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مقدمه و بیان مسأله

به نگرش ها و رفتارهاي فرزندان نقش بسيار پررنگاي دارد .از

جهان امروز ،جهان تفاوتها است .در جوامع پيش از صنعت،

بين عوامل مطرح شده در حيطة خانواده ،عواملي كه بر مداراي

همگوني زيادي بر اجتماع حااكم باود و تفااوت و تمايزهااي

1

اجتماعي فرزندان مؤثر هستند به سبکهااي تربيتاي والادين ،
9

1

اجتماعي چنداني در جامعاه وجاود نداشاتم اماا باا تغييار و

شبکة روابط اجتماعي خانواده و دينداري خاانواده مايتاوان

تحوالتي كه در چند سدة اخير روي داده ،چهرة جهان بهطاور

اشاره كرد.

كلااي دگرگااون شااده اساات .ارتباطااات گسااتردة بااينالمللااي،

دربارة تأثير سبک هاي تربيتي بر مداراي فرزندان به ننرياة

فائق آمدن انسان بر محادوديت هااي پيشاين و روبااروياي باا

آدورنو اشاره ميشود .او معتقد است افرادي كاه ويژگايهااي

افرادي را سبب شده اسات كاه از جنباههااي گونااگون باا او

اقتدارگرايانه دارند و تحمل كمي از خود نشان ميدهند ،ازننر

متفاااوت هسااتند .گسااترش شهرنشاايني نيااز اياان وضااعيت را

تربيتي دچار مشک ت اساسي و تحت انضباط سخت و شديد

تشديده كرده است و انسانهاا در تعاام ت خاود باا كسااني

هستند و ارتباط صميمي با والدين خود ندارند (

روبهرو مي شوند كه برخ ف زندگي روستايي با آنها شاباهتي

 .)2008از ديگر عوامل خانوادگي مؤثر بر مدارا ،شابکة رواباط

ندارند .اين وضعيت در ك ن شهرها بسيار شديدتر مايشاود.

اجتماعي خانواده است .فرضية تمااس داللات مايكناد مادارا

در اين شهرها به دليل وجود صنعت ،آموزش مناسب ،مشاالل

بيشتر در ميان مردمي است كه با شبکه هااي اجتمااعي متناوع

متعدد و  ،...افراد زيادي براي دستيابي به كيفيت زنادگي بهتار

سروكار دارند و در موقعيت اجتماعي مختلف حضوري فعاال

به اين شهرها مهاجرت ميكنند .اين مهاجرتها انسانهاايي از

دارند ( .)Côté et al., 2013براساس اين فرضايه ،گفتناي اسات

فرهنگ ها و آدابورسوم مختلف را دور هم جمع ميكند .اين

خانواده هايي كه شابکة وسايعي از رواباط دارناد ،اعضااي آن

تفاوت ها ممکن اسات در جامعاة متک ار كناوني ،درگياري و

به دليل روباهروشادن بيشاتر باا تفااوتهاا و نقاش فعاال در

خشونت را موجب شودم زيرا بسياري افراد ،اين تفااوتهاا را

موقعيت هاي اجتماعي ،ظرفيات بسايار بيشاتري باراي انجاام

برنتافته اند و به دنباال ايجااد يکسااني و همگاوني در جامعاه

كنش هاي مداراگرايانه خواهند داشت .درباارة تاأثير ديناداري

هستند .مدارا ،7سبب مي شود تا شهروندان باا ايان تفااوتهاا

خانواده بر مداراي فرزندان به ديدگاه دوركيم اشاره مايشاود.

كنار بيايناد و آنهاا را بیذيرناد .مادارا را مايتاوان پاذيرش و

دوركيم معتقد اسات متاون مقادس باهدليال وجاود اصاول و

كنارآمدن با افراد و گروه هايي تعرياف كارد كاه ازننار نناام

نشانههايي كه براي رفتارهاي مؤمناان تجاويز مايكناد ،رفتاار

ارزشي و عقيدتي با ما متفاوت هستند (.)Kobayashi, 2010

مؤمنان را جهت مي دهد و آنها را نسبت به رفتارهاي خارج از

Duriez et al.,

به ننر ميرسد دربارة مداراي اجتماعي در ميزان و شادت

چارچوب اين متون حساس مايكناد (.)Corcoran et al., 2012

آن در كنشهاي روزمرة افراد با تفاوتي اساسي روبهرو هستيم.

در چنين وضعيتي طبيعي باه ننار مايرساد در خاانوادههااي

عوامل مختلفي بر ميزان مداراي اجتماعي مؤثر هستند كه يکي

مذهبي بهدليل وجاود قواعاد و هنجارهااي ماذهبي ،فرزنادان

از آنها نقش خانواده است .خانواده ،مکاني است كه فرد مادت

نسبت به اموري مداراي كمتري از خاود نشاان مايدهناد كاه

طوالني از عمر خود را در آن ميگذراند و بسياري از ارزشها

خارج از چارچوب دين قرار گرفته باشد.

و هنجارها را در خود دروني ميكندم بنابراين در جهاتدهاي

دربارة ضرورت اين پاژوهش باه چناد نکتاه مهام اشااره
مي شود :نخست ،ايران از معدود كشورهاي جهان است كه در

1

Toleration
Parenting styles of parents
3
Netwok Of Family Social
4
Religiosity family
2

آن تنوع قومي ،ديني ،مذهبي ،زباني و  ...بسيار زياادي وجاود
داردم در صورتي كه افراد متعلق به گاروههااي قاومي ،ديناي،
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مذهبي و  ،...گروه هاي متفاوت با خود را در كشاور نیذيرناد،

اينکه در پژوهشهاي گذشته به تأثير اين متغير بار مادارا توجاه

جامعه دچاار مشاک ت بنياادي خواهاد شاد و خشاونت در

چنداني نشده است ،انجام اين پژوهش ضروري به ننر ميرسد.

جامعه رواج خواهد يافت .در چناين شارايطي آن چاه باعا
همبستگي اجتماعي خواهد شد ،گسترش فرهناگ مادارا باين

پیشینة تجربی

شهروندان اساتم زيارا مادارا سابب مايشاود افاراد جامعاه،

بررسي مقاالت و پژوهشهاي انجامشده درزمينة مادارا نشاان

تفاوتها را به عنوان امر بديهي در جامعه بیذيرناد و از انجاام

ميدهد پژوهشهاي كمي در ايران در اينباره صاورت گرفتاه

اعمال خشونتآميز در برابر ديگري خودداري كنند.

است كه به برخي از آنها اشاره ميكنيم.

از سوي ديگر ،نزديک به يک قرن است كاه مدرنيتاه وارد

سااراجزاده و همکاااران ( )7939در پژوهشااي بااا عنااوان

جامعااة ايااران شااده اساات .تااا قباال از ورود مدرنيتااه ،ايااران،

«بررسي رابطة ميزان دينداري و انواع آن با مداراي اجتمااعي»

جامعهاي سنتي داشت و ارزشهاي سنتي بار رفتاار و انديشاه

را در دانشگاه انجام دادند .نتاي اين پاژوهش نشاان مايدهاد

مردم حاكم بودم اما با ورود انديشههاي مدرن و تکنولوژي باه

تأثير ميزان دينداري بر ابعاد و مؤلفه هاي مدارا متفاوت اسات.

ايران ،تا حدود زيادي چهرة ايران دگرگاون شاد .در گذشاته،

هرچه افراد ديندارتر باشند ،مداراي آنان نسبت به مسائلي ننير

صرفاً يک ننام فکري سنتي تبليغ ميشدم اما بهتدري طبقاات

جرم ،مسائل جنسي و ارتباط با ليرمسلمانان كمتار اساتم اماا

جديد كم كم به بيان انديشه هاي خود پرداختناد و ارزشهااي

دينداري بر مداراي سياسي ،مداراي قاوميتي و ماداراي مليتاي

نويني به جامعه ايران وارد كردند .همسو با اين تغيير در حيطة

تأثير چنداني ندارد .همچنين ،تأثير انواع ديناداري كاه در ايان

انديشه ،سبک زندگي و رفتار مردم نيز دچار تغييرات اساساي

پژوهش ،ك رتگرا ،شمولگرا و انحصارگرا را شامل ميشوند،

شد .اين وضعيت تا امروز هم ادامه داشته و مدرنيته بر انديشه

از ميزان دينداري بيشتر است.

و عمل گروه زيادي از ايرانيان تأثير گذاشاته اسات .در چناين

شااارعپااور و همکاااران ( )7933در پژوهشااي بااا عنااوان

وضعيتي در كنار پيامدهاي م بت ،پيامدهاي منفي هم باراي آن

«بررسي رابطة بين سرماية اجتماعي با مدارا در بين دانشجويان

در ننر گرفته ماي شاودم زيارا در ايان شارايط ممکان اسات

دانشگاه هاي تهران و ع مه طباطباايي» باه ايان نتااي دسات

گروههاي سنتي جامعه ،ارزشهاي مادرن را باهدليال نداشاتن

يافتند كه از بين تمام ابعاد سارماية اجتمااعي ،اعتمااد نهاادي

تناسب با ننام فکري خودشاان زيار ساؤال ببرناد و آن را در

رابطة معکوس و معناداري با تمام ابعاد مداراي اجتماعي دارد.

مقابل هويت سنتي خويش در ننر بگيرند .در چنين وضاعيتي

همچنين ،رابطة مستقيم و معناداري بين مشاركت در شبکههاي

امکان مقابله از راههاي خشونتآميز از طرف گروههاي سانتي

ليررسمي سياسي و شبکة رسمي با ابعاد مدارا مشااهده شاده

دور از ذهن نخواهد بودم زيرا اين گاروههاا هويات خاود را در

است .نتاي تحليل رگرسيوني نشان ميدهد از ميان متغيرهااي

معرض خطر و فروپاشي ميبينند .همچنين ،ممکن است برخاي

سرماية اجتماعي و متغيرهاي زمينه اي ،چهار متغيار اعتماادي،

اعضاي جامعه كه سابک زنادگي مادرني دارناد ،باه مقابلاه باا

ساان ،شاابکههاااي ليررساامي سياسااي و ساارماية اجتماااعي

انديشههاي سنتي ،تخريب و حتي تحقيار افارادي بیردازناد كاه

انحصاري و ارتباطي مهمترين تبيينكنندههاي مدارا هستند.

