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چكيده

شهر ايالم در مندي از مهاجرت هدف اصلي اين مقاله، بررسي نقش عوامل فرهنگي در رضايت

محيط فرهنگي جديد روبرو مي شوند كه با مطالعات نشان داده اند هنگامي كه افراد با يك. مي باشد

جه مي مشكالت زيادي در سازگاري با آن محيط مواهاي اساسي دارد بافرهنگ بومي آنان تفاوت

اين يداده ها.مساله آنان را دچار نارضايتي هاي زيادي مي كندشوند، تا جايي كه فشار ناشي از اين

به نفر 300و مصاحبه با نامه ساختار يافته از طريق پرسشينفر1100جامعه آماري  مقاله بر گرفته از 

آزمون براي .ستفاده شدارونباخ از آلفاي كبراي بررسي پايايي ابزار . نه تصادفي بوده استصورت نمو

ميان در اين مقاله از . و رگرسيون استفاده شد، از ضريب همبستگي پيرسون، تحليل واريانسه هافرضي

.فرهنگ پذيري، شبكه هاي اجتماعي و گرايش هاي ديني پرداخته شده استعوامل فرهنگي به تاثير

متغيرهاي فرهنگ پذيري در مندي مهاجران و رضايت براساس يافته هاي تحقيق رابطه معني داري بين 

مدت اقامت، امكانات آموزشي، ،هاي مذهبي، وجود شبكه هاي اجتماعي در مقصد، گرايشمقصد

نتايج . رابطه معناداري وجود داردرفتار مردم در مقصد،امكانات بهداشتي، فاصله بين مبدا و مقصد

ستقيما تحت تاثير متغيرهاي فرهنگ پذيري درنشان مي دهد كه متغير وابسته مگانهرگرسيون چند

هاي مذهبي، شبكه هاي اجتماعي، تحصيالت، امكانات آموزشي، امكانات بهداشتي، مقصد، گرايش

رفتار مردم در مقصد، مدت اقامت و جنسيت قرارگرفته است و در مجموع اين متغيرها توانسته اند 

.نداز تغييرات متغير وابسته را تبيين كن% 65مقدار

.رضايتمندي، فرهنگ پذيري، شبكه اجتماعي، ايالم،مهاجرت:دواژه هايكل
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مقدمه

ها، دچار تغييرات 1خالل زمان به داليل گوناگون از جمله مهاجرتجوامع و فرهنگ ها در

ها، داراي پيامدهاي مختلفي بوده حوزه هاي متفاوت زندگي اجتماعي انساناين تغييرات در. شوندمي

يند و شناخت و درك منابع، فرآ. بال داردعين حال اثرات و پيامدهاي گوناگون نيز به دندر . است

كارگيري ه اي برخوردار بوده و در ضمن مستلزم بپيامدهاي اين تغييرات از اهميت قابل مالحظه

مندي از جمله پيامدهاي مهاجرت، مساله رضايت. رويكرد و روش علمي مناسب و مقتضي است

تواند ناخت و آگاهي از عوامل فرهنگي ميدر اين زمينه ش. از ورود به فرهنگ ديگر استمهاجران بعد

. ن كمك نمايداضمن شناخت و درك علمي از اين مساله به كاستي مشكالت آن در بين مهاجر

بشر به عنوان موجودي اجتماعي داراي نيازهاي مادي و معنوي پيچيده اي بوده و همواره در پي 

آورد جامعه اش پديد ميبدين منظور، تقابل هايي را بين خود و. نيازهاي خود مي باشدبرطرف كردن 

نمونه اي . در نتيجه، پديده هاي اجتماعي مختلفي شكل مي گيرد. تا به اهداف مورد نظرش دست يابد

اي از يك، مهاجرت را يك حركت بالنسبه دائمي عده)1968(2منگالم. از اين پديده ها، مهاجرت است

هاي ها يا هدفمهاجران بر اساس سلسله مراتبي از ارزش،مكان به مكان ديگر دانسته، كه مقدم بر آن

نتيجة اين حركت تغييراتي در نظام كنش متقابل .گيرند، حركت مي كنندتعليم ميبا ارزشي كه 

).14: 2002، 3لهسايي زاده(مهاجران است

ترين عوامل تعيين فرهنگ يكي از مهم. ان داردمندي مهاجرفرهنگ تاثير عمده اي در رضايت

كننده تمامي رفتارها است، بنابراين به همان اندازه كه انگاره هاي فرهنگي متفاوتي در رفتار بهنجار مي 

ايمان و (هاي فرهنگي خاص در رفتارهاي نابهنجار هم باشيميابيم، بايستي در انتظار يافتن تفاوت

). 37: 1388مرادي، 

بر اين ) 1997(6، و چوي)2000(5، موراي)2004(و همكارانش4ن از جمله لياز محققابسياري 

باورند كه مهاجرت افراد از يك محيط جغرافيايي به محيط ديگر در برخي موارد منجر به مشكالت و 
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در روند مهاجرت ) 1997(1لين و يي. مندي مهاجران از جريان مهاجرت منجر مي شودعدم رضايت

اجتماعي و مشكالت در روابط شخصي در -جديد به فشارهاي مالي، سيستم حمايت روانيبه جامعه

بر اين باور است كه در جامعه مقصد پنج منبع استرس جهت ) 2000(موراي. سازگاري تاكيد دارند

هاي نابسامانيمشكالت مالي،عدم آگاهي،موانع زباني،: سازگاري مهاجران وجود دارد كه عبارتند از

مهاجرت، تنها يك نقل و انتقال جغرافيايي نيست، بلكه نوعي انتقال روان. اجتماعي و اختالالت رواني

شناختي و اجتماعي هم به حساب مي آيد و مي تواند در بسياري موارد نوعي اندوه فرهنگي براي 

). 11: 2006، 2دسوزان(افراد، جامعه مبدا و جامعه مقصد باشد

نظر از تأثيري كه در شئون زندگي دارد، از نظر ه يك ناحيه ديگر صرفمهاجرت از يك ناحيه ب

اجتماعي افراد است -فرهنگي داراي مسائلي متعدد خواهد بود و اين اساسا ناشي از نحوه تطابق رواني

هايي چون يادگيري يك زماني كه مهاجران با تغييرات و چالش. كه داراي آداب و رسوم خاصي هستند

به فاوت هاي فرهنگي و هنجاري، از دست دادن سرزمين آبا و اجدادي و غمگين شدنزبان جديد، ت

اگر ). 841: 2001، 3مارتا(ها فرايند سازگاري، استرس زا مي باشدآن روبرو مي شوند، براي آن خاطر

يند فرهنگ پذيري موفق نشوند، دچار فشارهاي رواني و استرس مي شوند كه خود آاين افراد در فر

: 1994، 5؛ هارپام219: 1998، 4يورنكوسكي(اير شيوه هاي زندگي مهاجران تأثير مي گذاردروي س

234 .(

مي شوند كه از نظر فرهنگي، اجتماعي و در بسياري موارد مهاجران با محيط هايي مواجه

ها مجبور به پذيرش تغييراتدارد به طوري كه آناقتصادي با محيط زندگي قبلي آنان تفاوت بسياري

مطالعات نشان . )6: 1385مرادي، (خود براي حفظ سازگاري هستندزيادي در رفتار، كردار و گفتار

محيط فرهنگي جديد روبرو مي شوند كه با فرهنگ بومي آنان داده اند كه هنگامي كه افراد با يك

ي كه مشكالت زيادي در سازگاري با آن محيط مواجه مي شوند، تا جايهاي اساسي دارد باتفاوت

