجاکـه در عرصـه سیاسـی ایـران دو حـزب      ). 1370:119بشـیریه، (برانگیز تبدیل شده اسـت  چالش

پردازنـد، عـدم وجـود تسـاهل سیاسـی سـبب خواهـد        فراگیر وجود دارند که به رقابت با یکـدیگر مـی  
اي براي طرد سیاسی تبـدیل گردیـده و جامعـه را از وفـاق بـازدارد و      گردید که میدان رقابت به عرصه

جـاي اینکـه   در چنین شرایطی بـه . اي از انرژي و توان اعضاي جامعه شودسبب هدر رفتن بخش عمده
قـرار  توان افراد براي حـل مسـائل و پیشـرفت جامعـه سـاماندهی شـود، در راسـتاي مقابلـه بـا یکـدیگر           

بـر ایـن اسـاس و بـا توجـه بـه       . گیرد و احتمال ظهور و بروز خشونت سیاسی افزایش خواهـد یافـت  می
اینکه محیط دانشگاه و نگرش سیاسی دانشجویان همواره در تاریخ سیاسی ایران از عوامل اثرگـذار بـر   

ر میـان  عرصه سیاسی بوده است، هدف اصلی این تحقیق در وهله اول سنجش میزان تسـاهل سیاسـی د  
.دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و سپس بررسی عوامل مؤثر بر آن است

اهمیت و ضرورت تحقیق
عـدم وجـود تسـاهل سیاسـی سـبب      . 1:توان براي ضرورت این تحقیق برشمرددو دلیل را می

خواهد شد تا زمینه براي برخورد و خشونت سیاسی فراهم گردد؛ بنابراین به دست آوردن نمـایی  
کمبـود منـابع پژوهشـی    . 2. سـازد ضعیت این متغیر شرایط را براي بررسی دقیق آن فراهم میاز و

تـا انتهـاي   2000هـاي  بررسی در میان تحقیقات علمی بـین سـال  : در باب تساهل سیاسی در ایران
هزار مقاله و کتاب در این بـازه وجـود دارد کـه    30دهد که حدود در زبان التین نشان می2015

این در حـالی اسـت کـه تحقیقـات موجـود در      . ها موجود استدر آن» تساهل سیاسی«کلیدواژه
در این میان، سهم کارهـاي تجربـی سـنجش    1.مورد است30همین بازه در داخل کشور کمتر از 

درنتیجه، ازآنجاکه دانشـجویان  . است) پژوهش10کمتر از (تساهل سیاسی در ایران بسیار اندك 
دهـی بـه آگـاهی سـایر اقشـار مـردم نقـش        گردند و در شکلحسوب میقشر ممتازي در جامعه م

سودبرده شده Noormags.com:براي تحقیقات داخلی از سایتوWorldcat.org: براي تحقیقات التین از سایت.1
.است
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گـذاري بهتـر در ایـن    مهمی را بر عهده دارند، سنجش تساهل سیاسی آنان به شـناخت و سیاسـت  
.رساندزمینه یاري می

مبانی نظري
تبارشناسی مفهوم تساهل

هـاي  بـر پایـه  پیش از ورود به بحث تساهل سیاسی و تعـاریف موجـود از آن، نگـاهی گـذرا     
تساهل همچون سایر مفاهیم موجود در علـوم اجتمـاعی و   . مفهومی مفهوم تساهل خواهیم داشت

.است3شناختیو انسان2شناختی، معرفت1شناختیهاي هستیسیاسی، داراي پایه

شناختیمبناي هستی
نـوع  از نظـر ارسـطو سرتاسـر جهـان هسـتی را کثـرت و اخـتالف و ت       . اسـت ییارسطو،این مبنا

اش عقـل اسـت، بایـد دسـت بـه گـزینش       عنوان موجودي که جوهر حقیقیانسان به. فراگرفته است
خورد و هـر چـه تفـاوت و    بزند و در واقع سعادت او از طریق همین گزینش عقالنی و آزاد رقم می

بـراي  . تر و ارزش عمل باالتر خواهد بـود تر باشد، فرصت گزینش عقلی، بیشتکثر و اختالف بیش
ناپذیر اسـت؛ زیـرا انسـان تحـت لـواي تسـاهل،       ها وجود تساهل اجتنابها و تنوعظ این اختالفحف

هـاي رفتـاري اسـت و از ایـن طریـق زمینـه انتخـاب و گـزینش         درصدد همگون کـردن آرا و رویـه  
پـس بـه نظـر ارسـطو تسـاهل، الزمـه تکثـر و        . سازدصحیح عقلی و عمل بر اساس آن را محدود می

کننـد کـه تمرکـز    بر اساس این مبنا طرفداران تکثرگرایـی تأکیـد مـی   . ه سعادت استتبع آن الزمبه
انجامد و براي پرهیز از اسـتبداد بایـد قـدرت در    احتمال زیاد، به خودکامگی و استبداد میقدرت، به

، وجود تسـاهل نشـانی   یگردیانببه؛ )1378:13فتحعلی،(هاي مختلف توزیع شود میان افراد و گروه
).1370:120بشیریه،(وجود آن نشانی براي توتالیتاریسم است مي دموکراسی و عدبرا

شناختیمبناي معرفت
طبق این مبنا هیچ معرفـت و شـناختی،   . این مبنا، همان نسبیت در باب معرفت و شناخت است

حتـی اگـر   ). Haug, 2014: 96(یقینی و مطلق نیست؛ چراکه هـیچ حقیقـت مطلقـی وجـود نـدارد      
گونـاگون  ) ارزشی یا غیـر ارزشـی  (عیتی وجود داشته باشد، آدمیان در برداشت از آن واقعیت واق

هـاي  هستند و معیار مطلقی وجود ندارد که درسـت یـا نادرسـت و حـق یـا باطـل بـودن برداشـت        
1.Ontological
2.Epistemological
3.Anthropological
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اندازه برداشت دیگر درست یا نادرست است؛ بنابراین بهتـر  مختلف را نشان دهد و هر برداشتی به
هـا  تنها در مقابل برداشتهاي مختلف خودداري ورزد و نهاز قضاوت درباره برداشتاست انسان 

و نظریات مخالف بردبار باشد، بلکه با تأکیـد بـر جـدي بـودن خطاپـذیري در انسـان از هرگونـه        
نیز بر ایـن پایـه   1کارل پوپر). 34: 1378فتحعلی،(پافشاري و اصرار بر آرا و نظریات خود بپرهیزد 

).14: 1374بشیریه،(کید دارد تساهل تأ

شناختیمبناي انسان
سو منبع و مرجعی وراي انسـان وجـود نـدارد کـه مـالك حقانیـت       بر اساس این مبنا، از یک

یـا گروهـی   کـس یچدرنتیجه ه. ها داراي ارزش و حقوقی برابرندباشد و از سوي دیگر همه انسان
هـا، باورهـا   ارزش.)41: 1378فتحعلـی، (دارد ها و باورهاي خود بر دیگران را نحق تحمیل ارزش

تـوان  و سالیق هر فرد محترم است، مگر آنکه ضرر و زیانی براي دیگران به همراه آورد کـه مـی  
کنـد کـه   الك نیز در رساله در باب مدارا، عنوان می. از طریق قراردادهایی از آن جلوگیري کرد

ینی، عمدتاً غیر از بـاور و آیـین رسـمی جامعـه     اعمال عدم تساهل درباره شهروندانی که باور و آی
بـاور امـري   . توان افراد را با زور به قبول باورها مجبور کردعقالنی نیست؛ زیرا نمی،اندرا پذیرفته

باورهـاي اصـیل،   . شـود قابل تحمیل نیست و هرگونه اصرار در این زمینه به رواج نفاق منجـر مـی  
).133: 1381پایا،(ها به معناي تغییر هویت آنان است آنریشه در عمق جان افراد دارند و تغییر

تعاریف تساهل و تساهل سیاسی
تساهل

بـه معنـاي اجـازه دادن و ابقـا کـردن      2هاي اروپایی، از ریشه التـین تـولرو  واژه مدارا در زبان
در بیانیه اصـول تسـاهل کـه طـی نشسـت بیسـت و هشـتمین اجـالس         ). 11: 1378فتحعلی،(است 

: ها قرار گرفت، تساهل چنین تعریف شده اسـت ، مورد تصویب دولت1995ونسکو در عمومی ی
هاي متنـوع پیرامونمـان، اشـکال مختلـف آزادي     احترام گذاشتن، پذیرش و ارج نهادن به فرهنگ

، 3در فرهنـگ هـریتیج  ). (Agius and Ambrosewicz,2003: 12هاي متنوع انسان بـودن بیان و شیوه
احتـرام بـه هویـت و عقایـد و رفتـار دیگـران و شناسـایی حقـوق         : ه استتساهل چنین تعریف شد

).115: 1383زاده و دیگران،سراج(ها براي داشتن عقاید مخالف رسمی افراد و گروه
,Mendus and Edwards(آگـاهی و قصـد   ،نارضـایتی ، عناصر تنوع و اخـتالف 4مندوز و ادواردز

