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فردگرایی بر   تأثیر   ۀمطالعفردگرا:  ۀمدارای اجتماعی در جامع
 در شهر بجنورد جوانان  مدارای اجتماعی 

 
 1* هادی افرا

  26/12/1400پذیرش:     ؛06/1400/ 30دریافت: 

 چکیده
، است   در آن به وجود آمده   ی متنوعی ها نگرش و    ها هویت ، ن ادها،  ها گروه که    امروز دنیای فردگرای  در  

 ی اجتماعیامری محتمل است. در چنین شرایطی این مدارابین جوانان    خصوصا    ها فرهنگ احتمال برخورد  
 این مقاله،  رو ازاین .  شود می   دارای تنوع فرهنگی   ۀ خشونت و تعارضات در جامع   گیری شکل است که مانع  

 در این مقاله، است.    پرداخته جوانان ش ر بجنورد  میان  فردگرایی و مدارای اجتماعی در    ۀ رابط   ۀ مطالع به  
پرسشنامه پاسخ    سؤاالت و به    ند شد   انتخاب   ای چندمرحله   ای خوشه   گیری نمونه   روش نفر از جوانان با    825
بین   دهد می نشان    ها یافته است.    تأیید شده آلفای کرونباخ و اعتبار صوری    روش پایایی و روایی آن با    . دادند 

اجتماعیاخالقی    فردگرایی  مدارای  اجتماعی  ،و  مدارای  و  افراطی  بین  و    ،فردگرایی  فردگرایی همچنین 
افراطی   فردگرایی  ابعاد  اخالقی/  مدارای   ۀ گان سه و  و  هویتی  مدارای  سیاسی،  )مدارای  اجتماعی  مدارای 

فردگرایی که    دهد می نتایج حاصل از ضریب رگرسیونی نشان  .  وجود دارد   و مستقیم   معنادار   ۀ رفتاری( رابط 
بنابراین با رواج  .  کنندمی درصد واریانس مدارای اجتماعی را تبیین    34حدود  اخالقی و فردگرایی افراطی  

 .یابدمی یکی از پیامدهای فرهنگی مدرنیته، یعنی فردگرایی، مدارای اجتماعی در جامعه افزایش  
مدرن   ۀ جامع ایی، تنوع فرهنگی، مدارای اجتماعی،  فردگر  :ههکایدواژه 
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 مقدمه. 1
  یکدیگر به   با  هاآن و برخورد    ی آشناینیز  و    ، در جوامع  هاتفاوت میزان  تنوع فرهنگی و  امروزه  

اساسی  لهئمس  شده  ای  زیرا  تبدیل  تحت    هاتفاوت است،  را  اجتماعی  قرار    تأثیرپیوندهای 
است   ی، تفاوت رو به تزاید افراددیاننمامی آنچه بیش از همه جلوه  به همین دلیل،. دهندمی 
ن ادها،  هاگروه که   می هانگرش و    هاهویت ،  تشکیل  را  مختلفی  شرایطی    .دهندی  چنین 

است که مانع    1این مدارا  این وضعیت در  .  کندمی فراهم  را  انواع گسست در جامعه    هایزمینه
تلویحی    طوربه زیرا مدارا »   .شودمی در جامعه    آمیزخشونت   هایرویه تعارض و    گیری شکل 

   . (3  ، 1388پور،  به معنای افتتاح گفتمان آزادی وجدان و آزادی بیان است« )عسگری و شارع 
اجتماعی و اجتناب از خشونت و اجبار    مناسباتب بود کیفیت    به منظور  ارائۀ رفتاریمدارا  

  های اندیشه فرهنگی، نپذیرفتن    هایشکاف زدن بر  ، پلهاتفاوت است. مدارا ارزشمندشمردن  
شخصی یا نگ داری عقاید و    هایویژگی قالبی غیرمنصفانه، آزادگذاشتن دیگران برای داشتن  

را   آن  دیگران  که  است  نظر    عنوان به اعمالی  در  تنفرانگیز  یا  اشتباه   گیرندمی عملی 
  ۀجامع  گیری شکل   زنیاپیش، مدارا  درواقع  (. 37و 3  ، 1395،  پور، و فرزام، شارع )فیروزجائیان 

 (.  287 ،2004، 2لپس مدنی است )ف  
 ایعدیدهاست که فقدان آن، جامعه را با مشکالت    ایگونه   بهاهمیت مدارا در جامعه  

  ینبرگ تیا را خشونت خواهند دید )و  هاتفاوت که افراد تن ا راه مقابله با  طوری ، به کندمی رو  ه روب
  را به ای  گسترده مدارا در کنشگران تعارضات    ۀشدن روحین(. ن ادینه 68  ،2012،  3و باترس 

آن از سطح برخوردهای محدود میان کنشگران فردی آغاز و تا سرکوب    ۀ که دامن  آورد می وجود  
 یابدمی ادامه    هادولت مانند جوامع و    تروسیع و حذف عقاید متفاوت در سطح ساختارهای  

   (. 18  ،1397، ، ج انبخش، و ب یان )بیاتی 
در ایران همانند بسیاری از مسائل اجتماعی دیگر آمار دقیقی از وضعیت مدارای   هرچند

در    اجتماعی کاهش سطح مدارای    ۀدهندنشان   هاواقعیت اجتماعی در دسترس نیست، اما  
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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است  نشان    .جامعه  بسیاری  وضعیت  که    دهندمی تحقیقات  از  ایران  در  اجتماعی  مدارای 
برخور )شارع دار  مناسبی  عسگری نیست  و  ارمکی  آزاد  همکاران،  1388،  پور،  و  گالبی  ؛ 

و  1398 فیروزجائیان  دالوند،  و  ؛  1399،  فرزام؛  و  روحی  (.1400عربی  در    ۀنبود  مدارا 
توسع  اجتماعی    ۀفرایندهای  انسجام  و  و  تواند  می انسانی  منفی  را    ناپذیری جبران پیامدهای 

 ایجاد کند.  
تعبیر   به  زیست  »؛  1هابرماساما،  ج انی  در    2شدن ج انی از    ایآمیزه که    کنیممی ما 
موتور    (. 116  ، 9713« )میلنر و براویت،  کندمی ایدئولوژیک آن را ت دید    3جمعی و فردگرایی 

جمعی    شدن ج انی که محصول مشترک    ایجامعهفردگرایی با تمام قدرت در حرکت است و  
 های فرهنگ در  .  آورد می وجود    خاصی را درخصوص مدارا به   هایویژگی و فردگرایی است،  

فردی    هایخواسته و بر عالیق و    گیرد می فردگرا افراد خودمختار هستند، فرد در اولویت قرار  
 (.  173 ، 1399، افرا و  ،، نیازیزاده)س راب  شودمی  تأکید

آن را    توان می متفاوتی از فردگرایی وجود دارد و    هایبرداشت براساس نظریات مختلف،  
به معنای   اخالقی فردگرایی کرد.    بندی طبقه و فردگرایی افراطی    اخالقی فردگرایی    ۀ در دو دست 

گیرد، موردتوجه متفکران لیبرال است. این    ای که نفع جمعی را نیز دربر گونه تحقق نفع فردی به 
و معطوف به    شود می یافتگی محسوب  توسعه   های شاخص   ترینم م نوع از فردگرایی یکی از  

  ... نفس، استقالل فردی، خوداثربخشی، احترام به خود و خودباوری، خودشکوفایی، اعتمادبه 
طی ناظر به خودمداری،  (. فردگرایی افرا 38  ، 1392،  ممبینی و    ، ، محمودی زاده است )حسین 

افراطی به   ۀ دیدن دیگران، تکی آوردن سود و منفعت شخصی حتی به قیمت زیان دست منیت، به 
نامیده    و   خود  خودمداری  نوعی  افراطی  فردگرایی  اقتدارگراست.  شخصیت    شود می داشتن 

 (. 147  ، 1387،  و هاشمی   )جوادی یگانه 
ایرانی به سمت تسلط فرهنگ فردگرایی در حال حرکت    ۀ شواهد گویای آن است که جامع

ایران    ۀکه فردگرایی در جامع   دهندمی نشان    خوبی به  آمارها( و  97  ، 1395است )آزاد ارمکی،  
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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کشور ج ان انجام شده    53( که در میان  1994)  1در حال افزایش است. در تحقیق هافستد
 دهدمی ، کمی بیش از متوسط نشان  گردی   عبارت   و به  24فردگرایی در ایران را    ۀاست، رتب

خرم )پارسام ر دیگر    (. 33  ، 1399،  کرایی و    پور،  بجنورد   دهدمی نشان  تحقیقی    در ش ر 
  درصد در حد زیاد وجود دارد. همچنین   21در حد متوسط و    اخالقی درصد فردگرایی    9/56

   (.180 ،1399  زیاد وجود دارد )افرا،  9/10درصد افراد فردگرایی افراطی متوسط و  66 در 
عامل    فردی و احترام به آمال و آرزوهای دیگری   هایخواستهبه دلیل پذیرش    فردگرایی 

است که در آن تنوع فرهنگی و تفاوت وجود دارد.    ایجامعهمثبتی در مدارای اجتماعی در  
  شود می گروهی اجتماعی برون   ۀ گرایی و سرمای خانواده موجب تقویت عام   ۀ در عرص فردگرایی 
این (.  1391،  2)اینگل ارت   دهد می و نگرش برابری جنسی بین افراد را ترقی    ( 2001)هافستد،  

اجتماعی جدید   هایبندیصورت اهمیت سیاست فرهنگ برای ظ ور    ۀدهندنشان موضوع  
»چیزی خارج از متن وجود ندارد« )ساوج و    3معروف دریدا   ۀ با توجه به گفت بنابراین،  است.  

