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Abstract

Social distance is the degree of distance and closeness of individuals and ethnic 

groups. Iran is a multi-ethnic society with a different ethnic geographical structure 

and with diverse ethnic rituals. This has made the existence of social distance a 

natural thing. The university is home to a variety of ethnic groups. Accordingly, the 

main purpose of the research is to survey the sociological distance among students. 

The research method is survey (quantitative) and its tool is a questionnaire. The 

level of reliability of the variables was confirmed using Cronbach's alpha and the 

sample size was determined to be 461 using the Cochran's formula. Findings show 

that the average social distance among men is higher than in women; It is more than 

urban among villagers and more than married among single people. Findings also 

indicate that the relationship between social capital (trust, cohesion and 

participation), social prejudice, stereotypes, social discrimination, historical 

differences and social cognition and awareness with social distance is significant. 

The regression results show that the coefficient of determination is equal to 0.349.

Key Words: Social Distance, Social Capital, Geographical System, Historical 

Disputes
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  انیدانشجوقومی در شناختی فاصله اجتماعی بین پیمایش جامعه

  )دانشگاه کاشان: موردمطالعه(

  .ایراناستادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور،تهران،  اکبر ذوالفقاري

  .ایراناردبیل،شناسی دانشگاه محقق اردبیلی، استادیار جامعه  *اها عشایريط

  .ایرانتهران،گاه پیام نور،استادیار علوم اجتماعی دانش   کشاورزامراهللا

  

چکیده

ي چند قومی با ا جامعهایران. استیقومفاصله اجتماعی همان درجه دوري و نزدیکی افراد و گروهایی 

همین امر وجود فاصله اجتماعی را . ساختار جغرافیایی قومی متفاوت و همراه با مناسک قومی متنوع است

بر این اساس هدف . ي قومی متنوع استها گروهور افراد با دانشگاه محل حض. امري طبیعی نموده است

روش پژوهش از نوع پیمایش . استانیدانشجوشناختی فاصله اجتماعی بین  اصلی پژوهش پیمایش جامعه

سطح پایایی متغیرها با استفاده از آلفاي کرونباخ تأیید و حجم نمونه نیز با . و ابزار آن پرسشنامه است) کمی(

فاصله اجتماعی در بین  نیانگیمدهدیمها نشان  یافته. نفر تعیین گردید 461رمول کوکران برابر با استفاده از ف

ها  یافته .ستا در بین افراد مجرد بیشتر از متأهلو  در بین روستاییان بیشتر از شهري ؛مردان بیشتر از زنان

تصورات  ی،تعصب اجتماع ،)ارکتاعتماد، انسجام و مش(اجتماعی سرمایه همچنین حکایت دارد رابطه بین

.است داریمعناجتماعی  فاصلهبای اجتماع یو آگاه شناختی و خیاختالفات تار ی،اجتماع ضیتبع ی،قالب

  .است 0,349دهد ضریب تعیین برابر با  نشان می ونیرگرسنتایج 

  یی، اختالفات تاریخیایجغراففاصله اجتماعی، سرمایه اجتماعی، نظام  :هاي کلیدي واژه

  

                                                  
t.ashayeri@gmail.com    نویسنده مسئول*
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  مقدمه و بیان مسئله

ها،  عادتها برحسب اعتقادات، شود که در آن گروه اجتماعی به شرایطی اطالق می فاصله

ها  ها باهم متفاوت هستند و همین خصایص آن خصوصیات ظاهري و دیگر ویژگیرفتارها،

فاصله اجتماعی بخشی از سنت ) Akerlof, 1997: 1025(نمایاند  عنوان یک هویت می را به

شناسی  هاي جامعه در صورت) Simmel, 2015: 115(شناسی است که با کار زیمل  جامعه

از  )Bogardus, 1992: 216-217(در مکتب شیکاگو مطالعات بوگاردوس . شروع شد

تحقیقات بزرگی در زمینه مطالعه فاصله اجتماعی است که به بررسی سطح فاصله اجتماعی 

شود، همواره زیستگاه  سرزمینی که اکنون ایران نامیده می.ها پرداخته است بین قومیت

ها یعنی زمانی  این سرزمین پیش از آمدن آریایی. ي گوناگون بوده استها بافرهنگاقوامی 

ها  ها، لولویی ها، کاسیت یک کشور یکپارچه نیامده بود، مسکن ایالمی صورتبهکه هنوز 

  . ها بوده است و گوتی

ها در هزاره اول پیش از میالد و تأسیس امپراتوري عظیم  بعد از ورود آریایی

و قدرتمندترین امپراتوري پهناورترین عنوان بهکوروش کبیر، ایران  لهیوس بههخامنشی 

ي ها فرهنگباعرصه گیتی ظاهر شد و توانست ملل و اقوام گوناگون را دنیاي باستان در 

ایران کشوري است . )1384:21گودرزي، (مختلفی در زیر یک پرچم متحد گردآورد 

شده  هاي زندگی متفاوتی تشکیل و شیوه ورسوم آداب، فرهنگباامی چند قومیتی که از اقو

به همین . کنند متفاوتی زندگی می بوم ستیزو  وهوا آبدر جغرافیایی متفاوت با  هرکدامو 

فرهنگ، امري عادي و امري طبیعی است که  خاطر وجود فاصله اجتماعی بین اقوام و خرده

شناختی دارد و ممکن است این مسئله در کنار  شناختی و جامعه هاي تاریخی، روان ریشه

شرایط فرهنگی اقوام از ي جمعی و مناسک اجتماعی وها نییآباورهاي فکري قومی، 

  .باشد گرفته شکلتصورات قالبی 

که کندیمیک تصور قالبی ایجاد  خود خودبهوجود فاصله اجتماعی،  درمجموع

که در تعامل  شودیمر کرده و باعث را زیادت ها گروهمرزهاي اجتماعی بین اقوام و 

شدهیطراحیا دستورالعمل از قبل  نهیزم شیپاقتصادي، سیاسی و اجتماعی، افراد قومی با 
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با بحران روبرو برخورد کنند، این امر همزیستی جمعی قومی را در یک زیست مکان باهم

د، سرمایه ي شدیبند گروه ی،گروه درونفرهنگی با ازدواج -کرده و در بعد اجتماعی

  .اجتماعی منفی و باورهاي منفی با ساختن جک و لطیفه همراه است

نهاد فرهنگی جامعه در سطح کالن، نقش مهمی در کاهش فاصله  مثابه بهدانشگاه 

این نهاد در ایران به . بر عهده دارداجتماعی و ایجاد نوعی تعامل فرهنگی مثبت بین اقوام

زبان، . از، پذیراي دانشجو از اقوام گوناگون استآن به یک جامعه ب شدنلیتبددلیل 

مانع ورود به  عنوان بهي قومی، ها صهیخصفرهنگ قومی، قومیت، جغرافیاي قومی و 

ي ایران، داراي دانشجویانی چند قومی و ها دانشگاه، بر این اساس، شودینمدانشگاه تلقی 

  .ي قومی هستندها فرهنگقومیت و  ازلحاظناهمگون 

شود  ن وضعیت، فاصله اجتماعی در بین اقوام در سطح دانشگاه نیز دیده میدر پیِ ای 

اي مانع از همکاري متقابل و صمیمانه در زمینه مباحث اجتماعی و علمی نیز  که چنین پدیده

فرهنگ و هم قوم خود تعامل داشته باشند و یا  باهمشود و اقوام تا حدودي سعی دارند  می

ر کنار هم قوم و هم فرهنگ خود قرار بگیرد که داراي معایب هاي دانشجویی د در خوابگاه

ها، عدم استرس و  آمیز گروه توان به همزیستی مسالمت و مزایایی است و از مزایاي آن می

فشار اجتماعی، کاهش نزاع بین دانشجویان و تعامل و اعتماد متقابل اشاره نمود، اما اثر 

اقوام مختلف، عدم فرصت براي آشنایی با شامل تضعیف ارتباط بین فرهنگ و منفی آن

اعضاي فرهنگ برون گروهی، کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش تعامالت روزمره،

