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 چکیده
 نای. است سیاستگذاران توجه مورد و ای منطقه توسعة در مهم عوامل از مهاجرت یکی

 است ممکن مهاجرت فرایند از نارضایتی یا رضایت میزان. دارد مختلفی کارکردهای پدیده

 رابطة بررسی پژوهش، این هدف. باشد مهاجران برای آن منفی یا مثبت کارکرد از ای نشانه

 شهرستان در به باال سال ۱  مهاجران میان در مهاجرت از رضایتمندی و اجتماعی سرمایة

 پژوهش،. است شده انجام شبکه تحلیل نظریة از استفاده با پژوهش ینا. است بهارستان

 شامل مطالعه، مورد آماری جامعة. است گرفته صورت پرسشنامه ابزار با و است پیمایشی

 براساس. است تهران استان توابع از بهارستان، شهرستان به باال در سال ۱  مهاجران

 وارد مهاجر ۱۹۳، 9تعداد  ،۹۳۱  سال رد آمار سازمان مسکن و نفوس عمومی سرشماری

 مطالعه برای سیستماتیک تصادفی شیوة به نفر 3 ۹ تعداد، این از. اندشده بهارستان شهرستان

 متغیرهای با مهاجرت، از رضایتمندی دهد می نشان همبستگی ضریب نتایج. شدند انتخاب

 غیررسمی مشارکت ،همیارانه غیررسمی مشارکت رسمی، مشارکت نهادی، اعتماد اعتماد،

 رابطة نتایج، براساس همچنین. دارد معنادار رابطة مذهبی، غیررسمی مشارکت و ای خیریه

 هر و است معنادار باالیی سطح در مهاجرت از رضایتمندی و اجتماعی سرمایة سازة دو بین

 از دیرضایتمن باشند، باالتری اجتماعی سرمایة دارای جدید اجتماعی ساختار در افراد اندازه

 .یابدمی افزایش مهاجرت

 .مهاجرت اجتماعی، شبکة اجتماعی، سرمایة رضایتمندی، بهارستان،: کلیدی های واژه
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 مسئله بیان و مقدمه
 اجتماعی، عوامل از ای پیچیده مجموعة از که است اقتصادی -اجتماعی ایپدیده مهاجرت

 و حجم بر تنها نه فرایند، این .شودمی حاصل سیاسی و اقتصادی شناختی، روان شناختی،جمعیت

 توزیع و ساخت در ای مالحظه قابل تغییرات بلکه گذارد، می تأثیر جامعه یک جمعیت رشد

 دو بین که است جمعیت مکانی یا جغرافیایی تحرک از شکلی مهاجرت،. کند می ایجاد جمعیت

 اقامت محل تغییر به تحرک، این(.  9: ۹31  همکاران، و امانی) گیرد می انجام جغرافیایی واحد

 است انتخاب نوعی مهاجرت نظران،صاحب از گروهی نظربه. انجامدمی مقصد به مبدأ از فرد

 از نارضایتی آن، ملموس نتیجة باشد، هرچه انتخاب، این های انگیزه و علل(. ۳۳1  ، گئورگ)

. یابند می دست هایشان خواسته به بهتر مقصد در کنند می تصور مهاجران. است مبدأ در زندگی

 تداوم سبب آینده، در واالتر های خواسته به دستیابی تصور دلیلبه نیز مقصد در مهاجران رضایت

 (.۹۹1  عظیمی،) شود می آنجا در اقامت

 ساختارهای مهاجرت گزینند، می اقامت مقصد در مهاجران از توجهی شایان تعداد که همین

 کاستلز) یابد می استمرار مهاجرت جریان و آورد یم وجودبه روند حفظ برای را خاصی اجتماعی

 اجتماعی، های شبکه قالب در اجتماعی سرمایة دارند تأکید شناسان جامعه(. ۱۱۳  ، میلز و

 مهاجران طورکلی، به(. ۱۱9  ،۹پرت راپ و مکینز) دارد مهاجرت هزینة اندازة بر قوی تأثیری

 نزدیکی و باشند مسلط آن زبان به که نندک انتخاب مهاجرت برای را مناطقی دهند می ترجیح

 .باشند داشته آنجا فرهنگ به بیشتری

 اجتماعی مسئلة به گوناگون اقشار میان در آن گستردة ابعاد و مهاجرت ما، جامعة در امروزه

 مختلف های حوزه در را مهاجرت شماری، بی محققان تاکنون. است شده تبدیل ای پیچیده

 کمتر اجتماعی سرمایة قالب در اجتماعی کنشگران تعامل نحوة و میزان به اما اند، کرده بررسی

 که -مهاجرت پدیدة و شهری معضالت و مسائل به پرداختن امروزه، همچنین. است شده توجه

 ضرورت آنچه. است اهمیت حائز -سازد می تر پیچیده را شهری مشکالت و مسائل روز روزبه

 انطباق در تأثیرگذار عوامل و مهاجرت دالیل شناخت کند، می دوچندان را پژوهش این انجام

 سرمایة نقش مهاجرت، از رضایتمندی بررسی در ویژهبه. است جدید شرایط با مهاجران
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 سرشماری براساس .رسد می نظر به ضروری غیررسمی، و رسمی های شبکه در مهاجران اجتماعی

 از درصد 13 شهر، به شهر های مهاجرت ،۹۳۱  سال در آمار سازمان مسکن و نفوس عمومی

 به روستا از درصد 9 شهر، به روستا از ها مهاجرت از درصد ۹ . اندداده تشکیل را ها مهاجرت

 و دارد وجود روندی چنین نیز تهران استان برای. اندبوده روستا به شهر از درصد 3  و روستا

 را مهاجران ضعیتو مطالعة روندی، چنین پس. است شهر به شهر ها مهاجرت از درصد  ۱

 های داده به توجه با که -تهران استان های شهرستان از یکی عنوان به نیز بهارستان. طلبد می

 نیاز این از -اندداده تشکیل مهاجران را آن نفری ۹،1۹1 3 جمعیت از نفر ۱۹۳، 9 آمار، سازمان

 .نیست مستثنا روزافزون

 است؛ مهاجرت از رضایتمندی و یاجتماع سرمایة رابطة بررسی پژوهش، این کلی هدف

 تعیین و اجتماعی سرمایة میزان مطالعة مهاجرت، از رضایتمندی میزان بررسی براین،عالوه

 .روندمی شماربه پژوهش این اهداف از مهاجرت، از رضایتمندی در عامل مؤثرترین

 نظری مبانی

 انتخاب نظریة و  افعهد و جاذبه نظریة مانند تحلیل کالن سطح از زیادی نظری های بنیان

 و مسی و( ۳۳۱ ) ۹مسی. است مهاجرت دلیل تبیین هاآن هدف که دارد وجود  عقالنی

 کشورهای در را مهاجرت شروع که اند کرده مرور جامع طوربه را ها نظریه( ۳۳۹ ) همکاران

 و میانی ن،کال سطح سه در ها نظریه این. کنند می تبیین توسعه درحال کشورهای مانند یافته توسعه

 کار بازار نظریة نئوکالسیک، کالن اقتصاد های نظریه کالن، سطح در. اند شده بندی طبقه خرد

 و مهاجر شبکة های نظریه. گیرند می جای مهاجرت سیستمی و نهادی جهانی، سیستمی دوگانه،

 مهاجرت، فرایند خرد سطح های تبیین. شوند می بندی طبقه میانی سطح در تراکمی علیت

 .شود می شامل را ها ارزش انتظار و مهاجرت جدید اقتصاد نئوکالسیک، خرد اقتصاد های ریهنظ

