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   چکيده

مستتلمم ذررانتدن  واستت  ندایفر کمهاجرت با هر قصد و هدفی که انجام شود، ی

تتری  ایت  ، یکی از مهتممقصد ةبا محیط و جامع سازذاری است که یمراحل خاص

-در فرایند سازذاری، الگوهای رفتاری مهاجران دستخوش تغییراتی می مراحل است.

میمان  تبیی  .ذیردتحت تأثیر قرار میها های مهمی از هویت شخصی آنجنبهو شود 

در توضتی  بستیاری از توانتد متی سازذاری مهاجران با شرایط محیط جدیدنحوۀ و 

پژوهش حاضر  مرتبط با مهاجرت مؤثر واقع شود. نظر به اهمیت موضوع،های پدیده

های شهری ی که از سایر سکونتگاهنفر از مهاجران 912ای متشکل از با مطالعة نمونه

و بتا  انتدشتدهشتهر اصتفهان کلانبه قصد اقامت دائم وارد  ایرانروستایی سراسر  و

نامته، بته بررستی اثتر ابعتاد مختلت  شده از طریق پرسشذردآوری هایتحلیل داده

ذری برخی متغیرها را آزمون نمتوده سازذاری بر هویت مکانی پرداخته و اثر تعدیل

افتمار ذیری از نرمهای آماری مختل  و بهرهها با استفاده از آزموناست. تحلیل داده

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:z.soltani@scu.ac.ir


 شمارۀ سی و ششم                        ای               مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                         18

 

SPSS و افمونة Process  .نشتان ای نمونتهتکزمون تینتایج آصورت ذرفته است

ذانتة ستازذاری شتامل ستازذاری مقدار میانگی  متغیر هویت مکانی و ابعاد سته داد

. (p-value < 0.001) باشتدروانی، اجتماعی و محیطی بالاتر از حتد متوستط متی

نشان داد سازذاری بتر هویتت مکتانی اثتر  های حاصل از تحلیل رذرسیون نیمیافته

درصتد از واریتانه هویتت مکتانی،  25حدود  ، به طوری کهدمثبت و معناداری دار

شود. بر اساس نتایج، توسط واریانه سازذاری روانی، محیطی و اجتماعی تبیی  می

متغیرهای تحصیلات و مدت اقامت در رابطة بی  سازذاری محیطی و هویت مکتانی 

ذری قش تعدیلنکنند. ای  در حالی است که ذر نقش ایفا میعنوان تعدیلمهاجران به

میان ابعاد مختل  ستازذاری  ةمتغیرهای جنه، س  و مبدأ استانی مهاجرت در رابط

 و هویت مکانی مهاجران تأیید نشد.

 .شهر اصفهان، سازذاری، هویت مکانی، کلانمهاجرت :هاکليدواژه

   مقدمه. 1

ی متوارد، کننتد کته در بستیاربه دلایل متعددی از مکانی به مکان دیگر مهاجرت متی افراد

هدف و دلیل اصلی ای  تغییر مکان، بهبود شرایط زندذی یا رهایی از فقر و محرومیتت استت. 

صرف نظر از نوع انگیمه و هدف، مهاجرت مستلمم ذرراندن مراحل خاصی است و در نتیجته، 

ورود بته  ة. مهتاجران از لحظت(599 ، ص.5880، 8، کومار و نیرمالا)ویروپاکشا یک فرایند است

ها باید در تتدار  خانته، شتغل، درآمتد، میمبان، باید مکانی برای خود فراهم نمایند. آن ةجامع

مدرسه برای فرزندان و غیره بوده و به مراکم درمانی دسترسی داشتته باشتند. بته علتاوه، بایتد 

هتا های جامعه بیابنتد. آنمکانی برای تعاملات اجتماعی و برقراری ارتباط با سایر افراد و ذروه

عنتوان میمبان نیم باید مهتاجران را بته ةمیمبان آشنا شوند. جامع ةچنی  باید با نهادهای جامعهم

ای  متوارد  ةبازیگران سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بشناسد و بپریرد. فرض بر ای  است که هم

شتوند و تغییتر کنند که طی آن، مهاجران ستازذار متیبه صورت یک فرایند دو طرفه عمل می

 ةتأثیر نخواهد ماند. در واقع، یک تعامل بی  مهاجران و جامعمیمبان نیم بی ةالبته جامع ،کنندمی

                                                                 

1  . Virupaksha, Kumar & Nirmala 
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جهتت و  ۀکنندواردان، تعیی های جامعه به تازهها و واکنشوجود دارد که ویژذیها پریرای آن

  (.2، ص. 5881، 8)پنینکه نتایج زمانی فرایند سازذاری و ادغام است

-ها و سیستتمهای جدید است که مستلمم ادغام هویتبا زمینه مهاجرت به معنی سازذاری

های بی  فرهنگی ناشی از آن باشد. مهاجرت و تماسهای اجتماعی و فرهنگی در آن زمینه می

ه، در ئلبه همراه داشته باشد که ای  مس های اجتماعی و جامعههایی برای هویتتواند چالشمی