1. Karl Popper
2. Tolero
3. The American Heritage Dictionary
4. Mendus and Edwards
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عنـوان عمـل آگاهانـه فـرد یـا سـازمانی در       تساهل بـه . کنندرا در مفهوم تساهل شناسایی می) 12 :1987
رغـم  شود در خودداري از مخالفت و سرزنش یـا خشـونت علیـه اعتقـادات دیگـري، بـه      نظر گرفته می

ادیبـی سـده و   (اسـت  ) خـودکنترلی (مدارا اساساً شکلی از خودداري . مخالفت شخص با آن اعتقادات
بنـدي انـواع کـنش بـه اسـتراتژیک، عقالنـی و ارتبـاطی،        قسـیم هابرماس نیز در ت).355: 1392دیگران،

: 1377هابرمـاس، (دانـد  تساهل را براي برترین کنش در نظر او که کنش ارتباطی اسـت، ضـروري مـی   
مـدارا در  نخسـت؛ : توان دو اصل اساسی بـراي تسـاهل برشـمرد   شده میبا توجه به تعاریف ارائه). 158

فـرد بـه تفـاوت    و دوم؛ی کـه تفـاوت اساسـی حضـور داشـته باشـد      جـای ،دهدها معنا میعرصه تفاوت
پذیرد اما به تفاوت موجود احترام گذاشته و طی یـک اقـدام ارادي،   موجود آگاهی داشته و آن را نمی

از ســرکوب عقایــد دیگــران خــودداري کــرده و دیگــران متفــاوت را بــه رســمیت شــناخته و محتــرم   
در ترجمــه واژه تــولرانس در ). Balint, 2014: 264؛ 159: 1390جهــانگیري و افراســیابی،(شــمارد مــی

تفـاوتی، تحمـل و رواداري   هاي متفاوتی ازجمله تسامح، تساهل، مدارا، بردباري، بـی زبان فارسی، واژه
، بـین ایـن   )اعتراض و عـدم سـرکوب  (استفاده شده است؛ اما با در نظر آوردن دو اصل اشاره شده ... و

.این تفاوت بررسی شده است1در جدول شماره . عنایی وجود داردمفاهیم و تساهل تفاوت م

تفاوت معنایی تساهل و دیگر مفاهیم.1جدول شماره 
رفتار و عملکردنگرش نسبت به موضوعمفهوم
عدم رد و سرکوباعتراضتساهل

رد و سرکوباعتراضعدم تساهل
عمل ردعدم اعتراضتفاوتیبی

عمل موافقعدم اعتراضجویانه مثبتعمل مصلحت
رد و سرکوبعدم اعتراضجویانه منفیعمل مصلحت

عمل غیر موافقیدأیاعتقاد و تفداکاري
عمل موافقاعتقاد و تأییدلطف
عمل موافقاعتقادآزادي
عدم رد و سرکوبعدم اعتراضتحمل

)123: 1370بشیریه،(

رفتـار مـدنی بیشـتر بـا     : گرددقائل می1تار مدنیهابرماس تمایزي ظریف بین تساهل و رفهمچنین،
رفتـار  . هـاي عملـی هماهنـگ اسـت    آمیز اغلب با اجتناب از نزاعوفصل مسائل و رفتار تساهلجنبه حل

1. Civil Behavior



95سنجش تساهل سیاسی و عوامل مؤثر بر آن

شـود کـه بتـوان بـراي     هـایی مربـوط مـی   کند که مجادله طـرفین بـه موضـوع   مدنی تا زمانی کفایت می
هـایی مشـروع یـا    دان، یعنی اخالق و قـانون بـه تصـمیم   ها، با زبان مشترك تمامی شهرونوفصل آنحل

حتی به اجماع دست یافت، ولی اگـر باورهـاي بنیـادین طـرفین تصـادم داشـته باشـند و بـراي فرهنـگ          
نظر و وحدت به شـکل عقالنـی وجـود نداشـته و     سیاسی زبان مشترکی وجود نداشته باشد، انتظار اتفاق

).155: 1377هابرماس،(شود به تساهل ضروري میبلکه نیاز،تنها نیاز به رفتار مدنینه

تساهل سیاسی
از آن زمـان تـاکنون   . مریکا آغاز گردیدادر 1950بررسی و سنجش تساهل سیاسی در اوایل دهه 

تـرین تعـاریف تسـاهل سیاسـی     برخـی از مهـم  . تعاریف گوناگونی از تساهل سیاسی ارائـه شـده اسـت   
:اند ازعبارت

یف مفهومی تساهل سیاسیتعر- 2جدول شماره 
تأکیدتعریفمحقق

)1976(1پیترکینگ
شناسایی حق گردهمایی صاحبان عقاید 
مخالف و قائل شدن حق اعتراض براي 

هایی است که مورد تأیید فرد نیستندگروه
قائل شدن حق اعتراض 

هاي سیاسیبراي گروه
2گیبسون و بینگام

)1982(
که از هاي سیاسی به کسانی تعمیم آزادي

لحاظ سیاسی متفاوت هستند
ها قائل شدن آزادي

سیاسی موجود براي همه
نسبت به اعمال افراد در فضاي عمومی یا تساهل)2002(3وگت

هاي مدنی دیگراناحترام به آزادي
قائل شدن آزادي مدنی 

براي همه

4ات و پاکستونپی

)2007(

در نظر گرفتن اصول دموکراسی و پشتیبانی از 
ها و غیره، و هاي مدنی، حقوق اقلیتيآزاد

هایی که ها در عمل براي گروهآنه  از استفاد
مورد عالقه فرد نیستند

قائل شدن آزادي مدنی 
براي همه

)2010(5هارل
دهد تا نگرش در سطح فردي که اجازه می

گروه مختلف در بیان نظرات و یا حفظ 
هاست، آزاد باشندی که موردنظر آنیهاشیوه

أکید بر آزادي بیان ت
براي همه

6اسچوادل و گرانئو

)2014(
ها به اینکه آزادي بیان را نگرش افراد یا گروه

ها و افراد به رسمیت بشناسندبراي تمامی گروه
تأکید بر آزادي بیان 

براي همه

1. Peter King
2. Gibson & Bingham
3. Vogt
4. Pyatt and Paxton
5. Harell
6. Schwadel and Garneau
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پـذیري  نـوعی کثـرت  :شاخص اصلی تساهل سیاسی در تعاریف گوناگون، عبـارت اسـت از  
هـاي  هـاي فکـري در حرکـت   هـا و احـزاب و نحلـه   معنی حق مشارکت تمامی گروهسیاسی و به 
).266: 1377میري،(، پذیرش حضور عقاید مختلف در صحنه سیاسی یگردیانببه؛سیاسی است

پیشینه نظري و تجربی
اند کـه  دهکرمحققان و پژوهشگران علوم اجتماعی و سیاسی، متغیرهاي گوناگونی را معرفی 

در ایــن بخــش، . اثرگــذاري بــر تسـاهل سیاســی و افــزایش یــا کـاهش آن را دارا هســتند  توانـایی 
طـور اجمـال مـورد    ها بر تساهل سیاسی بهنظریات موردنظر در این پژوهش و نحوه اثرگذاري آن

.بررسی قرار گرفته است

1سرمایه اجتماعی

هـاي  تعامـل بـا گـروه   ازجمله عواملی که مؤثر بر افزایش تساهل سیاسـی، داشـتن رابطـه بـا و    
هرچه روابط اجتماعی فرد بیشتر باشـد، منـابع وي نیـز بـراي کسـب اطالعـات و       . گوناگون است

ایـن روابـط اجتمـاعی در نظریـات     . ها و آگاهی یافتن، بیشترتر خواهد بود و بلعکـس پردازش آن
. تـه اسـت  شناسی و علوم سیاسی معاصر، در مفهوم سرمایه اجتماعی مـورد توجـه قـرار گرف   جامعه

یافتـه از کـنش میـان اعضـاي     اي هدفمند و ساختمجموعه«:سرمایه اجتماعی که عبارت است از
هاي مخـتص خـود را داراسـت و تعقیـب و دسـتیابی بـه       یک گروه یا جامعه که هنجارها و قاعده

ــه    ــیده و هزین ــریع بخش ــترك را تس ــداف مش ــی  اه ــاهش م ــل را ک ــاي عم ــده ــدالهی و (» ده عب
بسـتان،  -این نوع از سرمایه، از طریـق تقویـت هنجارهـاي مسـتحکم بـده      ). 195: 1386موسوي،

;1385:13Putnam,1993:37پیــران و دیگــران،(ســازد تســهیل جریــان اطالعــات را ممکــن مــی

Dwiningrum, 2103: 147;(Uzzi & Dunlap, 2005: 54; .     سـرمایه اجتمـاعی جریـان گـردش و
هـاي  هـا و گزینـه  کند و اطالعات مفیدي در مـورد فرصـت  مبادله اطالعات را تسریع و تسهیل می

و بـه دلیـل همـین افـزایش گـردش      (Coleman, 1994: 302)مختلـف در اختیـار افـراد قـرار داده     
.اطالعات، توانایی اثرگذاري بر تساهل سیاسی را داراست