 (.  170،9613، 4وارد 
فردگرایی،   و    ۀمدارا در جامعبا گسترش  تنوع    تبعبه ما  آن در خراسان شمالی که دارای 

  خصوصا  اهمیت بسزایی    ،از اقوام گوناگون )کرد، ترک، فارس، ترکمن و تات( است   ایگسترده
هستند و وجود    ایجامعهآینده و پیشرفت هر    ۀکنندتضمیندر بین جوانان دارد. زیرا جوانان  

م م داشته    ی تأثیرت جامعه  در سرنوش   تواندمی جدید    ۀدر شرایط جامع  هاآن مدارا در بین  
این   را ضرورت    هاتفاوت باشد.  مدارا  موضوع  به  توجه  فردگرایی  و گسترش  کنار ظ ور  در 

موجب انسجام و یکپارچگی هر چه بیشتر جامعه    هاتفاوت به این    دهی ج ت ، زیرا  بخشدمی 
   خواهد شد.

مطرح  نکات  به  توجه  اصلی  با  هدف  مقاله شده،  بر    تأثیر بررسی    این  مدارای فردگرایی 
ۀ  این است که رابط  مقاله ش ر بجنورد است. سؤال اصلی  جوانان بر  تأکید در ایران با  اجتماعی 

ش ر بجنورد چگونه است؟جوانان  در   مدارای اجتماعی بین فردگرایی و  
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 تجربی ۀ پیشین   . 2
  ۀ زندگی روزمر ( تحقیقی با عنوان »برساخت اجتماعی مدارا در  1400مقدم ) ذکائی و امیری 

روش تحلیل موقعیت    از ها  تحلیل یافته برای  .  اندداده انجام  مبنایی    ۀ با استفاده از نظری ش ری«  
را امری سیال و مدرج )مدارای منفعالنه یا تسلیم،  مدارا    این نتایج   . است   شده   استفاده کالرک  

مدارا(   عدم  و  فعال  کلی .  داند می مدارای  به   ای مف وم  مفاهیم  این  از   ، آید می دست    که 
 است. کژنماساختن مدارا  

:  چندفرهنگی تحقیقی با عنوان »مدارای اجتماعی در جوامع  ( 1398)  قادرزاده و نصرال ی 
میان ش ر  اقوام  پیمایشی  انجام  مطالعۀ  بین    ها یافته .  اند داده دوآب«  در  اجتماعی  مدارای 

پاسخگویان را در سطح متوسط ارزیابی کرد و در میان ابعاد مدارا، بیشترین میانگین به مدارای  
شکل  تبیینی،  نتایج  برمبنای  داشت.  اختصاص  و هویتی  فرهنگی  )اقتصادی،  سرمایه  های 

چ ارگ  ابعاد  در  اجتماعی  مدارای  با  آن  اجتماعی(  با   ۀ رابط انۀ  همچنین،  داشتند.  مستقیم 
   قومی و دینی پاسخگویان، مدارای اجتماعی کاهش یافت.   گیری ج ت   یافتن شدت 

) زالی  ملتفت  و  باقری  بر  1397زاده،  مؤثر  عوامل خانوادگی  عنوان »بررسی  با  تحقیقی   )
 نتایج.  اند داده مدارای اجتماعی )مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه ش ید چمران اهواز(« انجام  

خانواده و سبک تربیتی اقتدارگرایانه با مدارای    داری دین شان داد از بین متغیرها تن ا دو متغیر  ن 
گیرانه و  متغیرها یعنی سبک تربیتی دموکراتیک و س ل   ۀ بقی معنادار داشتند و    ۀ رابط ماعی  اجت 

اجتماعی    ۀ شبک  مدارای  با  خانواده  اجتماعی  تحلیل    ۀ رابط روابط  نتایج  نداشتند.  معنادار 
، تغییرات متغیر مدارای  درصد   38/ 5به میزان    مقاله رگرسیونی نیز نشان داد متغیرهای مستقل  

 کنند. بینی می اجتماعی را پیش 
کرد  ی( تحقیقی با عنوان »آزمون مدل مدارا با رو 1397پور ) و عباس   ی بگ ی ، داتل م ر خجسته

ن پژوهش نشان داد که مدارا با  ی ا   های یافته .  اند داده زناشویی« انجام    ی در بافت زندگ   ی اسالم 
   . کندمی فا  ی ا   یی ت زناشو ی م ی صم   بینی پیش در    ای کننده تعیین نقش    ی کرد اسالم یرو 

شناختی ابعاد تحقیقی با عنوان »بررسی جامعه در  (  1394زاده ) زاده و زالی زاده، حسین زالی 
است  شناسی  این وظیفه که    دهندمی نشان  های شخصیتی«  بر ویژگی   تأکید مدارای اجتماعی با  

 . کند می تبیین  مدارای اجتماعی را  که  
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  ی اجتماع  یمدارا  ی شناختن جامعهییتحقیقی با عنوان »تبدر  (  1392ب شتی و رستگار )
ب ابعاد آن در  ایو  اقوام  نتیجه  «  ی رانین  این   پذیریجامعه و    یمدارقوم   ۀ رابط  که  اندرسیدهبه 

،  ی رانیاقوام ا  در بین ی اجتماع  ی زان مدارای. م است   ی معنادار و منف  ی اجتماع  ی با مدارا  ی قوم 
در    یمدارزان قومی( است. م 5تا    1  ۀ ن )در دامنیانگیباالتر از سطح م   ی ، کم2/ 76به مقدار  

گر تفاوت  ی کدیرش  ین است و اقوام در مدارا و پذیانگین اقوام تحت مطالعه باالتر از سطح م یب
   ندارند. ی معنادار

اجتماعی بر مدارای    تأثیر مشارکت بررسی  عنوان » ( در تحقیقی با  1392ایی ) گالبی و رض 
میزان مدارای اجتماعی با مشارکت همبستگی مستقیم معنادار  اجتماعی در بین دانشجویان«  

 .دهندمی را نشان  آن    گانۀ سه اجتماعی و ابعاد  
امریکا و ل ستان«   ۀ و مدارا در ایاالت متحد   داری دین ( تحقیقی با عنوان » 2002)   1کارپف 

کسانی که معتقدند کلیسا باید در قدرت سیاسی دخالت    دهد می . نتایج نشان  اند داده انجام  
   کنند، مدارای کمتری دارند. 

مریکا«  ابین مذهب و تساهل در    ۀ( تحقیقی با عنوان »بازخوانی رابط2006)  2ایسنستاین 
   ود مدارا ارتباط معناداری وجود دارد. که بین مذهب و نب   دهدمی نتایج نشان  انجام داده است.  

( تحقیقی با عنوان »خلق فرهنگ تساهل مذهبی در مدارس اندونزی«  2014)   3رای انی 
فرهنگی تجسدی درخصوص تنوع    ۀ آموزان سرمای دانش   دهد می انجام داده است. نتایج نشان  

  . کنندمی ها و اجتماع کسب  مذهبی و تساهل را از طریق خانواده 
که سنت    دهند می ( در تحقیقی با عنوان »ابعاد جدید مدارا« نشان  2014)   4مدر و ترانبی 

بودن اثری مثبت  ست و تحصیالت و داوطلب مداراگرا   های نگرش مذهبی شاخص م می برای  
 بر مدارا دارند.  