). 34: 2000، 6وارد(مساله آنان را دچار استرسهاي زيادي مي كندفشار ناشي از اين
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با سازگاري با فرهنگ جديد يا فرهنگ پذيري اشاره به تغييراتي دارد كه در فرايند سازگاري

صرف تقاضاي سازگاري با و مطابق با نظرات جديدمتغيرهاي جديد در زندگي ايجاد مي شود

هاي بر اساس تئوري. )14: 11998بري(ديد و متفاوت مي تواند به استرس منجر شودفرهنگهاي ج

بين فرهنگ پذيري و سالمت رواني احتماال به عنوان تحليلي مهاجرت و فرهنگ پذيري، ارتباط

ميزبان، درجه شباهت بين فرهنگ از متغيرها شامل پذيرش جامعهميانجي و واسطه ايجاد دامنه وسيعي

). 38: 1388ايمان و مرادي، (رهنگ جديد مي باشداصلي و ف

هاي ه مشكالتي كه اين گروهها در كشوراز شايع ترين مشكالت گروههاي مهاجر مي توان ب

اين مشكالت عبارتند از مشكالت مربوط به دفاع از عقايد . ها مواجه هستند اشاره كردميزبان با آن

الي خود، ابهام در تشخيص احساس نزديكي و چگونگي آشفته شدن مردم، وضعيت مشخصي، زبان،

فيزيكي، استانداردهاي احساس اجبار در بين اعضاي خانواده، نوع تماس و شيوه تماس و ارتباط

، چگونگي تشخيص رفتار نظم خواب و خوراكهم خوردنرزندگي، عقايد مردم در باره دوستي، ب

درباره رفتار هاي ناراحت كننده و ابراز ابراز عقيدهرسمي مردم كشور ميزبان، چگونگيرسمي و غير

نوع ،نوع وسيله نقليهارتباط با يكديگر انجام مي دهند،افراد در حينخوشحالي، مقدار خدماتي كه

).39: 1388ايمان و مرادي، ... (تفاهم و شيوه بيان احساسات درباره ديگران وسوء

ني امهاجر. شد، مهاجرت گزينشي استوقتي مهاجرت بهترين راه حل قابل قبول براي مشكالت با

كه به صورت انتخابي مهاجرت مي كنند، ممكن است روش مهاجران ديگري را كه به دنبال خواسته ها 

مهاجرت ها در تمام دوران و براي تمام افراد، بيشتر در. و آرزوهاي بيشتري هستند، در پيش گيرند

بدين صورت كه عدم رضايت از . استجهت تعديل عدم رضايت و رضايت در مبدأ و مقصد بوده

نتيجه، كوچ آن ها به منطقة مورد نظرشان كه با آن آشنايي مبدأ، باعث مهاجرت افراد از آن جا و در

رضايت مهاجران در . دارند و در آن بهتر مي توانند به خواسته هاي مورد نظرشان دست يابند، مي شود

تر افراد ر در زمان هاي آتي، باعث مدت اقامت بيشمقصد، به دليل دستيابي به خواسته هاي واالت

).1336عظيمي، (مهاجر در مقصد مي گردد 

ان در شهر ايالم مندي مهاجرهدف اصلي اين مقاله بررسي رابطه بين عوامل فرهنگي و رضايت

.دنمد نظر مي باشنيز ا اهداف جزيي تري در اين راست. است

1- Berry
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ميزان رضايتمندي مهاجرانسنجش -

مندي مهاجران هاي مذهبي بر رضايتنگرشتاثير بررسي -

مندي مهاجران رفتار مردم در مقصد بر رضايتبررسي تاثير -

مندي مهاجران فرهنگ پذيري در مقصد بر رضايتبررسي تاثير -

مندي مهاجرانرضايتامكانات آموزشي و بهداشتي در مقصد بر هرسي بتسبررسي تاثير د-

سن، جنس، تحصيالت،  وضعيت تأهل، مدت اقامت، (شناختيمتغيرهاي جمعيتبررسي تاثير -

مندي مهاجرانرضايتبر ) فاصله مبدا و مقصد

پيشينمروري برتحقيقات 

بررسي رابطه بين استرس هاي فرهنگ پذيري و «در مقاله اي با عنوان ) 1388(ايمان و مرادي

. و رواني مهاجران پرداخته اند، به نقش عوامل فرهنگي در سازگاري اجتماعي»سالمت رواني مهاجران

نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه مهاجراني كه در مقصد از راهبرد انطباق يا سازگاري 

.وردار هستنداستفاده كرده اند از سالمت رواني و رضايت اجتماعي بااليي برخ

تماعي و سالمت رابطه بين سرمايه اج«در مقاله اي تحت عنوان ) 1386(لهسائي زاده و مرادي

بين سالمت رواني و متغيرهايبه اين نتيجه رسيدند كه »روان در افراد مهاجر در شهر كرمانشاه

، حمايت )r=66/0(، اعتماد اجتماعي)r=41/0(، مدت اقامت)r=26/0(، سن)r=14/0(تحصيالت

دست آمده از ه نتايج ب. وجود داردرابطه معناداري ) r=48/0(و مشاركت اجتماعي) r=51/0(اجتماعي

اين مقاله نشان مي دهد كه رابطه بين دو سازه سرمايه اجتماعي و سالمت روان افراد مهاجر در سطح 

. بااليي معنادار مي باشد

در بررسي انگيزه هاي مهاجرت روستائيان و عشاير به شهر ايالم، عامل زمين را ) 1372(قاسمي

ن علل عدم اايج نشان مي دهد كه اكثر مهاجرنت. مندي افراد مي دانديكي از عوامل مهم رضايت

زدگي خود را از شهر در درجة اول مشكالت اقتصادي و سپس مسايل فرهنگي و رضايت و دل

.اخالقي مي دانند

مندي از زندگيِ بعد از مهاجرت در ميان گروهي از مهاجرين در بررسي رضايت) 1373(سليماني

مندي از زندگي بيانگر ميزان ارضاء تمايالت و ايتساكن خميني شهر، عقيده دارد كه مفهوم رض

مندي يافته هاي حاصل براساس تئوري مازلو نشان مي دهد كه رضايت. نيازهاي اساسي بوده است
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افراد از نيازهاي سطوح باال و به عبارتي نيازهاي معنوي در حد قابل توجه بوده و كمبودهاي افراد و 

ساير يافته ها نيز نشان مي . ين و به نيازهاي مادي مربوط مي شودنارضايتي آن ها بيشتر به سطوح پاي

شود؛ با افزايش بعد خانوار مندي بيشتر ميدهد كه با افزايش سن، خواسته ها كمتر شده و رضايت

.دي كاهش مي يابدمنسطح هزينه هاي زندگي بيشتر شده و رضايت

فرهنگي با -ابطه بين عوامل اجتماعياي تحت عنوان بررسي ردر مقاله) 2009(ايمان و مرادي

غرب به بررسي نقش متغيرهايي چون سرمايه اجتماعي، جهت سالمت رواني مهاجران شهر اسالم آباد

مقصد، استرس هاي فرهنگ پذيري و همچنين گيريهاي مذهبي، راهبردهاي مقابله و فرهنگ پذيري در

براساس يافته . رواني مهاجران پرداخته اندها با سالمت نقش متغيرهاي جمعيت شناختي و ارتباط آن

، راهبردهاي مقابله)r=74/0(هاي مذهبيهاي تحقيق رابطه معني داري بين متغيرهاي جهت گيري

)65/0=r (مقصدو فرهنگ پذيري در)17/0=r (و استرس فرهنگ پذيري)61/0=r ( با سالمت رواني