در بستیاری از متوارد،  (.583، ص. 5885، 5)ستون بتدیابهمیستی و احساس هویت بازتاب می

هتای شوند که از نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصتادی تفتاوتهایی مواجه میمهاجران با محیط

ای با محیط زندذی قبلی آنان دارد، به طوری که در جهت ستازذاری، نتاذمیر بته قابل ملاحظه

شوند. ذاه در فرایند سازذار شتدن بتا میپریرش تغییرات زیادی در رفتار، کردار و ذفتار خود 

شود کته یکتی از پیامتدهای آن ایجتاد محیط جدید، مشکلات زیادی برای مهاجران حادث می

. در واقتع، مستائلی نظیتر (801، ص. 8911)ایمان و مترادی،  استرس و فشارهای روانی است

مشتکلات زبتان، عدم آمادذی، مشکلات در سازذاری با محیط جدید، پیچیدذی سیستم محلی، 

ذتردد کته بتر های فرهنگی و تجربیات نامطلوب باعث تشتویش ختاطر مهتاجران متیتفاوت

، ویروپاکشتا، کومتار و نیرمالتا ) ذتراردبهمیستی و سلامت روانی جمعیت مهاجر اثر منفی متی

سازذاری با ة لسئهای ذوناذون، مها و قومیتشهرها با ملیتویژه در کلانبه (.599 ، ص.5880

ییرات قابل توجهی در رفتارهای فردی و اجتماعی مهاجران همراه استت کته ذتاهی رنتج و تغ

کند. در ایت  فراینتد ستازذاری، الگوهتای رفتتاری مهتاجران مشقت زیادی به آنان تحمیل می

-ها اثتر متیهای مهمی از هویت شخصی و فرهنگی آنشود که بر جنبهدستخوش تغییراتی می

دهنتد، میمبتان ستازذاری متی ةد را بتا برختی از معیارهتای جامعتذرارد. اذرچه مهاجران خو

به طوری که میان پیوندهای عمیق و ناخودآذاه بته  ،کنندهمچنان نوعی احساس معلق بودن می

کنند برای تحقق اهدافشان بته آن نیازمندنتد، فرهنگ بومی خود و نگرش جدیدی که حه می

 .(63، ص. 8918)جمالی، سر در ذم هستند 

                                                                 

1. Penninx 

2. Sonn 
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برانگیم است، در عتی  حتال بترای بستیاری از چالش ةه سازذاری مهاجران یک تجربچاذر

بهتر و برخورداری از ایمنتی و امنیتت بیشتتر  ۀتواند امیدی برای داشت  آیندها میافراد و ذروه

بسیاری از افتراد و ، های منفی نیستشه به صورت واکنشباشد. فرایند سازذاری مهاجران همی

های اجتماعی و فرهنگی مبدأ خود را با مکان و فرهنگ جدید تطبیتق سیستمهای مهاجر ذروه

شتود کته اثتر دهند. ای  فرایند سازذاری، منجر به ایجاد انسجام هویتی و حه اجتماع متیمی

در واقتع، ستازذاری بتا  (.582 ، ص.5885)ستون،  مهمی بر بهمیستی روانی و اجتمتاعی دارد

وجب آن، مهاجران با امکانات مادی و الگوهتای فرهنگتی، مقصد فرایندی است که به م ةجامع

-شوند. آشنایی با ای  الگوهتا و امکانتات جدیتد متیمقصد آشنا می ةمرهبی و اجتماعی جامع

-توان انتظار داشت مهتاجران نستبت بته بهترهآلی را ایجاد کند. بنابرای ، میتواند تغییرات ایده

مقصد اشتیاق زیادی داشته باشند و همچنی  به  ةعمندی از امکانات و تسهیلات موجود در جام

از  (.188 ، ص.5880، 8دمارکو-انگو یتورنتون ، )ویلیامم های ای  جامعه متعهدتر شوندارزش

عنوان یک فرایند ستاخت اجتمتاع تعبیتر نمتود کته توان سازذاری مهاجران را بهر مییک منظ

 ةرفته در یک زمینته را بتا یتک زمینتذشکل های فرهنگی و هویتیذفتگو و یکپارچگی سیستم

 ، ص.5885)سون،  شودپیوندها با مکان جدید منجر می ةسازد و به توسعپریر میجدید امکان

سکونتگاه ختود در تعامتل باشتند و فراتتر از آن، یتک  ةکنند با جامعمهاجران سعی می (.582

تواند پیامدهای مثبت یحه هویتی جدیدی را ایجاد کنند. شناسایی شدن با سکونتگاه جدید م

  (.8 ، ص.5881، 5ت یکاردناس و ورکو) رفاهی، آموزشی و اقتصادی برای مهاجران داشته باشد

