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  المياستان ا روستاييان مهاجرت بر مؤثر عوامل يشناختجامعه يبررس
  ) نييپا آبهر يروستا يمورد ي (مطالعه اياسترال كشور به

  
  2ياحسان باباخان 1،ييرزايم نيحس

  
  )15/04/97 پذيرش خيتار ،15/02/96 افتيدر خي(تار

  
 دهيچك

 آبهر روستاييان مهاجرت بر مؤثر عوامل يشناختجامعه يبررس هدف با حاضر پژوهش
 روش از استفاده با ا،يسترالا كشور به الم،يا استان در بدره شهرستان توابع از ن،ييپا
 كل از نفري 100 جمعيتي را پژوهش نيا نمونة. است شده انجام)، شيماي(پ يكم

 چارچوب. اند شده انتخاب يبرف گلوله روش به و نفرند 150 كه اند داده تشكيل مهاجران
 جينتا. است شبكه ةينظر و يل اورت جاذبة و دافعه اتينظر شامل قيتحق ينظر

درصد آنها را  82سال است،  7/29كه ميانگين سني مهاجران  دهديم نشان پژوهش
 96است،  ييو راهنما پلميدرصد از مهاجران د 85 التيدهند، تحص مردان تشكيل مي

 56آنها ( شتريگيرند و ب جاي مي نييمتوسط و پا يدرصد از آنها در طبقة اقتصاد
ازميان مجموع متغيرها، اند.  شبكة دوستي اقدام به مهاجرت كرده قيدرصد) ازطر

و نظارت  ،يشاونديشبكة خو ،ياز امكانات رفاهي، شبكة دوست تيرضا يرهايمتغ
مصاحبه به توجه با ان،يدرپا. اندداشته مهاجرت بر را ريتأث نيشتريب ب،يترت به ،ياجتماع

 در مهاجران شبكة وجود و مبدأ دافعة عامل مهاجران، از ياديز تعداد با شده انجام يها
 .اندشده شناخته روستا از مهاجرت ياصل يهاعلت قصد،م
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           تهراندانشگاه  ياجتماع علوم دانشكدة ،ياجتماع توسعة مطالعات گروه اريدانش.  1
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 يروستا شبكه، جاذبه، و دافعه عوامل مهاجرت، ،يالمللنيمهاجرت ب :يديكل واژگان
 .اياسترال ن،ييپا آبهر

  
  مقدمه

 از غذا، آوردن دست به يبرا و بوده حركت در شهيهم انسان. ستين يديجد دةيپد مهاجرت
 اما است، افتهي ادامه حركت نيا زين انسان شدن ساكن از پس. است فتهر گريد نقطة  به اي نقطه

 تمدن و خيتار از يمهم قسمت د،يترد يب). 9: 1364 ،يدي(وح است كرده رييتغ آن يها محرك
 كه، است منسوب يقوم به كشور نام يحت و است مهاجران ساختة و ها مهاجرت آورد ره ما كشور

 ساكن آن در و كرده مهاجرت نيسرزم نيا به الديم از شيپ ومد هزارة اواسط در ،ياگفته به
 از يكي امروزه كه اند كرده يگذار هيپا را يتمدن و داده ليتشك متعدد يها سلسله اند، شده
 رانيا در آنها قلمرو توسعة و ها حكومت ليتشك. شود يم شناخته يانسان يها تمدن نيتر يميقد

 نيا و بوده نيقر ديجد يها نيسرزم در افراد استقرار و يياج جابه مهاجرت، از يشكل با همواره
  ).69: 1380 ،ي(زنجان است داشته ادامه زين آن از بعد شده، آغاز مادها دورة از كه ان،يجر

 و توسعه چون مقوالتي لحاظ به كه اي ينابرابر و اختالف گيري شكل و جوامع شرفتيپ با
 افتهين توسعه و محروم مناطق از مهاجرت د،دا رخ جهان يكشورها انيدرم يانسان توسعة

 1يل. گرفت صورت مطلوب امكانات به يابي دست يبرا(مركز)  تريافته توسعه مناطق سمت به
وجود دارد كه مردم را در داخل آن  يشمار يبعوامل  ،يا هر منطقه در«) معتقد است: 1996(

  ).50: 1996 ،ي(ل »شود يسبب گريز مردم از آن م اي دارد يمنطقه نگه م
 منشأ است ممكن مهاجرت، مقصد و مبدأ انيم يفرهنگ يها تفاوت كه نجاستيا نكته
 يامدهايپ و ينينش هيحاش دةيپد. باشد آنها فرزندان ژهيو به و مهاجران يبرا يمشكالت و مسائل
 ازطرف ).59: 1384 ،ييرزاي(م هاست مهاجرت گونه نيا عوارض از نيز آن يفرهنگ و ياجتماع

 تا شده سبب ييروستا مناطق يساختار ضعف طور نيهم و ييروستا مناطق از زيگر ،گريد
 رو، ازاين كنند؛ مهاجرت يشهر مناطق به بهتر، يهافرصت آوردن دست به يبرا ان،ييروستا

 روستا اگر بود، ديخواه بازنده شما«: است شعار نيا يمنطق جةينت تيموفق كسب يبرا مهاجرت
  ).50: 1381 ،يان(طاهرخ »دينكن ترك را

________________________________________________________ 
1. Lee 
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 كشور از خارج به روستا ساكنان مهاجرت بر مؤثر عوامل بررسي به محقق پژوهش، نيا در
 مواجه آن با يتازگ به ن،ييپاآبهر  يكشور ما، ازجمله روستا ياز روستاها ياپاره كه پردازد مي
 .است شده

  
  مسئله انيب

را به خود معطوف  يارينظران بس ذهن صاحب ،ياجتماع يها دهياز پد يكي مثابة به مهاجرت،
معتقدند  كنند،يتوسعه اظهارنظر م يشناس كه درقالب جامعه ،ينوساز پردازان هيكرده است. نظر

 ديجد يتوسعه باعث ظهور آرزوها درحال يدر كشورها يافته هتوسع يكشورها يها نفوذ ارزش
 يتيجمع يهاييجا جابه كه آرزوهاست نيا به لين درجهت. شوديكشورها م نيمردم ا انيدرم

  ).1391 ،يو حجت ي(وثوق رديگيم صورت گريد يكشورها ايبزرگ  يبه شهرها
 كالن سطح در چه و )ي(داخل خرد سطح در چه ها،مهاجرت جهت و نوع به توجه با

است؛  يافته عهبه مناطق توس يافته ه)، معموالً جهت حركت از مناطق كمتر توسعيالملل ني(ب
 يهاينابرابر به كند، يم بيكه افراد را به مهاجرت ترغ يعوامل نيتر يا شهياز ر يكي ،يعبارت به

توسعه  درحال يجزء كشورها زين رانيا كشور كهازآنجا .گردد يمناطق مختلف برم يا توسعه
مهاجرت،  يسازة ذهن 1و،يبورد دگاهيعقب نمانده است. برطبق د يخيتار شيپو نياست، از ا

(ارشاد،  كندياعمال م ييجوانان روستا ي، سلطة خود را بر ساختار ذهنآگاهانه يا ناخودآگاه
 ديپذيرفت كه مسئلة مهاجرت از روستا را امروزه با ديبا اغماض با دليل، نيهم ). به13: 1391

 انيپا از پس ،يكه امروزه هر فرد يا گونه دانست، به ييجوانان روستا 2وارةاز عادت يجزئ
  .دارد گرايش دانيم نيا رييتغ و روستا طيمح از شدن جخار به متوسطه، التيتحص

 ا،يدن سرتاسر در. ستين ياجتماع مسئلة ذاتاً و است ياجتماعـ  يخيتار يموضوع مهاجرت
سابقه داشته و  تر يافته هتوسع يهابه مكان يافته هكمتر توسع يهامكان از مهاجرت همواره،

از روند  هن پديده بهنجار است، اما تا زماني كهم ادامه خواهد داشت؛ بنابراين، اي پس نيازا
 تيوضع نيكند، ا رييتغ بارهكي يعيكه هرگاه روند طب نجاستيا خارج نشده باشد. يعيطب

 هم بر را روستا يعيطب توازن) نييپاآبهر  يافراد مهاجر (از روستا ادي. تعداد زشودينابهنجار م
 در) نفر 930 از كمتر تيجمع با روستا كي از نفر 150(حدود  مهاجرت حجم نيا. است زده
  است؟ گرفته صورت ليدل چه به ساله پنج يزمان دورة يط

