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سنجش فاصلۀ اجتماعی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با
چهار ملیت افغانستانی ،عراقی ،هلندی و آمریکایی
مجید فوالدیان* ،1نیلوفر خاوری خراسانی
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دریافت1400/03/22 :؛ پذیرش1400/09/03 :

چکیده

بیشااتر جواما امروزی آمیهتا از مردماای ،باا فرهجا هاا ،ملیا هاا و قومیا هاای گویااگون هتااتجاد .امروز ،
مداجر و ارتباط میان ملی ها امری عادی و گاه ،ضاروری تلق ،م،شاود؛ ازاینرو ،پذیرش ملی های
مهتلف از ساوی یکدیار و یبود فاصالا اجتماع ،بین آنها امری الزم برای جواما متکثر خواهد بود .ایران
سااا ها پذیرای تعداد زیادی از مداجران افغایتااتای ،و متااافران عراق ،اس ا  .با توج ب اهمی یحو و
کیفی ارتباط بین ملی ها و یق تعیینکججدۀ یارش جامعا میزبان در این امر ،این مقال با هدف بررسا،
یارش دایشاجویان دایشااا فردوسا ،مشادد ب چدار ملی عراق ،،افغایتاتای ،،آمریکای ،و هلجدی ایجام
شاد اسا  .روش پهوه ب شایوۀ پیمایشا ،بود .نجو یموی  197یفر بود ک ب روش تصاادف ،ایتها
شااادیاد و مقیااس بوگااردس را برای چداار ملیا رکرشاااد پر کردیاد .تحلیال آمااری داد هاا یشاااان داد کا
دایشااجو یاان ایرای ،تفااو چشاامایری در یارش خود با این چداار ملیا داریاد .م اابن باا یتیجاا این
پهوه  ،هلجاد با عجوان یماایجادۀ ارو پااییاان از بیشااترین میزان پاذیرش در بین دایشااجو یاان ایرای ،برخوردار
اس  ،در مقامهای دوم و سوم ب ترتیب آمریکا و افغایتتان قرار دارید و در آخر ،عراق کمترین میزان پذیرش
را در بین دایشجویان ایرای ،دارد.
کلیدواژ ها :مداجر  ،فاصل اجتماع ،،طرد اجتماع ،،پذیرش
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 .1دایشیار جامع شجاس ،،گرو علوم اجتماع ،،دایشکدۀ ادبیا و علوم ایتای ،دکتر عل ،شریعت ،،دایشاا فردوس ،مشدد،
مشدد ،ایران (یویتجدۀ متئو )



 .2کارشاجاسا،ارشاد روانشاجاسا ،عموم ،،گرو روانشاجاسا ،،دایشاکدۀ علوم تربیت ،و روایشاجاسا ،،دایشااا فردوسا ،مشادد،
مشدد ،ایران

 .1مقدمه

در نا ناضار مردم ایران با دو ملی راب ای گتاترد و عمین را تجرب م،کججد :یهتا ،
مردم افغایتااتان هتااتجد ک بی از چدل سااا اساا از مداجر آنها ب ایران م،گذرد؛
ساا ، ،مردم عراق هتااتجد ک با وجود راب ا پرفراز و یشاایب این دو مل در چدل سااا
گذشت  ،امروز شاهد رف وآمد گتتردۀ آنها ب کشورهای یکدیار هتتیو.
مداجر افغایتااتای،ها از بزرگترین نرکا مداجرت ،تاریخ جدان مدرن در ساا دها
اخیر بود اس ا و بی از  96درصااد آن ب ساام ایران و پاکتااتان صااور گرفت اس ا
(عباسا ،شاوازی و صاادق .)2015 ،،موج او مداجر گتاتردۀ افغایتاتای،ها ب ایران ،در
سااا  1979ب دیبا لشااکرکشاا ،اتحاد جماهیر شااوروی ب افغایتااتان اتفاق افتاد .از زمان
تجاوز شاوروی ،جج در افغایتاتان باعش شاد ک بی از شا میلیون یفر ،از طرین مرزها

ب ایران یا پاکتااتان باریزید (جایتااون  .)2004 ،1همتااایا ،کشااور افغایتااتان با ایران و
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همچجین اشااتراز زبان و مذهب موجب شااد ک ایران مقصاادی مجاسااب برای پجاهجویان
افغایتاتای ،باشاد .براسااس یتایر سارشاماری عموم ،یفوس و متاکن ساا  ،1۳95از مجموع
افراد ساااکن در ایران تا زمان ساارشاامااری ،ین میلیون و  58۳هزار و  979یفر با تابعیا
افغاایتااتاای ،در ایران زیادگ ،م ،کججاد (ادارۀ کال امور اتبااع و مدااجران خاارج .)1۳96 ،،در
این میان اساتان خراساان رضاوی ب دلیل یزدیک ،ب مرزهای شارق ،کشاور و همچجین قراب
فرهجا ،سادو درخور توجد ،از پذیرش مداجران را ب خود اختصااد داد اسا  .در ساا
 219442 ،1۳95یفر تبعا افغایتاتای ،در خراساان رضاوی سااکن بود اید ک  ۳/4درصاد از
جمعی کل این اساتان اسا و شادر مشادد ب عجوان مرکز اساتان ،بیشاتر این جمعی را در
خود جای داد اس (مرکز بررس،های استراتهین ریاس جمدوری.)1۳96 ،
مداجران افغایتاتای ،یزدین ب چدل ساا اسا ک در ایران سااکن هتاتجد و راب ا میزبان
و مدااجر در بین چجاد یتاال مهتلف این دو ملیا برقرار بود اساا  .باا توجا با جمعیا و
زماان چشاامایر سااکویا مدااجران و همچجین قرابا هاای فرهجا ،و ماذهب ،این دو گرو
ایتظار م،رود تعامل ساازید ای بین این دو ملی برقرار باشاد؛ اما تحقیقا یشاان داد اسا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ک نضااور و تعامل مداجران صاارفا با یتایر مثب همرا ییتاا و آساایبهای چشاامایر
روای-،اجتمااع ،ییز برای مدااجران با همرا داشااتا اسا ا (محمادیاان ،دادفر ،بوالدری و
کریم ،کیتام1۳84 ،،؛ اخالق ،،یوساف ،و صادین اورع1۳95 ،،؛ ناتم،یهاد ،ابدال ،و
عل،پوری )1۳95 ،ک یشان از فاصل و طرد اجتماع ،تحمیلشد ب آنها دارد.
رسایدگ،یکردن مجاساب ب وضاعی معیشات ،و روای ،این قشار از جامع م،تواید اثرا
زیانباری را ی تجدا برای مداجران ،بلک برای کل جامع ب دیبا داشات باشاد .طبن تحقیقات،
ک در گذشاات ایجام شااد اسا  ،وضااعی سااالم روان مداجران از ند م لو پایینتر
اساا (رضااای ،و برازید 1۳95 ،؛ محمدیان و همکاران .)1۳84 ،مداجران در ایران اغلب
در پایینترین مکانهای شادری از یظر کیفی شادرساازی و مجزل اجتماع ،سااکن هتاتجد و
کمترین میزان تحصاایال و درآمد دارید (یوسااف ،،موسااوی و نتاایج1۳92 ،،؛ زاهدی،
ایصااااری ،ملک ،و نمیادیاان1۳94 ،؛ نااتم،یهاد و همکااران .)1۳95 ،مجموع این عوامال
باعش یارضایت ،و پایینآمدن س ح کیف ،زیدگ ،مداجران م،شود.
ضاارر و زیان یاشاا ،از آساایبپذیربودن به درخور توجد ،از جامع (ندود چدار
درصاد) تجدا ب خودشاان محدود یهواهد ماید و بر جامعا میزبان ییز تیثیر خواهد گذاشا .
ییروی ایتااای ،عظیم ،ک م،توان از آنها ب بدترین یحو در جد پیشاارف کشااور و نت،
بدبود روابط بینالملل ،اسااتفاد کرد ،درصااورت،ک دچار بحرانهای اجتماع ،و اقتصااادی
شاود ،یتیج ای عک ناصال خواهد شاد .در کجار فرودست ،اقتصادی و تبعی های نقوق،
ک بر فضااای زیدگ ،مداجران افغایتااتای ،در ایران ناکو اساا و م،تواید بتااتری برای
شااکالگیری آساایابهاای ا جتمااع ،و روای ،مدااجران شااود ،فااصاالاا اجتمااع ،مدااجران
افغایتاتای ،با جامعا میزبان و طرد اجتماع ،آیان ییز یک ،از عوامل ،اسا ک بر شاکلگیری
چجین آساایبهای ،دامن م،زید .گتااتاا هویت ،و ایجادشاادن دوق ب ،میان مداجران و
میزباان و دریتیجا افزای