مهاجرت، عمدتاً بر مسائل اقتصادی و فرهنگی تأکید شتده  ةهای پیشی  در زمیندر پژوهش

قرار ذرفتته شناختی و عوامل مؤثر بر آن کمتر مورد توجه است و مسائلی نظیر سازذاری روان

. از طرفی، هویت مکتانی مهتاجران نیتم از (56-53 ، صص.8911)طالبی و امیری مجد،  است

مهتاجرت،  ۀهای انجام شتده در حتوزجمله موضوعات مهمی است که در مطالعات و پژوهش

 ،شهرهای کشتورکلان ،قبل ةتا حد زیادی مغفول واقع شده است. با توجه به ای  که از چند ده

انتد و ستهم های مهاجرتی از روستاها و شهرهای کوچک بتودهبسیاری از حرکتمقصد اصلی 

                                                                 

1. Williams, Thornton & Young-DeMarco 

2. Cárdenas & Verkuyten 
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جمعیت مهاجر از کل جمعیت ای  شهرها همواره رو به افمایش بوده استت، مطالعته و تتدقیق 

در خصوص اثرات متقابل جمعیت مهتاجر و محتیط فیمیکتی و اجتمتاعی ستکونتگاه مقصتد 

چنی  به منظور پر کردن خلأ تحقیقتاتی مترکور نماید. نظر به اهمیت موضوع و همضروری می

مهاجرت، پژوهش حاضر به بررسی ابعاد مختل  سازذاری و هویت مکانی مهاجران  ۀدر حوز

میلیون نفتر )بتر  5شهر اصفهان پرداخته است. شهر اصفهان با جمعیتی قریب به ساک  در کلان

ر پرجمعیتت کشتور و ( سومی  شه8912سال  نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسک اساس 

بتا توجته بته ستهم . شوددر سط  کشور محسوب می داخلی یکی از مقصدهای مهم مهاجران

بالای جمعیت مهاجر در ترکیب جمعیتی ای  شهر، شناخت و تدقیق پیرامتون نحتوه و کیفیتت 

توانتد در ها حائم اهمیت فراوانی است کته متیسازذاری مهاجران و همچنی  هویت مکانی آن

 های مکانی و اجتماعی آتی شهر مفید واقع شود.ریمیبرنامه اثربخشی

 تحقيق ۀپيشين. 2

تاکنون مطالعات مختلفی پیرامون سازذاری مهاجران در مقصد مهاجرت در ستطو  ملتی و 

اند. در المللی انجام شده است که هر یک با رویکرد خاص خود به تشری  موضوع پرداختهبی 

هتا بته ات مختلفی انجام شده است که البته تعداد معتدودی از آنهویت مکانی نیم مطالع ةزمین

هتا بته اند. در ای  میان، شمار بسیار انتدکی از پتژوهشبررسی هویت مکانی مهاجران پرداخته

-به طوری که بیشتر پتژوهش ،اندپرداخته هاسازذاری مهاجران و هویت مکانی آن ةتبیی  رابط

انتد کته در ادامته بته کی از دو موضوع مرکور متمرکم شدههای منتشرشده در ای  ارتباط، بر ی

 ذردد.ها اشاره میبرخی از آن

هتای بته ویتژه محتیط -هتای جدیتد فرایند سازذاری مهاجران با محتیط ،(8918جمالی )

را در مقیتاس  -انتد شهری که به هر دلیل به عنوان مقصدهای مهاجرتی انتخاب شتده ۀذسترد

نموده و مراحل مختل  مهاجرت به شهر تا تحکیم مواضع اجتمتاعی المللی و ملی بررسی بی 

دهد فراینتد ستازذاری در و اقتصادی مهاجران را تبیی  کرده است. نتایج ای  پژوهش نشان می

اغلب موارد اذر نه غیر ممک ، بسیار مشکل و پیچیده است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از 

کنتد. ایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منتاطق فترق متیمکانی به مکان دیگر و به اقتضای شر
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پتریری ر فرهنتگای پیرامتون عوامتل اجتمتاعی متؤثر ددر مطالعته ،(8919ربانی و پتالیمدان )

آباد دریافتند متغیرهای جنه، س ، میتمان تحصتیلات، نتوع شتغل، میتمان مهاجران شهر فیروز

هتا دارد  پتریری آنی در فرهنتگدرآمد و مدت زمان اقامت مهتاجران در مقصتد تتأثیر بستمای

پریری مهاجران که قومیت، محل سکونت قبلی و بُعد مسافت تأثیر معناداری بر فرهنگدرحالی

به بررسی عوامل متؤثر بتر ستازذاری فرهنگتی  ،(8916) 8، غضنفری و تقواییندارد. حقیقتیان

زذاری فرهنگتی مهاجران به شهر قائمیه پرداختند. نتتایج ایت  پتژوهش نشتان داده استت ستا