 این در. است اجتماعی شبکة نظریة بر تأکید آخرین مهاجرت، شناسی جامعه مطالعات در

 شده برجسته ای ویژه طور به افراد، مهاجرت در مهاجر های شبکه کنندة تسهیل نقش مطالعات،

 چوی و( ۱۱۱ ) 1مورای ،(۱۱1 ) همکاران و لی جمله از محققان از بسیاری. است
 بر( ۳۳9 )3
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1. Pull – Push theory 

2. Rational choice theory 

3. Meessy 

4. Mori 
5. Choi 
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 و مشکالت به گاهی دیگر، محیط به جغرافیایی محیط یک از افراد مهاجرت که باورند این

 یی یو و لین. شودمی منجر مهاجرت از مهاجران نارضایتی
 بر مهاجرت روند در (۳۳9 ) 

 .کنندمی تأکید محیط با سازگاری مشکالت و عیاجتما حمایت سیستم مالی، فشارهای

 مطرح بسیار توسعه مباحث در اخیر های سال در که است مفاهیمی از یکی اجتماعی، سرمایة

 است بوده نظران صاحب توجه مورد مهاجران رضایتمندی در آن نقش به توجه و است شده

 همکاران، و  الس ؛۹۳۱  شان،بذراف و نیاجعفری ؛۹۱1  اونق، ؛۹۱1  مرادی، و زادهلهسائی)

1سرمایه انباشت نوعی را اجتماعی سرمایة لینچ و کاپالن(. ۱۱۹  ،۹اسلی ؛۱۱۳ 
 هایی شبکه و 

 و نفس عزت نوعی درنتیجه و 3اجتماعی تعهد اجتماعی، همبستگی که اند کرده معرفی
 سرمایة( ۹ : ۳31 ) مپاتنا(. ۳۱ : ۳۳9  لینچ، و کاپالن) آورد می وجودبه افراد در را رضایتمندی

 و ها شبکه بر گرانووتر. داند می اعتماد و هنجارها ها، شبکه مانند اجزایی در را اجتماعی

 ارتقا اجتماعی و اقتصادی منابع به را افراد دسترسی سطح که دارد تأکید اجتماعی پیوندهای

 یا هنجارها از عینیم مجموعة را اجتماعی سرمایة فوکویاما(. ۱: ۹۱۱  ثانی، شریفیان) دهند می
 آن در و است مجاز شان همکاری و تعاون که داند می گروهی اعضای غیررسمی های ارزش
 اجتماعی سرمایة شالودة را همیاری هنجارهای پاتنام، مانند او(. ۳: همان) هستند نفعذی و سهیم

 رفتاری یهنجارها وجود اجتماعی، سرمایة که است این بر فرض»: نویسد می و کند می معرفی

 جای تعریف این در که هایی ارزش و هنجارها. «کند می منعکس را مساعی تشریک برمبتنی
 مذاهب که پیچیده ارزشی های نظام تا دوست دو بین مشترک سادة هنجارهای از گیرند، می

 برمبتنی سازمان با شبکه دیگر، سوی از(. 9۱: همان) یابند می ادامه اند، کرده ایجاد یافته سازمان
 ارتباط نه و است مشترک غیررسمی هنجارهای براساس شبکه زیرا است؛ متفاوت مراتب سلسله

 (. 9: همان) رسمی اقتدار برمبتنی
 را عامل چندین آن از نارضایتی و رضایت درنتیجه و مهاجرت هایریشه شناسایی زمینة در

 بین استخدامی شرایط و مزدهادست تفاوت جمله از دافعه، و جاذبه سنتی عوامل. برشمرد توان می

 ،۱تودارو ؛ ۳1  ،9ساستاد ؛ ۳1  ،1فی و رانیس) محققان از بسیاری را مقصد و مبدأ مناطق
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 عوامل وجود. اندساخته مطرح( ۳۱9  ، ماریسکو و تودارو ؛۳9۱  تودارو، و  هاریس ؛۳1۳ 

 ؛ ۹۱  بشیری،) انتظار مورد درآمد تفاوت ،(۹11  آسایش،) کاری کم بیکاری، مانند دافعه متنوع
 ناپایداری ناپایدار، اقلیمی وضعیت درپی، پی هایخشکسالی زندگی، فشار فقر، ،(۹۱۱  رمضانی،

 و سنجش پژوهش، مرکز ؛۹۱۳  حاتمی، و محمدیبیگ ؛ ۹9  قاسمی،) زمین عامل کشاورزی،

 و اجتماعی های آزادی و کاذب اشتغال مانند ای جاذبه عوامل و( ۹۳۱  جمهوری، ریاست اسناد

 زنان برای بهتر کار و شغلی شرایط بودنفراهم ،(۹93  دارایی، امور و اقتصاد وزارت) سیاسی

 به باید دافعه، و جاذبه سنتی های عامل برعالوه. اند جمله آن از( ۹۱۱  همکاران، و محمودیان)

 نظیر آن ابعاد و اجتماعی سرمایة مانند مهاجران، رضایتمندی و ها مهاجرت در مؤثر دیگر عوامل
 .کرد توجه فرهنگی عوامل همچنین و آگاهی اعتماد، غیررسمی، و رسمی های شبکه هنجارها،

 ای زنجیره های مهاجرت جمله از متعددی های پدیده تبیین برای اجتماعی، شبکة مفهوم 

۹کارآفرینی ،(۳۳۱  مسی،)
1الیت) قومی 

 و انباشتگی و( ۳۱9  ،3پورتس ؛۳۳۹  همکاران، و 

 ؛۳۳9  اسپینوزا، و مسی مانند) دیگری کمی مطالعات. رودمی کاربه( ۳۱۱  ریتز،) قومی ایبق

 و کنندهتسهیل سازوکار عنوان به را اجتماعی های شبکه اهمیت ،(۱۱۹  ،1فوئنتز -ریورو و کوران

 .دهند می نشان مهاجران رضایتمندی ایجادکنندة

 همکاران و سلف و(  ۳۳ ) ویلبرت ،(۳۱۳ ) بوید ،(۳۳1 ) بوکر ،(۳۱۹ ) بانرجی مطالعات

 مهاجرت های طرح در کننده تعیین و مهم عاملی اغلب اجتماعی، های شبکه دهدمی نشان( ۳۳۳ )

 و فیلیپینی روستایی مهاجران دربارة پیشین مطالعات. روندمی شماربه مقصد انتخاب و

 وارد جدید محل به مهاجران کههنگامی دهد می نشان جاکارتا و مانیل شهرهای به اندونزیایی

 خویشاوندان از را( دیگر های حمایت و اشتغال اسکان، در) نیازشان مورد های حمایت شوند، می

 سازگاری نقش دیگر، هایپژوهش(. ۳91  تمپل، ؛۳91  هولنشتاین، و لوپز) کنند می دریافت

 حمایت ،(۹۱9  دی،مرا و ایمان ؛۱۱3  همکاران، و اوتمن ؛۱۱1  امیری، و مقدس) فرهنگی

 ،(۹۱1  مرادی، و زادهلهسائی ؛ ۱۱  همکاران، و تامپسون ؛۱۱1  همکاران، و لی) اجتماعی

 اجتماعی اعتماد و اجتماعی مشارکت ،(۱۱۳  مرادی، و ایمان) مذهبی های گیری جهت
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1. Haris 
2. Maruszko 
3. Entrepreneurship 