فااصاالاا اجتمااع ،میاان این دو گرو موجباا برهوزدن یظو

اجتماع ،ناکو را فراهو خواهد آورد و فرصا تعامل ساازیدۀ این دو گرو را دور از دساترس
م،کجد (زاهدی و همکاران)1۳94 ،؛ بجابراین ،بررساا ،میزان فاصاالا اجتماع ،بین این دو
گرو نائز اهمی اس .
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از دیار ملا هاای ،کا پیوسااتا باا ملا ایران در ارتبااط بود ایاد ،مردم عراق هتااتجاد .در
ساا های اخیر راب ا مردم ایران با عراق دوران پرفراز و یشایب ،را پشا سار گذاشات اسا  .در
سااا های ابتدای ،ایقال  ،1۳57این راب ب شااکل جج و دشاامج ،تجرب شااد ،ول ،در
ساااا هاای اخیر این دو کشااور از یظر ساایااساا ،راب ا ای یزدیان را در پی گرفتا ایاد کا
پیاد روی های سااالیایا ایراییان در اربعین یمود آن اس ا  .یزدیک ،این راب تا آیجاس ا ک
گردشااران عراق ،آمار بیشاترین میزان ورود ب ایران را در مقایتا با ساایر کشاورها ب خود
اختصااااد داد ایاد (خبرگزاری ایتااجاا .)1۳97 ،این افراد با دالیال مهتلف ،ازجملا
زیار کردن و ایجامدادن مجاسان مذهب ،،گردشااری و تفریح ،اساتفاد از امکایا درمای،
و استفاد از امکایا آموزش ،ب ایران سفر م،کججد.
در میان شادرهای ایران ،مشادد ب دلیل برخورداری از اماکن زیارت ،و همچجین امکایا
تفریح ،،درماای ،و آموزشاا ،جاایااا درخور توجد ،در پاذیرش این متاااافران با خود
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اختصاااد داد اساا ؛ ب گوی ایک بیشااترین گردشااار خارج ،واردشااد در این شاادر،
عراق،هاا هتااتجاد (خبرگزاری ایلجاا .)1۳97 ،دقینترین آماار در این زمیجا فقط با ماا م،گو یاد
ک در سااا  ،1۳96ین میلیون و  968هزار گردشااار خارج ،وارد نرم رضااوی شااد اید.
به عمدۀ این زائران خارج ،عر زبان از کشور عراق بود اید (خبرگزاری ایریا.)1۳97 ،
مردم عراق برخالف مردم افغایتااتان ک ب دلیل فرار از وضااعی یاگوار کشااور مادری ب
ایران مداجر کرد اید ،عمدتا ب عجوان گردشاار یا سارمای گذار یا دایشاجو ب ایران م،آیجد.
این موضااوع یشااان م،دهد ک قشااری از مردم عراق ک در ایران هتااتجد ،ی تجدا در جایاا
اقتصاادی پایین قرار یدارید ،بلک نت ،ممکن اسا در جایاا باالتری در مقایتا با تعدادی
از مردم میزبان قرار داشات باشاجد و از یظر اقتصاادی و رفاه ،محرومیت ،را تجرب یم،کججد.
این متاائل م،تواید مشااه

کجد ک در صااور تجرب کردن طرد اجتماع ،،این امر تجدا

شااامل تعاامل آنها با جامعاا میزبان خواهد بود .وجود فاصاالاا اجتمااع ،و انتاااس طرد
توساط گردشااران بر یوع ارزیاب ،و انتااساا مثب یا مجف ،ک ین گردشاار از تجربا سافر
خود خواهاد داشااا  ،تایثیر م،گاذارد .رضاااایا از تجرباا نضااور در کشااور میزباان
پی بیج ،کججادۀ تاداوم یاا ق ا ارتبااط باا جاامعاا میزباان خواهاد بود و همچجین در نف روابط

بلجدمد میان جواما مؤثر اسا (بهشا،،اخالق ،،نتایج ،و موساوی)1۳95 ،؛ بجابراین
ب دلیل نجو زیاد گردشااران عراق ،،متاائل جغرافیای سایاسا ،میان این دو مل و همچجین
آوردۀ اقتصااادی ک گردشاااران این کشااور برای ایران ب همرا دارید ،پرداختن ب موضااوع
فاصلا اجتماع ،این دو مل امری مدو تلق ،م،شود.
بیجشا ،ک افراد بوم ،ین کشاور دربارۀ مداجران یا گردشاارای ،از ساایر کشاورها خواهجد
داشا  ،ب عجوان محرک ،برای پذیرش یا طرد آنها عمل خواهد کرد .در بررسا ،یارش افراد
جاامعا متاائلا ای کا برای ماا ناائز اهمیا بود ،بررساا ،این یکتا بود کا آیاا ایراییاان درباارۀ
اقشاار خاصا ،ک راب ا ساابق داری با آنها دارید (مداجران افغایتاتای )،و اقشااری ک دارای
راب ای در سا ح گتااترد با آنها هتااتجد (مردم عراق) ،دارای یارشاا ،انتماال سااوگیرای
خواهجد بود یا این یارش مشامو تمام ،ملی های غیرایرای ،م،شاود ب بیان سااد تر ،یاا
تبعی آمیز و یهادپرساتای آیا متوج اقشاار خاصا ،اسا یا یارشا ،کل ،و فراگیر اسا

ب

همین دلیال در این مقاالا عالو بر دو ملیت ،کا رکر آن رفا  ،از دو ملیا دیار ییز اسااتفااد
کردیو .یک ،کشاور هلجد از قارۀ اروپا ک دارای ساابقا خاصا ،از یظر سایاسا ،و اجتماع ،با
کشااور ایران یبودیاد و دیاری ایااال متحادۀ آمریکاا با عجوان کشااوری کا م،توان گفا از
متفاو ترین کشاورها از ججب های مهتلف سایاسا ،و اجتماع ،با ایران اسا  .ب طور ق ا،
یارش فراملیت ،جامع ب ملی های مهتلف در آیجدۀ روابط بینالملل ،تیثیر درخور توجد،
خواهد گذاشا ؛ بجابراین ایتظار م،رود بررسا ،چدار ملی متفاو پی بیج،کججدۀ خوب،
برای سجج این یارش و کیفی تعامال نا و آیجدۀ مردمان آنها باشد.
دایشاااا فردوساا ،مشاادد ب عجوان بزرگترین دایشاااا خراسااان بزرگ ،ساااالی پذیرای
دایشااجو یاای ،باا ملیا هاای گویااگون اسا ا  .م،توان ایتظاار داشا ا کا قشاار دایشااجو
ادار کججادگاان عمادۀ جاامعا در آیجاد خواهجاد بود و همچجین یارش آنهاا درباارۀ متاااائال
اجتمااع ،یفور زیادی در خایواد ها و جامعا خواهد داشاا  .این متاائلا اهمی لزوم یبود
یارش متعصاابای دربارۀ مداجران ،ملی ها و دیار اقشااار جامع را در بین آیان روشاانتر
م،کجد و وجود تمایال تبعی آمیز در آنها تیثیری قوی بر آیجدۀ جامع خواهد داشاا ک
ییازمجد اصاال هرچ زودتر اسا  .همچجین با توج ب ایجک در هر جامع ای دایشاجویان،
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آزادایدی ترین قشاار آن جامعا محتااو م،شااوید ،ایتظاار م،رود یارش آنها عاری از
ساوگیریهای رهج ،و طردهای یهادی و اجتماع ،باشاد و افراد با ملی غیرایرای ،را ران تر
در جامعا خود پذیرا باشاجد .دساتیاب ،ب وجود یا یبود یارش ساوگیرای دربارۀ ساایر ملی ها
در دایشاجویان م،تواید پی بیج،کججدۀ خوب ،برای ساایر اقشاار جامعا ایران باشاد .در این
مقال قصاد داریو ب بررسا ،یارش دایشاجویان ایرای ،دربارۀ دایشاجویان افغایتتای ،،عراق،،
آمریکای ،و هلجدی ب،ردازیو تا بتواییو ب فرضی ای قابلقبو دربارۀ کل جامع دس یابیو.
 .2پیشینۀ پژوهش

ب مجظور دسااتیاب ،ب رهجیت ،مجاسااب دربارۀ متااائل مربوط ب مداجران و گرو های اقلی و
اطالع از پهوه های ایجامشاد در این نوز  ،ب بررسا ،پهوه های پیشاین و شار یتایر
آنها پرداخت ایو .بررسا ،و پای فاصالا اجتماع ،میان اقشاار مهتلف ازجمل متاائل مدم،
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اسا ک معموال جواما ب آن توج دارید و در پهوه های مهتلف ب آن پرداخت م،شاود .در
این میان ،پهوه های ،ک از مقیاس بوگاردوس برای ساجج فاصالا اجتماع ،میان ملی ها و
گرو های مهتلف استفاد کرد اید ،ب عجوان پیشیجا این پهوه مدیظر هتتجد.
در پهوهشا ،ک اخالق،پور ( )1۳89با عجوان «بررسا ،جامع شاجاخت ،فاصالا اجتماع،
بین شاادرویادان بوم ،باا اقلیا هاای غیربوم ،در شاادر بجادرعبااسا در ایران ایجاام داد ،با
بررساا ،فاصاالا اجتماع ،میان ساااکجان بوم ،و غیربوم ،شاادر بجدرعباس ب وساایلا مقیاس
بوگااردوس پرداخا  .وی یارش شاادرویادان را درباارۀ پجر اقلیا غیربوم ،سااااکن در
بجدرعباس بررسا ،کرد .یتایر یشاان داد افراد دربارۀ اقلی های مهتلف یارش یابرابر دارید و
بیشترین پذیرش را دربارۀ ساکجان شیرازی و کمترین پذیرش را دربارۀ ساکجان کرمای ،دارید.
یتاایر پهوه

پاریلو و دایاا  1ک در آمریکاا با عجوان «ب روز رسااای ،م االعاا فاصاالا

اجتمااع ،بوگااردوس :بررساا ،مل ،جادیادا ایجاام شاااد ،یشاااان داد آمریکاای،هاا اعرا و
متالمایان را در مقایتا با ساایر ملی ها و گرو ها با کمترین میزان پذیرفتجد؛ البت این مقدار
بعاد از اتفااقهاای  11ساام،تاامبر  2001کااه یاافا (پااریلو و دایاا  .)2005 ،همچجین در
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

پهوهشا ،تقریبا مشااب ک یویکا و کرزوساک )2017( 1،در کشاورهای ایالی و آلمان ایجام
دادیاد ،متاالماایاان جزو گرو هاای ،باا کمترین میزان پاذیرش بودیاد؛ البتا در پهوهشاا ،کا

اساکاربرو و ییای  )2014( 2در کشاور ترکی با اساتفاد از مقیاس بوگاردوس برای مقایتاا
میزان پاذیرش گرو هاای ایرای ،،روساا ،،آمریکاای ،و عر در میاان مردم اسااتاایبو ایجاام
دادید ،ایراییان و اعرا پذیرش بیشااتری در مقایتاا با سااایر گرو ها داشااتجد .همچجین در

پهوهشاا ،کا پیااژ  ،هااتفیلاد و لیاایا  )2015( 3باا هادف بررساا ،ایجکا آمریکاای،هاای

ایرای،تباار چقادر خود را در آمریکاا پاذیرفتا شاااد م،بیججاد ایجاام دادیاد ،از مقیااس بوگااردوس
اسااتفااد شاااد .یتاایر یشاااان داد آمریکاای-،ایرای،هاای متاالماان و ب،دین بدتر از یدودیاان
آمریکای-،ایرای ،خود را در جامعا آمریکا پذیرفت م،بیججد.

