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  1391 بهار، دوم، شماره دومسال 

  83 – 112  صص
  

  mazaki42@yahoo.com                                      )ع(جامعه شناسي دانشگاه امام حسين گروه  دانشيار -1
 15/12/90:  تاريخ پذيرش                                                               13/10/90: تاريخ دريافت

 

   جوامع شهري اثر مهاجرت بر ساخت اجتماعي اقتصادي
  )شاهين شهر با خميني شهرمقايسه : مطالعه موردي( 

  
  1محمدعلي زكيدكتر 

  
 چكيده

و داراي اثرات منفي و مثبـت، دراز مـدت و كوتـاه مـدت      عوامل تغيير جمعيت است مهاجرت يكي از
ادي منطقه مهاجر فرست و مهاجر پـذير وارد مـي          و اين اثرات تغييراتي را در ساختار اجتماعي و اقتص          است
 به تاثير مهاجرت بر ساخت اجتمـاعي و اقتـصادي شـهر شـاهين شـهر در مقايـسه بـا                      حاضردر تحقيق   .كند

خميني شهر پرداخته شده است شاهين شهر از جمله شهرهاي مهاجرپذير است كه سـاالنه افـراد زيـادي بـه      
در ايـن  .ير در ساخت اجتماعي و اقتصادي اين شـهر شـده اسـت         كنند و اين باعث تغي      اين شهر مهاجرت مي   

جامعه آماري مورد مطالعه شهر شاهين شهر به عنـوان يـك            .تحقيق به پيامدهاي مهاجرت پرداخته شده است      
حاضـر از  نـوع تحقيـق   . شهر مهاجر پذير و خميني شهر به عنوان يك جامعه شاهد در نظر گرفته شده است      

آوري اطالعات پرسشنامه است كه از روساي خانوار دو شهر شاهين شهر و خميني             ابزار گرد  و   پيمايشينوع  
ها از آزمون خي دو و آزمـون          در تحليل داده  . است نفر   200تعداد نمونه در هر شهر      . شهر پرسش شده است   

t   هاي شـغلي، بخـشهاي    سمت( ساختار اقتصادي   نشان داده شده كه مهاجرت بر       پژوهش  . استفاده شده است
همبـستگي  ( و هـم چنـين بـر سـاختار اجتمـاعي            )  مالكيت محل سكونت     اقتصادي،ادي، نوع فعاليت    اقتص

 كنترل اجتماعي، كاهش  ها و انحرافات اجتماعي،        آسيب  نگراني از  اجتماعي، ارزشهاي اجتماعي، سن ازدواج،    
 .گـذارد    مـي  تـاثير ) هاي سنتي و امكان ارتقـاء اجتمـاعي         گرايشهمسان همسري، ازدواجهاي درون گروهي،      

نتايج به دست آمده نشان داده است كه شاهين شهر داراي ساخت اجتماعي و اقتصادي متفاوت تري نـسبت                   
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تواند به دليل اين باشد كه شاهين شهر يـك شـهر جديـد مهـاجر پـذير و                     و اين مي   باشد  به خميني شهر مي   
  . ستندخميني شهر يك شهر بومي و قديمي است كه اهالي آن اكثراً غير مهاجر ه

  .اقتصادي، شاهين شهر، خميني شهر- مهاجرت، ساخت اجتماعي:هاي كليدي واژه
  

 له أطرح مس

و داراي اثرات منفي و مثبت، دراز مـدت و   مهاجرت يكي ا زعوامل تغيير جمعيت است
 و اين اثرات تغييراتي را در ساختار اجتمـاعي و اقتـصادي منطقـه مهـاجر                 استكوتاه مدت   

 وارد مي كند و مي تواند از نظر اجتماعي اثراتي مانند افزايش بيكاري،   فرست و مهاجر پذير   
هـاي اجتمـاعي و از نظـر          افزايش جمعيت در مقصد، مشكل تهيـه مـسكن افـزايش آسـيب            

اقتصادي مي تواند اثراتي مانند پايين آمدن در آمدها و تورم داشته و نيروي انساني بيكـار را   
ي انساني مواجه هستند سوق دهد و يا اثرا ت مخـرب            هايي كه با كمبود نيرو      به سمت شهر  

يكـي از پيامـدهاي     . ديگري را نيز در بخشهاي ديگر اجتماعي و اقتـصادي بـه جـا بگـذارد               
مهاجرت تغيير ساخت اقتصادي و اجتماعي است و اين سوال مطرح مي شود كه مهـاجرت         

ي، اجتمـاعي در    چه تاثيري بر ساخت اقتصادي و اجتماعي دارد؟ و تفاوت ساخت اقتـصاد            
ن را موجب   آمهاجرت برحسب شرايطي كه      هاي ديگر چيست؟    هاي مهاجرپذير با شهر     شهر

هاي مختلف و اشكال متنوع روي مي دهد و پيامدهاي متفاوتي را بر جـا             مي گردد به انگيزه   
شود كه طي آن افـرادي         گاهي به مسئله مهاجرت به عنوان فراگردي نگريسته مي         .مي گذارد 
 تحـت تـاثير عوامـل رانـشي از        ،هاي توليد و به ويژه كشاورزي مشغول هستند         شكه در بخ  

يك سو و عوامل كششي از سوي ديگر مكان اوليه خود را به طور دايـم تـرك ودر حـوالي                     
از جملـه   .هاي كاذب و غيـر مولـد جـذب مـي شـوند              ها اسكان يافته و غالبا ً در بخش         شهر

ي جذب بازار كار نمي گردد و اكثراً در بيكـاري           مواردي مانند اينكه جمعيت مهاجر روستاي     
حاشيه نشيني، انحرافات اجتماعي و مـشكالت ناشـي از آنهـا اشـاره              . پنهان به سر مي برند    

 هم اكنون مهاجرتهاي بي رويه و يك سو و متعاقب آن رشد جميعت شـهري موجـب                  .كرد
اي كـشور و    بروز انبوهي از مشكالت به صورت سيستمي شده است كـه تمـامي سـاختاره              
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 سيستم مديريتي و اقتصاد فعلي حاكم بر كشور بدون طرح           .عملكرد آن را در برگرفته است     
 بـا وجـود     .و برنامه توجه ويژه نمي تواند اين مشكالت را حل كند و از خطرات آن بكاهد               

ها و شهرهاي حومـه كـالن    ها افراد كم در آمد به سوي شهر ها در كالن شهر باال بودن هزينه  
ا مي آيند و مسايل و مشكالتي براي آنها بوجود مي آيد و حتي سـاخت اجتمـاعي و                   ه  شهر

اقتصادي آن شهر نيز ممكـن اسـت تغييـر كنـد و شـهر شـاهين شـهر يكـي از ايـن گونـه                          
   .هاست شهر

  
  تحقيق و اهميت ضرورت 

هاي مهاجر پذير اسـت كـه سـاالنه افـراد زيـادي بـه آن              شهر شاهين شهر از جمله شهر     
 در خالل جنگ تحميلي افراد بسياري از جنگ زدگان استان خوزستان و             .ي كنند مهاجرت م 

 در طي سـالها آرام آرام بافـت   .شهرهاي ديگر به اين شهر آمدند  ودر اين شهر ساكن شدند     
 .ادارات و موسسات مختلف در اين شـهر سـاخته شـد           . اجتماعي واقتصادي شهر تغيير كرد    

ر بوجود آمدند و اين تحوالت باعث شده كـه هـم            شهر كهاي صنعتي در اطراف شاهين شه      
 ، تغييـرات اقتـصادي      .اكنون شهر شاهين شهر به يك شـهر بـا ويژگيهـاي خـاص در آيـد                
 از جمله اينكه بيكـاري      .اجتماعي ناشي از مهاجرت مشكالت و مسائلي نيز به همراه داشت          

ون اكثرآنهـا مـستاجر     افزايش پيدا كرد و افراد مهاجر با كمبود مسكن مواجه شدند و هم اكن             
اكثر افراد منبع در آمد پاييني دارند و در مقابل افرادي هم هستند كـه منبـع در آمـد                    . هستند

 باال رفتن سطح تحصيالت افـراد، تغييـر در آداب و            .بااليي دارند و در رفاه زندگي مي كنند       
 در ايـن    .رسوم افراد از ديگر تغييراتي است كه در ساخت اجتماعي شهر ايجاد شـده اسـت               