________________________________________________________ 
1. Pierre Bourdieu 
2. Habitus 
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چند  ياست كه در ط الميشهرستان بدره از استان ا ياز روستاها يكي نييپا آبهر يروستا
توجه به  بوده است. با ايبه بعد)، شاهد مهاجرت انبوه به كشور استرال 1387(از سال  ريسال اخ

به  نييپاآبهر  يمهاجران از روستا ليس ريدر چند سال اخ ا،يكشور استرال يريمهاجرپذ استيس
چند سال  ينفر در ط 150به  كينزد يتيكه جمع يا گونه شكل گرفت، به ايمقصد استرال

بوده است كه ابتدا چند  گونه نيها ا مهاجرت نيا يريگ مهاجرت كردند. شكل ايگذشته به استرال
 يروستامهاجرت كردند و با توجه به ارتباط افراد مهاجر با  1387روستا در سال  ينفر از اهال

دونالد  طور كه مك همان 1.يافت ادامه مهاجرت)، شاوندانيخو و(دوستان  مهاجران شبكة مبدأ،
كرد كه درطي آن،  فيتعر ييها ييجا جابه توان يرا م يا رهيمهاجرت زنج: «كند يم انيب

دست خواهند آورد  مهاجرت به قيكه احتماالً ازطر شوند يمطلع م ييها از فرصت ندهين آمهاجرا
دونالد و  (مك »شود يفراهم م نيشيواسطة مهاجران پ به زيآنها ن ةيو امكان اسكان و اشتغال اول

در سه سطح  رخ  ديو جد ميدونالد، ارتباط مهاجران قد ). ازنظر مك82: 1964دونالد،  مك
  :دهد يم

 به آنها از سودبردن هدف با را ديجد مهاجران شده، تيتثب مهاجران از يبرخ اول،«
 دارد، وجود هم آور نان افراد از يوار رهيزنج مهاجرت دوم،. كنند يم قيتشو مهاجرت

 يها خانواده و همسر مهاجران، و شود اتخاذ دائم اقامت يبرا يميتصم نكهيا از شيپ
 دنيگز اقامت و مهاجرت به را آور نان مردان گريد ند،ده انتقال مقصد كشور به را خود
 صورت ريتأخ با زين ها خانواده مهاجرت سوم،. كنند يم قيتشو مقصد كشور در
 انتقال مقصد كشور به را خود فرزندان و خانواده تاً،ينها تنها، مهاجر مردان رد،يپذ يم
  ).85- 84 (همان، »دهند يم

 از شدت به زين پايين آبهر يروستا در گرفته رتصو يها مهاجرت نوع رسد يم نظر به
  .است متأثر آنها انيم وار رهيزنج ارتباط و ها شبكه نيا يريگ شكل

 آمار،(مركز  است بوده) خانوار 181( نفر 930، 1385 سال يسرشمار در روستا تيجمع
 نيرآخ در روستا جمعيت، 1394 سال در روستا، بهداشت خانة مسئول يهاگفته طبق). 1385
 را روستا تيجمع به مربوط آمار 1 جدول. است شده برآورد) خانوار 190( نفر 766 ،يريآمارگ

  .دهد ينشان م 1394و  1390، 1385 يها سال  در

________________________________________________________ 
از  زيها به خارج از كشور ن مهاجرت ي)، موج بعدايها (به كشور استرال مهاجرت يريگ . گفتني است، پس از شكل1
نبود  ليازقب ياكنون روستا با مسائل جد ن،يه مقصد كشور آلمان. بنابراب بار نيروستا شكل گرفت، اما ا نيهم
  رو شده است.  و...) روبه تيجمع يريپ ،يخوردن نسبت جنس كار جوان، برهم يروين
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 1385- 1394 هايسال در پايين آبهر روستاي جمعيت. 1 جدول

  1394 1390 1385 سال
  --- 445 451 زنتعداد
  --- 400 479 مردتعداد

  7661 845 930 جمعيتكل
 190 203 181 خانوارتعداد

  روستا بهداشت خانة هاي داده+ايران مركزآمار: منبع
  

 ديمسئلة پژوهش، كه عوامل مؤثر بر مهاجرت است، با جادكنندةيعوامل ا ييشناسا باب در
كرد، اما  ينيب شياي را در سطح جامعه پ شدن مسئله حادث توانيموارد نم يگفت در برخ

 كه يزيچ زد،يبر هم به را جامعه ياجتماع تيواقع ساخت است ممكن افتدياتفاق م هك يهنگام
). اگر مهاجرت را، با 113: 1390(هومر،  نامديم 3) آن را امر واقع1981ـ1901( 2الكان ژاك

 يموارد نيكه عوامل مؤثر بر مهاجرت در چن مينيب يم م،يريدر نظر بگ ياغماض، امر واقع الكان
 روستا يواقع ساخت افتد،يمهاجرت اتفاق م كه ينيست و هنگام پذير ينيبشيپ يسادگ به

 يكوشد عوامل مؤثر بر مهاجرت از روستا پژوهش مي ني. محقق در اشوديم بيتخر و متحول
اي جدي بررسي كند كه روستا را با  منزلة مسئله ) بهايرا به خارج از كشور (استرال نييآبهر پا
 ديگر مشكالت ياريبس و يجنس نسبت خوردن برهم شدن، متروك همچون مهمي يهابحران
  .است كرده رو روبه

  
 پژوهش اهداف

  مهاجران؛ يتيجمع يها يژگيو يبررس
 مهاجرت؛ بر مؤثر ياقتصاد ـ ياجتماع عوامل يبررس

 روستا؛ از افراد مهاجرت بر ياجتماع يها شبكه نقش يبررس

  .يبعد ياحتمال يها مهاجرت زا يريجلوگ منظور به مناسب يكارها راه ارائة
 

________________________________________________________ 
نفر  848، تعداد ساكنان 1395 ياخذ شده است، اما در سرشمار نييآبهر پا يآمار از خانة بهداشت روستا ني. آ1

و  كنند يمهاجرت فرزندان خود را اعالم نم ها خانواده يبرخ ،يلت خوداظهاربودن سرشمارع اعالم شده كه به
 رسد ينظر م ) بهيمحقق (احسان باباخان ستةيمسئله است. با توجه به تجربة ز نياز ا يشده ناش اختالف مشاهده

  است. تر يآمار خانة بهداشت واقع
2. Jacques Lacan 
3. The real 
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  پژوهش نةيشيپ
 يشرق جانيمهاجرت از استان آذربا يها انيجر خود يدكتر رسالة در) 1392( ياردهال يقاسم

مطالعه كرده است. برطبق  يبيمنتخب استان تهران را با استفاده از روش ترك يها به شهرستان
 وضع و شغل تحصيالت، تأهل، وضع سن، جنس، خانوار، سرپرستيپژوهش، وضع  يها افتهي

 آن، توسعة سطح و مبدأ شهرستان و فردي، سطح يها كننده نييتبدر زمان مهاجرت،  مالي
  .هستند كالن سطح يها كننده نييتب مهاجرت وقوع دورة و مقصد شهرستان
 و ياجتماع ،يآموزش عوامل ريتأث به خود ارشد يكارشناس نامة پايان در) 1391( جوانك

 بخش در. است پرداخته يبيترك روش از استفاده با كشور از مهاجرت به ليمات بر يفرهنگ
 ريمتغ و معنادار مثبت يبستگ هم سن و ياجتماع ـ يفرهنگ يگانگيب مستقل يرهايمتغ ،يكم
 بخش در. دارند مهاجرت به ليتما ريمتغ با يمعنادار يمنف يبستگ هم ،يآموزش نظام از تيرضا
 نيشتريب يغرب جوامع ازطرف نشدن رفتهيپذ به اعتقاد و يرهنگف تفاوت وجود احساس ،يفيك
  .نداشتند مهاجرت به ميلي كه داشت دانشجوياني نماندنِ براي تصميم بر را ريتأث

و  ياجتماع ،يعوامل اقتصاد يبه بررس ي) در پژوهش1392همكاران ( و يزيتبر يقراب
با استفاده  ريمهاجرپذ يبه كشورها مهاجرت يبرا يبانوان تهران شيگرا زانيمؤثر بر م يفرهنگ

 ،يابيمستقل (امكان كار يرهايمتغ انيپژوهش، م جيپرداختند. برطبق نتا شيماياز روش پ
مناسب،  ياجتماع يحقوق زنان، فضا ،يساالر ستهيشا ،يمنزلت اجتماع نيتأم ،يشغل تيامن

وابسته رابطة  ريغ) و متيدر نوع پوشش، تعلقات قوم يآزاد ده،يعق يآزاد ،يامكانات آموزش
در  يعوامل اجتماع ريتأث زانيسهم م رات،يوجود دارد. از مجموع تأث اي يمثبت و نسبتاً قو