یتاایر پهوهشاا ،کا ترایادی و ترایادی  )1960( 4در ایااال متحادۀ آمریکاا باا عجوان

«یهاد ،طبقاا اجتمااع ،،ماذهاب و ملیا با عجوان عوامال تعیینکججادۀ فااصاالاا اجتمااع،ا در
میان دایشااجویان ایجام دادید ،یشااان م،دهد ک دایشااجویان دایشاااا ایلیجویز ییز دربارۀ
ملیا و ماذهاب دچاار سااوگیری و طرد اجتمااع ،بودیاد .همچجین در ایااال متحادۀ آمریکاا
در دها هشتاد میالدی فاصلا اجتماع ،میان شدرویدان براساس ملی و مذهب روی داد ک
البت در بررس،های ایجامشد در سا  2004این متئل کاه یاف (اسمی  ،منفرسون

و اسامی -لوین)2014 ،5؛ هرچجد همچجان در پذیرش برای ازدواج تاندی سوگیری یهادی
قابل مشااهد اسا (کیان .)2002 ،6عالو بر آمریکا ساایر کشاورها مایجد اساترالیا ییز با این

پدید مواج شد اید؛ ب طوریک طبن پهوه جایتتون ،واس ،و ماکویچ )2009( 7کشور
استرالیا توایت ب خوب ،مداجران عراق ،را در خود جای دهد.

در مجابا فارسا ،پهوه درخور توجد ،ک ب موضاوع فاصالا اجتماع ،میان ایراییان و
مدااجران پرداختا بااشاااد ،یاافا یشاااد .فقط در تحقیق ،کا اخالق ،و همکااران ( )1۳95باا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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عجوان «سااردی عااطف،؛ انتااااساااا مدااجر درباارۀ جاامعاا میزباان باا تکیا بر روایا هاای
مداجران افغان سااکن مشاددا در بین جامعا مداجران افغایتاتای ،سااکن در شادرز گلشادر
مشدد ایجام دادید ،ب رهجی و یارش جامعا مداجران دربارۀ جامعا میزبان ایران پرداختجد.
یتاایر یشاااان داد با دلیال محرومیا هاای تحمیالشاااد با مدااجران ،آنهاا با مرور زماان
انتااساا و بیجشا ،سارد توام با بدبیج ،و خشاو در برابر جامعا ایران کتاب کرد اید .بیشاتر
تحقیقا ایجامشد در مجابا فارس ،ب متائل زیدگ ،مداجران افغایتتای ،پرداخت اید ک در
این میان بیشاتر متاائل و مشاکال اقتصاادی را ک مداجران با آنها درگیر هتاتجد ،بررسا،
کرد اید و اصال،ترین متائل ای ک مدیظر اسا  ،کیفی پایین زیدگ ،آیان اسا (پورانمد،
زیااری و زاهادی1۳9۳ ،؛ زاهادی و همکااران1۳94 ،؛ نااتم،یهاد و همکااران.)1۳95 ،
زاهدی و همکاران ( )1۳94پهوهشاا ،در شاادر اصاافدان با عجوان «سااجج و تبیین طرد
اجتماع ،مداجران خارج ،در کالنشدر اصفدانا با هدف سجج طرد و ادغام مداجران و
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سااکجان بوم ،ایجام دادید .یتایر یشاان داد مداجران ب خصاود مداجران افغایتاتای ،متحمل
طرد شدید اجتماع ،در ابعاد مهتلف اقتصادی ،مدی ،و فرهجا ،آموزش ،هتتجد .دسترس،
کو و محادود با مجاابا مهتلف جاامعا داریاد ،در فضاااهاای یاامجااساااب و کوکیفیا سااااکن
هتاتجد ،ایواع محرومی ها را متحمل م،شاوید و ب پایینترین قشار جامع از یظر اقتصاادی،
اجتمااع ،و تحصاایال تعلن داریاد .زیادگ ،در چجین وضااعیت ،م،توایاد زمیجا سااااز بروز
بتایاری از اختالال روای ،باشاد .تحقیقات ،ک ب بررسا ،میزان اختالال روای ،شاایا در
جامعا مداجران پرداخت اید ،یشااندهجدۀ زیادبودن آسایبپذیری این قشار هتاتجد ک دلیل ،بر
این ادعاس (محمدیان و همکاران1۳84 ،؛ رضای ،و برازید .)1۳95 ،
تحقیقات ،ک ب متااائل درونفرهجا ،و برونفرهجا ،پرداخت اید ،یشااان داد اید ک ب رغو
وجود مشااکال متعادد و طردهاای تحمیالشاااد  ،مدااجران افغاایتااتاای ،از یظر فرهجا،
تح تیثیر جامعا ایران هتاتجد و در سااختارهای ساجت ،خایوادگ ،دساتهوش تغییرا درخور
توجد ،شاد اید (ساجادپور و جمال ،ساوساف1۳95 ،،؛ ساعیدی1۳96 ،؛ عباسا ،شاوازی و
صاادق .)2015 ،،بررسا ،متاائل بینفرهجا ،یشااندهجدۀ تمایلیداشاتن مداجران افغایتاتای،،
ب خصاود یتالهای بعدی ب بازگشا ب افغایتاتان اسا  .یک ،از علل این امر ،آمیهتا ،با

فرهج ایران ب خصااود در یتاالهای بعدی مداجران اساا  .ب رغو این متاائل ک از یظر
قایوی ،بتایاری از آنها هوی ایرای ،یدارید ،خود هویتشاان را ب عجوان ین افغایتاتای ،کامال
ی،ذیرفت اید ک این متائل برای بتایاری از آنها موجب ساردرگم ،هوی شاد اسا  .شاایان
رکر اساا ک تحقیقا (برای مثا  ،سااجادپور و جمال ،سااوسااف )1۳95 ،،یشاااندهجدۀ
یارضایت ،مداجران از زیدگ ،در ایران و میل ب مداجر ب کشور ثالش ییز هتتجد.
درنال،ک از ساا ها پی جامعا جدای ،با تحلیل و م الع دربارۀ موضاوع مداجر و
فاصالا اجتماع ،توایتات اسا تا ند پذیرفت شاد ای بر این مشاکل فائن آید (پارالو و دایا ،
2005؛ جایتاتون و همکاران2009 ،؛ اسامی و همکاران ،)2014 ،اما همانطور ک رکر
شاد ،در پهوه های داخل ،تمرکز بیشاتر محققان بر وضاعی زیدگ ،مداجران و همچجین
بیج آنهاا درباارۀ جاامعاا ایران و میزان رضاااایا آنهاا از جاامعاا ایران بود اساا  .یک ،از
موضااوعات ،ک باق ،ماید اساا و در این پهوه قصااد بررساا ،آن را داریو ،پ،بردن ب
یارش جامعا میزبان یعج ،سااکجان بوم ،ایران ب خصاود شادر مشادد با تمرکز بر دایشااا
فردوساا ،دربارۀ مداجران افغایتااتای ،و همچجین سااایر ملی ها اس ا ؛ ب این موضااوع در
تحقیقا و مجابا فارساا ،پرداخت یشااد اساا و وجود یا یبود یاا تبعی آمیز در جامعا
میزبان و پی داوری آنها بررس ،یشد اس .
 .3مبانی نظری پژوهش

اگرچ امروز بتایاری از جواما و کشاورها کثر گرا هتاتجد و قومی های گویاگوی ،را در خود
جای داد اید ،هجوز شااهد همزیتات ،کامل و برابر آنها ییتاتیو .بتایاری از جواما ب گرو های
اقلیا و اکثریا تقتاایو م،شااویاد کا عمادتاا گرو هاای اقلیا در جاایاااه ،پاایینتر از یظر
اقتصاادی ،رفاه ،و اجتماع ،قرار دارید و در مقایتا با گرو اکثری محرومی های زیادی را
متحمل م،شاوید .محرومی ها و پذیرفت یشادن گرو های اقلی در جامع ب ایتاجام بیشاتر
آنهاا و محادودشااادن فعاالیا هاای آنهاا در درون گرو (ماایجاد ازدواجهاای بینگروه )،مججر
م،شاود ک این امر دوق ب،شادن جامع را بیشاتر م،کجد .طبن یظر مارز گرایووتر،)197۳( 1
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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هرچقدر پیویدهای درونگروه ،در جامع بیشاتر شاود و ایتاجام گرو ها قویتر باشاد ،این امر
ب ارتباط یداشاتن با بقیا گرو ها و تک تک شادن جامع ب گرو های کوچنتر مججر م،شاود ک
با دیباا نف مجاابا و قادر برای خود هتااتجاد .ازآیجااکا تهصاای