  .فردگرایی علمی و گاهی نزاع و درگیري است

کننده در فاصله اجتماعی، ملی، شغلی، نژادي، مذهبی  تاجفل عوامل تعیین زعم به

 ,Tajfel(دهند  به خود اختصاص می هاي فرهنگی هستند که وزن بیشتري در تفاوت

مرزهاي بین قومی، الگویی از تعامل اجتماعی هستند که باعث تقویت و ). 2010:112

قومیمرزهايوفاصله. )Sanders, 1993: 78(شوند افزایش هویت گروهی قومی می

بروون و)Sanders, 1993(سندرس پژوهشگرانی چونوشناسان جامعهتوسط

)Brown, 2000: .استشدهیبررس ) 756
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. نماید هر گروه قومی مرزهایی براي تفکیک و شناسایی خود از دیگران استفاده می

شود  وي تعامل اجتماعی و نحوه تعامل مشخص میاین مرزها و فاصله از طریق الگ

)Andrew, 2010: مرزهاي جغرافیایی با عناصر فرهنگی و اجتماعی نیز مشخص ). 75-78

). Bogardus, 1940; Morrissey, 1992; Sanders, 1993; Tajfel, 2010(شوند  می

نگی و باورها، هنجارها، تعامالت فرهمشخصه عناصر فرهنگی، تفاوت گروه قومی در

این . گردد میورسوم است و تمایز فرهنگی نیز منجر به تقویت فاصله اجتماعی آداب

هاي قومی را نشان  هاي قومی، مرزها و فاصله بین گروه شرایط تعامل اجتماعی بین گروه

  . دهد می

سطح ازلحاظ منزلت متفاوت بوده وفاصله اجتماعی بین دو گروه وقتی است که

. ها در حد پایینی باشد ین و همچنین صمیمیت و تعامل بین آنهمدلی و همدردي پای

منزلت اجتماعی است که کارکرد  -بخشی از نقش، فاصله اجتماعی بین اقوامارتباط نیدرا

فاصله اجتماعی پدیده پنهان . نژادي و سلسله مراتبی است –بندي قومی  آن حفظ طبقه

فاصله اجتماعی بهپیچیده امروزي،اجتماعی است که بایستی کشف شود؛ زیرا در جوامع 

است و تصورات قالبی همواره بر ارتباطمان تأثیر  شده لیتبداعتقادي نگرشی وامري

کنیم، در مقایسه با شخصی  گذارد، وقتی ما با اعضاي فرهنگی دیگر ارتباط برقرار می می

شود منجر میکه از فرهنگ خودمان است، تصورات قالبی بسیار بیشتر به ارتباط ناکارآمد 

                                                                          :اند از بر این مبنا، اهداف اصلی پژوهش حاضر عبارت. )9: 1383گودیکانستگ، (

  هاي قومی به چه میزان است؟ جتماعی در بین گروهفاصله ا -1

  چه عواملی در افزایش فاصله اجتماعی بین قومی تأثیرگذار است؟ -2

  هاي قومی را کاهش داد؟ توان میزان فاصله اجتماعی بین گروه چگونه می -3
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  رویکردهاي نظري پژوهش

هایی که  وص، آنها نسبت به گروه بیرونی بخص براي ارزیابی نگرش :فاصله اجتماعی

 ;Bogardus, 1940(رود  اند، بکار می شان دچار تنزل یا بدنام شده هویت اجتماعی

Morrissey, 1992; Rotberg, 2010; Turner, 1999 .( این فاصله، مرزهاي قومی را

. گردد شدت تحت تأثیر قرار داده و از طریق درجه نزدیکی و دوري گروه مشخص می به

هاي اجتماعی نیز  گیري تمایل افراد به مشارکت در موقعیت اندازهاجتماعی براي  فاصله

به بعد در جامعه آمریکا تحقیقاتی را  1950دانشمندان علوم اجتماعی از سال . رود بکار می

مطالعات نشان . ها انجام دادند داوري گروه در زمینه فاصله اجتماعی و تعیین سطح پیش

 باهماند، مرتبًا تمایل دارند که  در جامعه مسلط هاي سفیدپوست که دهد که آمریکایی می

  اگر حق انتخابی به سفیدها داده . وبرخاست داشته و ازدواج نمایند قومی خود نشست

  ها تعامل نمایند تا سیاهان  ها گرایش به این دارند که بیشتر با اسپانیایی شود، آن

)Allport, Clark, & Pettigrew, 1954; Bobo & Kluegel, 1997; Bogardus, 1992; 

Herring & Amissah, 1997 ( بر این اساس در ادامه به تعاریف فاصله اجتماعی از دید

                                                                                                                          .است شده پرداختهمتفکران 

  

  صله از دیدگاه هالهاي فا گونه

نوازش و : 2فاصله صمیمی نزدیک. الف: این فاصله دو بعد دارد :1یفاصله صمیم .1

در این حالت قوانین رعایت . درگیري از رفتارهاي معمول در فاصله صمیمی نزدیک هستند

فاصلهایندر. ابندی یم افزایشگرمااحساسوبویاییحس. ابندی یشدت کاهش م فاصله به

  . نقش بسیار کمی در ارتباط دارد و اکثر فرآیند ارتباط از طرق دیگر است گفتگو

رانسر،فاصلهایندردیگوی، هال مسانتیمتر45تا  15فاصله بین : 3فاصله صمیمی دور.ب

.برسندهمبهتوانندیم یراحت ها به دست مقابلدراماندارندتماسباهم  یراحت به لگنو

                                                  
1. Intimate Distance
2. Close phase
3. Far phase



  

  

  

  

141   |، ذوالفقاري و همکاران ... پیمایش جامعه شناختی فاصله اجتماعی بین  

قائلبراي خودحفاظتیفضايشخصی، فرد یکفاصلهدر    :1یفاصله شخص .2

که در این سانتیمتر 76تا  45فاصله بین  :فاصله شخصی نزدیک .الف: است و دو بعد دارد

فاصله بین  :رفاصله شخصی دو.ب .داشته یا بگیرد افراد دیگر را نگه تواندیفاصله شخص م

ها  بحث. یزیکی سهل نیسته خارج از دسترس است و تماس فمتر ک سانتی 121تا  76

.استمتعادلصداسطحوموردعالقه  موضوعاتپیرامون

فاصله بین  :فاصله عمومی نزدیک  .الف: این فاصله دو بعد دارد: 2یفاصله عموم .3

در این فاصله یک فرد هوشیار در صورت تهدید . شود سانتیمتر را شامل می762تا  365

نه در  امااستبلندصدا. بگیردخودبهدفاعییاتهاجمیحالتیاوکندفرارتواندیم

دلیلاینبهوردیگیانتخاب کلمات و جمالت دقیق صورت م. آخرین سطح آن

: فاصله عمومی دور.ب. اند نام نهاده 4توسط مارتین جوز3رسمیسبکراآنشناسانزبان

آن اغراق، از خصوصیات مهم . و بیشتر فاصله عمومی دور است سانتیمتر762فاصله 

  .استفاده از حرکات دست و بدن و کاهش سرعت کالم است

خط مرزي بین فاصله شخصی دور و فاصله اجتماعی نزدیک :5فاصله اجتماعی .4

فاصله .الف: داردشود و دو بعد گفته می6تسلطخطآنبهکهکندیخطی را مشخص م

در این فاصله  یرشخصیي غکه کارها سانتیمتر 213تا  121فاصله بین  :اجتماعی نزدیک

 کارباهم  کهافرادي. استبیشترنزدیکاجتماعیفاصلهدربرخوردها. ردیگیانجام م

. کنندیم استفادهفاصلهاینازاند  کرده شرکتهمایشدرکهکسانییاوکنندیم

آندرمردمکهاستيا و فاصله سانتیمتر365تا  213فاصله بین : فاصله اجتماعی دور.ب

 ایجادرافاصلهاینکنندگان  مراجعه بهنسبتمهمافراداداريمیزهاي. شوندیم جابجا

                                                  
1. Personal Distance
2 Public Distance
3. Formal Style
4. Martin Joos
5. Social Distance
6 Limit of Distance
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 موهاوپوستبافتاما،شودیم محوصورتظرایففاصلهایندر. کندیم