).46- 21: 2009ايمان و مرادي (مهاجران  وجود دارد

اجتماعي سالمت زمينه هاي فرهنگي و«تحقيقي با عنوان )2002(و همكارانش1تامپسون

دست آمده اين است كه ه نتايجي كه از اين پژوهش ب. انجام دادند»رواني مهاجران فيليپيني در استراليا

الت و مهاجران زن فيليپيني در گذار از يك جامعه جمع گرا به جامعه اي فردگرا با بسياري از مشك

حمايت هاي اجتماعي، پيوندهاي مشترك مثل هويت . فشارهاي رواني و عاطفي گرفتار مي شوند

ها و سالمت رواني شان نقش مهمي داشته فرهنگي، زبان و عالئق مشترك مي تواند در سازگاري آن

. باشند

فرهنگ هاي نقش متغيرهاي جمعيت شناختي و نگرش«تحقيقي با عنوان ) 2005(و ديگراناوتمن 

نتايج حاصل نشان .  انجام داده اند»پذيري در پيش بيني سازگاري اجتماعي و رواني مهاجران در هلند

فرهنگ ديگر ارتباط معنادار و مثبتي با هاي فرهنگ پذيري، مدت زمان اقامت درمي دهد كه نگرش

د باشند، بيشتر نگرش به سوي فرهنگ جامعه ميزبان دارد، يعني هر چه افراد بيشتر درجامعه مقص

. نسبت به فرهنگ جامعه ميزبان تمايل دارند

ن سپر استرس هاي     حمايت اجتماعي به عنوا«تحقيقي با عنوان در )2004(و همكارانشلي

ها نقش آن. پرداختند2004به مطالعه سالمت رواني در ميان دانشجويان كره در سال »فرهنگ پذيري

ري دانشجويان به فرهنگ مقصد مورد توجه قرار دادند و به اين حمايت هاي اجتماعي را در سازگا

1- Thompson 
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نتيجه رسيدند كه اين متغير رابطه مثبتي با سالمت رواني دانشجويان دارد و معتقد بودند كه استرس 

هاي فرهنگ پذيري رابطه مثبتي با سالمت رواني دانشجويان دارد، از طرفي هم دانشجوياني كه از 

.فشارهاي رواني و استرس فرهنگ پذيري كمتري دارندجتماعي برخوردارند،سطح بااليي از حمايت ا

بر »ري فرهنگي نسل اول و دوم مهاجرانبررسي سازگا«تحقيقي با عنوان ) 2006(مقدس و اميري

نتايج اين تحقيق نشان  مي . روي مهاجران ترك قشقايي ساكن در حاشيه شهر شيراز انجام داده اند

ا نگرش هاي فرهنگي به سوي مبدا، رضايت اجتماعي، استفاده از رسانه هاي دهد كه هويت قومي ي

جمعي محلي، مدت اقامت، سرمايه اجتماعي، محل سكونت قبلي و طبقه اجتماعي مهاجران رابطه 

.معناداري با سازگاري اجتماعي و رواني مهاجران دارد

هاي نظريرويكرد

ه دستة اول، نظري: توان به سه دسته تقسيم كردنظريه هاي مرتبط با موضوع اين تحقيق را مي 

مندي و دسته سوم مربوط به رضايته هاي كه مربوط به مهاجرت مي باشند و دستة دوم، نظريهايي

. هاي مرتبط با مهاجرت و سازگاريديدگاه

نظريه هاي مهاجرت

اند كه ن عقيدهكاركردگرايان بر اي. يي استترين نظريه هاي مهاجرت كاركردگراز جمله معروفا

در بسياري از كشورها، . ، مهاجرت يك امر الزامي استدر نظام جامعه» تعادل«باز گرداندن براي 

بعضي مناطق از لحاظ توسعه از ساير مناطق پيشي گرفته و فرصت هاي مختلفي را براي افراد به وجود 

دادهاي موجود در جامعة مي آورند، در حالي كه مناطق ديگر عقب مانده شده و توانايي جذب استع

لذا نيروي اضافي انباشت شده در يك منطقه در پي فرصت هاي مختلف به مناطقي . خود را ندارند

از اين جهت، مهاجرت از يك . كشيده مي شوند كه در آن مناطق فرصت ها بيش از ظرفيت افراد است

سوي ديگر، تعادل از دست سو به مكانيزم تطابق شخصي با تغييرات ايجاد شده بدل مي گردد، و از

).     10-12: 1368لهسائي زاده،(رفته را به جامعه باز مي گرداند 

يند مهاجرت را به فرد، اين نظريه فرآ. مطرح شد1توسط بارنز1954در سال1اصطالح شبكه

،ها نسبت مي دهد و معتقد است كه در نواحي پذيراي مهاجرتفرهنگ و پيوندهاي اجتماعي بين آن

1- Network 
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پيوند از طريق دوستي با ساير مهاجران در پيدا كردن شغل و سازگاري با محيط جديد به دست اين

در نواحي مهاجرفرست از طريق شبكه هاي شخصي همچون دوستان و همسايگاني كه ومي آيد

مهاجرت نموده اند، بدست مي آيد، كه اين شبكه ها، هزينه مهاجرت را براي تازه واردان كاهش مي 

: 1385مرادي، (عالوه بر اين باعث مي شود مهاجران بالقوه دست به ترك مناطق خودشان بزننددهد و 

نظريه شبكه بر اين باورند كه وجود شبكه هاي اجتماعي، اعتماد بين افراد و هنجارهاي طرفداران ). 28

بكه ها اين ش. هاي بين جوامع را افزايش مي دهدهمياري متقابل را گسترش داده و احتمال حركت

وجود اين شبكه . هزينه و خطرات حركت را كاهش داده و نوعي بازدهي خالص براي مهاجران دارد

هاي اجتماعي در مقصد به عنوان يك حائل در مقابل عامل فشارزاي دروني نقش مثبتي بر جابجايي و 

ستي ها و هاي عاطفي، دوحركت افراد مي تواند داشته باشد، به نحوي كه با فراهم آوردن حمايت

روي م و مؤثريفرصت هايي براي اعمال اجتماعي معني دار در قالب سرمايه اجتماعي اثر بسيار مه

عزت نفس افراد مهاجر، افزايش توان مقابله افراد مهاجر با مشكالت زندگي، افسردگي ها و در نهايت 

.)27: 2009ايمان و مرادي (مي شودبه احساس سالمت رواني منجر

نظريه شبكه

مهاجران و . كنندندهاي بين شخصي بين خود ايجاد مينظريه شبكه بيان مي كند كه مهاجران پيو

جمعي فعاليت دوستي و در غيرمهاجران در نواحي مبدأ و مقصد از طريق اين پيوندهاي خويشاوندي، 

بكه ها زيرا اين ش. اين شبكه ها احتمال حركت هاي بين المللي را افزايش مي دهند. شركت مي كنند

ظهارنظر نظريه ابنابر . هزينه و خطرات حركت را كاهش داده و بازدهي خالص براي مهاجران دارد

ها نقش آن. يند مهاجرت خيلي مؤثرنده هاي خويشاوندي و دوستي براي فرآشبكپردازان شبكه،

شبكه هاي كنند كه ي مهاجران در جامعه مقصد بيان مييند استقرار و سازگارشبكه ها را براي فرآ

اجتماعي، نوعي سرمايه اجتماعي را براي مهاجران فراهم مي آورند و كنش متقابلي كه بين شبكه هاي 

تواند در ارتقاء كيفيت سالمت فراد جامعه ميزبان رخ مي دهد، ميخويشاوندي در بين مهاجران و ا

).1386:166لهسايي زاده و مرادي، (رواني و در نتيجه زندگي آنها مؤثر واقع شود

1- Barnes
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مندينظريه هاي مربوط به رضايت