مجاابا عمادتاا یکتااان

ییتا  ،موجب قدر گرفتن بیشاتر ین ساری از گرو ها و ضاعف بیشاتر گرو های دیار خواهد
شاااد .وجود روابط پال زن 1کا از روابط ضااعیفتر یشاائا م،گیرد ،م،توایاد جاامعا را از

تکا تکا شاادن نف کجاد (فیروزآباادی و صااادق .)1۳92 ،،یاارایاان )1999( 2ییز از گرو هاای
اجتماع ،یهتاتین 3ساهن م،گوید ک میل ب قویترکردن ایتاجام و قدر دروی ،خود دارید.
با بااور وی ،ارتبااطیاداشااتن این گرو هاا باا یکادیار در جاامعا و همچجین برقراریبودن تعااد در
تهصاای

مجاابا ،با یاامتوازی ،قادر در جاامعا مججر م،شااود .در جاامعا ای کا پیویادهاای

اجتماع ،شااامل گرو های اجتماع ،یهتااتین و با روابط متقابل ایدز بین گرو ها یا شااامل
گرو هاای ،باا قادر یاامتقاارن رات ،و پاایادار بااشااد ،در بدترین ناالا شاااهاد طرد اجتمااع ،و
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دوق ب،شادن در جامع و در بدترین نال شااهد فتااد ،خشاوی و رکود اقتصاادی خواهیو
بود .در وضاعی طرد ،سارمایا اجتماع ،ین جامع عمدتا در گرو های اجتماع ،یهتاتین ک
از یکدیار مجفصلاید ،ایباشت شد اس (فیروزآبادی و صادق.)1۳92 ،،
برابریبودن جاایااا گرو هاای اکثریا و اقلیا کا در بتاایااری از موارد از طرف گرو
اکثری پذیرفت م،شااود و نت ،ب آن دامن زد م،شااود ،ب بروز فاصاال بین این دو مججر
م،شااود .فاصاالا اجتماع ،ک یاشاا ،از یبود برابری و یبود ارتباط مجاسااب بین گرو های
مهتلف اس ا  ،م،تواید در صااور تهصاای
تبعی

مججر شاود .تبعی

یاعادالیا مجابا ین جامع ب محرومی و

و تعصاب هموار در جواما مهتلف وجود داشات اسا  .تعصاب

از تفکرات ،قاالب ،یشاائا م،گیرد کا مردم با گرو خااصاا ،از افراد پیادا م،کججاد و نت ،باا
وجود دالیل و شااواهد ردکججد پایبجد ب آنها م،مایجد .تفکرا متعصاابای ب تبعی

مججر

م،شااود .تبعی  ،بعد رفتاری یارش سااوگیرای اساا  .رفتارهای تبعی آمیزی ک ب طور
متجاو و طوالی ،اعما م،شاوید ،یشاان از تثبی فاصال ای دارید ک در رهن اعما کججدۀ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تبعی

وجود دارد و همچجین ب مرور زمان موجب فاصاال گرفتن تحمیلشااویدۀ تبعی

ییز

م،شود .فاصلا اجتماع ،با پیشرف خود ب طرد گرو های خاص ،از جامع مججر م،شود.

طرد اجتماع 1،عبار اسا از محرومیت ،طوالی،مد ک ب جدای ،از جریان اصاال،

جامع م،ایجامد (روم)1994 ،2؛ فرایجدی ک در یتیجا آن افراد و گرو های اجتماع ،معیج،

از اجتماع طرد م،شاوید و ب ناشای راید م،شاوید .غیرساازی 3یک ،از شایو های رایر طرد
افراد و گرو هاسا  .غیرساازی ساازوکاری اجتماع ،،زبای ،و روانشاجاخت ،اسا ک «ماا را
از «آنهااا ،یعج« ،بدججاارهااا را از «یاابدججاارهااا متماایز م،کجاد (جاایتااون و همکااران،

 ،2004با یقال از گاادفری و تااکا  .)2009 ،4با عقیادۀ تریر ،5وجود ساالتاالا مراتاب در
جایاا های اقتصااادی ،نقوق ،و ساایاساا ،،همرا با ارزیاب،های ،ک افراد جامع در معجای
بیشااتر و کمتر دربارۀ یکدیار دارید ،ب الاوی جدای ،جواما تبدیل م،شااود (تریر،1969 ،
ب یقل از صف،خای ،،موسوی و رجبلو.)1۳95 ،

فراین پارکین 6از ایتاداد اجتماع ،ساهن م،گوید ک ب طرد و غصاب مججر م،شاود.

ایتاداد اجتماع ،،فرایجدی اسا ک ب وسایلا آن گرو ها ساع ،م،کججد کجتر ایحصااری بر
مجابا داشات باشاجد و دساترسا ،ب آن را محدود کججد .طرد ب اساتراتهیهای ،گفت م،شاود ک
گرو ها برای جداکردن بیاای ها از خودشاان و ممایع از دساترسا ،آنها ب مجابا ارزشامجد
اتهاار م،کججاد و از این را  ،گرو متاالط افراد زیر ساال ا را از قادر محروم م،کججاد .در
مقابل ،غصب ابزاری اس ک افراد زیر سل از طرین آن تالش م،کججد قدر ازدس رفت
را بازیابجد .کج های غاصابای از شاکلهای متعاد یظیر ایصارافهای دسات جمع ،و ق ا
خادماا از طرین اعتصااا و تظااهرا تاا شااکال افراط ،آن یعج ،ایقال را در بر م،گیرد
(فیروزآباادی و صاااادق .)1۳92 ،،پاارکین بر این بااور اسا ا کا برخالف طرد ،کج هاای
غاصابای کمتر توساط دول ب رسامی شاجاخت م،شاوید و دول با اکرا اجازۀ ایجامدادن
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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این کج هاا را م،دهاد و آنهاا را فقط با طور جزئ ،مشااروع و نت ،در مواردی غیرقاایوی،
م،داید (فیروزآبادی و صادق.)1۳92 ،،
مفدوم «طرد اجتمااع،ا توجا ماا را با طیف وساایع ،از عوامال جلاب م،کجاد کا افراد و
گرو ها را از داشاتن فرصا های ،ک پی روی اکثری جامع اسا  ،باز م،دارد .تقریبا در
هما تعاریف طرد اجتماع ،،متغیرهای ،مایجد متااکن ،بدداشاا و سااالم و آموزش را
م،توان مالنظ کرد و متااائل و مفاهیم ،همچون مشااکال مال ،،ییازهای اساااساا،،
تماس های اجتماع ،و یاخشاجودی اجتماع ،ییز در برخ ،تعاریف آن ب چشاو م،خورد .از
نیش مقولا زمان ،یک ،از ویهگ،های طرد اجتماع ،،طول،بودن آن اسا ؛ ب عبار دیار،
مد زمان محرومی مؤلف ای مدو در تعریف طرد اجتماع ،و ییز شااکل گیری آن اس ا .
عالو براین ،طرد اجتماع ،ین جامع را م،توان ناصاال ایباشااتا ،طرد اجتماع ،افراد آن
جامع دایت (روم1994 ،؛ فیروزآبادی و صادق1۳92 ،،؛ زاهدی وهمکاران.)1۳94 ،
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افراد در موقعی طرد ب طور متفاو واکج یشاان م،دهجد و برای ادغام دوبارۀ خود دسا
با ایتهاا را هاا و راهبردهاای مهتلف ،م،زیجاد .در ایتزاع،ترین ساا ح م،توان این راهبردهاا را
ب مثابا ابزار کل ،نف هوی در یظر گرف  .ب یظر م،آید این راهبردها در پجر یوع واکج جای
م،گیرید :یهتاا  ،بروز فعالیت ،متقابل یظیر ابراز خصااوم و کمنیکردن و همکارییکردن
اس ؛ دوم ،نف ادغام دوبار ب روشهای گویاگون اس ؛ یظیر چاپلوس ،،ابراز وفاداری دوبار
یا تحکیو مرزبجدیهای ،ک دیاران را طرد م،کجد و فرد را دوبار ادغام م،کجد؛ سوم ،تالش برای
ایجاد کجتر دوبار بر راب اسا  .اگر تمام ،موارد رکرشاد با یاکام ،مواج شاود ،چدارمین یوع
واکج  ،ارزیاب ،دوبارۀ موقعی یا عل طرد و زیرسااؤا بردن مشااروعی طرد یا دالیل آن یظیر
تعصاب و پی داوری اسا  .واکج یدای ،ییز م،تواید اجتجا و دوری از راب و گامبرداشاتن ب
جایب روابط دیار باشاد .هجاام ،ک طرد در ین راب اجتجا یاپذیر اسا  ،این انتما وجود
دارد ک فرد با یافتن روابط دیاری ک در آنها ادغام صور م،گیرد ،پیامدهای مجف،تر را کاه
دهد (آبرامز ،هاگ و مارکوز.)2005 ،1

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

امروز با وجود زیدگ ،همجوار گرو ها و قومی های مهتلف در بتایاری از کشاورهای
جدان ،ییاز ب را نل ،برای همزیتاات ،عاری از یهادپرساات ،و تبعی

انتاااس م،شااود.