مثبت و  ةمهاجران در حد متوسط بوده و متغیرهای س ، تحصیلات، مدت اقامت و درآمد رابط

محتل تولتد مهتاجر از قائمیته دارای  ةداری با سازذاری فرهنگی دارند. در حالی که فاصلمعنی

 بتی  ةرابطت ،(8911باشتد. ایمتان و مترادی )دار با سازذاری فرهنگتی متیمنفی و معنی ةرابط

-پریری و سلامت روانی مهاجران ساک  در شهر کرمانشاه را بررسی نمتودهراهبردهای فرهنگ

پریری در مقصتد پریری و فرهنگهای ای  پژوهش، بی  راهبردهای فرهنگاند. بر اساس یافته

داری وجود دارد. ضم  آن کته متغیرهتای معنی ةو مدت اقامت با سلامت روانی مهاجران رابط

پریری در مقصد، تحصتیلات، وضتعیت مستک ، وضتعیت پریری و فرهنگهنگراهبردهای فر

 کنند. درصد تغییرات سلامت روانی مهاجران را تبیی  می 36تأهل و منملت شغلی در مجموع 

شتناختی نوجوانتان ای پیرامتون ستازذاری رواندر مطالعته ،(8911طالبی و امیتری مجتد )

اجتمتاعی بتا  ةای و فاصتلهتای مقابلتهفتند که مهارتمهاجر ساک  در شهر اونتاریو کانادا دریا

 ةشناختی نوجوانتان مهتاجر رابطتفرهنگی، با سازذاری روان -ذری سازذاری اجتماعیمیانجی

اجتماعی، با در نظر ذرفت  میتمان ستازذاری  ةمدار و فاصلهئلای مسمثبت دارد و مهارت مقابله

شتناختی را در نوجوانتان مهتاجر اری روانتواند میتمان ستازذفرهنگی مهاجران می -اجتماعی

ای بیشتتری برخوردارنتد، هتای مقابلتهبینی کند. بدی  ترتیب که نوجوانانی که از مهتارتپیش

فرهنگی بیشتری در کشور مقصد خواهند داشت. بخش دیگتری از نتتایج  -سازذاری اجتماعی

رهنگتی و ستازذاری ف -ای  مطالعه حاکی از همبستگی مثبت و معنتادار ستازذاری اجتمتاعی

ذروهتی از مهتاجران نپتالی  ةبا مطالعت ،(5880) دمارکو-انگو یتورنتون ویلیامم،  روانی است.

هتا هتا و باورهتای مهتاجران و چگتونگی تغییتر آنساک  در خلیج فارس، بته بررستی ارزش

                                                                 

1. Haghighatian, Ghazanfari & Taghavi 
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ر بتا محتوذترا، ختانوادهمورد مطالعه در ای  پژوهش بیشتر شامل افراد مادی ةاند. نمونپرداخته

تقیدات مرهبی کمتر بوده استت. نتتایج پتژوهش حتاکی از آن استت کته از نظتر ستازذاری، 

هتا شوند و نگرش آنهای تاریخی نپالی متوسل میشوند، کمتر به ارزشتر میمهاجران مرهبی

 ،(5858) 8نتایتاراروخ، کویتو و وای تذور کند.های مختل  تغییر مینسبت به خانواده به صورت

نفتر از  11 ةالمللتی مقتیم در کشتور روستیه، بتا مطالعتش پیرامون مهاجران بتی در یک پژوه

های قومی مختل ، تفاوت معنتاداری ساله دریافتند که بی  مهاجران با زمینه 05تا  81مهاجران 

پتریری، ستط  اضتطراب و رضتایتمندی از نظر تعاملات اجتماعی در مقصد مهاجرت، فرهنگ

 وجود دارد. 

 حقيقشناسی ت. روش3

تحلیلی است کته بته مطالعتة ابعتاد مختلت   -پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و توصیفی

ستتازذاری مهتتاجران در ستتکونتگاه مقصتتد شتتامل ستتازذاری روانتتی، ستتازذاری اجتمتتاعی و 

موده است. سازذاری محیطی پرداخته و اثر انواع سازذاری را بر هویت مکانی مهاجران تبیی  ن

متغیرهای جنه، ست ، متدت اقامتت، ستط  تحصتیلات و مبتدأ ذری که نقش تعدیلضم  آن

ذانة سازذاری و هویت مکانی نیتم بررستی ذردیتده مهاجرت مهاجران در رابطة میان ابعاد سه

که از سایر  ساله و بمرذتر ساک  شهر اصفهان استهجده است. جامعة آماری تحقیق، مهاجران

بته ایت  شتهر مهتاجرت  د اقامتت دائتمبه قصت ایرانروستایی سراسر  وهای شهری سکونتگاه

آماری، حجم نمونة آماری تحقیتق بتر استاس ة با توجه به نامعلوم بودن حجم جامع اند.نموده

، 2/8 برابتر بتا qو   pمقتادیر و  82/8با فرض میمان خطتای محاسبه ذردید که  کوکرانروش 