پايه ريزي شد، بر اين بنيان استوار است كه اشخاص مي 1نظريه انصاف كه اولين بار توسط آدامز

در اين نظريه، انصاف به عنوان باوري كه آيا با ما در ارتباط با . خواهند با آن ها به عدالت رفتار شود

اين نظريه بر مقايسة اجتماعي شامل ارزيابي . ريف مي شودتع؟ديگران به انصاف رفتار شده است

آدامز مدلي را ارايه مي دهد كه شامل چهار . موقعيت خويش در مقابل موقعيت ديگران تاكيد دارد

از اين مدل مي توان براي مراودة بين . مرحله است و طي اين مراحل ادراكات نابرابر شكل مي گيرند

مدل مزبور كه بر سنجش مقايسة ادراكات نابرابر بين . ن، استفاده كردان و غير مهاجرارضايت مهاجر

:مكان هاي مبدأ و مقصد تاكيد دارد، به شكل زير مي باشد

ها آن مهاجران به مقصد مي دهند و ستادهگر آن چيزي است كه داده ها در اين مدل، بيان

در صورت عدم . ي باشدچيزي است كه شامل جاذبه ها و تسهيالت و خدمات به مهاجران م

مي اي در شخص مهاجر ايجاد ر منصفانهنابرابري بين داده ها و ستاده ها، احساس نابرابري غي

).2،113:1374آدامز به نقل از مورهد و كريفتن(شود 

تأكيد دارد ما در مقابل كاري كه انجام مي دهيم، پاداش و پيامدي را از آن كار 3پورتر

مندي پاداش و پيامد، ما مبادرت به انجام مكرر در صورت ارزش. يمانتظار داريم دريافت كن

در اين نظريه مطلوبيت پاداش، نتيجة انتظار پاداش، احتمال وقوع پاداش و . آن كارخواهيم كرد

بر طبق اين نظريه، بديهي است كه . نتيجة توان و استعداد فردي كار حايز اهميت مي باشند

ني كه مي پيمايند، خواهان دسترسي به پاداش بيشتري در مهاجران در مقابل مسافت طوال

شان ميزان رضايت در صورت دريافت پاداش مورد انتظار در مقابل مهاجرت. مقصد مي باشند

1-Adams
2- Morhed and Kriftan
3- Porter

مقايسه خويش ارزيابي ديگريارزيابي

با ديگري

احساس برابري 

بريو نابرا
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تري از شان، ميزان پايينآنان بيشتر و در صورت عدم تطابق پاداش مورد انتظار با مهاجرت

). 134: 1371الواني،(رضايت شكل مي گيرد

در ارتباط با اين قضيه بيان مي دارد كه . غلبه بود/ پورتر كه معتقد به قضية محروميت 

هرچه محروميت يا كمبود يك نياز : قضية محروميت و غلبه مي تواند بدين شرح بيان شود

كمبود . تر مي شودتر باشد؛ اهميت، شدت و آرزومندي يا ميل به خواستن آن بيشبيش

-دست مي آيد، سنجيده ميف ميان آن چه انتظار مي رود و آن چه بهمعموالً به عنوان اختال

). 87: 1372پورتر و سيترز،(شود

نيازهاي انسان در يك سلسله مراتب اهميت قرار مي -1:چنين مي گويد)1943(1مازلو

نيازهاي فيزيولوژيك شروع مي شود و به رديف هاي باالتر نياز ،گيرند كه از پايين ترين آن ها

. ه تامين امنيت، نيازهاي اجتماعي، نياز به احترام و نهايتاً نياز به خودشكوفايي ختم مي شودب

مازلو، نيازهاي مربوط به هر طبقه را نيز بيان مي كند؛ به نظر او نيازهاي فيزيولوژيكي شامل 

غذا، مسكن، ارضاي جنسي است، نيازهاي امنيتي يعني حفاظت در برابر صدمات فيزيكي و 

عشق و پذيرش هستند، نيازهاي احترام دربرگيرندة عوامل ي، نيازهاي اجتماعي، عاطفه،عاطف

ارزشي دروني مانند مناعت طبع، خودمختاري و پيشرفت است و باالخره، نيازهاي 

خودشكوفايي، يعني به فعليت رساندن استعدادهاي بالقوة خود، كسب رضايت خاطر، انگيزة 

انسان پيوسته در حال نياز است، به محض -2. شايستگي و لياقتدستيابي به خواسته ها بنا بر

اين كه يك نياز ارضا شود، برتري آن نياز كاهش مي يابد و نياز ديگري براي جانشيني آن بروز 

هنگامي كه نيازي به صورت كامل ارضا شود، آن نياز ديگر نمي تواند برانگيزندة -3. مي كند

نيازها نه تنها به هم -4. با نياز سطح باالتر برانگيخته مي شودبنابراين، انسان . رفتار باشد

مرتبط بوده، بلكه با يكديگر در حال درگيري مي باشند، بدين خاطر تمام نيازها در هر سطح به 

)380-370صص . (ارضاي ناقص گرايش دارند

1- Maslow
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نظريات مربوط به سازگاري فرهنگي

اين باورند كه افراد مهاجر در جامعه روانشناسان اجتماعي و جامعه شناسان شهري بر

-شارها و استرس هاي رواني شديد ميمقصد تحت شرايطي قرار مي گيرند كه اغلب متحمل ف

شوند، چون فرايند انطباق به گسستگي در الگوهاي مرسوم زندگي مي انجامد و ممكن است 

تافت ). 1383كيوسيتو، (هاي فرهنگي او در جامعه مبدا گرددباعث لطمه زدن به ارزش

ن به خاطر ا، همانندگردي را براي تاكيد بر فرايندي بكار گرفته كه از طريق آن مهاجر)1997(

، اهميت )1936(ردفيلد و همكارانش. تماس با جمعيت، تشابه و همساني بيشتري پيدا مي كنند

گ هاي متفاوت را به عنوان عنصر اساسي در فرهنهاي دست اول مداوم را بين فرهنگتماس

از ديدگاه اين افراد، نتيجه اين تماس منجر به پذيرش . پذيري مهاجران مورد توجه قرار دادند

، 1پاديال(و در نتيجه تغيير در فرهنگ ديگر مي باشد) فرهنگ مقصد يا مبدا(يكي از دو فرهنگ

2003 :23 .(

به دو بعد فرهنگ پذيري مهاجران در جامعه مقصد را 2)1987(و كيف) 1980(پاديال

ايمان و (نسبت مي دهند»وفاداري قومي«و »آگاهي فرهنگي«فراساختاري فرهنگ، به نام 

بر اساس اين رويكرد، آگاهي فرهنگي، دانش مطلقي است كه افراد از ).  41: 1388مرادي، 

هاي مبدا خودشان و فرهنگ جامعه ميزبان دارند، اين دانش شامل عواملي چون فرهنگ

هاي اني، آگاهي از حوادث تاريخي مهم، نمادهاي فرهنگي، فهم و درك شكلهاي زبمهارت

موسيقي و هنري فرهنگ ها و استانداردهاي ارزشي و رفتاري مي باشد كه افراد از خودشان 

وفاداري قومي يا قوم مداري زماني رخ مي دهد كه افراد مهاجر آداب و رسوم، . توليد مي كنند

چنانچه اين مدل اتفاق . و جمعي خود را ترجيح مي دهندسنت ها و فعاليت هاي گروهي

).38ص (بيفتد، فرهنگ پذيري مهاجران سخت تر خواهد بود

1- Padilla
2-  Keefe
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را 2و برون گرايانه1بحثي با عنوان جهت گيري ديني درون گرايانه1966آلپورت در سال 