بنــابراین، فــرض اساســی و مزیــت اصــلی ســرمایه اجتمــاعی، فــراهم آوردن امکــان ارزیــابی  
شـده بـه   هـاي اجتمـاعی اطالعـات ارائـه    شبکه. است2ايطالعات از طریق ایجاد پیوندهاي شبکها

شود که نگرش افراد به بـرون گـروه   شهروندان را به لحاظ کمی و کیفی افزایش داده و سبب می

1. Social Capital
2. Network Ties
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اي از ، قـرار گـرفتن در معـرض تنـوع در شـبکه     یگـر دیـان ببه؛)Robinson, 2010: 496(تغییر یابد 
تـر الزم اسـت و   هـاي شـناختی کلـی   طور معمول براي پرورش توسعه مهـارت ط اجتماعی، بهرواب

تنوع در عقایـد و  . سازدشرایط را براي استفاده از اصول دموکراتیک انتزاعی در رفتار، فراهم می
افکار، انگیزه الزم جهت کـاهش اتکـاي کامـل بـر روي اعتقـادات را کـرده و شـرایط را جهـت         

؛(Harell, 2008: 2سـازد  ها و پـذیرش نظـرات دیگـران، مهیـا مـی     وقعیت یا ارزشدر میدنظرتجد
Harell, 2011: 726 .(سرمایه اجتماعی یک سیستم محوري اسـت کـه از بـروز    «معتقد است 1فاین

).285: 1385فاین،(» دهدکند و تساهل را افزایش میخشونت و کشمش جلوگیري می
هاي داوطلبانه بـا افـزایش میـزان تسـاهل در     ر در انجمنمعتقد است که حضو) 2000(2پوتنام

هـاي متفـاوت را گـرد هـم     هـا و دیـدگاه  ها افراد داراي نگـرش افراد همراه است؛ زیرا این انجمن
هاي متفاوت در کنار یکـدیگر قـرار گرفتـه و تعـارض نظـرات      شود تا نگرشآورد و سبب میمی

شـود تـا حضـور    ل عدم مشارکت است که سبب میدر مقابل، عدم تساهل نیز به دلی. کاهش یابد
مشـارکت  ). 2: 1388پـور، عسـگري و شـارع  (عنـوان منشـأ خطـر تلقـی گـردد      دیگريِ متفاوت به

) مثـل خـانواده  (دهـد تـا تعهـدات خـود را بـه وراي اجتماعـات طبیعـی        داوطلبانه به فرد اجازه می
جامعـه بـه صـورتی بیشـتر     تعمیم دهـد و بـدین ترتیـب بـا اعیـان فرهنگـی و اجتمـاعی در عـرض        

عنوان یـک سـازه اجتمـاعی    اما سرمایه اجتماعی به).243: 1391چلبی،(گرایانه برخورد نماید عام
انــد از ســرمایه اجتمــاعی هــا عبــارتتــرین آنهــایی اســت کــه مهــمبنــديداراي ابعــاد و تقســیم

عی معتقدند کـه تمـایز   پردازان سرمایه اجتمانظریه. گروهیگروهی و سرمایه اجتماعی بروندرون
.میان این دو، تأثیر بسزایی در روند اثرگذاري آن دارد

که به سرمایه اجتماعی قـدیم نیـز معرفـی گردیـده     3گروهی یا اتصالیسرمایه اجتماعی درون
پوتنـام از واژه  . است، به پیوندهاي اجتماعی اشـاره دارد کـه بـر تشـابه و صـمیمیت اسـتوار اسـت       

هایی استفاده کرده که با تأکید بر انسـجام درونـی بـه    گروهی براي انجمنسرمایه اجتماعی درون
؛ بنـابراین منـافعی کـه در    )96: 1385احمدي فیروزجـانی و دیگـران،   (پردازند ها میحذف غریبه

شـود، تنهـا از سـوي اعضـاي گـروه و نـه همگـان        این گروه به سبب سرمایه اجتماعی حاصل مـی 
هـا معمـوالً بـا تعـداد انـدکی از افـراد       گیرد؛ زیرا اعضاي این نوع گروهبرداري قرار میمورد بهره

گروهی هماننـد  سرمایه اجتماعی درون.(Woolcock,2001:13)همسان خود رابطه اجتماعی دارند 
ــاداري در گــروه چســب در جامعــه ــراي حفــظ وف ــه کــار مــی شناســی ب ــد هــا ب : 4،1384فیلــد(آی

1. Ben Fine
2. Robert Putnam
3. Bonding Social Capital
4. John Field
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در این نوع از سرمایه اجتماعی بر منابع شخصـی محـدود مثـل    ). Aldridge & et al, 2002: 11؛50
.شودپیوندهاي خانوادگی، همسایگی و پیوندهاي دوستی نزدیک تأکید می

. داننداي میاکثر متفکران حوزه سرمایه اجتماعی این نوع را نامناسب و ضد توسعههمهینباا
گروهـی قـوي،   ق ایجـاد وفـاداري درون  پوتنام معتقد است که این نوع از سرمایه اجتماعی از طری

هاي شدید با بیگانگان شـود و در راسـتاي اهـداف بدخواهانـه و ضـد      تواند سبب بروز تعارضمی
گرایـی و تخریـب تجلـی پیـدا کـرده      گرایـی، قـوم  اجتماعی عمل کنند و در رفتارهایی چون فرقه

)Putnam, 2000: 22(         بینجامـد و بیگانـه یـا    و بـه عـدم تحمـل و نبـود تسـاهل نسـبت بـه دیگـران
ــد  ــان بخش ــتیزي را ج ــالوه؛غیرس ــاعی درون ع ــرمایه اجتم ــراین، س ــار  ب ــه را دچ ــی، جامع گروه

شان اقدام به حـذف دیگـران   ها براي تقویت انسجام درونیکند؛ زیرا برخی گروهچنددستگی می
جتمـاعی  پـذیري ا کنند و به همین دلیل نیز خاصیت طرد کنندگی دارد و اثر منفی بر معاشرتمی
).Rhodes, 2012: 166؛ 681: 1385نوغانی و اصغرپور،(گذارد می

مطـرح  1گروهـی یـا پیونـدي   گروهـی، سـرمایه اجتمـاعی بـرون    در مقابل سـرمایه اجتمـاعی درون  
تعامـل افـراد بـا    (هـاي اجتمـاعی گونـاگون    عنوان پل ارتبـاطی گـروه  آنرا به) 2000(شود که پوتنام می

صـورت خـاص بـه پیونـد     ایـن نـوع از سـرمایه اجتمـاعی بـه     . کنـد عریـف مـی  ت) خارج از محـیط بسـته  
تقویـت  - 2تسهیل انتشار اطالعـات  - 1: اجتماعات و افراد اشاره دارد و داراي دو کارکرد اصلی است

در ایـن نـوع سـرمایه اجتمـاعی تأکیـد بـر روي       ). 174: 1387موحد و دیگران،(اتصال با منابع خارجی 
ها براي دسترسی بـه اطالعـات و حمایـت    ضاي یک گروه با اعضاي سایر گروهی است که اعیپیوندها

گروهـی،  پوتنام معتقد است سرمایه اجتماعی بـرون ). 73: 1388آزاد ارمکی و دیگران،(کنند برقرار می
آورد کـه بـراي اتصـال بـه ابزارهـا و امکانـات       افراد متعلق به تقسیمات اجتماعی متنوع را گرد هـم مـی  

هـا و  تواند هویـت کند که میشناختی فراهم مینشر اطالعات مفید است و یک بینش جامعهخارجی و 
هر چه میزان این نـوع از سـرمایه اجتمـاعی    ).Putnam, 2000: 22(تري را به وجود آورد تعامالت وسیع

نیـز در  بـه همـین دلیـل    . شـود اي باالتر باشد، امکان انجام توافقات و حل اختالفات بیشتر مـی در جامعه
گروهی کـه بـه چسـب اجتمـاعی شـهرت یافتـه اسـت، سـرمایه اجتمـاعی          برابر سرمایه اجتماعی درون

؛ بنـابراین، سـرمایه اجتمـاعی    )Aldridge & et al, 2002: 12(انـد  گروهی را روغن اجتماعی نامیـده برون
کـاهش یافتـه و   شود تا از طریق در کنار یکدیگر قرار گرفتن افراد، تضارب آراگروهی سبب میبرون

.تساهل افراد نسبت به عقاید افزایش یابد
گرفته در داخل و خارج از کشور، اثرگذاري سـرمایه اجتمـاعی بـر تسـاهل را     تحقیقات انجام

؛ Weber, 2003؛ Cigler and Joslyn, 2002؛ Miller and Sear, 1986: (انـد مـورد تأییـد قـرار داده   
1. Bridging Social Capital
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Couture and Penn 2003 ؛Paxton, 2004 ؛Harell, 2010 ؛Farrar and et al, 2010 ؛Robinson,