  .)1398:140جعفرمحمدي، انصاري، و بمانیان، (اند صیتشخ قابل

پذیري است که  گروه یا نوع جامعهفاصله اجتماعی، نتیجه احساس یا نگرش: زیمل

در نظر اعضاي گروه، بیگانه مشخصه . در یک جامعه نسبت به فرد بیگانه وجود دارد

گروه خودي داراي فاصله بسیاري است  ماند که با اي می مانند مسافر بالقوه سرگردان یا به

)1385:53زیبرا، (

یا دوري بین اعضاي فاصله اجتماعی به درجات مختلفی از نزدیکی :موریسی و اوپرا

شود  شود که با توجه به نوع موقعیت، این فاصله رد یا پذیرفته می گروه اجتماعی اطالق می

)Morrissey, 1992:123; Opara, 1968:13-14(

شود  فاصله اجتماعی به حالتی از تبعیض نژادي یا جداسازي اطالق می:بوگاردوس

و تابعی از فاصله عاطفی بین رایج بودهروهها یا گروه با گ افراد و گروهکه بین افراد،

هاي جامعه  در بررسی آن تمرکز بر روي احساس بین افراد و گروه. اعضاي دو گروه است

).Bogardus, 1992(است 
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  پیشینه تجربی پژوهش

  پیشینه تجربی تحقیق -1جدول

  نتایج  نویسندگان

  تحقیقات داخلی

  یوسفی

)1380:29-30(  

ي بین قومی که از ترکیب سه نوع رابطه فکري، عاطفی و معیشتی با افزایش همکار

یابد و در مقابل  شود، تعلق و وفاداري اقوام به اجتماع ملی افزایش می اقوام حاصل می

  .گردد با افزایش تعارض و تخاصم قومی، تعلق و وفاداري به اجتماع ملی تضعیف می

  و قادر زاده یعبداله

)1383 :13(  

  

ها وجود دارد و عواملی مثل فقر فرهنگی و اقتصادي، تفاوت  بین قومیتفاصله شدید 

پهنه تعامالت افراد با اعضاي سایر قوم عامل فاصله اجتماعی وزبانی و مذهبی، میزان

تشدید تعامالت و همین مسئله منجر به تضعیف تعامالت بین گروهی واست؛

  .گروهی شده است درون

و اصغر پور  یوسفی

  ماسوله 

)1388:140 -141(  

حال کمترین قوم مداري از آن  مداري در نزد همه اقوام ایرانی باالست، درعین میزان قوم

سو سبب  مداري از یک ثانیًا قوم. ها و بیشترین قوم مداري از آن قوم بلوچ است عرب

تضعیف روابط همزیستی فرهنگی و اقتصادي و از سوي دیگر باعث تشدید روابط 

گیري تنوع هویت قومی  مداري مانع از شکل گردد و ثالثًا قوم وام میاقتعارض در بین

  .گردد در شبکه روابط بین قومی می

  ساربانيدریح

)1398:54(  

معنادار بین فاصله اجتماعی با ساختار جغرافیایی، سرمایه اجتماعی گروهی، رابطه

  .وجود دارداعتماد سیاسی و مشارکت اجتماعی

  تحقیقات خارجی

  ون برا

)Brown, 2000(  

جنگ و اختالفات اجتماعی، تعارضات سیاسی و فرهنگی، کشمکش بین قومی از 

  .شود ها محسوب می عوامل اصلی در افزایش فاصله اجتماعی بین گروه

  مجا کندیدو

(Kandido-Jakšić, 
2008:153-154)  

تصورات قالبی، تعامالت اجتماعی، سن، قومیت و سطح تحصیالت در ازدواج 

هاي قومی  گروهی و برون گروهی تأثیر داشته و میزان فاصله اجتماعی بین گروه درون

  .بسیار زیاد است

  فوستر

)Foster, 2009:155(  

اقتصادي و میزان آگاهی از  –داوري، پایگاه اجتماعی  جنسیت، سطح پیشبین سن،

فرهنگ اقوام دیگر، باورهاي تاریخی و پنداشت اجتماعی اقوام با فاصله اجتماعی 

  .داري وجود دارد رابطه معنی

  و اومنديساربرو

(Omondi & 

Scarboro, 2014:7-9)  
(Omondi & 

Scarboro, 2014:7-9)  

سطح تحصیالت، هواداري از تیم فوتبال و محل زندگی در ایجاد فاصله اجتماعی تأثیر 

  .دارد
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  مثیو و متلوك

(Matthews & 
Matlock, 
2011:189)  

اجتماعی، فضاي زیستی، وضع اجتماعی و مالی در  –طبقه اجتماعی، پایگاه اقتصادي 

  .گیري فاصله اجتماعی تأثیر دارد شکل

و همکاران یاماکاوا

(Yamakawa, 
Kanai, 

Matsumura, & 
Naito, 2009:5-6)  

اعتمادي، سوءظن، فضاي  شود و بی فاصله اجتماعی با میزان تعامل اجتماعی ارزیابی می

  .اجتماعی و منزلت اجتماعی در آن تأثیر دارد

  یالیکراکا

(Karakayali,2009: 
560)

جنسیت، هاي قومی امري طبیعی بوده و سن، تحصیالت، ه اجتماعی بین گروهفاصل

  .تفاوت فرهنگی، رنگ پوست و نژاد و اعتماد اجتماعی در فاصله اجتماعی تأثیر دارد

  

  نوآوري پژوهش فعلی

فاصله  تنها نهکه  شودیمفاصله اجتماعی به وجود فاصله بین گروه و اقوام گفته 

مطالعه فاصله اجتماعی در ایران به دلیل . شودیماطفی را نیز شامل فیزیکی، بلکه فاصله ع

در اهمیت استراتژیک آن در سطح جهان و ساختار چند قومی آن، حائز اهمیت است و

و  یوسفو ی)1383(و قادر زاده  یعبداله ،)1380(ی وسفی ازجملهایران مطالعات مختلفی 

، این مطالعات درباره فاصله اجتماعی بین قومی اند دادهانجام  )1388(اصغر پور ماسوله

ي ا مسئلهشده است، اما در سطح دانشگاه و بین دانشجویان اجرا ن. داراي نتایج مناسبی است

است، به این خاطر  توجه قابلکه در زیست جمعی، تعامل علمی و توسعه علمی و ملی امري 

این مطالعه قصد دارد، ضمن مراجعه به آثار تجربی صورت گرفته، این پژوهش را در یک 

با دیدگاهی ) ي کشورها استانچند قومی به دلیل نزدیکی به اکثر (ی کاشاندانشگاهمحیط 

  .شناختی انجام دهد معهجا

  

  چارچوب نظري پژوهش

براي فهم روابط بین قومی و نژادي بکار برده است و وي فاصله اجتماعی را: رابرت پارك

گیري  کند، اندازه درجه نزدیکی یا میزان نفوذي را که هر کس بر دیگري اعمال می
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ها کمتر  فوذ متقابل آنهر چه فاصله اجتماعی در میان افراد بیشتر باشد، میزان ن. کند می

هایی چون آگاهی نژادي و طبقاتی بیانگر فاصله  اصطالحوي، زعم به. شود و برعکس می

ها و نوعی حالت ذهنی که طی آن به فواصل بین خود و دیگري یا  اجتماعی بین گروه

خوبی  ها را به شویم که ما را از طبقات و اقوامی که آن افرادي از قوم دیگر آگاه می

  . سازد شناسیم، متمایز مینمی

و عقاید قالبی نسبت به دیگران دارد و تعصبفاصله اجتماعی ارتباطی عمیق با

کند و  اي است که به حفظ این فاصله کمک می وبیش غریزي و خودانگیخته گرایش کم

آید  هاي خاصی به دنیا می چون انسان با گرایش. جایی است شناختی و همه اي جامعه پدیده

آورند، پس  دست میطی زندگی و در تعامالت اجتماعی بههاي دیگري نیز در لو تمای

دوستی و دشمنی . یک انسان بدون تعصب، یک انسان بدون اعتقاد و بدون شخصیت است

  . در این حالت مالزم یکدیگرند

هاي از بین نرفتنی اجتماع بشري هست و یک نوع  تعصب و فاصله اجتماعی از جنبه

در ذهن ما در گیرد به ناگزیر تماعی است و هر فردي که در برابر ما قرار میپدیده شایع اج

