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Abstract 
Even though it can be argued that inequality, distance, and social exclusion 
have always existed across societies, one can not ignore reflecting on the 
reason why and how it is created together with its consequences for today’s 
various groups and social systems. The aim of this study is to explain the 
relationship between religious identity and the feeling of social exclusion by 
considering the mediating variable of social distance between two groups of 
Shiite and Sunni students. The statistical sample includes 279 graduate 
students of the faculties of social sciences in the three universities of 
Allameh Tabataba’i, Tehran and Beheshti, in which Sunni and Shiite 
students were chosen through snowball method and random selection, 
respectively. The findings indicate that the mean values of feelings of social 
exclusion, social distance and religious identity among Sunni students are 
higher than Shiite ones. Also, there is a direct relationship between the level 
of religious identity and the feeling of social exclusion, and the same is true 
for social distance and the feeling of social exclusion. Multivariate 
regression analysis reveals that the variables included in the equation have 
been able to explain a significant part of the variance of the changes related 
to the dependent variable. The results of path analysis also demonstrate that 
the variables of religious identity, ethnicity and social distance are related to 
the feeling of social exclusion. 

Keywords: Religious Identity, Social Distance, Social Exclusion, Shiite, 

Sunni, Students. 
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 انیدانشجو نیدر ب یو احساس طرد اجتماع یمذهب تیرابطه هو

 رانیدانشگاه الزهرا، تهران، ا ،شناسی جامعهارشد  یکارشناس   یمهناز کرم

  

 

 رانیدانشگاه الزهرا، تهران، ا یشناس جامعه اریدانش   نژاد یقاض میمر

  

 رانیدانشگاه الزهرا، تهران، ا یشناس جامعه اریدانش  منصوره اعظم آزاده 

 چکیده
توان مدعي شد نابرابری، فاصله و طردشدگي اجتماعي همواره در جوامع وجود داشته  اینکه مي رغم به

های اجتماعي  های مختلف و نظام توان از تأمل در چرایي، چگونگي و پیامدهای آن برای گروه است، نمي

تبیین رابطه هویت مذهبي و احساس  باهدفپوشي کرد. پژوهش حاضر  دارای تنوع و تکثر امروز، چشم

طرد اجتماعي با در نظر گرفتن متغیر واسط فاصله اجتماعي در میان دو گروه دانشجویان شیعه و سني انجام 

های علوم اجتماعي سه  نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلي دانشکده 972شده است. نمونه آماری شامل 

برفي و دانشجویان  دانشجویان سني به شیوه گلوله که هشتي است، تهران و شهید بيعالمه طباطبائدانشگاه 

های احساس  ها حاکي از آن است که مقدار میانگین شاخص اند. یافته شیعه به شیوه تصادفي انتخاب شده

باشد.  طرد اجتماعي، فاصله اجتماعي و هویت مذهبي در میان دانشجویان سني بیش از دانشجویان شیعه مي

زان هویت مذهبي با احساس طرد اجتماعي و بین فاصله اجتماعي با احساس طرد اجتماعي همچنین، بین می

به معادله  واردشدهبیانگر آن است که متغیرهای چند متغیری تحلیل رگرسیون رابطه مستقیم وجود دارد. 

تایج تحلیل مسیر . ناز واریانس تغییرات مربوط به متغیر وابسته را تبیین نمایند يتوجه قابلبخش اند  توانسته

نیز حاکي از آن است که متغیرهای هویت مذهبي، قومیت و فاصله اجتماعي با احساس طرد اجتماعي رابطه 

 دارند.

  .انیدانشجو ،یسن عه،یش ،یاحساس طرد اجتماع ،یفاصله اجتماع ،یمذهب تیهو :ها واژهکلید
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 طرح مسأله

های فرهنگي گوناگون و سطوح تعلقي متفاوت  در درون جوامع دارای تنوع قومي، محیط

ی از مشکالت اجتماعي بوده که ا گستردههای فرهنگي، آغاز مجموعه  است. ناسازگاری

رفتاری مشاهده کرد. این  های ارزشي، نگرشي و توان در ناهنجاری تبلور آن را مي

های  شوند که الگوهای استناد که در ابتدا گروه تقویت مي رو ازآنویژه  ها به ناسازگاری

دادند، دچار دگرگوني شده و در ترکیب  محلي و قومي بوده و اساس رفتارها را تشکیل مي

های جدید اجتماعي ایجاد اشکال  خود با الگوهای جدید، در سطوح متفاوت ارزش

 –صورت اثرات سوء هویتي  توان به ها را مي کنند که در بسیاری موارد آن پیوندی مي

 .(Fakuhi, 2010)اجتماعي مشاهده کرد 

توان مدعي شد طردشدگي اجتماعي همواره در جوامع وجود داشته  اینکه مي رغم به

پوشي کرد. محور بروز طردشدگي اجتماعي،  توان از تأمل در چرایي آن چشم است، نمي

های جمعیتي مسلط، غالب و  هیک امر متفاوت است، یعني همسان نبودن با گروه یا گرو

هایي از جامعه جایگاه فرودستي  صاحب قدرت. متفاوت بودن در موارد بسیار، به گروه

دهد. یک گروه جمعیتي ممکن است به دالیل غیراکتسابي و در بسیاری از موارد  مي

ناخواسته، از قبیل جنس، قومیت، مذهب، سن، بیماری و طبقه اجتماعي در حاشیه 

فرودست تعریف شود  عنوان بهکثریت و مسلط قرار گیرد، طرد شود و های ا گروه

(Shahabadi & Belgorian, 2014) همچنین در بسیاری موارد عوامل انتسابي از قبیل .

تر و به  گیری افراد از گروه و جامعه بزرگ مذهب، جنس و غیره سبب جدایي و کناره

همکاری اجتماعي و عدم مطالبه  –ت تر طرد اجتماعي افراد و ترک صحنه رقاب سخن دقیق

های  ی با سلب دسترسي برابر به فرصتنابرابراند.  حقوق مدني، اقتصادی و اجتماعي

های  آموزشي، اشتغال، سالمت و غیره باعث فقر اقتصادی و درآمدی و ضعف قابلیت

اعتیاد، ای که امروزه از سویي آمار طالق،  گونه شود؛ به انساني و تشدید مسائل اجتماعي مي

تورم، انواع جرم و فاصله طبقاتي رو به فزوني دارد و از سوی دیگر قدرت خرید، روابط 

پذیری اجتماعي رو به کاهش دارد. در  همسایگي، سالمت جسماني و روحي و مسئولیت
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توان دید شدت و شکل مسائل و  مي وضوح به همین راستا اگر از منظر خاص نگریسته شود،

های سني، جنسي،  ها متفاوت است و برخي گروه ر افراد و گروههای اجتماعي د آسیب

های  های اجتماعي ناشي از نابرابری مذهبي، قومیتي و یا مهاجر بیشتر لبه پرتگاه آسیب

 .(Hamidian et al, 2015)اجتماعي اقتصادی قرار دارند 

دست یعني  های یکپارچه و یک خصلت دنیای امروز، طرد و رد عقاید و نگرش

های  فرهنگي درختي شکل سنتي است. در عوض اندیشه –های فکری  های بنیادی نظام ذره

ي فرهنگي متجدد، اختالط ژگیونهند. درواقع،  ها ارج مي سیار، بر باروری متقابل فرهنگ

 ,Shaygan)به قوم و قبیله است  فرورفتهفرهنگي در تقابل با دلبستگي متحجرانه و در خود 

ها، عمالً  جوامع و دولت شتریدر بکه  آن استقعیت حاکي از وصف، وا نیبا ا. (2001

نشیني  «حاشیه»نبودن و مطرودیت و «متن»و اعضای جامعه، احساس در  ها از گروهشماری 

ها و  های مذکور و نابرابری طرد و به انزوا کشیده شدن گروه مسألهاجتماعي داشته و دارند. 

از قبیل کمبود منابع و امکانات اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي و سیاسيِ در  -مشکالت عیني 

که  - تیموقعي و زندگها و یا فاصله وضعیت کنوني با وضعیت مورد انتظار برای  اختیار آن

طرد و نابرابرانگاری درمیان آنان  و احساسمنفي  شوند، بالتبع به ذهنیت با آن مواجه مي

های اساسي و مهم شهروندی را خدشه  عنوان یکي از ویژگي انجامد و حس برابری، به مي

های اجتماعي را از  ها در درون خود، اقلیت که جوامع و دولت سازند. هنگامي دار مي

ر دسترس اکثریت است که د بسیاری منابع اجتماعي، فرهنگي، سیاسي، اقتصادی و غیره

بدیهي است که طردهای رخ داده و احساس نابرابری، تفاوت و تبعیض  کنند، محروم مي

های مختلف اجتماعي و جریان سالم و عادی حیات  حاصل، برای کلیت جامعه، نظام

که مطالعه و بررسي آن در جوامع متکثر  های سنگیني دربر خواهد داشت جمعي، هزینه

 اهمیت است. حائزلف فعلي، ازجهات مخت

ای چند بعدی است و فراتر از ابعاد مادی و کمبودهای اقتصادی  طرد اجتماعي پدیده

فرهنگي نیز داللت دارد. از نظر اجتماعي و  -های اجتماعي بر دامنه متنوعي از محرومیت

بخش  فرهنگي احساس طرد بیشتر با عدم رضایت و عدم تعلق فرد به اجتماعات هویت
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بر همین اساس، ایران نیز  .(Firoozabadi, 2013)قومي، مذهبي( ارتباط دارد ای،  )محله

ای که در آن تنوعات دیني و مذهبي و قومي و غیره زیاد است، از  عنوان کشور و جامعه به

طردهای اجتماعي و بیش از آن، احساس طرد شدگي مستثني نیست. به رغم  مسأله

یي که در زمینه قوانین و مقررات برای این ها گذاری های صورت گرفته و سیاست تالش

ها( خود را یک  های یاد شده )اقلیت دسته از جمعیت صورت گرفته است، افراد و گروه

از آنجا که خود  ؛ وکنند و تعامالت شهروندی عادی را ندارند و ... شهروند عادی تلقي نمي

ز نقاط قطع اتصال اساسي کنند، محتمل است ا تلقي مي «درجه دوم »را در مقام شهروندان 

زا باشند. در جامعه  ، آسیبشان جامعههای اجتماعي، برای خود و  به جامعه وسایر گروه

مذهبي در  -های قومي مذهبي ضمن اذعان به وجود فاصله -ایران محققین مسائل قومي

 یکي 5771استان کردستان در سال  کهاند  اشاره کرده مسألهمناطق کردنشین کشور، به این 

نیافتگي، رتبه هشتم  ها در ایران بوده است و از نظر محرومیت و توسعه ترین استان از محروم

های کشور داشته است. در همین راستا، محققین اجتماعي با توجه به  را در بین استان

های  تهران( گروهکشور )مطالعات متأخر صورت گرفته در زمینه محرومیت در مرکز 

ها  های مذهبي نیز جزو این گروه اند که اقلیت ن بحساب آوردهمختلفي را جزو طردشدگا

های  یک از تبلیغات انتخاباتي، گروه که مثالً گفته شده در هیچ طوری شوند. به محسوب مي

های قومي و مذهبي و ...(  نظیر کودکان، سالخوردگان، معلوالن، اقلیتطرد )در معرض 

اند، بلکه بعدها نیز حزب پیروز  رار نگرفتهتنها موردتوجه داوطلبان ورود به مجلس ق نه

های  ویژه اقلیت های یاد شده، به های خود ذکری از گروه انتخابات، در اهداف و برنامه

 .(Abdollahi & Qaderzadeh, 2004است )مذهبي، به میان نیاورده -قومي

همچنین بر اساس تحقیقاتي که در خصوص بررسي رابطه قومیت، مذهب و 

های شغلي انجام شده است در جامعه ما افراد کرد اهل تسنن نسبت به افراد غیر کرد  فرصت

 ,Soma Mohamadiکنند ) های شغلي دست پیدا مي نابرابری به فرصت صورت بهاهل تشیع 

2017.) 

های واگرایي فرهنگي و خشونت سیاسي در میان  برخي محققان نیز در بررسي زمینه
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اند که  اهالي سني مذهب بلوچستان، کردستان و منطقه ترکمن صحرای ایران بیان داشته

اند که بنا به خوانش ایشان  اقلیت سني مذهب ایراني در موقعیت واگرایي قرار گرفته

رف دیگر با با احساس طردشدگي از جانب دولت مرکزی همراه است و از ط طرف کیاز

 Sobhan) گردد زمان مي اعتمادی بدان هم طرد کردن دولت مرکزی و احساس بي

Mahmoudzadeh Rezaei, 2011:). 