؛ 1383؛ چلبی و امیـر کـافی،   Eisenstein and Clark, 2014؛ Rhodes, 2012؛ Harell, 2011؛ 2010
؛ ادیبـی  1392؛ شـریفی، 1392؛ گالبـی و رضـایی،  1390؛ جهانگیري و افراسیابی،1389مقتدایی، 

پیشـینه تجربـی ذکرشـده ایـن اسـت کـه عـالوه بـر         تمایز تحقیق حاضر با ).1392سده و دیگران،
بررســی اثرگــذاري ســرمایه اجتمــاعی بــر تســاهل سیاســی، تفکیــک ســرمایه اجتمــاعی درون و   

.ها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفتگروهی نیز صورت پذیرفته و اثرگذاري آنبرون

1آگاهی سیاسی

ثر باشـد، آگـاهی افـراد از رونـدها و     توانـد بـر افـزایش تسـاهل سیاسـی مـؤ      ازجمله عواملی که می
آگـاهی  ؛گـردد معرفـی مـی  » آگاهی سیاسـی «هاي موجود در عرصه سیاسی است که با مفهوم فعالیت

هـا و حـوادث   ها از مسائل خـاص سیاسـی یـا شخصـیت    ها و ارزیابیطرز تلقی: سیاسی عبارت است از
باالتر باشد، بـدین معنـی اسـت کـه     هرچه آگاهی سیاسی فرد). 10: 1391مسعودنیا و دیگران،(سیاسی 

تـر بـه ایـن    از روندها و مسائل موجـود در عرصـه سیاسـی اطالعـات بیشـتري دارد و بـا نگرشـی وسـیع        
کنند که احتمال مشارکت شهروندان مطلـع  استدالل می2کارپینی و کیتر.اندازندها نظر میفعالیت

احتمـاالً سـایر شـرایط شـهروندي     تـر باشـد،  در امور سیاسی بیشتر اسـت و هرچـه شـهروند مطلـع    
؛ بنـابراین،  )11: 1391مسـعودنیا و دیگـران،  (دهند مطلوب نظیر تساهل سیاسی را از خود بروز می

هـاي اجتمـاعی   جویانه به فعالیتکند تا نگاهی تساهلباال بودن آگاهی سیاسی فرد بدو کمک می
ر این متغیر را مورد تأکیـد قـرار   تأثی) 2010(3در تحقیقات خارجی، وگاس.و سیاسی داشته باشد

عنـوان عـاملی مـؤثر بـر تسـاهل      داده است اما در میان تحقیقات داخلی، تاکنون آگاهی سیاسی به
سیاسی، مورد بررسی قرار نگرفته است؛ بنابراین آگاهی سیاسی براي اولین بار مورد بررسی قـرار  

.گرفته و اثرگذاري آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت

تتحصیال
اي بر اثرگذاري آن بر تساهل سیاسی تأکیـد کـرده و   ازجمله متغیرهایی است که تحقیقات عدیده

,Sullivan and et al: (انـد دهکـر وجود رابطه مثبت میان سـطح تحصـیالت و تسـاهل سیاسـی را تأییـد      

؛ Day and Bauman, 2000؛ Sullivan and Transue, 1999؛ Bobo and Licari, 1989؛ 1982
Lauderdale, 2001 ؛Peffley and et al, 2001 ؛Dineen, 2001 ؛Vogt, 2002 ؛Halpern, 2004 ؛

1. Political Awareness
2. Carpini and Keter
3. Viegas
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Hinckley, 2010 ؛Chzhen, 2013 ؛Widmalm and Oskarsson, 2013 ؛Hutchison, 2014 ؛Schwadel

and Garneau, 2014 ؛Tsang, 2014 ؛Fleming, 2014 ؛Freitag and Rapp, 2015 ــی و ؛ آزاد ارمک
.)1392؛ گالبی و رضایی،1392؛ شریفی،1389؛ مقتدایی،1388؛ ترکارانی،1388ان،دیگر

. اما در این میان، کمتر به بحث نظري درباره رابطه میـان ایـن دو متغیـر پرداختـه شـده اسـت      
ارائـه  1را تـالکوت پارسـونز  بـاره یـن هاي نظري دراترین و در عین یکی از مؤثرترین تحلیلکوتاه

تقـد اسـت کـه بـا طـوالنی شـدن دوره تحصـیل، مرحلـه دیگـري در فرآینـد           وي مع. کرده اسـت 
کنـد و درنتیجـه   تري پیدا میدر این مرحله افراد شخصیت افتراقی.گیردپذیري صورت میجامعه

مراحـل تحصـیالت   . یابـد تـر از دنیـا توفیـق مـی    منطقیحالینتر و درعبه ادراك مقوالت پیچیده
هـاي تخصصـی بـراي جوانـان،     اي و شـناخت هـاي حرفـه  خصـص دانشگاهی و مواجهه با دنیـاي ت 

پیامـد ایـن مرحلـه از    ). 188: 1391روشه،(آورد تر و ماندگارتري به وجود میپذیري عمیقجامعه
است، نگرشی متفـاوت بـه   کردههایی که کسب پذیري این است که فرد بر اساس شناختجامعه

تري عقاید و نظرات موجود در رابطه بـا مسـائل   دنیاي پیرامون خود خواهد داشت و با تساهل بیش
.کردگوناگون ازجمله مسائل سیاسی را تحلیل و بررسی خواهد 

ايمتغیرهاي زمینه
عنوان متغیر مستقل و یا کنترل انتخـاب شـده   در تحقیقات مختلف، عالوه بر متغیرهایی که به

دو متغیر جمعیت شناختی جنسـیت  ها با تساهل سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است، و رابطه آن
. و سن نیز وارد تحلیل شده و رابطه معناداري بین ایـن دو و تسـاهل سیاسـی گـزارش شـده اسـت      

جنسـیت و  . پـذیري فـرد اسـت   دلیل انتخاب ایـن دو متغیـر اثرگـذاري ایـن دو در جریـان جامعـه      
. گیـرد فـرا هـاي خاصـی را  شـود تـا فـرد ویژگـی    گیـرد، سـبب مـی   ی که بدان تعلق مییهاویژگی

گیـرد کـه بـر    هاي متفاوتی در اختیـار فـرد قـرار مـی    همچنین، با افزایش سن، اطالعات و دیدگاه
انـد  انـد عبـارت  دهکـر برخی از تحقیقاتی که وجود این رابطه را تأیید . گذاردنگرش وي تأثیر می

,Conejero؛ Hutchison, 2014؛ Hinckley, 2010؛ Peffley and et al, 2001؛ Sotelo, 1999: (از

.Freitag and Rapp, 2015)؛ 2014

چارچوب نظري
بر اساس آنچه بیان گردید و براي باال بردت قدرت تبیین، چارچوب نظري پـژوهش حاضـر   

اي از روابـط و  سرمایه اجتماعی به دلیل درگیر نمودن فرد در شـبکه : یک چارچوبی تلفیقی است
1. Talcott Parsons
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رساند تا شناخت بهتري از مسـائل  ات، فرد را یاري میدر اختیار قرار دادن حجم وسیعی از اطالع
هـا،  هاي و احزاب موجـود پیـدا نمـوده و از طریـق مباحثـه و آشـنایی بیشـتر بـا آن        سیاسی و گروه

ها پیدا نماید؛ اما این ویژگی را بر اسـاس نظریـه پوتنـام، فقـط نـوع      نگرش متفاوتی را نسبت بدان
نامـد،  گروهـی یـا پیونـدي مـی    سـرمایه اجتمـاعی بـرون   خاصی از سرمایه اجتماعی که وي آن را 

گروهی نام دارد، به این دلیل کـه فقـط   روندنوع دیگر سرمایه اجتماعی که کهیداراست؛ درحال
تنهـا تـأثیري بـر افـزایش تسـاهل      ورزد، نـه بر روابطی که فرد با گروه موجود خود دارد تأکید می

گرایانه، ضمن اثرگذاري منفی بر تساهل سیاسـی،  هاي خاصبلکه با تقویت نگرش،سیاسی ندارد
دهــد؛ بنــابراین در ایــن انــزواي اجتمــاعی و احتمــال وقــوع چنددســتگی سیاســی را افــزایش مــی 

گروهی نیـز  پژوهش، در کنار بررسی سرمایه اجتماعی، اثرگذاري سرمایه اجتماعی درون و برون
سـنجیده شـده و اثرگـذاري آن بـر     آگاهی سیاسی دیگر متغیري است که . نظر خواهند بودمطمح

اگر آگاهی سیاسی فـرد در سـطح مناسـب باشـد، نشـان از آن      . تساهل سیاسی بررسی خواهد شد
دارد که وي از روندها و حوادث و رویدادهاي موجود در عرصه سیاسی کشور داراي اطالعـات  

ختلـف سیاسـی   مناسبی است و به همین دلیل نگرشی را داراست که اجازه ظهور و بروز عقایـد م 
همچنین، با استناد به نظـر پارسـونز و بـا توجـه بـه جامعـه آمـاري کـه دانشـگاه          . داندرا بالمانع می