اي که  شویم برحسب خصیصه هر شخصی که با او روبرو می. گیرد مقوله متمایزي جاي می

درنهایت این . دهیم بندي و در مقوله خاصی قرار می در ذهنمان دارد او را تمایز و طبقه

گیرد که فرد  در دو حالت منزلت باال و پایین وقتی شکل میفاصله اجتماعی از بعد منزلتی 

  .)480و  1389:479ر، زکو(بدون مقاومت و کشمکشی، آن را پذیرا باشد 

عنوان یک مجموع خویشاوندي واحدي تعریف  وي گروه قومی را به: پارسونز

ها به  اگر تبار این گروه را بررسی کنیم، اجداد و نیاي مشترکی دارند و همه آن. کند می

در نظریه عمومی نظام پارسونز، قومیت همانند نظام آموزشی . یک گروه قومی تعلق دارند

.اعتقادي خاصی تعلق دارد نظام بهخانواده و 

هاي فردي  عنوان عملی اخالقی براي نگهداري ارزش رفتار یکپارچه گروه قومی به     

کند که نمادهاي قومی مثل، زبان، مذهب، آداب  ادموند برك استدالل می. و جمعی است

رااقوام  نیبو سنن مرسوم، نوع غذا خوردن، فرهنگ لباس پوشیدن نوعی از ارتباط 

  ).Malesevic, 2004: 47-48(کند  ، حال و آینده تثبیت میدرگذشته
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مختلف و متفاوتی را در پیش بگیرند به  ورسوم آداباقوام وقتی در محیط اجتماعی، 

خاطر نبود تعامالت اجتماعی فاصله بین اقوام اتفاق خواهد افتاد و چنین نگرشی با 

شود که نسبت به هم نگرش خصمانه  و باعث می داوري و تصورات قالبی همراه است پیش

فاصله ). Hagendoorn, 2014: 17(داشته باشند و از همکاري نسبت به هم، اجتناب نماید 

جوامعی که چند قومی هستند و . قومی باعث تقویت مرزهاي گروه قومی خواهد شد

ر است؛ ها وجود دارد، ایجاد یکپارچگی اجتماعی دشوا مرزهاي قوي قومی بین گروه

  .هاي ملی امري ضروري است روابط قومی یکپارچه و فاقد اختالف براي موفقیت چراکه

اگر . زعم، اتوسان، آموزش در کاهش فاصله اجتماعی تأثیر مثبتی دارد به :آتوسان

گرایی  گرایی یا نژادپرستی ماهیت نظام آموزشی کشور باشد، پس نژادپرستی و قومیت قوم

در این حالت دانش آموزان در مدرسه یا دانشگاه مربوط به گروه . دنیز نتایج آن خواهد بو

هاي قومی خود تعامل داشته و از همکاري در محیط  کنند و با گروه نام می قومی خود ثبت

در این حالت از گروهی قومی خود، دوستانی نیز. گیرند اجتماعی با غیرخودي فاصله می

شوند که یک گروه  مکانی جدا از هم ساخته میها در  مدارس و خانه. نمایند انتخاب می

، فرصت خوبی براي برقراري ارتباط بین ها کرده لیتحص. قومی بر آن منطقه سیطره دارند

ها  توان، فاصله بین گروه هرحال از طریق آموزش می به. )1389:235یاندیس، (اقوام دارند

  ).Sanders, 1993(هش داد هاي قومی کا از طریق برقراري تعامل اجتماعی بین گروهرا

روابط بین گروهی با ) Allport et al., 1954: 61(بر اساس نظریه آلپورت  :آلپورت

 -1: داوري خواهد داشت وجود چهار شرط اساسی تأثیر مثبتی در کاهش تعصب و پیش

مشارکت در اهداف  - 2ها در وضعیت مشابه؛  وجود تعامل و همیاري اجتماعی بین قومیت

یکپارچگی گروهی از سوي مقامات دولتی  - 4پایگاه گروهی مشترك و  -3مشابه؛ 

هاي اجتماعی، سطح فاصله اجتماعی به این بستگی دارد  در میان اقوام و گروه. حمایت شود

طورکلی هر چه  به. شود هایی مطلوب تصور می که در یک فرهنگ خاص، چه ویژگی

ه ویژگی خاصی دارند، بیشتر باشد، رقابت براي به دست آوردن منابع کمیاب با مردمی ک

عوامل تاریخی در رابطه با نزاع بر سر قلمرو و . فاصله اجتماعی بیشتري شکل خواهد گرفت
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منابع، عدم تشابهات نژادي، مذهبی، زبانی، موقعیت اقتصادي، ایدئولوژي سیاسی منجر به 

  .)1389:235یاندیس، (شود فرد فاصله اجتماعی می ایجاد الگوي منحصربه

هاي مختلف در فرهنگ  گرا هستند و از قومیت جوامعی که جمع :تریاندیس-

در . کنند هاي دیگر فاصله اجتماعی را رعایت می ، معموًال با گروهاند شده لیتشکگرا  جمع

تعامل اجتماعی  باهمتخصص  برحسبفردگرا، فاصله اجتماعی کم بوده و افراد  جوامع

بر رفتار . کنند میها تعریف گرا، مردم خود را همچون اعضاي گروه در جوامع جمع. دارند

گروهی تمرکز و بر موقعیت گروه تأکید ورزیده و اهداف شخصی خود را پیرو اهداف 

کنند،  وه از عواطف جمعی گروه بیشتر استفاده میاین گر. دهند ها قرار می درون گروه

شناسی،  که بر وابستگی متقابل، امنیت، وظیفهدانند هایی را مطلوب می ها و ارزش دیدگاه

ورزند، بسیار نگران طرد شدن از جانب  مراتب تأکید می گروهی و سلسله تعادل درون

گروه رفتار فرد برونها هستند، با یک فرد درون گروه بسیار متفاوت از یک  گروه

ترند،  هاي جدید، محتاط پذیرند، در پیوستن به گروه کنند، روابط سلسله مراتبی را می می

کنند که هم آبروي خود و هم  ها، صمیمیت بیشتري دارند و سعی می بعد از پیوستن به گروه

برقراري  گروه است، به هنگامها تابع رفتارهاي درون نظم آن. آبروي دیگران را حفظ کنند

  .)1389:276یاندیس، (ارتباط به بستر کالم توجه دارند

هاي  ایی مثبتی نسبت به اعضاي گروهگر چنانچه یک گروه اجتماعی برون: فوکویاما

شعاع اعتماد در . رود دیگر داشته باشد، شعاع اعتماد این گروه از حد داخلی آن فراتر می

فوکویاما   زعم به. )1386:315حاج زمانی، (هاي مختلف، متفاوت است  فرهنگ

)Fukuyama, 1995: 97 ( ر طو اند، اعتماد نمایند که به هایی مایل به آن ادیز احتمال بهمردم

به این معنی اعتماد اجتماعی، فاصله اجتماعی را کاهش . ها در تعامل هستند منظم با آن

اگر مردم قرار باشد با . یابد یعنی با توسعه شعاع اعتماد، فاصله اجتماعی کاهش میدهد؛ می

ها  هاي کسب منافع اقتصادي آن هایی که اعتماد دارند، تعامل برقرار کنند، فرصت آن

  . ودش محدودتر می
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اعتماد اجتماعی اقوام نسبت به هم . ها، نیز متفاوت است اعتماد اجتماعی در بین قومیت

تعامل  باهموقتی گروه قومی . خیزد مداري نسبت به هم برمی داوري و قوم از تعصب، پیش

هاي اقتصادي و اجتماعی حالتی برون  گیرد، فعالیت گروهی صورت میدارند، ازدواج بین

شود و سطح بردباري و توانایی افراد در  فاصله اعتماد اجتماعی کاسته می گروهی شده و از

درگیري در . وتحلیل مسائل ارزشی و اجتماعی نسبت به هم افزایش خواهد یافت تجزیه

جمعی، حذف تصورات  هاي دسته شرکت در آیینوآمد، ها، آموزش مختلط، رفت فعالیت

توان نتیجه گرفت که شعاع  چنین می. ش دهدها را کاه تواند فاصله بین قومیت قالبی می

هر چه سطح تعامل . اعتماد اجتماعی اقوام نسبت به هم تابعی از همیاري و تعامل نیز هست