  .دارد قرار سوم مرحلة در يفرهنگ عوامل و دوم مرحلة در ياقتصاد عوامل اول، مرحلة
 اب رانيا از مهاجرت انيجر بر مؤثر عوامل يبررس به يپژوهش در) 1393( همكاران و يرنان
 و ينهاد عوامل ،يزندگ تيفيك كه داد نشان پژوهش جينتا. پرداختند يكم روش از استفاده

 در يرانيا مهاجران حضور. دارند كشور از مهاجران خروج بر را اثر نيشتريب بيترت به ياسيس
 تعداد از فاصله، شيافزا با و دارد مثبت اثر رانيا مهاجرت انيجر بر نيز ريمهاجرپذ كشور

  .شود يم كاسته يرانيا مهاجران
 يبرا يپزشك انيعوامل محرك دانشجو يبه بررس ي) در پژوهش2105و همكاران ( 1گودا

پژوهش، عوامل فشار شامل  جيپرداختند. طبق نتا شيمايبا استفاده از روش پ رلنديمهاجرت از ا
اده خانو كه ياست. درحال يوضعيت كار، و سبك زندگ ،يشغل يها دربارة فرصت يادراك منف

________________________________________________________ 
1. Gouda 
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به   مربوط به پاسخ يفيك ليو تحل هيماندن شناخته شده است، تجز يبرا يعامل قو يگانه
  .كرد انينما را يمال و يشخص عوامل و شغل، آموزش، ليازقب ييها نهيزم آزاد يها سؤال

 1مهاجران ياجتماع يها شبكه نقش ينيبازب به يپژوهش در) 2016( يسانتون و لويفاگ
هاي  مثبت شبكه ريپژوهش تأث جيدوجانبة مهاجرت پرداختند. نتا انيبر جر مثابة عوامل مؤثر به

 شده تياهم كم زمان طول در ييايجغراف فاصلة. دهد يم نشان را مقصد درمهاجران  اجتماعي
 اريبس اندازة مقصد در مهاجران ياجتماع يها شبكه كه يزمان فقط مهاجرت ريمس و است
  .دارد تياهم باشد داشته يكوچك

 
  ينظر يبانم

  شبكه نظرية
 و يقبل مهاجران مهاجران، كه است يفرد نيب يوندهايپ از يا مجموعه مهاجران يهاشبكه«
 مشترك جامعة و يدوست و يشاونديخو يوندهايپ قيازطر مقصد، و مبدأ در را رمهاجرانيغ

 ياه شبكه عنوان از كه طور همان). 1993(مسي و همكاران،  »دهد يم ارتباط هم به مبدأ،
 ها شبكه و دارد ياجتماع ةيسرما ةينظر با يقو يونديپ هينظر نيا داست،يپ مهاجران ياجتماع

  :دهند يم شيافزا را يالملل نيب يها حركت احتمال كمتر، خطر و نهيهز ليدل به
 ندارند، ياجتماع يوندهايپ روند يم ديجد مقصد به كه مهاجراني نياول: ها نهيهز كاهش

. شوند گريد يكشور وارد مدارك بدون اگر ويژه به است؛ نهيپرهز آنها يابر مهاجرت رو ازاين
  .ابدي يم كاهش هياول مهاجران بستگان و دوستان يبرا مهاجرت نةيهز حال، نيباا

 منيمنبعي ا يكوچ باشد، برون توسعه يافته يخوب شبكة مهاجران به يوقت :خطرها كاهش
 ليدل كه به يمهاجرت يها رشد شبكه ن،يبنابرا شود؛ يدرآمد محسوب م يبرا نانياطم و قابل

 نييخطرها تب يكاهش تصاعد قيازطر تواند يم زين افتد يمهاجرت اتفاق م يها نهيكاهش هز
كاهد (مسي و  حركت مي يو از خطرها دهد يشبكه را گسترش م يديشود. هر مهاجر جد

  .)1993همكاران، 
 

  دافعه ـ جاذبه الگوي
دافعه مطرح  ـ  را زير عنوان جاذبه اش هينظر ن،يراونشتا ةشد صول شناختهبا استناد به ا ،يل اورت

 ،يكه ممكن است عوامل اقتصاد ،مبدأ يها مقصد و دافعه يها الگو، جاذبه نيكرد. برطبق ا
قرار  ريفرد را به مهاجرت تحت تأث شيباشند، گرا يشناخت و روان ،ياسيس ،يفرهنگ ،ياجتماع

________________________________________________________ 
1. MSNs 
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 ةيدر نظر ي. لشود يم ياتيعمل شيگرا نيبودن امكانات، ا ط فراهمشر دهد و در ادامه، به مي
به مهاجرت و روند آن دخالت دارند، زير چهار عنوان  ميرا كه در تصم يمهاجرت و عوامل«خود، 

 مداخلةب) عوامل مرتبط با مقصد، ج)  ،) عوامل مرتبط با مبدأالف :كند يخالصه م ليشرح ذ به
  ).50: 1996شده است (لي،   مشخص نييورد اول در نمودار پام هس. يشخص عوامل )د موانع،

  

  تودارو الگوي
 1»شده بيني پيش« درآمد تفاوت دربرابر يواكنش شتريب مهاجرت كه كند يم فرض تودارو الگوي

 يها است كه مهاجران فرصت نيا يدر شهر و روستا. فرض مقدم اصل ياست تا درآمد واقع
مبدأ (روستا) و مقصد (شهر) موجود است در نظر  يها آنها در بخش يمتعدد بازار كار را كه برا

. منفعت رساند  يكه منفعت مهاجرت را به حداكثر م كنند يرا انتخاب م نو آ رنديگ يم
كار در مقصد (شهر) و مبدأ (روستا) و  نيب يواقع يتفاوت درآمدها لةيوس شده به بيني پيش

  ).397ـ396: 1364(تودارو،  شود يم يريگ اندازه ديآوردن شغل در شهر جد دست احتمال به
 

  ياجتماع كنترل ةينظر
 يها و نهادها شده ازجانب حكومت، سازمان اعمال يها شامل تمام كنترل ياجتماع نظارت

 ياجتماع يها ها و كنترل از نظارت يجنبة مهم ييجزا نيبر اجتماع است. قوان يررسميغ
هستند كه با  يو نهاد ياجتماع يسازوكارها ياجتماع يها ساولزبورگ، نظارت ديهستند. از د

). 51: 1387 ،ي(خلفخان دهند يبه آنها پاسخ م شكنند يكه هنجارها را م يكسان ميتحر
كه  انجامد يبه اعمال فشار م ياجتماع اتيح ميجهت تنظ يكنترل اجتماع ،يعبارت به

________________________________________________________ 
1. Expected earning 

جاذبه–) نمودار دافعه1نمودار(
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 آورد مي پديد رهاهنجا و قواعد بودن يالزام مناسبت به را يگروه يپارچگ كي و يوستگيپ هم به
  ).75: 1388آبادي،  و دولت ي(ساروخان

 مهاجرت دةيپد يبررس به خاص ينگرش با شده مطرح اتينظر از هركدام كه است روشن
 ةينظر هم هنوز حال، نيباا. اند پرداخته  مسئله نيا از يخاص بعد به صرفاً هركدام و اند پرداخته

 و نوع به توجه با اما،. كند نييتب را مهاجرت ابعاد تمام بتواند كه تاس نشده ارائه يمانع و  جامع
 يها شبكه ةينظر و يل جاذبة ـدافعه ةينظر ق،يتحق اهداف طور نيهم و مهاجرت تيماه

  .شدند گرفته نظر در پژوهش ينظر چارچوب مثابة به مهاجرت ياجتماع
 

  پژوهش هاي هيفرض
 رابطه اياسترال كشور به نييپا  آبهر يروستا از رتمهاج و يشاونديخو ياجتماع شبكة نيب ـ
  .دارد وجود
  .دارد وجود رابطه نييپا  آبهر يروستا از مهاجرت و يدوست ياجتماع شبكة نيب ـ
  .دارد وجود رابطه نييپا آبهر يروستا از مهاجرت و افراد ينسب تيمحروم زانيم نيب ـ
  .دارد وجود رابطه نييپا آبهر يروستا از رتمهاج و افراد ياجتماع نظارت و كنترل زانيم نيب ـ
  .دارد وجود رابطه نييپا آبهر يروستا از مهاجرت و يرفاه امكانات از تيرضا زانيم نيب ـ
  .دارد وجود رابطه نييپا آبهر يروستا از مهاجرت و افراد ياقتصاد ـ ياجتماع گاهيپا نيب ـ
  .دارد وجود ابطهر نييپا آبهر يروستا از مهاجرت و افراد درآمد نيب ـ
  .دارد وجود رابطه نييپا آبهر يروستا از مهاجرت و افراد شغل از تيرضا زانيم نيب ـ