ها بر تسـاهل سیاسـی را کـه بـه گفتـه      است، سطوح تحصیلی موجود در دانشگاه و اثرگذاري آن
دو متغیـر . پـذیري اسـت، مـوردنظر اسـت    پارسونز بـه دلیـل روي دادن سـطح جدیـدي از جامعـه     

.اندهاي قبلی انتخاب گردیدهشناختی جنسیت و سن نیز با استناد به پژوهشجمعیت

مدل تحقیق

مدل نظري پژوهش-1مدل شماره 
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فرضیات
؛یابدبا افزایش سرمایه اجتماعی، تساهل سیاسی نیز افزایش می- 1
؛یابدبا افزایش آگاهی سیاسی، تساهل سیاسی نیز افزایش می- 2
؛ر تساهل سیاسی، تفاوت معنادار وجود داردبین زنان و مردان د- 3
؛بین سطوح مختلف تحصیالت، تفاوت معنادار در تساهل سیاسی وجود دارد- 4
.یابدبا افزایش سن، تساهل سیاسی افزایش می- 5

فرضیه فرعی
گروهی تأثیر بیشتري در تساهل سیاسی در مقایسه بـا سـرمایه اجتمـاعی    سرمایه اجتماعی برون

.گروهی دارددرون

جامعه آماري
جامعـه  »93-34کلیه دانشجویان دختـر و پسـر دانشـگاه فردوسـی مشـهد در سـال تحصـیلی        «

هـزار دانشـجوي   21جامعـه آمـاري مشـتمل بـر حـدود      . اندآماري پژوهش حاضر را تشکیل داده
.کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتري است که در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند

حجم نمونه
منظور پوشش به. نفر تعیین گردید1400گیري کوکرانم نمونه با استفاده از فرمول نمونهحج

آوري گردیـد کـه   پرسشنامه جمـع 600هاي موجود در دانشگاه، تعداد دادن هرچه بهتر دانشکده
.شدپرسشنامه وارد تحلیل 548هاي با خطاي باال، پس از بررسی و حذف پرسشنامه

گیريشیوه نمونه
و تصـادفی اسـتفاده   ) دانشـکده (اي گیـري طبقـه  گیـري، از نمونـه  این تحقیق جهـت نمونـه  در
هـا، سـهم هـر دانشـکده از     بدین ترتیب که با توجه به حجم جمعیت هر یک از دانشـکده . گردید

هـاي نمونـه   تناسب سهم بین دانشـکده ها بهتعداد کل جامعه آماري تعیین شد و درنتیجه پرسشنامه
.دانشجویان با روش تصادفی در رشته انتخاب شدند.توزیع گردید

معرفی ابزار
سـرمایه  . از پرسشنامه محقق سـاخته اسـتفاده شـده اسـت    یازآوري اطالعات موردنمنظور جمعبه

1. Cochran Formula
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اجتماعی در طیـف لیکـرت و در ابعـاد اعتمـاد اجتمـاعی، مشـارکت اجتمـاعی، شـبکه اجتمـاعی و          
ازآنجاکه هدف، سـاخت سـرمایه اجتمـاعی درون    ؛استانسجام اجتماعی مورد سنجش قرار گرفته 

یافتـه، شـبکه در دو بعـد شـبکه     بوده است، اعتماد در دو بعد اعتماد شخصی و تعمیمیگروهو برون
مقطـع  . عمودي و افقی، انسجام در دو بعد همبستگی با نزدیکان و افراد ناآشـنا سـنجیده شـده اسـت    

صـورت  سن بـه . سنجیده شد) دکتري- ارشد- ارشناسیک(تحصیلی در سه سطح موجود در دانشگاه 
بـراي سـنجش   . پرسـیده شـد  ) زن/مرد(جنسیت نیز در دو وضع . سن مداوم مورد پرسش قرار گفت

ها و آگاهی از وظـایف نهادهـاي سیاسـی کشـور     آگاهی سیاسی نیز، در دو بعد آگاهی از شخصیت
صـحیح و مـابقی نادرسـت    در هر سؤال پنج جواب طراحـی شـد کـه یـک جـواب      . طراحی گردید

بـراي سـنجش   . هاي صحیح، میزان آگاهی سیاسی مورد سـنجش قـرار گرفـت   از جمع پاسخ. بودند
ارائـه  :این رویکرد عبـارت اسـت از  . استفاده شده است1»دوستی حداقل«تساهل سیاسی از رویکرد 

و درخواسـت اعـالم   ) روهاي افراطی و میانهبا قرار دادن گروه(هاي سیاسی موجود فهرستی از گروه
Haasan and Cunningham, 2014: 292; Petersen and(نظر از پاسخگو در رابطه با هریک از آنان

et al, 2010: 583.( طراحـی گردیـده اسـت    1982این رویکرد توسط سالیوان و همکارانش در سال
)Gibson, 2013: 48(.  مقبولیــت در ایــن روش، عــالوه بــر ســنجش تســاهل سیاســی، میــزان عــدم

آزادي : انـد چنـین شوند هایی که در این روش ارائه میگویه. شوندهاي سیاسی نیز سنجیده میگروه
Gibson and؛ Harell, 2010: 408(... بیـــان، آزادي تجمـــع، برگـــزاري ســـخنرانی عمـــومی و

Bingham,1982: 603 .(عبارت است ازشدهیپرسشنامه طراح:

ساهل سیاسیتعریف عملیاتی ت.3جدول شماره 
سطوح پذیرشهاي سیاسیگروه

تلفه اسالمیؤم
کارگزاران
اعتماد ملی

جبهه پایداري
جبهه مشارکت

اهللانصار حزب
نهضت آزادي

توانند آزادانه عقاید خود را تبلیغ کنندمی
توانند سخنرانی عمومی داشته باشندمی

توانند نشریه داشته باشندمی
دها محدود شوباید فعالیت آن

گونه فعالیتی داشته باشندنباید اجازه هیچ

1. Least-liked
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روایی و پایایی
کـه میـزان همبسـتگی    2پرسشـنامه از آمـاره آلفـاي کـرون بـاخ     1جهت بررسی قابلیت اعتماد

شـده  آلفاي محاسبه. دهد، استفاده شده استهاي مربوط به یک شاخص را نشان میدرونی گویه
:ورده شده استهاي مورد بررسی در جدول زیر آبراي شاخص

هاي پژوهشپایایی شاخص.4جدول شماره 
تساهل سیاسیآگاهی سیاسیسرمایه اجتماعیشاخص

819/0792/0918/0آلفا

از میـزان آلفـاي مناسـبی برخـوردار هسـتند؛ بنـابراین       شـده یهاي بررستمامی شاخص: تفسیر
هـت بررسـی اعتبـار یـا     ج.هاي موردنظر جهت آزمون فرضیات سـود جسـت  توان از شاخصمی

در شـده یکـه بـه معنـی توانـایی سـؤاالت طراحـ      4پرسشنامه در این تحقیق از روایی سازه3روایی
جهـت روایـی سـازه، از تحلیـل     وگیـري اسـت، اسـتفاده    هاي سازه مـورد انـدازه  انعکاس ویژگی

5/0تـر از  هـایی کـه داراي بـار عـاملی کم    منظور باال بردن دقت، گویـه به. سود جسته شد5عاملی
نتایج تحلیل عـاملی در مـورد متغیرهـاي گونـاگون در جـداول      . بودند، در جدول درج نگردیدند

:زیر آورده شد
تحلیل عاملی تساهل سیاسی-5جدول شماره 

گروه

بار عاملی
اعتماد کارگزاران

ملی
جبهه 

مشارکت
نهضت 
انصار پایداريموتلفهآزادي

اهللاحزب

1761/0753/0841/0878/0
2829/0852/0828/0

: انـد شده براي سنجش این متغیر، در دو عامل شناسایی شدههاي مطرحاحزاب و گروه: تفسیر
گـردد  ، در تحلیـل عـاملی مشـخص مـی    یگردیانببه.طلباصالحو اهاي اصولگراحزاب و گروه

هـا را  تـوان آن کـه مـی  اي بوده اسـت ونهگشده بههاي ارائهکه نگرش پاسخگویان نسبت به گزینه
.نمودبندي در دو دسته جدا از هم تقسیم

1. Reliability
2. Cronbach alpha
3. Validity
4. ConstructValidity
5. Factor Analyze
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تحلیل عاملی متغیرهاي مستقل.6جدول شماره 

تغیر تحلیل 
عاملی

آگاهی سیاسیسرمایه اجتماعی
نهادهااشخاصشبکهانسجاممشارکتاعتماد

631/0720/0669/0597/0784/0802/0بار عاملی

جهــت ســنجش متغیرهــاي مســتقل پــژوهش، از روایــی مناســبی  شــدهیابعــاد طراحــ: تفســیر
.کردها متغیرهاي موردنظر را ترکیب توان از ترکیب آنبرخوردار هستند و می

هایافته
آمار توصیفی) الف

تقاطع جنسیت و مقطع تحصیلی.7جدول شماره 
مقطع

جنسیت
جمعدکتريارشدکارشناسی

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدراوانیف
611/111883/34806/143292/60مرد
524/91333/24341/62198/39زن