تحقيق سعي شده است كه اثرات مهاجرت بر ساخت اقتصادي و اجتماعي شاهين شـهر در                
   .مقايسه با خميني شهر كه يك شهر بومي و غير مهاجر پذير است بررسي شود
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  :مباني نظري تحقيق
) 1: هاي مهاجرت سعي دارن به چهار پرسش اساسي پاسخ دهنـد            كليه مطالعات ونظريه  

چه چيزي آنـان    ) 2شود مردم، سرزمين  محل تولدشان را ترك كنند؟            ميچه چيزي موجب    
از چـه منـابعي بـراي مهـاجرت خـود اسـتفاده       ) 3نمايد؟  را به يك مقصد خاص جذب مي  

: 1999زاموديـو،   ( نمايند؟    مهاجران چگونه خود را در محيط جديد ادغام مي        ) 4برند؟ و     مي
3.(  

اجرت، بر حسب دو موضوع كلـي خواهـد         در مقاله حاضر سعي در بررسي نظريات مه       
برخي نظريات مهاجرت سعي در تبيين علل و عوامل مهاجرت داشته اند كـه البتـه بـر                  . بود

)  شهر، مهاجرت بين المللي و مهـاجرت نخبگـان           -مهاجرت روستا ( حسب نوع مهاجرت    
اي برخي ديگر نظريات تالش در تبيين كاركردهـ       . رويكردهاي متنوع و مختلفي وجود دارد     

) مهـاجرت پـذيري و مهـاجرت فرسـتي          ( مهاجرت داشته اند كه بر حسب نوع مهـاجرت          
شود كه اساس تحقيق حاضر تاكيد بـر دسـته دوم نظريـات               ديدگاههاي متفاوتي مشاهده مي   

  :گردد خواهد بود كه البته دسته اول نطريات به صورت اجمالي معرفي مي
  

  علل مهاجرت: دسته اول نظريات
هـاي اجتمـاعي      ن معتقدند كه تمام نيازهاي اجتماعي در چارچوب نظـام         كاركردگرايا-1

كنشگران در هر نظام به نيازهائي باور دارند كه در آن نظام نمي توانند انها               . شوند  آموخته مي 
از اين روي ممكـن اسـت تحـوالت الزم بـراي كـاهش ناهمـاهنگي بـين                  . را برآورده كنند  

درك . گر يـا در نظـام يـا در هـردو اتفـاق بيافتـد              احساس نياز و امكان تحصيل آن در كنش       
هاي بين خصائص فرد و نظام اجتماعي منجر به مهاجرت شخص جهت كـاهش        ناهماهنگي
  ).50: 1368لهسائي زاده، ( شود هاي ساختاري مي ناهماهنگي

در مقابل ديدگاه كاركردگرايان، نظريه مكتـب وابـستگي،         : ديدگاه وابستگي مهاجرت  -2
دانند، زيرا از نظـر آنـان مهـاجرت و توسـعه              ي مهاجرت در ارتباط با هم مي      علل و پيامدها  

ايـن رويكـرد در بحـث       . كنند  نابرابر با يكديگر ارتباط متقابل دارند و يكديگر را تقويت مي          
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ارتبـاط بـا عـدم       هـاي خـود را در       مهاجرت تاكيد خاص بر عدم توسعه داشته اند و تحليل         
هـاي سـنتي      اجرت را نتيجه انتقال ساختي جوامع مبدا از نظام        آنها مه . توسعه ارائه نموده اند   

از ايـن روي    . داند  هاي صنعتي و مدرن و ادغام آنها در نظام سرمايه داري وابسته مي              به نظام 
ها، روي ساخت اقتصاد جهـاني اسـت نـه بـر توسـعه                تكيه اين ديدگاه در بررسي مهاجرت     

 دو دسته عوامـل بـراي بيـان حركـت و       صاحب نظران ديدگاه وابستگي،   .انفرادي يك كشور  
. ( يكي عوامـل تغييـر دهنـده و ديگـري عوامـل ركـودي             : علت مهاجرت در نظر گرفته اند     

  ).165: 1381 و پاپلي يزدي، 55: 1368لهسائي زاده، 
 فرض اصلي مدل و رويكرد مايكل تودارو اين است كه هر مهاجر بالقوه، بـر مبنـاي                  -3

در ايـن تـصميم     . گيرد كه به شهر برود يا نـه         ري تصميم مي  هدف پيشينه سازي درآمد انتظا    
اولي به تفاوت واقعي موجود بـين دسـتمزد در      : گيري دو عامل اقتصادي اصوي نقش دارند      

هاي آمـوزش كـارگران       هاي متفاوت و دوره     شهر و روستا مربوط است كه به دليل مهاجرت        
 بين پرداخت شده به كارگران      در واقع، وجود تبعيض بين دستمزدهاي     . به وجود آمده است   

شهري، در مقايسه با دستمزدهاي كارگران ماهر روستائي، اصـلي هميـشگي در تـصميم بـه                 
دومين عنصر اصلي الگوي مزبور، و مهم تـرين قـسمت   . مهاجرت تشخيص داده شده است 

آن كه در سائر الگوهاي مهاجرت نيست، ميزان احتمال موفقيت هـر مهـاجر در بـه دسـت                    
كليد فهم پديده ظاهرا متناقض مهاجرت مداوم بـه مراكـزي كـه       . ل در شهر است   آوردن شغ 

بيكاري در آنها افزون است، بررسي فراگرد مهاجرت با رهيافت درآمد انتظـاري يـا دائمـي                 
شـود و هـم بـه ميـزان          است كه در آن درآمد انتظارس هم به پرداخت دستمزد مربـوط مـي             

  ).165: 1381پاپلي يزدي، ( ي به دست آورد احتمالي بستگي دارد كه وي بتواند شغل
 نظريه عوامل مياني اورت لي كه عوامل موثر در اخذ تصميم مهـاجرت و فرآينـد آن             -4

عواملي كـه بـا     ) 2عواملي كه با حوزه مبدا ارتباط دارد،        ) 1: كند  را در چهار دسته تقسيم مي     
در هـر حـوزه هوامـل       . صيعوامل شخـ   ) 4موانع بازدارنده و    ) 3حوزه مقصد ارتباط دارد،     

نقطه قوت نظريه لـي، تاكيـد درسـت و بـه            .متعددي در جذب و دفع افراد ان حوزه موثرند        
كننـد    تحت تاثير اين عوامل است كه برخي مهاجرت مي        . جاي وي بر عوامل شخصي است     
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 و پـاپلي يـزدي،      61: 1368لهـسائي زاده،    ( ماننـد     و برخي در محل سكونت خود باقي مـي        
1381 :168(.  

  
  هاي مهاجرت اثرات و پيامد: دسته دوم نظريات

  اثرات اقتصادي مهاجرت
مطالعات انجام شده در مورد تاثيرات مهاجرت بر مهاجرين بر تاثيرات اقتـصادي             برخي  

كنند كه در آمد واقعي و وضعيت شـغلي            بسياري از مهاجرين ادعا مي     .متمركز گرديده است  
 مهاجريني كه همتـراز     .ري كه انتظار داشته اند نيست      هرچند به آن مقدا    .آنها بهتر شده است   

 آنها ممكـن اسـت   .شهروندان يا بهتر از آنها هستند معموال بهتر از مردم مبدا جذب شده اند     
 در يك سـطح اقتـصادي بـاالتر از          ،بهتر آموزش داده شده و با در نظر گرفتن سن و جنس             

 اقتصادي را به عنوان تغيير وضـعيت   تحرك،در بسياري از مطالعات  . شهروندان قرار گيرند  
 .رنـد ب  از بيكاري به اشتغال تعريف كرده و بعضي معيار در آمـد واقعـي بيـشتر را بكـار مـي                    

افرادي كه تحصيالت بيشتري دارند و از نظر اقتصادي بهتر هستند ظاهراً تحـرك اقتـصادي                
ك تجزيه و تحليـل      ي .گردد   تحرك اقتصادي در ميزان در آمد نيز منعكس مي         .باالتري دارند 

جديد نشان داده كه مهاجرين پس از مهاجرت در آمد بيشتري داشته و در ضمن مهـاجرين                 
 تحـصيالت   ،جديد نسبت به مهاجرين قديمي در آمد بيشتري داشته و اين به دليل جـواني                

  .بيشتر و تالش بمنظور احراز مشاغل بهتر بوده است
  

  شا خانواده پيامدهاي مهاجرت براي مهاجر و 
نخست شايان اهميت است كه بايد بين وضعيتي كه يـك مهـاجر زيـستگاهش را تـرك                  