در همین رابطه مفهوم و رویکرد جدید طرد و شمول اجتماعي توجه محققین مسائل 

های محروم ازجمله  کنند که افراد و گروه اجتماعي را به طیف وسیع عواملي جلب مي

هایي که پیش روی اکثریت جمعیت است،  های قومي و مذهبي را از داشتن فرصت لیتاق

ها و منابع، محرومیت از مشارکت کامل  ، نابرابری در توزیع فرصتگرید انیب به. دارد يبازم

سبب ایجاد احساس طرد  مسألههای مطرود در پي دارد و این  در جامعه را برای گروه

طرد، فقط به محرومیت  ازآنجاکهگردد.  های مذکور مي هاجتماعي در میان اعضای گرو

تر منزوی شدن، جدا افتادن و مشارکت  پردازد، بلکه فرایندهای گسترده مالي نسبي فقرا نمي

دهد، توانسته در  محدود در فعالیت سیاسي، فرهنگي و اجتماعي را نیز مدنظر قرار مي

شود. از سوی دیگر، گرچه در هر  های قومي و مذهبي نیز وارد مباحث مربوط به اقلیت

گذاران و مجریان  سیاست مدنظرای دسترسي و تأمین امکانات و منابع پایه و ضروری  جامعه

های مختلف جامعه نسبت به شرایط،  کالن بوده و هست، اما احساس رضایت افراد و گروه

ذهني متفاوتي شان، به معیارهای عیني و  های اقتصادی و اجتماعي ها و موقعیت برخورداری

ها و ابعاد مختلفي مانند میزان و نحوه ارتباطات اجتماعي،  بستگي دارد که بر اساس شاخص

 شود. وضعیت خود با دیگران متعلق به گروه اکثریت، ارزیابي مي سهیمقاشرایط مادی و 

بیگانگي و احساس طرد مفاهیمي هستند که در برخي افراد با رشد آگاهي، در بعضي 

های شخصي  آید: کلیه ویژگي های مختلف پیش مي ها و مکان بر اساس شرایط و در زمان

های اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی ...  مانند جنسیت، زیبایي، هوش و استعدادها، ویژگي

که افراد درک انتخابي  و نژاد، زبان و... قبل از آندیگر ازجمله مذهب، ملیت، قومیت 

چنیني جبر و در صورت  . هر تعلق این(Butol, 2013)اند  ها تعلق گرفته داشته باشند، به آن
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 احساس طرد را به دنبال دارد. تیدرنهانارضایتي، بیگانگي و 

ومي بر این اساس، سؤال اصلي مقاله حاضر این است که آیا و تا چه حد، هویت ق

های اقلیت، از طریق ساخت موقعیت خاص و ایجاد فاصله اجتماعي احتمالي  مذهبي گروه

بین آنان و اکثریت مسلط در جامعه دارای تنوع قومي مذهبي ایران، به ایجاد یا افزایش 

 انجامد؟ ي در میان دانشجویان شیعه و سني ميطردشدگاحساس 

در میان  ژهیو بهای مذهبي در جامعه ما ه طرد اجتماعي اقلیت مسألهاهمیت پرداختن به 

رغم تالش آنان برای استفاده  کرده آنان بدین خاطر است که علي های جوان و تحصیل نسل

های اجتماعي  ها و دستیابي به موقعیت ها و توانمندی های در دسترس، رشد قابلیت از فرصت

های مذهبي،  ه اقلیتمتعلق ب کردگان دانشگاهي رسد تحصیل اقتصادی برتر، به نظر نمي

با  جمله مذهب سني، نگرش و ارزیابي مثبتي از موقعیت فعلي و آتي خود در مقایسه من

های  همتایانشان در جمعیت اکثریت داشته باشند. هرچند احساس طرد در تمام گروه

 ازلحاظي است، اما در جمعیت دانشجویان که بررس قابلای جدی و  مسألهجمعیتي جامعه 

عیت و پرستیژ باالی فکری و اجتماعي فعلي و آینده با بقیه همگنان خود حیثیت، موق

کند. پرستیژ باالی اجتماعي و فکری دانشجویان سبب  تر جلوه مي اند، با اهمیت متفاوت

شود جامعه انتظار داشته باشد رفتارهای انحرافي در بین آنان چندان دیده نشود.  مي

شود که  ت اجتماعي در بین این گروه دیده مي، مواردی از گسترش انحرافانیباوجودا

. (Aliverdinia, Ebrahimi, Salehnejad, 2011است )هایي را در پي داشته  نگراني

ي و فردی و مختصات اجتماعي، شناخت رواندر این دوره از زندگي به دالیل  چراکه

های کجروانه  گیری گرایش اقتصادی و سیاسي جامعه و حاشیه بودن جوانان، احتماالً شکل

. شیوع روزافزون رفتارهای انحرافي برابر (Ayar, Khani, Khezri, 2010)شود  بیشتر مي

ی به های خالق و سازنده جامعه و عوارض بسیار ناخوشایند است با هدر رفتن پتانسیل

طلبد. همه کساني که به نحوی با  های فراواني مي همراه دارد که جبران آن، هزینه

های  دارند، لزوم آشنایي با مسائل و مشکالتي که درواقع شالوده بحران سروکاردانشجویان 

رفتارهای اجتماعي آنان است، برایشان امری ضروری است و هرگونه  ژهیو بهرفتاری 
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ساز در بروز رفتارهای  های زمینه ل ممکن است سبب تشدید واکنشناآشنایي با این مسائ

 ,Aliverdinia, Ebrahimi) گیر جامعه هم شود تواند دامن غیرعادی خطرناکي شود که مي

Salehnejad, 2011). 

مذهبي و طبقه فرودستان  تیعضو اقل، حال نیدرعدرواقع وقتي فرد از اقلیت قومي و 

شده عیني و بالتبع، احساس شدید  دیو تشدهای مضاعف باشد، تعامل این عوامل، طرد

که حتي موقعیت برابر  طوری زند، به رقم مي ها آنمطرودیت و در حاشیه بودن را برای 

تواند  های برابر آموزشي با اکثریت قومي و مذهبي نیز، نمي دانشجویي و استفاده از فرصت

مهم  مسألهببرد و  نیاز بها  آن بودن را در «دوم»این حس فروتری و جاماندگي و درجه 

، کنش و تأثیر متقابل طبقه، پایگاه و قدرت سیاسي گرید عبارت ؛ بهواصلي نیز، همین است

کند  سبب بروز انحصار گروهي شده و این امر موجبات جاودانه شدن نابرابری را فراهم مي

 آید. و از این طریق احساس طرد اجتماعي پدید مي

 پیشینه تحقیق

5قوميگروه 
های نیایي و اصل و نسبي  هاست که اعضای آن دارای ویژگي گروهي از انسان 

 هااااای قااااومي اغلااااب دارای  چنااااین گااااروه هاااام. یااااا مشااااترک هسااااتند  یکسااااان

هستند کاه ممکان اسات باه آباا و اجدادشاان        مذهبي و رفتاری ،زباني ،فرهنگي مشترکات

 تواناد  باشد؛ بنابراین یک گروه قومي ماي  برگردد یا بر اساس عوامل دیگری به وجود آمده

. با توجه به این تعریف و وجود مذهب سني (Ashuri, 2018فرهنگي نیز باشد ) جامعه یک

رد و یاا احسااس   طا  در خصاوص در اقوام مختلف ایراني، همچنین محدود بودن تحقیقااتي  

هاای ماذهبي در ایاران و ساایر کشاورها، در پیشاینه تجرباي         طرد اجتمااعي بار روی اقلیات   

کاه   طاور  هماان ، اساتفاده گردیاده اسات.    شاده  انجاام پژوهش از تحقیقاتي که بر روی اقوام 

ها با یکادیگر   دانیم قومیت و مذهب در جامعه ایران به یکدیگر نزدیک بوده و تعامل آن مي

در افراد یک جامعه ایجاد  خاطر تعلقتغییرات اساسي را در میزان احساس طرد و یا  تواند مي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ethnic Group 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
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خورد کاه اگرچاه هویات     نیز به چشم مي شده انجامی که در برخي تحقیقات ا گونه بهنماید. 

یي احساس طرد را در افراد ایجااد خواهناد کارد، تعامال ایان دو باا       تنها بهمذهبي و یا قومي 

طاور مثاال در    بیشتری بروز کناد. باه   باقوتتواند  ا به دنبال داشته و ميیکدیگر افزایش آن ر

های شغلي که توسط سوما محمدی انجاام شاده    پژوهشي با عنوان قومیت، مذهب و فرصت

هاای شاغلي    خورد. مذهب و قومیت با میزان دساتیابي باه فرصات    است این نکته به چشم مي

های مختلف  زمان حوزه پوشاني هم ه تالقي، همتعامل دارد. این بدان معنا است که طبق نظری

 صورت بهشوند و افراد کرد اهل تسنن نسبت به افراد غیر کرد اهل تشیع  موجب نابرابری مي

 (.Soma Mohamadi, 2017کنند ) های شغلي دست پیدا مي نابرابری به فرصت

د که با های داخلي در زمینه طرد اجتماعي موارد محدودی وجود دار از میان پژوهش

توجه به هدف پژوهش مبني بر تبیین رابطه هویت مذهبي با احساس طرد اجتماعي، با این 

های واگرایي  زمینه»تحقیق ارتباط نزدیکي دارند. محمودزاده رضایي در تحقیقي با عنوان 

به روش کیفي و با استفاده از روش نظریه مبنایي به بررسي « فرهنگي و خشونت سیاسي

رایي فرهنگي و خشونت سیاسي در میان اهالي سني مذهب بلوچستان، های واگ زمینه

دهد  های این پژوهش نشان مي کردستان و منطقه ترکمن صحرای ایران پرداخته است. یافته

اند که بنا به خوانش ایشان  که اقلیت سني مذهب ایراني در موقعیت واگرایي قرار گرفته

با احساس طردشدگي از جانب دولت مرکزی همراه است و از طرف دیگر با  طرف کیاز

گردد. این موقعیت که  زمان مي اعتمادی بدان هم طرد کردن دولت مرکزی و احساس بي

اختالف ) يمذهبدهد مشتمل بر چهارگونه واگرایي  پدیده مرکزی تحقیق را تشکیل مي

احساس ) ياسیسبر ملیت(، واگرایي  تفوق قومیت) يقومتسنن(، واگرایي  -میان تشیع 

 Sobhan) احساس ناامني( است.) ياجتماعو واگرایي  اعتمادی( طردشدگي و بي

Mahmoudzadeh Rezaei, 2011). 

فاصله قومي و عوامل مؤثر بر »در تحقیقي با عنوان  5737عبداللهي و قادرزاده در سال 

شهر بانه از اقوام ایراني و عوامل مؤثر به بررسي میزان فاصله اجتماعي ساکنان « آن در ایران

های  اند. در اجرای این تحقیق از روش پیمایش استفاده شده است. یافته بر آن پرداخته
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شناسي خرد را در مطالعه و  حاصل از این تحقیق ناکافي بودن رویکردهای مبتني بر جامعه

 مسألهدهد که  نشان ميهای این پژوهش  دهد. یافته بررسي فاصله قومي در ایران نشان مي

فاصله اجتماعي بین اقوام در ایران وجود دارد و لذا اهمیت و ضرورت اتخاذ و تدوین 

ها موردتوجه و تأکید خاص  سیاست قومي مناسب در ایران در جهت کاهش این فاصله

 گرفته است.