1136/203216/581148/20548100جمع

در متغیر مقطـع  . نددرصد دار60در متغیر جنسیت، اکثریت نسبی را مردان با حدود : توصیف
هـاي دکتـري و   دوره. درصـد اکثریـت نسـبی را داراسـت    59نیز دوره ارشـد بـا حـدود    تحصیلی 

.انددرصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده21کارشناسی نیز هرکدام حدود 

توصیف شاخص متغیرهاي مستقل و وابسته

توزیع پاسخگویان در متغیرها.8جدول شماره 
درصدفراوانیهاگزینههامتغیردرصدفراوانیهاگزینهمتغیرها

تساهل 
سیاسی

2691/49پایین
سرمایه 
اجتماعی

1246/22پایین
3387/61متوسط1234/22متوسط

867/15باال1565/28باال
548100جمع548100جمع

2/56:میانگین9/44: میانگین
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سرمایه 
اجتماعی 

اتصالی

342/6پایین
سرمایه 

اجتماعی 
پیوندي

1981/36پایین
2849/51متوسط2225/40متوسط

6612باال2923/53باال
418100جمع548100جمع

2/41: میانگین2/71: میانگین

گاهی آ
سیاسی

2984/54پایین

سن

342/6سال20زیر 
تا 20بین 1307/23متوسط

304304/78
30844/15باالتر از1209/21باال

548100جمع548100جمع
5/26: میانگین1/36: میانگین

در متغیر تساهل سیاسـی، بیشـترین پاسـخگویان تسـاهل در سـطح پـایین را انتخـاب        : توصیف
اندازه جمع پاسخگویانی است کـه تسـاهل سیاسـی    طوریکه درصد این گروه تقریباً بههب؛ اندکرده

: بازتاب این وضعیت در میانگین این متغیـر پدیـدار شـده اسـت    . انددهرکمتوسط و باال را انتخاب 
.100از 45میانگین 

در متغیر سرمایه اجتماعی، اکثریت نسبی را گزینـه متوسـط بـه خـود اختصـاص داده اسـت و       
. هاي بعدي به ترتیب سرمایه اجتماعی پایین و سپس سرمایه اجتماعی در سـطح بـاال هسـتند   گزینه

درصدي پاسخگویان در گزینه متوسط، میانگین را نیز در حد میانـه قـرار داده   60حضور بیش از 
.که میزان اندکی از حد میانه باالتر است100از 56میانگین : است

ــا درون  ــیش از (گروهــی، اکثریــت نســبی پاســخگویان  در ســرمایه اجتمــاعی اتصــالی ی 53ب
10انـد و در مقابـل کمتـر از    دهکـر ارش ، میزان باال در این نـوع سـرمایه اجتمـاعی را گـز    )درصد

به همین دلیل میـانگین ایـن نـوع از سـرمایه اجتمـاعی در      . انددهکردرصد سطح پایین را گزارش 
.100از 71میانگین : سطح بسیار مطلوبی قرار گرفته است

گروهی، اکثریت نسبی را سطح متوسـط داراسـت امـا بـه     در سرمایه اجتماعی پیوندي یا برون
اند، میانگین ایـن متغیـر   دهکردرصد نیز سطح پایین در این متغیر را انتخاب 36ینکه بیش از دلیل ا

؛ بنابراین اگر میانگین شـاخص ترکیبـی سـرمایه اجتمـاعی     100از 41میانگین : کاهش یافته است
.گروهی آن استدر حد متوسط قرار گرفته است، به دلیل پایین بودن نوع برون

بدترین وضعیت را در متغیر آگـاهی سیاسـی شـاهد هسـتیم کـه در آن اکثریـت نسـبی سـطح         
و به همین دلیل نیز شاهد افت شـدید  ) درصد54بیش از (اند دهکرپایین آگاهی سیاسی را کسب 
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.100از 36میانگین : میانگین این متغیر هستیم
اسـخگویان، اکثریـت مطلـق    شـده و توزیـع پ  در متغیر سـن نیـز بـا توجـه بـه میـانگین محاسـبه       

.پاسخگویان در دوره جوانی قرار دارند

هامیانگین تساهل سیاسی نسبت به احزاب و گروه.9جدول شماره 

شاخص
متغیر

میانگین میزان
0دامنه (

)100تا 
زیادمتوسطکم

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
2679/48782/142029/368/44مؤتلفه اسالمی

537/93117/561846/332/67کارگزاران
562/103069/551919/348/64اعتماد ملی

2506/451626/291368/245/36جبهه پایداري
635/113106/561759/318/63جبهه مشارکت

2935/351222/221333/243/41اهللانصار حزب
991/183019/54148275/60نهضت آزادي

تساهل با 
2457/441124/201919/349/40گراییاصول

تساهل با 
1051/192016/362433/441/64طلبیاصالح

ها و احـزاب مـورد بررسـی، کـارگزاران داراسـت      در میان گروهرابهترین وضعیت: توصیف
ترتیب اعتمـاد ملـی، جبهـه مشـارکت،     آن بهپس از . استکردهرا کسب 100از 67که میانگین 

ترین میانگین که به جبهـه پایـداري تعلـق    نهضت آزادي، مؤتلفه اسالمی، انصار و در نهایت پایین
همچنان که در بخش روایی نیـز بیـان گردیـد، در ایـن جـدول      . 100از 37دارد با میانگین حدود 

سـو  در یـک . چپ ایران را مشاهده نماییماصطالح راست و توان شکافی میان دو جریان بهنیز می
اسـت  50ها زیر گرا وجود دارند که میانگین هر سه آنها و احزاب منتسب به جریان اصولگروه

. انـد دهکـر را کسب 60طلب که میانگین باالي و در طرف دیگر احزاب منتسب به جریان اصالح
طلبی بازتاب یافته که شـاهد تفـاوتی   گرایی و اصالحنمود این شرایط در میانگین تساهل با اصول

نکتـه قابـل ذکـر دیگـر، تعـداد      .امتیـاز 24تفـاوتی حـدود   : گیر میان میانگین این دو هسـتیم چشم
، قـرار  8افرادي است که در طیف مورد اشاره بـراي سـنجش تسـاهل سیاسـی در جـدول شـماره       

انـد و در  ایـن جریـان بـوده   نفر مخالف هرگونه فعالیت213گرایی، در تساهل با اصول: اندگرفته
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70طلبـی نیـز   در تساهل با اصالح. اندنفر نیز موافقت کامل با این جریان سیاسی داشته100مقابل 
پاسخگو نیز موافقت کامـل  135اند و در مقابل نفر محدودیت کامل جریان چپ را خواستار شده

جــود یــک شــکاف در میــان ایــن اعــداد و ارقــام، نشــان از و. انــدبــا ایــن جریــان سیاســی داشــته
.پاسخگویان دارد

تحلیل) ب
آزمون فرضیات

شـده  هاي سنجیده شده، دو نوع آماره بـراي آزمـون فرضـیات مطـرح    با توجه به نوع شاخص
اي بودنـد از آزمـون همبسـتگی    هایی کـه در سـطح سـنجش فاصـله    انتخاب شدند؛ براي شاخص

ر سطح سنجش ترتیبی و اسـمی بودنـد از   هایی که دو براي شاخص) 10جدول شماره (1پیرسون
).11جدول شماره (2هاآماره تفاوت میانگین

آزمون فرضیات مبتنی بر همبستگی پیرسون.10جدول شماره 
شماره 
فرضیه

متغیر 
شدت معناداريمتغیر مستقلوابسته

نتیجه آزمونهمبستگی

1

تساهل 
سیاسی

تأیید564/0*000/0سرمایه اجتماعی
تأیید461/0*000/0سیاسیآگاهی 2
تأیید021/0066/0سن5
سرمایه اجتماعی 6

تأیید514/0*000/0پیوندي
تأیید010/0113/0سرمایه اجتماعی اتصالی6

01/0معناداري در سطح *

در میـان متغیرهـاي بررسـی شـده، شـاخص ترکیبـی       . گردنـد تمامی فرضیات تأیید می: تفسیر
داراي بیشترین شدت همبستگی با تساهل سیاسی اسـت و پـس از آن بـه ترتیـب     سرمایه اجتماعی 

اسـت؛  01/0در سـطح  2و 1معنـاداري فرضـیه   . انـد متغیرهاي آگاهی سیاسی و سن قـرار گرفتـه  
درصد شاهد افرایش تسـاهل سیاسـی   99احتمال بدین معنی که با افرایش هر یک این دو متغیر به

نکتـه  .است و شدت همبستگی آن نیز بسـیار پـایین  05/0غیر سن، سطح معناداري مت. خواهیم بود

1. Pearson Correlation
2. T-test
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شـده کـه تفـاوت اثرگـذاري سـرمایه      قابل توجه، خروجی آزمون در مورد فرضـیه فرعـی مطـرح   
دهد کـه سـرمایه اجتمـاعی پیونـدي یـا      نتایج حاصل نشان می. گروهی بوداجتماعی درون و برون