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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والش  و  سرمای 2021)   1کراولی  »مدارا،  عنوان  با  تحقیقی  در  از    ۀ (  رضایت  و  اجتماعی 
  ۀهای مربوط به زندگی در حال گذار در کشورهای در حال گذار اتحادی زندگی« با بررسی داده 

   معنادار و مثبتی وجود دارد.   ۀ که بین مدارا و رضایت از زندگی رابط   رسند می اروپا به این نتیجه  
با عنوان »اشکال مخ 2021)   2ورکویتن و اسمیکس ولتویس،   تلف مدارای  ( در تحقیقی 

اجتماعی اجتماعی«   مدارای  اصلی  شکل  همزیستی(   دو  مدارای  و  بین   )احترام  بیشتر   را 
که بین احترام و مدارای   رسند می به این نتیجه    ها آن .  اندکرده م اجران بررسی    مورد در    ها هلندی 

 های اقلیت دارند.  این دو روابط متفاوتی با پذیرش شیوه   یستی تمایز وجود دارد. ز هم 
مدارا کلی   طور به  نگرش   ، احترام   ی ،  مثبت  به  اعمال  گروه   دربارۀ های  و  اقلیت    هاآن های 
پیامد سودمند مستقل روشنی برای گروه مدارای    که درحالی ،  گردد برمی  های همزیستی هیچ 

  ۀ برای جلوگیری از درگیری ممکن است در برخی شرایط ب ترین گزین   مدارا . اگرچه  رد اقلیت ندا 
احترام ممکن است    مدارای عملی و نه اصولی است.    حل راه ممکن باشد، اما همچنان یک  

  متنوع مفید باشد.   های فرهنگ برای ب بود روابط بین گروهی در    ویژه به 
به وجه سیاسی مدارا    ها پژوهش این  که اغلب    دهد می مروری بر مطالعات تجربی نشان  

اکثر    اند داشته توجه   جامعه    ها آن و  روی    اند نشده وارد  و   مانند   هایی نمونه و  دانشجویان 
ست؛ اول متمایز ا از چند لحاظ از تحقیقات پیشین    این مقاله اما  .  اند شده   انجام آموزان  دانش 

هنگی جوامع معاصر، یعنی  تحوالت فر   ترین م م از    ی یک   به عنوان اینکه مدارای اجتماعی را  
مطالعه کرده است.  و فردگرایی افراطی(    اخالقی )فردگرایی  و ابعاد مثبت و منفی آن  فردگرایی  

است که در آن با توجه به همزیستی اقوام    شده   بررسی   ای جامعه دوم اینکه مدارای اجتماعی در  
فرهنگی   تنوع  فارس(،  و  تات  ترکمن،  ترک،  )کرد،  مطالع   ای گسترده گوناگون  و  دارد    ۀ وجود 

مطالعات که    بیشتر   سوم اینکه برعکس بسیار م م است.    ی مدارای اجتماعی در چنین جوامع
  مدارا )مدارای هویتی، رفتاری و سیاسی(   ۀ گان سه ابعاد  به  دارند،    تأکید فقط به وجه سیاسی مدارا  

یعنی دانشگاه خارج    عات کالسیک اغلب مطال   ۀ . چ ارم اینکه مطالعه از جامع شده است   توجه 
 شده و روی جوانان انجام شده است.

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 مبانی نظری   . 3
مدرن به شمار    ۀ جامع   های ویژگی   ترین م م عنوان یکی از  توان به ظ ور و گسترش فردگرایی را می 

وارد    شناسی جامعه   ۀ مدرن به حوز   ۀ فرد و جامعه و جایگاه فرد در جامع   ۀ آورد که برای تبیین رابط 
قر را  فردگرایی    ۀ واژ   هرچند   ، شود می  در  انگلیسی  سیاسی  فیلسوفان  بار  نخستین   های ن برای 

نوزده   م هجده  کار    م و  به  لیبرالیسم  اجتماعی درخصوص    پردازان نظریه .  بردند برای توضیح 
  2و دیوید رایزمن   1بندی کرد. برخی مانند فردیناند تونیسدسته طبقه   توان در دو فردگرایی را می 

منفی توجه   فردگرایی  امیل دورکیم   اند داشته به  مانند  دیگر  برخی  دو توکوی 3و    ،4ل ، آلکسیس 
توجه    ابعاد مثبت و منفی فردگرایی را مورد اینگل ارت    رونالد   و   6تریاندیس  ، هری 5رابرت مرتن

 .اند داده قرار  
خصایص معین جوامع صنعتی    ۀ جدید و نتیج   ۀ دورکیم ظ ور فردگرایی را متقارن با جامع 

دورکیم    ۀ در نظری   دیگر،   عبارت   . به شوند می که در ن ایت از رشد تقسیم کار ناشی  داند  می مدرن  
  . مدرن است   ۀ سنتی به جامع   ۀ فردگرایی لیبرال یکی از خصایص اصلی گذار از جامع   ۀ توسع 

فردی    های تفاوت تفاوتی که در کارکردهای هر یک از جوامع مکانیکی یا ارگانیکی وجود دارد،  
 .  گردد می برای ایجاد فردگرایی    ای انگیزه سان  بدین   و   آورد می را به وجود  

، نیز هست   شان زندگی   ۀ کنند برای خلق قواعد اجتماعی که تنظیم   ها انسان در جوامع مدرن  
جامع  باشند.  داشته  بیشتری  آزادی  و  اختیار  فعال    جدید   ۀ باید  اجتماعی  کنشگر  یک  فرد  از 

  ، 1392،  7ضرورت دارد )سیدمن  اش اجتماعی ، چون فردگرایی برای کارکرد جاری  سازد می 
بر نگاهی تکاملی که به فردگرایی  خود، عالوه   کهر اجتمهعی تقسیم و    خودکشی او در دو اثر    (. 63

)پیشرفت شخصیت فردی( و منفی )پیشرفت خودخواهی( نیز    اخالقی عد  دو ب    آن دارد، برای  
که مخاطرات    آورد خودکشی برای دورکیم این امکان را فراهم    ۀ بررسی مسئل   مطرح کرده است. 
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شدن و  او فردگرایی منفی را متعلق به حالت ماقبل اجتماعی   فردگرایی معاصر را بررسی کند. 
متعلق   اخالقی فردگرایی   را  اصیل  اخالق  شکل  جامع   به  و    داند می مدرن    ۀ به  )وثوقی 

 (.  136  ، 1387میرزائی، 
هم آزادی افراد و هم احساس    فردگرایی مبتنی است که در آن اخالقی  عد  فردگرایی اخالقی بر ب  

عد منفی فردگرایی یا  اهمیت است تا از این طریق مسائل ب    حائز مسئولیت آنان نسبت به جامعه  
(. دورکیم این شکل جدید  54  ، 1396،  و امیرملکی   )باالخانی همان خودخواهی به حداقل برسد  

مف وم اخالق و فردگرایی    راستا   این   و در   نامد می جدید را آیین فردی    ۀ از وجدان جمعی در جامع 
به نظر او اگر یک نظام اجتماعی فقط از   . کند می ترکیب  باهم که در تعارض با یکدیگر هستند را 

کامال    امیال    طلبی تشکیل منفعت طریق خودهای  و  در پی ارضای اهداف  فقط  باشد که  شده 
و    پاشد می شخصی خود بدون توجه به نتایج اجتماعی عملکردشان باشند، نظم اجتماعی فرو 

 (. 218  ، 1392)دورکیم،    شود می گسترده    های ناب نجاری و    ها آسیب منجر به پیدایش  
را بیش   دهد می تونیس علت تغییر و تحوالتی که در جوامع مختلف انسانی روی    فردیناند 

جدید   ۀ جامع   گیری شکل داند. به نظر او، اساس  از هر چیز ناشی از انواع روابط میان افراد می 
  ۀ رو، دو نوع جامع جو کرد. ازاین و را باید در انواع جدید ارتباطات و روابط میان افراد جست 

گزل شافت  گمین  و  تمیز  )اجتماع(  هم  از  را  )جامعه(  تونیس،    . دهدمی شافت  نظر  در 
فردگرایانه را    های هویت شافت )جامعه(  گرایانه و گزل جمع   های هویت شافت )اجتماع(  گمین 

 (.  190  ، 1389،  1)اینگل ارت و ولزل   کند می ترویج  
[( زمانی که ماهیت 1853]   1969)   د وکراسی در آ ریکه توکویل در کتاب    آلکسیس دو 

و   برد می کار ه اصطالح فردگرایی را ب  کند می روابط اجتماعی در جوامع دموکراتیک را توصیف 
داند. در این شرایط که فردگرایی رواج  مریکا را فردگرایی می ا مردم    های گرایش   ترین م م یکی از  

و بیشتر به سمت دوستان    کنند می مردم جدا   ۀ پیدا کرده است اعضای جامعه خودشان را از تود 
 کند می محدود را برای خود ترسیم    ۀ اینکه فرد این دایر   از   . پس کنند می و خانواده گرایش پیدا  