واضاح اسا ک در صاور یبود راب و یبود همزیتات ،مجاساب گرو های مهتلف جامع در
کجار یکدیار ،ایجاد فاصال و طرد اجتماع ،اجتجا یاپذیر خواهد بود .همانطور ک رکر آن
رف  ،پیامدهای اولیا آن برای گرو های اقلی ازجمل وضاعی مجف ،اقتصاادی ،معیشات ،و
روای ،خواهد بود ک ب عمینترشادن شاکاف میان گرو ها مججر خواهد شاد ک پیامد مجف،
یداای ،آن ،کال گرو هاای جاامعا اعو از اکثریا و اقلیا را در بر خواهاد گرفا ؛ ازاینرو
بررسا ،وجود فاصالا اجتماع ،میان گرو های جامع برای جلوگیری از ایجاد طرد اجتماع،
و عواقب آن ضروری اس .
 .4روش پژوهش

در این مقال برای ایداز گیری میزان سااوگیری یارش دایشااجویان دربارۀ سااایر ملی ها از
پرسشجام استفاد شد و داد ها ب صور کم ،و ب روش پیمایش ،جماآوری شدید و س،
تحلیل اساتجباط ،شادید .جامعا آماری این م الع هما دایشاجویان دایشااا فردوسا ،مشادد
در ساا تحصایل 1۳97-98 ،بودید .نجو یموی  197یفر از دایشاجویان دایشااا فردوسا،
مشادد بودید ک براسااس محاسابا یرمافزار ج،پاور 1و تحقیقا مشااب پذیرفتج ،بود .افراد
ب شاایوۀ یموی گیری تصااادف ،ایتها شاادید .روش کار ب این شااکل بود ک با مراجع ب
محل های تجما دایشاجویان مایجد سالف ساروی  ،کتابهای و خواباا دایشااا  ،پرساشاجاما
پهوه در اختیار دایشجویان ناضر قرار داد شد

مقیااس با کااررفتا برای جماآوری داد هاا ،مقیااس فااصاالاا اجتمااع ،بوگااردوس 2بود کا

برای محیط دایشاا و با توج ب موضوع پهوه ک بررس ،فاصلا اجتماع ،ایراییان با سایر
مل هاسا  ،متجاسابساازی شاد .اموری بوگاردوس 3در ساا  1924این مقیاس را طران،
کرد ک هدف آن ساجج میزان فاصالا اجتماع ،گرو هاسا  .کاربرد این مقیاس در مواقع،
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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اسا ک دو گرو مهتلف با دو فرهج و زبان متفاو در کجار یکدیار زیدگ ،م،کججد یا در
مواقع ،کا مردم ،از ملیا هاای گویااگون و باا فااصاالاا جغرافیاای ،در جریاان رواب  ،متقاابال
قرار م،گیریاد؛ برای مثاا  ،این مقیااس هجااام سااجج یارش با شااغال /طبقاا اجتمااع/،
گرو هاای ماذهب ،با کاار م،رود هاارتل 1،پاایاای ،این مقیااس را برابر باا  0/90گزارش کرد

اسا ا (میلر .)1۳80 ،2در ایران ،رفیاپور ( )1۳94و اخالق،پور ( )1۳89اعتباار و پاایاای،
مقیاس بوگاردوس را تییید کردید.
این پرساشاجام در مقیاسا ،ترتیب( ،تمایل کامل /تمایل متوساط /تاندودی /عدم تمایل)
میزان تمایل ین گرو را ب ساایر گرو ها م،ساججد بوگاردوس هف یق روی ین طیف در
یظر م،گیرد (شاامل ازدواج ،دوسا صامیم ،،همتاای  ،همکار ،هووطن ،میدمان ،اخراج)
و برای هریان از هفا یق ا روی طیف ،یان جملاا ا دااری یاا گو یا لحاا م،کجاد کا باا

توجا با ارزشهاای اجتمااع ،زماان و مکاان خود ،بیاایار میزان تماایال یاا عادم تماایال یان یق ا
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روی طیف اسا  .این گوی ها را در اختیار پاساهاو م،گذارید ک فرد باید اولین انتااس و
عک العمل خود را ا دار کجد .این گوی ها ب ترتیب شامار گذاری م،شاوید .سا ،وزن هر
گویا در درصاااد افرادی کا باا آن گویا موافن بود ایاد ،ضاار م،شااود .از مجموع
ناصالضار ها عددی ب دسا م،آید ک بیایار گرای پاساهاویان ب آن موضاوع اسا .
این یوع روش استهراج را روش «ضریببجدیا یا «وزی گذاریا م،یامجد
برای محاسابا شااخ

بوگاردوس برای جامع از این روش اساتفاد شاد اسا ک برای

هر فرد ابتادا وزن هر گو یا باا توجا با رتباا آن اعماا م،شااود و باا تجمیا پااسااخهاای یان
شااخ

برای بوگاردوس ،برای هرین از افراد جامع ب صاور جدا محاساب م،شاود .این

شاااخ

مقداری بین صاافر تا  21خواهد داشا ک محاساابا مقدار صاافر برای ین فرد ب

معج ،پذیرفت یشادن ین ملی و مقدار  21ب معج ،پذیرش کامل ین ملی (پاساخ مثب ب
تمام گوی ها) اسا  .ازآیجاک در ایتدا شااخصا ،ک ارزیاب ،م،شاود ،میایاین این شااخ
برای هر جامع اسا  ،درعمل با روش رکرشادۀ قبل تفاو یهواهد داشا  ،ول ،ازآیجاک
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

برای هر فرد شاااخ

مجزا محاسااب شااد اس ا  ،این امکان ایجاد م،شااود ک در مرانل

بعدی پهوه  ،یموی از لحا متغیرهای مهتلف ،مایجد جج  ،تحصاایال و شاادر اقام
بررس ،آماری شود.
در پرساشاجاما طران،شاد برای این پهوه  ،بیشاترین وزن برای پذیرش ب عجوان همتار
در یظر گرفت شاد اسا ک این گوی  6وزن دارد .برای باق ،گوی ها یعج ،پذیرش هواتاق،
وزن  ،5پذیرش دوساا صاامیم ،وزن  ،4پذیرش هوگروه ،وزن  ،۳پذیرش همکالساا،
وزن  2و پذیرش هودایشااه ،وزن  1در یظر گرفت شد اس  .با توج ب روش ،ک رفیاپور
( )1۳94در کتا کندوکاو و پنداشتهها  :مقدمهای بر روشهای شناخت جامعه و تحقیقات
اجتماای بیاان کرد اساا  ،برای گو یاا آخر کا مفدوم مجف ،دارد ،محااسااباا وزی ،در یظر
گرفت یشاد اسا  .در یمویا متجاساب شاد بوگاردوس در این مقال ساع ،شاد اسا ک از
موارد مییوس با فضااای دایشاااا و زیدگ ،دایشااجویان برای بیان گوی ها اسااتفاد شااود؛
بجاابراین ،با جاای همتاااایا  ،همکاار و هووطن از هواتااق ،،هوکالساا ،،هوگروه ،پروژ و
هو دایشاااه ،اساتفاد شاد اسا  .این پرساشاجام برای چدار ملی افغایتاتای ،،عراق،،
هلجادی و آمریکاای ،با صااور مجزا طران ،شاااد .ساا ،هشا ا یفر از دایشااجو یاان
کارشاجاسا،ارشاد روانشاجاسا ،و دو یفر از اعضاای هیئ علم ،جامع شاجاسا ،تییید کردید و
ب صور تصادف ،در اختیار دایشجویان قرار داد شد.
 .5یافتهها

ب مجظور بررسا ،یارش دایشاجویان ایرای ،دربارۀ چدار ملی افغایتاتای ،،عراق ،،آمریکای ،و
هلجدی ،از چدار پرسااشااجاما بوگاردوس اسااتفاد شااد ک در اختیار  197یفر از دایشااجویان
دایشااا فردوسا ،مشادد قرار گرف  84 .دایشاجو زن و  11۳دایشاجو مرد در مقاطا مهتلف
تحصایل ،کاردای ،،کارشاجاسا ،،کارشاجاسا،ارشاد و دکتری آن را پر کردید .عالو براین ،شادر
محل اقام دائو دایشاجویان ب مجظور بررسا ،تفاو انتمال ،در یتایر از آنها پرساید شاد.
 ۳9یفر از دایشاجویان سااکن مشادد و  145یفر دیار سااکن ساایر شادرها بودید .پذیرش هر
گوی برای هر ملی ب طور جداگای محاسب شد ک در جدو شمارۀ  1یشان داد شد اس .
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جدول  .1درصد پذیرش گویهها
گویه

خروج افراد

دوست

همدانشگاهی

همکالسی

همگروهی

افغایتتای،

5/1

95/9

92/9

80/7

74/6

عراق،

18/8

84/۳

80/2

71/6

64

40/1

هلجدی

5/1

98/5

97/5

94/4

91/4

77 /2

55/8

آمریکای،

5/6

98/5

98

9۳/9

91/9

74/1

5۳/8

ملیت

خارجی

صمیمی

هماتاقی

ازدواج

59/9

21/8
21/۳

 .1-5مقایسۀ پذیرش کلی چهار ملیت

طبن یتایر ب دس ا آمد از  197دایشااجوی دایشاااا فردوساا ،مشاادد ،پذیرش کل ،چدار
ملی بررساا،شااد براساااس شاااخ
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)1668؛  )2آمریکا (شاخ

بوگاردوس ،ب این ترتیب بود )1 :هلجد (شاااخ

)1642؛  )۳افغایتتان (شاخ

)1242؛  )4عراق (شاخ

 .)1061گفتج ،اسا روش محاسابا این شااخ ها ب این صاور بود ک درصاد شا گویا
او در وزن آنها ضر شد و س ،با هو جما بتت شد.
براساااس یتایر همانطور ک مشاااهد م،شااود ،بیشااترین پذیرش در بین دایشااجویان
مشارک کججد در پهوه  ،ب ملی هلجدی اختصاد داش و بعد از آن با اختالف ،ایدز،
ب ملی آمریکای ،متعلن بود .پ از آن ملی افغایتااتای ،با اختالف چشاامایری در رتبا
سوم قرار داش و ملی عراق ،کمترین میزان پذیرش را در میان دایشجویان داش .
 .2-5گویۀ شمارۀ  :1پذیرش بهعنوان همسر

ملی های هلجدی و آمریکای ،با درصاادی یزدین ب یکدیار ،بیشااترین میزان پذیرش را در
گویا شامارۀ ین (پذیرش ب عجوان همتار) داشاتجد .ییم ،از دایشاجویان ناضار ب ازدواج با
افرادی از این دو ملی بودید ،اما دو ملی افغایتااتای ،و عراق ،با درصاادی تقریبا مشاااب
کمترین میزان پذیرش را داشااتجد .تجدا  20درصااد از دایشااجویان ناضاار ب ازدواج با فردی
عراق ،یاا افغاایتااتاای ،بودیاد .این یاافتا یشاااان م،دهاد کا جاایااا این دو ملیا باا وجود
مشترکا و ارتباط زیاد ،برای ایراییان ب عجوان شرین زیدگ ،ب شد کو اس .