4. Light 
5. Portes 

6. Curran and Rivero – Fuentes 
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 ها آن رضایتمندی همچنین و مهاجران روانی سالمت فرایند در را( ۹۱1  مرادی، و زاده لهسائی)

 مسی، ؛۹۱3  اردهائی، قاسمی) مطالعات از بعضی نتایج همچنین. دانند می مؤثر مهاجرت از

 اند،کرده تجربه را مهاجرت که افرادی با ارتباط دهدمی نشان( ۳۱9  اسپانا، و مسی ؛۳۱9 

 سرمایة» عنوان با پژوهشی در(   ۱ ) همکاران و تاکاهاشی. دهدمی افزایش را مهاجرت احتمال

 که رسیدند نتیجه این به «گر مداخله متغیرهای کنترل از پس زندگی، از رضایت و ماعیاجت

 یا دو در عضویت ویژه، طور به. دارد زندگی از رضایت با داری معنا ارتباط ها، گروه در عضویت

 اجتماعی سرمایة ابعاد دیگر درمقابل،. است همراه زندگی در باالتر رضایتمندی با گروه، چند

 رگرسیون تحلیل و تجزیه در اجتماعی، سرمایة شناختی های جنبه و ها انجمن در عضویت مانند

 رابطة بررسی با دیگر ای مطالعه(. ۱1 :   ۱  همکاران، و  تاکاهاشی) نیست معنادار چندمتغیره

 رضایتمندی ای واسطه اثر با ویتنام شهری سالمندان میان در مهاجرت قصد و اجتماعی پیوندهای

 اعتماد، و اجتماعی انسجام دوستی، رابطة) اجتماعی پیوند بعد چهار که داد نشان مسکونی

 سه مطالعه، این در. دارند منفی رابطة مهاجرت با( ای محله های فعالیت و غیررسمی های شبکه

 مسکونی رضایتمندی بر ای، محله های فعالیت نیز و اعتماد و اجتماعی انسجام دوستی، رابطة بعد

 مهاجرت، و مسکونی رضایت بین همچنین. دارند غیرمستقیم تأثیر مهاجرت بر و یممستق تأثیر

 (.۱۱۹  همکاران، و جونگ) دارد وجود معنادار منفی رابطة

 دهند می نشان را مهاجرت از رضایتمندی در فرهنگی عوامل نقش متعددی هایپژوهش

 در افراد اگر ها،پژوهش این براساس(. ۳۳1  ،1هارپام ؛۳۳۱  ،۹یورنکوسکی ؛۱۱۱  ، وارد)

 خود فشارها این و شوند می استرس و روانی فشارهای دچار نشوند، موفق پذیری فرهنگ فرایند

 مواجه هایی محیط با مهاجران موارد، از بسیاری در. گذاردمی تأثیر مهاجران زندگی های شیوه بر

 بسیاری تفاوت آنان بلیق زندگی محیط با اقتصادی، و اجتماعی فرهنگی، نظر از که شوند می

 ایجاد و خود گفتار و کردار رفتار، در زیادی تغییرات پذیرش به مجبور که طوری به دارد؛

 (.۹۱3  مرادی،) شوندمی سازگاری

 عوامل و اجتماعی اقتصادی، متغیرهای بر پیشین، هایپژوهش بیشتر دهد می نشان هابررسی 

 خاص طور به داخلی های پژوهش از یک هیچ و زندمتمرک مهاجران رضایتمندی بر مؤثر فرهنگی
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2. Ward 
3. Yoroneski 
4. Harpham 
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. اند نکرده مطالعه مهاجران رضایتمندی با را اجتماعی های شبکه و اجتماعی سرمایة رابطة

 و اند کرده مطالعه را مهاجرت فرایند با اجتماعی سرمایة رابطة بیشتر نیز خارجی های پژوهش

 سرمایة گانةهفت ابعاد ارتباط پژوهش، نای در. اند پرداخته مهاجرت از رضایتمندی به کمتر

 .شودبررسی می بهارستان شهرستان در مهاجرت از رضایتمندی با اجتماعی

 نظری چارچوب

 اجتماعی شبکة رهیافت از برگرفته پژوهش، این نظری چارچوب
 اجتماعی شبکة مفهوم. است 

 اواسط در سپس آن را. ردک معرفی شناسی انسان در ۳1۱  سال در براون رادکلیف بارنخستین را

 با انگلیسی اجتماعی شناسی انسان شامل تحقیقاتی سنت. گرفتند کاربه بارنز و بوت ۳3۱  دهة

 روابط بر تأکید با آمریکایی -کانادایی سنت روستاییان، و اقوام نگاری مردم های داده بر تأکید

 ها، سازمان و افراد بین اجتماعی شبکة کمی تحلیل بر تأکید با آمریکایی شناسی جامعه و الملل بین

 شبکه، نظریة براساس(. 1۱ : ۹91  فخرایی،) اند بوده مؤثر شبکه نظریة توسعة و بسط در

 چارچوب در را ها آن است الزم اجتماعی، های کنش و ها پدیده ماهیت به بردنپی منظور به

 افرادی تمام تنها نه ماعی،اجت شبکة تشکیل در. کنیم بررسی ای شبکه مناسبات و روابط از وسیعی

 تمایز و هم به وابسته های نقش یکدیگر، با ها آن اجتماعی روابط بلکه هستند، آن جزء که

 چرخد می آن روابط شبکة کمک به جامعه چرخ(. ۳۱۳  همکاران، و لی) مؤثرند ها فرهنگ خرده

 از یکی(. ۳ : ۹3۳  بنی، بنمالک) آید می پدید ها فعالیت همین از نیز جامعه شکل تغییر و

. است کالن و خرد ساختارهای از ای گسترده طیف بر آن تأکید شبکه، نظریة شاخص های جنبه

 توان می نیز را اصناف و ها گروه اما اند،انسان کنشگران شبکه، نظریة دیدگاه از که معنا این به

 پیوندهای. (۳۱1  کونیک، و میزورچی ؛۳۱1  همکاران، و کالوسن) آورد شماربه کنشگر

 مارک. کنندمی عمل تر دامنهتنگ سطوح نیز و دامنهپهن اجتماعی -ساختاری سطح در اجتماعی،

 و روزانه شخصی روابط در» که کند می توصیف هایی کنش را خرد سطح پیوندهای این گرانووتر

 (.1۳۱: ۳۱3 ) «اندشده عجین روابط، این بر حاکم های شبکه

 اجتماعی های شبکه در موجود منابع بر شبکه، تحلیل رویکرد در اجتماعی سرمایة مفهوم

 سرمایة نظر، این مطابق(.  ۳۳  برت، ؛۳۳۱  ورسلی، و ولمن ؛۳9۹  گرانووتر،) دارد تأکید

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Social Network 
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  انباشته منابع به آن طریق از تا اجتماعی روابط در افراد گذاری سرمایه از است عبارت اجتماعی

 (.۱۱۱  لین،) آورند دستبه را انتظارشان مورد نتیجة و یابند دست شبکه در

 براساس. دهد می نسبت ها آن اجتماعی پیوند و فرهنگ فرد، به را مهاجرت فرایند نظریه، این

 در و آید می دستبه مهاجران سایر با دوستی طریق از پیوند این مهاجرپذیر، نواحی در آن،