قومی باالتر رود، اعتماد بیشتر و فاصله اجتماعی کمتر و درنتیجه کمتر متمایل به رفتار 

  .مدارانه نسبت به هم بر خواهند بود خصمانه، تعصبی و قوم

هر چه شعاع اعتماد محدود به . کند از ایده شعاع محور اعتماد استفاده می امایفوکو

هاي منفی سرمایه  جنبه. شود اعضاي خود گروه باشد، احتمال بروز اثرات منفی بیشتر می

از دست  - 2تثبیت نابرابري اجتماعی؛  - 1: اند از هاي قومی عبارت اجتماعی در بین گروه

تشویق و  -3افراد در پی حمایت گروهی و تقویت همبستگی؛ دادن خالقیت و آزادي 

 -5هاي اجتماعی خاص و اینکه  ازحد بر گروه و شبکه ترغیب نژادپرستی در پی تأکید بیش

آن بر دامنه  لهیوس بهعنوان ابزاري در اختیار نخبگان جامعه است تا  سرمایه اجتماعی به

  .)1388:79ي، آباد شاپورآبادي، و معین صیدایی، احمدي(امتیازات خود بیفزاید 

. اختالف و پراکندگی در جامعه یکی از عوامل مهم تضعیف اعتماد است :تاجفل

جوامعی که اختالف فرهنگی، قومی، نژادي و مذهبی دارند، تشدید این اختالف منجر به 

& Tajfel(تاجفل و فورگر . )1389:42حیدرآبادي، (شود  اعتمادي در سطح جامعه می بی

Forgas, 2000: 55 ( دریافتند که عقاید قالبی در مورد یکدیگر، فاصله طبقات را از

عقاید قالبی به باورهاي مشترك درباره ویژگی . همدیگر حفظ و تقویت خواهد نمود

در . هاي دیگر است شخصی، معموًال خصوصیات شخصیتی و اغلب رفتاري درباره گروه

اصلی در تعامل دوطرفه میان اقوام بوده و باعث این شرایط تعصبات قومی همواره مانع 
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همین نگرش .رفتار پرخاشگرانه و تحریک نابردباري، جنگ و نزاع قومی شده است

در طول تاریخ ازدواج تابعی از . برد بسترهاي ازدواج فرهنگی و بین قومی را نیز از بین می

ها بین هم  اکثر ازدواج). Marger, 2014: 87(هایی بوده است  هنجار، قواعد و دستورالعمل

گرفته و با قوم دیگر که از این  مذهب صورت می زبان و هم ها، قوم و فرهنگ، هم طبقه

درنتیجه تعصب قومی، تأثیر منفی بر ازدواج . لحاظ متفاوت هستند، ممنوع بوده است

  ).Kandido-Jakšić, 2008: 153(کند و فواصل اجتماعی را زیادتر میداشتهگروهی برون

ویژه در جوامعی که  گروهی به فاصله اجتماعی براي فهم و شناسایی ارتباطات درون

گیرد  و ستیز داخلی وجود دارد، مورداستفاده قرار میاعتمادي، تنفر و نزاع در آن بی

)Andrew, 2010.(تواند  درنتیجه وجود همبستگی و اعتماد اجتماعی در سطح جامعه می

ها و اقوام مختلف باشد  و پذیرش اجتماعی در بین گروه داللت بر وجود احساس نزدیکی

عبدالهی و قادر زاده، (آورد  فراهم میهویت جمعی عام را در سطح اجتماعکه این امر

1383 :18(

تر که ویژگی فرهنگی  یک گروه قومی، گروهی است در داخل جامعه بزرگ    

ت وزندگی مشترکی از خود نشان ورسوم، رفتار، عقاید، تعامال اي از قبیل آداب یکپارچه

هاي  این گروه. اي، زندگی طایفه مانندي دارد چنین جامعه). Marger, 2014(دهند  می

اي در کشوري مثل تانزانیا که از اقوام مختلفی تشکیل یافته است مناطق ویژه یعنی  طایفه

اي خاص  یفهاین مناطق با هر طا. کنند تقریبًا قلمرو مرتبط با طایفه خود را اشغال می

مثًال گروهی قومی . خودمختار در سیاست، اقتصاد و مسائل فرهنگی و اجتماعی است

 ,Andrew(دهند که خودشان را از گروه تاریمه متمایز نمایند  کوریا اغلب ترجیح می

2010) .  

در جوامع چند قومی، مراسم متفاوت، تصرف زمین و اختالفات مرزي، از بین رفتن 

اي باعث نزاع و  و تعصبات درون طایفه جوانايمارنظم و انضباط بین جوانان، کشت 

درنتیجه بین . ها شده است درگیري مکرر شده و منجر به افزایش فاصله اجتماعی بین آن

اي که باعث  چنین مسائل قومی و طایفه). Fleisher, 2000: 134(ها تعاملی وجود ندارد  آن
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در این حالت در . گذارد شیوع اختالفات شده، بر توسعه اقتصادي و اجتماعی تأثیر می

. هاي اجتماعی تمایل به همکاري ندارند اي مثالً ساخت مدارس و سایر فعالیت مسائل توسعه

  ).Iddy, 2007: 95-96(شود  سعه میسطح فاصله اجتماعی، منجر به تخریب منابع تو

فاصله اجتماعی -1: فاصله اجتماعی دو کارکرد دارد) 1984(زعم هیل  به:هیل

فاصله اجتماعی -2.شود عنوان مکانیسم دفاعی منطقی و ذهنی در شرایط رقابتی ایجاد می به

ه اجتماعی فاصل کهیهنگام.یک استراتژي براي اجتناب از برخورد و ستیزه بین اقوام است

بیشتر گري ها در هنگام بروز اختالفات فرهنگی بجاي میانجی آن. زیاد بین اقوام وجود دارد

بندي اجتماعی  طبقه).  Chan & Goto, 2003: 451(یابند  بر داوري و قضاوت تمایل می

ر قرار دادن افراد د. کند را از هم متمایز میها اساس نظریه هویت اجتماعی، افراد و گروهبر

گیري  ها رقیب هم هستند یا نه، باعث تبعیض و شکل نظر از اینکه این گروه یک طبقه صرف

شود و نظریه هویت اجتماعی باعث تقویت عقاید قالبی  عقاید خاص در مورد دیگران می

منسجم یا عقاید -تواند به دو حالت دوستانه  ارتباط بین مردم می). Brown, 2000(شود  می

اثر معموالً اختالفات تاریخی و جنگ مدنی). Hogg, 1992: 73(انه باشد نژادپرست -قالبی 

نماید و مرز بین  اینکه اقوام را علیه هم تحریک می ازجملهگذارد  و ملموس بر جا میعینی

  .نماید تر نموده و از امکان برقراري ارتباط با یکدیگر ممانعت می ها را محکم آن

ها تأثیر فراوانی  ی و مرزبندي روابط بین آنجنگ مدنی در افزایش فاصله اجتماع

انواعی از . ی استبوسنو  نیهرزگودارد، نمونه چنین موردي در روابط قومی بین 

ها اغلب منجر به نزاع و  اعتمادي، فاصله اجتماعی و احساس تنفر در میان قومیت بی

کند که یاستدالل م) Goffman, 1967: 39(گافمن ). Rotberg, 2010(شود  درگیري می

شود که این مسئله  نارضایتی اقوام نسبت به هم باعث بروز فاصله اجتماعی و نزاع مدنی می

ها، نمادهاي قومی و  سیاسی است که از افسانه -تحت تأثیر رفتار نخبگان اجتماعی 

کنند و باعث ایجاد تنش در  خاطرات تاریخی گذشته براي ایجاد اختالفات استفاده می

,Bakke, Cao, O’Loughlin, & Ward(شوند  خاصمی نسبت به هم میروابط و نگرش ت

2007: 16.(  
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سامنر نیز براي سنجش فاصله اجتماعی از مفهوم درون گروه و برون گروه : سامنر