داف وي بر اين باور است كه در جهت گيري ديني برون گرايانه، مذهب براي اه. مطرح كرد

او بر اين باور است كه ). مانند حمايت اجتماعي و احساس امنيت(غير مذهبي استفاده مي شود

افراد با جهت گيري ديني بيروني به لحاظ دروني داراي باورهاي دروني هستند كه فقط اهداف 

هاي برتر از دين يابي به اهداف و ارزشابزاري دارند، و دين به صورت ابزاري براي دست

داري بيروني ابعاد دين. چون مقابله با مشكالت، و يا پيشرفت زندگيشته شده است، همانگا

غيرروحاني و سكوالر زندگي را براي فرد مقدم از ابعاد معنوي آن مي نمايد و براي ارزيابي 

اما در جهت گيري داخلي، مذهب به عنوان انگيزه غالبي در . ايمان بالغانه طراحي شده است

به تعبير آلپورت جهت گيري درون گرايانه، كل زندگي را . عي به كار مي رودزندگي اجتما

براي اشخاص با جهت گيري . غرق در انگيزش و معنا مي كند و الهام بخش عبادت بوده است

: 2006، 3دزوتز(تري دارنددروني ديني، نيازهاي غير ديني هر چند مهم باشند، اهميت غايي كم

809.(

كند كه نگرشهاي مذهبي تعيين مي كنند كه چگونه كاركردهاي مذهبي آلپورت استدالل مي

. به عنوان مكانيزمي براي ارزشيابي و در ارتباط با حوادث استرس زاي زندگي به كار  مي روند

آلپورت بر اين باور . اين ارزشيابي مي تواند بين نگرشهاي مذهبي و سالمتي اتصال برقرار كند

يك عامل مستقل و خودمختار را در شخصيت انسان بوده و تمام است كه ميل و گرايش ديني

او در بحث شخصيت انسان . اجزاء ديگر شخصيت را در يك سيستم واحد كلي وحدت مي بخشد

به اين معنا كه هر چه فرد داراي دينداري . متوجه شد كه كل زندگي انسان وابسته به ايمان اوست

اما هر چه دين را در جهت رفاه و برآورده كردن نيازهاي دروني باشد، سالمت رواني بيشتر دارد،

اجتماعي به كار ببرند و به اصل آن توجه نداشته باشند، از رضايتمندي پاييـني 

وابط بين متغيرهاي اين پژوهش را در قالب مدل ر1نمودار).23: 1388مرادي، (برخوردارند

.تجربي تحقيق نشان مي دهد

1- Intrinsic Orientation
2- Extrinsic Orientation
3- Dezutter
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مدل تجربي تحقيق1نمودار 

تحقيقه هايفرضي

.بين نگرشهاي مذهبي و رضايت مندي از مهاجرت رابطة وجود دارد-1

.بين فرهنگ پذيري در مقصد و رضايت مندي از مهاجرت رابطة وجود دارد-2

.بين فاصلة مبدا و مقصد و رضايت مندي از مهاجرت رابطة وجود دارد-3

.ة وجود داردبين ميزان تحصيالت و رضايت مندي از مهاجرت رابط-4

.بين داشتن اقوام در مقصد و رضايت مندي از مهاجرت رابطة وجود دارد-5

.بين رفتار مردم شهر مقصد و رضايت مندي از مهاجرت رابطة وجود دارد-6

طبقه اجتماعي، جنسيت، محل سكونت، سن، وضعيت تاهل و (بين متغيرهاي زمينه اي-7

.ابطة وجود داردبا رضايت مندي از مهاجرت ر) مدت اقامت در مقصد

روش شناسي تحقيق

چنين بررسي هايي كم هزينه تر از بررسي هاي كيفي . پيمايش مي باشدپژوهشروش اين 

هستند و انجام آن ها آسان تر است و عالوه بر اين، با اين تحقيقات مي توان سريع تر به نتيجه 

رضايتمندي از 

مهاجرت

هاي دينيگرايش

فرهنگ پذيري در مقصد

سن

جنس

وضعيت تاهل

محل سكونت

تحصيالت

طبقه اجتماعي

مدت اقامت

فاصلة مبدا و مقصد

داشتن اقوام در مقصد

رفتار مردم شهر مقصد

ل 
وام
ع

ي
نگ
ره
ف
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رخوردار باشد و هرگاه جامعة مورد نظر از وسعت زيادي ب). 118: 1384احمدي،(رسيد

دسترسي به تك تك افراد امكان پذير نباشد و يا اصوالً لزومي هم نداشته باشد، مناسب ترين 

جمع آوري اطالعات از طريق ). 46: 1385لهسائي زاده،(تكنيك، به كارگيري پيمايش است

. اشدجامعة آماري شامل تمام مهاجران ساكن در شهر ايالم مي ب. نامه انجام گرفته استپرسش

-نفر مي1100م، اين تعداد در سال نامة آماري استان ايالبراساس اطالعات موجود در سال

استفاده شده 1حجم نمونه از جدول لينتعيين براي ). 1385نامة آماري استان ايالم،سال(باشند

.، نمونه گيري تصادفي مي باشدروش نمونه گيريونفر 300حجم نمونه ). 1974لين، (است

. ها بصورت تصادفي بين نمونة آماري توزيع شده استنامهپرسش

و اعتبار صوري استفاده شده و براي سنجش پايايي 2در پژوهش حاضر از اعتبار مالك

، ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه گرديده است، گويه ها از مطالعات )نامهپرسش(ابزار سنجش

داخل كشور انجام شده، اقتباس ي كه در انجام شده در كشورهاي ديگر و همچنين مطالعات

ها با وضعيت ايران، گويه هاي مناسب انتخاب اند و پس از تغييرات و سازگار نمودن آنشده

درصد، فرهنگ پذيري 90گويه برابر10مندي با تعدادآلفاي كرونباخ براي ميزان رضايت. شدند

درصد و براي شبكه هاي 77ر گويه براب10درصد، گرايش هاي ديني با 76گويه 8با تعداد 

كار گرفته شده ه جهت اعتبار طيف هاي ب. درصد مي باشد80گويه برابر 9اجتماعي با تعداد 

در جهت اعتبار مالك براي هر طيف، . در سنجش متغيرها، از اعتبار مالك استفاده شده است

نامه براي هر سشسنجه هايي معتبر و جا افتاده در نظر گرفته شده، كه اين گويه ها در پر

گويان گفته شد، طيف به صورت يك سوال كلي در رابطه با همان طيف وارد شده و به پاسخ

جايي از آن. انتخاب كنند20تا بر حسب موافقت يا مخالفت با آن گويه، نمره اي از صفر تا 

كه اين نمره به صورت فاصله اي وارد شده است، لذا همبستگي آن با گويه هاي هر طيف 

هاي ديني ، نگرش83/0مندي محاسبه شده است، كه در نتايج اين ضريب براي رضايت

.بدست آمد69/0و فرهنگ پذيري 51/0، شبكه هاي اجتماعي 44/0

1- Lin s Table
2 - Criterion Validity
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تعريف مفاهيم 

مهاجرت

گاه، زمان و تغيير در مكان، اقامت: مفهوم مهاجرت دربرگيرندة چهار بعد ويژه است

جايي از يك مكان ه گر جابن معني است كه مفهوم مهاجرت، بيانتغيير در مكان به اي. فعاليت

معيار اقامت. به مكان ديگر است كه همراه با تغيير منطقه و حركت در فاصلة مشخصي باشد

جايي جمعيت، ه سومين نمود جاب. گر حركتي است براي ماندن در جاي ديگرگاهي نيز بيان

لي دور باشد تا مهاجر به شمار آيد و باالخره چه مدت بايد كسي از مح. بعد زماني آن است