براساس اين ارزشها زندگي ميكنند .در اين ميان ،مادارا نقاش

نتاي پژوهش گ بي و رضايي ( )7931با عناوان «بررساي

بسيار مؤثري ايفا ميكندم زيرا باا نهاديناهشادن فرهناگ مادارا،

تااأثير مشاااركت اجتماااعي باار مااداراي اجتماااعي در بااين

گروههاي سنتي و مدرن ،انديشهها و رفتارهاي مخالف خاود را

دانشجويان» نشان داد ميازان ماداراي اجتمااعي باا مشااركت

ميپذيرند و از رفتارهاي سركوبگرايانه دوري خواهناد گزياد.

اجتماااعي و ابعاااد سااهگانااة آن (فعالياات مشاااركتي ،روحيااه

در كنار اين دو عامل مهم و اهميت نقش خاانواده و باتوجاهباه

مشاركتي و گرايش به مشاركت) ،رابطاة مساتقيم و معنااداري
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داردم اما مداراي اجتماعي و مشاركت براساس وضعيت تأهال

عوامل و پيامادهاي مادارا» انجاام شاد .نتااي بياان مايكناد

دانشجويان معني دار نبود .در باين متغيرهااي زميناهاي ،متغيار

تحصي ت والدين ،استفاده از رسانهها ،امکانات زندگي ،درآمد

مقطع تحصيلي تأثير معنيداري بر ماداراي اجتمااعي دارد .در

خانواده ،روابط اجتماعي و فعاليتهاي مدني اعضاي خاانواده،

نهايت تحليل رگرسايون نشاان داد  %71/3از تغييارات متغيار

رابطة معنيداري با ميزان حاكميات مادارا در فضااي خاانواده

مداراي اجتماعي با ابعاد سهگانة مشاركت تبيين ميشود.

اساات .در ميااان عواماال مااؤثر باار ماادارا ،روابااط و مياازان

نتاي پژوهش شريفي ( )7931با عناوان سانجش ماداراي

برخورداري از امکانات زندگي بيشترين تأثير را بر مادارا دارد.

اجتماعي و عوامل اجتمااعي ماؤثر بار آن در باين شاهروندان

دربارة پيامدهاي مدارا نيز نتاي نشان داد مدارا رابطة معکوسي

ساكن تهران نشان داد از آزمون همبستگي و تجزياه و تحليال

با تمايال اعضاا باه تارن خاانواده ،انحرافاات و دوروياي در

دادهها در اين پژوهش نشاندهندة وجاود رابطاة معناادار باين

خانواده دارد (جهانگيري و افراسيابي.)711 :7937 ،

احساس امنيت ،اعتماد اجتماعي و شبکة روابط درون گاروه و

حسيني و همکاران ( )7933در پژوهشي با عنوان «بررسي

نبود رابطة معنادار بين شابکة رواباط بارون گاروه و ماداراي

تأثير خانواده بر جامعه پذيري سياساي» انجاام دادناد .در ايان

اجتماعي است .همچنين ،يافتههاا نشااندهنادة وجاود رابطاة

پژوهش يکي از ابعاد جامعه پذيري سياسي ،بردبااري سياساي

معنادار بين متغيرهاي زمينهاي از جمله جنس ،وضعيت تأهال،

بااود .نتاااي بيااان ماايكنااد متغيرهاااي مياازان مشاااركت در

اشتغال ،تحصي ت و مداراي اجتماعي و نباود رابطاة معناادار

تصااميمگيااريهاااي خااانواده ،توزيااع قاادرت در خااانواده،

بين سن و متغير وابستة پژوهش است.

مذهبي بودن خانواده و شيوة تربيت خانوادگي با جامعهپاذيري

زالاايزاده و همکاااران ( )7939در پژوهشااي بااا عنااوان
«پيشبيني ابعاد مداراي اجتماعي براساس سابک هااي هويات

سياسي ارتباط ندارد و باا طارح مباحا

سياساي در خاانواده

رابطة معنيدار دارد.

شناختي  -اجتماعي در دانشجويان» انجام دادند .نتاي تحليال

زارعي و حسني ( )7939در پژوهشي باا عناوان «بررساي

رگرسيون نشان داد سابک اط عااتي پايشبينايكننادة م بات

تأثير خانواده بر رشد اجتماعي دانش آموزان اساتان كرمانشااه»

مداراي عقيدتي ،سياسي و هويتي است .همچنين ،ايان سابک

به اين نتاي دست يافتند كاه متغيرهااي مرزهااي خاانوادگي،

بهصاورت منفاي ماداراي رفتااري را پايشبيناي كارد .سابک

ساختار قادرت خاانواده و سابک تربيتاي دموكراتياک رابطاة

سردرگم پيشبينايكننادة منفاي ماداراي سياساي ،عقيادتي و

مستقيم و معناداري با رشد اجتماعي دارند .همچنين سبکهاي

هويتي بودم درحاليكه ماداراي رفتااري را باهصاورت م بات

تربيتي اقتدارطلبي ،بي مسئوليتي ،بد رفتاري والدين با فرزنادان

پيشبيني ميكرد.

و تضاد والدين با هم رابطاة معکاوس و معنايداري باا رشاد

بررسي اين پژوهشها بيان ميكند به نقش خانواده در مدارا
توجهي نشده است .همچنين ،كارهاايي كاه در حاوزة خاانواده

اجتماعي دارد .همچنين ،پايگاه اجتماعي و اقتصاادي و سابک
تربيتي سهلگيرانه با رشد اجتماعي رابطهاي نداشتند.

انجام شده ،به تأثير اين متغير (خانواده) با مفااهيم مشاابه مادارا

روشنايي ( )7933در پژوهشي با عنوان «تأثير عوامل فردي

ننير اقتدارگرايي ،سازگاري اجتمااعي ،جامعاهپاذيري سياساي،

و خانوادگي بر سازگاري دانشجويان با محيط دانشگاه» به ايان

مشاااركت سياسااي ،نگاارش بااه دموكراسااي ،باورپااذيري بااه

نتاي دست يافتند كه بهبود صميميت پدر و مادر ،حمايت پدر

دموكراسااي و  ...اشاااره كاارده اسااتم البتااه در پژوهشااي كااه

و مادر ،وضعيت آموزشي و اقتصادي پدر و مادر بر ساازگاري

جهانگيري و افراسيابي ( )7933انجام دادند به نقاش متغيرهااي

دانشجو تأثير ميگذارد.

خانوادگي بر مدارا در خانواده توجه شده است.
پژوهشي با عنوان «مطالعة خانواده هاي شهر شيراز درزمينة

لباريبنااب و پيشااهنگ ( )7937در پژوهشاي باا عناوان
«رابطة صلهرحم با سازگاري اجتماعي نوجوانان» انجام دادناد.
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نتاي نشان داد صلهرحم تأثير معناداري بر سازگاري اجتمااعي

وجود دارد .همچنين در ايان پاژوهش ،رابطاه اي باين سابک

نوجوانان دارد.

تربيتي اقتدارگرايانه و قوممداري فرزندان مشاهده نشد.

زارعيااان ( )7931در پژوهشااي بااا عنااوان «بررسااي تااأثير

كارلسون و لويني ،)1985( 1پژوهشاي باا عناوان «بررساي

شخصيت مستبدانه والادين بار نگارش دانشاجويان دانشاگاه

انتقال نگرش هاي نژادي از پدران به پسران» انجام دادند .براي

تهران به دموكراسي» به اين نتيجه رسيد كه شخصيت مستبدانه

بررسي نگرش نژادي از مقياس فاصاله قاومي اساتفاده شاد و

والدين با مشاركت سياسي پايين دانشجويان و نيز با احسااس

پدران و پسران به اين مقياس پاسخ دادناد .ايان مقيااس ،ساه

برابري ،آزادي و باور م بات باه آزادي در دانشاجويان دختار

آيتم كاركردن با فردي از نژادهاي ديگار ،ازدواج باا فاردي از

نمونه رابطة مستقيم و معنادار دارد.

نژادهاي ديگر و همخانهشدن باا فاردي از نژادهااي ديگار را

نورالدين اهللدادي ( )7931در پژوهشي با عناوان «بررساي

شامل مايشاد .نتااي نشاان داد رابطاة م بات متوساطي باين

عوامل اجتماعي  -فرهنگاي ماؤثر بار باورپاذيري دموكراساي

نگرشهاي پدران و پسران وجود داردم اما دربارة خانوادههااي

(مورد مطالعه :دانشجويان دانشاگاه اصافهان)» باه ايان نتااي

سياهپوست هيچ رابطهاي يافت نشد.

دست يافتند كه بين ساختار خانواده و باورپاذيري دموكراساي

كااار پژوهشااي ابااراين و همکااارانش )1999( 9بااا عنااوان

رابطااة معناااداري وجااود داردم يعنااي ساااخت خااانوادهاي كااه

«بررسي تأثير والدين بر نگرشهاي نژادي» صورت گرفت .در

انعطاف و آزادي بيشتري داشته باشد بر باورپذيري دموكراسي

اين پژوهش ،آزمونهاي مشاابهي باه والادين و فرزنادان داده

تأثير م بت دارد.

شد .اين آزمونها ،نگرشهاي تعصبآمياز نسابت باه اماوري

كيهاني ()7931در پژوهشي با عنوان «بررسي عوامل ماؤثر

مانند ايدز ،افراد چاق ،هامجانسگراياي ،افاراد ساياهپوسات،

بر مشاركت سياسي دانشجويان» به اين نتيجه رسيد در خانوادة

كليشههاي نقشهاي جنسيتي زنان و مردان را سانجيده اسات.

استبدادي فقط يکاي از والادين باراي ماا تصاميم مايگيارد.

نتاي نشان داد والدين در تمام اين شش مورد ،تاأثير م بات و

كودكان بهطور شديد كنتارل مايشاوند و اجاازه مخالفات باا

معنيداري بر نگرش هاي نژادي دارندم اما تأثير پدر و مادر بار

والدين را ندارندم بنابراين ،افرادي كه در اين خانوادههاا رشاد

اين نگرشها يکسان نبودم بهطاوريكاه ماادران تأثيرشاان بار

ميكنند ،معموالً شخصيتي تابع دارند و بهراحتي دولاتماردان

امااوري ماننااد اياادز ،مااردم چاااق و افااراد سااياهپوساات بااودم

براي رسيدن به مقاصد خويش از آنها سوءاستفاده مايكنناد و

درحاليكه تأثير پادران بار اماوري مانناد هامجانسگراياي و

به طور كلي اين افراد ،كنشهاي سياسي هنرمندانه و آگاهانهاي

نگرشهاي كليشهاي بود.
1

آلتمير ( )1988در پژوهشاي نشاان داد باين اقتادارگرايي

انجام ميدهند.
بررسي پژوهشهاي خارجي نشان ميدهاد همانناد آنچاه

والدين و فرزندان همبستگي نبستاً زيادي وجود دارد.
1

دربارة پژوهش هاي داخلي بيان شاد ،مطالعاة چناداني درباارة

حيدري و همکاران ( )2013در پزوهشاي باا عناوان پايگااه

تأثير خانواده بر مدارا صورت نگرفته و بيشتر با مفاهيم مشاابه

اجتماعي و اقتصادي ،كنتارلگاري والادين و اقتادارگرايي :رشاد

انجام شده است.