هایی چون احساس ما بودن،  زعم وي، درون گروه با ویژگی به. استفاده نموده است

شده لیتشکشود و برون گروه از افرادي وفاداري، فداکاري و یاري میان اعضا مشخص می

این تمایزات . ها تعلق ندارد بیند و فرد به آن ها منافع مشترکی نمی که شخصی بین خود و آن

هاي مختلف باشد و موجبات قوم  ها در بین گروه ها و تبعیض تواند مبنایی براي تخاصم می

مفهومی پژوهش به  مدل بر این اساس،. )1380:810گولد و کولب،(مداري را فراهم نماید

  :شرح ذیل است

  

  نظري پژوهشمدل-

  
  مدل نظري پژوهش -1شکل
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  هاي پژوهش فرضیه

جتماعی دانشجویان دانشگاه کاشان و فاصله اجتماعی بین قومی میزان سرمایه ابین-

  .رابطه وجود دارد ها آن

میزان تصورات قالبی دانشجویان دانشگاه کاشان و فاصله اجتماعی بین قومی بین-

  .رابطه وجود دارد ها آن

احساس تبعیض اجتماعی دانشجویان دانشگاه کاشان و فاصله اجتماعی بین بین-

  .رابطه وجود دارد ها آنقومی 

گرایی عمودي دانشجویان دانشگاه کاشان و فاصله اجتماعی بین  میزان جمعبین-

  .رابطه وجود دارد ها آنقومی 

میزان اختالفات تاریخی دانشجویان دانشگاه کاشان و فاصله اجتماعی بین قومی بین-

  .رابطه وجود دارد ها آن

جویان دانشگاه کاشان و فاصله اجتماعی میزان شناخت و آگاهی اجتماعی دانشبین-

  .رابطه وجود دارد ها آنبین قومی 

  .پذیرد میتفاوت  تأهلمحل سکونت، جنسیت و وضع برحسب فاصله اجتماعی -

  

  روش پژوهش

گیري متغیرها  در این پژوهش ابزار اندازه. است1روش مورداستفاده در این پژوهش پیمایش

ها به  یهگواز  اي مجموعهقق ساخته است که در آن و گردآوري اطالعات، پرسشنامه مح

جامعه آماري آن، تمامی دانشجویان ساکن .به پاسخگویان ارائه شد 2شکل طیف لیکرت

جامعه آماري خوابگاه پسرانه  اخذشدهآمار  بر اساسکه ي دانشگاه کاشانها خوابگاهدر 

براي آمده دست بهحجم نمونه . تاسنفر  2500نفر و خوابگاه دخترانه برابر با 1250برابر با 

. محاسبه گردیدنفر 241و براي خوابگاه دخترانه برابر با  220خوابگاه پسران برابر با 

                                                  
1. Survey
2. Likert Scale
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براي سنجش میزان اعتبار و روایی . نفر هستند 461مجموع نمونه آماري پژوهش برابر با 

 30ق از تحقیهاي اصلی از روش اعتبار صوري و براي سنجش پایایی ابزارهاي مقیاس

آزمون براي به دست آوردن ضریب آلفاي کرونباخ اجرا و بعد از  عنوان پیش پرسشنامه به

  .پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند هاي یهفرضمبهم،  هاي یهگورفع 

  

  ي پژوهشها شاخصپایایی  -2جدول

ضریب آلفاي کرونباخ  گویهشاخص

د براي من صمیمی بودن با افرادي غیر هم قومی خوفاصله اجتماعی

تفاوت فرهنگی زیادي با افرادي غیر . دشوار است

توانم  در تفریح جمعی نمی. هم قومی خود دارم

زبان و هم قوم رابطه عاطفی  راحتی با افراد غیر هم به

کنم فاصله  همیشه سعی می. و گرمی داشته باشم

اگر قصد . حفظ کنمخود را با دوستان غیر هم قومی

زبانی اولویت  قومی و هم ازدواج داشته باشم، هم

در برقراري ارتباط با همشهري و . اصلی من است

  کنم هم قوم خود احساس عجز نمی

0,73

توانم  می. ازحد اعتماد داردم به هم قومی خود بیشیاجتماع هیسرما

. ام را نیز به هم قومی خود بسپارم وسایل شخصی

توانم اسرار شخصی را به افرادي از اقوام دیگر  نمی

هم قوم من کلید اسرار من محسوب . در میان بگذارم

اگر مشکل خانوادگی براي من پیش بیاید، . شوند می

توانم از افراد غیر هم قومی خود تقاضاي  می

هاي  افراد هم قوم من آدم. همفکري و کمک نمایم

نسبت به گروه قومی . اهل عمل و اعتماد هستند

  .دیگر در سپردن مسئولیت، اطمینان ندارم

0,78

قوم من . هاي خودپسندي هستند افراد غیر قوم من آدمیقالب تصورات

در مقایسه با سایر اقوام از هوش باالیی برخوردار 

اقوام . هاي مهربانی هستند افراد قوم من آدم.است

  .هاي منطقی هستند دیگر آدم

0,88
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دوست ندارم با افرادي از قوم دیگر تعامل داشته یاجتماع ضیتبع

راحتی با غیر هم  براي من سخت است که به. مباش

در مسائل و مشکالت . قومی خود رابطه برقرار کنم

شخصی با افرادي از اقوام دیگر مایل به مشورت 

اي در میان باشد  اگر قرار باشد معامله. هستم

  .دهم ازهمه هم قوم خود را ترجیح می اول

0,84

دوست از هم قومی اولویت اول من در انتخاب يعمود ییگرا جمع

دوست دارم باهم قومی خود اتاق . خویش است

اگر به مسافرتی جمعی برویم، دوست . انتخاب کنم

مشکالتی که براي . دارم در کنار هم قومی خود باشم

هم قومی من پیش بیاید، مثل این است که براي من 

  .آمده است پیش

0,89

ورد مسائل قومی دوستانم در ممعموًال بین من ویخیتار اختالفات

بین من با فردي از قومیت . آید جروبحث پیش می

. دیگر در برخی زمینه اختالفات عقیدتی وجود دارد

اي بین من با افرادي از قوم  معموًال کدورت و کینه

بر سر مسائل جزئی با افراد غیر . آید دیگر پیش می

از اینکه کسی . آید هم قومی خود سوءتفاهم پیش می

ه قوم من تعریف کند واکنش نشان جوکی راجع ب

  .دهم می

0,79

ورسوم گروه قومی دیگر  شناختی نسبت به آدابیاجتماع یو آگاه شناخت

. هاي قوم دیگر را درك کنم توانم ارزش می. ندارم

کنم شناخت خود را نسبت به اقوام دیگر  سعی می

شناخت من نسبت به ویژگی قومی و . بیشتر کنم

در مورد آداب رسوم و . اقوام دیگر کم استفرهنگی 

  .اعتقادات اقوام دیگر اطالعات زیادي ندارم

0,73

  

ي تحقیق محاسبه شد و با توجه به ها شاخصمیزان آلفاي کرونباخ براي هر یک از 

بوده و این  قبول قابلباشند،  یم0,70از  تر زرگاینکه همه این ضرایب در آزمون مقدماتی ب



  

  

  

  

155   |، ذوالفقاري و همکاران ... پیمایش جامعه شناختی فاصله اجتماعی بین  

. همبستگی درونی بین گویه براي سنجش متغیرهاي موردنظر است ندهده نشانموضوع 

توان گفت که ابزارهاي تحقیق از قابلیت اعتماد و یا پایایی الزم برخورد  یمبدین ترتیب 

  .است

  

  هاي توصیفی یافته

مرد و %) 47,73(نفر 220از پاسخگویان زن، %) 52,27(نفر 241به لحاظ جنسیت؛  -

از %) 58,34(نفر 271از پاسخگویان متأهل و %) 41,66(نفر 190؛ به لحاظ وضعیت تأهل

  .آنان هم مجرد بودند

) %37,96(نفر 175کارشناسی، %) 42,73(نفر197به لحاظ میزان تحصیالت؛  -

  .دکتري بودند%) 19,31(نفر 89کارشناسی ارشد و 

شهري )%51,41(نفر 237روستایی و ) %48,59(نفر 224محل تولد؛ لحاظبه  -

  .بودند

نفر  38سنی و%) 41(نفر 189شیعه، %) 50,75(نفر 234هاي دینی؛  به لحاظ گرایش -

  .دادند هم سایر ادیان را تشکیل می) 8,25(%

نفر  91کرد، %) 21,25(نفر  98آذري، %) 20,89(نفر  91به لحاظ تعلقات قومی،  -

هم عرب %) 3(نفر  18وبلوچ) %4,98(نفر  23فارس و %) 30,15(نفر 139لر،%) 19,73(

  .بودند

  