 .3-5گویۀ شمارۀ  :2پذیرش بهعنوان هماتاقی

پذیرش تمام ملی ها ب عجوان هواتاق ،در مقایت ا با گویا شاامارۀ  1افزای یاف  .دو ملی
آمریکای ،و هلجدی باز هو بیشاترین میزان پذیرش را با درصادی یزدین ب یکدیار داشاتجد.
بی از  70درصااد از دایشااجویان پذیرای این دو ملی ب عجوان هواتاق ،خود بودید .ملی
افغایتاتای ،یزدین ب  60درصاد در این گوی پذیرش شاد و برخالف گویا شامارۀ  1با ملی
عراق ،ندود  20درصاد اختالف داشا  .ملی عراق ،در این گوی کمترین میزان پذیرش را
ب عجوان هواتاق ،داش .
 .4-5گویۀ شمارۀ  :3پذیرش بهعنوان دوست صمیمی

دو ملی آمریکای ،و هلجدی در این گوی ییز با درصاادی یزدین ،بیشااترین میزان پذیرش را
ب عجوان دوس ا صاامیم ،داشااتجد .ندود  90درصااد از دایشااجویان پذیرای این دو ملی
ب عجوان دوسا صامیم ،خود بودید .پذیرش دو ملی عراق ،و افغایتاتای ،ییز افزای یاف
و ملی افغایتاتای ،با  74/6درصاد ساومین مرتب و ملی عراق ،با  64درصاد کمترین میزان
پذیرش را در میان ملی ها ب عجوان دوس صمیم ،داشتجد.
 .5-5گویۀ شمارۀ  :4پذیرش بهعنوان همگروهی

ملیا هلجادی بیشااترین میزان پاذیرش را در این گویا داشااا و باا اختالف کم ،ملیا
آمریکاای ،دومین رتبا را در میزان پاذیرش با عجوان هوگروه ،داشاا  .ملیا افغاایتااتاای ،با
تقریبا  10درصاد اختالف ،رتبا ساوم و ملی عراق ،با  71/6درصاد کمترین میزان پذیرش را
در این گوی داشتجد.
 .6-5گویۀ شمارۀ  :5پذیرش بهعنوان همکالسی

در این گوی ملی آمریکای ،با  98درصااد بیشااترین میزان پذیرش را در بین دایشااجویان
ایرای ،ب عجوان هوکالسا ،داشا  .بعد از آن ،ملی هلجدی با  97/5درصاد و سا ،ملی
افغاایتااتاای ،باا  92/7درصاااد پاذیرش بااز هو در جاایااا سااوم قرار داشااتجاد .ملیا عراق،
همچجان کمترین میزان پذیرش را داش .
 .7-5گویۀ شمارۀ  :6پذیرش بهعنوان همدانشگاهی

ملی های آمریکای ،و هلجدی با  98/5درصاد پذیرش ب عجوان هودایشاااه ،،از میزان یکتاای،
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در این گویا برخوردار بودیاد .پ از آنهاا ملیا افغاایتااتاای ،باا پاذیرش تقریباا برابر یعج95/9 ،
درصد قرار داش و ملی عراق ،با د درصد اختالف کمترین میزان پذیرش را داش .
 .8-5گویۀ شمارۀ  :7عدم پذیرش بهعنوان هم دانشگاهی و درخواست خروج از دانشگاه

در این گوی عدم پذیرش کامل مشااهد شاد .ملی افغایتاتای ،برای اولین بار در کجار ملی
هلجدی بیشاترین میزان پذیرش را داشا  5/1 .درصاد از یموی های پهوه خواساتار خروج
افغایتاتای،ها و هلجدیها از دایشااا بودید .بعد از آن ،ملی آمریکای ،با  5/6درصاد و در
آخر ملی عراق ،کمترین میزان پذیرش ب عجوان هودایشااااه ،داشااتجد 18/8 .درصااد از
یموی های پهوه خواساتار خروج عراق،ها از دایشااا و عدم پذیرش کامل آنها بودید ک
اختالف زیادی با سایر ملی های بررس،شد داش .
آمریکایی

هلندی

عراقی

افغان
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ا خ را ج ا ز
دانشگاه7

ه م د ا ن ش گ ا ه ی ه م ک ال س ی  5ه م گ ر و ه ی 4
6

د وس ت

هم اتاقی 2

 1ا زد وا ج

صمیمی 3

شکل  .1نمودار درصد پذیرش ملیتها

بررسا ،یمودار و جدو شامارۀ ( )1یشاان م،دهد ک بیشاترین میزان پذیرش کل( ،صارفیظر
از یوع گو یا ) با دو ملیا هلجادی و آمریکاای ،مربوط بود و در میزان پاذیرش تقریباا جاایااا
یکتاای ،داشاتجد .بیشاتر از  50درصاد از یموی های پهوه  ،ناضار ب ازدواج با فردی از این
دو ملی بودید و تجدا  5درصاد خواساتار خروج آنها از دایشااا بودید .بررسا ،یتایر مربوط
ب ملی افغایتااتای ،یشااان م،دهد ک دایشااجویان در پذیرش ین فرد افغایتااتای ،ب عجوان
همتار خود پذیرش کمتری داشاتجد .تجدا ندود  20درصاد از یموی های پهوه  ،ناضار ب

ازدواج باا آنهاا بودیاد .همچجین در گو یا هاای  2تاا ( 4پاذیرش با عجوان هواتااق ،،دوسا ا
صاامیم ،و هوگروه )،کا طبن آنهاا باا فرد ارتبااط یزدیانتری را برقرار م،کردیاد ،میزان
پاذیرش کمتر بود ،اماا در گو یا هاای  5و ( 6پاذیرش با عجوان هوکالساا ،و هودایشاااااه)،
ملی افغایتاتای ،فرق چجدای ،با ملی های آمریکای ،و هلجدی یداشا

و ندود  95درصاد

از یموی های پهوه پذیرای آنها ب عجوان هوکالسا ،و هودایشاااه ،بودید .ملی عراق،
کمترین میزان پذیرش را در تمام گوی ها داش ا  .در گویا شاامارۀ ( )1ملی عراق ،با ملی
افغایتااتان متاااوی بود ،ول ،در گوی های بعدی در مقایتاا با ملی افغایتااتای ،پذیرش
کمتری داشاا و همچجین ملی عراق ،بیشااترین میزان عدم پذیرش کامل را در میان چدار
ملی بررساا،شااد داشا  .یزدین ب  20درصااد از یموی های پهوه  ،خواسااتار خروج
ملیا عراق ،از دایشااااا بودیاد .هماانطور کا از تحلیال داد هاا مشااه

اسا ا  ،ملیا

افغایتاتای ،در میزان پذیرش ب طور تدریج ،خود را ب کشاورهای هلجد و آمریکا رسااید ،اما
ملی عراق ،اینگوی یبود و در گویا  7با اختالف زیادی از سایر ملی ها عقب ماید.
در جدو شامارۀ ( ،) 2یتایر آزمون تحلیل واریای چجدمتغیری (مایوا) ک برای بررسا،
تفااو میاان پاذیرش چداار ملیا ایجاام شاااد ،یشاااان م،دهاد کا تفااو بین میزان پاذیرش
ملی های مهتلف معجادار بود (.) 0/000
جدول  . 2نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) برای بررسی تفاوت میان پذیرش ملیتها
مقدار معناداری

نوع آزمون
اثر ماتری پیالی،
المبدای ویلن

1

0/419

46/72

0/000

3

0/581

46/72

0/000

0/72۳

46/72

0/000

4

0/72۳

2

اثر ماتری هوتلیج

بزرگترین ریشا روی

46/72

0/000

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 .9-5تفاوت زنان و مردان در میزان پذیرش ملیتها

یتایر مشااهد شاد از آزمون ت ،اساتودی یشاان م،دهد ک بین میزان پذیرش زیان ( 84یفر)
و مردان ( 11۳یفر) در هر چدار گرو ملی های افغایتااتای ،،عراق ،،هلجدی و آمریکای ،در
ساا ح معجااداری  0/05تفااو معجااداری وجود یاداشااا  .میاایاین پاذیرش ملیا هاای
آمریکای ،و عراق ،در بین مردان کم ،بیشتر از زیان بود ،اما این تفاو از یظر آماری معجادار
یبود.
جدول  .3تفاوت میانگین پذیرش ملیتها بین زنان و مردان
ملیت
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انحراف استاندارد

میانگین
زنان

مردان

زنان

مردان

افغایتتای،

17/8452

17/6549

6/99999

8/۳0745

عراق،

1۳/77۳8

15/66۳7

8/08740

9/5۳716

هلجدی

2۳/1۳10

22/4248

5/690۳6

6/59925

آمریکای،

22/4881

22/۳628

5/89158

6/9۳215

میزان پذیرش زیان و مردان دایشاجو برای هرکدام از گوی های هر چدار ملی ب صاور
جداگای با آزمون خ،دو بررساا ،شااد ک در دو گویا زیر در س ا ح معجاداری  0/05تفاو
معجادار مشاهد شد.
 )1گویا شاامارۀ  1برای ملی عراق :،پذیرش بیشااتر مردان در مقایتاا با زیان در گویا
شمارۀ  1مربوط ب ازدواج بود (.) 0/002
 )2گو یاا شااماارۀ  7برای ملیا هلجادی :تفااو میزان موافقا بیشااتر زیاان برای خروج
ملی هلجدی از دایشاا در مقایت با مردان معجادار بود (.) 0/02
 .10-5تفاوت مقاطع تحصیلی مختلف در پذیرش ملیتها

در بین چدار مق ا تحصایل ،کاردای ۳( ،یفر) ،کارشاجاسا 70( ،یفر) ،کارشاجاسا،ارشاد (77
یفر) و دکتری ( 47یفر) با اسااتفاد از آزمون تحلیل واریای ینطرف در ساا ح معجاداری
 ،0/05تفاو معجاداری در میزان پذیرش هر ملی مشاهد یشد.