 تمايز قايل ،شوند كرده وبا وضعيتي كه يك خانواده كالً و به صورت يك واحد جابه جا مي              
كند و بقيه اعـضاء خـانواده در همـان جـا بـاقي                در وضعيتي كه يك نفر مهاجرت مي      . شده
 امكان دارد كه اين امر براي افراد باقي مانده          ،مانند      باقي مي   اده اش در آنجا     خانو  ،مانند  مي

 اگر فرد   .شود  هايي داشته باشد كه بيشتر به فراموشي سپرده مي          واحد خانواده يا خانوار پيامد    
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 خواه يـك نوجـوان بـدون در آمـد يـا يـك شـخص                 –مهاجر يكي از اعضاء وابسته باشد       
يابـد مگـر       اعضاء باقي مانده خانوار افزايش مي       مصرف سرانه  –ار  سالخورده بازنشسته از ك   

 زيرا در مصرف يك فـرد كـم شـده         .اينكه بودجه مربوط به فرد مهاجر برايش فرستاده شود        
 ولي عموماً فرد مهـاجر اگـر        .ولي از كار مولد اعضاء باقيمانده خانوار چيزي كم نشده است          

ي كار زاد گاهش را ترك      سرپرست خانواده هم نباشد جوان بزرگسالي است كه در جستجو         
 ، از دست دادن چنين عضوي كه شايد مولد ترين و با سواد ترين فرد خانواده باشد          .كند  مي

 البتـه امكـان دارد كـه اعـضا بـاقي مانـده بـا        .ممكن است توليد سرانه خانوار را پايين آورد   
خودشـان  ان كنند تاسـطح زنـدگي        كمبود عرضه كار خانواده را جبر      ،افزايش كار مولد خود   

 در جايگزين كردن كار مولد كه در نتيجه مهاجرت يك عضو خانواده بـه عمـل                 .پايين نيايد 
هايي ايجاد گردد تا از عامل فعالً كمياب         گوني ممكن است در تكنولوژي موجود دگر      آيد  مي

و تماسـهايي كـه   دسترسي بـه اطالعـات تـازه    . بهتر استفاده شود،كه همان كارخانواده باشد   
 ممكـن اسـت منجـر بـه         ،كند  اجر از طريق او با منطقه مهاجرت شده بر قرار مي          خانواده مه 

هاي مثبتي بر توليد       اين تماسها ممكن است نه تنها تاثير       .مهاجرت اعضاء ديگر خانواده شود    
يل بـه    خانواده را باال ببرد و از اين رو تما         يداشته باشد بلكه گرايشهاي مصرفي ديگر اعضا      

 صـرف   .اري و در نتيجه سطح زندگي را در  دراز مدت پـايين آورد             پس انداز و سرمايه گذ    
 ، باقي مانده خانواده در منطقه خاسـتگاه         يهاي اقتصادي مهاجرت بر اي اعضا       نظر از پيامد  

 در ،تـاثير در تثبيـت بـار وري و ازدواج    :  بـرا ي نمونـه      ،اين امر نتايج ديگـري هـم دارد         
  . فرد مهاجر متاهل باشدصورتي كه

  
  رات اجتماعي مهاجرتثيأت

 اگر  .تحوالت اجتماعي و اقتصادي كه يك مهاجر تجربه مي كند تابع يكديگر مي باشند             
چه نمي توان بين عوامل اقتصادي و اجتماعي مرز مشخص قائل شد، امـا منظـور از نتـايج                   
اجتماعي، تغييرات در شبكه، الگو و نگـرش در مـورد روابـط اجتمـاعي اسـت كـه شـامل                     

 مهـاجران ا در خانواده و در روابط با اشخاص ديگر و همسايگان است بـراي               تغييرات نقشه 
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 شهري  مهم ترين تغيرات اجتماعي تغيير از شيوه زنـدگي روسـتايي بـه شـيوه                  –روستايي  
 شهري نيز ممكن است تغييرات ناشـي از سـكونت           – شهري   مهاجران .زندگي شهري است  
  . و در آمد نيز تاثير مي گذرادعوامل اجتماعي بر اشتغال. مجدد را تجربه كنند

 مـي   مهـاجران هيچ شكي نيست كه بستگان كمك اساسي به         : اهميت بستگان و دوستان   
 در بدو ورود پيش آنها مي مانند تـاثير بـسيار زيـادي دريـافتن                مهاجران اشخاصي كه    .كنند

  جاذبه همزيستي مهاجر با بستگان غالبـاً بـه قـدري قـوي    .سريع شغل و محل مناسب دارند 
است كه حتي اگر اين امر شانس اشتغال مهاجر را پـايين آورد در نزديكـي آنهـا در حومـه                     

 دوستان و اقوام در شهر سازگاري مهاجر با شهر را به طرق مختلف تسهيل               .شهرها مي ماند  
 آنها كمكهاي نقدي يا جنسي را به خانواده تا يافتن منبـع در آمـد، تـامين مـسكن                    .مي كنند 

تسهيل انتقال از رسوم روستاي به شهري و شايد در امر مهم كاريابي ادامـه            موقتي يا دائمي،    
 در بدو ورود به جامعه جديد به بستگان يا دوستان اتكا كـرده امـا                مهاجراناگرچه  .مي دهند 

در محل جديد دوستهاي جديد پيدا مي كنند كه اين دوستان جديد منبع رضايت بيشتري از                
   )72: 1372فيندلي؛. ( مي شوندمهاجران

افـزايش يـا كـاهش تعـداد     ) الـف  :از ديگر پيامدها مي توان به موارد زير اشاره كـرد   
 در داخـل مرزهـاي يـك     مهاجرتها چه به صورت بين المللي جريان يابنـد و چـه        :جمعيت

كشور رخ دهند همواره موجب كاهش جمعيت نواحي مهاجر فرسـت و افـزايش جمعيـت                
ايش و كاهش در مواردي كند و مـستمر و در مـواردي           اين افز  .شوند  نواحي مهاجر پذير مي   
توان ا زمهاجرتهاي روستا شـهري در          از جريانات آرام و طوالني مي      .نيز تند و مقطعي است    

بتـدريج    ، تفاوت سـطح توسـعه و چگـونگي بـازار كـار        .كشورهاي در حال توسعه ياد كرد     
 در مقابل اين نـوع      .كند  ها مي ها و نقاط پيراموني آن      بخشي از جمعيت روستايي را روانه شهر      

ارند كه به داليل مختلـف در   يابد مهاجرتهايي نيز وجود د      ها كه به ارامي جريان مي      مهاجرت
كنند و مـسايل   يك دوره كوتاه مدت سيل عظيمي از مهاجران را راهي سرزمنيهاي معيني مي   

راهم و مشكالت خاصي را چه بـراي مهـاجران و چـه بـراي سـرزمينهاي پـذيراي آنـان فـ                     
ايـن تغييـر عمـدتا ً بـه دو       : تغيير تركيب جميعت  ) ب .)170 : 1380زنجـاني ؛     (.آورند  مي
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كنـد و تغييـر در        صورت تغييردر تركيب جنسي و تغيير در تركيب سـني خـود نمـايي مـي               
آورد در مـواردي      تركيب قوميتها و ويژگيهـاي اقتـصادي و اجتمـاعي را نيـز بـه دنبـال مـي                  

گيرد و تاثير چنداني برتركيب جنسي و سني جمعيـت            ي انجام مي  مهاجرتها به شكل خانوار   
 تفاوتهـاي بـارزي بـا سـاختار         ،باقي نمي گذارد مگر آنكه ساختار جمعيتي مبدا مهـاجرتي           

 ولـي در بـسياري از مـوارد نـسبت مـردان در بـين                .جمعيتي مقصد مهاجرتي داشـته باشـد      
ت باعث افزايش نـسبت جنـسي        در اين حالت مهاجر    . بيش از نسبت زنان است     ،مهاجران  

ــذير و كــاهش آن در منطقــه مهــاجرت فر   .شــود ســت مــيجمعيــت در منطقــه مهــاجر پ
تـسريع رشـد جميعـت شـهري و تخفيـف رشـد جمعيـت               ) ج. )176 : 1380زنجاني؛(

 مهاجرتها يكي از عوامل برانگيزنده رشد جميعت شهري بوده و مهـاجران اغلـب            :روستايي
 اثـر  .زننـد   بويژه شهرهاي بزرگ بـه ايـن اقـدام دسـت مـي           به قصد استقرار در نقاط شهري     