در  5721در زمینه طرد اجتماعي، حمیدیان، زاهدی، ملکي و انصاری، در سال 

اقتصادی و طرد اجتماعي  –های اجتماعي  بررسي رابطه نابرابری»ی تحت عنوان ا مقاله

های هویتي  به سنجش و تبیین وضعیت طرد/ادغام گروه« شهر اصفهان ها در کالن گروه

های اجتماعي و اقتصادی و در  شهر اصفهان در پیوند با دسترسي به فرصت قومي کالن

ها  همه گروه کهدهند  های این تحقیق نشان مي یافتهاند.  مقایسه با ساکنان بومي، پرداخته

ها، کردها، اعراب و افاغنه( تبعیض  ترکها ) دسترسي یکساني به منابع ندارند و برخي گروه

کنند و بین برابری  مراتب شدیدتری را تجربه مي اجتماعي بیشتر و طرد اجتماعي به

 تي وجود دارد.اجتماعي، دسترسي به منابع و ادغام اجتماعي رابطه مثب

داری: مدارای اجتماعي  دین»در پژوهشي با عنوان  5721نژاد در سال  اکبرنیا و قاضي

با مدارای اجتماعي و فاصله اجتماعي  داری دین، به بررسي رابطه «یا فاصله اجتماعي

داری و فاصله اجتماعي  بین میزان دین کهاند. نتایج این تحقیق حاکي از آن است  پرداخته

ان و مسیحیان، رابطه مستقیم و میان مدارای اجتماعي و فاصله اجتماعي، رابطه مسلمان

معکوس برقرار است. همچنین بر اساس آزمون رگرسیون، متغیر واسط یعني مدارای 

داری و نوع دین،  دین ازآن پساجتماعي بیشترین تأثیر را بر فاصله اجتماعي دارد و 

 متغیرهای تأثیرگذار بر فاصله اجتماعي هستند.

توان به سه مورد اشاره کرد که با تحقیق حاضر  های خارجي نیز مي از میان پژوهش

محرومیت، طرد اجتماعي و »( در تحقیقي با عنوان 9155) 9و آمبرسیو 5ارتباط دارند. بلني

د که محرومیت و طرد اجتماعي به مفهوم کلیدی در ان به این نکته اشاره داشته« رفاه ذهني
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bellani 

2. Ambrosio 
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و رضایت از زندگي و رفاه ذهني را تحت تأثیر قرار داده  شده لیتبدهای سیاسي اروپا  بحث

با کاهش درآمد  تنها نهاست. نتایج این پژوهش حاکي از آن است که رضایت از زندگي 

 یابد. یابد، بلکه با افزایش طرد هم کاهش مي کاهش مي

الگوهای طرد اجتماعي در رابطه با فرهنگ و »( در پژوهشي با عنوان 9111) 5رکاب

ها  های آسیایي اشکال مهمي از محرومیت نشان داده است که در برخي از فرهنگ« قومیت

شوند. این موارد شامل  وجود دارد که تماماً از طریق رویکردهای اقتصادی درک نمي

و تحقیر فرهنگي افراد را برحسب هویتي که به  اند مربوطهایي است که به هویت  جنبه

های  دهد. این امر ممکن است به عضویت در گروه شود، نشان مي ها نسبت داده مي آن

نژاد، قومیت و اقلیت مذهبي بودن( مربوط باشد که وجوه مشترک خود را خاص )

 های مشابهي هستند. شناسند و دارای باورها و ارزش مي

مفاهیم شمول اجتماعي، طرد و »عنوان ( نیز در پژوهشي با 9157) 7و استیکلي 9رایت

ادبیات مربوط به  لیوتحل هیتجز باهدفو « المللي سالمت رواني: مروری بر ادبیات بین

مقاله از انگلستان،  71شمول اجتماعي و طرد اجتماعي در رابطه با سالمت روان به بررسي 

ادبیات شمول  در مورداز روش تجربي و نظری  کانادا، استرالیا و اسکاندیناوی با استفاده

دهند که بین  اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان مي اجتماعي، طرد و سالمت روان پرداخته

عدالتي رابطه وجود دارد و ارتباط این مفاهیم با سیاست سالمت روان  طرد، نابرابری و بي

 فعلي و آینده مورد سؤال است.

مذهبي با احساس طرد  تیهومحقق بررسي رابطه  در این پژوهش، قصد اصلي

های مذهبي بوده  اجتماعي با تأکید بر فاصله اجتماعي و موقعیت اجتماعي در میان اقلیت

طرد اجتماعي  مسألهآوری تحقیقاتي بودیم که به  است. به همین دلیل نیازمند مطالعه و جمع

ادی در این حوزه مواجه شدیم وجو متأسفانه با تحقیقات زی پرداخته باشند. پس از جست

اند اما  ي ابعاد مختلفي از طرد و احساس طرد اجتماعي را سنجش کردهنوع بهکه هر یک 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kabeer 

2. Wright 
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نداشتند.  وجود های مذهبي صورت گرفته باشند، تحقیقاتي که در حوزه احساس طرد اقلیت

در این پژوهش، محقق سعي دارد تا رابطه مذهب و قومیت را با فاصله اجتماعي و موقعیت 

ها را با احساس طرد اجتماعي در میان اقلیت مذهبي اهل  اجتماعي و همچنین رابطه آن

صورت گرفته است اوالً در  تاکنونسنت بررسي کند. تفاوت این مطالعه با مطالعاتي که 

مذهبي  تیاقلیعني  موردمطالعهذار بر احساس طرد اجتماعي و دوماً نمونه عوامل تأثیرگ

های هویت  شاخص شده انجاماز تحقیقات  کی چیه، در گرید عبارت ؛ بهاهل سنت است

های مذهبي  عوامل مؤثر بر احساس طرد اجتماعي اقلیت عنوان بهمذهبي و موقعیت اجتماعي 

های مذهبي  درباره احساس طرد در میان اقلیت تحقیقي تاکنوناند، همچنین  بررسي نشده

 ي قرار خواهد گرفت.موردبررسکه در این تحقیق این موضوع  اهل سنت انجام نشده است

 مبانی نظری

چارچوب نظری تحقیق، راهنمای اصلي در ارائه مدل و فرضیات است؛ بنابراین، 

ی مرتبط با موضوع را ها ها و پژوهش پژوهشگران بر اساس ادبیات نظری و تجربي، نظریه

کنند. با توجه به اینکه در این  پژوهش دارند، انتخاب مي مسألهکه قدرت بیشتری در تبیین 

های  پژوهش بررسي رابطه هویت مذهبي با احساس طرد اجتماعي اقلیت مسألهتحقیق، 

 ندیبرآهای حوزه طرد اجتماعي، موردتوجه است و با استفاده از  مذهبي بوده، نظریه

های مذکور و تحقیقات پژوهشگران مربوط، به بررسي رابطه میان هویت مذهبي با  اهدیدگ

 احساس طرد اجتماعي پرداخته شده است.

های زیادی در خصوص طرد اجتماعي وجود دارند که در این میان  رویکردها و نظریه

ات سازی و انحصاری و نیز نظری ها ازجمله رویکردهای همبستگي، تخصصي به برخي از آن

 طور مختصر اشاره شده است. آنتوني گیدنز، جیبرون، مارتین زیبرا و بوردیو به

از پارادایم  اند عبارتدر زمینه طرد اجتماعي، سه رویکرد و پارادایم وجود دارد که 

ها و  که با توجه به این پارادایم، اساس طرد اجتماعي تفاوت و مغایرت ارزش همبستگي

ها در زمینه فرهنگ  فرهنگ مسلط است و زماني که این تفاوت ها از هنجارهای فرد و گروه

ها فراهم  نباشد مبنایي برای سلب صالحیت اجتماعي افراد و گروه اغماض قابلمسلط 
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 دینما کنند را نقض و قطع مي آورد و روابط بین افراد و جوامعي که در آن زندگي مي مي

ها از فرهنگ  ها و هنجارهای فرد و گروه (. درواقع تفاوت ارزش5731الدین:  غفاری و تاج)

مسلط باعث گسیختگي روابط اجتماعي بین فرد و جامعه شده و احساس طرد اجتماعي را 

سازی طرد  نماید. همچنین طبق رویکرد تخصصي ها در جامعه ایجاد مي در میان برخي گروه

آید که جامعه دچار تمایز  گرایي است که زماني پدید مي خصصای از ت صورت نتیجه به

ناکافي و ناپسند قلمروهای اجتماعي است و تنظیمات و مقررات نامناسبي برای یک عرصه 

بندد یا موانعي را برای حرکت و مبادله آزاد در یک عرصه یا میان  معین به کار مي

های گروهي را  گرایي مرزبندی دیگر تخصص بیان کند. به های مختلف اعمال مي عرصه

ها احساس طرد  رو در آن کند که مشارکت آزادانه را از افراد سلب نموده ازاین ایجاد مي

(. مطابق با این رویکرد دو نوع طرد وجود Silver: 1994آورد ) مي به وجوداجتماعي را 

سایر  های بازار و واسطه عدم قابلیت و شکست در فعالیت دارد. یکي طرد تحمیلي به

های حیات اجتماعي و دیگری طرد ارادی که فرد از روی اختیار با جامعه قطع رابطه  عرصه

(. رویکرد سوم نیز رویکر انحصاری است که مطابق با Ghaffari & Tajuddin) دینما مي

عنوان نتیجه تشکیل انحصار گروهي و ناشي از اثر متقابل طبقه، پایگاه و قدرت  آن طرد به

شود و در خدمت منافع مشمولین است. انحصار اجتماعي هنگامي  ر گرفته ميسیاسي در نظ

هایي را ایجاد کنند که از  تنها مرزبندی ها و امتیازات فرهنگي نه آید که سازمان به دست مي

کند، بلکه همچنین نابرابری را  رغم خواست خودشان جلوگیری مي ورود دیگران علي

های اجتماعي محدود، از انحصار  ا درون موجودیته سازند. آن همیشگي و جاودانه مي

هایي که  شوند. انحصار، حدومرزی از منافع مشترک بین خودی مند مي یاب بهره منابع کم

زمان بیگانه و تحت  بنابراین مطرودین هم؛ کند در غیر این صورت نابرابر بودند، ایجاد مي

های  ها، مکان ملت-یا بین دولت ای از طرد ممکن است درون های ویژه اند. مرزبندی سلطه

پوشاني یا انطباق  های اجتماعي ترسیم گردد. هم ها و مؤسسات یا گروه جغرافیایي، شرکت

تمایزات گروهي با نابرابری محور اصلي این رویکرد است. طبق این رویکرد، از طریق 

 ( درها یرخودی)غ گانگانیبحقوق شهروندی، گسترش عضویت برابر و مشارکت کامل 
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، کنش و تأثیر متقابل گرید عبارت ؛ به(Silver: 1994کرد )توان با طرد مبارزه  اجتماع، مي

طبقه، پایگاه و قدرت سیاسي سبب بروز انحصار گروهي شده و این امر موجبات جاودانه 

 آید. کند و از این طریق احساس طرد اجتماعي پدید مي شدن نابرابری را فراهم مي

ن معاصر نیز، گیدنز بر این نظر است که طرد اجتماعي حاکي از پردازا در میان نظریه

تر محروم  ها افراد از مشارکت کامل در جامعه بزرگ هایي است که طي آن راه و روش

کنند که افراد و  شوند. مفهوم طرد اجتماعي توجه ما را به طیف وسیع عواملي جلب مي مي

 .Giddens) دارد يبازمجمعیت است  هایي که پیش روی اکثریت ها از داشتن فرصت گروه

ها محرومیت از مشارکت کامل در جامعه را  دیگر، نابرابری در توزیع فرصت بیان (. به2007

شود.  ها مي سبب ایجاد احساس طرد اجتماعي در برخي گروه مسألهي دارد و این در پ

طرد عنوان اشکال مختلف  همچنین از دیدگاه جیبرون و همکاران تحرک روزانه به

اجتماعي، منابع سیاسي، اقتصادی و فرهنگي( با محدود ) ینابرابراجتماعي وجود دارد و 

جیبرون  ازنظر گرید عبارت ؛ بهشود کردن این تحرک روزانه به طرد اجتماعي منجر مي

فرهنگي در میان اعضای جامعه باعث  نابرابری اجتماعي، منابع سیاسي و اقتصادی

ه و همین امر احساس طرد اجتماعي را در برخي از محدودیت در تحرک روزانه شد

کند. مارتین زیبرا نیز معتقد است که هنجارها با سطوح مختلفي برای  ها ایجاد مي گروه

ها افرادی هستند فاقد صالحیت شرکت جستن در  دستیابي وجود دارد که در یک سوی آن

رسد در عمل  شد، به نظر ميالگویي که به هنجار، نیک، زیبا، مناسب، باصالحیت و کارا با

های به قاعده و بهنجاری  تمام قلمروهای جامعه مدرن تابع و تسلیم این سطوح با محدودیت

رسد شکست )در  انجامد؛ بنابراین به نظر مي هستند که متقابالً به شکست هنجاری مي

عدم دیگر،  عبارت به؛ (Zebra. 2006باشد )دستیابي( به هنجارها به وجود آورنده طرد 

صالحیت برای شرکت جستن در الگویي بهنجار و کارا موجب شکست در دستیابي به 

کند. همچنین بنا  ها ایجاد مي هنجارهای جامعه مدرن شده و احساس طرد را در برخي گروه

به نظر بوردیو سازوکارهای طردآمیز و پنهاني سلطه ساختارها، نهادها و روابط اجتماعي 

کنند  های فرادست بازتولید مي تر امتیازات اجتماعي را به نفع گروه قها و به بیان دقی تفاوت
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سازد  های بهتر محروم مي ها و فرصت یابي به موقعیت و فرودستان را از دست

(Firoozabadi and Sadeghi, 2013.) 