 که خویشاوندانی و همسایگان ان،دوست مانند شخصی های شبکه طریق از مهاجرفرست، نواحی

 کاهش واردان تازه برای را مهاجرت هزینة ها، شبکه این وجود. شود می ایجاد اند، کرده مهاجرت

 اجتماعی، های شبکه وجود که باورند این بر شبکه نظریة طرفداران(. ۱ : ۹۱3  مرادی،) دهد می

 نوعی مهاجران برای و دهدمی گسترش را متقابل همیاری هنجارهای و افراد بین اعتماد

 حائل یک عنوان به مقصد، در اجتماعی های شبکه این وجود. آوردمی همراهبه رضایتمندی

 با که نحوی به دارد؛ افراد حرکت و جاییجابه در مثبتی نقش درونی، فشارزای عامل درمقابل

 نفس عزت بر همیم بسیار تأثیر اجتماعی، سرمایة قالب در اجتماعی های حمایت آوردنفراهم

 احساس درنهایت، و افسردگی و زندگی مشکالت با مهاجران مقابلة توان افزایش مهاجران،

 (.9 : ۱۱۳  مرادی، و ایمان) گذارد می روانی سالمت

 که معنا این به آورند؛ می فراهم مهاجران برای را اجتماعی سرمایة نوعی اجتماعی، های شبکه

 شوند می برخوردار دیگران با عاطفی روابط و اعتماد ایت،حم از ها شبکه این در مهاجران،

 مردم، بین عمودی و افقی روابط اهمیت بر شبکه، دیدگاه(. ۱۱ : ۱۱۱  همکاران، و  کارولین)

 صورت بدین ای شبکه نظام تأثیر سازوکار. دارد تأکید اجتماعی های گروه و ها انجمن قالب در

 خانواده، به اجتماعی، حمایت و اعتبار کسب برای ید،جد فرهنگ به وارد تازه افراد که است

 به تر، وسیع اجتماعی سرمایة به دسترسی برای سپس. شوند می متوسل خود آشنایان و دوستان

 ایجاد گروه برون و گروه درون بین را ای شبکه طریق، این از و شوند می متوسل گروهی منابع

 (.۱ : ۹۱1  اونق،) کنند می

 توجه و آگاهی برعالوه منبع، این. شود می تلقی جمعی کنش برای منبعی اجتماعی، سرمایة

 معاملة رفتارهای یا هنجارها نهادی، اعتماد و عمومی اعتماد هنجارهای شامل عمومی امور به

 داخل در اجتماعی سرمایة نتایج. کنند می عمل اجتماعی های شبکه در که است( همیاری) متقابل

 مجموعة بنابراین، است؛ مختلف های اندازه و اشکال در جمعی کنش از ای مجموعه شامل شبکه،
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 اعتماد از اند عبارت ذهنی و شناختی بعد در پژوهش، این در اجتماعی سرمایة مفهومی عناصر

 مشارکت از اند عبارت عینی بعد در و عمومی امور به توجه و آگاهی و نهادی اعتماد عمومی،

 غیررسمی مشارکت و همیارانه غیررسمی مشارکت ی،ا خیریه غیررسمی مشارکت رسمی،

 .روند می شماربه اجتماعی سرمایة مفهومی عنصر هفت درمجموع، که مذهبی

 را مهاجرت های هزینه اجتماعی، های حمایت و خویشاوندی های شبکه است معتقد تایلور
 بر اجتماعی های شبکه. دهند می افزایش را مهاجرت در رضایتمندی و موفقیت شانس و کاهش

 گذارندمی اثر غیررسمی صورت به چه و رسمی صورت به چه ها، سازمان به دسترسی
 (.9۱3: ۳۳1  ، کاپیسسکی)

 سرمایة وجود درصورت گفت توان می نظری مباحث به توجه با پژوهش این در بنابراین،
-به اجتماعی تعامالت جریان در که -اجتماعی پیوندهای و هنجارها قالب در مهاجران اجتماعی،

 خود، زندگی کنترل امکان کسب عین در و دهند می افزایش را خود های توانایی -آید می وجود

. شوند می برخوردار است، آمده وجودبه ها آن ارتباطی های شبکه در که اجتماعی های حمایت از

 یا رسمی رطو به توان می را بومی افراد و مهاجران بین اجتماعی سرمایة وجود دیگر، عبارتبه
 افزایش با... و مبدأ از جدایی شغل، دادندست از مانند زندگی فشارهای در غیررسمی

 ها آن برای را مهاجرت و جدید زندگی از رضایتمندی نوعی و داد کاهش اجتماعی های حمایت

 نظری مدل قالب در را وابسته متغیر و مستقل متغیرهای میان روابط   نمودار. آورد وجودبه
 .دهد می نشان قتحقی

 

 

 تحقیق مفهومی مدل .0 نمودار

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Kapsysky 

 عتماد عمومیا

 اعتماد نهادی

 مشارکت رسمی

انواع مشارکت 

 غیررسمی

آگاهی و توجه به 

 امور عمومی

رضایتمندی از 

 مهاجرت
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 تحقیق های فرضیه
 .دارد وجود معنادار رابطة مهاجرت، از رضایتمندی و عمومی اعتماد بین . 

 .دارد وجود معنادار رابطة مهاجرت، از رضایتمندی و نهادی اعتماد بین . 

 .دارد وجود معنادار رابطة مهاجرت، از رضایتمندی و رسمی مشارکت بین .۹

 .دارد وجود معنادار رابطة مهاجرت، از رضایتمندی و ای خیریه غیررسمی مشارکت بین .1

 .دارد وجود معنادار رابطة مهاجرت، از رضایتمندی و همیارانه غیررسمی مشارکت بین .3

 .دارد وجود معنادار رابطة مهاجرت، از رضایتمندی و مذهبی غیررسمی مشارکت بین .1

 .دارد وجود معنادار رابطة مهاجرت، از رضایتمندی و عمومی امور به توجه و گاهیآ بین .9

 تحقیق روش
 و هستند کیفی های بررسی از تر هزینه کم پیمایشی هایپژوهش. است پیمایشی پژوهش این

 احمدی،) رسید نتیجه به تر سریع توان می هاپژوهش این با براین،عالوه است؛ ترساده ها آن انجام

 پذیر امکان افراد تک تک به دسترسی و باشد وسیع بسیار نظر، مورد جامعة هرگاه(. ۱  : ۹۱1 

(. 11: ۹۱3  زاده،لهسائی) است پیمایش مطالعه، روش ترین مناسب باشد، نداشته لزومی یا نباشد

 SPSS افزار نرم با ها داده تحلیل و پرسشنامه از استفاده با اطالعات، آوری جمع پژوهش این در

 گروه چند یا یک در میانگین مقدار تفاوت که تفاوتی های فرضیه از دسته آن برای. گرفت انجام

 رگرسیون بررسی، این در همچنین. شد استفاده ها میانگین مقایسة آزمون از کنند، می مطرح را

 خطی ترکیب که است آن چندمتغیره رگرسیون کاربرد از اصلی هدف. رفت کاربه نیز چندمتغیره

 برای. دهد نشان وابسته متغیر را همبستگی حداکثر که کند ایجاد ای گونه به را مستقل متغیرهای