 
  پژوهش روش

است. در  1شيمايپ آن روش و است يكم كرديرو بر يمبتن يشناختروش لحاظ به پژوهش نيا
 انداجرت كردهمه ايتمام افراد نمونة تحت مطالعه به كشور استرال نكهيا ليدل پژوهش حاضر، به

 افراد يبررس يبرا راه نيبهتر دليل، نيهم به. نداشت مهاجران به يميمستق يدسترس محقق
 ليدل به پژوهش نيا در يريگنمونه وةيش. است بوده نامه پرسش و يكم روش از استفاده مهاجر

 رتباطا هم با مقصد در مهاجران ازآنجاكه. است »2يبرف گلوله اي ياشبكه« نوع از آن تيماه
 نترنتيا قيازطر شده هيته نامة پرسش و انتخاب مهاجر افراد يبرف گلوله روش قيازطر دارند،

  .شد عيتوز افراد تمام درميان
________________________________________________________ 

1. Survey 
2. Network or Snowball Sampling 
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. باشد دشوار ژهيو تييجمع ياعضا مكان افتني كه است مطلوب يوقت يبرف گلوله يريگ نمونه
 يآزمودن او د،يافتي را يآزمودن كي يوقت يعني شود؛ يم اطالق يآور جمع نديفرآ به يبرف گلوله

هيفرض به توجه با نامهپرسش نيا سؤاالت). 418: 1390 ،ي(بب كنديم يمعرف شما به را گريد
 يافراد از نفر 30 آزمون، شيپ مرحلة در و شد يطراح رهايمتغ سنجش منظور به و قيتحق يها
 يآلفا بيضر محاسبة قيازطرنامه  پرسش 1ييايپا. كردند تكميل را آن اندكرده مهاجرت كه

  شد. يطراح كرتيل فينامه درقالب ط پرسش نيا .شد يابيارز كرونباخ
 در ايالم، استان گانة ده هاي شهرستان از يكي بدره، شهرستان توابع از مطالعه تحت روستاي

 از شهرستان اين. است ايالم، مركز كيلومتري 85 و شهر دره شهرستان كيلومتري 45 فاصلة
 توابع از آباد عباس روستاي به شرق از كبيركوه، ارتفاعات به جنوب از و سيمره دخانةرو به شمال
) سيوان( ميشخاص بخش توابع از گراب پاكل روستاي به غرب از و شهر دره مركزي بخش

 25 بر مشتمل كه دارد دوستان و هندميني دهستان دو بدره شهرستان. است شده محدود
 جزء سياسي تقسيمات ازنظر نيز پايين آبهر روستاي). 8: 1393 همكاران، و رضواني( روستاست

 مطالعه تحت روستاي. دارد قرار بدره شهر كيلومتري 4 در و است بدره شهرستان مركزي بخش
 درجة 33,296648 دقيق مختصات با بدره شهر شرقي جنوب قسمت در جغرافيايي لحاظ به

 فيلي كردي نيز روستا اين مردم بانز و دارد قرار شرقي طول 47,063272 و شمالي عرض
  .است) اي بدره(

 
  پژوهش يرهايمتغ ياتيعمل و يمفهوم هاي فيتعر

  مهاجرت
محل اقامت  يطوالن رييكه تغ داند يها م افراد و گروه يپرسا مهاجرت را حركت مكان روالن
 دينكته را باسه  تيجمع يهاي مكان حركت ليدر تحل«نظر او،  دنبال دارد. به افراد را به يمعمول

 نيب ي. وجود فاصلة مكان2 ديمدت اقامت در محل جد بودن يطوالن اي يدائم. 1در نظر داشت: 
  ).95: 1363(پرسا، » و زمان انجام مهاجرت ي. وجود فاصلة زمان3دو محل 

افراد قبل  كه  يموارد يعني نگر،گذشته سؤاالت ،يكي: است شكل دو به نامه پرسش سؤاالت
 مؤثر افراد مهاجرت به ميتصم در روديم احتمال و اندبوده ريروستا با آنها درگاز مهاجرت در 

 و ،يرفاه امكانات از تيرضا نظارت، و كنترل روستا، در ينسب تيمحروم زانيم مثل اند،بوده

________________________________________________________ 
1. Reliability 
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 از تيرضا مثل ا،ياسترال ساكن مهاجران يكنون تيوضع بر ناظر و نگرحال سؤاالت يگريد
 كه ليدل نيا به(مهاجرت)،  وابسته ريمتغ سنجش يبرا بنابراين،. بازگشت به ليتما و مهاجرت،

 درباب كرت،يل فيط درقالب ييهاسؤال نگر،گذشته يهاسؤال همان درقالب است، افتاده اتفاق
 شده آورده(مهاجرت)  وابسته ريمتغ براي و شده دهيپرس) اياسترال به مهاجرت از(قبل  مهاجرت

 ).است درآمده فعل به قوه از گريد اكنون تمهاجر امكان(چون  است
 مهاجرت متغير به مربوط هاي گويه. 2 جدول

 
  مستقل يرهايمتغ

  ياجتماع ـ ياقتصاد گاهيپا
 مطرح ليذ شرح به ييها هيگو افراد، ياجتماع ـ ياقتصاد گاهيپا سنجش يبرا پژوهش، نيا در

  .شود مي مشخص هاهيگو نيا به هايش پاسخ به توجه با فرد گاهيپا. است شده
 مهاجران يعاجتما ـ ي اقتصاد گاهيپا ريمتغ به مربوط يها هيگو. 3 جدول

 هاهيگو
  يدكتر و ارشد ،يكارشناسويكاردانمتوسطه،وييراهنما،ييابتداسواد،يب        التيتحص زانيم. 1
  يارشد و دكتر ،يو كارشناسيو متوسطه، كاردانييراهنما،ييابتداسواد،يب        مادرالتي. تحص2
  يارشد و دكتر ،يو كارشناسيو متوسطه، كاردانييراهنما،ييابتداسواد،يب          پدرالتيتحص. 3
 ريساصنعت،خدمات،كشاورز،دار،دامدار،خانه                مادر شغل. 4
 ريساآزاد،كارمند،كشاورز،دار،دامكار،يب                 پدر شغل. 5
خدمات،  ،يدار دام ،يكشاورز كار، يبد؟يكرديمتيدر كدام بخش فعالا،ي. قبل از مهاجرت به كشور استرال6

 ريصنعت، سا
 ن،ييپا ن،ييپا يليخ د؟يده يم يكنند، خود را در كدام طبقه جاميتقسي. اگر مردم را به پنج طبقة اقتصاد7

 بااليليخباال، متوسط،
 ،وپانصد ونيليم 1 تا  ونيليم1 ون،يليم1هزارتا500هزار،500ازكمترران؟يادرشماخانوادةانةيماه درآمد. 8
 به باالونيليم2ون،يليم2تاوپانصد ونيليم1

  ينسب تيمحروم
از اختالف ميان انتظارات ارزشى خود و توانايى ارزشى  افرادصورت احساس به يبمحروميت نس

در پژوهش حاضر با  ريمتغ ني). ا20: 1388و همكاران،  يشود (نبو يمحيط مشخص م

  كرونباخ يآلفا هاهيگو
  / .775  د؟يبود زينروستاازمهاجرتفكربهايآمهاجرت،ازقبلزماندرروستاوضعيت به توجه با. 1
  د؟يريبپذرامهاجرتيهانهيهزوهاخطرديبودحاضرچقدرمهاجرت، از قبل. 2
  داشت؟ ديخواهيگريدكشوردريبهتريزندگديكنمهاجرتاگرديكرديمفكر چقدر. 3
  د؟يكنيممهاجرتتانيزندگمحليروستاازحتمايروزكهديكرديمفكرنيا به چقدر. 4
  د؟يكن مهاجرتروستاازكهديداشتعالقهچقدرمهاجرت،ازقبلياقتصادتيوضع به توجه با. 5
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 يها ييتوانا و يارزش انتظارات نيب اديز فاصلة نيز و يعدالت يب و يون نابرابرهمچ ييها شاخص
 تا كم يليخ يها نهيگز از كرت،يل فيط درقالب پاسخگو بنابراين، شود؛ يم دهيسنج يارزش