ها و منابع تجربي موجود در ارتباط با  بندی نتایج حاصل از مرور دیدگاه در جمع

گیری آن وابسته  توان گفت: احساس طرد امری ذهني که شکل عي مياحساس طرد اجتما

های  به عواملي نظیر محرومیت و محدودیت در دسترسي به منابع و امکانات و فرصت

بنابراین ؛ موجود و در دسترس اکثریت و نیز محدودیت در تحرک روزانه و ... وابسته است

تفاوت است و از  اجتماعي خود بي های احساس طرد، حالتي است که فرد نسبت به زمینه

 داند. است، همسو نمي تیبااهمگروه  ازنظرهای گروهي جدا بوده و خود را با آنچه  ارزش

های مذهبي و تنوعات فرهنگي  با توجه به وضعیت رو به گذار جامعه ایران، گروه

حاظ های مختلفي به ل موجود در آن ممکن است که با روند تغییرات دچار بحران و آسیب

؛ اجتماعي گردند که به تضعیفِ تعلق و همبستگي میان آنان با گروه اکثریت منجر شود

در سطوح فردی و  جادشدهیاهای  بنابراین بر اساس تغییرات جامعه امروزی، توجه به بحران

این عاملیت و ساختار است که »طبق دیدگاه گیدنز  چراکهنماید.  اجتماعي ضروری مي

شده و این دو از هم جدا نیستند و کنش افراد، ساختار را و  موجب عملکرد اجتماعي

(. به لحاظ نظری آنچه در پژوهش حاضر Ritzer, 1988« )دهد ساختار، کنش را شکل مي

تواند  یي نميتنها بهها  یک از آن است ترکیبي از نظریات مطرح شده است، زیرا هیچ مدنظر

های مذکور این وظیفه را  ای از نظریه مجموعهي تبیین کند. لذا درست بهي را موردبررس مسأله

 بر عهده خواهند داشت.

 فرضیات تحقیق

 هویت مذهبي دانشجویان با احساس طرد اجتماعي آنان رابطه دارد. -5

 هویت مذهبي دانشجویان با فاصله اجتماعي آنان رابطه دارد. -9

 فاصله اجتماعي دانشجویان با احساس طرد اجتماعي آنان رابطه دارد. -7
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 تحقیقروش 

مطالعه حاضر از نوع پیمایش و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه است. جامعه آماری 

های علوم اجتماعي سه  تحقیق شامل دانشجویان شیعه و سني تحصیالت تکمیلي رشته

بوده است. در تعیین حجم نمونه، ابتدا با  طباطبائيدانشگاه تهران، شهید بهشتي و عالمه 

 ,Devas)دواس گیری  یان سه دانشگاه، با استفاده از جدول نمونهتوجه به تعداد دانشجو

نفر، حجم  5551به تعیین حجم نمونه پرداخته شد که تعداد افراد جامعه آماری  (2003

ای متناسب با  گیری سهمیه با استفاده از شیوه نمونه ازآن پسنفر تعیین شد و  972نمونه 

 جدول شماره یک(.آمد )در هر دانشکده به دست  ازیموردنحجم، تعداد نمونه 

پاسخگو و همچنین در  71آزمون توسط  در این مطالعه ابتدا سؤاالت در مرحله پیش

 912پاسخگو مورد ارزیابي قرار گرفت که از این میان تعداد  972آزمون توسط  مرحله پس

 پرسشنامه کامل و بدون نقص استخراج شد.

تعداد نمونه به تفکیک مقطع تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل .0جدول   

Table 1 .Number of samples by degree and university of study 
 مقطع تحصیلی

 دانشگاه
ارشد یکارشناس  جمع دکتری 

 89 38 51 تهران

 91 36 55 شهید بهشتي
طباطبائيعالمه   60 39 99 

کلجمع   166 113 279 

در اختیار  ادشدههای ی به دلیل اینکه آمار دقیقي در مورد تعداد دانشجویان سني در دانشگاه 

یابي به دانشجویان سني و از روش  محققان قرار نگرفت، از روش گلوله برفي برای دست

، نمونه منتخب شامل تیدرنهاتصادفي ساده، برای انتخاب دانشجویان شیعه استفاده شد. 

باشد. برای بررسي روایي ابزار  نفر دانشجوی سني مي 39نفر دانشجوی شیعه و  537

سنجش، از روش اعتبار صوری استفاده شد و پرسشنامه برای تأیید در اختیار اساتید قرار 

شامل میزان و نحوه روابط و فاصله ) ياجتماعگرفت. سنجش پایایي برای متغیرهای فاصله 
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گیری از ضریب آلفای کرونباخ انجام شد که  اعي( و احساس طرد اجتماعي نیز با بهرهاجتم

و  319/1، فاصله اجتماعي 311/1های مربوط به هویت مذهبي  بر اساس آن پایایي گویه

 برآورد شد. 292/1احساس طرد اجتماعي 

 تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق

ها تخصیص  مفاهیم صرفاً ابزارهایي هستند که کارکرد مختصر و سودمندی دارند: آن

ما وجه  ازنظرهایي هستند که  ها و خصیصه انتزاعي مجموعه کاملي از رفتارها، نگرش

ها معنای  ندارند؛ آن« خارجي»اشتراکي دارند. مفاهیم در علم هیچ نوع موجودیت مستقل 

اند. کار  ارتباط و کارایي خلق کرده منظور بهاند که مردم  اتيثابتي ندارند. مفاهیم اصطالح

ما در تهیه معرف برای مفاهیم این نیست که معرفي بیابیم که با مفهومي که دارای معنای 

ثابتي است منطبق باشد. کار ما در وهله اول تعریف معنایي است که برای آن مفهوم در نظر 

. تعاریف شده فیتعربرای آن مفهوم طبق معنای  ام و سپس پیدا کردن معرفي است گرفته

. در این (Devas, 2003سودمندند ) شیوب کمها فقط  اند نه غلط: آن نه درست نفسه يف

قسمت به تعریف مفهومي و عملیاتي هر یک از متغیرهای وابسته، مستقل و واسط با ذکر 

 پردازیم. های آن مي ابعاد و مؤلفه

 هویت مذهبی

اینکه هویت مذهبي با مذهب تفاوت دارد گاهي این دو مفهوم با یکدیگر اشتباه  رغم به

بنابراین، ؛ کنند شوند و ابهاماتي را در ذهن خوانندگان و پژوهشگران ایجاد مي گرفته مي

 ارائه تعریفي از هویت مذهبي در این تحقیق الزم و ضروری است.

مال مربوط به امور مقدس معرفي دورکیم مذهب را دستگاهي همبسته از باورها و اع

ها هستند در یک اجتماع اخالقي  کند. این باورها و اعمال همه کساني را که پیرو آن مي

ای شناختي،  توان مجموعه (. هویت دیني را ميShayanmehr. 1998کند ) واحد متحد مي

ها و  يها، هنجارها، باورها، احساسات، نمادها، طرز تلق اعتقادی و رواني شامل ارزش

اجتماعي دانست که حول یک محور غایي  –های مختص به یک خود فردی  آگاهي
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های اجتماعي، از یک سو، سبب  )مفهوم مقدس( سازمان یافته است و با اثرگذاری بر کنش

شود و  گروهي )درون دیني( در میان اعضای گروه )دینداران( مي همبستگي و انسجام درون

ها  دیني( را با دیگر افراد و گروه برون)« گروهي برون» از سوی دیگر موجبات تمایزات

بنابراین باتوجه به تعریف باال، متغیر هویت مذهبي در این ؛ (Raufi, 2010) آورد فراهم مي

 و بررسي قرار گرفته است. موردسنجشمطالعه از دو بعد تعلقي و تعهدی 

 تعلقی –بعد تاریخی 

و  خاطر تعلقسبت به پیشینه تاریخي و احساس توان آگاهي و دانش ن بعد تاریخي را مي

 .(Chitsaz Qomi, 2004دانست )دلبستگي بدان 

این بعد به آگاهي مشترک افراد یک جامعه از گذشته تاریخي دین خود و احساس 

 (.Qadiri, 2004دارد )آن داللت  داشتن نگهدلبستگي و به آن اهتمام به حفظ و زنده 

 تعهدی –بعد فرهنگی 

های مختلف ارائه شده  هایي است که تعاریف زیادی برای آن از دیدگاه زمره واژهتعهد از 

داند.  تعهد را عبارت از پیوند دادن فرد به اعمال و اقدامات فردی وی مي 5است. ساالنیسک

یابد که فرد نسبت به رفتار و  منظور کلي از این تعریف آن است که تعهد زماني واقعیت مي

دیگر، در این مفهوم حرف زدن  عبارت به؛ مسئولیت و وابستگي نمایداقدامات خود احساس 

توان  ي ميطورکل بهتنها کافي نیستو باید به دنبال آن، عمل همراه با مسئولیت باشد. پس 

نمود تعهد را احساس وفاداری داشتن هویت و احساس مسئولیت فردی تعریف 

(Ahmadpour, Shaimi, 1999). 

دیني را داشتن مسئولیت فردی نسبت به دین و فرایض آن  توان تعهد بنابراین مي

 فرد انجام فرایض دیني را بر خود الزم بداند. که یطور بهدانست 

مذهب، برای تعریف عملیاتي  در خصوصبدین ترتیب با توجه به نظریه دورکیم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Salansik 
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تعهدی( از قبیل )نوع مذهب، به مذهب ) يفرهنگداری شامل بعد  هویت دیني، ابعاد دین

)نگرش  تعلقي( از قبیل) يخیتارخود افتخار کردن، افتخار به پیروی از مذهب خود( و بعد 

مذهبي شیعیان/ اهل سنت داشتن، تحمل هر مصیبت  –مثبت نسبت به حفظ میراث فرهنگي 

شدن، ها  برای حفظ و دفاع از مذهب، اهانت به مذهب سني/شیعه سبب رنجاندن آن

 احساس مسئولیت نسبت به میراث فرهنگ مذهبي خود داشتن( در نظر گرفته شده است.

 طرد ذهنی() یاجتماعاحساس طرد 

های مختلف  احساس مطرود بودن یا محرومیت از حقوق و امتیازات و ارزیابي گروه

 اند عنوان بازتاب شرایط عیني که در آن واقع به –اجتماعي از موقعیت خود در یک جامعه 

جنبه مهمي از مفهوم  –و نیز انتظارات و تصوراتي که از وضعیت مطلوب در ذهن دارند 

طرد اجتماعي است. نظر به اهمیت اساسي این جنبه از طرد اجتماعي، در پژوهش حاضر در 

های مذهبي شده است.  قالب چند سؤال، اقدام به سنجش میزان طرد ذهني در میان اقلیت

ها  ای مشترک در تماامي آن ( به نکته9111از طرد اجتماعي، فلوتن )باوجود تعاریف بسیار 

 .کند اینکه رابطة بین فرد و دیگران، در تعریف طرد اجتماعي، امری بنیادی اسات اشاره مي

است که به جدایي از جریان اصلي جامعه  مدت يمحرومیتي طوالن»رو، طرد اجتماعي  ازاین

تعریف اتحادیاة اروپاا، طارد اجتمااعي هنگاامي رخ بر طبق (. Room, 1994«)انجامد مي

دلیل فقدان حقوق مدني، حقوق سیاسي، اجتمااعي، اقتصاادی،  دهد که افراد به مي

فرهنگاي قادر به مشارکت کامل در جامعه نباشند. بر اساس این تعریف، طرد نتیجة ترکیبي 

محقر، درآمد پاایین، بهداشات  ها، مسکن نظیر بیکاری، فقر مهارت وستهیپ هم از مساائل به

( بورچارت و Commission European, 2013نامناساب، خانوادة گسسته است )

کنناد؛ بنابراین، فردی  همکارانش طرد را با درنظرگرفتن زمیناه و شارایط آن تعریاف ماي

لحااظ جغرافیاایي مقایم در یک جامعه  به. 5مطرود است که این شرایط را داشته باشد: 

 Burchardt)های متعارف شاهروندان آن جامعاه حضاور نداشاته باشاد در فعالیت. 9باشد، 

et al. 2002.) که باعث  شمرد يالمللي کار طرد اجتماعي را حالتي از فقر برم سازمان بین

مندی از نیازهای ضروری  ناتواني افراد در دستیابي به شرایط زیستي مناسب برای بهره



 0411 پاییز | 44شماره | بیست و هشتم سال |فصلنامه علوم اجتماعی  | 11

ای  ذا، تحصیالت، سالمتي بهداشت( و مشارکت در توساعة جامعاهزنادگي )مانناد غ

طرد اجتماعي را  5آمارتیا سن. (Blakemore, 2006)کنند  شاود کاه در آن زندگي مي ماي

 & Ghafari)داناد  شکست در سطوحي از قابلیت در اشکال گوناگون کارکردی مي

Tajuddin 2004) . معناای نااتواني در مشاارکت  بههامچناین از دیدگاه او طرد اجتماعي

 .(Ebrahimi, 2012) یاا نااتواني عملکاردی اسات

9نظر اوندرو به
هاای مدني،  با ابعاد طرد از منابع مادی، رواباط اجتمااعي، فعالیات 

 .(Ghaffari & Tajuddin, 2004)شود  خدمات اساسي و روابط همسایگي فهم مي

هاا یاا افارادی خااص بارای مشارکت  اتواني گروهطرد اجتماعي با ن 7زعم گاالباز به .