جدول  .4تفاوت میانگین پذیرش در مقاطع تحصیلی مختلف
میایاین

ملی
کاردای،

کارشجاس،ارشد

دکتری

کاردای،

16/7101

18/0260

18/72۳4

۳/46410

8/57510

14/2899 17/۳۳۳۳

14/2597

16/4894

6/۳5085

9/18295

2۳/1159

22/1818

2۳/0426

0/0000

5/95210

6/56291

22/8551 21/0000

21/9740

21/4681

0/0000

5/88186

6/۳4464 7/24927

افغایتتای19/0000 ،
عراق،

21/0000

هلجدی
آمریکای،

کارشجاس،

ایحراف استایدارد
کارشجاس،ارشد

ارشد

دکتری

7/58109

7/0۳007

9/58261

7/80154
6/۳1064

 .11-5تفاوت بین ساکنان مشهد و سایر شهرها در پذیرش ملیتها

با اساتفاد از آزمون ت ،اساتودی تفاو معجاداری در سا ح معجاداری  0/05بین سااکجان شادر
مشادد ( ۳9یفر) و ساایر شادرها ( 158یفر) در پذیرش چدار ملی بررسا،شاد مشااهد یشاد.
براسااس میایاین ،در سااکجان بوم ،مشادد در مقایتا با سااکجان ساایر شادرها پذیرش کمتر
ملی های هلجدی ،عراق ،و افغایتاتای ،مشااهد شاد و میایاین پذیرش ملی آمریکای توساط
ساکجان بوم ،مشدد بیشتر بود ،اما این تفاو ها ب لحا آماری معجادار یبود.
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جدول  .5تفاوت میانگین پذیرش در بین ساکنان مشهد و سایر شهرها
ملی

ایحراف استایدارد

میایاین
ساکجان مشدد

ساکجان سایر شدرها

ساکجان مشدد

ساکجان سایر شدرها

17/۳۳۳۳

17/8۳54

8/54811

7/57709

عراق،

1۳/0769

15/2975

9/5872۳

8.79۳82

هلجدی

21/5128

2۳/025۳

7/26156

5/92624

آمریکای،

22/7949

22/۳228

5/5۳54۳

6/72126

افغایتتای،

 .6بحث و نتیجهگیری

مداجران افغایتاتای ،یزدین ب چدل ساا اسا ک در ایران سااکن هتاتجد ،زبان و مذهب،
مشاااترز باا ملا ایران داریاد و شااااهاد همبتاااتا،هاای تااریه ،عمین آنهاا باا ملا ایران
هتاتیو .تعداد زیادی از مردم کشاور عراق سااالی ب ایران سافر م،کججد و تعداد چشامایری
دایشاجوی عراق ،ییز در دا یشااا فردوسا ،مشادد تحصایل م ،کججد ،اما دو کشاور هلجد و
آمریکا از یظر جغرافیای ،،سایاسا ،و فرهجا ،تفاو های بتایاری با ایراییان دارید و میزان
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ارتباط مردم این دو کشور با مردم ایران کمتر از ملی های عراق ،و افغایتتای ،اس  .شاید
نت ،بتوان گف ک ممکن اسا ین شادروید معمول ،ایرای ،هیچگوی ارتباط ،یزدین با
مردم کشورهای هلجد وآمریکا برقرار یکجد .ایتظار م،رود ک روابط گتترد تر و عمینتر دو
ملی عراق ،و افغایتتای ،ب شجاخ بیشتر و در یتیج پذیرش بیشتر مججر شود ،اما یتایر
این پهوه یشاان داد ک دو ملی هلجدی و آمریکای ،بیشاترین میزان پذیرش را داشاتجد.
ملی افغایتااتای ،دارای پذیرشاا ،کمتر و ساا ،ملی عراق ،کمترین میزان پذیرش را در
میان دایشجویان داشتجد.
یتایر این پهوه یشااان داد ک یزدین ب  100درصااد از دایشااجویان افراد را از هر ساا
ملی هلجدی ،آمریکای ،و افغایتاتای ،ب عجوان هودایشاااه ،خود م،پذیرید ،اما در سا گویا
دوساا صاامیم ،،هواتاق ،و ازدواج اگرچ میزان پذیرش برای هر ساا ملی ب ترتیب کمتر
م،شود ،اما برای افغایتتای،ها میزان پذیرش بتیار کمتر اس  .یزدین ب  ۳0درصد ،پذیرش
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یان فرد افغاایتااتاای ،کمتر از یان هلجادی و آمریکاای ،برای ازدواج اساا  .با یظر م،رساااد
دایشااجویان افغایتااتای،ها را در کجار خود پذیرفت اید ،اما خواسااتار ارتباط یزدینتری با آنها
ییتاتجد .ساؤال ،ک م ر م،شاود این اسا ک چرا شاجاخ بیشاتر ب یتیجا عک مججر شاد
اسا

در گویا ازدواج ملی افغایتاتای ،بیشاترین فاصال را با ملی های آمریکا و هلجد دارد و

پذیرش ملی افغایتااتای ،ساایری ب شااد یزول ،را از ساام هودایشااااه ،تا ازدواج ط،
م،کجد .الزم اسا رکر شاود ک مقولا ازدواج در ایران از نتااسترین متاائل برای هر فرد ب
نتااا م،آید؛ چراک هجوز ب شااد درگیر قید و بجدهای سااجت ،آن اساا ؛ سااج های ،ک
ازدواج را با ریشاا هاای خاایوادگ ،و جاایااا اجتمااع ،دو طرف پیویاد م،زیاد و از فرد ایتظاار
م،رود ک م ابن با عرف جامع و با شهص ،در جایاا اجتماع ،هوس ح خود ازدواج کجد.
مداجران افغایتتای ،عمدتا در وضعیت ،ب شد پایینتر از یظر اقتصادی و اجتماع ،وارد ایران
شاد اید و اکجون ییز همین وضاعی را نف کرد اید .با توج ب قرارگیری مداجران افغایتاتای،
در جاایااا اقلیا و پاایینتر از یظر اجتمااع ،و اقتصاااادی و باا توجا با یارش جاامعاا میزباان
م،توان یتیجا گرفا کا جاامعاا میزباان این گرو اقلیا را با طور کاامال در میاان خود پاذیرا
ییتاا و ازدواج ک م،تواید ب عجوان مدوترین عامل پیویدهای بینگروه ،عمل کجد ،در میان