  .داد خواهد پاسخ اديز يليخ
 ينسب تيمحروم ريمتغ به مربوط يها هيگو. 4 جدول

  كرونباخ يآلفا هاهيگو
 .ديدانستيمخودحقرابهتريرفاهامكاناتداشتن چقدر. 1

767. /  

  .داشت وجودفاصلهچقدرانتظارتانمورديرفاهامكاناتويفعليرفاهامكانات نيب. 2
  .ديبرس حقتانبهديكشيمكهيتالشوزحمتاندازةبهكهداردوجودامكاننيا رانيا در. 3
 .شديماحساسشماجامعةدرحدچهاتياقتصادـياجتماع ينابرابر. 4
 .امدهيرسآنهابهوباشم،داشتهخواستميمكهبودياديز يزهايچ. 5
 .امدهيرسبودهحقمآنچهبهگران،يدباسهيدرمقا،يماد لحاظ به. 6
 .بودميمبرخورداريبهترامكاناتازديباداشتمكهيتالش نيا با. 7
 .دميرسيمداشتمامندهيآيبراكهياهدافآنبهاندمميمروستا در اگر. 8
 .ستيناديزروستادرافرادانيمدرآمد تفاوت. 9

  
  ياجتماع نظارت

مثال  ي(برا هينوجوانان شامل دو گروه: ابتدا، گروه كنترل اول طيدر مح يكنترل اجتماع مفهوم
دوم، جامعه و  وكنترل)،  ياه كيو تكن ياخالق يها ساختار خانواده، پدر و مادر، آرمان

مدرسه و انطباق  ابيحضور و غ ،يكار آمار بزه ،يگيهمسا تيفيمثال ك ي(برا ينهاد يها كنترل
 ،يكنترل و نظارت اجتماع ريسنجش متغ ي). برا844: 2007باشد (ريتزر،  يبا قدرت) م

به  اديز يليتا خ كم يلياز خ كرت،يل فيمطرح شده است و پاسخگو درقالب ط ليذ يها هيگو
  . دهد پاسخ مي ها هيگو

ينظارت و كنترل اجتماع ريمربوط به متغ يها هي. گو5جدول   

  كرونباخ يآلفا هاهيگو
 .كردنديمدخالتشمايكارهادرروستاياهال چقدر. 1

734. /  

 .بودمخودگانيهمسانظرتحتميكارهاانجامهنگام در. 2
 .شديمتيرعاافراديخصوصميحرروستا در. 3
 .دادميمانجامراميكارهاآزادانهروستا در. 4
 .ديداشتتيرضاخودباروستامردمرفتاراز چقدر. 5
 .كندينمدخالتيگريدكاردريكسروستا در. 6
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  كرونباخ يآلفا هاهيگو
 .هستمگانيهمسانظرتحتمواقعشتريبكردميماحساس. 7
 .ديداشتتيرضاخودباگرانيدبرخورداز چقدر. 8
 .شدنديمباخبرگرانيددهم،انجامخواستميمكهرايكار هر. 9

  .باشم گرانيديروانفشارتحتكمتركهكنميزندگيطيمحدرداشتمدوستشهيهم. 10
 .داديمآزارتانشمايزندگبهروستاياهالنگاهنوعچقدر. 11

  
  يرفاه امكانات از تيرضا

 توجه با را منطقه در موجود يرفاه امكانات از يناخشنود اي تيرضا زانيم فرد پژوهش، نيا در
  .كند يم يابيارز اد،يز يليخ تا كم يليخ از كرت،يل فيط درقالب ليذ يها هيگو به

 ياز امكانات رفاه تيرضا ريمربوط به متغ يها هي. گو6جدول 
  كرونباخ يآلفا هاهيگو

 ؟ديداشتتيرضاروستايآموزشخدماتتيفيكاز چقدر. 1

871. /  

 .ديداشتتيرضاروستايبهداشتتيوضعاز چقدر. 2
 .ديداشتتيرضاروستادرموجودتيامناز چقدر. 3
 .ديداشتتيرضاخودمنزلتيوضعاز چقدر. 4
 .ديداشتتيرضاروستايهاكوچهومعابرتيوضعاز چقدر. 5
 .ديداشتتيرضاكارتانازمبدأيروستادر چقدر. 6
 .ديداشتتيرضاتانيزندگمحلامكاناتاز قدرچ. 7
 .ديداشتتيرضاتانيزندگمحلييايجغرافويطيمحطيشرااز چقدر. 8
 .ديكرديمتيرضااحساسروستادركردنيزندگاز چقدر. 9

  
  يشاونديخو ياجتماع شبكة

 مردم روابط ،يگيهمسا ،يدوست ،يشاونديخو روابط انيم ونديپ وجود از ياجتماع شبكة مفهوم
  باشگاه اي اجتماع رينظ سازمان، مشترك ياعضا و اند مشترك يقوم قيعال در كه يمردم شهر،
 با يررسميغ ياجتماع يها شبكه. شود مي درك و دهيفهم مشابه يمذهب يها فرقه و يورزش
. )639: 1989(بويد،  شود مي فيتعر دارد وجود مردم از يا عده نيب كه ييوندهايپ به توجه
 ايآ ا،ياسترال كشور به مهاجرتتان از قبل« :است بوده صورت اين به زين شبكه ريمتغ يابتداي سؤال

 مثبت، پاسخ درصورت. ريخ. 2 يبل. 1 كرد؟ يم يزندگ كشور نيا در كسي شاوندانتانيخو از
  .»ديكن مشخص را) ينترنتيا ،ي(تلفن ارتباط زانيم و نسبتشان
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 ارتباط ضعف و شدت سنجش يبرا و شده دهيسنج ذيل يها هيگو قيازطر زين ريمتغ نيا
  .است شده تهيه اديز يليخ تا كم يليخ از كرتيل فيط برطبق هيهرگو يهاپاسخ زين

 يشاونديخو ياجتماع شبكة ريمتغ به مربوط يها هيگو. 7جدول
  كرونباخ يآلفا هاهيگو

 خواهروبرادر1

707/0  
 خواهرزادهوبرادرزاده.2
 زادهييداوييدا/عموزادهوعمو.3
 زادهخالهوخاله/زادهعمهوعمه.4
 دوريهاليفام.5

  
  يدوست ياجتماع شبكة

 قيازطر ارتباط ضعف و شدت سنجش يبرا و شد دهيسنج ليذ يها هيگو قيازطر زين ريمتغ نيا
  .است شده مشخص اديز يليخ تا كم يليخ از هيگو هر يها پاسخ كرتيل فيط

  يدوست يشبكة اجتماع ريمربوط به متغ يها هيگو .8 جدول
  كرونباخ يآلفا هاهيگو

 دوستسهازكمتر.2  / .847 شتريبودوستسه.1
  

  پژوهش يهاافتهي
  هاداده فيتوص) الف

 بوده سال 39 تا 24 بين مهاجران سن. هستند زن درصد 18 و مرد مهاجران درصد 82
 پاسخگويان سن متوسط دهدمي نشان كه است سال 7/29 پاسخگويان سني ميانگين. است
 42( سال 32- 28 سني هاي گروه به درصدها بيشترين. اندبوده جوانان بيشتر و سال 30 حدود
  .دارد اختصاص) درصد 39( سال 28- 24 و) درصد

 درصد 9 هستند، ديپلم تا راهنمايي تحصيالت داراي درصد 85 تحصيالت، سطح ازنظر
  .دارند باالتر و ارشد مدرك درصد 2 و كارشناسي، و كارداني مدرك
بوده روستا در كه هنگامي را، خود اقتصادي طبقة درصد 4 مهاجر، پاسخگوي 100 بين از
 پاسخگويان از يك هيچ. اند كرده ارزيابي متوسط درصد 47 و پايين، درصد 49 پايين،خيلي اند،

  .است نكرده ارزيابي باال خيلي را خود اقتصادي طبقة
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 درصد 31 و خويشاوندي شبكة ازطريق درصد 13 دوستي، شبكة ازطريق درصد 56 
  .اند كرده مهاجرت شبكه هردو ازطريق
 كمي خيلي رضايت خود درآمد از مهاجرت از قبل افراد از درصد 65 پاسخگو، نفر 100 ازميان
 از يك هيچ. )9 جدول( است بوده متوسط درصد16 رضايت و كم درصد 19 رضايت اند، داشته

 درآمد از افراد رضايت ميزان اما اند، نكرده انتخاب را زياد خيلي و زياد هاينهگزي پاسخگويان
 6 متوسط، درصد 67 كم، درصد 1 كم،خيلي درصد 8: است گونه اين مهاجرت از پس خود

  .هستند راضي خود درآمد از زياد خيلي درصد 18 و زياد درصد
 درصد 23 رضايت اند، داشته رضايت كمليخي خود شغل از افراد درصد 57 مهاجرت، از قبل