ها به منابع  های ساختاری، دساترساي آن دلیل نابرابری کامل اجتماعي مرتبط است که به

هاا  ارزشمناد اقتصاادی، سیاساي، اجتمااعي و فرهنگاي کااهش یافتاه اسات. ایان ناابرابری

شود  مهااجرت، ماذهب، قومیات اجرا مي در ارتبااط باا ناژاد، طبقاه، جنسایت، نااتواني،

(Galabuz, 2002) بنابراین در این مقاله احساس طرد اجتماعي از بعد ذهني و بر اساس ؛

احساس طرد از  ی احساس طرد از منابع فرهنگي، احساس طرد از منابع سیاسي،ها مؤلفه

 منابع مادی و احساس طرد از منابع اجتماعي سنجش شده است.

 اجتماعیفاصله 

رغم قرابت و مجاورت مکاني و  شود که ممکن است شهروندان علي به احساسي اطالق مي

 بوگاردوس نداشته احساس دوری نمایند. خاطر تعلقجغرافیایي ممکن است نسبت به هم 

که در  دهد يمو در ضمن مطالعه مناسب بین اشخاص نشان  5271شناس پیش از  جامعه

به یکدیگر سلسله مراتبي وجود دارد که از خویشاوندان و  استعداد افراد برای پیوستن

پس از گذشتن از دوستان و آشنایان و همسایگان و همکاران و  شود بستگان شروع مي

 .(Stötzel, 1989: 298 quoted by Akhlikpour 2010رسد ) همشهریان به بیگانگان مي
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طیف »گوگیری از مبتني بر ال شده يطراحدر بررسي فاصله اجتماعي پرسشنامه 

های  های آن بر اساس ارزش طراحي شده است که گویه سؤال 55در قالب  «بوگاردوس

ي مربوط به بعد روابط اجتماعي موردبررسی ها مؤلفهاند.  سازی شده رایج در جامعه بومي

ای شدن و دوستي و پذیرش  محله شامل انزوا، تنهایي، حمایت اجتماعي، ازدواج، سفر، هم

 اند. همشهری سنجش شدهعنوان  به

 ای تحقیق متغیرهای زمینه

نیست اما  موردنظرها بر متغیر وابسته  ی متغیرهایي است که اثر آنا نهیزممنظور از متغیرهای 

تر کنم. این متغیرها در این مطالعه  ها اطالعات خود را کامل توانیم با مطالعه آن مي

 ضعیت اشتغال و نوع شغل.از سن، جنس، تحصیالت، وضعیت تأهل، و اند عبارت

 های پژوهش پرسش

 سؤاالت کلی

 های مذهبي  آیا میان هویت مذهبي با احساس طردشدگي اجتماعي در میان اقلیت

 دانشجو رابطه وجود دارد؟

 سؤاالت جزئي

 ها  آیا میان هویت مذهبي دانشجویان با میزان فاصله اجتماعي موجود میان آن

 رابطه وجود دارد؟

  مذهبي دانشجویان و موقعیت اجتماعي آنان رابطه وجود دارد؟آیا میان هویت 

  آیا میان فاصله اجتماعي دانشجویان با احساس طرد اجتماعي آنان رابطه وجود

 دارد؟

 های تحقیق یافته

 یها يژگیو کمي، توزیع مطالعات در که هستند مطالعه دستاوردهای ها افتهی

 راموردمطالعه  متغیرهای تحلیلي و توصیفي یها افتهی، نمونه گروه افراد يشناخت تیجمع
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 .شوند يم شامل

 173/7و  1/97شیعه به ترتیب  پاسخگویان معیار گروه سنيانحراف مقدار میانگین و 

باشد. همچنین مقدار میانگین و  ساله مي 71و ماکزیمم سنشان  91 ها است و مینیمم سن آن

 91 ها ، مینیمم سن آن129/7و  17/97سني به ترتیب  پاسخگویان معیار گروه سنيانحراف 

 باشد. ساله مي 71و ماکزیمم آن 

درصد مرد و  5/97زن و  موردمطالعهدرصد از دانشجویان شیعه  1/19 نیهمچن

 باشند. درصد مرد مي 5/57زن و  موردمطالعهدرصد از دانشجویان سني  1/57همچنین 

 دانشجویان شیعهد از درص 2/95 دهند که های حاصل از پژوهش حاضر نشان مي یافته

در روستا متولد درصد  7/1و  در شهرستاندرصد  2/11 ،در تهران متولد شدندموردمطالعه 

 باشند. ميمتولد شهرستان  دانشجویان شیعه موردمطالعهدهد بیشتر  که نشان مياند  شده

در درصد  3/91 ،در تهران متولد شدندموردمطالعه دانشجویان سني درصد از  2/5همچنین 

دانشجویان سني دهد بیشتر  که نشان مياند  در روستا متولد شدهدرصد  3/7و  شهرستان

 باشند. ميمتولد شهرستان  موردمطالعه

متأهل و موردمطالعه دانشجویان شیعه درصد از  9/91ها حاکي از آن است که  یافته

ن شیعه دانشجویابیشتر آمده،  دست با توجه به اطالعات بهکه  مجرد هستنددرصد  1/11

متأهل و موردمطالعه دانشجویان سني درصد از  3/7باشند. همچنین  مجرد مي موردمطالعه

دانشجویان سني بیشتر آمده،  دست با توجه به اطالعات بهکه  مجرد هستنددرصد  7/99

 باشند. موردمطالعه نیز مجرد مي

در درصد  92ارشد و  کارشناسيموردمطالعه  دانشجویان شیعهدرصد از  1/11همچنین 

در سطح  دانشجویان شیعه موردمطالعهدهد بیشتر  که نشان ميباشند  سطح دکتری مي

موردمطالعه  دانشجویان سنيدرصد از  9/95باشند. همچنین  ارشد مي کارشناسي

دانشجویان دهد بیشتر  که نشان ميباشند  در سطح دکتری مي درصد 7/2ارشد و  کارشناسي

 باشند. ارشد مي رشناسيدر سطح کا سني موردمطالعه نیز

 171/5و  91/9شیعه به ترتیب  پاسخگویان تحصیلي ارترمیانحراف معمقدار میانگین و 
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انحراف باشد. مقدار میانگین و  ساله مي 1و ماکزیمم آن  5ها  است، مینیمم ترم تحصیلي آن

است، مینیمم ترم تحصیلي  729/5و  91/9سني به ترتیب  پاسخگویان تحصیلي ارترمیمع

 باشد. ساله مي 1و ماکزیمم آن  5ها  آن

 درصد 1/97دانشجوی دانشگاه تهران موردمطالعه دانشجویان شیعه درصد از  9/95

باشند.  مي طباطبائي عالمه دانشگاه دانشجویدرصد  2/91 بهشتي و شهید دانشگاه دانشجوی

 درصد 2/3دانشجوی دانشگاه تهران، موردمطالعه دانشجویان سني درصد از  51همچنین 

 باشند. مي طباطبائي عالمه دانشگاه دانشجویدرصد  1/55 بهشتي و شهید دانشگاه دانشجوی

 شیعه متأهل پاسخگویان همسراندرصد از  7/5دهند که  ها نشان مي همچنین یافته

 دیپلم، درصد تحصیالت فوق 2/91 ،درصد تحصیالت دیپلم 1/53سواد، بيموردمطالعه 

نفر از  597دارند و لیسانس  درصد تحصیالت فوق 7/5 ،درصد تحصیالت لیسانس 7/77

درصد  7/1همچنین  ؛ وباشند اند، مجرد مي ای که به این سؤال پاسخ نداده پاسخگویاني شیعه

ت درصد تحصیال 5381 ،موردمطالعه تحصیالت دیپلم سني متأهل پاسخگویان همسراناز 

ای که به  نفر از پاسخگویان سني 15دارند و لیسانس  درصد تحصیالت فوق 7/5، لیسانس

 باشند. اند مجرد مي این سؤال پاسخ نداده

درصد  3/91 سواد، بيموردمطالعه  مجرد شیعه پاسخگویان پدراندرصد از  51/ 9

یپلم و د فوقدرصد تحصیالت  7/7 و درصد تحصیالت دیپلم 1/99 ،دیپلمزیر تحصیالت 

 5/7اند. همچنین  باشند که به این سؤال پاسخ نداده نفر پاسخگویان شیعه متأهل مي 11

زیر درصد تحصیالت  7/51سواد، بيموردمطالعه  مجرد سني پاسخگویان پدراناز  درصد

نفر  95دیپلم و  فوقدرصد تحصیالت  1/5 و درصد تحصیالت دیپلم 7/2 ،دیپلم

 اند. که به این سؤال پاسخ نداده باشند پاسخگویان سني متأهل مي

 7/11سواد،  بيموردمطالعه شیعه  مجرد پاسخگویان مادراندرصد از  1/55در ضمن 

درصد تحصیالت  2/1 و درصد تحصیالت دیپلم 1/1 ،دیپلمزیر درصد تحصیالت 

. اند باشند که به این سؤال پاسخ نداده نفر از این پاسخگویان متأهل مي 11دیپلم داشته و  فوق

درصد  1/91 سواد، بيموردمطالعه سني  مجرد پاسخگویان مادراندرصد از  2/1همچنین 
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نفر از این پاسخگویان متأهل  95داشته و  درصد تحصیالت دیپلم 1/1 ،دیپلمزیر تحصیالت 

 اند. باشند که به این سؤال پاسخ نداده مي

 فارس،دمطالعه موردانشجویان شیعه درصد از  7/71های پژوهش،  با توجه به یافته

از  درصد 1/51و  بلوچدرصد  9/7 ترک،درصد  1/7 لر،درصد  1/2کرد، درصد  1/71

 2/79فارس، موردمطالعه دانشجویان سني درصد از  1/71بوده، همچنین  های دیگر قومیت

های دیگر  از قومیتدرصد  1/3و  بلوچ درصد 5/57 ترک، درصد 1/55کرد، درصد 

 باشند. مي

در گروه اکثریت یعني موردمطالعه  افراددرصد از  1/12 از آن است کهها حاکي  یافته

 در گروه اقلیت یعني سني قرار دارند.درصد  1/71شیعه و 

شاغل درصد  1/92غیر شاغل و موردمطالعه دانشجویان شیعه درصد از  5/11همچنین 

 1/3ل و غیر شاغموردمطالعه دانشجویان سني درصد از  2/95شود  مشاهده مي باشند. مي

 باشند. شاغل ميدرصد 

 3/95رتبه،  شغل پایین موردمطالعه دانشجویان شیعه شاغلدرصد از  1/1 همچنین

نفر از دانشجویان  592بلندمرتبه دارند و  درصد شغل 9/11شغل با مرتبه متوسط، درصد 

اشند. ب نفر از این افراد غیرشاغل مي 513اند که  شیعه موردمطالعه به این سؤال پاسخ نداده

درصد  7/51رتبه،  شغل پایین موردمطالعه دانشجویان سني شاغلدرصد از  1/9 همچنین

 این دانشجویان سني به از نفر 19 شغل بلندمرتبه دارند.درصد  3/59 شغل با مرتبه متوسط و