 از مشخص طور به نیز مهاجرت از رضایتمندی و اجتماعی سرمایة متغیر دو ارتباط سنجش

آماری،  جامعة پژوهش، های ویژگی و هدف به توجه با. شد استفاده پیرسون همبستگی ضریب

 است تهران استان توابع از بهارستان، شهرستان در ساکن به باالی سال ۱  مهاجران تمامی شامل

 تعریف براساس چراکه باشد؛ گذشته شهرستان این در اقامتشان مدت از سال یک حداقل که

 گذشته مقصد در او سکونت از سال یک حداقل که شود می اطالق کسی به مهاجر ملل، سازمان

 ،۹۳۱  سال سرشماری در بهارستان شهرستان جمعیت آماری، العاتاط آخرین با مطابق. باشد

 استفاده با نمونه حجم. مهاجرند ها آن از نفر ۱۹۳، 9 تعداد این از که است نفر ۹،1۹1 3 معادل

 .است سیستماتیک تصادفی گیری، نمونه روش. شد تعیین نفر 3 ۹ کوکران فرمول از
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 آلفای از آن روایی سنجش برای و صوری اعتبار و  مالک اعتبار از حاضر پژوهش در 

 های مقیاس آیا که است پرسش این پاسخگوی روایی، تحلیل درواقع،. شد استفاده کرونباخ

 ضریب اگر مطالعات، در معموالً. دارد کافی پایداری و ثبات متغیرها، این سنجش به مربوط

 تصدیق نظر مورد مفهوم راین،بناب و هاگویه نسبی اعتبار باشد، بیشتر 9/۱ از کرونباخ آلفای

. هاستگویه داخلی همسازی و درونی انسجام نشانگر کرونباخ، آلفای مقدار درواقع،. شود می

 .دهد می نشان را مستقل و وابسته متغیرهای روایی تحلیل نتایج   جدول

 
 تحقیق اصلی متغیرهای روایی تحلیل نتایج. 0 جدول

R روایی ضریب گویه تعداد پاسخگویان تعداد متغیر 

 ۹/۱ ۳ ۱  1 ۹ مهاجرت از رضایتمندی  

 ۱/ 1۳ 1 3 ۹ توجه و آگاهی  

 ۱۹۹/۱ 3 ۱ ۹ عمومی اعتماد ۹

 ۱۳1/۱ ۳ 1 ۹ نهادی اعتماد 1

 111/۱ 3 ۹ ۹ مذهبی غیررسمی مشارکت 3

 1۳۹/۱ 1 ۹ ۹ ای خیریه غیررسمی مشارکت 1

 13۳/۱ 1 3 ۹ همیارانه غیررسمی مشارکت 9

 91۹/۱ 3 ۹۱1 رسمی مشارکت ۱

 

 نتایج. شد استفاده  عامل تحلیل از نظری، مبانی به استناد ضمن ای، سازه روایی ارزیابی برای

 عاملی بار یک بر هاگویه تمامی دهد می نشان مهاجرت از رضایتمندی متغیر برای عامل، تحلیل

 و است ۳/۱ ۳ مهاجرت از رضایتمندی برای ماتریس، این در KMO آزمون. اندگرفته قرار

 که دهدمی نشان را معناداری این اطمینان درصد ۳۳ حداقل سطح در بارتلت کرویت آزمون

 از رضایتمندی عامل تحلیل نتایج   جدول. است پژوهش ای سازه روایی وجود بر دلیلی خود

 .دهد می نشان را مهاجرت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Criterion Validity 

2. Factor Analysis 
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 مهاجرت از رضایتمندی شاخص عامل تحلیل.   جدول

 

 
 متغیرها

 ملیعا بار

0 

 مهاجرت از رضایتمندی

 .کنند مهاجرت اینجا به اقوامم و دوستان است بهتر نظرمبه

 .بمانم اینجا در طوالنی مدت مایلم

 .کنم می رضایت و راحتی احساس زندگی در فعالً

 .کردم می مهاجرت دوباره بود، مهاجرت از قبل زمان اگر

 .دارم کامل رضایت شهر این به مهاجرت از

 .پشیمانم کردم، مهاجرت اینجا به کهاین از

 .هستم خودمان منطقة به بازگشت فکر به

 .هستم دیگری شهر به مهاجرت فکر به

 .دانم می اینجا اهالی از تر مناسب را ها والیتی هم رفتار

 .بازگردم خودمان روستای یا شهر به دارم عالقه

3 1/۱ 

1۹1/۱ 

3۹1/۱ 

31 /۱ 

9 3/۱ 

19۱/۱ 

3۱9/۱ 

339/۱ 

3 ۹/۱ 

1 1/۱ 

 هفت در ها گویه تمام که دهد می نشان اجتماعی سرمایة برای عامل تحلیل نتایج همچنین 

 آزمون و است ۹/۱ ۱ اجتماعی سرمایة برای ماتریس این درKMO  آزمون. دارند قرار عامل

 ۹ در جدول. دهدمی نشان را معناداری اطمینان درصد، ۳۳ حداقل سطح در بارتلت کرویت

 .شودمشاهده می اجتماعی سرمایة عامل تحلیل نتایج

 
 تحلیل عامل شاخص سرمایة اجتماعی. ۳جدول 

 سرمایة ابعاد
 اجتماعی

 متغیرها
 ها عامل

0 5 ۳ 9 2 ۶ ۷ 

 عمومی اعتماد

 اعتمادند قابل چقدر مردم طورکلی به
 اعتمادند قابل چقدر شما دوستان

 اعتمادند قابل چقدر خویشاوندان و اقوام
 اعتمادند قابل چقدر دهخانوا اعضای

311/۱ 
۱1 /۱ 
131/۱ 
۱11/۱ 

 نهادی اعتماد

 (پرورش و آموزش) مدارس

 ها درمانگاه و ها بیمارستان

 دولتی های بانک

 ها شهرداری

      9 9/۱ 

      9۱9/۱ 

      1۳1/۱ 

     319/۱ 
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 تحلیل عامل شاخص سرمایة اجتماعی. ۳دول ادامه ج

 سرمایة ابعاد
 اجتماعی

 متغیرها
 ها عامل

0 5 ۳ 9 2 ۶ ۷ 

 

 (قضات) ها دادگاه
 رانندگی و راهنمایی پلیس

 مخابرات
 ها کالنتری

 احوال ثبت

   1۱ /۱ 
    ۱۱1/۱ 
    ۱ ۱/۱ 
    ۱  /۱ 
    3۱ /۱ 

 رسمی مشارکت

 مربیان و اولیا انجمن
 تفریحی و ورزشی های انجمن

 علمی انجمن
 غیردولتی های سازمان

 محلی شوراهای

           91 /۱ 
           3۳9/۱ 
            111/۱ 
            3۳ /۱       
            1۱ /۱ 

 همیارانه مشارکت

 دیگران مشکالت و مسائل به دادنگوش
 دیگران به خانه وسایل دادنقرض

 او مسافرت زمان در همسایه خانة از مراقبت
 نیازمند افراد به کمک یا بیمار عیادت به رفتن

        9۳۳/۱ 
        ۱31/۱ 
         391/۱ 
         9۹9/۱ 

 مذهبی مشارکت

 در مذهبی عزاداری یا خوانی روضه مراسم در شرکت
 مسجد

 عید نماز احیا، و دعا: ضانرم ماه مراسم در شرکت
 فطر

 احکام و دینی آموزش جلسات
 منزل در عزاداری یا جشن مذهبی، مراسم برپایی

 خود

                      9۹۱/۱ 
                      1 ۱/۱ 
                      33۹/۱ 
                      311/۱ 