اقتدارگرايي در جامعة ايران انجام دادناد .نتااي نشاان داد پايگااه

موشاار و اسااکودل )1960( 7در پژوهشااي ،رابطااة بااين
قااوممااداري فرزناادان و شاايوههاااي تربيتااي اقتدارگرايانااه و

اجتماعي و اقتصادي ذهناي ،كنتارلگاري والادين و تحصاي ت
والدين تأثير معنيداري بر اقتدارگرايي فرزندان دارند.

قوم مداري مادرانشان را بررسي كردند .نتاي نشاان داد رابطاة
معني داري بين قوم مداري ماادران و قاوم ماداري فرزندانشاان
Mosher & Scodel

1

2

Carlson & Iovini
O'bryan et al.
4
Altemeyer
5
Heydari et al.
3
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گارث نوريس )2005( 7در پژوهشاي باا عناوان «بررساي

داوطلبانه و ويژگيهاي شخصي افراد تأثير گرفته است.

شخصيت اقتدارگرا در قرن  »17به اين نتيجه رسيد كاه عامال

ايکدا و ريچي )2009( 1در پژوهشي با عنوان «تاأثير تناوع

بساايار مهاام در شااکلگيااري شخصاايت اقتاادارطلب ،روابااط

در شبکههاي اجتماعي ليررسامي بار مادارا در ژاپان» انجاام

خانوادگي در كودكي افراد است .اين افراد انتناارات منفاي از

دادند .نتاي نشان داد تنوع در شابکههااي ليررسامي تاأثيري

كودكان دارند ،به خصوص از حضور سرد و ليرقابل دساترس

م بت و معنادار بر تمام ابعاد مدارا دارد.

پدرانشان .به ننر او جامعه پذيري و آنچاه در محايط خاانواده

سااايگلر و جسااالين )2002( 1در پژوهشاااي باااا عناااوان

فراهم ميشود در شکلگيري چنين نگارشهااي منفاي نقاش

«گستردگي اعضاي گروهي و سرماية اجتماعي و تاأثير آن بار
نگرش مداراي سياسي» به اين نتاي رسيدند كه بين گستردگي

مهمي بازي ميكند.
1

كوت و همکاران ( ،)2013پژوهشاي باا عناوان «بررساي

اعضاي گروه و مداراي سياسي رابطة م بت و معناداري وجاود

رابطة بين سرماية اجتماعي و مداراي قومي» انجام دادند .نتاي

دارد و با اضافهشدن اعضاي جديد به گروه ،اين رابطه قويتار

نشان داد:

ميشود .همچنين در اين پژوهش رابطة م بتي بين عضويت در

الف) تأثير پيوندهاي قومي بار مادارا باه ويژگايهااي آن

گروههاي مختلف و مداراي سياسي مشاهده شد.
0

كاتينک ( ،)2002پژوهشي با عنوان «دين ،طبقة اجتمااعي

قوميت بستگي دارد.
ب) تنوع شبکه هااي شاغلي ،كااهش و افازايش مادارا را

و مداراي سياسي» انجام داد .نتااي نشاان داد افارادي كاه در

سبب خواهد شد و اين به موقعيت فردي بساتگي دارد كاه در

كليسا بيشتر حضور مييابند ،مداراي كمتري دارناد .همچناين،

آن شبکه است.

هرچه افراد به طبقات باالتري تعلق داشته باشند ،ميزان مداراي

ج) تأثير مشاركت در انجمن هاي داوطلبانه به نوع انجمان

سياسي آنها بيشتر است.
كيم و ژونگ ،)2010( 3پژوهشي با عنوان «دين و ماداراي

بستگي دارد.
در كل ،نتاي نشان داد مدارا با تعام تي پرورش مايياباد
كه مبتني بر همکاري و تفاوت مشاركتكنندگان است.

سياسي در كره جنوبي» انجام دادند .نتاي ايان پاژوهش بياان
مي كند بوداييان نسبت به پروتستانها و سنتگراياان ماذهبي،

نتاي پژوهش كارو و شولتز )2012( 9با عنوان «فرضيههايي
دربارة مدارا پيرامون گروههاي اقليت در بين نوجوانان امريکااي

مداراي بيشتر و نسبت به نوگراياان ماذهبي ،ماداراي سياساي
كمتري دارند.
3

التين» نشان داد هرچه روابط افراد با گروهها افزايش يابد ،مادارا

استوفر ( )1992در پژوهش خود به اين نتاي دست يافت

نيز بهطور معناداري افزايش خواهد يافت .افزايش مدارا باه ناوع

كه بين تعهد ديني و نبود مدارا رابطه وجود داردم افارادي كاه

رابطه نيز بساتگي داردم باهطاوريكاه اگار رواباط ،متناوع و از

به طور مننم به كليسا مي روناد نسابت باه كسااني كاه كام و

محدوديت خارج باشد ،مدارا بيشتر خواهد شد.

به صورت نامننم به كليسا ماي روناد ماداراي كمتاري دارناد.

در پژوهش كوت و اريکسون ،)2009( 1ريشه هاي مدارا و
اينکه چگونه سرماية اجتماعي بر اقليتهاا و مهااجران قاومي
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همچنين ،دي جاپ و كال فانو ( )2012تأثير ارزشهاي ديني
بر مدارا را تأييد كردند.

تأثير ميگذارد را بررسي كردند .يافتههااي حاصال از بررساي
 1777شهروند كانادايي نشان داد مدارا مفهومي كاام ً پيچياده
است و از شابکه هااي اجتمااعي ،فعاليات هااي انجمان هااي
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در اين پژوهش ،ننريه هاي مختلفي براي تبياين نناري نقاش

نميشوند .هنگامي كاه ياک تقويات بيروناي ،رفتاار را تغييار

خانواده بر مداراي فرزندان به كار گرفته شده اسات .از ننرياة

مي دهاد ،باه ايان دليال اسات كاه فارد ،هوشايارانه از آنچاه

يادگيري اجتماعي بندورا بهعنوان ننريهاي استفاده شده اسات

تقويااتشااده آگاااه اساات و همااان تقوياات را بااراي دوباااره

كه به طور كلي چگونگي تأثيرپذيري فرزنادان از نگارشهاا و

رفتاركردن به همان صورت پيشبيني ميكناد

(شاولتز و شاولتز،7

رفتارهاي والدين را بررسي ميكند .به طور خاص باراي تاأثير

 .)931 :7931در حقيقت ،بندورا معتقد بود بين محرن و پاسخ،

سبکهاي تربيتي والدين بر مداراي فرزندان از ننريات آدورنو

يکسري فرايندهاي شناختي وجود دارند كاه نقاش اساساي را

و آلتمير ،تأثير شبکة روابط خانوادگي بر مدارا از ننرية پانتاام

ايفا ميكنند و فرد ،كنشهاي خود را براساس ايان فراينادهاي

و همچنين تأثير دينداري والدين بار مادارا از ننرياة دوركايم

شناختي و دخالت ذهن و فکر انجام ميدهد .بندورا بيان كارد

استفاده شده است.

ما به جاي اينکه تقويت رفتارهاا را از راه تجرباة مساتقيم يااد
بگيريم (همانگونه كه اسکينر معتقد بود) ،از راه الگوبرداري يا

نظریة یادگیری اجتماعی بندورا

سرمشقگيري با مشااهدة سااير افاراد و منطباقكاردن الگاوي

براي فهم ننرية يادگيري اجتمااعي بنادورا در ابتادا باياد باه

رفتارماان باار الگااوي رفتاار آنهااا ياااد مايگيااريم .او باار پايااة

ننرية رفتارگرايي اسکينر اشااره كاردم زيارا ننرياة ياادگيري

پژوهشهاي گسترده اي كه انجام داد متقاعد شد مقدار زياادي

اجتماعي اساسااً واكنشاي در مقابال ننرياة رفتاارگرايي باود.

از رفتار خوب و بد و بهنجار و نابهنجار با تقليدكردن از رفتار

اسکينر براي آزادي و خودمختاري انسان ارزش چنداني قائال

ديگران آموختاه مايشاود .از كاودكي باه بعاد ،در پاساخ باه

نبااود و معتقااد بااود واكاانش انسااان در مقاباال يااک پدياادة

الگوهايي كه جامعه در اختيار ما ميگذارد ،خزانة رفتاري خود

ليراجتماااعي بااا واكاانش او در مقاباال انسااان تفاااوتي ناادارد.

را ايجاد ميكنيم .ما باا والادينمان شاروع مايكنايم كاه الگاو

براساس ننرية رفتارگرايي ،هنگامي كاه انساان در برابار ياک

هستندم زبان را ميآموزيم و در راستاي سانتهاا و رفتارهااي

محرن قرار بگيرد ،بدون تفسير و بازبيني محرن ،در برابار آن

مناسب باا فرهنگماان اجتمااعي مايشاويم .اشخاصاي كاه از

دست به عمال خواهاد زد .در نگارش اساکينر ،محارنهااي

هنجارهاي فرهنگي منحرف ميشاوند (م ال جامعاهساتيزها)،

بيروني ،واكنش فرد را تعيين ميكنند و فرايندهاي شاناختي در

رفتارهايشان را به همان شيوة افراد ديگر ياد گرفتهاند .تفااوت

كنش هاي انسان نقشي ندارند .بر هماين اسااس ،او بار نقاش

بين آنها است كه اشخاص منحرف از الگوهاي متفاوتي پيروي

تشويق و تنبيه اشاره كرده و معتقد است با ارائاة محارنهااي

كرده اند كه باقي جامعه ،آنها را ناخوشاايند ماي دانناد .بنادورا

تشويق و تنبياه ،افاراد باه سامت رفتارهااي دلخاواه كشاانده

منتقد صريح جامعهاي بوده است كه براي كودكانش الگوهااي

ميشاوند ( .)Ritzer, 1989: 407-408بنادورا معتقاد باود باراي

نادرستي فراهم ميآوردم بهخصوص الگوهاي رفتار خشني كاه

بررسي رفتارها و كنش هاي انسان ،فقاط توجاه باه رفتارهااي

در برنامههاي تلويزيون راي هستند (شولتز و شولتز.)117 :7903 ،

مشاهدهپذير و عيني كافي نيست و بايد به فرايندهاي شاناختي

باتوجهبه آنچه دربارة ننرية بندورا بيان شاد گفتناي اسات

نيااز توجااه كاارد .او معتقااد بااود انسااان موجااودي اساات كااه

هاار انساااني رفتارهااا و نگاارشهاااي خااود را بااا يااادگيري و

فرايندهاي شناختي خود را در رفتارهاي خود دخالت ميدهاد

سرمشقگرفتن از جامعه فرا ميگيرد .افراد ،بيشترين وقت خود

و بااهصااورت مکااانيکي در مقاباال محاارنهااا واكاانش نشااان

را در خااانواده ماايگذرانناادم بنااابراين ،بسااياري از رفتارهاااي

نمي دهد .از ننر او ،پاسخهاي رفتاري انسانها م ل رباطها ياا

والدين را الگوبرداري ميكنند و براساس اين الگوها دست باه

آدم ماشيني بهطور خودبهخودي با محرنهاي بيروناي شاروع
Schulz & Schulz

1
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كنش ميزنند .اين مسئله دربارة رفتارها و نگارشهاايي ننيار

آلتمير است .آلتمير بهجاي تأكياد بار رويکردهااي روانکاواناة

مدارا ،تعصب ،كنشهاي اقتدارگرايانه و  ...نياز صاادق اسات.