 باشند. نفر از این افراد غیر شاغل مي 12اند که  نداده پاسخ سؤال

 دو از متوسط کمتر طور موردمطالعه به شیعه شاغلدانشجویان درصد از  1/51 همچنین

 درصد 3/1 تومان و 1111111 تا 9511111درصد  5/19تومان در ماه درآمد دارند،  میلیون

نفر به این سؤال  579تومان در ماه درآمد دارند و  1111111 تا 1511111 متوسط طور به

دانشجویان درصد از  5/1. همچنین باشند نفر شاغل نمي 513اند که از این تعداد  پاسخ نداده

 7/57تومان در ماه درآمد دارند،  میلیون دو از متوسط کمتر طور موردمطالعه به سني شاغل

 1111111 تا 1511111 طور متوسط به درصد 3/1 تومان و 1111111 تا 9511111درصد 
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نفر  12تعداد  اند که از این نفر به این سؤال پاسخ نداده 11تومان در ماه درآمد دارند و 

 باشند. شاغل نمي

 متأهل پاسخگویان شیعه همسران درصد از 3/55 ها حاکي از آن است که یافته

 شغلدرصد  1/51 شغل با مرتبه متوسط و درصد 7/15دارند،  شغل پایین رتبه موردمطالعه

اند که از  ندادهنفر از پاسخگویان شیعه موردمطالعه به این سؤال پاسخ  575و  بلندمرتبه دارند

 متأهل پاسخگویان سني همسران درصد از 7/1باشند. همچنین  نفر مجرد مي 599این تعداد 

 شغلدرصد  1/1 شغل با مرتبه متوسط ودرصد  1/51دارند،  شغل پایین رتبه موردمطالعه

ز اند که ا نفر از پاسخگویان سني موردمطالعه به این سؤال پاسخ نداده 19و  بلندمرتبه دارند

 باشند. نفر مجرد مي 15این تعداد 

 دارند، شغل پایین رتبه موردمطالعه شیعه مجرد پاسخگویان پدران از درصد 1/11

 و بلندمرتبه دارند شغل از پدران این افراددرصد  7/1 شغل با مرتبه متوسط و درصد 7/91

 درصد از 7/17نین باشند. همچ اند که متأهل مي این افراد به این سؤال پاسخ نداده از نفر 11

شغل با درصد  7/53 دارند، شغل پایین رتبه موردمطالعه سني مجرد پاسخگویان پدران

این افراد به  از نفر 91 و بلندمرتبه دارند شغل از پدران این افراددرصد  7/7 مرتبه متوسط و

 باشند. اند که متأهل مي این سؤال پاسخ نداده

از  1/51 شغل پایین رتبه و موردمطالعه مجرد شیعه پاسخگویان مادران درصد از 7/17

ها دارای شغل  که مادران آن افراد از نفر 571 همچنین و متوسط دارند مرتبه با شغل مادران

 سني مجرد پاسخگویان مادران درصد از 7/92همچنین  اند. نداده پاسخ سؤال این اند به نبوده

 نفر 15 همچنین و متوسط دارند مرتبه با شغل از مادران 5/7 شغل پایین رتبه و موردمطالعه

ها متأهل  نفر از آن 95اند  نداده پاسخ سؤال این به اند ها شاغل نبوده افراد که مادران آن از

 باشند. مي

 از کمتر موردمطالعهدانشجویان شیعه درصد از  1/9 ماهیانه خانواده های متوسط هزینه

 سه از بیشدرصد  1/53تومان و  7111111 تا 5511111 درصد 7/13، تومان ونیلیم کی

دانشجویان درصد از  9/9ماهیانه خانواده  های باشد. همچنین متوسط هزینه تومان مي میلیون
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تومان و  7111111 تا 5511111 درصد 7/91، تومان ونیلیم کی از کمتر موردمطالعهسني 

 باشد. تومان مي میلیون سه از بیشدرصد  1/9

 دو از کمتر موردمطالعهدانشجویان شیعه درصد از  9/9خانواده ماهیانه  متوسط درآمد

 تا 1511111درصد  2/51 ،تومان 1111111 تا 9511111درصد  7/15، تومان میلیون

 هشت از بیشدرصد  7/7تومان و  3111111 تا 1511111درصد  1/7 ،تومان 1111111

دانشجویان شیعه درصد از  3/1خانواده ماهیانه  تومان است. همچنین متوسط درآمد میلیون

 1/1 ،تومان 1111111 تا 9511111درصد  7/52، تومان میلیون دو از کمتر موردمطالعه

 تومان است. میلیون هشت از بیشدرصد  7/1تومان و  1111111 تا 1511111درصد 

و  71/92شیعه به ترتیب  پاسخگویان معیار مدت اقامتانحراف مقدار میانگین و 

باشد. مقدار میانگین  سال مي 511و ماکزیمم آن  5ها  یمم مدت اقامت آناست، مین 222/91

است، مینیمم  571/7و  15/91سني به ترتیب  پاسخگویان معیار مدت اقامتانحراف و 

 باشد. سال مي 71و ماکزیمم آن  5ها  مدت اقامت آن

ن تهرا در درصد 1/95در شهرستان و موردمطالعه دانشجویان شیعه درصد از  1/13

درصد از دانشجویان سني موردمطالعه ساکن شهرستان و  7/91کنند. همچنین  زندگي مي

 باشند. درصد ساکن تهران مي 9/1

سازماني، درصد  2/5، در منزل پدریدرصد از دانشجویان شیعه موردمطالعه  5/7

درصد از  1/1باشند. همچنین  مي مالک درصد 1/13در منزل استیجاری و درصد  1/59

در منزل درصد  3/51سازماني، درصد  7/9، در منزل پدریدانشجویان سني موردمطالعه 

 باشند. مي مالک درصد 5/57استیجاری و 

 های استنباطی یافته

نشان داد برای دانشجویان شیعه نتایج آزمون همبستگي پیرسون آمده از  دست های به یافته

اجتماعي این  طرد احساس و مذهبي ویته میزانکه مقدار همبستگي بین دو متغیر 

رابطه  اجتماعي طرد احساس با مذهبي هویت بین میزانبنابراین است،  777/1 دانشجویان

 احساس باشد تر هویت مذهبي افراد قویهرچه  دیگر عبارت بهمعنادار وجود دارد؛  مثبت
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 (p<0.05) است. اجتماعي آنان بیشتر طرد

متغیر مستقل و وابسته به تفکیک مذهب ضریب همبستگی میان. 2جدول   

Table 2 .Correlation coefficient between independent and dependent 

variables of religion segregation 

 معنادار است. 1811** در سطح کمتر از 

 برای دانشجویان سني نتایج آزمون همبستگي پیرسونآمده از  دست های به همچنین یافته

اجتماعي  طرد احساس و مذهبي هویت میزاننشان داد که مقدار همبستگي بین دو متغیر 

اجتماعي در  طرد احساس با مذهبي هویت بین میزانبنابراین است،  377/1 دانشجویان سني

هویت مذهبي هرچه  دیگر عبارت به ،معنادار وجود دارد مثبترابطه  دانشجویان سني

 (p<0.05) است. اجتماعي آنان بیشتر طرد احساس باشد تر دانشجویان سني قوی

متغیر مستقل و متغیر واسط بر اساس مذهب میان همبستگی ضریب. 4جدول   

Table 3. Correlation coefficient between the independent variable and 

the intermediate variable based on religion 

 .است معنادار 1811 از کمتر سطح در** 

اجتماعی طرد احساس مذهبی هویت   

 شیعه )اکثریت(

 0/733** 1 همبستگي ضریب

 0/000 0/000 معناداری سطح

 187 187 تعداد

 سنی )اقلیت(

 0/833** 1 ضریب همبستگي

 0/000 0/000 سطح معناداری
 82 82 تعداد

اجتماعی فاصله هویت مذهبی    

)اکثریت( شیعه  

همبستگي ضریب  1 **0/802 

معناداری سطح  0/000 0/000 

 187 187 تعداد

 سنی )اقلیت(

 1 0/885** ضریب همبستگي

 0/000 0/000 سطح معناداری
 82 82 تعداد
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نتایج آزمون همبستگي پیرسون نشان داد که مقدار همبستگي بین آمده از  دست ی بهها افتهی

 است، 3193/1اجتماعي آنان  فاصله و مذهبي دانشجویان شیعه هویت میزاندو متغیر 

معنادار  مثبترابطه در دانشجویان شیعه  اجتماعي فاصله با مذهبي هویت بین میزانبنابراین 

 باشد تر یقودانشجویان شیعه  مذهبي هویتاز آن است هرچه حاکي نتایج وجود دارد که 

 (p<0.05) است. اجتماعي آنان بیشتر فاصله

نتایج آزمون همبستگي پیرسون نشان داد که مقدار آمده از  دست های به همچنین یافته 

 331/1 اجتماعي دانشجویان سني فاصله و مذهبي هویت میزانهمبستگي بین دو متغیر 

 مثبترابطه  در دانشجویان سني اجتماعي فاصله با مذهبي هویت بین میزانبنابراین  است،

 دانشجویان سني مذهبي هویتحاکي از آن است هرچه نتایج معنادار وجود دارد که 

 (p<0.05) است. اجتماعي آنان بیشتر فاصله باشد تر یقو

وابسته و متغیر واسط بر اساس مذهبمتغیر  میان همبستگی ضریب. 9جدول   

Table 4. Correlation coefficient between dependent variable and 

intermediate variable based on religion 

 اجتماعی فاصله اجتماعی طرد احساس 

 شیعه )اکثریت(

 0/921** 1 همبستگي ضریب

 0/000 0/000 معناداری سطح
 187 187 تعداد

 سنی )اقلیت(

 0/956** 1 ضریب همبستگي

 0/000 0/000 سطح معناداری

 82 82 تعداد

 .است معنادار 1811 از کمتر سطح در** 

نتایج آزمون همبستگي پیرسون نشان داد که مقدار همبستگي بین آمده از  دست های به یافته

 است، 295/1 اجتماعي دانشجویان شیعه فاصله و اجتماعي طرد احساس میزاندو متغیر 

معنادار  مثبترابطه  اجتماعي دانشجویان شیعه فاصله و اجتماعي طرد بین احساسبنابراین 

 بیشتر باشددانشجویان شیعه  اجتماعي فاصلهحاکي از آن است هرچه نتایج وجود دارد. 

 (p<0.05) است. اجتماعي در آنان بیشتر طرد احساس
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نتایج آزمون همبستگي پیرسون نشان داد که مقدار آمده از  دست های به همچنین یافته

 اجتماعي دانشجویان سني فاصله و اجتماعي طرد احساس میزانهمبستگي بین دو متغیر 

رابطه  اجتماعي دانشجویان سني فاصله و اجتماعي طرد بین احساسبنابراین  است، 211/1

دانشجویان سني  اجتماعي فاصلهحاکي از آن است هرچه ایج نتمعنادار وجود دارد.  مثبت

 (p<0.05) است. اجتماعي در آنان بیشتر طرد احساس بیشتر باشد

ای مستقل برای متغیر مستقل برحسب نوع مذهب افراد نتایج آزمون تی دو نمونه .5جدول   

Table 5. The results of t-test are two independent samples for the 

independent variable according to the type of religion of individuals 

 
 سطح معناداری درجه آزادی tآماره  انحراف استاندارد میانگین تعداد

 مذهب
 0/530 2/09 187 شیعه

-0/153 267 0/874 
 0/700 2/10 82 سني

از  12/9موردمطالعه مذهبي در دانشجویان شیعه  هویت میزان شماره پنجبا توجه به جدول 

باشد. مقدار سطح  مي کمتر 51/9موردمطالعه مذهبي دانشجویان سني  هویت میزان

 میزانپس تفاوت میان میانگین . است 371/1افراد برابر با مذهبي  هویتمتغیر  معناداری

 باشد. مينلحاظ آماری معنادار  به موردمطالعهمختلف  مذهببا  مذهبي در افراد هویت

(p<0.05) 