 پاسخگويان از كدام هيچ. است بوده زياد درصد 2 رضايت و متوسط، درصد 18 رضايت كم،
 مهاجرت از پس خود شغل از افراد رضايت ميزان. اند نكرده انتخاب را زياد خيلي رضايت گزينة

 20 و زياد درصد 4 متوسط،) درصد 69( معادل نفر 69 كم، خيلي درصد 7: است ترتيب اين به
  .است نكرده اعالم كم را خود رضايت كس هيچ و هستند راضي شغلشان از زياد خيلي درصد

 )مهاجرت از بعد و(قبل  انيپاسخگو شغل و درآمد از تيرضا به مربوط يها داده فيتوص. 9 جدول

 تيرضا
از درآمد  

تيرضازانيم
 يفراوان مهاجرتازقبل

درصد
 معتبر

 تيضارزانيم
 درصد  يفراوان  مهاجرتازبعد

  معتبر
  0/8  8 كميليخ 0/65 65 كميليخ

  0/1  1  كم   0/19  19  كم 
  0/67  67  متوسط   0/16  16  متوسط 
  0/6  6  اديز  0  0  اديز 
  0/18  18  اديز يليخ   0  0  اديز يليخ 

  0/100  100  كل  0/100  100  كل

 تيرضا
  از شغل 

  0/7  7  كم يليخ   0/57  57  كم يليخ 
  0  0 كم 0/23 23 كم

  0/69  69  متوسط   0/18  18  متوسط 
  0/4  4  اديز   0/2  2  اديز 
  0/20  20  اديز يليخ   0  0  اديز يليخ 

  0/100  100  كل  0/100  100  كل
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  پژوهش هاي هيفرض آزمون) ب
 پژوهش هاي هيآزمون فرض .10 جدول

متغير فرضيه
 وابسته

(درآمدهاي متغير مستقلگروه
 قبل از مهاجرت)

سطح  نمرة افميانگين
 داري معني

تأييد يا 
 عدم تأييد

 مهاجرت 1

3,79. كمتر از پانصدهزار1

 عدم تأييد 195 1,5481

3,6647ميليونهزار تا يك. پانصدويك2

هزار تاويكميليون.يك3
 وپانصدميليونيك

3,87

هزار تاوپانصدويكميليون.يك4
 يوندوميل

3,6673

3,1563هزار به باالويك. دوميليون5

2 

متغير
 وابسته

سطح  نمرة آر پيرسونمتغير مستقل
 داري معني

تأييد يا 
 عدم تأييد

رضايت از شغل (قبل ازمهاجرت
 مهاجرت)

 تأييد /019-/235

3 
محروميت نسبي (در روستايمهاجرت

 مبدأ)
 تأييد /889/000

4 
 ارت اجتماعي (در روستا)نظمهاجرت

 تأييد /361/000

5 
رضايت از امكانات رفاهي (درمهاجرت

 روستا)
 تأييد /000-/363

6 
 شبكة خويشاونديمهاجرت

 تأييد /378/000

 تأييد /218/029 شبكة دوستيمهاجرت 7

8 

متغير
 وابسته

سطح  نمرة افميانگينهاي متغير مستقلگروه
 داري معني

تأييد يا 
 دم تأييدع

 مهاجرت

3,9428طبقة پايين (ضعيف)

3,6603طبقة متوسط تأييد 6 5,368

3,1758طبقة باال (برخوردار)

________________________________________________________ 
كرده به استراليا متمركز است و بنابراين مهاجرت بالفعل شده و اتفاق افتاده  نتايج اين مقاله بر افراد مهاجرت 1

مهاجرت، سنجيده شده است.  گويه، تمايل افراد ساكن در استراليا، قبل از است. در اين پژوهش، درقالب پنج
  ايم. نگر متغير مهاجرت را سنجيده صورت گذشته درواقع، به
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در ادامه عالوه بر نتايج مربوط به آزمون فرضيات پژوهش، براي تكميل يافته هاي پژوهش، 
شود كه صراحتاً از كمبود  يهاي اينترنتي انجام شده با مهاجران ذكر م هايي از مصاحبه قسمت

هاي ارتباطي دوستي و  طور نقش شبكه امكانات رفاهي، وجود نظارت شديد در روستا و همين
 كرده اند.  خويشاوندي در ترغيب افراد به مهاجرت تأييد

وجود دارد.  يدار يمختلف و مهاجرت رابطة معن يدرآمد يها گروه ني: باول ةيفرض
 و) 1,548( اف نمرة به توجه با دهد، يم نشان 10در جدول  (اف)نوا آزمون آ جيطور كه نتا همان
 وجود يدرآمد مختلف يهاگروه مهاجرت نيب يداريمعن تفاوت.) 195( يداريمعن سطح
 مختلف يدرآمد اقشار انيدرم نييپا آبهر يروستا از مهاجرت موضوع، نيا به باتوجه. ندارد
  .است نشده مشاهده يداريمعن تفاوت و بوده مشابه باًيتقر

 يدار يمعن رابطة مهاجرت از پس و مهاجرت از قبل شغل از تيرضا نيب: دوم ةيفرض
 جهينت توانيم)، - /235( رسونيپ آر نمرة و/) 019( يداريمعن سطح به توجه با. دارد وجود

از شغل قبل و بعد از مهاجرت افراد  تيرضا ريدو متغ نيب يدار يو معن يگرفت كه رابطة منف
اند، قبل از مهاجرت، از شغل خود در روستا  كه مهاجرت كرده يكسان گر،يد انيب وجود دارد. به

  اند.  داشته يكمتر تيرضا
. با دارد وجود يدار يمعن رابطة مهاجرت و روستا در ينسب تيمحروم نيب: سوم ةيفرض

فت كه رابطة گر جهينت توانيم/)، 889( رسونيپ آر/) و نمرة 000( يداريتوجه به سطح معن
 گر،يد انيب و مهاجرت افراد وجود دارد. به ينسب تيمحروم ريدو متغ نيب يدار يمثبت و معن

  اند.   داشته يشتريب ينسب تيمهاجران قبل از مهاجرت از روستا احساس محروم
 با. دارد وجود يدار يمعن رابطة مهاجرت و روستا در ياجتماع نظارت نيب: چهارم ةيفرض

 توانيم/)، 361( رسونيپ آر نمرة و/) 000( يداريمعن سطح طور نيهم و جدول جينتا به توجه
و مهاجرت افراد وجود  ينظارت اجتماع ريدو متغ نيب يدار يگرفت كه رابطة مثبت و معن جهينت

  اند.   كرده يشتريمهاجران قبل از مهاجرت از روستا احساس نظارت ب گر،يد انيب دارد. به
استم با موتور بروم بيرون، از وسط روستا كه رد خو هميشه هروقت مي«

كردند  جوري نگاهت مي شدم، همة آنهايي كه توي خيابان بودند يك مي
گويند با  سرت مي هايم گفتند پشت كاري. چندبار هم دوست انگار خالف
 ساله).28(رضا، » كشي روي مواد مي موتور مي

نفر  كردم يك كوتاه ميبابا من موقعي كه روستا بودم هروقت موهايم را «
ها  حرف خاطر همين نبود از مدل موهايم ايراد نگيرد. جوري كه چندبار به

 ساله). 25(سعيد، » رفتم موهايم را از ته زدم
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 يدار يمعن رابطة آن از بعد و مهاجرت از قبل يرفاه امكانات از تيرضا نيب: پنجم ةيفرض
 يداريمعن سطح طور نيهم و است آمده 10كه در جدول  يجي. با توجه به نتادارد وجود

دو  نيب يدار يو معن يگرفت كه رابطة منف جهينت توانيم)، - /363( رسونيپ آر نمرة و/) 000(
 گر،يد انيب قبل و بعد از مهاجرت افراد وجود دارد. به ياز امكانات رفاه تيرضا زانيم ريمتغ
  اند.  به مهاجرت تمايل داشته شتريباند،  در روستا راضي نبوده يكه از امكانات رفاه يكسان

شدن وجود  هنگامي كه در روستا بودم، هيچ امكاناتي براي سرگرم«
كردن، نه جايي براي تفريح و... حوصلة آدم  نداشت، نه جايي براي ورزش

 ساله). 30(كامران، » رود ديگر توي روستا سر مي

 به توجه با. دارد وجود يدار يمعن رابطة جرتمها و يشاونديخو شبكة نيب: ششم ةيفرض
 و مثبت رابطة كه رفت جهينت توانيم/)، 378( رسونيپ آر نمرة و/) 000(يداريمعن سطح
 زانيم هرچه جه،يدرنت. دارد وجود افراد مهاجرت و يشاونديخو شبكة ريمتغ دو نيب يدار يمعن