 ای خیریه مشارکت

 دیده آسیب مردم به کمک
 مستمند افراد به صدقه پرداخت و کمک

 معلوالن یا سالمندان به کمک
 نیکوکاری جشن
 ها عاطفه جشن
 ایتام تکریم طرح

                              ۱ 9/۱ 
                              1۱۹/۱ 

                              1 ۳/۱ 
                             9 ۹/۱ 
                           9۳۹/۱ 
                          3۱ /۱ 

 آگاهی

 قضائیه قوة رئیس تعیین چگونگی از آگاهی
 شهر شورای اعضای انتخاب زمان از آگاهی
 و مجلس اختالفات به رسیدگی مرجع از آگاهی

 نگهبان شورای
 بهداشت وزیر نام از آگاهی

919/۱ 
1۹۱/۱ 
31 /۱ 
9 ۱/۱ 
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 تحقیق های یافته

 مبدأ تأهل، وضعیت و تحصیالت جنس، سن، برحسب را نمونه افراد نسبی توزیع 1 جدول

 .دهد می نشان مبدأ در مسکن وضعیت و مهاجرت اصلی انگیزة مهاجرت،

 اجتماعی اقتصادی و جمعیتی، متغیرهای از بعضی برحسب پاسخگویان نسبی توزیع .9 جدول
 تعداد درصد متغیر

 سن

 1- ۱ 
۹1- 3 
11-۹3 

 13 باالی

9/ 9 
 /۹  
۳/۹9 
 /   

33 
 ۱۱ 
  ۱ 
۹۱ 

 جنس
 مرد
 زن

3/99 
3/   

 3  
9۹ 

 تحصیالت

 دیپلم از کمتر
 دیپلم
 کاردانی
 کارشناسی

 باالتر و ارشد کارشناسی

11 
1/   
 /9 
 / 3 
 /  

 1۱ 
1۱ 
 ۹ 
۱۱ 
9 

 تأهل وضعیت
 نکرده ازدواج هرگز

 همسر دارای
 طالق اثر بر همسر بدون

۹/ ۱ 
 /9۱ 
3/  

11 
 31 
3 

 مهاجرت دأمب

 تهران استان های شهرستان

 شرقی آذربایجان استان های شهرستان

 غربی آذربایجان استان های شهرستان

 زنجان استان

 گیالن استان

 مازندران استان

 ها استان سایر

3/ 3 

1  

۳/  

3/9 

 /۹ 

3/  

1/ ۱ 

۱  

 ۹  

1 

 1 

 ۱ 

۱ 

1۱ 

 مهاجرت اصلی انگیزة

 تحصیل ادامة

 شغل پیداکردن

 خویشاوندان به پیوستن

 امکانات و تسهیالت از بیشتر مندی بهره
 رفاهی

 شغلی انتقاالت و نقل

 همسر از تبعیت و ازدواج

 والدین از تبعیت

 بهارستان در استخدام

1/1 

۳/ ۱ 

۳/ ۹ 

1/ ۱ 

3/9 

3/۹ 

9/3 

3/ ۹ 

   

1۱ 

91 

13 

 1 

   

 ۱ 

1۹ 

 مبدأ در مسکن وضعیت
 بلی
 خیر

3/13 
1/3  

 1۱ 
 9  
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 درصد  ۹/  سال، 1  تا ۱  بین پاسخگویان از درصد 9 /9 شود، می دهمشاه طورکه همان

 تحصیلی، نظر از. دارند سال ۹3 باالی درصد   /  و سال 11 تا ۹3 درصد ۳/۹9 ،۹1 تا 3  بین

 درصد 3 /  کاردانی، درصد 9/  دیپلم، درصد   /1 دیپلم، از تر پایین پاسخگویان از درصد 11

 و مرد پاسخگویان از درصد 3/99. هستند باالتر و ارشد اسیکارشن درصد  /  و کارشناسی

 است این آماری نمونة در مهاجر زنان تعداد کمتربودن عمدة دلیل. هستند زن ها آن درصد   /3

 کمتر و هستند خود همسر و والدین مقتضیات و شرایط تابع بیشتر مهاجرت، فرایند در زنان که

 مجرد، پاسخگویان از درصد ۱ /۹. کنند ترک را خود دیار اییتنه به مجرد زنان که افتد می اتفاق

 استان های شهرستان از مهاجران، از درصد  1. اندمطلقه ها آن درصد  /3 و متأهل درصد 9۱/ 

 ترکی، لهجة و مشترک زبان گفت توان می و اندکرده مهاجرت بهارستان به شرقی آذربایجان

 انگیزة درمورد پاسخگویان از. است بوده ستانبهار شهر به مهاجران جذب در مهم عامل

 به پیوستن پاسخگویان، از درصدی چه شود مشخص تا شد سؤال بهارستان شهر به مهاجرت

 از درصد ۹ /۳ که داد نشان نتایج. کنند می ذکر مهاجرتشان انگیزة عنوان به را شبکه اعضای

 مکان نقل شهر این به اند، کرده مهاجرت قبالً که خویشاوندانی به پیوستن برای پاسخگویان،

 کل از. ندارند مناسب مسکن پاسخگویان درصد  1/3 مسکن، وضعیت نظر از. اندکرده

 خویشاوندان و خانواده اعضای از یکی که کنندمی اظهار( درصد 1/11) نفر 3   پاسخگویان

. کرده است هاجرتم بهارستان به آنان از پیش که کند می زندگی بهارستان در آنان دور یا نزدیک

 گرفته صورت قومی و خانوادگی صورت به شهر این به ها مهاجرت بیشتر دهدمی نشان امر این

 .است انجام درحال یا

 در نمره این که است  1/۹ مطالعه، مورد افراد برای مهاجرت از رضایتمندی نمرة میانگین

 نشان را مهاجرت از اجرانمه نسبی رضایت و است متوسط( 3۱ تا ۱ ) نمره دامنة مقایسه در

 مورد افراد برای که است اجتماعی سرمایة نمرة میانگین پژوهش، این در دیگر شاخص. دهدمی

 میزان بودنمتوسط و است متوسط( ۳۳ تا 1 ) نمره دامنة در نمره این. است  3/ 1 مطالعه

 .دهدمی نشان را مهاجران اجتماعی سرمایة

 انجام ها میانگین مقایسة و همبستگی ضریب آماری تکنیک دو از استفاده با هافرضیه آزمون

 از رضایتمندی و مستقل متغیرهای بین پیرسون همبستگی ضریب دهندةنشان 3 جدول. گرفت

 از رضایتمندی بین ۳3/۱ سطح در حداقل معناداری رابطة دهدمی نشان نتایج. است مهاجرت
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 و اقامت مدت سن، متغیرهای ضمن،در. دارد وجود 3 جدول مستقل متغیرهای و مهاجرت

 .نیستند معنادار عمومی امور به توجه و آگاهی

 بین متغیرهای مستقل و رضایتمندی از مهاجرت همبستگی. 2جدول 

 معناداری همبستگی ضریب میانگین  همبستگی 

 111/1 2۳0/1 4۶/۳ عمومی اعتماد

 111/1 22۶/1 45/5 نهادی اعتماد

 111/1 550/1 ۷0/1 رسمی مشارکت

 111/1 2۷9/1 ۷1/5 همیارانه غیررسمی مشارکت

 111/1 2۷1/1 20/۳ ای خیریه غیررسمی مشارکت

 111/1 220/1 95/0 مذهبی غیررسمی مشارکت

 111/1 ۶۶۶/1 ۶۳/5 اجتماعی سرمایة

 در. است شده استفاده گام به گام شیوة به چندمتغیره رگرسیون آمارة از حاضر، پژوهش در

 معادلة وارد وابسته، متغیر تبیین در اهمیتشان میزان ترتیب به مختلف یرهایمتغ روش، این