توکویل    (. 263-264  ، 2002،  2)واتسن و موریس تر را ترک خواهد کرد  بزرگ   ۀ عمدا  جامع 
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اجتماعی تصور کرد که فرد در آن  این تفکر غلطی است که فردگرایی را حالتی  معتقد است؛  
تن است. درواقع، در حالتی از فردگرایی، فرد در موقعیتی است که پیوندهای عاطفی نزدیکی با 

  (. 122  ، 1384،  1)کیویستو   دهد می و آن را گسترش نیز    کند می که دوستشان دارد برقرار    کسانی 
 ترینم م . اما  دهد می توکویل آثار مثبت و پیامدهای افراطی فردگرایی را توأمان موردتوجه قرار 

نگرانی او این بود که فردگرایی زمانی که به خودخواهی منجر شود پیامدهای مخربی را در پی 
ای کننده تا جایی که معتقد است فردگرایی این توانایی را دارد که وضعیت نگران   ، خواهد داشت 

 . ( 97  ، 1389،  و صبوری خسروشاهی   را ایجاد کند )معیدفر 
 تأکیدمرتن آن بخش از کارهای دورکیم که بر ابعاد مخرب و ویرانگر فردگرایی مدرن    رابرت 

مثبت و منفی    های جنبه همانند دورکیم معتقد است که فردگرایی دارای  دارد را گسترش داده و  
منفی فردگرایی را مطرح    های جنبه روی و فشار اجتماعی  کج   ۀ و در مطالعاتش دربار ا  . است 

مشاهده   2نقش   ه مرتن در مورد مجموع   ۀ در نظری   توان می مثبت فردگرایی را نیز    های جنبه .  کندمی 
  جدید   ۀ استقالل فردی در جامع   ۀ نظری   ۀ مجموعه نقش مرتن، ابزاری را برای توسع   ۀ کرد. نظری 

   . کندمی فراهم  
ناپذیر از وضعیت انسان در دنیای  مرتن، فردگرایی بخشی اجتناب   ۀ عقید کلی، به    طور به 

رسد ضمنی به نظر می   طور به کم  تن ا از این وضعیت متأسف نیست که دست مدرن است و او نه 
همه، مرتن از خطرهای فردگرایی ناآگاه نیست، اما ن د. بااین های فردگرایی را ارج می فضیلت 

افراط در فردگرایی سخن بگوید. همچنین،   ۀ صراحت دربار ت به کند که الزم اس احساس نمی 
ای  توده   ۀ شدن در آنچه به جامع با برخی از معاصرانش موافق نیست که فردگرایی را بوروکراتیک 

 (.  148- 150  ، 1384)کیویستو،    کندمی معروف شده است، ت دید  
  ۀ الگویی فرهنگی، این امکان را در نظری هایی نظری و  عنوان اندیشه گرایی به فردگرایی و جمع 

می   تریاندیس   هری  )تریاندیس، فراهم  دهد  پیوند  فرهنگ  به  را  ذهنی  معانی  بتواند  که  آورند 
(. در درون یک فرهنگ، ویژگی شخصیتی متناسب با فردگرایی، خودمحوری و  44  ، 1995

(. افراد  1007  ، 1999گرایی، دگرمحوری است )تریاندیس،  ویژگی شخصیتی متناسب با جمع 
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. افراد کنندمی دگرمحور حمایت اجتماعی بیشتر و ب تری را در مقایسه با افراد خودمحور کسب  
تریاندیس، این اولین گام برای ف م ب تر این مسئله    ۀ پذیرند. به عقید تن ایی را می خودمحور  

 (.  336  ، 1988گذارد )تریاندیس،  می   تأثیر است که فرهنگ چگونه بر رفتار اجتماعی  
فردگرا اغلب برای اهداف فردی خود اولویت قائل هستند، حتی اگر آن    های فرهنگ مردم  

های عاطفی از نظر حمایت   اهداف در تعارض با اهداف م م درون گروه باشد. فردگرایان از 
 تأکید های خود جدا هستند و بر اتکای به خود، استقالل، لذت و تعقیب خوشبختی  درون گروه 

)تریان  تریاندیس 256- 257  ، 1378دیس،  دارند  اعتقاد  به  و    (.  باالتر  اجتماعی  طبقات 
تحصیل بخش  دارند کرده های  گرایش  فردگرایی  به  بیشتر  جامعه،  یک  فرهنگ  .  تر  چه  هر 

پیچیده، فرد مختار است که به عضویت در    های فرهنگ تر باشد فردگراتر است، زیرا در  پیچیده 
گرایان، رفتارهای (. فردگرایان برعکس جمع 258  ، 1378های مختلفی درآید )تریاندیس،  گروه 

به نقل از تریاندیس،    ؛ 1999دهند )تریاندیس،  بسیار فرودست یا فرادست از خود بروز نمی 
1378 ،  260  .) 

گرا دارای خود مستقل هستند، موقعیت جمع   های فرهنگ فردگرا برعکس    های فرهنگ مردم  
دانند تا دیگران، بر نیازها، حقوق و  خود می   ۀ بیشتر دربار   ، تا مناسب خود شود   دهند می را تغییر  

. برای لذت، موفقیت، رقابت، آزادی، خودگردانی و تبادل منصفانه  کنندمی قابلیت خود تمرکز 
گذرا و    ها آن های بسیار عضویت دارند، اما ارتباطات  روه اند. افراد فردگرا درون گ ارزش قائل 

موقتی است، درگیری عاطفی کمتری دارند و تمایل کمتری نیز برای ازخودگذشتگی به خاطر  
ساده است   ها آن و خروج از    ها گروه . برای این افراد ورود به  دهندمی درون گروه از خود نشان  

صمیمانه  تعامالت  و  روابط  اغلب  نمی اما  شکل  رفتار ای  اجتماعی  بسیار  فردگرایان  گیرد. 
 ها آن ظاهری است و وابسته به تبادالت اجتماعی و قراردادهاست.    ها آن ، اما روابط  د ن کن می 

مردمی را دوست دارند که    ،گر باشند متمایز از دیگران، ب تر از دیگران و رقابت   کنند می تالش  
کید در توزیع امکانات بر انصاف    ، خویشتن باور هستند  گرا که برای افراد جمع دارند، درحالی   تأ

کید  ها آن برابری و نیاز دو عاملی هستند که در توزیع امکانات بر  . برای افراد فردگرا، شود می  تأ
فردی   و اغلب اهداف  دارد  بر اهداف درون گروه ارجحیت  با اهداف    ها آن اهداف شخصی 

تر  روابط افقی م م   ها آن گروهی ناسازگار است. طرفدار تساوی حقوق انسانی هستند و برای  
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آیند، مؤدب هستند و  این الگوی فرهنگی، زمانی که مردم به عضویت گروهی درمی است. در 
، در عین اینکه مطمئن هستند که متمایز از افراد دیگر باقی  کنند می با دیگران محترمانه رفتار  

پردازند )تریاندیس، برای دستیابی به موقعیت در گروه به رقابت با یکدیگر می   ها آن مانند.  می 
1378 ،  259-272 .)   

. فردگرایی افقی بر  کند می متمایز  هم  او همچنین فردگرایی افقی و فردگرایی عمودی را از  
نشان    تأکید برابری   روابط  در  را  مراتب  سلسله  عمودی  فردگرایی  و  ،  )فرهمند   دهد می دارد 

 (. 156  ، 1393،  پور، پارساییان، و ماندگاری  خرم 
دیدگاه   توسعاینگل ارت    رونالددر  فرایند  بر  بر    ۀ فردگرایی  الزامات  کاهش  و  انسانی 

کیدانتخاب انسانی   ویژه  اقتصادی رشد سطوح امنیت وجودی را به هاجتماعی   ۀدارد. توسع   تأ
کیدفراصنعتی که به افزایش    ۀدر مرحل به    شودمی بر فردگرایی، استقالل و ابراز وجود منجر    تأ

 . آورد می همراه 
نظری  هدف   ۀ در  فرهنگی    اینگل ارت  ارزش   تأثیر نوسازی  از  بر  یکی  فردگرایی  و  هاست 

(. اینگل ارت معتقد  160  ، 1391طلب و بیات،  نتایج نوسازی فرهنگی است )شادی   ترین م م 
غلب  میزان  که  ارزش ارزش   ۀ است  بر  وجود(  )ابراز  فردگرایی  جمع های  )بقا(  های  گرایی 

های بیرونی بر انتخاب انسانی  که محدودیت   زمان جوامع است. هم   ۀ میزان توسع   ۀ دهند نشان 
کید ، مردم و جوامع  یابد می کاهش   های فردگرایی خواهند داشت. جوامع  بیشتری بر ارزش   تأ

های آزادانه دلسرد کنند،  شدت افراد را از انتخاب توانند هنجارهای فرهنگی ترویج کنند که به می 
کار،   این  با  می موجب   ها آن اما  فراهم  نیز  را  زندگی  از  رضایت  رایج  سطح  کاهش  آورند. ات 

ویژه در سطح اجتماعی پیوستگی و تداومی مستحکم و قوی بین بینش انتخاب آزاد  بنابراین، به 
 و رضایت از زندگی وجود دارد.  