  .است شتريب زين روستا از مهاجرت به ليتما باشد، شتريب يشاونديخو ةشبك با ارتباط
زديم، هي به من  از وقتي پسرعمويم رفت، شب و روز با هم حرف مي«

كار؟ گفتم مسيرش خطرناك است. او هم گفت  اي چه گفت آنجا مانده مي
جوري رسيدم، بيا خودم اينجا هوايت را دارم،  اگر خطرناك است من چه

 ساله). 30(اكبر، » آيد حت هم كار گير ميخيلي را

 سطح به توجه با: دارد وجود يدار يمعن رابطة مهاجرت و يدوست شبكة نيب: هفتم ةيفرض
 و مثبت رابطة كه گرفت جهينت توانيم/)، 218( رسونيپ آر/) و نمرة 029( يداريمعن
 زانيم هرچه جه،يرنتد. دارد وجود افراد مهاجرت و يدوست شبكة ريمتغ دو نيب يدار يمعن

  .است شتريب زين روستا از مهاجرت به ليتما باشد شتريب يدوست شبكة با ارتباط
هايم رفتند استراليا، با بيشترشان ازطريق اينترنت در  از وقتي دوست«

گفتند بابا، نترس بيا، من و فالني اينجا هوايت را داريم،  ارتباط بودم. مي
 ساله). 26محمد، » (آوريمت پيش خودمان اصالً مي

هايم كه رفتند استراليا به من گفتند بيا. من هم گفتم واقعيتش  دوست«
گفتند از يكي قرض بگير، اينجا كه رسيدي كار  پول ندارم. آنها هم هي مي

 ساله). 32(ايمان، » فرستي زود پول را برايش پس مي زياد است، خيلي

 ياجتماع ـ ياقتصاد گاهيپا با افراد تمهاجر به تمايل نيب رسد يم نظر به: هشتم ةيفرض
) 10( جدول در(اف) آزمون آنوا  جيطور كه نتا وجود دارد. همان يداريمعن تفاوت گوناگون

 نيب يدار ي/) تفاوت معن006( يداريمعن سطح و) 368/5( اف نمرة به توجه با دهد، يم نشان
كه افراد طبقات  يمعن نيا ود دارد؛ بهمختلف وج ياجتماع ـ ياقتصاد هاي گاهيمهاجرت افراد با پا
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مهاجرت طبقات  زانيتفاوت در م صيتشخ ياند. برا اقدام به مهاجرت نكرده زانيم كي مختلف به
  .است آمده 11آن در جدول  جياستفاده شده است كه نتا يتوك يبيمختلف از آزمون تعق

 مهاجرت و مختلف اجتماعي ـ اقتصادي هاي پايگاه براي توكي آزمون نتايج. 11 جدول

  2 رگروهيز 1رگروهيز ياجتماع-ياقتصادطبقات
  3,9428  نييپا

  3,6603 3,6603 متوسط
   3,1758 باال

  

 ياقتصاد ـ يطبقات اجتماع يآزمون توك شود، يم مشاهده 11كه در جدول  طور همان
ها،  روهگ نيا انيتقسيم كرده است. درم رگروهيمهاجرت به دو ز زانيگوناگون را برحسب م

 افراد از يكمتر تعداد و اند بوده نييپا ياجتماع ـ ياقتصاد گاهيبه پا متعلقافراد مهاجر،  نيشتريب
 نيا(البته،  اندگرفته قرار اول رگروهيز در كه اند كرده مهاجرت باال ياجتماع ـ ياقتصاد گاهيپا با
 روستا در باال ياجتماع ـ ياقتصاد گاهيپا با افراد تعداد كه باشد هم دليل نيا به تواند يم جهينت

 آنها هردو در رگروه،يز دو به يكينزد ليدل به را، متوسط طبقة مهاجرت آزمون نيا). است كمتر
 ـ ياقتصاد گاهيپا با افراد مهاجرت زانيم در طبقات نيب تفاوت ن،يبنابرا است؛ كرده عيتوز

  .است نييپا و باال ياجتماع
  

 رهيچندمتغ ونيرگرس آزمون)ج
 چندمتغيره رگرسيون آزمون نتايج. 12 جدول

 آزمون
ريمتغ

 سطح  بتا  مستقل ريمتغ  وابسته
 يدار يمعن

 اف نمرة
 يدار يمعن

  اف

 ونيرگرس
 رهيچندمتغ

  مهاجرت

  /189 /116 تيمحروم

607/27  000/  

  /000 /325 ياجتماعنظارت
امكاناتازتيرضا

  /000  -/ 513  يرفاه

  /001 /398 1يشاونديخوشبكة
  /004 /442 2يدوستشبكة

________________________________________________________ 
)، آنها فرزندان و خواهر(برادر،  3 نمرة خانواده افراد آن در كه شد يگذار نمره يا درجه سه فيط در ريمتغ نيا. 1
  .اند داشته 1 نمرة دور ليفام و) آنها فرزندان و خاله و ييدا عمه،(عمو،  2 نمرة كينزد ليفام
  .است شده دهيسنج اياسترال در ساكن دوستان تعداد به توجه با زين ريمتغ نيا. 2



(مطالعه موردي روستاي  استراليا كشور به ايالم استان شناختي عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاييانبررسي جامعه
 )بهر پايينآ

147  

 از تيرضا ،ياجتماع نظارت ،ينسب تي(محروم مستقل يرهايمتغ ريتأث 12جدول  جينتا
 نشان را(مهاجرت)  وابسته ريمتغ بر) يدوست شبكة و ،يشاونديخو شبكة ،يرفاه امكانات

 با مستقل يرهايمتغ رابطة/)، 000( يدار يمعن سطح و) 607/27( اف نمرة به توجه با. دهد يم
 يرهايمتغ كه دهد يم نشان يونيرگرس بيضرا گر،يد ازطرف .است دار يمعن مهاجرت ريمتغ

 ريتأث ،يدوست شبكة و يشاونديخو شبكة ،يرفاه امكانات از تيرضا ،ياجتماع نظارت
 ،12نيست. برطبق ستون بتا در جدول  دار يمعن تيبر مهاجرت دارند و تأثير محروم يدار يمعن
. كرد قضاوت نيز(مهاجرت)  وابسته ريمتغ بر مستقل يرهايمتغ ياثرگذار سةيمقا دربارة توان يم

 از يتينارضا اصل(در  يرفاه امكانات از تيرضا رهاييمتغ شود، يم مشاهده كه طور همان
/)، شبكة 442بتاي  زاني(با م ي)، شبكة دوست- / 513 يمنف بتاي زانيم) (با يرفاه امكانات

 نيشتريب بيترت به/) 325بتاي  زاني(با م ي/) و نظارت اجتماع398بتاي  زانيبا م( يشاونديخو
  اند. داشته مهاجرترا بر  ريتأث نيكمترتا 

  
  يريگجهينت و يدبن جمع

 كرده يبررس را اياسترال كشور به نييپا آبهر يروستا از مهاجرت بر مؤثر عوامل حاضر مقالة
 كه كرده ديتأك شبكه و ياقتصاد ،يفرهنگ ـياجتماع مختلف عوامل بر مقاله اين. است
 اجرانمه ياجتماع شبكة ةينظر و يل جاذبة ـ دافعه ينظر افتي ره برطبق ياصل ديتأك ت،يدرنها
 روستا از افراد مهاجرت مسئلة به شتريب مهاجرت، دربارة گرفته انجام يهاپژوهش در. است بوده

 . الگوي رگرسيوني عوامل مؤثر بر مهاجرت2نمودار

513/-

442/0 

398/0 

325/0

رضايت از امكانات 
فا

 مهاجرت

 نظارت اجتماعي

 شبكة خويشاوندي

 شبكة دوستي
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توجه شده،  يالملل نيبه مهاجرت ب يشده است و اگر هم در موارد پرداخته بزرگ يشهرها به
  معموالً مهاجرت نخبگان، با تأكيد بر عوامل جاذبة مقصد، در كانون توجه بوده است.