هاي عقب مانـد ه بمراتـب بـيش از كـشورهاي              مهاجرتها بر رشد جميعت شهري در كشور      
تنــوع فرهنگــي و انتقــال تجربيــات و ) د .)178 : 1380زنجــاني ؛ (.توســعه يافتــه اســت

گ و تمـدنهاي مختلـف      هاي عمده مهاجرتي از آشنايي مردم با فرهن          يكي از پيامد   :نوآوريها
 گرچه پذيرش فرهنگي گوناگون بوسيله مهاجران و ساكنان بومي در ابتدا با مقاومـت               .است

 آنچه كه در آغاز بـه شـكل برخـورد تمـدنها خـود               ،هاي منفي همراه است       و عكس العمل  
شود  و از بده بستانهاي آنها فرهنگهاي          به تدريج به تعالي فرهنگي تبديل مي      ،كند    نمايي مي 

شورهاي هاي عمده كـ   اختالط قومي و فرهنگي يكي از ويژگي       .آيد  متعالي تري به وجود مي    
 تبـادل فرهنگـي بـين اقـوام مختلـف در كـشورهايي كـه تحـت تـاثير                    .مهاجر پـذير اسـت    

مهاجرتهاي سياسي سلطه گر قرا ر ميگيرند از روال عادي خارج شده وبـه نـوعي اسـتيالي                  
هـاي    پيامد)  ه.)183 : 1380زنجاني   ( .شود   تبديل مي  فرهنگي قوم مهاجر بر ساكنان بومي     

از عمـده تـرين پيامـدهاي اقتـصادي مهاجرتهـا تفـاوت             : اقتصادي و اجتماعي مهاجرتهـا    
 كه نوعي دو گانگي بازار كار را ،دستمزدها و شرايط كاري مهاجران با گارگران بومي است        

راي مهاجرن يكسان نيست و ايـن        در برخي از كشورها امكان كار و فعاليت ب         .آورد  پيش مي 
 از نظـر اجتمـاعي      .گـذارد    روبـه كـاهش مـي      ،تفاوت هر چه قدمت مهاجرتي افزايش يابد        
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هـاي الزم بـراي حفـظ خقـوق بـشر             مهاجرت نوعي كثرت گرايي در جامعه و استقرار نهاد        
هـاي موجـود دربـاره ارتكـاب بيـشتر مهـاجران بـه رفتارهـاي                   پـيش داوري   .شود  منجر مي 
بـه نـوعي بـه      كنـد و       افراط گريهاي ملي گرايي را تعـديل مـي         ،برد    نه را از بين مي    بزهكارا

   )185: 1380 ،زنجاني ( .شود اشتراك همگاني در زندگي اجتماعي منجر مي
  

  مدل فرآيندي مهاجرت
پس از انجام تحقيقات متعددي در كشورهاي افريقائي و به طور خـاص             ) 2010(دهاس  

ويائي دروني فرآيندهاي مهاجرت پرداخته كه البته به آزمون اين كشور مركش به ارائه مدل پ    
سعي دهاس برآن   . نيز توجه شده است   ) 2009( هاي بين المللي      مدل در خصوص مهاجرت   

هاي بازخورد اثرات بيروني و محتوائي مهاجرت بپـردازد     بوده كه به تبيين مهمترين مكانسيم     
بر اساس مدل مفهومي دهـاس، نقطـه        . ت باشد تا در نهايت قادر به تحليل پيامدهاي مهاجر       

باشد كه اثرات بيروني ناشي از محتواي كالن، سه           آغازين تحليل مهاجرت از سطح كالن مي      
( ، محتـواي جامعـه مهـاجر پـذير          )هـا و صـنعت مهـاجرت        شـبكه ( بخش سـاختار ميـاني      

ق يـا   اجتماعـات، منـاط   ( ، محتواي جامعه مهـاجر فرسـت        )اجتماعات، همسايگان و شهرها   
را تحت تاثير قرارداده و اين سـه بخـش در پديـده مهـاجرت تـاثير گذاشـته و                    ) همسايگان

روابط متقابلي بين سه بخش مورد نظر و مهـاجرت          . گردد  موجب شكل گيري مهاجرت مي    
وجود داشته به گونه اي كه اين سه بخش در پديده مهاجرت تاثير داشته و  از سوئي ديگـر                    

امعه مهاجر پذير و جامعه مهاجر فرست بخش از طريق پويائي           مهاجرت نيز در دو بخش ج     
هاي دروني درون زا تاثير گذار خواهـد          دروني محتوائي و در ساختار مياني از طريق پويائي        

  ).1نمودار شماره ( بود
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چارچوب مفهومي مكانيسم بازخورد محتوائي و بيروني فرآيند مهاجرت ) 1نمودار شماره

  )2010دهاس، (
  

  تحقيقات مهاجرت در ايران
 مـورد   10( ي تحـصيلي    هـا    پايـان نامـه    21  ،در بررسي خـود   ) 1385(قاسمي اردهائي   

دانشگاه تهران كه در زمينه علل      )  مورد كارشناسي ارشد و يك مورد دكتري         10كارشناسي،  
فـرا تحليـل    بـا اسـتفاده از روش       ) جامعه آماري (مهاجرت روستاييان به شهرها نوشته شده       

در ديدي كلي، علل تاثيرگذار بر مهاجرت روستاييان به شهرها در ايـران از              .بررسي شده اند  
 كـشاورزي قابـل     - فرهنگـي، جمعيـت شـناختي و طبيعـي         -چهار بعد؛ اقتصادي، اجتماعي   

بررسي است كه از اين ميان بعد اقتصادي نقش عمده اي ايفا مـي كنـد و پـس از آن ابعـاد                       
ابعاد فوق برحـسب    .  كشاورزي و جمعيت شناختي قرار دارند      -، طبيعي  فرهنگي -اجتماعي
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عوامل جاذبه، دافعه، تبعي و شخصي قابل تقسيم بندي است كه عامل دافعه روستايي بـيش                
 شهر موثر بوده است و سـپس عوامـل جاذبـه شـهري،              -از ساير عوامل در مهاجرت روستا     

 كشاورزي  - بيشتر ابعاد اقتصادي، طبيعي    ي روستايي نيز  ها  دافعه. شخصي و تبعي قرار دارند    
  . فرهنگي دارند-و اجتماعي

به فرا تحليل مطالعـات انجـام شـده در زمينـه جـذب نخبگـان و                 ) 1386(ذاكر صالحي   
پيشگيري از مهاجرت آنان پرداخته كه براي سازماندهي پژوهش خـود پـس از مراجعـه بـه              

د و مدارك علمي كـشور و پايگاههـاي         ي علوم انساني و مركز اسنا     ها  ي دانشكده ها  كتابخانه
 اثر علمي داخل    48اينترنتي نشريات علمي داخل كشور و جستجوي آزاد در شبكه اينترنت            

 مقالـه انتخـاب، تهيـه و مطالعـه          - پايان نامـه   23 طرح پژوهشي و     19 كتاب،   6كشور شامل   
جـام شـده    نتايج تحقيق از نظر موضوعي بيانگر آن بـوده كـه بيـشترين مطالعـات ان               . گرديد

، جـذب ونگهـداري     ) درصد 2/56( اختصاص به مباحث بررسي علل فرار مغزها و آثار آن           
( و بررسي نگرش يا گرايش به مهاجرت نخبگـان          )  درصد 6/16( نيروي انساني متخصص    

اختـصاص بـه دوره     )  درصـد  5/89( داشته است اكثر تحقيقات مورد بررسـي        )  درصد 3/8
  . به بعد بوده است1367زماني 
طالعات تحقيق حاضر در خصوص تحقيقات در حوزه مهاجرت در ايران بررسي شده             ا

كه اطالعات مورد نظر، دسته بندي موضوعي شده  و در نهايت مـورد تحليـل قـرار گرفتـه                    
جامعه آماري كليه مقاالت منتشر شده در مجالت علمي پژوهشي ثبت شده در پايگـاه              .است

تعـداد  (  در حوزه مهـاجرت      1 علمي جهاد دانشگاهي   اطالع رساني اينترنتي پايگاه اطالعات    
 گـزارش و ثبـت   1390 تا پايان پائيز سـال  1378در نظر گرفته شده كه تا از سال         )  مقاله 94

بيشترين تحقيقات مهاجرت در ايران به ترتيب اختصاص به سه حوزه مهـاجران             .شده است 
و )  درصـد    22 ( شـهر - مهـاجرت روسـتا    ،) درصـد  31( اجتمـاعي آنهـا      -و ابعاد فرهنگـي   