فرد به رفاه    شودمی اند موجب  هایی که انتخابات انسانی را در برگرفته کاهش محدودیت 
یابد و احساس کند که از استقالل وجودی برخوردار است. فردگرایی موجب  ذهنی دست  

رو  ظ ور و بقای ن ادهای دموکراتیک خواهد شد. این امر پیامدهای مدنی مطلوبی دارد. ازاین 
ذاتی موجبی برای مفاهیم ضد تبعیض رفاه    طوربه بر انتخاب انسانی مستقالنه    تأکیدرشد  

 انسانی است. 
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برمی ارزش  را  حیاتی  اجتماعی  نیروهای  فردگرایانه،  دموکراسی  های  رشد  که  انگیزانند 
. امنیت وجودی اگر کندمی کارآمد را تکامل بخشند. فردگرایی نگرش برابری جنسی را تقویت  

تجرب  و  فردگرایی  ارزش   ۀ با  رشد  موجب  باشد  همراه  وجود  استقالل  ابراز    شود می های 
 (. 678  ، 1389  )اینگل ارت و ولزل، 

که  زمانی   معتقد است   و   دهد می تری درخصوص مدارا ارائه  جامع   ۀ نظری   1کینگ   پریستون 
نباشد و در این شرایط این افراد    ها گروه وضعیت و رویدادی شکل بگیرد که مورد پسند افراد و  

کنند، مدارا رخ داده است   ها گروه و   با مالطفت و خویشتنداری عمل  آن  به  )کینگ،    نسبت 
 (.  90  ، 1398نصرال ی،    و قادرزاده و   ؛ 6  ، 1976

چ ار بعد مدارای عقیدتی، سیاسی، هویتی و رفتاری  معتقد است مدارای اجتماعی از    وی 
می  عقیدتی   د. شو تشکیل  احترام   ، مدارای  و  عقایدی    مالطفت  تبلیغ  یا  بیان  به  به  باور  مانند 

مخالف  دیگران است که    ۀ گرایی فرهنگی، عدم تعصب و باور به آزادی عقید دگراندیشی، نسبی 
است؛ مدارا در مقام نظر و اندیشه، این نوع از مدارا دارای دو جنبه  .  هستند  با عقاید عامل تساهل 

مخالف عقاید مدارا و در معرض    ۀ ر و اندیش آزادی افراد در پذیرش هر نوع فک   ه ب یعنی احترام  
قرارداد  است.    ن چالش  سیاسی  آن  حق    عنوان به مدارای  عقاید    دارندگان   تجمع شناسایی 

یا   نشریات  قالب  در  اعتراض  به حل و فصل تضادها، حق  ن ادهای مربوط  ایجاد  مختلف، 
هایی دیگران مانند گی ویژ   احترام و پذیرش   به   شود. مدارای هویتی ها در نظر گرفته می راهنمایی 

احترام به رفتارهای فردی . مدارای رفتاری  که اختیاری نیستند   کندمی ملیت، دین و قومیت اشاره  
تعامالت و مناسبات گروهی )قانونی و غیرقانونی( مانند روابط جنسی،    ۀ و اجتماعی در عرص 

؛  1976)کینگ،  ها در جامعه است  گیری نسبت به بعضی جرم رفتار با مجرمان و عدم سخت 
 (. 71  ، 1395،  ، سردارنیا، و علیزاده و ج انگیری   ؛ 152  ، 1394زاده و همکاران،  ن یحس 

ایجاد  کلی   طور به  را  فرهنگ  از  خاصی  شکل  فردگرایی  و    کند می ،  استقالل  بر  که 
دارد. در چنین فرهنگی، این هویت فردی است که اساس   تأکید خودمختاری و عالیق فردی  
، در  درواقع .  شود می   تأکید و در آن بر ارتباطات بین فردی    گیرد می تنظیم روابط اجتماعی قرار  

رشد و گسترش فردیت و استقالل شخصیت پایه و اساس همبستگی ارگانیک    جدید   ۀ جامع 
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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بر    تأکید جامعه دارد؛ گسترش    برای ثیرات منفی، پیامدهای مطلوبی  أ است. این امر در کنار ت 
به   احترام  و  پذیرش  و  مستقالنه  انسانی  زمین   طور به فردی    های خواسته انتخاب  رواج    ۀ ذاتی 

های فردگرایی ظ ور  ، یکی از فضیلت رو ازاین   . آورد می را فراهم  مفاهیم ضد تبعیض مانند مدارا  
بدون خشونت و    دهد می و گسترش مدارا در جامعه است. مدارا عملی است که به افراد اجازه  

حتی از آن متنفر باشند. مدارا بر کاهش  یا  های متفاوت دیگران را بپذیرند  آزار، عقاید و خصیصه 
شخصی و عقاید و رفتارهایی که دیگران آن    های ویژگی ای داشتن  الزامات بر انتخاب انسانی بر

فردی و    های خواسته دادن به  دارد. بنابراین، فردگرایی از طریق اهمیت   تأکید   ، را دوست ندارند 
 . شود می   جدید   ۀ پذیرش و احترام به آمال و آرزوهای دیگران، باعث ظ ور و رواج مدارا در جامع 

مثبت    های جنبه و اینگل ارت که بر    دورکیم، مرتن، توکویل، تریاندیس های  با توجه به نظریه 
بر کیفیت    تأکید دارند و اینکه رواج فردگرایی را علت افزایش    تأکید های فردگرایی  و فضیلت 

 :شود می ها مطرح  فرضیه این    ، د ن دان می فردی    های خواسته روابط اجتماعی و پذیرش و احترام  
می (  1 نظر  بین  به  افراطی   فردگرایی رسد  رابط  اخالقی/  اجتماعی  مدارای  معناداری    ۀو 

دارد  می (  2؛  وجود  نظر  بین  به  افراطی  رسد  اخالقی/  رابطفردگرایی  سیاسی  مدارای    ۀ و 
بین  به نظر می (  3؛  معناداری وجود دارد  افراطی  رسد  و مدارای هویتی  فردگرایی اخالقی/ 

و مدارای  فردگرایی اخالقی/ افراطی  بین  رسد  به نظر می (  4؛ و  معناداری وجود دارد   ۀرابط
 معناداری وجود دارد. ۀ رفتاری رابط

 
 تحقیق  روش   . 4

مقاله  اثبات   این  رویکرد  و  با  توصیفی گرایی  به روش  ه نوع  و  کاربردی  نظر هدف  از  و  تبیینی 
ساکن در ش ر بجنورد در    جوانان   ۀ آماری در این تحقیق کلی   ۀ پیمایش انجام شده است. جامع 

نفر    191027ها  آن تعداد    1395است که براساس سرشماری نفوس و مسکن سال    1399سال  
.  شد استفاده    1تعیین حجم نمونه از سمپل پاور باتوجه به نوع همبستگی مقاله برای  هستند. برای  

که مورد توافق    0/ 80و قدرت آزمون    0/ 05، خطای  0/ 19اثر    ۀ مورد نیاز برای انداز   ۀ حجم نمون 
ای« ای چندمرحله گیری نیز »خوشه دست آمد. روش نمونه   نفر به   825پژوهشگران است، برابر  
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  ۀ هشت محله به شیو   ها آن محله تقسیم شد که از بین    35اساس، ش ر بجنورد به  است. براین 
صورت تصادفی انتخاب و  تصادفی انتخاب شدند. درن ایت از هر محله به تعداد برابر نمونه به 

 استفادهبرای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ  ن ایی تکمیل شد.    ۀ پرسشنام 
پرسشنامه به صورت مقدماتی پر شده و ضریب آلفای    50است که برای این منظور ابتدا    شده 

ها از ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل داده برای تجزیه محاسبه شده است.    0/ 8ر از  آن باالت 
 استفاده شد.  افزار  با استفاده از نرم   دومتغیره و رگرسیون  

 سنجش متغیرها  ۀ نحو   . 1-4
 است:ر مستقل فردگرایی  ی و متغ   ی اجتماع   ی مدارا   ه ر وابست ی ، متغ مقاله ن  ی در ا 

)   ۀ نام ش پرس  میرزایی  و  وثوقی  یگانه 1387فردگرایی  جوادی  هاشمی  (،  یاندیس  1387)   و  تر و   )
تر های فردی م م فردگرایی گرایش ذهنی و رفتاری است که در آن، اهداف و خواسته   (: 1990) 