موجود در نگرش آدورناو و همکاارانش بار ننرياة ياادگيري

اگر فرد در خانوادهاي رشد كرده باشد كاه والادين آن تحمال

اجتماعي تأكيد كرد .آلتمير همانند آدورنو به نقاش والادين در

كمي داشتند و توان مدارا با ديگران را نداشتند ،انتنار مايرود

شکلگيري اقتدارگرايي اشاره ميكندم اما نوع تأثير والادين در

فرزندان آنها نيز چنين كنشهايي را بروز دهند.

اين دو ديدگاه متفاوت است .همانطوركه پيشتر اشااره شاد،
آدورنو معتقد بود عواملي ننيار انضاباط ساخت و شاديد باه

سبک تربیتی والدین و مدارای اجتماعی :نظریةة ددورنةو و

همراه تنبيه خشن و نبود رابطة گارم و محباتآمياز در دوران

دلتمیر

كودكي ،اقتدارگرايي فرزندان را سابب مايشاودم درحااليكاه

ننرية شخصيت اقتدارگرا ازجمله ننريه هاي بسيار مهم مکتب

آلتمير ،اقتدارگرايي در فرزندان را ناشاي از تنبياه و خشاونت

فرانکفورت است كه تا امروز نيز صاحبننران و پژوهشاگران

والدين نمي داند و معتقد است والدين با آماوزش هنجارهاا و

به آن توجه كرده اند .دلدلة اصلي آدورنو و همکاارانش ايان

ارزشهاي اقتدارگراياناه ،ايان ويژگايهاا را منتقال مايكنناد

بود كاه چاه عاواملي سابب مايشاود تاا افاراد ويژگايهااي

(.)Duriez et al., 2008

اقتدارگرايانه و ليرماداراگر داشاته باشاند .آدورناو بياان كارد

آلتمير ( )1988در ننرية يادگيري اجتماعي خود بيان مايكناد

تفاوت افراد در اقتدارگرايي به خانوادهاي مربوط ميشاود كاه

عقايد اقتدارگرايانه با فرايند جامعاهپاذيري كساب مايشاوند .او

افراد در آن جامعهپذير ميشوند ( .)Brown, 2010: 14بر هماين

معتقد است يادگيري باه دوران كاودكي مرباوط نيساتم زيارا در

اساس به ساختار خانواده ،زمينههاي تاريخي خاانواده ،ماهيات

مرحلة نوجواني است كه فرد امکان فهم و درن مسائل سياساي و

روابط خانوادگي و محبت والدين به فرزندان اشاره ميكند كاه

اجتماعي و ويژگيهاي اقتدارگرايانه را پيدا ميكند .او باه دو منباع

( Hopf,

اصلي يادگيري اجتماعي اشاره مايكنادم نخساتين منباع ،والادين

 .)1993:آدورنو معتقد بود سبک تربيتي خانوادههاايي كاه

هستند .آلتمير معتقد است يکي از نخستين چيزهايي كه والدين به

مبتني بر تنبيه ،تهديد و خشونت باشد ،محيطي مبتني بر زور و

فرزندان ياد ميدهند ،اطاعت از خودشان اسات .در مرحلاة بعاد،

اجبار در خانواده ايجاد خواهد كرد .در چنين حالتي ،فرزنادان

والدين به فرزندان اطاعت از سااير عوامال اقتادار ننيار معلماان،

با مکانيسمهاي دفاعي به پرخاشگري و رفتارهاي خشونتآميز

افسران پليس و  ...را ياد ميدهند .ع وه بر اين تاا حادود زياادي

دست خواهند زد (.)Nelson, 2009: 26

فرزندان ،نگرشهاي والدين را در خود دروني ميكنند .منباع دوم،

نقش اصلي را در شکلگيري اقتدارگرايي فرزندان دارد
119

اين ننريه بيشتر متأثر از رهيافاتهااي روانکاواناة فروياد

نگرشهاي اقتدارگرايانة تجربههاي مختلفي است كه هار انسااني

است و بر نقش دوران كودكي تأكياد مايكنادم باهطاوريكاه

در طول زندگي خود دارد و اين تجربهها از آنجاييكه در سرتاسر

شيوه هاي تربيتي والدين باا فرزنادان در دوران كاودكي نقاش

زندگي وجود دارند ،بر اين نگرشها تأثير ميگذارند.

اصلي را در نگرشهااي متعصابانة آناان در دوران بزرگساالي

در توضيح آنچه دربارة اين ننريه بيان شد گفتني اسات يکاي

دارد .)Váradi, 2014( .اين ننريه از همان ابتدا بهعنوان مرجعي

از ريشههاي مهم نبود مدارا در جامعه ،سبکهاي تربيتاي خاانواده

Brown, 2010:

است و اين نکتهاي اسات كاه در ننرياة آدورناو و آلتميار دياده

براي تحليل تعصب و مدارا به كار رفته است (

 .)14اماااروزه ،ننرياااة اقتااادارگرايي تاااا حااادود زياااادي از
چارچوبهاي روانکاوانة خود فاصله گرفته است.
يکي از ننريه هاي مهم و جديد در اين حوزه ،ننرية بااب

ميشود .آدورنو بر تجربههاي دوران كودكي و نوع رابطهاي اشااره
ميكند كه والدين با فرزندان خود در سانين ابتادايي داشاتندم اماا
آلتيمر ،دوران نوجواني را مرحلهاي حساس در رشد نگارشهااي
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بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر مداراي اجتماعي (مورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز)

متعصاابانه ماايدانااد .در حقيقاات خااانوادهاي كااه والاادين ،رفتااار

گروه بيرون از خود و شيوههاي مختلف زندگي گروههاا آشانا

استبدادي با فرزندان خود دارند و اجازة اظهاارننر و اباراز وجاود

ميشوند و از اين طريق آنها بيشتر كانشهااي مداراجوياناه از

را به فرزندان خود نميدهند ،فرزندان به هنگام حضور در جامعه،

خود بروز ميدهند (.)Côté & Erickson, 2009

رفتارهاي والدين با خودشان را به ساير افراد تعميم ميدهند و هار

فرضية تماس يکي از فرضيات مهمي است كاه درباارة تاأثير

كسي كه نگرش و رفتاري مخالف با آنها دارد را تحمل نمايكنناد

شبکة روابط اجتماعي بر مدارا مطرح است .براساس ايان فرضايه،

و به مخالفت با آن برميخيزند.

مدارا با تماسهاي گستردهاي شکل ميگيرد كه افراد با دوساتان و
آشنايان دارند و بهطور كلي تجربههاي اجتماعي كه با ايان رواباط

شبكة روابط خانوادگی و مدارای اجتماعی :نظریة پانتام

و تماس به دست ميآيد .فرضية تماس داللت ميكند كه ماداراي

در دهههاي اخير ،پيرامون فعاليتها و مشاركتهاي گروهي و

بيشتر در ميان مردمي اسات كاه باا شابکههااي اجتمااعي متناوع

تأثير آن بر جهتگيري هاي شاهروندان ،پاژوهش هااي بسايار

سروكار دارند و در موقعيت اجتمااعي مختلاف حضاوري فعاال

مهمي انجام گرفته است .در اين پژوهشها توجه به اين مسئله

دارند .گفتني است تماس با ديگران زماني به مدارا منجر مايشاود

بررسي شده است كه انجاام فعالياتهااي مادني ،حضاور در

كه تماس با ساير گروههاا مبتناي بار رابطاهاي برابار ،ليررقاابتي،

انجمنها و گروههاي مختلف چگونه بر رفتارها و نگرشهااي

داوطلبانه و شامل اهداف مشترن باشد (.)Côté et al., 2013

شهروندان تأثير خواهد گذاشت .رابرت پانتام( 7

1993, 1995a,

در جمعبندي آنچه بيان شد ،گفتني است بسيط نگارشهاا و

 )1995b,از متفکراني است كه چنين مسئلهاي را بررساي

كنشهاي دموكراتيک در جامعه به حضور فعال در جامعه وابساته

1

خواهد بود .اعضايي از جامعه كه در شبکههاي اجتماعي متناوع و

( )1988است و به اين نکته اشاره دارد كه بهطور كلي سارماية

گستردهاي حضور داشته و رواباط گساتردهاي باا ديگاران داشاته

اجتماعي در نهادينهكردن رفتارهاا و نگارشهااي دموكراتياک

باشند ،بهدليل روبهروشدن با تفااوتهاا و تمايزهاا راحاتتار باا

نقااش بساايار مهمااي دارد .مشاااركت ماادني و شاابکة روابااط

كساني كنار خواهند آمد كه از خودشان متفااوت هساتند و افاراد

اجتماعي از مؤلفههااي مهام سارماية اجتمااعي اسات .پانتاام

اهل مدارايي خواهند بود .همانطوركه پانتاام ( )2000بياان كارده

( )2000معتقد است تجربه اي كه فرد از طريق روابط گساترده

است در اين ميان ،شبکة رواباط اجتمااعي خاانواده نقاش بسايار

با ديگران به دسات مايآورد در گساترش جهاتگياريهااي

مهمي دارد .فارد پارورشيافتاه در خاانوادهاي كاه رواباط بسايار

مداراگرايانه نقش اساسي دارد .در حقيقات افازايش مادارا باه

گسااتردهاي بااا فامياال ،دوسااتان ،آشاانايان ،انجماانهااا و  ...دارد و

حضور شهروندان در انجمنها و گروههاي داوطلبانه و بهطاور

همچنين حضور فعاالنهاي در فعالياتهااي اجتمااعي دارد ،منباع

كلي داشتن شبکة روابط اجتماعي گسترده وابسته اساتم زيارا

مهمي براي نقشآفريني فرزندان استم زيرا اعضاي ايان خاانواده

داشتن شبکة روابط اجتماعي وسايع و متناوع ،وجاود رواباط

با اين روابط ،مهارتهاي زندگي اجتماعي را يااد مايگيرناد و از

چهره به چهاره و افازايش اعتمااد و رواباط متقابال را باعا

انجام كنشهاي خشونتآميز و هماراه باا تعصاب و عادم مادارا

خواهد شد .بر اين اساس ،مردم از طريق برقاراري ارتبااط باا

دوري خواهند گزيد.