ایراییان پذیرششااد ییتاا  .این امر م،تواید ب نف جداسااازی و فاصاالا اجتماع ،میان
گرو ها مججر شااود و موجب خواهد شااد این گرو اقلی از فرصا کمتری برای برابرسااازی
جایاا اجتماع ،خود با جامعا میزبان و اسااتفادۀ عادالی تر از مجابا جامع برخوردار باشااجد.
بااق،ماایادن در جاایااا اجتمااع ،پاایینتر و فااصاالاا اجتمااع ،با اداماا طرد اجتمااع ،از سااوی
گرو اکثری جامع مججر م،شاود ک در راب ای دوساوی با وضاعی اجتماع-،اقتصاادی
پاایینتر قرار خواهاد گرفا ؛ ازاینرو فااصاالاا اجتمااع ،یاام لو میاان این دو گرو باا وجود
ساا ها همزیتات ،در کجار یکدیار باق ،م،ماید و در صاور اداما چجین یارشا ،پیویدهای
درونگروه ،همچجاان محکوتر از پیویادهاای میاانگروه ،بااق ،خواهاد ماایاد؛ دریتیجا
سلتل مراتب اجتماع ،نا ناضر ب عجوان جایاا پایینتر مداجران نف م،شود و ب اعما
طرد اجتماع ،بیشاتر و افزای فاصالا اجتماع ،و جلوگیری از یکدسا ترشادن جامع مججر
خواهاد شااد .عااملیا جاایااا اجتمااع-،اقتصااادی پاایینتر مدااجران افغاایتااتاای ،برای عادم
پاذیرش آنهاا با عجوان همتاار و در مرانال بعادی با عجوان کتاا ،کا ارتبااط یزدیان تری باا او
م،توان داشاا  ،م،توایاد توجیا کججادۀ پاذیرش بیشااتر ملیا هاای آمریکاای ،و هلجادی با عجوان
کشورهای ،توسع یافت با جایااه ،باالتر از یظر اقتصادی ،رفاه ،و فرهجا ،باشد.
دید دیاری ک ب یظر م،رسااد م،تواید توجی کججدۀ بیشااتربودن پذیرش ازدواج با فردی
آمریکای ،و هلجدی باشد ،میزان آمار زیاد مداجر ایراییان ب کشورهای اروپای ،و آمریکای،
در ساا های اخیر اسا  .ب یظر م،رساد بتایاری از جوایان ایرای ،ب مداجر ب کشاورهای
توساع یافت تمایل دارید و شااید از این لحا ازدواج و نت ،ارتباط صامیمای با فردی از این
کشورها را سدلکججدۀ این هدف بدایجد.
کشاور عراق ییز ب عجوان کشاور همتاای ارتباط بتایار زیادی را در ساا های اخیر با ایران
داشات اسا  .از یظر سایاسا ،،عراق روابط یزدیک ،را با ایران تجرب کرد اسا و رف وآمد
ایراییان و عراقیان ب کشاور یکدیار میزان زیادی داشات اسا  ،اما یافت های این پهوه یشاان
داد ک این میزان زیاد ارتباط ب پذیرش زیاد عراق،ها در ایران مججر یشاد اسا ؛ بلک آنها
کمترین میزان پذیرش را در مقولا ازدواج و نت ،باالترین میزان عدم پذیرش کامل (خواستار
خروج آنهاا از دایشااااا ) را داریاد .وجود چجین یارش سااوگیرایا ای م،توایاد با رفتاارهاای
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تبعی آمیز جاامعاا میزباان درباارۀ متاااافران یاا سااااکجاان عراق ،مججر شااود و در رضاااایا
گردشاااران ،صااجعا گردشاااری و روابط بلجادماد دو ملیا تایثیرگاذار بااشاااد .باا وجود
تبلیغا گتااتردۀ ساایاساا ،و رسااای ای برای یزدیک ،دو کشااور و همچجین ارتباط گتااتردۀ
دوجایبا این دو ملی  ،بررساا ،دالیل این عدم پذیرش درخور اهمی اس ا  .عل این امر
شاااید در ماهی ارتباط عراقیان با ایراییان باشااد .عو شاادن جایاا این دو مل از یظر
اقتصادی باعش شد اس ک میزان گردشار عراق ،و نت ،دایشجویان عراق ،در ایران بیشتر
از هر زماان دیاری بااشاااد و متاااائال نااشاایا ای ماایجاد اشااااعاا اخبااری یظیر گتااترش
ساک توریتاو در ایران ک گردشااران عراق ،بیشاترین اساتفاد را از آن م،کججد ،ممکن اسا
ب خصوم بیشتری مججر شد باشد ک شاید بتوان ریش های آن را تا جج ایران و عراق در
سا  1۳58و تداع،شدن خاطرا نمل و تجاوز عراق ب ایران دیبا کرد.
یکتا درخور توج در مقایتااا میزان پذیرش مل عراق و افغایتااتان این اساا ک این دو
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مل از یظر ازدواج دارای پذیرش یکتااای ،هتااتجد .تجدا  20درصااد از یمویا آماری پهوه ،
ناضار ب ازدواج با شاهصا ،از این ملی ها بودید .در صاورت ،ک با جلورفتن گوی ها درصاد
پذیرش ملی افغایتتای ،از ملی عراق پیش ،گرف و در پذیرش ب عجوان هودایشااه ،ب دو
ملیا هلجادی و آمریکاای ،با میزان یزدیان با  100در صااد پاذیرش رساایاد ،اماا پاذیرش ملا
عراق از تمام این سا ملی عقب ماید و یزدین ب  20درصاد از دایشاجویان شارک کججد در
این پهوه  ،خواسااتاار خروج آنهاا از دایشااااا بودیاد .تفااوت ،کا در ایججاا بین این دو ملیا
شااهد هتاتیو ،باز هو م،تواید یشائ گرفت از ماهی ارتباط این دو ملی با مل ایران باشاد.
ب یظر م،رسااد ایراییان یااه ،تحقیرآمیز ب مردم افغایتااتان دارید و سااع ،در نف فاصاالا
اجتماع ،خود با آنها دارید؛ در صاورت ،ک در مواجد با مردم عراق ب خصاود با متاائل و
موقعیا هاای ،کا در ساااا هاای اخیر با وجود آماد اسا ا کا رکر آن رفا  ،دچاار ن
تحقیرشادن م،شاوید .در هر دو صاور م،توان بیان کرد ک گرو اقلی چ در قالب مداجران
و چ در قالب توریتا با یارش ساوگیرای ای از سام جامعا میزبان مواج م،شاوید ک این
امر ب ایجاد فاصاال و طرد اجتماع ،مججر شااد اسا ک تیثیرا یاخوشااایجدی را برای آنها
ب خصود مداجرای ،ک در ایران زیدگ ،م،کججد ،ب دیبا خواهد داش .

بررسا ،کل ،یافت های پهوه یشاان م،دهد ک در یمویا آماری این پهوه  5 ،درصاد
خواساتار خروج هرگوی ملیت ،از دایشااا بودید .شااید بتوان آنها را ب عجوان کتاای ،در یظر
گرف ک یارشا ،کامال یهادپرساتای دارید 18 .درصاد خواساتار خروج عراقیان از دایشااا
بودید؛ یعج ،سا برابر بیشاتر از تعداد کتاای ،ک صارفا یهادپرسا هتاتجد .این یافت یشاان
م،دهاد کا  1۳درصاااد از یمویاا آمااری پهوه  ،با طور خااد ملیا عراق را ی،اذیرفتا ایاد و
یارشهای تبعی آمیز ب آنها دارید ک م،تواید ب رفتار طردکججد مججر شاود 50 .درصاد
از یمویاا آمااری پهوه  ،نااضاار با ازدواج باا هیچ ملیا خاارج ،یبودیاد کا ممکن اساا
یشاااان از جاایااا ویه ای بااشاااد کا مقولاا ازدواج در بین ایراییاان دارد کا رکر آن رفا  .یکتاا
نائز اهمی دیار در یافت های پهوه این بود ک با باالرفتن سا ح تحصایال تغییری در
میزان سوگیری و یارشهای یهادپرستایا دایشجویان مشاهد یشد.
یافت های پهوه های ،ک ط ،ساا های  1926تا  2001در آمریکا با مقیاس بوگاردوس
ایجام شااد اس ا  ،افزای میزان پذیرش اقوام و ملی های مهتلف در این کشااور را یشااان
م،دهاد (با یقال از پاارالو و دایاا  )2005 ،کا با دلیال ایجاامیشاادن چجین تحقیقاات ،در ایران
امکان مقایتا وجود یداشا  .در تحقیق ،ک پارالو و دایا با مقیاس بوگاردوس ایجام دادید
و یارش دایشاجویان آمریکای ،را دربارۀ ساایر ملی ها ساججیدید (پارالو و دایا ،)2005 ،
بیشاترین میزان پذیرش برای آمریکاییان سافیدپوسا و کمترین میزان پذیرش برای اعرا و
متالمانها بود اسا  .این یتایر با یافت های پهوه ناضار در مقایتا با جایاا ملی های
آمریکای ،و عراق ،همهوای ،دارد .همچجین در این تحقین رکر شااد اس ا ک پ از واقعا
یازد ساا،تامبر میزان پذیرش اعرا و متاالمانها اف زیادی داشاات اس ا  ۳/8 .درصااد از
یموی های پهوه پارلو و دایا ( ،)2005خواساتار خروج اعرا از کشاور آمریکا بودید و
میزان پاذیرش اعرا برای ازدواج از  75درصااد با  52درصااد افا کرد کا در مقاایتاا با
یاافتا هاای پهوه

نااضاار ،بااز هو از میزان پاذیرش ملیا عراق ،برای ازدواج توسااط

دایشاجویان ایرای ،،بیشاتر بود .در تحقیق ،ک اساکاربرو و هاک )2014( ،در ترکی از طرین
مقیاس بوگاردوس ایجام دادید ،بیشااترین پذیرش متعلن ب مردم ایران و دوم متعلن ب اعرا
بود و در جایاا ساوم آمریکای،ها قرار داشاتجد ک یشاان از تفاو با یافت های پهوه ناضار
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دارد .ب یظر م،رسااد فاصاالا اجتماع ،مردم ترکی با اعرا طبن تحقین اسااکاربرو و هاک،
کمتر از فاصاالا آنها با آمریکای،هاس ا ؛ در صااورت ،ک در پهوه ناضاار این موضااوع
برعک اس .
یاافتا هاای این پهوه از سااوگیریهاای متفااو ایراییاان یتاابا با چداار ملیا عراق،،
افغاایتااتاای ،،آمریکاای ،و هلجادی نکاایا دارد کا م،توایاد در متاااائال تااریه ،،فرهجا ،و
اجت ماع ،مهتلف ریشا داشات باشاد .متائلا نائز اهمی این اسا ک همتاایا ،و ارتباط
زیاد با مل ها یتوایتات اسا ب پذیرش آنها توساط ایراییان کمن کجد .با وجود انتماالت،
ک دربارۀ عل یتایر این پهوه بیان شااد ،یتیج گیری ق ع ،ییازمجد ایجامدادن تحقیقا
بیشاتر و دقینتر اسا  .امید اسا با تحقیقا بیشاتر و بررسا ،علل پدیدۀ مشااهد شاد در
این پهوه متایر اصاال ساوگیری ایراییان دربارۀ دو ملی عراق ،و افغایتاتای ،هموار شاود؛
چراک با توج ب ارتباط گتاتردۀ مردم ایران با مردم این دو کشاور اصاال این امر ضاروری ب
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