تکمیتل شتد نامته پرسش نفر 088اطمینان بیشتر، برای  به منظور .باشدمینفر  910 حجم نمونه

 نفر قابل استفاده بود. 912 نامةها پرسشکه از بی  آن

ذتردآوری شتده  8911متاه نامته و در دیهای مورد نیاز تحقیق عمدتاً از طریق پرسشداده

-نامه در دو بخش تنظیم ذردید  بخش اول سؤالاتی در خصوص ویژذیاست. سؤالات پرسش

ت، متدت زمتان اقامتت جنه، بُعد خانوار، سط  تحصیلاذویان شامل س ، های عمومی پاسخ

                                                                 

1. Gurieva, Kõiv & Tararukhina 
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ای نامه شتامل مجموعتهباشد. بخش دوم پرسشو سکونتگاه مبدأ مهاجرت می در شهر اصفهان

از سؤالات در خصوص سازذاری روانی، اجتمتاعی و محیطتی مهتاجران در مقصتد مهتاجرت 

ای در قالتب ذمینتهت پتنجسؤالات به صور باشد. کلیةها می)شهر اصفهان( و هویت مکانی آن

اد تنظتیم شتده استت. تعتد –های کاملاً موافقم تا کاملاً مختالفم طیفی از ذمینه -طی  لیکرت 

سؤال به بررسی سازذاری مهاجران در ابعاد روانی، اجتماعی و محیطتی بته شتر  زیتر  پانمده

یت  شتهر، متغیر: احساس خوب از زندذی در ا پنج سازذاری روانی شامل .اختصاص داده شد

احساس آرامش خاطر، افمایش اعتماد به نفته، احستاس انتموا و تنهتایی )متغیتر معکتوس(، 

متغیتر: ستازذاری بتا متردم شتهر،  پتنج احساس مورد احترام بودن  سازذاری اجتماعی شامل

احساس راحتی و صمیمیت با مردم شهر، برقراری ارتباطات خوب اجتماعی، حفت  باورهتا و 

آمیتم های اجتماعی، سازذاری و هممیستتی مستالمتد بدون بروز تنشهای فرهنگی خوارزش

متغیتر: ستازذاری بتا پتنج  های متفاوت  سازذاری محیطتی شتاملها و فرهنگافراد با قومیت

زندذی در محلة مسکونی جدید، سازذار بودن فضاهای شهری با روحیات فترد، ستازذاری بتا 

ه م و کتار و فعالیتت در ایت  شتهر، تمایتل بتشهر، سازذار شتدن بتا انجتازندذی در ای  کلان

سؤال نیم به بررسی هویت مکتانی مهتاجران چهار  شود.مشارکت برای ارتقاء کیفیت محیط می

اختصاص داده شد که عبارتند از: هویت خود را وابسته به ای  شهر دانستت ، احستاس ریشته 

بخشتی از وجتود ختود و شتهر اصتفهان را    شهر، خود را اهل اصفهان دانستت داشت  در ای

نامته و تأییتد پایتایی آن، دانست . په از حصول اطمینان از روایی صوری و محتوایی پرستش

نامه به تعداد مورد نیاز شد. قابل ذکر است ضریب آلفای کرونباخ برابتر اقدام به تکمیل پرسش

 باشد.و قابل قبول می 181/8با 

 ةنسخ SPSSافمار ذیری از نرممختل  و بهره های آماریها با استفاده از آزمونتحلیل داده

، 8اینمونتهصورت ذرفته است. بدی  ترتیب که با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تی تک 52

ذویان و وضعیت کلی متغیرهای مورد مطالعه تبیی  ذردید. به منظتور مشخصات عمومی پاسخ

هویتت مکتانی از روش تحلیتل  بررسی اثر سازذاری روانی، محیطی و اجتماعی مهتاجران بتر

ذری متغیرهای جنه، س ، مدت اقامتت، ستط  رذرسیون استفاده شد. در نهایت، نقش تعدیل

                                                                 

1. One-sample T-test 
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ذیتری از میان سازذاری و هویت مکتانی، بتا بهتره ةتحصیلات و مبدأ مکانی مهاجران در رابط

ذکتر مورد بررستی قترار ذرفتت. شتایان  8ارائه شده توسط هایه 3.5 ةنسخ Process ةافمون

هتای حتوزه( قترار دارد. -5و  5) ۀاست چولگی و کشیدذی متغیرهتای متورد مطالعته در بتاز

-همتان نمایش داده شده است. 8جغرافیایی عمدۀ سکونت مهاجران در شهر اصفهان در شکل 

غربی و جنوب شود، سهم مهاجران در ترکیب جمعیت مناطق شرقی، شمالطور که ملاحظه می

 باشد.مناطق می غربی شهر بیش از سایر

 

 
 توزیع جغرافيایی جمعيت مهاجر در شهر اصفهان -1شکل 

 8910اصفهان،  مأخر: شهرداری

                                                                 