2000

كرده است .كارهاي او براساس ننريههاي اولية جيماز كلمان

گروههااي مختلاف و داشاتن شابکههااي اجتمااعي وسايع و
گستردة اجتماعي تجربههاي بسيار م بتي را به دست ميآورند.
آنها با داشتن شبکة روابط اجتماعي متنوع باا ع ياق و مناافع

دینداری خانواده و مداری اجتماعی :نظریة دورکیم
يکي از مباح

مهم دوركيم ،تأثير دين بر رفتارها و كنشهااي

اجتماعي افراد در جامعه است .طباق ننار او ،ماردم براسااس
Putnam Robert
Coleman James

1
2

هنجارها و قوانين گروهي رفتار ميكنند كه به آن تعلق دارنادم
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در حقيقت ،بيشتر مردم ،هنجارها و ارزشهاي گاروه خاود را

خاصااي حاااكم اساات و رفتارهاااي اعضاااي خااانواده از اياان

مي پذيرند .اين هنجارها و ارزش ها راهنماي عمل افراد هستند

هنجارهاااي مااذهبي متااأثر اساات .براساااس ننريااة يااادگيري

و به افراد كمک ميكنند تا بر پاية اين اصول در جامعاه رفتاار

اجتماعي ،فرزندان ،بسياري از رفتارها و نگارشهااي خاود را

كننااد .دوركاايم بيااان ماايكنااد قااوانين و هنجارهااايي كااه

در خانواده ياد مايگيرنادم بناابراين ،انتناار مايرود فرزنادان

تضمينكنندة همبساتگي اجتمااعي هساتند ،در برخاي منااطق

خانواده هاي مذهبي كه الگوهاي نگرشي و رفتااري مشخصاي

برگرفته از دين هستند و باتوجهبه اينکه در هار ديناي ،برخاي

دارند ،وقتي وارد جامعه ميشاوند باا كسااني كاه نگارشهاا،

رفتارها تابو محسوب شدهاند و بهعنوان امور نامناسب در ننار

عقايد و رفتارهاي متفاوت با دين دارند ،كمتر مدارا ميكنناد و

گرفته ميشوند ،طبيعي است كه مؤمنان در هر دين نسابت باه

آنها را نميپذيرند.

رفتارهايي واكنش نشاان دهناد و مادارا نکنناد كاه خاارج از
چارچوب ارزشي دين صورت ميگيرد .در حقيقات براسااس

روششناسی پژوهش

ننر دوركيم ،متون مقدس بهدليل وجود اصول و نشانههايي كه

روش اين پژوهش ،پيمايشي است .در پژوهش حاضر ،جامعاة

براي رفتارهاي مؤمنان تجويز ميكند ،رفتار مؤمناان را جهات

آماري را كليه دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز تشاکيل

مي دهد و آنها را نسبت به رفتارهاي خارج از چاارچوب ايان

ميدهند كه تعداد آنها  71771نفر است .تعداد نمونه براسااس

متون حساس ميكند (.)Corcoran et al., 2012

فرمول كوكران 901 ،نفر انتخاب شد و باهدليال اينکاه در هار

اسااتارن )2001( 7از پژوهشااگراني اساات كااه در همااان

پژوهش معموالً با عدم پاسخگاويي ياا پاساخهااي مخادوش

چارچوب ننرية دوركيم ،تأثير دين بر مدارا را بررسي ميكند.

روبهرو هستيم 937 ،نفر نمونه انتخااب شادند كاه در نهايات

او معتقد است اعتقاد به وجود خداي مقتادر و ماافوق بشار و

به دليل مخدوشبودن 71 ،پرسش نامه كنار گذاشاته شادند .در

ماايشااود فاارد،

اين پژوهش باراي انتخااب نموناه از جامعاة آمااري از روش

رفتارهاي خود را بر اين اساس انجام دهد و از رفتن بهسامت

نمونه گيري طبقه بندي متناسب باا جمعيات اساتفاده شاد .بار

انحرافات اخ قي خودداري كند .بر اين اساس با وجود اعتقاد

همين اساس در اين پژوهش براي نمونهگيري ،دانشاکدههااي

به موارد باال ،فرد با رفتارهايي كمتر مدارا خواهاد كارد كاه از

دانشگاه به عناوان طبقاات اساتفاده شادند و از هار دانشاکده

چارچوب ارزشي و هنجاري خارج باشد و در صورت امکاان

باتوجه به جمعيت آن ،تعدادي نمونه انتخاب شد .باراي م اال،

در برابر آنهاا واكانش نشاان خواهاد داد .در تلخايص ماوارد

تعداد دانشجويان دانشکدة مهندسي بسايار بيشاتر از دانشاکده

ذكرشده گفتني است دين يک ننام ارزشي و باه تباع آن ياک

دامیزشااکي بااودم بنااابراين در نمونااه نيااز تعااداد دانشااجويان

ننام رفتاري را ارائه ميكناد و ايان نناام ارزشاي و رفتااري،

مهندسااي بيشااتري انتخاااب شااد .همچنااين در هاار دانشااکده

محدوديت هاي نگرشاي و رفتااري باراي ديناداران مشاخص

باتوجهبه جنسيت ،دختران و پساران باه نسابت تعدادشاان در

ميكندم بنابراين ،انتنار ميرود عاام ن باه ياک ديان ،برخاي

دانشکده انتخاب شدند.

همچنااين يااک ننااام اخ قااي متعااالي باعا

انديشه ها و رفتارهايي كه خارج از چارچوب دينشان باشاد را
نیذيرند و با آنها مدارا نکنند.

نحوة سنجش متغییرها

باتوجهبه مطالب مطرحشده ،تأثير مذهبيبودن خاانواده بار

در اين پژوهش ،متغير وابستة ماداراي اجتمااعي و متغيرهااي

مداراي فرزندان را مي توان بررسي كرد .در ياک خاانواده كاه

مستقل سبک هاي تربيتي خانواده ،ديناداري خاانواده و شابکه

خود را به دين و مذهبي خاصي پايبند مايدانناد ،هنجارهااي

روابط اجتماعي خانواده هستند.

Stark

1
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مداراي اجتماعي ،پذيرش تفاوتهاا و تمايزهااي موجاود

ارتباط به آنها استفاده ميكنند .اين الگوها را سبکهاي تربيتاي

در جامعه تعريف ميشاود ( .)Persell et al., 2001مادارا ،ابعااد

يا سبکهاي فرزندپروري ميدانناد (حسايني و همکااران.)7933 ،

گوناگوني ننير مداراي ديني ،سياساي ،عقيادتي ،رفتااري و ...

بامريند )1966( 9از پژوهشگراني اسات كاه باهطاور گساترده

دارد .در اين پژوهش ،عملياتي كردن ماداراي اجتمااعي باا در

دربارة سبکهاي تربيتي بح

ميكند و بر هماين اسااس ساه

نناار گاارفتن كارهاااي كينااگ )1976( 7و وگاات )1997( 1و

سبک را معرفي ميكند:

همچنين توجه به شرايط اجتمااعي و فرهنگاي جامعاة اياران

*سبک تربيتي قاطعانه  /دموكراتياک 1در ايان ناوع شايوة

صورت گرفت .شاخص هاي هريک از ابعاد مدارا در جدول 7

تربيتي ،والدين باا اساتفاده از منطاق و عق نيات باا فرزنادان

آمده است:

برخورد مي كنند و بر فرزندان خود كنترل دارندم اما اين كنترل
با استفاده از زور و اجبار نيست.

جدول  -1شاخصهای مربوط به هریک از ابعاد مدارای اجتماعی
متغیر مدارای

مداراي مذهبي

مداراي قوميتي

مداراي مليتي

مداراي جنسيتي
مداراي اخ قي و
رفتاري
مدارا با مجرمان

از به كاربردن زور و كنترل بر رفتارهااي فرزنادان خاودداري

شاخصها

اجتماعی
مداراي عقيدتي

*سبک تربيتي سهلگيرانه :1سبکي است كه در آن ،والدين
ميكنند و فرزندان در زمينههاي مختلف آزاد هستند كاه آنچاه

عدم تحميل عقيده به ديگران ،پذيرش آزادي انديشه
تمايل به ازدواج با فردي از مذهب ديگار ،تمايال باه
هم اتاق شدن در خوابگاه باا فاردي از ماذهب ديگار،
تمايل به رفتوآمد خانوادگي با افراد مذاهب ديگر
تمايل به ازدواج با فردي از قوميت ديگار ،تمايال باه
هماتاق شدن در خوابگاه باا فاردي از قوميات ديگار،
تمايل به رفتوآمد خانوادگي با افراد اقوام ديگر
تمايل به ازدواج با فردي از مليتهااي ديگار ،تمايال
به هماتاق شدن در خوابگااه باا فاردي از ملياتهااي
ديگاار ،تماياال بااه رفااتوآمااد خااانوادگي بااا افااراد
مليتهاي ديگر
اعتقاد به حضور فعاال جنسايت مخاالف در جامعاه،
مخالفت با هرگونه روابط جنسي خارج از چارچوب
اعتقاد به آزادبودن افراد در پوشش ،پذيرش رفتارهاي
متفاوت با خود
اعتقاد به برخورد انساني با مجرمان ،توجه به شرايطي
كه فرد مجرم در آن مرتکب جرم ميشود.