 غیررسمی مشارکت رسمی، مشارکت نهادی، اعتماد عمومی، اعتماد متغیرهای. شدند رگرسیونی

 در اهمیت میزان ترتیب به مذهبی، غیررسمی مشارکت ای، خیریه غیررسمی مشارکت همیارانه،

 مشارکت عمومی، اعتماد متغیرهای درنهایت،. شدند تحلیلی مدل وارد وابسته متغیر تبیین

 مذهبی غیررسمی مشارکت و نهادی اعتماد همیارانه، غیررسمی مشارکت ای، خیریه غیررسمی

 نکردنوارد که است ذکر شایان. شدند گذاشته کنار معادله از متغیرها سایر و ماندند باقی مدل در

 دلیلبه است ممکن بلکه نیست؛ ها آن بودناهمیت کم معنایبه لزوماً معادله، از خارج متغیرهای

 در زیرا گیرد؛ صورت معادله درون متغیرهای و معادله از خارج متغیرهای بین همبستگی وجود

 در مانده باقی متغیر پنج. است بینی پیش برای متغیرها بهترین انتخاب هدف مرحله،بهمرحله روش

R = 1۳۱/۱) کنندمی تبیین را وابسته متغیر واریانس زا درصد 1۳۱/۱ درمجموع، مدل،
2.) 
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 مهاجرت از رضایتمندی بر مستقل متغیرهای تأثیر رگرسیونی ضرایب .۶ جدول

 مقدار B Beta متغیر مرحله
T 

 سطح

 معناداری
R2 

 ۳19/1 111/1 12۷/9 559/1 2۶1/1 عمومی اعتماد  

  
 غیررسمی مشارکت

 ای خیریه
20۳/0 5۶2/1 5۳0/2 111/1 950/1 

۹ 
 غیررسمی مشارکت

 همیارانه
011/1 010/1 9۳0/0 110/1 9۶4/1 

 905/1 119/1 044/5 0۶4/1 514/1 نهادی اعتماد 1

 941/1 15۶/1 595/5 021/1 ۶05/0 مذهبی غیررسمی مشارکت 3

 ۷19/1R= 
941/1R2 

= 

 نمرة   =۶15/۶0

F 
 F معناداری سطح  =111/1

. است نشده تبیین ما متغیرهای با وابسته متغیر واریانس از رصدد 3۱ حدود آمار، به توجه با

 قدرت وابسته، متغیر بینی پیش برای ما رگرسیونی معادلة دهد می نشان تعیین ضریب طورکلی، به

 متغیرهای دیگر با مقایسه در( ۹۱1/۱) عمومی اعتماد متغیر میان، این در. دارد باالیی بینی پیش

 .دارد اهمیت وابسته متغیر بینی شپی برای مدل درون مستقل

 عمومی، اعتماد نمرة در افزایش نمره یک ازایبه اول مرحلة در ،B ضرایب براساس همچنین

 نمره یک ازایبه دوم، مرحلة در. شود می افزوده مهاجرت از افراد رضایتمندی به نمره 31۱/۱

 افزایش نمره  /3۱۹ رت،مهاج از افراد رضایتمندی ای، خیریه غیررسمی مشارکت در افزایش

 نمرة به ۱۱/۱ همیارانه، غیررسمی مشارکت به نمره یک افزایش ازایبه سوم مرحلة در. یابد می

 اعتماد نمرة در واحد یک افزایش ازایبه چهارم، مرحلة در. شود می افزوده افراد رضایتمندی

 واحد یک با پنجم، رحلةم در. یابد می افزایش ۱۳/۱  میزان به افراد رضایتمندی نمرة نهادی،

 .شود می افزوده افراد رضایتمندی نمرة به  / 1۱ مذهبی، غیررسمی مشارکت نمرة در افزایش

 گیری نتیجه
 سریع رشد ایم،بوده آن شاهد کشورمان در اخیر دهة چند در که مهمی تحوالت ازجمله

 شهرهای به کوچک شهرهای از و کوچک شهرهای به عشایری و روستایی مناطق از مهاجرت

 جمعیتی ساخت ما، کشور در جمله از و توسعه درحال کشورهای در روند این. است بزرگ
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 به مردم مداوم حرکت سبب و کرده اساسی تغییرات دستخوش را روستایی و شهری جوامع

 اهمیت ها مهاجرت در اقتصادی عوامل اگرچه. است شده صنعتی های قطب و خدماتی مراکز

 برای ها مهاجرت مواردی، در. داد تقلیل هاآن به را مهاجرت توان نمی همیشه ،دارند باالیی بسیار

 گاهی و گیرد می صورت انسانی حیات تهدیدکنندة احوال و اوضاع و شرایط از جستندوری

 خودی فرهنگ در یا خویشاوندان میان در زندگی یا وهوا آب خوش نقاط در سکونت برای

 آن عکس درجهت حتی بلکه باشد، نداشته اقتصادی انگیزة نهات نه است ممکن که شود می انجام

 و اجتماعی پدیدة یک عنوان به مهاجرت از رضایتمندی(. ۱  : ۹۱۱  زنجانی،) یابد جریان

 با مهاجران بیشتر انطباق سبب بلکه دارد، نقش مهاجران زندگی کیفیت در تنها نه شناسانه، روان

 از رضایتمندی و اجتماعی سرمایة رابطة بررسی هدف با پژوهش، این. شود می جامعه افراد کل

 اقوام شبکة به پیوستن مهاجرت، از افراد بیشتر اصلی انگیزة نتایج، براساس. شد انجام مهاجرت

 از بعضی نتایج. اند کرده مهاجرت شهر این به خودشان از پیش که است خویشاوندانی و

 است امر این مؤید نیز( ۳۱9  اسپانا، و سیم ؛۳۱9  مسی، ؛۹۱3  اردهائی، قاسمی) هاپژوهش

 بیشتر وی مهاجرت احتمال باشد، ارتباط در دارد مهاجرت تجربة که فردی با شخصی اگر که

 و قومیت بودنیکسان که است شرقی آذربایجان استان های شهرستان از ها مهاجرت بیشتر. است

 ها مهاجرت بیشتر همچنین. دارد ای کننده تعیین نقش امر این در مقصد و مبدأ زبان

 آورده روی امر این به خود بقای و حفظ برای که است خانواده واحد این و محورند خانواده

 .است

 همیارانه، غیررسمی مشارکت رسمی، مشارکت نهادی، اعتماد عمومی، اعتماد متغیرهای بین

 سطح در ،مهاجرت از رضایتمندی و مذهبی غیررسمی مشارکت ای، خیریه غیررسمی مشارکت

میزان  افزایش با دیگر، عبارتبه. دارد وجود معنادار و مستقیم رابطة اطمینان درصد ۳3 حداقل