  ).1جدول شماره ( داشته اند )  درصد 16( مهاجرت نخبگان 
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رحسب ب 1378-90 طي سالهاي درايرانتحقيقات مهاجرت توزيع فراواني ) 1جدول شماره
  هاي پژوهشي گرايش

  درصد  تعداد  هاي پژوهشي گرايش  رديف

  16  15  مهاجرت نخبگان  1

  2  2  مهاجرت بين المللي  2

  31  29   اجتماعي آنها-و ابعاد فرهنگي) جرين مها( مهاجران   3

  22  21   شهري-مهاجرت روستا  4

  8  8  به مهاجرت) تمايل ( نگرش و گرايش   5

  7  6  مهاجرت گروهها و قشرها اجتماعي خاص  6

  6  5  مهاجرت تهران و خوزستان  7

  8  8  سائر موارد  8

  100  94  جمع كل  

  www.sid.ir: منبع
  

 1381 درصد تحقيقات مهاجرت در ايران تا سال 16شان داده كه ي تحقيق ن ها  نتايج داده 
 درصـد   23.  داشته است  1382-83 درصد اختصاص به سالهاي      12منتشر شده در حالي كه      

 32(  به چاپ رسيده و بيش از يك سـوم           1386-87مقاالت مهاجرت در ايران طي سالهاي       
يج پـژوهش بيـانگر رونـد       نتـا .  منتـشر گرديـده اسـت      1390 تا   1388مقاالت سال   ) درصد  

 تا  1378صعودي در چاپ مقاالت علمي پژوهشي در حوزه مهاجرت در ايران طي سالهاي              
   ).2جدول شماره (  بوده است 1390
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 و به تعدادر حسب سال چاپ ب  درايرانتحقيقات مهاجرتتوزيع فراواني  )2جدول شماره 
  درصد

  درصد  تعداد  سال چاپ مقاله  درصد  تعداد  سال چاپ مقاله
  23  22  1386-87سال   5  5  1378-79سال 
  32  30  1388-90سال   11  10  1380 -81سال 
  100  94  جمع كل  12  11  1382-83سال 
  17  16  1384-85سال 

  
، بـه تبـع   مهـاجران نتايج پژوهشها نشان مي دهد كه خودكـشي در گروههـاي جمعيتـي      

 پژوهش علي فخاري    .ده است پيامدهاي اجتماعي و بهداشتي مهاجرت، نمود بارزي پيدا كر        
به عنوان بخشي از يك پروژه تحقيقي كالن در مـورد خودكـشي، كـه               ) 1388( و همكاران   

نشان داده است تعداد افراد اقدام كننده به خودكـشي در ميـان گروههـاي جمعيـت مهـاجر                   
در مقاله خود سـعي بـر آن داشـته كـه  بـه دنبـال ايـن                   ) 1388( قاسمي سياني   .بيشتر است 

باشد كه مهاجرت جوانـان از روسـتا چـه پيامـدها و آثـاري بـر مهـاجران و جوامـع                       مساله
 تحليلي و به صـورت      -با استفاده از روش توصيفي    . مهاجرپذير و مهاجرفرست داشته است    

پيمايشي پيامدهاي مهاجرت جوانان در سه حوزه اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي بررسـي               
ت چون بهبود وضعيت اقتصادي، افـزايش آگـاهي         نتايج تحقيق دو نوع پيامد مثب     .شده است 

جوانان، آموزش بهتر، روابط اجتماعي و گذران اوقات فراغت جوانان و منفي قطـع ارتبـاط                
جوان با خانواده خود در روستا و مسايل مرتبط با آن به بر هم خـوردن نـسبت جنـسي در                     

ي اجتمـاعي در هـر يـك از    هـا  روستاها و شهرها و آثار ديگري چـون بزهكـاري و آسـيب    
به بررسي پديده مهاجرت و آثار آن بـر  ) 1388( پژوهش طيبي نيا . را نشان مي دهد  ها  حوزه

هـدف تعيـين ميـزان تغييـرات اقتـصادي،          . خانوارهاي مهاجر به شهر تهران پرداخته اسـت       
ر ي مختلف محيطي د   ها  اجتماعي و فرهنگي مهاجران و ميزان تاثير پذيري مهاجران از جنبه          

نتـايج  .ي اجتماعي، اخالقي، رفاهي و نگرشي در مقايسه با افراد بومي اسـت            ها  قالب تفاوت 
پژوهش نشان مي دهد كـه رابطـه معنـي داري بـين تحـرك اجتمـاعي و پايگـاه اجتمـاعي                      

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  
  

  97 /  جوامع شهرياثر مهاجرت بر ساخت اجتماعي اقتصادي
  

 

همچنين بين تغيير وضعيت اخالقي مهـاجران و افـراد بـومي تفـاوت              . مهاجران وجود دارد  
ريان تحليل مسير ميزان اثرات متغيرهـا بـر تغييـر وضـعيت             معني داري وجود دارد كه در ج      

مهاجر و سپس ارزيابي مجدد فرد مهـاجر و در نهايـت، تـاثير آن بـر تمايـل بـه مهـاجرت                       
با هـدف   ) 1390( پژوهش ابراهيم زاده و همكاران      .معكوس و ماندگاري بررسي شده است     

فهـوم بنيـادي تحليـل    دو م(پي بردن به علل مهاجرت و چگونگي نقش دسترسي و مسافت     
ي تحقيـق عـالوه بـر       ها  يافته. صورت گرفته است   ها  از شهر نورآباد در اين مهاجرت     ) مكاني

اينكه نمايانگر رابطه بين كمبود خدمات به عنوان انگيزه عمده در مهاجرفرسـتي روسـتاهاي       
 مورد مطالعه است، بلكه نقش موثر فاصله و دسترسي از شهر را در كمبود خدمات روستايي

 .و نتيجتا مهاجرت محرز مي سازد

پديده مهاجرت بويژه در كشورهاي جهان سوم يك مشكل و معضل اجتمـاعي و داراي               
عمده تحقيقات صورت گرفتـه در مـورد مهـاجرت بـا تمركـز بـر                .پيامدهايي متفاوت است  

امـا مهـاجرت بـه علـت     . ي منفي آن، به دنبال راه حلي براي كاهش آن بـوده اسـت            ها  پيامد
ميـزان رضـايت منـدي يـا     . يي كه براي مهاجران داشته همچنان ادامه يافته است        ها  يكاركرد

عدم رضايت مهاجران از مهاجرت مي تواند نشانه اي از كاركرد مثبـت يـا منفـي آن بـراي                    
سـعي در بررسـي ميـزان       ) 1390( تحقيق زاهد زاهداني و خورشـيدي       . مهاجران تلقي شود  

نور آباد ممسني داشته و هم چنين نسبت آن با ديگر            شهر   مهاجرانرضايتمندي از مهاجرت    
در تحليل رگرسيون چنـدمتغيره نيـز پـنج         .عوامل اقتصادي، اجتماعي و جمعيتي داشته است      

عامل داشتن اقوام در مقصد، امكانات آموزشي مقصد، امكانات بهداشـتي مقـصد، درآمـد و                
  . تاثير را داشتندرفتار مردم شهر مبدا بر متغير رضايتمندي مهاجران  بيشترين

  
  چارچوب روش تحقيق
پرســشنامه ابــزار جمــع آوري اطالعــات  پيمايــشي و نــوع تحقيــقپــژوهش حاضــر از 

جامعه آماري،جامعه مورد مطالعه از روساي خانوار ساكن شاهين شهر به عنـوان يـك               .است
شهر مهاجر پذير و روساي خانوار ساكن خميني شهر به عنوان جامعـه شـاهد غيـر مهـاجر                   
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 نمونه متعلق به سرپرستان خانوار شـاهين        200 نفر است كه     400 تعداد نمونه    .ست است فر
تعداد خانوار ساكن . باشد  نمونه متعلق به سرپرستان خانوار خميني شهر مي20شهر و تعداد 
براي افـزايش ضـريب     .  خانوار مي باشد   57569 خانوار و خميني شهر      33534شاهين شهر   

 نفر در نظر    200كه براي اطمينان    شد،     لحاظ مي  خانوار در هر شهر    191اطمينان تحقيق بايد    
 بـراي تحليـل و      Tدر روش تجزيه و تحليل اطالعات از آزمون خي دو و آزمون             .گرفته شد 
  .شود ها استفاده مي آزمون داده

  
 هاي مورد مطالعه متغير

  )ته وابس(       ساخت اجتماعي          )               مستقل  (  مهاجرت
  )وابسته (              ساخت اقتصادي     )              مستقل ( مهاجرت 