1. Hayes 
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 مبانی نظری تحقيق. 4

 مهاجرت. 1. 4

هتای حستاس و افراد و خانوارها در رابطته بتا محتیط ۀهای بالقویکی از واکنش ،مهاجرت

 (.028 ، ص.5888، 8لمت  و هتانترمتک) پریر و یا در مواقع تغییر شرایط محیطی استتآسیب

دهند که افراد از مناطق در حتال رکتود اقتصتادی و مهاجرت نشان می ةهای جاذبه و دافعمدل

-)رستمعلیشوند شرایط نامناسب ذرران زندذی و معیشت، دفع شده و جرب مناطق مرفه می

شتهری مهتاجرت به طور سنتی، مهاجران از مناطق روستایی به مناطق  (828، ص. 8913، زاده

ذلدلاستت و ) شوند با شرایط زندذی شهری سازذار شتوندکنند و در ای  فرایند مجبور میمی

عنوان یکی از عوامل مهم در توزیع مجدد جمعیتت، مهاجرت به (.811 ، ص.8160، 5چموندیر

و فشتار جمعیتت  ت جهان، تعادل بی  جمعیت و منابعنقش مهمی در شهرنشینی شتابان جمعی

در واقع، فرایند مهاجرت، انواع مختل   (.2 ، ص.8112، 9فاوست) کندطبیعی ایفا می بر محیط

های مختلت  جغرافیتایی را تحتت شترایط ختاص اجتمتاعی، اقتصتادی و ها در مقیاسمکان

 ۀتوان ذفت مهاجرت یک پدیتدمی (.865 ، ص.5888، 0، ژو و لیو)کیان کندفرهنگی تلفیق می

عنوان فرایند سازذاری افتراد بتا محتیط ست. مهاجرت همچنی  بهاجتماعی و جمئی از جامعه ا

سازی، طی کردن مراحتل، جابجتایی فیمیکتی ذیری، آمادهشود که شامل تصمیمجدید تلقی می

جغرافیایی دیگر، سازذاری با فرهنگ محلی و پیوست  به سیستتم محلتی استت.  ةبه یک منطق

، ویروپاکشتا، کومتار و نیرمالتا) افراد دارد طی کردن ای  فرایند، اثرات مشخصی بر کل زندذی

   (.599 ، ص.5880

ویژه در شهرهای بمرگ، در های جدید شهری بهازذاری با محیطرسد تطابق و سبه نظر می

چته پریر خواهتد بتود و آناجران امکانهای متعدد بعدی مهفرایندهای بسیار طولانی و در نسل

از اصول و قوانی  محلی است که بترای مهتاجر شود، رعایت برخی در کوتاه مدت حاصل می

نماید. در واقع، تغییرات اساسی در فرهنتگ و آداب در آغاز زندذی در محیط جدید المامی می

                                                                 

1. McLeman & Hunter 

2. Goldlust & Richmond 

3. Fawcett 

4. Qian, Zhu & Liu 
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و رسوم و باورهای مهاجر و وابستگی کامل به فرهنگ و پتریرش قطعتی عناصتر اجتمتاعی و 

هتای که ویژذتیان ضم  آنمهاجررسد. مهاجرپریر امری غیر ممک  به نظر می ةفرهنگی جامع

ای از آداب و رسوم مقصد مهاجرت به ویژه بخشتی را کنند، پارهفرهنگی خود را محافظت می

نماینتد و بته تناستب های جدید لازم است، کستب متیکه برای تثبیت وضع زندذی در محیط

-لهای اجتماعی و فرهنگی و اعتقادی خود را به نستشدت وابستگی به مبدأ مهاجرت، ویژذی

هتا و . با ای  وجود، برختی ویژذتی(61-61 ، صص.8918)جمالی،  کنندهای بعدی منتقل می

در سازذاری بعدی مهاجران در محیط جدید تتأثیر  ،شرایط مهاجران در دوران قبل از مهاجرت

صتنعتی، ستط  تحصتیلات و  ةهتا در جوامتع پیشترفتتری  ای  ویژذیمی ذرارد. یکی از مهم

انتد، ها غالباً در دوران قبل از مهتاجرت آموختته شتدهای  مهارت .استآموزش فنی مهاجران 

ولیک  در برخی موارد، مانند فرزندان خانوارهای مهاجر، ممکت  استت بعتد از مهتاجرت نیتم 

شناختی ماننتد جتنه، ست ، ست  در زمتان رسد سایر عوامل جمعیتکسب شوند. به نظر می

دوران پته از  ةای در تجربتکننتدهتعیتی  نیتم نقتشعتد ختانوار ت، وضعیت تأهل و بمهاجر

 (.811 ، ص.8160، چموندیذلدلاست و ر)مهاجرت داشته باشند 

شناختی انجام شده جمعیت -بیشتر مطالعات مهاجرت با رویکرد کلان اقتصادی یا اجتماعی

-اند. یتک دیتدذاه مکمتل نیتم در روانکلی نگریسته ۀاست که به مهاجرت به عنوان یک پدید