افراد نوع مذهب برحسب مستقل برای متغیر وابسته نمونه دو تی آزمون نتایج .6جدول   

Table 6. T-test results are two independent samples for the dependent variable 

according to the type of religion of individuals 

 
 میانگین تعداد

انحراف 

 استاندارد
آماره 

t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 مذهب
 0/611 2/28 187 شیعه

0/337 267 -0/036 
 0/725 2/35 82 سني

 موردمطالعه اجتماعي در دانشجویان شیعه طرد احساس شماره شش میزانبا توجه به جدول 

باشد.  مي کمتر 71/9موردمطالعه اجتماعي دانشجویان سني  طرد احساس میزاناز  93/9

پس تفاوت ، است 171/1افراد برابر با اجتماعي  طرد احساسمتغیر  مقدار سطح معناداری
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 بهمختلف  مذهبموردمطالعه با  در دانشجویان اجتماعي طرد احساس میزانمیان میانگین 

 (p<0.05) باشد. ميلحاظ آماری معنادار 

افراد نوع مذهب برحسب مستقل برای متغیر واسط نمونه دو تی آزمون نتایج .7جدول   

Table 7. T-test results are two independent samples for the intermediate 

variable according to the type of religion 

 
 سطح معناداری درجه آزادی tآماره  انحراف استاندارد میانگین تعداد

 مذهب
 0/575 2/18 187 شیعه

0/213- 267 0/831 
 0/735 2/20 82 سني

 53/9موردمطالعه اجتماعي در دانشجویان شیعه  فاصله میزان شماره هفتبا توجه به جدول 

. مقدار سطح است کمتر 91/9موردمطالعه اجتماعي دانشجویان سني  فاصله میزاناز 

تفاوت میان میانگین  است، بنابراین 375/1افراد برابر با اجتماعي  فاصلهمتغیر  معناداری

مختلف موردمطالعه به لحاظ آماری معنادار  مذهببا  اجتماعي در افراد فاصله میزان

 (p<0.05) باشد. مين

 متغیر مستقل برحسباثرات اصلی و تعاملی( طرفه )نتایج جدول آنالیز واریانس دو  .8جدول 

Table 8. Results of two-way analysis of variance table (main and 

interactive effects) in terms of independent variables 

 

 مجموع

 مربعات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مربعات
 Fمقدار 

 سطح

 معناداری

 اندازه

 اثر

فرض همگنی 

 واریانس

 0/003 0/352 0/870 0/304 1 0/304 مذهب

 برابر

 0/010 0/037 0/512 0/179 5 0/895 قومیت
*  مذهب

 قومیت
1/599 5 0/320 0/914 0/042 0/017 

    0/350 257 89/918 خطا

     269 1268/500 کل

مذهبي  معناداری بر هویت جدول شماره هشت، اثر متقابل مذهب و قومیت تأثیربا توجه به 

 افراد دارد.
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 وابسته متغیر نتایج جدول آنالیز واریانس دو طرفه )اثرات اصلی و تعاملی( برحسب .4جدول 

Table 9. Results of two-way analysis of variance table (main and 

interactive effects) in terms of dependent variable 

 

 مجموع

 مربعات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مربعات
 Fمقدار 

 سطح

 معناداری

 اندازه

 اثر

فرض همگنی 

 واریانس

 0/001 0/309 0/183 0/078 1 0/078 مذهب

 برابر

 0/017 0/026 0/893 0/379 5 1/897 قومیت

*  مذهب

 قومیت
1/703 5 0/341 0/802 0/019 0/015 

 0/425 257 109/152 خطا
   

 269 145/141 کل
    

 طرد معناداری بر احساس اثر متقابل مذهب و قومیت تأثیر نهبا توجه به جدول شماره 

 اجتماعي افراد دارد.

 واسط متغیر اثرات اصلی و تعاملی( برحسبطرفه )نتایج جدول آنالیز واریانس دو  .01جدول 

Table 10. Results of two-way analysis of variance table (main and 

interactive effects) according to the interface variable 

 

 مجموع

 مربعات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مربعات

مقدار 
F 

 سطح

 معناداری

 اندازه

 اثر

فرض همگنی 

 واریانس

 0/001 0/066 0/187 0/074 1 0/074 مذهب

 برابر

 0/020 0/023 1/054 0/419 5 2/095 قومیت

*  مذهب

 قومیت
1/995 5 0/399 1/003 0/016 0/019 

 0/398 257 102/183 خطا
   

 269 1390/160 کل
    

اجتماعي  معناداری بر فاصله با توجه به جدول شماره ده، اثر متقابل مذهب و قومیت تأثیر

 افراد دارد.

 اند از: در رگرسیون حاضر متغیرهای مستقل موردبررسي عبارت

 هویت مذهبي، فاصله اجتماعي و موقعیت اجتماعي به تفکیک مذهب شیعه و سني



 0411 پاییز | 44شماره | بیست و هشتم سال |فصلنامه علوم اجتماعی  | 31

 احساس طرد اجتماعی(وابسته )تحلیل رگرسیون برای تبیین متغیر  .00جدول 

Table 11. Regression analysis to explain the dependent variable (feeling 

of social exclusion) 

 خالصه مدل

 مدل
ضریب رگرسیون 

 چندگانه

2 R 
ضریب 

 تعیین

R 
2 

adj 
ضریب تعیین 

 تعدیل شده

خطای استاندارد 

 برآورد
F 

سطح 

 معناداری

 0/000 48/678 0/393 0/381 0/388 0/623 عهی( ش5

 0/000 50/756 0/443 0/333 0/340 0/583 ي( سن9

 در مدل اولیه نتایج آزمون تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که ضریب همبستگي چندگانه

درصد همبستگي وجود دارد. ضریب تعیین  19است؛ یعني بین متغیرها  =197/1Rشیعه 

R 733/1 برابر با
2
R 735/1برابر با ) افتهی لیگزارش شده است. ضریب تعیین تعد = 

2 
= 

این یافته بدین معناست که متغیرهای واردشده به معادله  به دست آمد؛ (افتهی لیتعد

درصد از واریانس تغییرات مربوط به متغیر وابسته را تبیین نمایند. با توجه به  73اند  توانسته

معنادار است،  11/1در سطح خطای  Fمقدار آزمون  مقادیر برآورد شده در جدول باال

داری رابطه  دهد. با توجه به سطح معني را نشان مي 18727معادله رگرسیوني خطای برآورد 

قضاوت  گونه نیتوان ا است( نیز مي 173/13برابر  F)مقدار آماره  Fشده از آزمون  حاصل

دار است. )سطح  ه معنينمود که حضور حداقل یکي از متغیرهای مربوطه در معادل

 (111/1داری  معني

 نتایج آزمون تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که ضریب همبستگي چندگانههمچنین 

درصد همبستگي وجود دارد.  13است؛ یعني بین متغیرها  =R 137/1 در مدل دوم سني

711/1R ضریب تعیین برابر با
2
برابر با  افتهی لیگزارش شده است. ضریب تعیین تعد = 

(777/1 R
2 

به دست آمد؛ این یافته بدین معناست که متغیرهای واردشده به  (افتهی لیتعد =

درصد از واریانس تغییرات مربوط به متغیر وابسته را تبیین نمایند. با  77اند  معادله توانسته

ر معنادا 1811در سطح خطای  Fتوجه به مقادیر برآورد شده در جدول باال مقدار آزمون 

داری  دهد. با توجه به سطح معني را نشان مي 18117است، معادله رگرسیوني خطای برآورد 
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 گونه نیتوان ا است( نیز مي 711/11برابر  F)مقدار آماره  Fشده از آزمون  رابطه حاصل

دار است. )سطح  قضاوت نمود که حضور حداقل یکي از متغیرهای مربوطه در معادله معني

 (111/1داری  معني

بر متغیر مالک نیب شینتایج ضرایبِ تأثیر رگرسیونی متغیرهای پ .02جدول   

Table 12. The results of the regression coefficients of the predictor 

variables on the criterion variable 

 نیب شیمتغیرهای پ

 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

t سطح معناداری 
B 

خطای 

 استاندارد
Beta 

 شیعه

 0/019 0/273  0/252 0/069 ثابت
 0/039 2/171 0/139 0/073 0/159 مذهبي هویت

 0/000 0/461 0/343 0/059 0/027 اجتماعي فاصله

 سنی

 0/047 2/862  0/256 0/734 ثابت

 0/037 5/151 0/211 0/073 0/376 مذهبي هویت

 0/000 4/540 0/353 0/072 0/352 اجتماعي فاصله

به تفکیک مذهب شیعه و  واردشده به معادله هایمتغیراز  نتایج جدول شماره دوازده بنا بر

 معادله در داری معني رابطه ونی( رگرساجتماعي مذهبي، فاصله سني متغیرهای )هویت

 تأثیر مستقیم بر میزان احساس اجتماعي فاصله مذهبي و که با توجه به نتایج هویت یافتند

 (p<0.05دارند ) اجتماعي طرد

اجتماعي  فاصلهآمده از رگرسیون چند متغیری بتای متغیر  دست بر اساس اطالعات به

 ؛ کهباشد مي 955/1برابر مذهبي  هویتبتای متغیر و  است 717/1برابر در دانشجویان شیعه 

باشند. با توجه به  اثرگذار مي اجتماعي طرد احساس میزاناین است که بر  دهنده نشان

بیشترین اثر را بر اجتماعي  فاصلهتوان نتیجه گرفت که متغیر  ضریب بتا استاندارد مي

 .دارد اجتماعي طرد احساس

 فاصلهآمده از رگرسیون چند متغیری بتای متغیر  دست اطالعات به همچنین بر اساس

 955/1برابر مذهبي  هویتبتای متغیر و  است 717/1برابر اجتماعي در دانشجویان سني 
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باشند. با  اثرگذار مي اجتماعي طرد احساس میزاناین است که بر  دهنده نشان ؛ کهباشد مي

بیشترین اثر را اجتماعي  فاصلهتوان نتیجه گرفت که متغیر  توجه به ضریب بتا استاندارد مي

 .دارد طرد احساسبر 

 اند از: موردبررسي عبارتدر رگرسیون حاضر متغیرهای مستقل 

 هویت مذهبي، فاصله اجتماعي و قومیت

 احساس طرد اجتماعی(وابسته )تحلیل رگرسیون برای تبیین متغیر  .04جدول 

Table 13. Regression analysis to explain the dependent variable (feeling 

of social exclusion) 

 خالصه مدل

 مدل
ضریب رگرسیون 

 چندگانه

2 R 
ضریب 

 تعیین

R 
2 

adj 
ضریب تعیین 

 تعدیل شده

خطای استاندارد 

 برآورد
F 

سطح 

 معناداری

1 0/632 0/399 0/390 0/232 453/835 0/000 

 (=179/1Rنتایج آزمون تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که ضریب همبستگي چندگانه ) 

یافته برابر  گزارش شده است. ضریب تعیین تعدیل (=722/1R)با ضریب تعیین برابر  است.

R 721/1با )
2 
به دست آمد؛ این یافته بدین معناست که متغیرهای واردشده به  یافته( تعدیل =

درصد از واریانس تغییرات مربوط به متغیر وابسته را تبیین نمایند. با  72اند  معادله توانسته

معنادار  11/1در سطح خطای  Fقادیر برآورد شده در جدول باال مقدار آزمون توجه به م

دهد. با توجه به سطح  را نشان نمي 979/1است، معادله رگرسیوني خطای برآورد 

توان  است( نیز مي 1178371برابر  F)مقدار آماره  Fشده از آزمون  داری رابطه حاصل معني

دار  قضاوت نمود که حضور حداقل یکي از متغیرهای مربوطه در معادله معني گونه نیا

 (111/1داری  است. )سطح معني

 بر متغیر مالک نیب شینتایج ضرایبِ تأثیر رگرسیونی متغیرهای پ .09جدول 

Table 14. The results of the regression coefficients of the predictor 

variables on the criterion variable 

 نیب شیمتغیرهای پ
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

t سطح معناداری 
B خطای استاندارد Beta 



 35 |و همکاران  ی کرم؛ انیدانشجو نیدر ب یو احساس طرد اجتماع یمذهب تیرابطه هو

 0/026 8/125  0/114 0/957 ثابت

 0/029 3/801 0/197 0/044 0/141 مذهبي هویت

 0/000 4/94 0/506 0/041 0/076 اجتماعي فاصله

 0/010 0/559 0/141 0/008 0/008 قومیت

مذهبي،  متغیرهای )هویتواردشده به معادله  هایمتغیراز  بنا بر نتایج جدول شماره چهارده

 یافتند معادله در داری معني رابطه ونی( رگرساجتماعي و قومیت موقعیت اجتماعي، فاصله

 مستقیم بر میزان احساس ریتأثو قومیت  اجتماعي فاصله مذهبي و که با توجه به نتایج هویت