 چه و يمال چه ادي،يز اريبس يهانهيهز و بوده متفاوت اريبس مهاجرت نوع حاضر، ژوهشپ در
 دافعة عوامل ابتدا در كه كرد اشاره نكته نيا به ديبا اول، مرحلة در. است داشته همراه به ،يجان

 و كنترل وجود روستا، در يرفاه امكانات نبود جوانان، يكار يب شغل، از يتينارضا ليازقب مبدأ،
 بوده مؤثر نييپا آبهر انييروستا مهاجرت در ت،يمحروم احساس و روستا، طيمح در ديشد نظارت
 از تيرضا و مهاجرت نيب دارييمعن و يمنف رابطة ها،هيفرض آزمون و هامصاحبه چراكه است؛

 ينسب تيمحروم نةيزم در. اند داده نشان مهاجرت از قبل شغل از تيرضا و روستا يرفاه امكانات
 ينسب تيمحروم احساس روستا طيمح در فرد هرچه گفت توان يم قيتحق جينتا به توجه با زين
 طيمح از دافعه عوامل اگر ن،يبنابرا است؛ بوده شتريب مهاجرت به لشيتما است، داشته يشتريب

  .بود ميخواه زادگاهشان از افراد مهاجرت شاهد كمتر شود، حذف روستا
 نيا در كه يمهم نكتة. كنديم ترغيب مهاجرت به را ادافر مقصد جاذبة بعد، مرحلة در

 ادامة در آنها ريتأث و گرفته شكل يِاجتماع يهاشبكه پررنگ نقش م،يافتي دست آن به پژوهش
 نظرية در كه طور همان. است مهاجرت به ديگر انييروستا قيتشو و روستا از مهاجرت جريان
 يخطرها كاهش همه، از تر مهم و هانهيهز هشكا قيازطر ياجتماع يهاشبكه شد، اشاره شبكه
 مهاجران با يفرد يهامصاحبه به استناد با. دارند يمهم اريبس نقش مهاجرت عيتسر در موجود

 از خارج در) يدوست و يشاوندي(خو ها شبكه نيا يريگشكل كه شوديم دييتأ نديفرآ نيا هم
 و دوستان با اندبوده مهاجران نياول جزء كه يافراد وار رهيزنج ارتباط و) اي(استرال كشور
 كرده ترغيب اياسترال در آنها به وستنيپ و مهاجرت به را ديگر انييروستا روستا، در انشانيآشنا
 اريبس مسافت وجود با مقصد، به افراد دنيرس از شدن مطمئن با ييروستا افراد چراكه است؛
دليل  به ني. ااندبوده مهاجران نيلاو كه دارند يكسان به يشتريب نانياطم احساس ،يطوالن

بر  ينسب تيمحروم ريمهاجران است. تأث نيب وار رهيها و ارتباطات زنج شبكه نيوجود هم
 ،يفعل تيوضع از ناراضي انييروستا كه است تودارو ةينظر ديمؤ نيز انييروستا مهاجرت
  .دارند )اياسترال نجايا در و شهرها(غالباً  مهاجرت مقصد از يشتريب انتظارات
 اندكرده اشاره) ينترنتي(ا يفرد يها مصاحبه در مهاجران شتريب كه شود ديتأك ديبا آخر، در

 و يفرد يها يآزاد ،يرفاه امكانات مناسب، درآمد و شغل ليازقب امكانات، نيهم اگر كه
ينم مهاجرت هرگز بود، فراهم خودشان يروستا در دارد، وجود مقصد در كه اي ياجتماع
 اي حذف روستا از) شد ذكر پژوهش اتيفرض در(كه  را دافعه عوامل بتوان اگر ن،يبنابرا كردند؛

 افراد مهاجرت حجم نيا شاهد تا بود دواريام روستا در جوانان يماندگار به توانيم كرد، ليتعد
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 مطالعه تحت يروستا در بسياري يپيامدها افراد مهاجرت حجم نيا چراكه نباشيم؛ روستاها از
 ساختار شاهد طور، نيهم. است داده رييتغ شدت به را يجنس و يسن ساختار و ذاشتهگ برجا
 ازدواج، سن شيافزا دختران، يبرا ازدواج قةيمض دختران، زياد يجنس نسبت خورده، سال

 يها تيظرف از استفاده كاهش كار، يروين ازمندين مشاغل يالگو رييتغ جوان، كار يروين كاهش
  .هستيم روستا توسعة روند كندشدن و روستا
  

  منابع
 ميبراساس پارادا رانيدر ا يشهر  مهاجرت روستا ـ يدربارة الگو يشيبازاند) «1391فرهنگ ( ارشاد،
  .28ـ1: 4 شمارة دوم، سال ،يشهر مطالعات، »/ ساختاريكارگزار ونديپ

: تهران فتم،ه چاپ اول، جلد فاضل، رضا ترجمة ،ياجتماع علوم در قيتحق يها روش) 1390ارل ( ،يبب
 .سمت

 .تهران دانشگاه: تهران ،يمحسن منوچهر ترجمة ،ياجتماع يشناس تيجمع) 1363( روالن پرسا،

 و برنامه وزارت: تهران ،يفرجاد يغالمعل ترجمة ،سوم جهان در ياقتصاد توسعة) 1364( كليما تودارو،
  .بودجه

 كشور از مهاجرت به ليتما بر يفرهنگ و ياجتماع ،يآموزش عوامل ريتأث) 1391( ماندانا جوانك،
 يكارشناس نامه انيپا تهران، دانشگاه يفن دانشكده: يمورد مطالعه تهران، دانشگاه انيدردانشجو

  .تهران دانشگاه ،يتيترب علوم و يروانشناس دانشكده ارشد،
 ،»ياجتماع يها منظور ارتقاء سطح نظارت به يگسترش حوزة عموم يها راه) «1387( يمهد ،يخلفخان

  .71-50: 2 شمارة دوم، سال ،ياجتماع علوم نامة پژوهش
بر توسعة  انييروستا ياجتماع مةيو اثرات ب ييفضا ليتحل) «1393محمدرضا و همكاران ( ،يرضوان

 و يشهر يها پژوهش و مطالعات، »: دهستان دوستان، شهرستان بدره)ي(مطالعة مورد ييروستا
 .20- 1: 21 شمارة ششم، سال ،يا منطقه

 مدل از استفاده با رانيا از مهاجرت انيجر در موثر عوامل يبررس«) 1393( همكاران و محسن ،ينرنا
  .362-337 صفحه، 2 شماره، 49 دوره ،ياقتصاد قاتيتحق »ايپو پانل

 .سمت: تهران ،مهاجرت) 1380( اهللا بيحب ،يزنجان

به  شيدر خانواده و گرا ينسانساختار روابط ا) «1388( يآباد دولت يجهان ليباقر و اسماع ،يساروخان
  .92- 69: 1 شمارة اول، دورة ،ياجتماع علوم دانشنامة، »مهاجرت

 ،ييايجغراف قاتيتحق ،»يبر عوامل مؤثر در مهاجرت روستاـ شهر يليتحل) «1380( يمهد ،يطاهرخان
  .92- 68: 3 شمارة شانزدهم، سال
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 مهاجرت بر ديتأك با ،يشهر روستاـ ياهمهاجرت در مؤثر عوامل يبازشناس«) 1381( يمهد ،يطاهرخان
  .60-41: 2 شمارة ششم، دورة ، يانسان علوم مدرس ،»نيقزو استان ييروستا جوانان

 از مهاجرت يها انيجر مطالعه: تيجمع ييجابجا و ياجتماع يها شبكه) 1392( يعل ،ياردهال يقاسم
 علوم دانشكده ،يدكتر نامه انيپا تهران، استان منتخب يها شهرستان به يشرق جانيآذربا استان
  .تهران دانشگاه ،ياجتماع

 شيگرا زانيم بر موثر يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصادعوامل )«1392( همكاران و دهيفر ،يزيتبر يقراب
 دوره ،ياجتماع پژوهش، »1389 سال در ريمهاجرپذ يكشورها به مهاجرت يبرا يتهران بانوان
  .104- 83 صفحه، 19 شماره ششم،

  .1390، 1385، 1375، 1365 مسكن، و نفوس يعموم يسرشمار ران،يا رآما مركز
(مجموعه مقاالت)، تهران: مركز مطالعات و  رانيا بر ديتأك با توسعه و تيجمع) 1384محمد ( ،ييرزايم

  .هيانوسيو اق ايآس يتيجمع يها پژوهش
 تيبر احساس امن يمقو تيو هو ياقتصاد ـ ياجتماع گاهيپا ريتأث يبررس) «1388و همكاران ( ينبو

 .38- 9: 2 شمارة دهم، سال ،يانتظام دانش ،»ياجتماع

 و هايشهردار سازمان: تهران ،روستا يفرهنگ و ياجتماع مسائل يشناس جامعه) 1384منصور ( ،يوثوق
 .هاياريده

مورد  ؛يكنندگان در توسعة زادگاه مشاركت الملل، نيمهاجران ب) «1391و مجيد حجتي ( منصور ،يوثوق
  .39- 23: 2 شمارة چهارم، سال ،رانيا ياجتماع توسعة مطالعات، »مطالعه: شهر الر
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