).42-49: 1370اوبراي،(چهارمين بعد تغيير در مكان فعاليت است

رضايت مندي

رضايت از زندگي زماني ميسر مي شود كه شاخص هاي اجتماعي به صورت ذهني يا 

ط مسلط يا رضايت از زندگي به عنوان ارزيابي از شراي. عيني مطابق با خواسته هاي فرد باشد

همچنين مقايسه ها بر اساس . جنبه هاي متنوع در زندگي يك شخص در زمان گذشته مي باشد

. شرايط زندگي مردم ديگر مي باشد، زماني كه مردم زندگي خود را با ديگران مقايسه مي كنند

ند بنابراين، اگر افراد شرايط مورد نظر را در زندگي دريافت دارند، رضايت و لذت رواني خواه

.)2000، 1كريستوفر(داشت
ديگر متغيرها

سن به : در اين تحقيق به منظور سنجش متغيرها به صورت ذيل اقدام گرديده است

وضعيت تاهل به صورت اسمي . صورت باز و در سطح سنجش فاصله اي بررسي شده است

له بين مبدا و ، مدت اقامت در مقصد به صورت فاصله اي، فاص)مجرد، متاهل(مقوله اي دو 

مقصد برحسب كيلومتر، ميزان تحصيالت به صورت متغير فاصله اي، داشتن اقوام در مقصد با 

دو گويه، رفتار مردم در مقصد با سه گويه، امكانات بهداشتي مقصد با سه گويه، امكانات 

گويه و 10هاي مذهبي با گويه، نگرش9بهداشتي مقصد با سه گويه، شبكه اجتماعي با 

1 -Christopher
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گويه در قالب 10گويه و در نهايت متغير وابسته رضايتمندي با 8نگ پذيري در مقصد با فره

.طيف ليكرت به صورت فاصله اي سنجش شده اند

يافته هاي تحقيق

نفر مهاجر مستقر 400نامه هايي است كه توسط داده هاي تحقيق حاصل استخراج پرسش

يل يافته هاي پژوهش حاضر قرار گرفته تكميل گرديده و اساس تجزيه و تحلايالمدر شهر 

، نتايج خام به كامپيوتر انتقال يافت و سپس با پس از پايان يافتن كار گرداوري داده ها. است

تجزيه و .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند1استفاده از نرم افزار آماري براي علوم اجتماعي

جداول متقاطع ضرايب همبستگي، تحليل تحليل داده ها به وسيله شاخص هاي آمار توصيفي،

. واريانس، رگرسيون چند متغيره و تحليل مسير صورت گرفت

بيشترين سني كه در ميان . سال بوده است28/42ميانگين سني پاسخگويان در اين تحقيق 

سال 15پايين ترين سن . سال بوده است40پاسخگويان بيشترين فراواني را داشته است، سن 

و ) درصد از كل پاسخگويان87(نفر 225افراد متاهل .  سال بوده است85ن آن و باالتري

ترين ميزان مدت اقامت در بيش. درصد از پاسخگويان را تشكيل مي دهند13مجردها تنها 

سال بوده 6ميانگين مدت اقامت مهاجران در مقصد . سال است10مقصد، مدت اقامت تا 

ميانگين . اين تحقيق بر حسب كيلومتر پرسيده شده استفاصلة بين مبدا و مقصد در. است

متغير ديگر در اين تحقيق تحصيالت است كه . كيلومتر مي باشد78فاصله بين مبدا و مقصد 

متغير ديگر داشتن اقوام در مقصد است؛ . كالس بوده است11گويان ميانگين آن براي پاسخ

2/5ميانگين . ترين تكرار را داشته استبيش6نمرة ممكن، نمرة 10مشاهده مي شود كه از 

نتايج نشان مي دهد كه . متغير ديگر رفتار مردم در مقصد است. مربوط به اين متغير است

يعني تقريباً . تر از حد متوسط استميانگين رضايت مهاجران از رفتار مردم شهر ايالم كم

ر حد پاييني است و در مقدار باال اما اين رضايت د. مهاجران از رفتار مردم ايالم رضايت دارند

. نيست

1 .Statistical Package for Social Science
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مي باشد كه از متوسط آن پايين تر 26/20ميانگين نمره فرهنگ پذيري در مقصد برابر 

مندي متغير ديگر رضايت. است و نشان دهنده عدم فرهنگ پذيري مناسب در مقصد است

يان پايين است و با گوميزان رضايت از مهاجرت در ميان پاسخ2/14با توجه به ميانگين . است

. گويان نظرات نسبتاً مشابهي دارندمي توان چنين گفت كه اكثر پاسخ06/6توجه به واريانس 

جمع . گويه مي باشد10اين طيف شامل . مربوط به گرايش هاي ديني استمتغير ديگر 

يانگين كل م. باشد) حداكثر نمره(50و نمره ) حداقل نمره(10نمرات بالقوه مي تواند بين نمره 

ا زياد در ارتباط با اين گويه بدست آمد كه نشان دهنده گرايش نسبت34نمره او از اين گويه 

گويه ميزان گرايش هاي ديني بين مهاجران در 10جمع نمرات بدست آمده از اين . باشدمي

از مي باشد كه ) 12/34(ميانگين بدست آمده از كل گويه ها برابر . حد باال را نشان مي دهد

. كه نشان دهنده گرايش در حد متوسط است، باالتر است) 30(ميانگين مورد انتظار 

آزمون فرضيه ها

تحقيق با استفاده از دو تكنيك آماري، ضريب همبستگي پيرسون و آزمون فرضيه هاي 

ها در سطح جهت آزمون فرضيه هايي كه متغيرهاي مستقل آن. مقايسه ميانگين ها انجام گرفت

نتايج . استفاده شده است) براي مقايسه دو ميانگين(Tمي قرار دارد، از آزمون سنجش اس

طور كه در جدول آمده است، همان. آمده است1مستقل در جدول Tبدست آمده از آزمون 

مندي از به اين معنا كه ميانگين نمره رضايت. رابطه معناداري بين اين دو متغير وجود دارد

مندي براي گروه مردان زن با هم تفاوت دارد و ميانگين ميزان رضايتمهاجرت در ميان مرد و 

95در سطح حداقل Tاين تفاوت مشاهده شده براساس آزمون . تر از زنان مي باشدبيش

.درصد معنادار است

آزمون تفاوت ميانگين رضايتمندي بر حسب جنس افراد نمونه1جدول 

معني داريسطح Tمقدار انحراف معيارميانگينجنسيت

13/2781/11زن

113/9000/0 96/4551/14مرد
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مندي مهاجران را ضريب همبستگي بين فرهنگ پذيري در مقصد و ميزان رضايت2جدول 

نتايج حاصل از اين ضريب نشان مي دهد كه بين دو متغير مذكور رابطه معنادار . نشان مي دهد

ه بيشتر احساس همبستگي با جامعه ميزبان داشته باشند، وجود دارد به اين معنا كه هرچه در جامع

با توجه به نتايج جدول متغير فوق . هاي اجتماعي آن جامعه مشاركت مي كنندبيشتر در فعاليت

.درصد معنادار بوده و قابل پذيرش مي باشد95در سطح حداقل 

مهاجرانضريب همبستگي بين فرهنگ پذيري در مقصد و ميزان رضايتمندي .2جدول 

معني داريضريب مبستگيانحراف معيارميانگيننام متغير

26/2016/768/0000/0فرهنگ پذيري در مقصد

مندي مهاجران را ضريب همبستگي بين گرايش هاي مذهبي و ميزان رضايت3جدول 

دار نتايج حاصل از اين ضريب نشان مي دهد كه بين دو متغير مذكور رابطه معنا. نشان مي دهد