  میزان فاصله اجتماعی بین قومی

  .دو مقایسه و نشان داده است هاي قومی را دوبه ، فاصله اجتماعی گروه3جدول 
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  میزان فاصله اجتماعی بین قومی -3جدول 

  اقوام

  

  )درصد(میزان فاصله اجتماعی بین قومی 

  زیاد  متوسط  کم

  78,63  14  7,37  آذري و کرد

  49,68  21,47  28,85آذري و لر

  43,38  29,06  27,56آذري و فارس

  49,26  33,83  16,91آذري و بلوچ

  10,42  19,30  70,28کرد و لر

  74,93  19  6,07کرد و فارس

  44,48  19,30  36,22بلوچکرد و

  67,67  26,68  40,99  لر و فارس

  27,28  21,47  50,75  بلوچ و فارس

  61,82  21,25  16,98  آذري و عرب

  44,26  24,29  31,45  و فارسعرب

  56,29  24,63  19,08  عرب و کرد

  35,95  26,53  37,52  عرب و بلوچ

  37,54  40,99  21,47  عرب و لر

  

  توزیع پراکندگی متغیرهاي پژوهش -4جدول 

  )درصد(طبقات سطح   انحراف معیار  میانگین  شاخص

  باال  متوسط  پایین  6,54  83,12  سرمایه اجتماعی

  32,33  36,22  31,45  4,67  40,12  یقالب تصورات

  53,81  26,89  19,30  8,54  67,19یاجتماع ضیتبع

  54,99  14  31,01  11,71  38,1يعمود ییگرا جمع

  63,14  19,73  17,13  9,44  28,33یخیتار اختالفات

  45,33  40,13  14,54  5,43  12,66یو آگاه شناخت

  54,44  26,24  19,32  7,79  51,81  فاصله اجتماعی

  .دهدیم، توزیع پراکندگی متغیرهاي اصلی پژوهش نشان 4جدول

  



  

  

  

  

157   |، ذوالفقاري و همکاران ... پیمایش جامعه شناختی فاصله اجتماعی بین  

  يا نهیزمفاصله اجتماعی به تفکیک متغیرهاي تفاوت میانگین -

  برحسب جنسیت، سکونت و وضعیت تأهلبررسی تفاوت فاصله اجتماعی -5جدول 

tdfsig  میانگین  جنسیت

  87/5  مرد
87/6  459  0,000  

  31/4  زن

    نتمحل سکو

  78/4  شهر
14/10  4590,000  

  02/8  روستا

  تأهل

  62/4  مجرد
19/8  4590,000  

  31/3  متأهل

  

داري تفاوت میانگین فاصله اجتماعی را در ارتباط  یعنی معنیtآزمون  جینتا5جدول 

  :نتایج حاصل حاکی از آن است که. دهدیمنشان تأهل با جنسیت، محل سکونت و وضع 

  .فاصله اجتماعی بین قومی در مردان بیشتر از زنان استزانمی -

  .هاستيشهرروستاییان بیشتر از فاصله اجتماعی در بینمیزان -

  .هاست متأهلافراد مجرد بیشتر ازفاصله اجتماعی در بینمیزان -

  

  متغیرهاي مستقل با فاصله اجتماعیهمبستگی بین

  آزمون ضریب همبستگی پیرسون ببرحسسنجش روابط بین متغیرها  -6جدول 

  داري سطح معنی  ضریب همبستگی  متغیر مستقل

  

  میزان سرمایه اجتماعی

0,000  - 0,231  اعتماد اجتماعی

0,000  - 0,198  انسجام اجتماعی

0,002  - 0,378  مشارکت اجتماعی

0,001- 0,443  کل
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0,000  0,384  میزان تعصب اجتماعی

0,000  0,456  میزان تصورات قالبی

0,000  0,173  میزان تبعیض اجتماعی

0,123  - 0,012  گرایی عمودي میزان جمع

0,1820,000  میزان اختالفات تاریخی

0,000- 0,371  میزان شناخت و آگاهی اجتماعی

  

ی و فاصله اجتماعسرمایه بین: رابطه بین سرمایه اجتماعی و فاصله اجتماعی

مقدار ضریب همبستگی دو متغیر در . د داردداري وجو اجتماعی رابطه معکوس و معنی

دانشجویان سرمایه به این معنی که هر چه. است - 0,443برابر با  0,000داري  سطح معنی

ها کاسته شده و برعکس  اجتماعی بیشتري داشته باشند، میزان فاصله اجتماعی بین قومی آن

صله اجتماعی بین قومی ها کم شود به همان میزان بر فا ی آناجتماعهر چه سطح سرمایه 

  .ها افزوده خواهد شد آن

بین تعصب اجتماعی و فاصله : رابطه بین تعصب اجتماعی و فاصله اجتماعی

مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها در سطح . داري وجود دارد اجتماعی رابطه معنی

یشتري هاي قومی تعصب ب به این معنی هر جه گروه. است 0,384برابر با  0,000داري  معنی

ها با دیگر اقوام بیشتر  نسبت به قومیت خود داشته باشند به همان میزان فاصله اجتماعی آن

هاي قومی تعصب اجتماعی کمی نسبت به هم داشته باشند به  عکس هر چه گروه شده و به

  .هاي قومی کاسته خواهد شد ها با گروه همان میزان فاصله اجتماعی آن

تصورات قالبی و فاصله اجتماعی  نیب :اصله اجتماعیو فرابطه بین تصورات قالبی

 0,000داري  مقدار ضریب همبستگی دو متغیر در سطح معنی. داري وجود دارد رابطه معنی

هاي قومی نسبت به هم بیشتر باشند، بر  هر چه تصورات قالبی بین گروه. است 0,456برابر با 

برعکس هر چه از سطح تصورات قالبی . ها افزوده خواهد شد میزان فاصله اجتماعی بین آن

  .شود مینسبت به هم کاسته شود از میزان فاصله اجتماعی نیز کاسته
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تبعیض اجتماعی بین قومی  نیب :رابطه بین تبعیض اجتماعی و فاصله اجتماعی

مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر در . داري وجود دارد فاصله اجتماعی رابطه معنی

درنتیجه هر جه تبعیض اجتماعی بین . است 0,173برابر با  0,000داري  سطح معنی

یافته و برعکس  ها افزایش هاي قومی بیشتر باشد به همان میزان فاصله اجتماعی بین آن گروه

ها کاسته  هرچه تبعیض اجتماعی بین گروه قمی کاهش یابد از میزان فاصله اجتماعی بین آن

  .شود می

بین اختالف تاریخی و فاصله  :له اجتماعیرابطه بین اختالف تاریخی و فاص

مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر در سطح . داري وجود دارد اجتماعی رابطه معنی

داراي هاي قومی به این معنی که هر چه گروه. است 0,182برابر با  0,000داري معنی

ها با  اجتماعی آناختالف تاریخی بیشتري نسبت به هم داشته باشند به همان میزان بر فاصله 

  .شود اقوام دیگر افزوده می

دهد که بین میزان  نشان می افتهی:رابطه بین شناخت و آگاهی و فاصله اجتماعی

مقدار . داري وجود دارد شناخت و آگاهی نسبت به هم و فاصله اجتماعی رابطه معنی

به این . تاس -0,371برابر با  0,000داري  ضریب همبستگی بین دو متغیر در سطح معنی

هاي قومی نسبت به فرهنگ، آداب رسوم و  معنی که هرچه میزان شناخت و آگاهی گروه

  .شود ها کاسته می هاي قومی دیگر بیشتر باشد از میزان فاصله اجتماعی بین آن ویژگی

  

  چندگانهرگرسیون  -

چندگانهي تحلیل رگرسیون ها آماره-7جدول 

0,470چندگانهضریب همبستگی 

0,367یینضریب تب

0,349شده حیتصحضریب تبیین 

11,87121اشتباه معیار

2,032آزمون دوربین واتسون
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مجموعه دهد بین نشان می0,470بین متغیرها به میزان ) R(ضریب همبستگی 