 رگرسیون نتایج. یابد می افزایش نیز مهاجرت از رضایتمندی متغیر، شش این از هریک

 مشارکت ای، خیریه غیررسمی مشارکت عمومی، اعتماد متغیر پنج که دهد می نشان چندمتغیره

 متغیر از درصد 1۳ درمجموع مذهبی غیررسمی مشارکت و نهادی اعتماد همیارانه، رسمیغیر

 .کنندمی تبیین را وابسته

 ؛۹۳۱ بذرافکن، و نیاجعفری) مقصد در اجتماعی های شبکه وجود تأثیر پیشین، مطالعات

 لبرت،وی ؛۳۱۳  بوید، ؛۳۳1  بوکر، ؛۳۱۹  بانرجی، ؛۳91  تمپل، ؛۳91  هولنشتاینر، و لوپز

 مرادی، و زادهلهسائی) اجتماعی اعتماد و اجتماعی مشارکت ،(۳۳۳  همکاران، و سلف ؛ ۳۳ 
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 ؛۹۳۱  بذرافکن، و نیاجعفری ؛۹۱3  اردهائی، قاسمی) خویشاوندان و اقوام با ارتباط ،(۹۱1 

 و مهاجرت پدیدة بر را( ۳۱9  اسپانا، و مسی ؛۳۱9  مسی، ؛۹۳۱  خورشیدی، و زاهد

 از پاسخگویان رضایتمندی وضعیت پژوهش، این در. کردند تأیید مهاجرت از یمند رضایت

 غیررسمی مشارکت و عمومی اعتماد اجتماعی، سرمایة ابعاد میان از. است متوسط مهاجرت

 .داشتند مهاجران رضایتمندی بر را تأثیر بیشترین ای، خیریه

 اخیر، های سال در گفت توان می پژوهش این های یافته و نظری مباحث براساس

 است؛ شده دگرگون فرایند این در افراد زندگی و یافته افزایش شدت به داخلی های مهاجرت

. است بوده اثرگذار کنشگر عنوان به ها آن هنجاری و ارزشی نظام در تغییرات این که طوری به

 در عضویت و اجتماعی مشارکت اعتماد، روحیة گسترش مستلزم جدید، ساختار این در زندگی

 اجتماعی سرمایة افراد اندازه هر ها، یافته براساس همچنین. است اجتماعی های شبکه و نهادها

 اجتماعی اعتماد مانند ارزشمند ابعاد از ای مجموعه عنوان به متغیر این و باشند داشته باالتری

 و یا خیریه همیارانه،) غیررسمی مشارکت رسمی، مشارکت ،(نهادی اعتماد و عمومی اعتماد)

 داشته وجود اجتماعی زندگی مختلف های جنبه در خویشاوندی های شبکه وجود و( مذهبی

 .یابدمی افزایش جدید شرایط در زندگی از ها آن رضایتمندی باشد،

 حکم ارائة شد، ذکر ارقام و اعداد قالب در متغیرها معناداربودن دربارة که ای نکته به توجه با

 نیازمند مطالعه مورد جامعة تر عمیق شناخت به و دشوار غیرهامت معناداربودن درمورد قطعی

 نیازمند نیز شهرستان این در مهاجرت از رضایتمندی وضعیت بهتر و تر عمیق شناخت. است

 مطالعات انجام و پرسشنامه طراحی. است افراد وضعیت مشاهدة و عمیق های مصاحبه انجام

 ها، روش این کنار در کیفی های روش از تفادهاس اما است، مناسب مطالعاتی چنین برای کمی،

 دستیابی برای کیفی، روش به پژوهشی دادنانجام بنابراین، دهد؛ می ارائه ترواقعی و بهتر نتایجی

 .رسد می نظربه ضروری تر جامع نگرشی به

 منابع
 ،یاسیس رضایتمندی بر مؤثر اقتصادی عوامل بررسی» ،(۹۱3 ) حسین منفرد، و تقی محمد ایمان 

 شمارة ،شیراز دانشگاه انسانی و اجتماعی علوم مجله ،«شیراز واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان

  :۳- 1. 
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 ،سرمایة تطبیقی بررسی» ،(۹۱9 ) سکینه رودباری، حسینی و گلمراد مرادی، و محمدتقی ایمان 

 ،اجتماعی رفاه فصلنامة ،«شیراز و تهران های دانشگاه بومی غیر دانشجویان روان سالمت و اجتماعی

 .9۱ -1۹ :  ۹ و ۹۱ شمارة

 ،شهرهای در استقرار و مهاجرت و اجتماعی سرمایة» ،(۹۱1 ) منیره مهر، ساعی و سوسن باستانی 

 .19  - ۹1 :   شمارة ،ایران شناسی جامعه مجله ،«تبریز شهر مورد: بزرگ

 ،از رضایتمندی در فرهنگی عوامل نقش بررسی» ،(۹۳۱ ) محمد بذرافشان، و غالمرضا جعفرنیا 

 شمارة ،مشهد فردوسی دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکدة اجتماعی علوم مجله ،«مهاجرت

  : ۳ – 31. 

 ،مجلة ،«ملی هویت و اجتماعی سرمایة رابطة بررسی» ،(۹۱۳ ) معینی مهدی و جهانگیر جهانگیری 

 .91 - ۹9: 1  شمارة مشهد، دوسیفر دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکدة اجتماعی علوم

 ،نی نشر: تهران نایبی، هوشنگ ترجمة ،اجتماعی تحقیقات در پیمایش ،(۹۱۳ ) ای. دی دواس. 

 ،انتشارات: تهران ثالثی، ترجمة محسن ،معاصر دوران در شناسی جامعه نظریه ،( ۹۱ ) جرج ریتزر 

 .علمی

 ،بر مؤثر جمعیتی -اجتماعی -اقتصادی عوامل بررسی» ،(۹۳۱ ) فریبا خورشیدی، و سیدسعید زاهد 

 ،کاربردی شناسی جامعه پژوهشی - علمی فصلنامة ،«ممسنی نورآباد شهر به مهاجرت رضایتمندی

 .11-19:   شمارة

 ،سمت انتشارات: تهران ،مهاجرت ،(۹۱۱ ) اهلل حبیب زنجانی. 

 تهران ،هارستانب شهرستان تهران استان تفصیلی نتایج ،(۹۳۱ ) مسکن و نفوس عمومی سرشماری :

 .ایران آمار مرکز

 ،گذشته سال پانزده در( اردستان توابع) شهراب روستای وضع بررسی ،(۹۹1 ) رضا عظیمی، 

 .تهران دانشگاه اجتماعی علوم دانشکدة کارشناسی، نامة پایان

 ،مجلة ،«شناسی جامعه در ساختارگرایی با آن رابطة و شبکه نظریة» ،(۹91 ) سیروس فخرایی 

 ۹۳ -31  صص ،31  شمارة انسانی، علوم و ادبیات دهدانشک

 ،نی نشر: تهران صبوری، منوچهر ترجمة ،«اجتماعی نظریة بنیادهای» ،(۹99 ) جیمز کلمن. 

 فصلنامة ،«روان سالمت و اجتماعی سرمایه بررسی» ،(۹۱1 ) گلمراد مرادی، و عبدالعلی زاده، لهسائی 

 .۱۱ - 1 : 1  شمارة ،اجتماعی رفاه

 دانشگاه کارشناسی، نامه پایان شیراز، در سکونتی رضایتمندی مهاجرت شبکه ،(۹3۳ ) بنی بن مالک 

 شیراز
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 ،فرهنگ بازتولید و مهاجران اجتماعی های شبکه» ،( ۹۳ ) علی اردهائی، قاسمی و حسین محمودیان 
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