ب -متغیرهای مستقل

قصد دارند را انجام دهند.
*سبک تربيتي مستبدانه  /اقتدارگرايانه :1شيوه اي است كاه
در آن ،والدين به دنبال كنترل و ارزيابي رفتارها و نگرشهااي
فرزندان براساس معيارهاي خود هستند .در اين شايوه ،فرزناد
موظف است از والادين اطاعات كناد و در صاورت تعاارض
رفتارهاي فرزندان با والدين از تنبيه استفاده ميشود.
پژوهشگر ،گويههاي سبکهاي تربيتي را با در ننر گارفتن
مباني ننري ساخته است كه شاخصهاي آن باهصاورت زيار
هستند:
جدول  -2شاخصهای مربوط به متغیر سبکهای تربیتی والدین
سبکهای
تربیتی والدین
سبک تربيتي
سهلگيرانه
سبک تربيتي
دموكراتيک

سبکهای تربیتی والدین
در هر خانواده اي روابط خاصاي باين والادين و فرزنادان
وجود دارد و اين روابط بين اعضاي هر خانواده متفاوت است
و والدين از الگوهاي متفاوتي براي تربيات فرزنادان و نحاوة

سبک تربيتي
اقتدارگرايانه

شاخصها
آزادي فرزناادان در انجااام كارهااا،
دخالتنکردن والدين در امور فرزندان
مشورت والدين با فرزندان در امور
مختلف ،احترام به تصميمهاي فرزنادان،
رابطااة مبتنااي باار احتاارام متقاباال ،عاادم
بهكارگيري زور و تنبيه
تصميم گيري در اماور خاانواده بار
عهدة والدين است ،به كاربردن زور تنبيه
عليه فرزندان ،نیذيرفتن اشتباه فرزندان
3

Baumrind
Democratic
5
Permissive
6
Authoritarian
4

King
Wogt

1
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شبكة روابط اجتماعی خانواده

براي بررسي اعتبار داده شد تا ننر خود را دربارة آن ارائه كنند

شبکة روابط اجتماعي خانواده ،ارتباط يک خاانواده باا سااير

كااه اياان افااراد ،اعتبااار پرسااشنامااه را تأييااد كردنااد .پايااايي

خانوادههاا ،گاروههاا ،نهادهاا و  ...و شاركت در مراسامهااي

پرسش نامه از طريق آلفاي كرونباخ محاسبه شد .ضريب آلفاي

مذهبي ،جشنهاا و  ...تعرياف

مايشاود (باه نقال از ناوابخش و

كرونباخ هريک از ابعاد مدارا در جدول  1آمده است:

واحدي .)7933 ،براي سانجش شابکة رواباط خاانواده از ابازار
جدول  -5ضریب دلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش

محقق ساخته باتوجه به مباني ننري پژوهش استفاده شده است
كه بهصورت زير هستند:
جدول  -3گویههای مربوط به سنجش متغیر شبكة روابط اجتماعی
خانواده
شاخصها

متغیر

ارتباط خانواده با همسايهها ،فاميل،

شبکة روابط

دوستان ،حضور در مراسمهاي مذهبي و

اجتماعي خانواده

جشن و حضور در انجمنهاي خيريه

متغیر

ضریب دلفا

مداراي اجتماعي

7/31

شبکة روابط خانوادگي

7/0

سبک تربيتي اقتدارگرايانه

7/01

سبک تربيتي دموكراتيک  /قاطعانه

7/03

سبک تربيتي سهلگيرانه

7/07

دينداري خانواده

7/33

توصیف دادهها
توصیف جنسیت

دینداری خانواده
دينداري يا مذهبيبودن عبارت است از مجموع شاناخت هاا،
احساس ها و تماي ت نسبتاً پايدار و م بت نسبت به ديان كاه

جدول  1نشاندهندة جنسيت پاسخگويان است .براسااس ايان
جدول  %11/1از پاسخگويان مرد و  %10/3زن هستند.

در وضع عادي ،طبيعاي ،اجتمااعي و رواناي خاانواده وجاود
داشته باشد و در كنشهاي آنها به ظهور برساد

جدول  -6توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت

(يغماايي:7937 ،

 .)737بر اين اسااس در خاانوادهاي كاه اعضاا و باهخصاوص
والدين ،احساساات و تمااي تي نسابت باه ديان دارناد و در
كنشهاي آنها تأثير ميگذارد ،ميتوان والدين ايان خاانواده را

جنسیت

درصد

فراوانی

مرد

713

11/1

زن

171

10/3

جمع كل

901

777

مذهبي دانست .براي سنجش اين متغير به دينداري والدين در
دو بخش اعتقادي و عملي توجه شده است كه شااخصهااي

توصیف محل سكونت

زير را شامل ميشوند:

محل سکونت دانشجويان برحسب شهر و روستا در جدول 0
آمده است .براساس اين جدول %71 ،پاسخگويان در روساتا و

جدول -4گویههای مربوط به سنجش متغیر دینداری خانواده
نام متغیر

شاخصها

ديناااداري

اعتقاااد والاادين بااه خاادا ،قياماات و ائمااة اطهااار،

خانواده

بهجاآوردن نماز و روزه ،شركت در مراسمهاي مذهبي

 %31در شهر زندگي ميكنند.
جدول  -7توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب محل سكونت
محل سكونت

فراوانی

درصد

روستا

17

71

اعتبار و پایایی

شهر

971

31

پرسش نامة اين پژوهش باه تعادادي از اسااتيد و كارشناساان

جمع كل

901

777

بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر مداراي اجتماعي (مورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز)
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توصیف میزان مدارای اجتماعی

تحلیل رگرسیون چندمتغیره

توزيع فراواني پاساخگوياان برحساب ماداراي اجتمااعي در

هدف از اين بخش ،يافتن ميازان تاأثير متغيرهااي مساتقل در

جاادول  3آورده شااده اساات .يافتااههااا بيااان ماايكنااد %1/0

تبيين ميزان مدارا استم يعني هريک از متغيرهااي مساتقل باه

پاسخگويان ،مداراي اجتمااعي خيلاي پاايين % 91/1 ،ماداراي
پااايين %91 ،مااداراي متوسااط %73/1 ،مااداراي باااال و %1/0
مداراي خيلي باال دارند.
جدول  -8توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مدارای اجتماعی
مدارای اجتماعی

فراوانی

درصد

خيلي پايين
پايين
متوسط
باال
خيلي باال
كل

11
713
710
13
11
901

1/0
91/1
91
73/1
1/0
777

تنهايي و همچنين همة آنها به چاه ميازان تبياينكننادة متغيار
مداراي اجتماعي هستند .براي ايان منناور از باين روشهااي
رگرگرسيون ،از روش همزمان ( )Enter Methodاستفاده شاد و
تمام متغيرها به اين روش وارد معادلة رگرسيون شدند.
جدول  77خ صة الگو را نشان مي دهاد .مقادار ضاريب
همبستگي چندگانه ( )Rبين متغيرهاا  7/117اسات كاه نشاان
مي دهد بين مجموعاه متغيرهااي مساتقل و وابساتة پاژوهش،
همبستگي نسبتاً قوي وجود داردم اما مقدار ضريب تبيين ()R2
نشان مي دهد  %93/1از كل تغييرات مداراي اجتماعي در باين
دانش جويان باه پان متغيار ديناداري خاانواده ،سابک تربيتاي

دزمون فرضیات

دموكراتيااک ،ساابک تربيتااي سااهلگيرانااه ،ساابک تربيتااي

جدول  3نشاندهندة نتاي آزماون همبساتگي باين متغيرهااي

اقتدارگرايانه و شبکة روابط خانوادگي وابسته است .همچناين

مستقل پژوهش با متغيار وابساته (ماداراي اجتمااعي) اسات.

باتوجهبه اينکه معنايداري  Fدر ساطح خطااي كمتار از ياک

همان طوركه داده هاي جدول نشان ميدهد ،از بين پان متغيار

درصد قرار دارد ،مي تاوان نتيجاه گرفات الگاوي رگرسايوني

مستقل ،دو متغيرهاي سابک تربيتاي اقتدارگراياناه و ديناداري

پژوهش ،مركب از پن متغيار مساتقل و ياک متغيار وابساته،

خانواده با متغير وابسته رابطة معناداري دارند .سطح معنااداري

الگااوي خااوبي اساات و مجموعااه متغيرهاااي مسااتقل قادرنااد

و ضرايب همبستگي هريک از متغيرها در جدول  3به تفکيک

تغييرات مداراي اجتماعي را پيشبيني كنند.

آمده است.

در جدول  ،77ضرايب تأثير رگرسيوني هر متغيار مساتقل

جدول  -9نتایج دزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر
وابستة پژوهش
متغیر
ساابک تربيتااي سااهلگيرانااه و
مداراي اجتماعي
سااابک تربيتاااي دموكراتياااک و
مداراي اجتماعي
ساابک تربيتااي اقتدارگرايانااه و
مداراي اجتماعي
شبکة روابط اجتماعي خاانواده و
مداراي اجتماعي
ديناااداري خاااانواده و ماااداراي
اجتماعي

بر متغير وابسته آمده است .از بين پان متغيار ،فقاط تاأثير دو
متغير سبک تربيتي اقتدارگرايانه و دينداري خانواده بر ماداراي

میزان

سطح

نتیجة

اجتماااعي معناايدار اسااتم امااا متغيرهاااي ساابک تربيتااي

همبستگی

معنیداری

دزمون

دموكراتيک و سهل گيرانه و همچنين شبکة روابط بهدليل اينکه

7/779

7/39

7/717

7/11

عاااادم
تأييد
عاااادم
تأييد

گفتني است با افزايش يک واحد انحراف اساتاندارد در متغيار

7/11

*7/771

تأييد

دينداري خانواده ،ميزان ماداراي اجتمااعي در فارد باه ميازان

7/11

7/71

عاااادم
تأييد

 7/100انحراف استاندارد كاهش مييابد .دربارة ضاريب تاأثير

-7/91

*7/771

تأييد

*P<7/71

سطح خطاي مقدار  tآنها باالتر از  7/71است ،بر متغير مداراي
اجتماعي تأثير نداشتهاند .دربارة ميزان تاأثير دو متغيار مادننر

متغير سبک تربيتي اقتدارگراياناه نياز باا افازايش ياک واحاد
انحراف استاندارد در آن ،ميزان ماداراي اجتمااعي در فارد باه
ميزان  -7/171انحراف استاندارد كاهش مييابد.
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جدول  -11خالصه مدل رگرسیون
الگو

 Fمعنیداری

رگرسيون

7/779

(ضةةریب همبسةةتگی
چندگانه) R
7/117

رفتارها و عقايد متضااد باا ايان هنجارهاا و ارزشهاا مادارا
نخواهنااد كاارد .در همااين راسااتا ،ماااكس وباار )7931( 7باار