شود )ب روان و  های دیگران هستند و درن ایت منجر به خودمختاری می از اهداف و خواسته 
را دگرگون  فرد و جامعه  ۀ (. فردگرایی بر تغییری بنیادی داللت دارد که رابط 15 ، 1386علیزاده، 

این امکان د و شو می آور ن ادهای اجتماعی فرد از قید و بندهای الزام رهایی  ه ، منجر ب د ساز می 
فراهم   بتواند    کند می را  فرد  را  خواسته که  خود  )باالخانی وجو  جست های  و    کند 
  ۀ هم تا در  د  نگیزان ا برمی   فرد را به خود است که  زیاد    ۀ گرایی عالق (. فرد 11  ، 1396، امیرملکی 

  ، 1390ترجیح دهد )کیویستو،    چیز   همه   ش را به و خود   را در اولویت قرار دهد خودش    امور 
نفس،  در این تحقیق فردگرایی در دو بعد اخالقی )خودباوری، خودشکوفایی، اعتمادبه (. 122

آوردن دست احترام به خود( و افراطی )خودمداری، منیت، به   و   خوداثربخشی استقالل فردی،  
زیان  قیمت  به  حتی  شخصی  منفعت  و  تکی سود  دیگران،  داشتن    ۀدیدن  و  خود  به  افراطی 

است. پایایی    مورد سنجش قرار گرفته   گویه به شیوۀ طیف لیکرت   22  شخصیت اقتدارگرا( با 
 دست آمده است.  به   0/ 869پرسشنامه به روش ضریب آلفای کرونباخ  

اجتماعی    ۀپرسشنام رفتار    (: 1975)  1تگ  و  مدارای  اجتماعی  اعضای    آمیزاحتراممدارای 
هر    هایتفاوت   که  گیرد می و زمانی شکل  است  با سایر افراد در بسترهای اجتماعی  جامعه  

زندگی   جامعه  در  که  گیرد ،  کندمی شخصی  قرار  پذیرش  عبارت مورد  به  مدارای  دیگر  .   ،
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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  ۀ وسیل   بودن است که به های انسان ج ان و شیوه   هایفرهنگ  ارزشاجتماعی احترام، پذیرش  
  ، 1995)یونسکو،    یابدمی آگاهی، گشودگی، ارتباط و آزادی اندیشه، وجدان و عقاید پرورش  

 (.  77، 1388 پور و همکاران،و شارع  ؛2
ثر  أمتاست که  (  1997) ت  گ  و  ها از مدارای اجتماعی توسط  بندیترین تقسیمیکی از جامع 

مارکوس  1سولیوان   نظریات  از و  پیرسون  وگت   انجام،  است.  است؛  شده  مدارای    معتقد 
انسان حالت   زمانی است که   اجتماعی  از    هایی ویژگی ، چه  بودن های مختلف  تولد    بدوکه 

شدن  یند اجتماعی اکه از طریق فر  هایی صفت است و چه    فرد همراه)رنگ پوست و قومیت( با  
 (.  2004لپس، )ف  د  ن محترم شمرده شو ،آیدمی  دست   به

ندار  قبول  اصال   که  را  آنچه  پذیرفتن  یعنی  مدارا  کینگ  تعریف  )بشیریه،  ی براساس  م 
مدارا نسبت به    ،ی دتیعق  ی: مدارا شودمی عد قائل  (. وی برای مدارای اجتماعی چ ار ب  1379

حق    پذیرش یعنی    سیاسی   ی . مدارااست   مخالف  هاآن است که فرد با    یدیغ عقایا تبلیان  یب
  را دارند   حل و فصل تضادها  ۀ وظیف  یی کهن ادها  گیری شکل د مخالف و  یصاحبان عقا  تجمع

  شمردن محترمیعنی    ی تیهو  یها. مدارایی مایپا راه یات  یحق اعتراض در قالب نشرپذیرش  و  
ی  رفتار  ین. مدارای د  و  ، زبان قوم ، نژاد،  یت ت، جنس یمانند ملگران  ی د  یاریراختیغ  یهای ژگی و

، رفتار با  ی مانند روابط جنس   ی سایر افراد رقانون یغهی مختلف قانون   ی به رفتارهایعنی احترام  
   (.40  ،1976ها در جامعه )کینگ، از جرم  ی نسبت به بعض ی ریگمجرمان و عدم سخت 

عد مدارای هویتی )دینی، قومیتی و ملیتی( در این تحقیق مدارای اجتماعی در سه   مدارای   ، ب 
 34  های پوشش و رفتار( و مدارای سیاسی با رفتاری )الگوهای روابط جنسی، مجرمان و سبک 

است. پایایی پرسشنامه به روش ضریب   مورد سنجش قرار گرفته   گویه به شیوۀ طیف لیکرت 
 دست آمده است.  به   0/ 835آلفای کرونباخ  

 
 هایافته   . 5

 اند.ها با استفاده از آماره توصیفی و استنباطی تحلیل شدهدر این سمت داده
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 توصیفی  های یافته   . 1-5

و سن   هلأ، وضعیت تجنسیت، سطح تحصیالتاز شناختی، در بررسی متغیرهای جمعیت 
درصد زنان    4/42، به لحاظ جنسیت  (1شمارۀ )های جدول  براساس یافته .  یده شدافراد پرس 

د؛ بنابراین  ندهرا تشکیل می   مقالهنفر( جامعۀ آماری    475درصد مردان )  6/57نفر( و    350)
  18اند. از لحاظ سن بیشترین تعداد پاسخگویان بین  شده  انتخابها از مردان  بیشترین نمونه 

  21/ 3سال سن دارند. از لحاظ سطح تحصیالت،   30تا    25بین    هاآن سال و کمترین    24تا  
( دارای تحصیالت نفر  187درصد )  7/22،  ( دارای تحصیالت زیر دیپلمنفر  176درصد )

( دارای  نفر 175درصد ) 2/21دیپلم،  ( دارای تحصیالت فوق نفر  129درصد ) 6/15دیپلم، 
   هستند. فوق لیسانس ( دارای تحصیالت نفر 158درصد ) 2/19و  تحصیالت لیسانس

 تحقیق  ۀشناختی نمونجمعیت هایویژگی .1جدول 

 )درصد( فراوانی  طبقات متغیر

 جنسیت
 ( 6/57)  475 مرد
 ( 4/42)  350 زن

 ( 100) 825 مجموع

 سطح تحصیالت 

 ( 3/21) 176 زیر دیپلم 
 ( 7/22) 187 دیپلم 

 ( 6/15) 129 فوق دیپلم 
 ( 2/21) 175 لیسانس 

 ( 2/19) 158 فوق لیسانس 
 ( 100) 825 مجموع

 سن 

 ( 4/35)  292 سال  24تا  18
 ( 4/31)  259 سال  30تا  25
 ( 2/33)  274 سال  35تا  31

 (100)   825 مجموع

 هل أمت
 ( 2/52)  206 زن

 ( 8/47) 189 مرد
 ( 100)   825 - مجموع 

توصیف تعداد و درصد پاسخگویان برحسب میزان فردگرایی بیان   (،2شمارۀ )در جدول  
  16پاسخگوی مورد بررسی،    825که از مجموع    دهدمی جدول نشان    هاییافته شده است.  
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کم،   فردگرایی  و    4/38درصد  متوسط  فردگرایی  زیادی    45/ 6درصد  فردگرایی  درصد 
به عباراندداشته  بیشتری از پاسخگویان از لحاظ میزان فردیگر  ت .  گرایی در حد  د ، درصد 

 زیاد هستند.

 توصیف میزان فردگرایی  .2جدول 

 درصد  فراوانی  موارد 
 16 132 کم 

 4/38 317 متوسط 
 3766/45 زیاد 

 07/65میانگین:                       83حداکثر:           39حداقل:  44تغییرات:  ۀ دامن    24/11انحراف معیار: 

جدول   )در  مدارای   (،3شمارۀ  میزان  برحسب  پاسخگویان  درصد  و  تعداد  توصیف 
پاسخگوی مورد    825که از مجموع    دهدمی جدول نشان    هاییافته اجتماعی بیان شده است.  

  2/24درصد مدارای اجتماعی متوسط و    5/48درصد مدارای اجتماعی کم،    27/ 3بررسی،  
، درصد بیشتری از پاسخگویان از  دیگر   . به عبارت اندداشته درصد مدارای اجتماعی زیادی  

 لحاظ میزان مدارای اجتماعی در حد متوسط هستند.