وجود دارد به اين معنا كه هرچه در جامعه بيشتر احساس مذهبي بودن كنند، بهتر با آن شرايط 

درصد 95با توجه به نتايج جدول متغير فوق در سطح حداقل . اجتماعي سازگار خواهند شد

.معنادار بوده و قابل پذيرش مي باشد

مندي مهاجرانيتضريب همبستگي بين گرايش هاي مذهبي و ميزان رضا. 3جدول 

معني داريضريب همبستگيانحراف معيارميانگيننام متغير

12/3486/1246/0000/0گرايش هاي مذهبي

1/1096/4744/0000/0مدت اقامت

ارائه مندي مهاجران ريب همبستگي بين مدت اقامت و ميزان رضايتض3جدول در ادامه 

فرضيه را تاييد مي كند، به اين معنا كه هر چه مدت 44/0دست آمده برابره ضريب ب. شده است

. ها با جامعه مقصد بيشتر خواهند شدمندي آناقامت افراد مهاجر در مقصد بيشتر باشد، رضايت
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مندي مهاجران بر حسب هويت طبقاتي آزمون تفاوت ميانگين نمره رضايت4جدول 

داده هاي . وجود داردوت معناداري دست آمده نشان مي دهد كه تفاه نشان مي دهد، نتايج ب

مندي مهاجران افرادي كه در طبقات باالي جدول نشان مي دهد كه ميانگين نمره رضايت

و 11/13هايي كه در طبقات مياني زندگي مي كنند برابر، آن77/20جامعه زندگي مي كنند برابر

نتايج نشان مي دهد . شدمي با34/10افرادي كه در طبقات پايين جامعه زندگي مي كنند برابر

كه تفاوت مشاهده شده بين ميانگين هاي در هر طبقه با هم متفاوت است است و اين تفاوت 

فرضيه مذكور را در 000/0و سطح معني داري15/11با مقدارFمشاهده شده براساس آزمون 

. درصد تاييد مي كند95سطح حداقل 

دي مهاجران برحسب هويت طبقاتيمنآزمون تفاوت ميانگين نمره رضايت-4جدول 

معني داريFمقدارانحراف معيارميانگينهويت طبقاتي

77/2095/9طبقه باال

15/11000/0 11/1329/6طبقه مياني

34/1010/6طبقه پايين

مندي مهاجرانرضايتو همبستگي آن ها با متغيرهاي مستقل توصيف -5جدول 

معناداريهمبستگيانحراف معيارميانگين

28/4299/738/0007/0سن

31/1157/565/0000/0تحصيالت

000/0-12/7886/3267/0فاصله مبدا و مقصد

02/511/237/0009/0رفتار مردم در مقصد

18/586/341/0000/0امكانات بهداشتي مقصد

55/511/239/0008/0امكانات آموزشي مقصد

ست كه بين متغيرهايي چون محل سكونت و وضعيت تاهل و منزل مسكوني با قابل ذكر ا

مندي در جمعيت مورد مطالعه رابطه معناداري وجود نداشته و متغيرهاي فوق نيز ميزان رضايت

.لدا از ذكر آن خودداري شده است. رد شده اند
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رگرسيون چندگانه

و را تبيين تغير وابسته مي مستقل ز طريق مشاركت عده اي از متغيرهاتواند ارگرسيون مي 

روش هاي ساخت مدل يكي . مشخص كندرا روي متغير وابسته آن ها اثرات نسبي هر يك از 

به ترتيب مستقلدر اين روش متغيرهاي . استمتغيرهاي مستقل 1ورود گام به گامرگرسيوني 

كه تاثيري در توضيح شوند و متغيرهايي ميزان اهميت در تبيين متغير وابسته وارد معادله مي

براي استفاده از اين روش متغيرهاي اسمي به .مي گردندمتغير وابسته نداشته باشند، خارج 

. وارد تحليل شده اند2تصنعيصورت 

. مندي مهاجران مي باشدمعادله رگرسيوني مربوط به پيش بيني متغير وابسته رضايت6جدول 

اي به شيوه گام به گام وارد معادله شدند و مستقل واسطهجا كل متغيرهاي مستقل زمينه اي و در اين

هاي مذهبي، مدت اقامت، تحصيالت و جنسيت و ساير متغيرهاي فرهنگ پذيري در مقصد، گرايش

متغيرهايي كه در جدول آمده اند، به ترتيب ميزان اهميتي در تبيين متغير وابسته داشته اند، وارد معادله 

البته بايد ذكر كرد كه عدم ورود . متغيرها خارج از معادله قرار گرفتندرگرسيوني شده اند و ساير 

به دليل ممكن است بلكه . ها نمي باشدبه معني كم اهميت بودن آنلزوما متغيرهاي خارج از معادله 

زيرا در . وجود همبستگي بين متغيرهاي خارج از معادله با متغيرهاي درون معادله صورت مي گيرد

همانطور كه . مرحله هدف انتخاب بهترين متغير يا متغيرها براي پيش بيني مي باشدروش مرحله به

متغير حداقل در 7نشان مي دهد كه ضريب بتا براي اين Tمالحظه مي شود، آزمون 7در جدول 

. درصد اطمينان از لحاظ آماري معنادار است95سطح 

. فرهنگ پذيري در مقصد مي باشداولين متغيري كه در معادله رگرسيوني وارد شده است، 

مندي مهاجران همبستگي بااليي وجود نتايج حاصله نشان مي دهد كه بين اين متغير و رضايت

در اين . مي باشد000/0معني داري و 16/6براي اين متغير برابرTمقداردارد، به طوري كه

در مرحله دوم با وارد شدن . بدست آمده است2R/.=23مرحله ميزان ضريب تعيين برابر با 

بدست آمده 52/0مدل برابر هاي مذهبي ضريب همبستگي چندگانه دومين متغير يعني گرايش

1-  Stepwise
2-  Dummy 
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در اين مرحله .  مي باشد002/0برابر و معني داري 1/3براي اين متغير برابرTمقدار. است

حله سوم مدت اقامت وارد معادله در مر. دست آمده استه ب38/0ميزان ضريب تعيين برابر با 

در اين مرحله ميزان .  مي باشد002/0و معني داري 28/4براي اين متغير برابرTمقدار. شد

در گام چهارم با وارد شدن داشتن اقوام . دست آمده استه ب2R/.=41ضريب تعيين برابر با 

در اين مرحله ميزان ضريب تعيين برابر . شد000/0و معني داري 35/5برابرTدر مقصد مقدار

در گام پنجم با وارد شدن متغير رفتار مردم در مقصد . دست آمده استه ب2R=47/0با 

و 23/6براي اين متغير برابرTمقدار. دست آمده استه ب2/0مدل ضريب همبستگي چندگانه 

دست ه ب49/0اين مرحله ميزان ضريب تعيين برابر با در .  مي باشد000/0برابر معني داري 

002/0برابر داري نيو مع22/4برابرTدر گام ششم با وارد شدن تحصيالت مقدار. آمده است

در نهايت با وارد . دست آمده استه ب65/0ر اين مرحله ميزان ضريب تعيين برابر با د. شد

مي 021/0و معني داري 84/2متغير برابربراي اين Tشدن هفتمين متغير يعني جنسيت مقدار

. دست آمده استه ب65/0در اين مرحله ميزان ضريب تعيين برابر با . باشد

است كه حداقل يكي از متغيرهاي مستقل در پيش بيني متغير امر اين گوياي اين و معنادار است Fآماره 