 (p<0.05دارند. ) اجتماعي طرد

اجتماعي  فاصلهآمده از رگرسیون چند متغیری بتای متغیر  دست بر اساس اطالعات به

 515/1و بتای متغیر قومیت  527/1برابر مذهبي  هویتبتای متغیر ، است 111/1برابر 

باشند. با  اثرگذار مي اجتماعي طرد احساس میزاناست که بر دهنده این  باشد که نشان مي

بیشترین اثر اجتماعي  فاصلهتوان نتیجه گرفت که متغیر  استاندارد مي یتوجه به ضریب بتا

 د.دار اجتماعي طرد احساسرا بر 

 
مدل نهایی پژوهش .0شکل   

Figure 1. Final research model 

 گیری نتیجهبحث و 

عنوان درون  هایي را که به آن تعلق دارد به فرد آن بر اساس نظریه هویت اجتماعي تاجفل

ها متعلق نیست، تحت عنوان برون گروه  هایي را که به آن گروه و مقولة مثبت و آن

بندی  که کنش صرف افراد در مقوله دهد ميمطالعات گروه اقلیت نشان بنابراین  شناسد؛ مي
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داری  ها را به سمت نمایش جانب عنوان اعضای گروه کافي بود تا آن هخودشان ب

د، وش ميبندی  عضویت در یک گروه مقوله که نیرهنمون شوند. بعد از ا يگروه درون

گذاری قاطعانه، درون گروهشان در مقایسه با بیرون گروه نسبت به  افراد از طریق تفاوت

نفس مثبت هستند. این تالش برای  اعتمادبهیک سری ابعاد ارزشي درصدد دستیابي به 

چه کسي » که نیتمایزگذاری مثبت بدین معني است که احساس مردم در خصوص ا

ما تمایل  به بیان تاجفل،دیگر،  عبارت به ؛«من»شود تا با کلمه  تعریف مي« ما»با کلمة « هستند

ها، فرد  این گروه ها در بین داریم بر شباهت بین اعضای یک مقوله و تفاوت بین مقوله

هایي را که بدان متعلق  شناسند و آن خاطر دارد )درون گروه( مي هایي را که بدان تعلق آن

 (Tajfel & Wilks, 1963). دهد نیست )برون گروه( نیز تمیز مي

است که عمدتاً از « بیگانه»و « خودی»درواقع هویت، معطوف به بازشناسي مرز میان 

شود.  ها ممکن مي ي و انفکاک میان درون گروه از برون گروههای اجتماع سنجي طریق هم

های گروهي، حتي در شرایط نبود تضاد منافع، از این جنبة  اهمیت تمایزها، ستیزها و تنش

 .(Golmohammadi, 2002)هویت ناشي 

توان گفت که  در خصوص هویت اجتماعي، درواقع مي شده ارائهبر اساس تعریف 

های قومي و مذهبي مطرح است، پیوندهای این  گرایي در بین گروه باتوجه به اینکه خاص

شود و با گروه دیگر  عنوان درون گروه قوی مي ی میان خود بهزگذاریتماها با  گروه

گرایي و  گردند که از این طریق خاص ها و مسائلي مي عنوان گروه مسلط دچار چالش به

ها و مسائلي را در جامعه به  شوند و آسیب عنوان درون گروه قوی مي ها به پیوندهای میان آن

توان  مثال مي عنوان ها است. به آورند که ناشي از همین موضوع هویت خاص آن وجود مي

ها و منابع را مطرح  تمایزگذاری میان درون گروه و برون گروه در زمینه دستیابي به فرصت

وه اقلیت در مقایسه با عنوان گر کرد که درواقع نوعي تبعیض را در درون گروه خود به

 کنند. گروه اکثریت احساس مي

آمده میان هویت مذهبي با احساس طرد اجتماعي در میان دو  دست باتوجه به نتایج به

های پژوهش  گروه دانشجویان شیعه و سني، رابطه وجود دارد. همچنین با توجه به یافته
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ماعي رابطه دارد اما این رابطه تنهایي و با کنترل قومیت با احساس طرداجت هویت مذهبي به

یابد، بنابراین  شود، ضریب همبستگي باالتری مي زماني که بدون کنترل قومیت سنجش مي

توان نتیجه گرفت که قومیت نیز بخشي از واریانس مربوط به متغیر وابسته را تبیین  مي

 کند و بر آن تأثیر دارد. مي

حساس طرد اجتماعي برحسب های تحقیق حاکي از آن است که ا همچنین یافته

 کند. هویت قومي مذهبي دانشجویان تغییر مي

طور که از نتایج روابط دو متغیره پیدا است، هویت مذهبي با میزان فاصله  همان

تنهایي با فاصله  اجتماعي رابطه داشته اما بر اساس نتایج آنالیز واریانس دو طرفه مذهب به

 مذهب و قومیت با فاصله اجتماعي رابطه دارد.اجتماعي رابطه ندارد اما اثر متقابل 

نتایج آزمون روابط دو متغیره و نیز آزمون آنالیز واریانس دو طرفه برحسب فاصله 

اجتماعي در این تحقیق حاکي از آن است که احساس فاصله اجتماعي دانشجویان برحسب 

نشجویان شیعه ها متغیر است و بر این اساس هرچه هویت مذهبي دا هویت قومي مذهبي آن

بیشتر باشد احساس فاصله اجتماعي در آنان بیشتر بوده و نیز اثر تعاملي مذهب و قومیت 

 تأثیر معناداری بر احساس فاصله اجتماعي دانشجویان دارد.

همچنین با توجه به نتایج روابط دو متغیره و نیز تحلیل رگرسیون فاصله اجتماعي با 

شود.  ه اجتماعي با احساس طرد اجتماعي تأیید مياحساس طرد اجتماعي فرض رابطه فاصل

همچنین نتایج تحلیل رگرسیون حاکي از آن است که پاسخگویان سني برحسب فاصله 

بنابراین فرض تفاوت ؛ شان احساس طرد بیشتری نسبت به پاسخگویان شیعه دارند اجتماعي

شود. این نتایج  احساس فاصله اجتماعي برحسب هویت قومي مذهبي دانشجویان، تأیید مي

با نتایج تحقیق عبداللهي و قادرزاده با عنوان فاصله قومي و عوامل مؤثر بر آن در ایران 

 سو است. هم

آمده از بررسي روابط دو متغیره از قبیل رابطه هویت مذهبي با  دست باتوجه به نتایج به

جتماعي، احساس طرد اجتماعي و نیز آزمون تحلیل رگرسیون متغیرهای مذهب، فاصله ا

موقعیت اجتماعي و قومیت برای تبیین احساس طرد اجتماعي، فرضیه اصلي تحقیق مبني بر 
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کند، تأیید  اینکه احساس طرد اجتماعي برحسب هویت قومي مذهبي دانشجویان تغییر مي

توسط محمدزاده رضایي در زمینه  شده انجاماین رابطه همسو با تحقیق  ؛ کهشود مي

باشد که با توجه به نتایج آن اقلیت سني  هنگي و خشونت سیاسي ميهای واگرایي فر زمینه

طرف با  اند که بنا به خوانش ایشان ازیک مذهب ایراني در موقعیت واگرایي قرار گرفته

احساس طردشدگي از جانب دولت مرکزی همراه است و از طرف دیگر با طرد کردن 

 دد.گر زمان مي اعتمادی بدان هم دولت مرکزی و احساس بي

طور که از نتایج روابط دو متغیره پیدا است، هویت مذهبي با میزان فاصله  همان

تنهایي با فاصله  اجتماعي رابطه داشته اما بر اساس نتایج آنالیز واریانس دو طرفه مذهب به

اجتماعي رابطه ندارد اما اثر متقابل مذهب و قومیت با فاصله اجتماعي رابطه دارد. این نتایج 

سو  داری: مدارای اجتماعي یا فاصله اجتماعي هم نتایج تحقیق اکبرنیا در خصوص دینبا 

 است.

نتایج آزمون روابط دو متغیره و نیز آزمون آنالیز واریانس دو طرفه برحسب فاصله 

اجتماعي در این تحقیق حاکي از آن است که احساس فاصله اجتماعي دانشجویان برحسب 

ت و بر این اساس هرچه هویت مذهبي افراد شیعه بیشتر باشد ها متغیر اس هویت مذهبي آن

احساس فاصله اجتماعي در آنان بیشتر بوده و نیز اثر تعاملي مذهب و قومیت تأثیر معناداری 

فرض سوم تحقیق مبني بر تفاوت  جهیدرنتبر احساس فاصله اجتماعي دانشجویان دارد. 

انشجویان شیعه و سني، تأیید احساس فاصله اجتماعي برحسب هویت قومي مذهبي د

 شود. مي

همچنین با توجه به نتایج روابط دو متغیره و نیز تحلیل رگرسیون فاصله اجتماعي با 

شود.  احساس طرد اجتماعي فرض رابطه فاصله اجتماعي با احساس طرد اجتماعي تأیید مي

فاصله همچنین نتایج تحلیل رگرسیون حاکي از آن است که پاسخگویان سني برحسب 

بنابراین فرض تفاوت ؛ شان احساس طرد بیشتری نسبت به پاسخگویان شیعه دارند اجتماعي

شود. این نتایج با  احساس فاصله اجتماعي برحسب هویت مذهبي دانشجویان، تأیید مي

سو  نتایج تحقیق عبداللهي و قادرزاده با عنوان فاصله قومي و عوامل مؤثر بر آن در ایران هم
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 است.

ور که در نظریات و رویکردهای مربوط به طرد اجتماعي اشاره شد، با توجه به ط همان

سازی و نیز نظریات گیدنز، جیبرون و بوردیو افراد بر  رویکردهای انحصاری و تخصصي

های دستیابي به موقعیت اجتماعي و نیز تحرک از سطوح مختلف موقعیت و  اساس فرصت

کنند.  جتماعي را در سطوح مختلف تجربه ميپایگاه اجتماعي و اقتصادی احساس طرد ا

های اجتماعي در جامعه بیشتر باشد  ها به موقعیت های دستیابي افراد و گروه هرچه فرصت

های دستیابي به منابع و  احساس طرد اجتماعي در آنان کمتر بوده و بالعکس هرچه فرصت

عه برای افراد و امکانات اجتماعي و موقعیت اجتماعي و فرصت تحرک اجتماعي در جام

شود. این نظریات با  ها تشدید مي تر فراهم شود احساس طرد اجتماعي در آن ها کم گروه

فرضیه تحقیق مبني بر وجود رابطه بین دو متغیر موقعیت اجتماعي و احساس طرد اجتماعي 

 سو است. هم

ل های مربوط به طرد اجتماعي از قبی از طرف دیگر در پارادایم همبستگي و نظریه

ها به دلیل قرار  شود که افراد یا گروه نظریات مارتین زیبرا، طرد اجتماعي زماني حاصل مي

گرفتن در گروه اقلیت مسلط بودن فرهنگ اکثریت در جامعه به انزوا کشیده شده و از 

های کلیدی جامعه دوری  هنجارهای مسلط جامعه فاصله داشته و از شرکت در فعالیت

یز با این فرض تحقیق که فاصله اجتماعي با احساس طرد اجتماعي کنند. این نظریات ن مي

 دهند. رابطه دارد همسو بوده و ادله محکمي برای تأیید آن به ما مي

پذیری و  همچنین با توجه به رویکردهای مربوط به هویت و ارتباط آن با فرهنگ

مل با سایر افراد و پذیری و سازگاری افراد با آن فرهنگ و حضورشان در جامعه و تعا جامعه

دهد که هویت قومي و مذهبي با احساس طرد اجتماعي رابطه دارد،  نشان مي ها گروه

یابیم که مبنای  با توجه به رویکرد قشربندی در رویکردهای مربوط به هویت درمي چراکه

اصلي این گروه فاصله اجتماعي بوده و براین اساس استمرار نابرابری دارای منشأ 

شود. بر اساس این رویکرد فرض  های آن در افکار قالب یافت مي بوده و ریشه ایدئولوژیک

 ازنظرمذهبي با احساس طرد اجتماعي رابطه دارد  تیهواصلي تحقیق مبني بر اینکه 
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 است. دییتأ قابلتئوریکي نیز 

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.

 سپاسگزاری

نژاد که زحمت بسیاری در راستای  از استاد راهنمای محترم سرکار خانم دکتر قاضي

 اند کمال تشکر و قدرداني را دارم. ویرایش علمي و نگارشي مقاله کشیده
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