  
  تعريف عملياتي

مجموعه روابطي كه باعث ساخت اسكلت اصـلي اقتـصادي شـامل             : ساخت اقتصادي 
 ، گروههـاي شـغلي      – نوع توليد    – صنعت خدمات است و روي نوع معشيت         ،كشاورزي  

 .گذارد  زمينهاي كشاورزي و غيره اثر مي،سوختي معدني و  منابع،سمتهاي شغلي 

  
  
  
  
 
 

مجموعه روابطي كه روي بخشهاي اجتماعي جامعه اثر دارد كه شامل : ساخت اجتماعي
 ،ارزشهاي اجتماعي، كنترل اجتماعي، همبستگي اجتماعي، گرايشهاي سـنتي، سـن ازدواج             

ساخت 
 اقتصادي

 وضع شغلي

 ي اقتصادي هابخش ي شغليها گروه

 مالكيت محل سكونت
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شـود و     هاي درون گروهي و غيره مـي        واج اشتغال زنان، ارتقاء اجتماعي، ازد     ،ابعاد خانواده   
  .گذارد تغيير در ساخت اجتماعي بر روي آنها اثر مي

  
 هاي تحقيق يافتهتجزيه و تحليل 

  جنس
 درصـد   12نسبت زنان سرپرست خانواده در شاهين شهركه شهر  مهاجر پذير مي باشد              

 32نواده  و در مقابل در خميني شهر نسبت زنان سرپرست خا         % 88است و مردان سرپرست     
  ).3جدول شماره (  درصد است 68درصد است و مردان 

  

  
  

  سطوح جامعه پذيري بر حسب نوع خانواده شهري)3شمارهجدول 
  جنس  خميني شهر  شاهين شهر

  درصد  تعداد  درصد تعداد  سرپرست خانواده
  68  132  88  176  مرد
  32  63  12  24  زن

  100  195  100  200  جمع كل
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، 4شماره  با توجه به جدول     سرپرست خانواده تحقيق،    ليت  وع فعا در خصوص بررسي ن   
اسـت و از   درصـد  71 در صد شاغلين در شاهين شهر كه يـك شـهر مهـاجر پـذير اسـت            

 امـا در مقابـل      .خميني شهر كه مهاجر پذير نيست و يـك شـهر بـومي اسـت بيـشتر اسـت                  
ت بيكار در   جمعيت بيكار در جستجوي كار و غير فعال در خميني شهر بيشتر است و جمي              

توان نتيجه گرفـت  كـه در           مي .است% 7/32 است و جمعيت غير فعال       7/11جستجوي كار   
شهرمهاجر پذير در صد شاغالن بيشتر است تا يك شهر بومي و شـهري كـه مهـاجر پـذير                    

  .نيست
  

  سطوح جامعه پذيري بر حسب نوع خانواده شهري)4شمارهجدول 
  نوع فعاليت  يني شهرخم  شاهين شهر

  درصد  تعداد  درصد تعداد  سرپرست خانواده
  56  109  71  143  شاغل

  12  23  4  8  بيكار در جستجوي كار
  32  64  25  49  غيرفعال
  100  196  100  200  جمع كل

  
  .هاي مهاجر پذير متفاوت است نوع مشاغل در شهر:فرضيه 

با توجه بـه    در خصوص بررسي نوع شغل سرپرست خانواده، در راستاي آزمون فرضيه            
ج بدست آمده مي توان اين گونه بيان كرد كه درشهر شاهين شـهر بيـشترين سرپرسـتان                 نتاي

خانواده داراي شغل آزاد هستند و هيچ كدام از آنها خانه دار نيستند و به خاطر وجود مراكز                  
دولتي تعدادي به نسبت باالي سرپرستان نيز كارمند هستند و تعداد كمي ازايـن سرپرسـتان                

اين درخميني شهر به اين شكل اسـت كـه تعـداد افـراد داراي شـغل آزاد        اما  . كارگر هستند 
بـا توجـه بـه      ( بيشتر است و تعدادي از سرپرستان نيـز خانـه دار هـستند كـه ايـن تعـداد                    

متعلق به زنان سرپرست خـانواده اي اسـت كـه شوهرانـشان در قيـد حيـات        ) ها    پرسشنامه
د و با حقوقي كه از طرف دولت به آنهـا داده  هستند اما به دليل از كارافتادگي در منزل هستن      

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  
  

  101 /  جوامع شهرياثر مهاجرت بر ساخت اجتماعي اقتصادي
  

 

مي شود زندگي مي كنند، و در ايـن وضـعيت كـه شـوهر از كـار افتـاده و يـا فلـج اسـت                           
 بـه خـاطر وجـود كارخانـه         .سرپرست خانواده زن است و تعدادي از آنها خانه دار هـستند           

كـارگر  جات در اطراف خميني شهر تعداد بيشتري از سرپرستان نـسبت بـه شـاهين شـهر،                  
 است نشان دهنده ايـن اسـت كـه    000/0هستند و باالخره، با توجه به سطح معني داري كه           

   )5جدول شماره (  .تفاوت معني داري بين دو شهر وجود دارد و فرضيه تاييد مي شود
  

   توزيع نوع شغل سرپرست خانواده بر حسب نوع خانواده شهري)5شمارهجدول 
  نوع شغل  خميني شهر  هرشاهين ش

  درصد  تعداد  درصد تعداد  سرپرست خانواده
  36  42  41  62  كارمند
  18  21  7  11  كارگر
  39  45  52  78  آزاد

  7  8  0  0  خانه دار
  100  116  100  151  جمع كل

   خي دوآزمونآماره سطح معنادار= 0/ 000خي دو     آزمون آماره مقدار= 573/19
  

  .جر پذير متفاوت استهاي مها در شهر) هاي شغلي  سمت(وضع شغلي : فرضيه 
توان اين گونه بيان كرد كه در         با توجه به نتايج بدست آمده مي      در راستاي آزمون فرضيه     

شاهين شهر وضعيت شغلي متفاوت است با شهر خميني شهربه اين صورت كه در شـاهين                
( هاي شغلي زير مشغول بـه فعاليـت هـستند و نـسبت آنهـا                  شهر افراد بيشتري در وضيعت    

 باتوجه بـه اينكـه سـطح معنـي داري در ايـن              .در خميني شهر كمتر است    ) لي  وضعيت شغ 
شود و بين نوع شهر و وضعيت        دهد كه فرضيه ما تاييد مي        است اين نشان مي    002/0فرضيه  

هاي مهـاجر     شغلي وضعيت وابستگي وجود دارد و بيانگر اين است كه وضع شغلي در شهر             
  )6جدول شماره  (پذير متفاوت است
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   توزيع وضع شغلي سرپرست خانواده بر حسب نوع خانواده شهري)6شماره جدول
  شغلي) سمت ( وضع  خميني شهر  شاهين شهر

  درصد  تعداد  درصد تعداد  سرپرست خانواده
  14  16  21  36  كارفرما

  32  37  21  36  كاركن مستقل
  14  16  29  49  مزدبگير بخش خصوصي
  40  46  29  49  مزدبگير بخش عمومي

  100  115  100  170  جمع كل
   خي دوآزمونآماره سطح معنادار = 002/0خي دو      آزمون آماره مقدار= 480/14

  .هاي مهاجر پذير متفاوت است در شهر) بخشهاي اقتصادي( تركيب فعاليت : فرضيه 
توان اين گونه نتيجـه گرفـت         با توجه به نتايج حاصل شده مي      در راستاي آزمون فرضيه     

اينكه يك شهر نوساز است افراد كمتري به كشاورزي و صنعت            خاطركه در شاهين شهر به      
مشغول هستند و در بخش خدمات تعداد بيشتري به فعاليت مشغول هستند ولي در خمينـي    
شهر به دليل اينكه يك شهر بومي و در قـديم روسـتا بـوده اسـت زمينهـاي كـشاورزي در                      

تري نيـز در اطـراف ايـن شـهر          اطراف آن بيشتر است و همچنين كارخانه جات صنعتي بيش         
وجود دارد و به خاطر همين افراد بيشتري به حرفه كشاورزي و صنعت مـشغول هـستند و                  

شود و    دهد اين فرضيه تاييد مي       نشان مي  005/0طبق آزمون خي دو كه سطح معني داري را          
توان گفت كه بين سرپرست خانواده و فعاليت در بخشهاي اقتـصادي وابـستگي وجـود                  مي
  .هاي مهاجر پذير متفاوت است در شهر) بخشهاي اقتصادي (عاليت د و تركيب فدار