 مدارای اجتماعی توصیف میزان   .3 جدول

 درصد  فراوانی  موارد 
 3/27 225 کم 

 5/48 400 متوسط 
 2/24 200 زیاد 

 25/121میانگین:                 147حداکثر:  91حداقل:                 56تغییرات:  ۀدامن            46/16انحراف معیار: 

 
 استنباطی  هاییافته   . 2-5

  ( و فردگرایی افراطی 551/0)  اخالقی   که بین فردگرایی   دهدمی نشان    ( 4)   ۀ نتایج جدول شمار
  وجود دارد.   و مثبتی   معنادار  ۀ درصد رابط  99مدارای اجتماعی در سطح اطمینان    ( با448/0)

، مدارای اجتماعی در جوانان  اخالقی/ فردگرایی افراطی   بنابراین، با افزایش میزان فردگرایی 
عد  و  (  254/0)  فردگرایی افراطی   /(0/ 211)  القی اخ   . همچنین، بین فردگرایی یابدمی افزایش   ب 
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  ، رو ازاین مستقیم و معناداری وجود دارد.    ۀ درصد رابط   99سیاسی نیز در سطح اطمینان  مدارای  
میزان مدارای سیاسی در جوانان افزایش  فردگرایی اخالقی/ فردگرایی افراطی،  با افزایش میزان  

نشان    ، . همچنین یابد می  پیرسون  آزمون  بین    دهد می نتایج  اخالقی که  (/  0/ 320)   فردگرایی 
وجود دارد. به    ی مستقیم و    معنادار   ۀ و مدارای هویتی جوانان رابط (  0/ 192)   فردگرایی افراطی 

میزان  دیگر   عبارت  افزایش  با  افراطی،  ،  فردگرایی  در  فردگرایی اخالقی/  میزان مدارای هویتی 
و مدارای  (  0/ 138)   (/ فردگرایی افراطی 0/ 138)   فردگرایی اخالقی ین  . ب یابدمی جوانان افزایش  

رابط   رفتاری  میزان  ی  مستقیم   و   معنادار   ۀ نیز  افزایش  با  یعنی  دارد.  اخالقی/ وجود  فردگرایی 
 .یابد می میزان مدارای رفتاری نیز در جوانان افزایش  فردگرایی افراطی،  

یب همبستگی پیرسون بین  .4جدول  مستقل و وابسته متغیرهای  ضر

یب همبستگی  فرضیات   توضیحات  سطح معناداری  ضر
 رابطه  تأیید 551/0 000 /0 فردگرایی اخالقی/ مدارای اجتماعی 
 رابطه  تأیید 448/0000 /0 فردگرایی افراطی/ مدارای اجتماعی

 رابطه  تأیید 179/0 000 /0 فردگرایی اخالقی/ مدارای رفتاری 
 رابطه  تأیید 090/0012/0 فردگرایی افراطی/ مدارای رفتاری
 رابطه  تأیید 320/0000 /0 فردگرایی اخالقی/ مدارای هویتی 
 رابطه  تأیید 192/0000 /0 فردگرایی افراطی/ مدارای هویتی 

 رابطه  تأیید 211/0000 /0 فردگرایی اخالقی/ مدارای سیاسی 
 رابطه  تأیید 254/0000 /0 فردگرایی افراطی/ مدارای سیاسی 

                درصد   95*معناداری در سطح 
 درصد   99** معناداری در سطح 

 
شمار بتا  دهدمی نشان    ( 5)  ۀ جدول  ضریب  به  توجه  با  فردگرایی   که  اخالقی    بین 

معنادار و مثبتی وجود دارد.    ۀو مدارای اجتماعی رابط  (235/0(/ فردگرایی افراطی ) 437/0)
عبارت  ب  دیگر،  به  فردگرایی  میزان  چه  م یهر  باشد  است. یشتر  بیشتر  اجتماعی  مدارای  زان 
درصد از    34که متغیر مستقل    دهدمی ( نشان  341/0شده )ضریب تعیین تعدیل   ،همچنین

 .کندمی واریانس متغیر وابسته را تبیین 
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 های تحلیل رگرسیون چندگانهآماره .5جدول 

 سطح معناداری  شده ضرایب استاندارد استاندارد ضرایب غیر  
   

 0/ 000 375/11 5/ 150/59200 مقدار ثابت 
 0/ 000 121/8 0/ 437 221/0 793/1 فردگرایی اخالقی 
 0/ 000 4/ 372 0/ 235 0/ 089 0/ 388 فردگرایی افراطی 

 36258/13خطای استاندارد برآورد:                341/0ل شده: ضریب تعیین تعد             346/0تعیین: ضریب 

کیدو امیال شخصی  فردگرایی بر استقالل، خودباوری و نیازها   دارد و مدارا، پذیرش    تأ
شیوه  به  احترام  و  فرهنگی  انسان تنوع  متفاوت  به های  و  و  رسمیت بودن  حقوق  شناختن 

فردگرا بسترهای مناسبی را برای رواج مدارا    هایفرهنگ   ،روازاین های همگانی است.  آزادی 
بنابراین امروزه بیان متفاوتی از فردگرایی وجود دارد که بر    .کنندفراهم می   جدید  ۀ در جامع

های  ها و فرهنگ های زندگی، ایدئولوژی واکنش ما به شیوه   ۀ کند تا نحو مف وم مدارا تکیه می 
شرط  مت و  قید  بدون  فردگرایی  نوع  این  کند.  مشخص  را  خودمان  زندگی  سبک  از  فاوت 

 پذیرد. می  هاتفاوت راهی برای کنارآمدن با   عنوان به را   هاتفاوت 

 گیری نتیجه .7
اجتماعی پاسخگویان در حد متوسط    مدارای میزان  که    دهدمی نشان    مقاله توصیفی    هاییافته 

(  1388پور و همکاران )تحقیقات شارع   هاییافته با    مقالهنتایج این بخش از    ( است.5/48)
)و   رضایی  و  دارد.1392گالبی  همخوانی  ارزشمندشمردن    (  بر  پل   و  هاتفاوت مدارا  زدن 

  تأکید شخصیتی متفاوت    هایویژگی فرهنگی است. مدارا بر آزادی افراد و داشتن    هایشکاف 
مدارا نباشد و    ، متفاوتی دارند  هایفرهنگ جوامعی که    خصوصا  ،  ایجامعه . اگر در  کندمی 

مشکالت   نگذارند،  احترام  یکدیگر  عقاید  به  این    به  ایعدیده افراد  در  آمد.  خواهد  وجود 
 ، نزاع و خشونت خواهد بود.  هاتفاوت و برخورد با تن ا راه مقابله  ، شرایط

نشان   پیرسون  آزمون  اخالقی که    دهدمی نتایج  افراطی   /(551/0)  فردگرایی    فردگرایی 
فردگرایی اخالقی/ فردگرایی  با افزایش  یعنی مثبتی بر مدارای اجتماعی دارد.    تأثیر  ( 448/0)

متغیره نشان چندنتایج حاصل از رگرسیون    .یابدمی ، میزان مدارای اجتماعی افزایش  افراطی 
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درصد از تغییرات متغیر وابسته )مدارای    34فردگرایی اخالقی و فردگرایی افراطی  که    دهدمی 
نظریات تریاندیس و اینگل ارت را    مقاله   هاییافته این بخش از  .  کنندمی اجتماعی( را تبیین  

فردگرا رفتارهای بسیار فرادست یا فرودست وجود ندارند. افراد   هایفرهنگ . در  دکنمی  تأیید
قابلیت  و  حقوق  نیازها،  بر  قرار  تمرکزشان  مخاطب  را  خود  بیشتر  و  است  خودشان  های 

، در توزیع  کنندمی ن ند. این افراد بسیار اجتماعی رفتار  و تبادل منصفانه را ارج می   دهندمی 
انصاف   بر  کیدامکانات  انسانی هستند.  ویژه   تأ دارند و طرفدار تساوی حقوق  افراد  ای  این 

دانند، با  می متمایز  که در عضویت گروهی هستند، در عین اینکه خود را از دیگران    زمانی 
رای  ، در برخورد با دیگران بیشتر بر مدا روازاین .  کنندمی افراد دیگر گروه محترمانه برخورد  

 گذارند. احترام می  هاتفاوت های برابر و ، با ارزشکنندمی  تأکیداجتماعی 
بین   اخالقی همچنین  افراطی   /(211/0)  فردگرایی  مدارای    ( 254/0)  فردگرایی  عد  ب  و 

فردگرایی اخالقی/  ، با افزایش  دیگر   عبارت   معنادار و مثبتی وجود دارد. به   ۀ سیاسی نیز رابط
دیگران    باورهایفردگرایی با احترام به  .  یابدمی ، مدارای سیاسی نیز افزایش  فردگرایی افراطی 

با افزایش مدارای    و  آورد می مخالف را فراهم    بعضا    پذیرش عقاید سیاسی متفاوت و  هایزمینه
مدنی    ۀآن ظ ور جامع  ۀکه نتیج  شود می   سیاسی موجب ظ ور و بقای ن ادهای دموکراتیک