به اين معني است كه Fمعني دار بودن . آزمودTپس بايد تك تك متغيرها را با استفاده از. وابسته مؤثر است

. به طور حتم بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته رابطه خطي مستقيمي وجود دارد

عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني سازگاري اجتماعي مهاجران-6جدول 

ضريب تعيينمعني داريآماره تيبتابيمتغيرگام

49/033/016/6000/023/0مقصدفرهنگ پذيري در1

47/030/01/3007/038/0گرايش هاي مذهبي2

54/026/028/4002/041/0مدت اقامت3

27/1415/035/5000/047/0داشتن اقوام در مقصد4

64/0115/023/6000/049/0رفتار مردم در مقصد5

1/017/022/4002/063/0تحصيالت6

47/019/084/2021/065/0يتجنس7

معني داري مدل= 000/0؛ Fآماره = 076/25ثابت معادله؛  = 53/8
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نتيجه گيري و بحث

. باال بردن رضايت مندي از مهاجرت با بحث جلوگيري يا كاهش مهاجرت مغايرت دارد

و ن معني است كه ما چه بخواهيم و چه نخواهيم مهاجرتي صورت گرفته استه آاين امر ب

اين مهاجرت نيز چه بخواهيم و چه نخواهيم داراي تبعات مثبت و منفي خواهد بود كه 

اين نگرش كه براي جلوگيري از مهاجرت مي بايست، اما. وضوع بحث اين گفتار نيستم

هر چند كه –مهاجران را در وضعيت نامناسبي قرار دارد، ديدگاهي كامالً غير انساني است 

عوامل موثر بر مهاجرت و جلوگيري از «موضوعدو . مسووالن نباشداجراي آن شايد در ذهن

رضايت «و بحث » كاهش آن، به منظور به حداقل رساندن آسيب هاي اجتماعي و حتي ملي

در . از هم تفكيك كرد و جداگانه مورد بررسي قرار دادمي بايست را ، »مندي از مهاجرت

مي دانيم اكثر آن ها از يابد چونكاهش بايد تالش كرد مهاجرت ها به شهرها بحث اول، 

در .مي انجامدمناطق روستايي و كشاورزي صورت مي گيرد و به شغل هاي كاذب در شهر 

مد نظر قرار دهيم و با نگرشي انساني و حتي براي بايد بحث دوم، رضايت از مهاجران را 

را به ميزان ، سعي كنيم كه رضايت از مهاجرت»مهاجرت«جلوگيري از آسيب هاي بيشتر 

. ممكن باال ببريم

با وجود اين كه در اين تحقيق اشاره شد كه مهاجرت علي رغم اين كه اگر بي رويه 

خصوص از مناطق روستايي به شهري، موجب افت اقتصاد در بخش ه صورت گيرد، ب

اين .فوايدي نيز براي مهاجران دارد، اما كشاورزي و در نهايت مشكل براي كشور مي شود

مثالً، مهاجران از كمبود . مهاجرت، حداقل براي خود مهاجران، فوايدي داردنشان داديقتحق

امكانات بهداشتي در مقصد، گاليه داشتند و امكانات آموزشي مقصد را نيز خوب ارزيابي 

با اين حال، اين سوال به . نكرده بودند و در نهايت ميزان رضايت آن ها از مهاجرت كم بود

مهاجران رضايت كمي از مهاجرت خود دارند، باز «ه چرا با وجود اين كه وجود مي آيد ك

براي پاسخ به اين . و به سكونت خود در شهر ادامه مي دهند» حاضر به ترك مقصد نيستند

سوال بايد به نظريه هاي هومنز و پورتر اشاره كرد و در نهايت چنين نتيجه گرفت، كه 

مهاجرت، باز حاضرند شرايط جامعة مقصد را تحمل مهاجران، با وجود عدم رضايت خود از 
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وجود دارد كه در جامعة مبدا، » پاداش هايي«كنند، زيرا در مقصد امكاناتي و به قول هومنز 

بنابراين و بطور كلي، يك فرد مهاجر، ترجيح مي دهد كه . مهاجران از آن برخوردار نبودند

ورت مهاجر باقي بماند، زيرا جامعة مقصد نارضايتي از مهاجرت خود را داشته باشد، ولي به ص

. به او امكاناتي را مي دهد كه در جامعة مبدا از آن برخوردار نبوده است

طور كلي، با توجه به اين كه اكثر مهاجران امكانات آموزشي جامعة مقصد را متوسط و ه ب

ران درآمد متوسطي امكانات بهداشتي آن را نسبتاً ضعيف دانسته اند و از نظر درآمد اكثر مهاج

داشته اند، بايد از آن جا بگريزند و به شهر يا شهرستان هاي ديگري كه هزينة زندگي در آن جا 

در صورتي كه واقعاً چنين نيست . روي آورند و يا به مناطق اصلي خود باز گردندپايين است،

يك عامل پس مي توان به. وآن ها تمايلي به بازگشت به هيچ منطقه اي نشان نمي دهند

اساسي و كليدي اشاره كرد و آن امكان دسترسي به امكانات خدماتي و رفاهي و يا ثروت  

. بيشتر در زمان هاي آتي براي فرزندان و خانواده هايشان است

حال . شناسايي شدند» رضايت مندي از مهاجرت«قيق، برخي از عوامل موثر بر در اين تح

هر چند كه هر امكاناتي كه در –طور اخص ه مهاجران باوالً، هم براي بهبود وضعيت زندگي 

اين زمينه به وجود بيايد در نهايت كل مردم و نه تنها مهاجران از فوايد آن بهره خواهند 

اين كه براي كاهش آسيب هاي ناشي از -كه مهم تر از مورد اول است -و ثانياً -گرفت

كه رضايت مندي از مهاجرت، براي گيرد و سعي شودصورتاتيمهاجرت، مي بايست اقدام

با توجه به نتايج تحقيق مي توان . جلوگيري از كاهش آسيب هاي ناشي از مهاجرت باال رود

.پيشنهادات و راهكارهايي در اين راستا ارائه داد

بيشاتمتوليان امر مي بايست در حومة شهر ايالم اقدام. باال بردن امكانات بهداشتي-1

علي رغم چنين ضرورتي، وجود تنها . انجام دهندرمانگاه و مراكز بهداشتي تري براي تاسيس د

يك بيمارستان در كل شهرستان ايالم و حومه مانع از خدمات رساني به موقع و مناسب به 

. اندتر به اين مكان آمدهخدمات بهداشتي بهكه به اميد استمردم شهرستان خصوصاً مهاجران 

. ز آموزشي نيز از ضرورت هاي اوليه زندگي اجتماعي استكردن مراكبود كيفيت به-2
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بـا هـدف   ي منـاطق حومـة شـهر ايـالم    ي به امـور رفـاهي، اقتصـادي، بهداشـت    رسيدگ-3

نيز بهبود رضايت از زندگي فرد مهاجر به خاطر به تر شدن كيفيـت  از مهاجرت ها و جلوگيري 

. در مبدازندگي ساير افراد خانواده او 

سواالت پرسشنامه تا آن جا كه مقـدور مـي باشـد، نبايـد     : اي تحقيقات آيندهپيشنهاد بر-4

زيرا مهاجران نسبت به اين كلمه پيش داوري دارند و با . دنكلمه مهاجرت را در خود داشته باش

در نتيجـه  . اين كلمه خود را جدا از جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند، فـرض خواهنـد كـرد   

.رسشنامه با مشكالتي همراه خواهد بودكسب اطالعات به وسيلة پ

منابعفهرست 
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