R2

موضعگيري بافت فرهنگي و اجتماعي هر جامعه ،مانناد ديان،

7/931

در جهت نفي برخي امور تأكيد كرده است كه باه تانش مياان

جدول  -11نتایج بهدستدمده از رگرسیون چندمتغیرة فرضیههای
پژوهش
شاخصها
متغیرها
مقدار ثابت

B
717/119

اشةةةتباه
استاندارد

ateb

71/101

مقدار t
0/019

ساااااابک
تربيتاااااي

-74313

7/970

-7/171

-1/339

سةةةةطح
معنیداری
7/77
7/71

اقتداگرايانه

اجتمااااعي

7/131

7/973

7/113

7/373

7/719

- 7/793

7/113

-7/793

-7/119

7/03

نتيجه با نتاي پژوهشهاي نوروزي و اسادي ( )7939و دادي
( )7931همسو نيست .باتوجه به ايان ناهمساويي ،نيااز اسات

اجتماعي نتيجة سوم اين پژوهش است .ازننار نگارناده ،ايان

و عدم محدوديت بر سر خواستههاي خاود ،فرصات بيشاتري
براي برقراري ارتباط با دوستان و حضور در گروههااي بيشاتر

-7/117

7/193

-7/100

-9/133

7/771

و به طور كلي فرصت تجربه هاي بيشتري را در زندگي دارناد.
در نتيجه امکان دارد تأثيرپذيري كمتري از خانوادة خود داشته

ساااااابک
تربيتاااااي

مداراي اجتماعي مربوط بود كه رابطاهاي مشااهده نشاد .ايان

سهلگيرانه دارند ،بهدليل وجود آزادي بيش از حد در خاانواده

سهلگيرانه
خانواده

نتيجاة دوم بااه رابطااة بااين ساابک تربيتااي دموكراتيااک و

نتيجه طبيعي به ننر ميرسدم زيارا افارادي كاه سابک تربيتاي

ساااااابک

ديناااداري

ميدهند و موضعگيري ميكنند.

نبااود رابطااه بااين ساابک تربيتااي سااهلگيرانااه و مااداراي

خانواده
تربيتاااااي

دينداران باه تبعيات از ايان شارايط فرهنگاي واكانش نشاان

پژوهشهاي بيشتري در اين زمينه انجام شود.

شاااااابکه
رواباااااط

چارچوبهاي فرهنگي با اين امور منجر ميشودم بهطاوريكاه

7/770

7/119

7/717

7/113

7/03

دموكراتيک

باشند و در اين مورد خاص ،رفتارهاي مداراجويانه يا عدم آن،
با نحوة رفتار والدينشان با آنها ارتباط چنداني نداشته باشد.
نتيجة چهارم بيانكنندة وجاود رابطاه باين سابک تربيتاي

نتیجه

اقتدارگرايانه و مداراي اجتمااعي اسات كاه باا پاژوهشهااي

نتيجااة نخساات نشااان داد بااين دينااداري خااانواده و مااداراي

زارعيان ( ،)7931آلتمير ( ،)1988نوريس ( )2005و حيادري،

اجتماعي رابطاه وجاود دارد .باهعباارتديگار ،هرچاه ميازان

تيموري و هقيش ( )2013همخوان است .براساس ايان يافتاه،

دينداري خانواده بيشاتر باشاد ،فارد ماداراي كمتاري خواهاد

كساني كه والدينشان از شيوههاي تربيتي مبتني بر زور و تنبياه

داشت .اين يافته با نتااي پاژوهشهااي حسايني و همکااران

و همراه با كنترل شديد بر رفتار اساتفاده مايكنناد ،رفتارهااي

()7933م اسااتوفر ( )1992و دي جاااپ و كااال فااانو ()2012

ليرمداراگرايانه و همراه با خشونت از خاود باروز مايدهناد.

همسو است .در تبيين اين يافته گفتني است ديان ارزش هاا و

همسااو بااا اياان سااخن ،آدورنااو معتقااد اساات ساابک تربيتااي

هنجارهاي خاصي را تجويز ميكند كه افراد متعلق به آن ديان

خانواده هايي كاه مبتناي بار تنبياه ،تهدياد و خشاونت باشاد،

و مذهب خود را پايبند به آنها ميدانندم در نتيجه بهراحتاي باا
Max Weber

1

بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر مداراي اجتماعي (مورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز)

محيطي مبتني بر زور و اجبار در خانواده را ايجاد خواهد كرد.
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در حوزة پژوهش ،پيشنهادات زير ارائه ميشوند:

در چنين حالتي فرزندان با مکانيسم هاي دفاعي به پرخاشگري

 -7باتوجااهبااه اينکااه دربااارة نقااش خااانواده باار مااداراي

( Nelson, 2009:

اجتماعي فرزندان ،پژوهش بسيار كمي صورت گرفتاه اسات،

 .)26آلتمير ( )1988نيز بر نقش والادين بار چناين رفتارهاايي

انجام چنين پژوهشهايي براي مشخصشدن نقش خانواده بار

تأكيد كرده و معتقد است فرزنادان ،رفتارهااي پرخاشاگرانه و

مدارا ضروري به ننر ميرسد.

و رفتارهاي خشونتآمياز دسات خواهناد زد

ضدمدارا يا مسالمتآميز را از والدين خود ياد ميگيرد.
نتيجة پانجم بياانكننادة نباود رابطاه باين شابکة رواباط

 -1الزم است اين پژوهش در نموناه هااي ديگاري ننيار
دانشآموزان و شهروندان انجام شود.

اجتماعي خانواده و مداراي اجتماعي است كه با پژوهشهااي

 -9از آنجايي كه در اين پژوهش ،نقش والدين بهطور كلي

جهانگيري و افراسيابي ( ،)7937كوت و اريکساون ( )2009و

بر مداراي فرزندان بررسي شده است ،در پژوهشهاي بعادي،

كارو و شولتز ( )2012ناهمخوان اسات .براسااس ننار پانتاام

نقش هريک از والدين بهصورت جداگانه بر مداراي اجتمااعي

( )2000و كوت و اريکسون ( ،)2009وجاود رواباط زيااد باا

بررسي شود.

خواهد شد افراد ،تجربههااي

 -1در اين پاژوهش ،فقاط رواباط مساتقيم بررساي شاده

گروه هاي مختلف و متنوع باع

جديدي كسب كنند و با كسااني كاه متفااوت از آنهاا هساتند

استم اما در پژوهشهاي ديگر به تاأثير عوامال ليرمساتقيم و

بهراحتي ارتباط برقرار كنندم اما اينکه چرا در چناين پژوهشاي

ميانجي نيز اشاره شود.

بااين گسااترگي شاابکة روابااط اجتماااعي خااانواده و مااداراي
اجتماعي رابطه وجود ندارد ،به داليل زير اشاره ميشود:

پژوهشهای کاربردی

 -7در جامعااة ايااران باتوجااهبااه اينکااه هنااوز برخااي از

باتوجه به اينکه در اين پژوهش ،تنها دو متغير دينداري خانواده

ويژگيهاي سنتي بر خانواده حاكم است ،بسياري از خانوادهها

و سبک تربيتي اقتدارگرايانه بر مداراي اجتماعي ماؤثر بودناد،

با اقوام و آشنايان و به طور كلي افراد طايفة خود ارتباط برقرار

پيشنهادات زير ارائه ميشوند:

مي كنند و براي برقراري ارتباط با افراد متفاوت از خود تمايل

 -7الزم است نهادهاي فرهنگي متولي امر تعليم و تربيت،

چنداني ندارد .در صورتي كه رابطهاي سبب مدارا ميشود كاه

مانند آموزش و پرورش ،سازمان بهزيساتي و  ...كاه عهادهدار

فرد در ارتباطات خود تفاوت را تجربه و توانايي مدارا با افراد

امر آموزش خانواده هستند ،در آماوزشهااي خاود باه نقاش

متفاوت از خود را كسب كندم اما فقط رابطه با فاميال و اقاوام

ساابک تربيتااي اقتدارگرايانااه باار نبااود ماادارا و رفتارهاااي

كه شباهت زيادي با خود فرد دارند به رفتارهااي مداراجوياناه

پرخاشگرايانه ،اشاره و آگااهيهااي الزم را در ايان زميناه باه

منجر نميشود.

والدين ارائه كنند.

 -1دليل دوم به اين اشاره دارد كه اساساً در جامعة ايراناي

 -1دينداري خانواده در اين پژوهش تأثيري منفي بر مدارا

براي بسياري از خاانوادههاا حضاور در نهادهاا ،انجمانهاا و

داشاتم بنااابراين بااه ننار ماايرسااد متولياان دياان كااه نقااش

بهطور كلي بسياري از فعاليتها نهادينه نشده است كه يکي از

هدايت گاري جامعاه را عهاده دار هساتند و باا ماردم ارتبااط

منابع مدارا در افراد هستند و افاراد باراي شاركت در اينگوناه

بيشتري دارند ،الزم است خود در انجام رفتارهاي مداراجويانه

گروهها ضرورتي احساس نميكنند.

پيش قدم باشند و همچنين دربارة پيامدهاي فردي و اجتمااعي
نبود مدارا در جامعه به خانوادهها آگاهي دهند.

پیشنهادات
پیشنهادات پژوهشی

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)07شماره دوم ،تابستان 7930

711

 ،71ص .17

منابع

اهللدادي ،ن.ا .)7931( .بررسااي عواماال فرهنگااي  -اجتماااعي

سراجزاده ،ح.م شاريعتي ،س .و صاابر ،س« .)7939( .بررساي

مؤثر بر باورپاذيري باه دموكراساي (ماورد مطالعاه:

رابطااة مياازان دينااداري و انااواع آن بااا مااداراي

دانشجويان دانشگاه اصفهان) ،پايان ناماه كارشناساي

اجتماعي» ،مجلاه علاوم نسااني دانشاگاه فردوساي

ارشد جامعهشناسي دانشگاه اصفهان.

مشهد ،سال اول ،ش  ،1ص .773-711

جهانگيري ،ج .و افراسيابي ،ح« .)7937( .مطالعة خانواده هااي

شاااارعپاااور ،م.م آزاد ارمکاااي ،ت .و عساااکري ،ع.)7933( .