. گروهـی داشـته اسـت   ه اجتماعی اتصالی یا درونگروهی اثرگذاري بسیار متفاوتی از سرمایبرون
هـا قابـل مشـاهده    این تمایز هم در شدت همبستگی این دو و هم در سـطح معنـاداري آزمـون آن   

متعلــق بــه ســرمایه پیونــدي و شــدت 01/0شــدت همبســتگی بــاال و معنــاداري در ســطح . اســت
.از آن سرمایه اتصالی است05/0همبستگی پایین و معناداري در سطح 

هاآزمون فرضیات مبتنی بر تفاوت میانگین.11جدول شماره 
نتیجهمعنادارينوع آزمونمتغیر آزمونشماره فرضیه

Independent Sampleجنسیت3
T-test004/0تأیید

تاتیدAnova002/0مقطع تحصیلی4

بـراي  48و بـراي دختـران  41(شـده  در متغیر جنسـیت، بـا توجـه بـه میـانگین محاسـبه      : تفسیر
شـده در  درصد تفـاوت مشـاهده  99احتمال بهشده،انتخاب01/0و همچنین سطح خطاي ) پسران

پـذیري کـه در مـورد ایـن دو     میان دختران و پسران معنادار است؛ بنابراین، متغیر جنسیت و جامعه
.پذیرد، مؤثر بر تساهل سیاسی استصورت می

، 2/45: ، ارشـد 4/37: کارشناسـی (شـده  ین محاسـبه در متغیر مقطع تحصیلی، با توجه به میـانگ 
درصد سطح بـاالي تحصـیالت،   99احتمال شده معنادار است و بهتفاوت مشاهده) 1/52: دکتري

.بیشتر خواهد شدتساهل سیاسیمنجر به 

1مدل معادالت ساختاري

سـی رابطـه میـان    بـراي برر EQSافـزار  هـا، از نـرم  تر دادهبراي ارائه تبیینی بهتر و بررسی دقیق
سـازي معـادالت سـاختاري، ابـزاري اسـت در دسـت       مدل. ایممتغیرهاي سنجیده شده سود جسته

مـدل معـادالت سـاختاري، مـدل     . محقق جهت بررسی ارتباطات میان چندین متغیر در یک مـدل 
. دهـد شـده را نشـان مـی   کند و رابطه بین متغیرهـاي مشـاهده  نظري فرض شده را آزمون کمی می

اي از متغیرها یـک سـازه را تعریـف    کنند چطور مجموعههایی که فرض میتر، مدلاخصطوربه
؛شـوند در معـادالت سـاختاري قابـل آزمـون اسـت      ها به هم مرتبط میکند و چطور این سازهمی
دهد چگونه متغیرهـاي در پیونـد بـا یکـدیگر قـرار      نشان میمدل معادالت ساختاري، یگردیانببه

در معادله ساختاري، رگرسیون، تحلیل عاملی و تحلیل مسیر در کنار هم مـورد بررسـی   . اندگرفته

1. Structural Equation Model
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هاي و به همین دلیل تصویري بهتر از نحوه اثرگذاري متغیر) 207: 1380پور،شارع(گیرد قرار می
سـازي معـادالت سـاختاري مزایـاي     استفاده از مدل. گذاردمستقل بر متغیر وابسته را به نمایش می

قابلیـت بررسـی   ) تخمـین روابـط چندگانـه ب   ) الف: اند ازها عبارتزیادي دارد که برخی از آن
.آزمون روابط جعلی و غیرواقعی) تأثیر هم خطی پ

میان متغیرهاي انتخاب گردیده، در مـدل زیـر بـه    براي بررسی رابطه شدهیبرازش مدل طراح
.تصویر کشیده شده است

تساھل سیاسي

کارگزاران

موتلفھ

جبھھ مشارکت

اعتماد ملي

انصار

جبھھ پایداري

نھضت آزادي

0.83*

0.89*

0.82*

0.88*

0.77*

0.65*

0.82*

درون گروھي

برون گروھي

سرمایھ اجتماعي
0.40*

1.00*

شخصیت ھا

نھادھا

آگاھي سیاسي

0.55*

0.52*

سن

جنسیت

تحصیالت

0.04*

0.00*

0.09*

0.53*

0.20*

0.89*

0.83*

0.82*

0.88*

0.77*

0.65*

0.82*

0.40*

1.00*

0.55*

0.52*

0.04*

0.00*

0.09*

0.53*

0.20*

برازش مدل تحقیق.2مدل شماره 

برازش مدل پژوهش.12جدول شماره 
CFIGFIBONETTNFIIFIMFIAGFIQ2آماره

RMSFA
932/0922/0921/0930/0933/0929/0970/031/45000/0میزان

--CFI(هاي آورده شده باید یـادآور شـد کـه هفـت آمـاره      ارهدرباره آم: تفسیر IFI -NFI -

BONETT -GFIMFI-AGFI (     کـه بـین   کـرد زمانی برازنـدگی مـدل را تأییـد خواهنـد)9/0-1 (
کند که نزدیک بـه صـفر باشـد و بـیش از     هنگامی برازندگی را تأیید می) RMSFA(آماره . باشند

تفـاوت  دبر اساس جدول مربوط به خود مقایسه گردیده و باینیز ) Q2(آماري خی دو . نباشد1/0
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هـا مـورد تأییـد قـرار     بر این اسـاس، بـرازش مـدل پـژوهش در تمـامی آمـاره      . معنادار داشته باشد
.گیردمی

تفسیر نتایج مدل معادالت ساختاري
انـد نشـان   هاي موردنظر که در متغیر تساهل سیاسـی سـنجیده شـده   اثرگذاري احزاب و گروه

کـارگزاران،  : دهد که ترتیب اثرگذاري در ساخت شاخص تسـاهل سیاسـی عبـارت اسـت از    می
اهللا و جبهـه پایـداري؛   اعتماد ملی، مؤتلفه اسالمی، جبهه مشارکت، نهضـت آزادي، انصـار حـزب   

گـرا، مؤتلفـه اسـالمی شـرایط     دهد کـه در میـان جریـان اصـول    بنابراین معادله ساختاري نشان می
در میـان متغیرهـاي   . طلب در نظر گرفتـه شـده اسـت   و همسنگ جریان اصالحبهتري را داراست

مورد بررسی نیز، پس از حذف همپوشانی میان متغیرها و تحلیل مسیر در مدل مورد نظر، سـرمایه  
همچنـین در مـدل مشـخص گردیـده     53/0اجتماعی داراي بیشترین اثرگذاري اسـت بـا ضـریب    

گروهـی در سـاخت شـاخص ترکیبـی سـرمایه      عی بروناست که ضریب اثرگذاري سرمایه اجتما
گروهی است و بـه همـین میـزان نیـز اثرگـذاري      اجتماعی بیش از دو برابر سرمایه اجتماعی درون

.گروهی استآن بر تساهل سیاسی بیش از سرمایه اجتماعی درون
آگاهی سیاسی متغیر بعدي است که داراي بیشـترین ضـریب اثرگـذاري بـر تسـاهل سیاسـی       

دو بعد موردنظر در سـاخت شـاخص آگـاهی سیاسـی کـه عبـارت بودنـد از        20/0ضریب : تاس
، داراي ضریب مشابه هم در سـاخت  »ها و مسئولینعملکرد نهادها و آگاهی به جریان«آگاهی به 

شـده تسـاهل   هاي محاسـبه متغیر تحصیالت که با توجه به میانگین. شاخص آگاهی سیاسی هستند
ورود به معادله ساختاري به دو دسته تحصیالت تکمیلـی و دوره کارشناسـی   ها و براي سیاسی آن

متغیـر جنسـیت بـا    9/0ضـریب : تقسیم گردید، داراي اثرگذاري بعدي بـر تسـاهل سیاسـی اسـت    
متغیر سـن نیـز   . در رتبه بعدي اثرگذاري بر تساهل سیاسی انتخاب شده است4ضریب اثرگذاري 

معادلـه سـاختاري، شـدت همبسـتگی انـدك آن نیـز جعلـی        گرچه فرضیه آن تأیید گردید اما در
شـده  با توجه به مباحث نظري طـرح .شناسایی شده و ضریب تعیینی براي آن مشخص نشده است

ــ    ــل ســن و جنســیت و مقطــع تحصــیلی را عــواملی برم ــان شــماردیکــه در آن عام کــه در جری
حصـیلی و سـن بـر آگـاهی     گذارند، مدل اثرگذاري جنسـیت، مقطـع ت  پذیري فرد تأثیر میجامعه

:سیاسی و سرمایه اجتماعی نیز برازش گردید
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سرمایھ اجتماعي

درون گروھي

برون گروھي

آگاھي سیاسي

شخصیت ھا

نھادھا

0.67*

0.40*

0.65*

*سن

*مقطع تحصیلي

*جنسیت

0.12*

0.34*

0.33*

0.67*

0.40*

0.65*

0.12*

0.34*

0.33*

برازش مدل اثرگذاري بر سرمایه اجتماعی و آگاهی سیاسی-3مدل شماره 

سازد کـه اثرگـذاري متغیرهـاي جنسـیت و     مشخص می3نتایج حاصل در مدل شماره : تفسیر
شــده اســت تــا ضــریب تحصــیالت و ســن، بــر روي ســرمایه اجتمــاعی و آگــاهی سیاســی ســبب