   توزيع تركيب فعاليت اقتصادي سرپرست خانواده بر حسب نوع خانواده شهري)7شمارهجدول 
  بخش اقتصادي  خميني شهر  شاهين شهر

  درصد  تعداد  درصد تعداد  سرپرست خانواده
  13  14  4  5  بخش كشاورزي
  48  53  39  53  بخش صنعت
  40  44  57  44  بخش خدمات
  100  111  100  129  جمع كل

   خي دوآزمونآماره سطح معنادار= 0/ 005خي دو     آزمون آماره مقدار= 688/10
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  .مالكيت محل سكونت در شهرهاي مهاجرپذير كمتر است :فرضيه
 شـهر   مي توان بيان كرد كـه در شـاهين        از آماره استنباطي،    با توجه به نتايج بدست آمده       

نسبت به خميني شهر تعداد كمتري منزل شخصي و تعداد بيشتري منزل استيجاري دارنـد و        
در خميني شهر تعداد بيشتري از سرپرستان خانواده داراي منزل شخـصي و تعـداد كمتـري                 
منزل استيجاري دارند و با توجه به اينكه اين نتايج نشان مي دهد كه افراد مهاجرپذير كمتـر                

 اسـت در    018/0محل سكونت هستند اما به دليل اينكـه سـطح معنـي داري              داراي مالكيت   
   )8جدول شماره (. نتيجه اين فرضيه رد مي شود

  
   توزيع محل سكونت سرپرست خانواده بر حسب نوع خانواده شهري)8شمارهجدول 

  نوع محل سكونت  خميني شهر  شاهين شهر
  درصد  تعداد  درصد تعداد  سرپرست خانواده

  71  135  58  116  شخصي
  24  46  38  75  استيجاري
  3  6  3  7  سازماني
  2  4  1  1  موقوفه اي
  100  191  100  199  جمع كل

   خي دوآزمونآماره سطح معنادار= 0/ 018خي دو     آزمون آماره مقدار= 106/10
  .هاي مهاجر پذير كمتر است ازدواجهاي درون گروهي در شهر: فرضيه 

 .مـي باشـد   درصـد   43و در خميني شـهر       درصد   30 ازدواج فاميلي در شهر شاهين شهر     
 ايـن   .اسـت % 56و در خمينـي شـهر       % 70همچنين ازدواجهاي غير فاميلي در شاهين شـهر         

هاي مهاجر پذير به خاطر اينكه افـراد مهـاجرت مـي كننـد،                نتايج نشان مي دهد كه در شهر      
فـراد مهـاجر تمايـل      مقداري از سنتها كه يكي از آنها ازدواج فاميلي است كمتر مي شود و ا              

هـاي بـومي و       بيشتري پيدا مي كنند كه ازدواج غير فاميلي داشته باشند اما بر عكس در شهر              
غير مهاجر فرست مثل خميني شهر به دليل پايبندي به سنتها ازدواج فاميلي بيـشر از ازدواج         

ايـن   با توجه به سطع معني دار ي كـه در            . )9جدول شماره    ( غير فاميلي صورت مي گيرد    
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شود كه بين ازدواج درون گروهـي و مهـاجرت             است اين فرضيه تاييد مي     004/0آزمون كه   
  .وابستگي وجود دارد

  
   توزيع نوع ازدواج سرپرست خانواده بر حسب نوع خانواده شهري)9شمارهجدول 

  نوع ازدواج  خميني شهر  شاهين شهر
  درصد  تعداد  درصد تعداد  سرپرست خانواده
  43  85  30  58  ازدواج فاميلي

  56  111  70  136  ازدواج غير فاميلي
  100  196  100  194  جمع كل

   خي دوآزمونآماره سطح معنادار= 004/0خي دو    آزمون آماره مقدار= 61/7
  .هاي مهاجر پذير بيشتر است سن ازدواج در شهر: فرضيه

ه اسـت   سن سرپرستان در شاهين شهر بيشتر از خميني شهر بود          تحقيق   با توجه به نتايج   
و سن ازدواج در شاهين شهر باالتر از خميني شهر است و اين ممكن است  بـه ايـن دليـل                
باشد كه به خاطر قرارگرفتن در يك محيط جديد فرزنـدان بـه خـاطر بدسـت آوردن پـول                    

كند ممكن است ازدواج      كنند و چون روابط آنها تغيير مي        بيشتر و كاربيشتر ديرتر ازدواج مي     
ها معتقد هستند كـه        اما در خميني شهر به خاطر بافت سنتي خانواده         .ر بيافتد آنها نيز به تاخي   

 با توجه به سطح معناداري صـفر        .فرزندانشان بايد زود ازدواج كنند و تشكيل خانواده دهند        
توان گفت كه تفاوت معنا داري درسن ازدواج بين سرپرستان            شود و مي    اين فرضيه تاييد مي   

  .)10جدول شماره ( يني شهر وجود داردخانواده شاهين شهر و خم
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   سن ازدواج بر حسب نوع خانوادهtنتايج آزمون )10جدول شماره 
 t sig  انحراف معيار  ميانگين  نوع خانواده  متغيرها

  سن ازدواج  22/4  96/24  شاهين شهر
  86/3  18/21  خميني شهر

487/7  000/0  

  
  . مهاجر پذير بيشتر استهاي هاي شهر همسان همسري در خانواده:فرضيه 

سرپرست خانواده  (  كه همان گونه كه فرد       براز داشت توان ا  پژوهش مي با توجه به نتايج     
شود و بـا توجـه بـه سـطح      شود همسرش نيز تحصيالتش بيشتر مي      تحصيالتش بيشتر مي  ) 

شود و ميتوان گفت كه بين اين دو رابطه معنـي             معناداري كه صفر است اين فرضيه تاييد مي       
 659/0ميزان همسان همـسري فرهنگـي در بـين زوجـين شـاهين شـهر                 .داري وجود دارد  

 80/0محاسبه شده در حالي كه مقدار همسان همسري فرهنگي در بين زوجين خميني شهر               
ميزان همسرگزيني زوجـين خمينـي شـهر بيـشتر از همـسان همـسري               . گزارش شده است  

  ).11جدول شماره ( زوجين شاهين شهر بدست آمده است 
   توزيع ميزان تحصيالت همسر و سرپرست خانواده بر حسب نوع خانواده شهري)11شمارهجدول 

  خميني شهر  شاهين شهر
  ميزان

  تحصيالت
  همسر

 سرپرست
  سرپرست

  همسر
  سرپرست

  سرپرست

  0  2  0  5  بي سواد
  17  32  16  18  ابتدائي
  40  37  26  28  راهنمائي
  71  78  82  82  ديپلم
  25  10  32  25  كارداني
  36  29  34  32  كارشناسي

  11  12  10  4  كارشناسي ارشد
  200  200  200  194  جمع كل

  65/0=r  000/0=P  80/0=r 000/0=P  
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هـاي مهـاجر پـذير بيـشتر          آسيبها و انحرافات اجتماعي در شهر     احساس نگراني از    : فرضيه  
  .است

كنـد كـه       مـي  شود و بيان    با توجه به سطح معنا داري كه صفر است اين فرضيه تاييد مي            
تفاوت معنا داري بين نگراني سرپرستان خانواده در شهر مهاجر پذير بـا شـهر غيـر مهـاجر                   

  .پذير وجود دارد
  .تر است هاي مهاجر پذير كمرنگ ارزشهاي اجتماعي در شهر:فرضيه 

 از  65/7 و در خمينـي شـهر        53/6با توجه به ميـانگين بدسـت آمـده در شـاهين شـهر               
توان گفت كه در شاهين شهر سرپرسـتان          جتماعي توجه دارند و مي    سرپرستان به ارزشهاي ا   

توانـد   خانواده كمتر به آداب و رسوم و احترام به حقوق ديگران اهميت مي دهند و اين مـي     
 امـا در خمينـي      .به خاطر جا به جايي مكاني و آمدن به يك مكان جديد بوجود آمده باشـد               

خاص افراد بيشتر به اررزشهاي اجتمـاعي       شهر به خطر بافت سنتي و وجود آداب و رسوم           
شـود و     گذارند و با توجه به سطح معنا داري كه صفر است اين فرضيه تاييد مـي                 احترام مي 

بيانگر اين است كه تفاوت معني داري در احترام به ارزشهاي اجتمـاعي در شـاهين شـهر و           
  .خميني شهر و جود دارد