شهر شيراز درزمينة عوامل و پيامدهاي مدارا» ،مجله

«بررسي رابطة سارماية اجتمااعي باا مادارا در باين

جامعهشناسي كاربردي ،سال  ،11ش .719-701 ،9

دانشجويان دانشکدههااي علاوم اجتمااعي دانشاگاه

حسيني ،ح.م ميرزايي ملکيان ،م .و توكلي ،ز« .)7933( .بررسي
تااأثير خااانواده باار جامعااهپااذيري سياسااي ،مطالعااه

تهاااران و ع ماااه طباطباااايي» ،مجلاااه انجمااان
جامعهشناسي ايران ،دوره  ،77ش  ،7ص .11-33

ماااوردي :دانشاااجويان دانشاااگاه تهاااران» ،مجلاااه

شااريفي ،س .)7931( .ساانجش مااداراي اجتماااعي و عواماال

جامعااهشناسااي مطالعااات جوانااان ،دوره  ،7ش،7

اجتماعي موثر بر آن در بين شهروندان ساكن تهران،

ص.10-31

پايان نامه كارشناسي ارشاد جامعاهشناساي دانشاگاه

ريتاازر ،ج .)7933( .ننريااههاااي جامعااهشناسااي در دوران
معاصاار ،ترجمااة :ث ثااي ،م ،.تهااران :انتشااارات
علمي.

الزهرا.
شااولتز ،د .و شااولتز ،س.آ .)7903( .ننريااههاااي شخصاايت،
ترجمة :محمدي ،تهران :مؤسسه نشر ويرايش.

روشانايي ،م« .)7933( .تاأثير عوامال فاردي و خاانوادگي بار

شولتز ،د .و شولتز ،س.آ .)7931( .تااريخ روانشناساي ناوين،

سازگاري دانشجويان با محايط دانشاگاه» ،فصالنامه

ترجمة :سيف ،ع.ا ،.پاشا شريفي ،ح ،.علي آبادي ،خ.

پژوهش و برنامه ريازي در آماوزش عاالي ،ش ،11

و نجفي زند ،ج ،.تهران :ويرايش.

ص .73-19

لباري بناب ،ب .و پيشاهنگ ،م« .)7937( .رابطة صله رحم باا

زارعي ،ا .و حساني ،ن« .)7939( .بررساي تاأثير خاانواده بار

سااازگاري اجتماااعي نوجوانااان» ،تهااران :سااومين

رشد اجتماعي دانش آموزان استان كرمانشاه» ،مجلاه

همايش مشاوره از ديدگاه اس مي :جوان و آراماش

تربيت اس مي ،ش  ،7ص .777-717

روان.

زارعيان ،م .)7931( .بررسي تأثير شخصيت مساتبدانه والادين

كيهاني ،م.ا .)7931( .بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت سياساي

بر نگرش دانشجويان به دموكراسي (ماورد مطالعاه:

دانشااجويان ،پاياااننامااه كارشناسااي ارشااد رشااتة

دانشجويان دانشگاه تهاران) ،پاياان ناماه كارشناساي

جامعهشناسي دانشگاه اصفهان.

ارشد جامعه دانشکده علاوم اجتمااعي و اقتصاادي
دانشگاه الزهرا.
زاليزاده ،م.م عليپاور ،ا .و زالايزاده ،م« .)7939( .پايشبيناي
ابعاد مداراي اجتماعي براساس سابک هااي هويات

گ بااي ،ف .و رضااايي ،ا« .)7931( .بررسااي تااأثير مشاااركت
اجتماعي بر مداراي اجتماعي در باين دانشاجويان»،
مجله مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران ،دوره
 ،1ش  ،7ص .17-31

شااناختي  -اجتماااعي در دانشااجويان» ،فصاالنامه

ناوابخش ،م .و واحادي ،م« .)7933( .بررساي رابطاة سارماية

پژوهشهاي روانشناسي اجتماعي ،سال چهارم ،ش

اجتماااعي خااانواده باار ناهنجاااريهاااي رفتاااري

711

) دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز:بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر مداراي اجتماعي (مورد مطالعه

P.91.
Côté, Rochelle R. & Erickson, Bonnie H. (2009).
"Untangling the Roots of Tolerance How
Forms of Social Capital Shape Attitudes
Toward Ethnic Minorities and Immigrants".
Journal of American Behavioral Scientist, 52:
1664-1689.
Coleman, J. (1988) "Social Capital in the Creation of
Human Capital". American Journal of
Sociology, 94: 95-120.
Duriez, B. Soenens, B. & Vansteenkiste, M. (2008)
"The Intergenerational Transmission of
Authoritarianism: The Mediating Role of
Parental Goal Promotion". Journal of
Research In Personality, 42: 622–642.
Djupe Paul, A. & Calfano, Brian R. (2012) "Religious
Value Priming, Threat, and Political
Tolerance", Political Research Quarterly,
66(4): 768-780.
Hopf, C. (1993) Authoritarians and their families:
Qualitative studies on the origins of
authoritarian dispositions. In Strength and
Weakness (pp. 119-143). Springer, New York,
NY.
Heydari, A. Teymoori, A. Haghish, EF. (2013)
"Socioeconomic Status, Perceived Parental
Control, and Authoritarianism: Development
of Authoritarianism". Asian Journal of Social
Psychology, 16 (3): 228-237.
Ikeda, K. & Richey, S. (2009) "The Impact of Diversity
in Informal Social Networks on Tolerance in
Japan". British Journal of Political Science,
39: 655-668.
Katnik, A. (2002) "Religion, Social Class, and Political
Tolerance".
International
Journal
of
Sociology, 32: 14-38.
King, P. (1976) Toleration. London, George Allen &
Unwin.
Kim, J. & Zhong, Y. (2010) "Religion and Political
Tolerance in South Korea", Journal of East
Asia, 27: 187–203.
Kobayashi, T. (2010) "Social Bridging Social Capital
InOnlinecommunities: Heterogeneity and
Social Tolerance of Online Game Players in
Japan". Journal of Human Communication
Research, 36: 546-56.
Mosher, D. L. & Scodel, A. (1960) "Relationships
Betweren Ethnocentrism in Children and the
Ethnocentrism and Authoritarian Rearing
Practices of Their Mothers". Journal of Child
Development, 31: 369-376.
Nelson, Todd D. (2009) Handbook of Prejudice,
Stereotyping, and Discrimination, Visit the
Taylor
&
Francis
Web
Site
At:
Http://Www.Taylorandfrancis.Com
Norris, G. (2005) The Authoritarian Personality In The

،1  ساال، مجله پژوهش علوم اجتمااعي،»نوجوانان
.13  ص،1 ش
 «بررسي رابطاه شايوه هااي.)7939( . و اسدي آ. س،نوروزي
فرزناادپروري والاادين بااا سااازگاري اجتماااعي

 اولاين كنفارانس سراساري توساعه،»دانش آماوزان
: تهااران،پاياادار در علااوم تربيتااي و روانشناسااي
.مطالعات اجتماعي و فرهنگي
: ترجمااه، روششناسااي علااوم اجتماااعي،)7931( . م،وباار
. نشر مركز: تهران،. ح،چاوشيان
، دينداري نوجوانان و عوامل مؤثر برآن.)7937( .ت. م،يغمايي
پايان نامه كارشناسي ارشاد جامعاهشناساي دانشاگاه
.ع مه طباطبايي
Adorno, T. W. Frenkel-Brunswik, E. Levinson, D. J. &
Sanford, R. N. (1950) The Authoritarian
Personality. New York: Harper & Row.
Altemeyer, B. (1988) Enemies Of Freedom:
Understanding Right-Wing Authoritarianism.
San Francisco: Jossey-Bass.
Baumrind, D. (1966) "Effects of Authoritative Parental
Control
on
Childbehavior",
Child
Development, 37(4): 887-907.
Brown, R. (2010) The Handbook of Prejudice Its
Social Psychology, Blackwell Publishing.
Carlson, J. M. & Iovini, J. (1985) "The Transmission of
Racial Attitudes from Fathers to Sons: A
Study of Blacks and Whites". Journal of
Adolescence, 20: 233-237.
Caro, Daniel H. & Schulz, W. (2012) "Ten Hypotheses
About Tolerance Toward Minorities Among
Latin American Adolescents", Journal of
Social And Economics Education, 11: 213234.
Cigler, A. & Joslyn Mark, R. (2002) "The
Extensiveness of Group Membership and
Social Capital: The Impact on Political
Tolerance Attitudes". Political Research
Quarterly, 55: 7-25.
Corcoran Katie, E. Pettinicchio, D. & Robbins, B.
(2012) "Religion and the Acceptability of
White-Collar Crime: A Cross-National
Analysis", Journal for the Scientific Study of
Religion, 51(3: 542–567.
Côté, Rochelle R. Andersen, R. Erickson, Bonnie. H.
(2013) Social Capital and Ethnic Tolerance:
the Opposing Effects of Diversity and
Competition. In The Handbook of Research
Methods and Applications on Social Capital.

7930  تابستان، شماره دوم،)07(  شماره پياپي، سال بيست و نهم،جامعهشناسي كاربردي

711

21st Century, Ph. D. Department of
Philosophy In Bond University.
O'bryan, M. Fishbein, H. D. & Ritchey, P. (1999)
"Intergenerational Transmission of Prejudice,
Sex Role Stereotyping, and Intolerance",
Journal of Adolescence, 39: 408-426.
Persell, C.H. Green, A. & Gurevich, L. (2001) "Civil
Society, Economic Distress, And Social
Tolerance", Journal of Sociological Forum,
16(2): 203-230.
Putnam, Robert P. (1993) Making Democracy Work:
Civic Traditions In Modern Italy.Princeton,
Nj. Princeton University Press.
Putnam, R. (1995a) "Bowling Alone: America's Social
Capital". Journal of Democracy. 6(1): 65-78.
Putnam, R. (1995b) "Tuning In, Tuning Out: The
Strange Disappearance of Social CapitalIn
America". Journalof Political Science and
Politics, 28 (4): 664-83.
Putnam, R. (2000) Bowling Alone: The Collapse and
Revival of American Community. Newyork:
Simon and Schuster.
Ritzer, G. (1989) Sociological Theory, McGraw-Hill
Companies.
Starkt, S. (2001) "Gods, Rituals, and the Moral Order".
Journal for the Scientific Study of Religion,
40(4):619–36.
Stouffer, S. (1992) Communism, Conformity & Civil
Liberties: A Cross-Section of The Nation
Speaks Its Mind. New Brunswick New Jersey:
Transactionp Ublishers.
Váradi, L. (2014) Youths Trapped in Prejudice
Hungarian Adolescents’ Attitudes towards the
Roma, Springer Science & Business.
Vogt W. Paul. (1997) Tolerance and education.
Author, Edition, illustrated. Publisher, Sage
Publications. Original from, the University of
Michigan