مقدار ضریب تبیین برابر . متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته همبستگی نسبتًا قوي وجود دارد

درصد از کل  0,34بدین معنا که . هست 0,349شده حیتصحضریب تبیین  و 0,367با 

. شود در مدل رگرسیونی تبیین میمتغیرهاي موجود لهیوس بهفاصله اجتماعی تغییرات متغیر

این میان سهم متغیرهاي شناخت و آگاهی اجتماعی، اختالفات دهد در نشان می 8جدول 

  .تاریخی و تعصب اجتماعی بیشتر است

  

هاي تحلیل رگرسیون به تفکیک متغیرها آماره-8ول جد

  يداریمعنسطح Tضرایب استانداردراستانداردیغضرایب   متغیر

  0,000  2,789  0,193  0,145  سرمایه اجتماعی

0,000  3,189  0,314  0,231  تعصب اجتماعی

0,000  3,087  0,362  0,340  تصورات قالبی

0,000  2,140  0,159  0,113  تبعیض اجتماعی

0,000  3,548  0,243  0,304  اختالفات تاریخی

0,000  4,409  0,474  0,451  شناخت و آگاهی اجتماعی

  

  گیري بحث و نتیجه

درجه نزدیکی و دوري گروه و افراد اعم از عاطفی و فیزیکی اطالق فاصله اجتماعی به

ي ریگ اندازهبوگاردوس در قالب یک طیف براي سنجش و این مفهوم توسط. شودیم

و زیمل با عنوان رابرت پارك. ي قومی ساکن در محیط بکار رفتها گروهفاصله بین 

فاصله اجتماعی در جوامع چند . اند پرداختهفاصله اجتماعی و بیگانه به مطالعه این مسئله 

تعصب معنا و مفهومی ندارد و هر افراد  پارك، انسان بی زعم به. قومی امري عادي است

مطابق آراء . کنند ه از طریق فاصله خود را با دیگران رعایت میداراي تعصبی هستند ک

ی براي مطالعه توجه قابلی، فاصله اجتماعی یک مسئله اجتماعی مهم و شناس جامعهمتفکران 

  . و بررسی است
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بوده و همین امر در کنار  ورسوم آدابي چند قومی همراه با تنوع ا جامعهجامعه ایران، 

. بوده است مؤثرو وقایع تاریخی در شکل گرفتن فاصله اجتماعی فواصل جغرافیایی اقوام 

ي قومی وجود دارد، ها گروهیی که امکان سنجش فاصله اجتماعی بین ها مکانیکی از 

ي قومی متنوع ها گروهی بودن آن، مملو از ربومیغنهادهاي دانشگاهی است که به دلیل 

فاصله اجتماعی بین دانشجویان بر این اساس هدف اصلی این پژوهش سنجش . ایرانی است

پژوهش نشان  جینتااساس بر این. بر آن است مؤثري قومی مختلف و عوامل ها گروهاز 

  :که دهدیم

  .است) 31/4(زنان از  بیشتر) 87/5(فاصله اجتماعی در بین مردان میانگین -

  .ست )78/4(ها يشهربیشتر از ) 02/8(روستاییان  فاصله اجتماعی در بینمیانگین -

  .ست) 31/3(مجردها  بیشتر از) 62/4(مجرد افراد فاصله اجتماعی در بینمیانگین -

داري وجود دارد، ضریب  بین متغیر سرمایه اجتماعی و فاصله اجتماعی رابطه معنی -

و ضریب مسیر آن برابر با  - 0,443برابر با  0,001داري همبستگی دو متغیر در سطح معنی

. یه اجتماعی بین قومی بیشتر، فاصله اجتماعی نیز کمتر خواهد بودهرچه سرما. است 0,193

، )1381(، یوسفی )1388(همکاران صیدانی و ،)2014(هگندرن این یافته با نتایج پژوهش 

همسو ) 2012(اندور و ) 1386(یزمانحاج، )2009(و همکاران ، یاماکاوا)1398(حیدري 

  .کند ها را تائید می بوده و آن

داري وجود دارد، ضریب  غیر تعصب اجتماعی و فاصله اجتماعی رابطه معنیبین مت - 

 0,314و ضریب مسیر آن برابر با 0,384برابر با  0,000داري همبستگی دو متغیر در سطح معنی

پور و اصغر) Kandido-Jakšić, 2008 ،Fleisher, 2000(و دیکنداست که نتایج مطالعاتی مجا 

  .کند ها را تائید می همسو بوده و آن) Allport et al., 1954(و آلپورت ) 1388(ماسوله 

داري وجود دارد، ضریب  بین متغیر تصورات قالبی و فاصله اجتماعی رابطه معنی -

ضریب مسیر آن برابر با  و 0,456برابر با  0,000داري همبستگی دو متغیر در سطح معنی

و صیدانی و )2008(جا کندیدو ، م)1383(گانستیگود است که نتایج مطالعات 0,362

  .کند ها را تائید می همسو بوده و آن) 1388(پور ماسوله و یوسفی و اصغر) 1388(همکاران 
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داري وجود دارد، ضریب  بین متغیر تبعیض اجتماعی و فاصله اجتماعی رابطه معنی -

رابر با و ضریب مسیر آن ب0,173برابر با  0,000داري همبستگی دو متغیر در سطح معنی

  .همسو است) Siber, 1997(است که با نتایج پژوهش ایوان سیبر  0,159

  .داري وجود دارد بین متغیر اختالفات تاریخی و فاصله اجتماعی رابطه معنی -

ضریب مسیر  و 0,182برابر با  0,000داري ضریب همبستگی دو متغیر در سطح معنی

 ،)Iddy, 2007(ي دیا، )Marger, 2014(گرمراست که با نتایج پژوهش  0,243آن برابر با 

 ,Rotberg(برتترو ،)Chan & Goto, 2003(گوتو، چان و )Fleisher, 2000(شریف

، یوسفی )Tajfel & Forgas, 2000(و فورگر  تاجفل، )Goffman, 1967(گافمن ،)2010

  .کند ها را تائید می همسو بوده و آن) 1388(يدرآبادیحو ) 1381(

داري  ر میزان شناخت و آگاهی اجتماعی و فاصله اجتماعی رابطه معنیبین متغی -

و -0,371برابر با  0,000داري وجود دارد، ضریب همبستگی دو متغیر در سطح معنی

افزایش فهم و منجر بهشناخت و آگاهی اجتماعی،. است 0,474ضریب مسیر آن برابر با 

وام شده و این وضعیت، فاصله اجتماعی باورهاي قومی و درنهایت مداراي اجتماعی بین اق

آگاهی، از شناخت و. دهد را کاهش می) و غیر قومیقومی(هاي اجتماعی بین گروه

داوري را کاهش و به دلیل توسعه آگاهی و  همدیگر، بسترهاي تصورات قالبی و پیش

دانش نسبت به فرهنگ، خلقیات و خصایص یکدیگر، فاصله اجتماعی را نیز کاهش 

  .دهد می

  

  پیشنهادهاي پژوهش

تعامل مناسب دانشجویان برحسب اعتماد، (افزایش سرمایه اجتماعی بین دانشجویان.1

  )مشارکت و انسجام اجتماعی

از طریق آموزش، ) ایجاد مداراي اجتماعی بین گروه(کاهش تعصب اجتماعی. 2

  هاي آموزشی برگزاري کارگاه و دوره
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همدیگر و برگزاري فضا و بستر مناسب سبت بهتقویت شناخت اقوام و دانشجویان ن.3

  ها براي کاهش تصورات قالبی بین آن

برخورد مناسب بین دانشجویان در نهادها، دانشگاه و مؤسسات آموزشی و تأمین .4

اماکن عدالت اجتماعی در بین دانشجویان در تدریس، اختصاص امکانات دانشگاهی و

  عمومی

ی از همدیگر از طریق واحدهاي درسی مرتبط کمک به کاهش پنداشت قومی منف.5

با مزایا تنوع قومی و اصالح نگرش نسبت به باورهاي عمومی
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