انسانی است و باعث رشد دموکراسی خواهد شد و برابری جنسی    است که بر ضد تبعیض رفاه
 شمارد. را محترم می 
سیاسی،    بر ابعاد مدارای اجتماعی )مدارایفردگرایی اخالقی/ فردگرایی افراطی  همچنین  

نیز رابطمثبت دارد.    تأثیرهویتی و رفتاری(   عد مدارای هویتی  ب  معنادار و    ۀ بین فردگرایی و 
با افزایش  دیگر  عبارت   مثبتی وجود دارد. به  ، مدارای  فردگرایی اخالقی/ فردگرایی افراطی ، 

این رابطه در جوامعی مانند ایران و بجنورد که دارای تنوع قومیتی .  یابدمی هویتی نیز افزایش  
به  آن  و  دارد.    هایفرهنگ تبع  زیادی  اهمیت  با  متفاوت است،  ارزش فردگرایی  های  ترویج 

نابرابر بر   هایهویت طلبانه و پذیرش آمال انسان مدرن گام محکمی در مسیر پذیرش برابری 
پیوندی  روازاین دارد.  می  ایجاد  در  را  م می  بسیار  نقش  هویتی  مدارای  عد  ب  در  فردگرایی   ،

های متفاوت  مستحکم در سطح اجتماعی بین انتخاب آزاد و پذیرش ملیت، مذهب و قومیت 
 .کندمی ایفا و متعدد 
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عد مدارای رفتاری نیز رابطفردگرایی اخالقی/ فردگرایی افراطی  بین   معنادار و مثبتی    ۀو ب 
، مدارای رفتاری  فردگرایی اخالقی/ فردگرایی افراطی ، با افزایش  دیگر  عبارت   وجود دارد. به 

رفتارهای فردی و اجتماعی    مدارای رفتاری، نرمی و مالطفت نسبت به   .یابدمی نیز افزایش  
است.  مناسباتدر   رفتار    گروهی  اجتماعی  بسیار  فردگرایان  که  آنجا  قبال  کنندمی از  در   ،

 . کنندمی رفتارهای فردی و اجتماعی قانونی و غیرقانوی با بردباری و تسامح عمل 
عنوان یکی از  فردگرایی به گونه که توکویل، دورکیم و مرتن معتقدند؛  همان ،  کلی   طور به 

، همانند  جدیدناپذیر از وضعیت انسان در دنیای و بخشی اجتناب تحوالت فرهنگی مدرنیته 
تو که  دارد  متعددی  پیامدهای  مدرنیته  قلمداد  أخود  منفی  و  مثبت  از  شوندمی مان  یکی   .

ی اجتماعی )مدارای سیاسی، هویتی و رفتاری( در  پیامدهای مثبت آن، افزایش سطح مدارا
های مختلف،  زمان قومیت زیست هم   ۀ واسطدر جوامعی که به   تأثیرنظام اجتماعی است. این  

اهمیت فراوانی دارد و   ،گسترش ش رنشینی و م اجرت در معرض تنوع شدید قومیتی هستند
تا از    کند  فراهم  متفاوت   هایفرهنگ  آمیززیستی مسالمت بستر مناسبی را برای هم  تواندمی 

 مستحکم و منسجم شکل بگیرد. ایجامعه این طریق 
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  در   اسالمی  رویکرد   با  مدارا   مدل  آزمون(.  1397)  الهذبیح  پور،عباس   مژگان؛ و  بگی،  داتلی  رضا؛  م ر،خجسته
 .57-70 ،(1)5 خهنواده، روانشمهسی دوفصامه  . زناشویی زندگی بافت

)مترجم: باقر پرهام(. ت ران: نشر مرکز. کهر اجتمهعیدربهره تقسیم (. 1392دورکیم، امیل )

جه ع  .  یش ر  ۀروزمر   یمدارا در زندگ   ی(. برساخت اجتماع1400محدثه )  ،مقدم  یریام  ؛ ودی محمد سع  یی،ذکا
 . 1-24 ،(4)32 ی،کهربرد  یشمهس

 ی اجتماع   ی مؤثر بر مدارا   ی عوامل خانوادگ   ی (. بررس 1397)   ن ی حس  ، ملتفت   ؛ و معصومه   ی، باقر   ؛ مسعود  ،زاده ی زال 
 .129- 146  ، (2) 29 ، ی کهربرد   ی شمهس جه ع  چمران اهواز(.   دی دانشگاه ش    ان ی )مورد مطالعه: دانشجو 

مسعود؛  زالی  علیحسینزاده،  زالیسینحزاده،  و  )؛  محسن  جامعه 1394زاده،  بررسی  مدارای (.  شناختی 
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)مترجم: ابوالقاسم پوررضا(. ت ران: انتشارات سمت.   جه ع  شمهسی شهری(.  1396)  و وارد، آلن   ، مایک؛ساوج 

مس راب  هادیزاده،  افرا،  و  محسن؛  نیازی،  تبیین جامعه1399)   ران؛  در  (.  تغییر  و  فردگرایی  رابطه  شناختی 
   .171-198(، 1)8، اجتمهعی زنهن و خهنوادهل انتظه ی  ههیپژوهش دوفصامه ۀ ساختار خانواده. 

)مترجم: هادی جلیلی(. ت ران: نشر نی.  شمهسیکشهکش آرا در جه ع (. 1392سیدمن، استیون )

  ، ی رفهه اجتمهع   فصامه   .گذارحالدر   یدر روستاها  یفرهنگ  ی(. نوساز1391مجتبی ) بیات،  و    ؛طلب، ژالهشادی 
11(43 ،)179–157.  

(. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارا در بین  1388ری، علی )گپور، محمود؛ آزادارمکی، تقی؛ و عسشارع 
 ، ایران  شمهسیجه ع  جا   های ت ران و عالمه طباطبایی.  های علوم اجتماعی دانشگاه دانشجویان دانشکده 

10(1 ،)64-98.   

  ،فصامه   راهبردی ورزش و جوانهنها، سرمایه اجتماعی و مدارا.  (. سمن 1400عربی، علی؛ و دالوند، فرانک )
20(53 ،)48 – 32.  

های  شناسی مدارا و سنجش آن در میان دانشجویان دانشکده (. گونه1388و شارع پور، محمود )  عسگری، علی؛
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علی روزجائیف شارع یان،  و  اصغر؛  محمود؛  بررس 1395)  فرزام  ،نازنینپور،  ه  یسرما   تأثیر  یشناختجامعه  ی(. 
ب  ی فرهنگ ارتباطات  فرد یبر  مدارا   تأکیدبا    ین  فرهمگ    ،یاجتماع  یبر   ، ارتبهطهت  –فصامه    طهلعهت 

17(35 ،)7-31.   

( یوسف  نصرال ی،  و  امید؛  جوامع  1398قادرزاده،  در  اجتماعی  مدارای  فرهنگی(.  پیمایشی  چند  مطالعه  ؛ 
میاندوآب.   انسهنی سهبق( ش روندان  و عاوم  )ادبیهت  اجتمهعی  فردوسی  شهدد-عاوم  (، 33)16  ،انشگهه 

89-133. 

)مترجم: منوچ ر صبوری(. ت ران: نشر نی.  شمهسیههی بمیهدی در جه ع  اندیش  (. 1384کیویستو، پیتر )

(. بررسی رابطه 1398آقایاری هیر، توکل؛ و زردموی اردکلو، شاپور )  مدباقر؛علیزاده اقدم، مح؛  گالبی، فاطمه
سرمایه ش روندان.  بین  بین  مدارا  با  اجتماعی  و  فرهنگی  فردوسی  شهد  علوم های  دانشگهه  ، اجتمهعی 

16(2 ،)388 – 347 . 

.  دانشجویان  بین  در  اجتماعی  مدارای  بر  اجتماعی  تأثیرمشارکت  بررسی(.  1392)  اکرم   رضایی،  فاطمه؛ و  گالبی،
 . 86-61 ،(1)2 ،ایران در  اجتمهعی تحقیقهت و  طهلعهت

فصامه   (. بررسی میزان فردگرایی فرزندان در خانواده.  1389)حبیب    ،و صبوری خسروشاهی   ؛معیدفر، سعید
   .93-110(، 4)4 ،شمهختیجه ع   هیهپژوهش 

)مترجم: جمال محمدی(. ت ران:    گی  عهصردرآ دی بر نظری  فرهم(.  1397)براویتف، جف   یامر، آندرو؛ و  
انتشارات ققنوس. 

و   منصور؛  )میرزایی،  وثوقی،  شاخص1387حسین  و  ابعاد  در  تأملی  فردگرایی:  فصامه    طهلعهت  ها.  (. 
 .117 -142(، 34)16 ،شمهختیجه ع 
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