شناسی مهتاجرت، هاجرت اتخاذ شده که تمرکم مفهومی آن در سط  خرد است. روانشناسی م

رفتارهای جمعیت در ارتباط با تحر  فضایی است. مطالعات در ای  زمینته اغلتب بته  ةمطالع

هتا، ادراکتات و اهتداف مهتاجرت هتا، ارزشارتباطات ذهنی رفتارهای مهاجرتی مانند نگرش

هتای مختلفتی از شناسی اجتمتاعی، متدلدر ادبیات روان(. 2 ، ص.8112، فاوست) اندپرداخته

شود که بته بررستی موضتوعات فرهنگی مطر  می-سازذاری با شرایط محیط جدید اجتماعی

های روانی و اجتماعی مهتاجران ماننتد ستازذاری روانتی مهتاجران و مختل  پیرامون ویژذی

شناستی روان ةدامنت (.8 ، ص.5858، نتایتاراروخ، کویو و وای ذور) پردازدها میهویت قومی آن

های اختیاری افراد توان با طر  دو سؤال تعری  نمود: چه عواملی در مهاجرتمهاجرت را می

مؤثرند؟ و عوامل محیطی مرتبط با تغییر مکان چه پیامدهایی برای افراد به همراه دارند؟ ستؤال 

پردازد و شناسی مهاجرت میانذیری در رونخست به ساختارهای انگیمشی و الگوهای تصمیم
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شود که موضوعاتی از قبیل پریری و سازذاری مربوط میهای تطبیق، فرهنگسؤال دوم به مدل

 (.2 ، ص.8112، فاوست)کند استرس محیطی، سلامت ذهنی و روانی را مطر  می

 سازگاری مهاجران. 2. 4

فراینتدهای مترتبط بتا در تحقیقات و مطالعات مهتاجرت، از مفتاهیم مختلفتی بترای بیتان 

 0، و ستازذاری9، متدارا5، تطبیتق8انتد، مفتاهیمی نظیتر جتربپیامدهای مهاجرت استفاده کرده

در ای  میان، نخستی  تلاش منسجم برای تبیتی  فراینتد ستازذاری  (.5 ، ص.5881، 2)هامبرذر

  آن، تبیتی  و تشتری ةمهاجران توسط اندیشمندان مکتب شیکاذو صورت ذرفته است که نتیج

رقابتت و تضتاد:  ة( مرحلت8فرایند سازذاری مهاجران در سه مرحله به شر  زیر بوده استت: )

په از اسکان مهاجران در محیط جدید، بی  مهاجران و ساکنان بومی بر ستر شتغل، درآمتد و 

عامل تهدید ة مثابزیرا ساکنان بومی، مهاجران را به   شودسایر امکانات زندذی رقابت ایجاد می

همراهی یا توافق: در ای  مرحله افتراد مهتاجر بترای  ة( مرحل5نمایند. )خود تلقی میو رقیب 

کننتد دهنتد و ستعی متیغلبه بر مشکلاتشان، برخی هنجارها و رفتارهتای ختود را تغییتر متی

میمبان نیتم تتا حتد زیتادی  ةخوانی بیشتری داشته باشد  جامعرفتارشان با رفتار افراد بومی هم

رنگتی یتا هتم ة( مرحلت9دهتد. )نسبت به افتراد مهتاجر را از دستت متی خود ةترس و واهم

 ةهتای فرهنتگ جامعتهمانندی: زمانی است که افراد مهتاجر بتا پتریرش راه و رستم و ارزش

، حقیقتیان) شوندکنند و در واقع در آن حل میمیمبان، خود را شبیه اعضای بومی آن جامعه می

 .(36، ص. 8916، غضنفری و تقوایی

عنوان عضوی از یک ذروه بستگی بته میتمان مطابقتت اشته شدن و پریرفته شدن فرد بهپند

وی با هنجارهای ذروه مربوطه دارد. بنابرای ، افراد در جستجوی عواملی هستند کته مطابقتت 

هتای تحلیتل (.5-9 ، صص.5881، ت یکاردناس و ورکو)ها را با هنجارهای ذروه تأیید کند آن

هتا در متورد هتای آنام اجتماعی و اقتصادی مهاجران، بستته بته دیتدذاهمحققان در مورد ادغ

                                                                 

1. Absorption 

2. Accommodation 

3. Toleration 

4. Adaptation 

5. Hamberger 



 888                             ذرها ..مکانی مهاجران: روابط و تعدیلسازذاری و هویت سال نوزدهم                                  

 

شتوند، متفتاوت استت. ای کته مهتاجران در آن ادغتام متیماهیت ادغام، میمان ادغام و جامعه

ذرایانه بر جرب و ادغام نسبی مهاجران در جریان اصلی فرهنگتی و زبتانی های فرهنگدیدذاه