در ایـن میـان، همچنـان کـه پارسـونز تأکیـد       . ها در مدل تساهل سیاسی کاهش یابداثرگذاري آن
هـا بـر آگـاهی سیاسـی و سـرمایه      کند، تحصیالت تأثیر بسزایی داشته است و باالترین ضـریب می

د تـا بـر   انـ همچنین، سن و جنسیت، اثرگذاري بیشتري بر آگاهی سیاسی داشته. اجتماعی داراست
سرمایه اجتمـاعی؛ بنـابراین، ضـریب اثرگـذاري سـرمایه اجتمـاعی و آگـاهی سیاسـی بـر تسـاهل           

ها اثرگـذار هسـتند و   سیاسی بدین دلیل است که متغیرهاي سن و جنسیت و مقطع تحصیلی بر آن
قسمت اعظـم ضـریب اثرگـذاري خـود بـر تسـاهل سیاسـی را از طریـق ایـن دو متغیـر، بـر جـاي             

.گذارندمی

گیريتیجهن
ویـژه نـوع   دهـد کـه سـرمایه اجتمـاعی و بـه     بررسی عوامل مؤثر بر تسـاهل سیاسـی نشـان مـی    

آنکـه ســرمایه اجتمــاعی  حــال. گروهــی آن تـأثیر بســزایی در افـزایش تســاهل سیاسـی دارد   بـرون 
گروهـی،  گروهی که نوع مناسب سرمایه اجتماعی است در مقایسه با سرمایه اجتماعی درونبرون

کـه سـرمایه اجتمـاعی    کـرد تـوان چنـین عنـوان    میدر نتیجه ین مناسبی برخوردار نیست؛ از میانگ
هاي یک جماعت یا گمن شافت را داراسـت کـه در   ، بیشتر ویژگییموجود در نمونه موردبررس

آن گروه نزدیک فرد مورد تأکید قرار داشته و مشارکت فـرد نیـز در سـطح مطلـوبی نیسـت؛ امـا       



113سنجش تساهل سیاسی و عوامل مؤثر بر آن

گروهـی اسـت کـه بـر سـایر متغیرهـا       کند، این سرمایه اجتماعی بروند میهمچنان که پوتنام تأکی
ازجمله تساهل سیاسی اثرگذار است؛ بنابراین یکی از دالیـل نامناسـب بـودن تسـاهل سیاسـی در      

گروهـی اسـت کـه سـبب شـده تـا       نمونه مورد بررسـی، نامناسـب بـودن سـرمایه اجتمـاعی بـرون      
.ها کاهش یابدتبع آن تساهل سیاسی آنکاهش یافته و بهاطالعات افراد نسبت به دنیاي پیرامون 

آگاهی سیاسی نیز دیگر متغیر مؤثر بر تساهل سیاسی شناسایی شده اسـت؛ امـا ایـن متغیـر نیـز      
گروهی از وضعیت مطلوبی برخـوردار نیسـت و همـین وضـعیت نیـز      چون سرمایه اجتماعی برون

آگـاهی سیاسـی نامناسـب    . میانـه قـرار گیـرد   تر از حـد است تا تساهل سیاسی نیز پایینهسبب شد
نشان از آن دارد که اطالعات و نگـرش مناسـبی نسـبت بـدان چـه در دنیـاي پیرامـون در جریـان         

.است، وجود ندارد
متغیر تحصیالت نیز که تأکید فراوانی بر آن صورت گرفته است، در معادلـه سـاختاري تأییـد    

پذیري مجـددي صـورت   افزایش دوره تحصیلی، جامعهگردد که نظر پارسونز مبنی بر اینکه با می
. هاي فرد مـورد بـازبینی و تغییـر قـرار گیـرد، صـحیح اسـت       شود تا نگرشپذیرد که سبب میمی

دارا هسـتند، ایـن تفـاوت در    راهمچنان که سطوح تحصیلی در تساهل سیاسی تفـاوت معنـاداري  
، اگـر تسـاهل سیاسـی    یگـر دیـان ببـه ؛سرمایه اجتماعی و آگاهی سیاسی نیـز قابـل مشـاهده اسـت    

بـاالتر اسـت بـه ایـن دلیـل اسـت کـه از        ،انـد هاي تحصیلی بیشتري را طـی کـرده  افرادي که سال
سو داراي سرمایه اجتماعی باالتر و روابط اجتماعی بهتر هستند و از سـوي دیگـر از آگـاهی    یک

اثرگــذاري گــردد کــهنیــز مشــخص مــی3در مــدل شــماره . تــري برخوردارنــدسیاســی مطلــوب
تحصیالت بر سرمایه اجتماعی و آگاهی سیاسی مناسب بـوده و بـه همـین دلیـل در بـرازش مـدل       

، اثرگذاري تحصیالت بـر تسـاهل سیاسـی کمتـر از سـرمایه اجتمـاعی و       )2مدل شماره (پژوهش 
آگاهی سیاسی است؛ زیرا قسمتی از این اثرگـذاري از طریـق اثرگـذاري تحصـیالت بـر سـرمایه       

.دهدآگاهی سیاسی روي میاجتماعی و 
قسمتی از اثرگذاري ایـن دو  : کنددر رابطه با متغیرهاي سن و جنسیت نیز این مسئله صدق می

متغیر بر متغیرهاي سرمایه اجتماعی و آگاهی سیاسی بوده است و به همین دلیـل در مـدل بـرازش    
در .ایی شده اسـت شده پژوهش، جنسیت اثرگذاري اندکی داشته و سن نیز فاقد اثرگذاري شناس

نتایج پـژوهش نشـان   . نهایت وضعیت نامناسب تساهل سیاسی نشان از وجود شکاف سیاسی است
توانـد بـه دو   این عدم تساهل می. رو هستیمدهد که با نوعی عدم تساهل در عرصه سیاسی روبهمی

کنـد و  مـی سـازي  عقاید قالبی که پیچیدگی جهان اجتمـاعی را تقلیـل داده و سـاده   . 1: دلیل باشد
تعصـب، کـه بـه    . 2شـود  باعث سوگیري در انتخاب و تفسیر و نگهداري اطالعات اجتمـاعی مـی  

گویـان در  قـرار گـرفتن پاسـخ   .شودهمراه ابعاد اعتقادي و رفتاري و عاطفی خاص آن فهمیده می
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دو سوي طیف نگرش سیاسی، حکایت از این امر دارد کـه دو قطـب در نگـرش سیاسـی وجـود      
ایـن رویـداد   . اند و نسبت به یکدیگر نیز نگرش مناسبی ندارنـد روي هم قرار گرفتهبهدارند که رو

اي را حکایـت  یا قطاعی شدن جامعه دارد و تقابـل دو طیـف اندیشـه   » 1تقسیم شدن«نشان از آغاز 
اي پیچیده و در حال تغییر که مدارا داشـتن در  هم در جامعهپیامد قطاعی شدن جامعه آن. کندمی

ناپذیر است، این است که جامعـه را از وفـاق و نظـم پویـاي خـود بـاز خواهـد داشـت و         آن گریز
جاي اینکه تـوان افـراد   به. شوداي از انرژي و توان اعضاي جامعه میسبب هدر رفتن بخش عمده

در . گیـرد براي حل مسائل و پیشرفت جامعه ساماندهی شود، در راستاي مقابله با یکدیگر قرار می
همچنـان کـه ذکـر    . احتمال ظهور و بروز خشونت سیاسـی افـزایش خواهـد یافـت    چنین شرایطی

اي در جامعـه . بـین گروهـی اسـت   لگردید، یکی از دالیـل چنـین شـرایطی محـدود بـودن تعامـ      
گروهی برتري دارد، تنها یـک منبـع بـراي کسـب     گروهی بر سرمایه اجتماعی برونسرمایه درون

ره نزدیکان فرد است که روابـط عمـودي موجـود در آن    هم دایدانش و آگاهی وجود دارد و آن
این شرایط سبب خواهد شد تا فضـاي  . بیشتر در جهت افزایش و تأکید بر همبستگی درونی است

ایـن در  . ببـرد بر نگرش سیاسی اعضـاي جامعـه حـاکم شـده و مجـال گفتگـو را از بـین        یدوقطب
ورزي از سوي افراد جهت زنـدگی  لهابرماس، در چنین شرایطی تساهشرایطی است که به گفته

مدنی کنش ارتباطی، امري گریزناپذیر است؛ بنابراین، قرار گـرفتن در معـرض عقایـد دیگـران و     
داشتن مراوده با افراد گوناگون، سبب خواهد شد تا تسـاهل سیاسـی فـرد افـزایش یابـد و شـرایط       

.براي کنش سیاسی عقاید گوناگون سیاسی، مناسب گردد

1. Divided Society
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