  .ذير كمتر استهاي مهاجر پ هاي سنتي در شهر گرايش:فرضيه 
در پرسشنامه در گويه اي اين گونه آمده بود كه سنتها در روابط اجتمـاعي دسـت و پـا                    

 موافق بودنـد و در خمينـي        33/6 در شاهين شهر     .گير هستند و طبق نتايجي كه بدست آمد       
دهد كه در شاهين شهر گرايشهاي سنتي كمتر اسـت       موافق بودند و اين نشان مي      76/5شهر  

هاجرت افراد مهاجر از سنتهاي خود كه قبل از مهـاجرت بـه آن پايبنـد بودنـد                  و به خاطر م   
ها پيروي نمي كننـد و يـا كمتـر پيـروي             كناره گرفته اند و در روابط اجتماعي خود از سنت         

كنند اما در خميني شهر اين مسئله كمتر است و با توجه به سطح معنـي داري كـه صـفر                     مي
توان گفت كه تفاوت معني داري در رعايـت سـنتها در              يشود و م    است اين فرضيه تاييد مي    

  .روابط اجتماعي بين شاهين شهر و خميني شهر وجود دارد
  .هاي مهاجر پذير كمتر است كنترل اجتماعي در شهر:فرضيه 
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معتقد بودند كه در ايـن شـهر كـسي         ) باتوجه به سواالت پرسشنامه     ( مردم شاهين شهر    
ب رفتار همديگر نيستند و مردم راحت و بـدون مزاحمـت            با كسي كاري ندارد و مردم مراق      

اما درخميني شهر كمي تفاوت داشت و مردم معتقد بودند كه در            .كنند  مردم ديگر زندگي مي   
شوند و    بعضي مواقع توسط فاميل و يا همسايگان و ياافرادي كه با انها درارتباطند كنترل مي              

طر وجود تعصبات و سنتها و طـرز تفكـر          مراقب رفتار آنها هستند و اين ممكن است به خا         
 . با توجه به اينكه سطح معني داري در اين آزمون صـفر اسـت              .قديمي بعضي ساكنين باشد   

دهد كه تفاوت معني داري در احساس كنترل اجتماعي           شود و نشان مي     اين فرضيه تاييد مي   
  .بين سرپرستان خانواده در شاهين شهر و خميني شهر وجود دارد

  .هاي مهاجر پذير كمتر است بستگي اجتماعي در شهرهم:فرضيه 
اكثر مردم شاهين شهر معتقد بودند كه مردم اين شهر درغم و شـادي يكـديگر شـريك                  

تواند نشان دهنده     نيستند و در حل مشكالت همشهريهاي خود دخالت نمي كنند كه اين مي            
نيز تعدادي با مـردم    در خميني شهر     .اين باشد كه همبستگي اجتماعي در اين شهر كم است         

كنند اگـر در      شاهين شهر موافق بودند و اين ممكن است به خاطراين باشد كه مردم فكر مي              
شـوند و     حل مشكالت افراد ديگر شهرشان دخالت كنند دچار دردسر و مشكالت ديگر مي            

 با توجه به آزمون انجام شده و ميـزان سـطح            .گيرند كه دخالتي نداشته باشند      لذا تصميم مي  
توان گفت كه تفـاوت معنـاداري در ميـزان            شود و مي     اين فرضيه تاييد مي    001/0عنا داري   م

  .همبستگي اجتماعي بين سرپرستان شاهين شهر و خميني شهر وجود دارداحساس 
  .هاي مهاجر پذير بيشتر است امكان ارتقاء اجتماعي در شهر:فرضيه 

معتقـد بودندكـه در ايـن شـهر         ) باتوجه به سواالت پرسـشنامه      ( اكثر مردم شاهين شهر     
 در  .امكان ارتقاء اجتماعي زياد است و در اين شهر زندگي آنها روز به روز بهتر شده اسـت                 

خميني شهر به خاطر اينكه يك بافـت قـديمي و سـنتي دارد و مـردم پيـرو سـنتها و آداب                       
د كـه   موافق اين مسئله نبودن   .خاصي هستند و زندگي آنها خيلي دستخوش تغيير نشده است         

 بـا توجـه بـه سـطح         .زندگي آنها روز به روز بهتر شده و ارتقاء اجتمـاعي پيـدا كـرده انـد                
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شـود و ميتـوان گفـت تفـاوت      معناداري در اين آزمون كه صفر است اين فرضيه تاييـد مـي         
  .معناداري در احساس ارتقاء اجتماعي بين سرپرستان شاهين شهر و خميني شهر وجود دارد

  
   مستقل متغيرهاي تحقيق بر حسب نوع خانوادهtج آزمون نتاي)12جدول شماره 

 t sig  انحراف معيار  ميانگين  نوع خانواده  متغيرها

هاي  نگراني از آسيب  4/1  7/8  شاهين شهر
  14/2  025/8  خميني شهر  اجتماعي

838/3  000/0  

  17/2  53/6  شاهين شهر
  اهميت بر احترام و ارزشها

  73/1  65/7  خميني شهر
688/5  000/0  

  رعايت سنتها در  67/1  33/6  شاهين شهر
  42/1  76/5  خميني شهر  روابط اجتماعي

66/3  000/0  

  97/1  53/6  شاهين شهر
  كنترل اجتماعي

  91/1  5/7  خميني شهر
987/4  000/0  

  51/1  99/5  شاهين شهر
  همبستگي اجتماعي

  59/1  53/5  خميني شهر
436/3  001/0  

 امكان پيشرفت و ارتقاي  04/2  26/6  شاهين شهر
  79/1  06/7  خميني شهر  اجتماعي

128/4  000/0  

  
  بحث و نتيجه گيري

هـاي سـني، پيـروان        مهاجرت پديده خاصي است كه به اشكال مختلفي، جنس و گـروه           
مذهبي، فعاالن سياسي، اقليتهاي قومي، دارندگان تخصص، ثروت ومهـارت را تحـت تـأثير               

به شكل عام و همگاني ظاهر مي شود و به همين دليل آثـار و               قرار ميد هد ودر مواردي نيز       
مهـاجرت اثـرات اجتمـاعي و اقتـصادي         . پيامدهاي متعدد وگوناگوني را بر جاي مي گذارد       

خاصي را بر شهرها ومناطق مهاجرپذير به جا مي گذارد كه باعث تغيير ساخت اجتمـاعي و   
. تأثير مهاجرت قرار گرفته اسـت     از جمله شهرهايي كه تحت      . اقتصادي آن شهرها مي شود    

طـي  . شهر شاهين شهر مي باشد كه ساليان درازي است مهاجران رادر خود جاي داده است              
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جنگ تحميلي افراد جنگ زده مناطق جنگي روانه اين شهر شدند وزندگي جديـد خـود را                 
رد باگذشت سالها هنوز كه هنوز است مهاجرت به اين شهر ادامـه دا            .دراين شهر آغاز كردند   

حضور اين  . وساالنه افرادي به اين شهر مي آيند تا زندگي جديدي را دراين شهر آغاز كنند              
مهاجران كه از اقليتها و قشرها و اقـوام مختلفـي هـستند، باعـث تغييـر سـاخت اجتمـاعي                     

در راستاي تنظيم فرضيات تحقيق كه برگرفته از مباني نظري          .واقتصادي اين شهر شده است    
در كل مي توان اين گونـه نتيجـه         بوده  ) 2010( و دهاس   ) 1370( اوبراي  ،  )1372( فيندلي  

گرفت كه شاهين شهر داراي ساخت اجتماعي و اقتصادي متفاوت تري نـسبت بـه خمينـي                 
 اقتـصادي بـين     –در تحقيق انجام گرفته اثر مهاجرت را بر ساخت اجتماعي           . شهر مي باشد  

 در تفـاوت سـاختار      .رار گرفتـه اسـت    دو شهر شاهين شهر و خميني شهر مورد مطالعـه قـ           
تـوان وقـايع       جملـه مـي    آن   اجتماعي عوامل ديگري نيز موثر بوده است كـه از            –اقتصادي  

 اينها  .تاريخ، ويژگيهاي جغرافيايي، آداب و رسوم و ويژگيهاي روان شناختي مردم را نام برد             
 الزم اسـت    .فته است  اجتماعي مورد مطالعه قرار گر     –تنها اثر مهاجرت بر ساختار اقتصادي       

پژوهشگران ديگر به عوامل ديگر موثر بر تفـاوت سـاختار اقتـصادي اجتمـاعي پرداختـه و                  
  .مطالعات ديگري در اين زمينه صورت گيرد
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