 -واردان در سلسله مراتتب اجتمتاعیارذرایانه بر جایگاه تازههای ساختکنند و دیدذاهتأکید می

میمبان تأکید دارند و بر موضوعاتی نظیر پیشرفت شغلی، آموزش، فقر و غیتره  ةاقتصادی جامع

شوند. ای  دو نوع رایج ادغام، الماماً پیامدهای یکسانی ندارند. به عنوان مثال، فتردی متمرکم می

هنگی و زبانی جامعه ادغام شده است، باز هم ممک  استت نتتایج که کاملاً در جریان اصلی فر

ضعیفی را در بازار کار و تحصیلات تجربه کند. در مقابل، ممک  است فردی به لحاظ فرهنگی 

پتورته و ) اما از نظر اقتصادی و شغلی عملکرد خوبی داشتته باشتد ،با جامعه هماهنگ نباشد

رکردذرایی نیم بر تعادل اجتماعی، ستازذاری و نظریات کا (.558-555 ، صص.5888، 8واسیر

کنند که با ذرشت زمان به تدریج فرایند ستازذاری افراد مهاجر تأکید دارند و بیان می همانندی

. در واقع، رفتارهتای (30 ، ص.8919)ربانی و پالیمدان، یابد و تطابق با فرهنگ میمبان نمود می

کند و هر چقدر مدت زمتان اقامتت مهتاجران یمهاجران با ذرشت زمان در یک مقصد تغییر م

ویلیتامم، ) شتوندها با شرایط محیط جدیتد، بیشتتر ستازذار متیدر یک مقصد بیشتر باشد، آن

   (.188 ، ص.5880،  دمارکو-انگو یتورنتون 

شتود  زیترا افترادی کته در در فرایند سازذاری، س  افراد مهاجر متغیر مهمی محسوب می

های اجتمتاعی ختویش آزادی که در انتخاب نقشنمایند، به دلیل اینی مهاجرت میسنی  جوان

 ۀمانتدپریرترند و از طرفی به دلیل ای  که عمتر بتاقیبیشتری دارند و از نظر شخصیتی انعطاف

هتا ستودمند های جدیتد بترای آنموزش مهارتآذراری در تری در پیش دارند، سرمایهطولانی

تری برای سازذاری با محیط جدیتد دارنتد. ستط  تحصتیلات بیش ۀباشد و از ای  رو، انگیممی

افراد عامل مهم دیگری در فراینتد ستازذاری مهتاجران استت. بتدی  ترتیتب کته افترادی کته 

های شغلی از امکانات تحصیلات بیشتری دارند، از یک طرف به دلیل ای  که در کسب فرصت

کته در فراینتد کستب تحصتیلات، ندلیتل ایو اختیار بیشتری برخوردارند و از طرف دیگر، بته 

کننتد و در تحلیتل مستائل و حتل مشتکلات، های عام یک جامعه را بیشتر درونتی متیارزش

                                                                 

1. Portes & Rivas 
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، حقیقتیتان)هتای ذونتاذون دارنتد شوند، توانایی بالتاتری در ستازذاری بتا محتیطتوانمند می

 .  (36-31 ، صص.8916 ، غضنفری و تقوایی

جدید بر اساس دو کیفیت متمایم به ستازذاری  ةمعها در جامعتقد است افراد و ذروه 8بری

فرهنگتی یتا  -( ستازذاری اجتمتاعی5)  شتناختی )رفتاه فتردی(( سازذاری روان8رسند: )می

شناختی به موضوعاتی مانند عمت نفه، رضایت از زنتدذی و قابلیت اجتماعی. سازذاری روان

)برومنتدزاده و شتود مربوط متی های مکررنبود غم یا نگرانی نظیرشناختی نبود مشکلات روان

ای استت کته شناختی فرایند پیچیتدهروان . در واقع، سازذاری(66-61 ، صص.8919نوبخت، 

فرهنگتی  -هدف آن کنار آمدن با تغییرات ذسترده در محیط جدید است. سازذاری اجتمتاعی

هتایی تشتود و بتر مهتارهای اجتماعی و یادذیری فرهنگی مطر  متینیم در ارتباط با مهارت

های اجتماعی روزمره در یک فرهنتگ جدیتد متورد کند که برای مواجهه با موقعیتتمرکم می

شناختی فرهنگی مقدم بر سازذاری روان -نیاز است. به نظر برخی محققان، سازذاری اجتماعی

 .(59-96 ، صص.8911 )طالبی و امیری مجد، است 

 هویت مکانی  .3. 4

ی از هویت شخصی تعری  شده است، فرایندی کته از طریتق اعنوان مؤلفهبه ،هویت مکان

ها، افراد خودشان را از نظر تعلق به یک مکتان ختاص توصتی  تعامل با مکان ةآن و به واسط

بته عبتارت دیگتر،  (.988 ، ص.5886، 5و ه ته لاپلتاس-ستالازار، دالگویه، هرناندز) کنندمی

فرد را در ارتباط با محیط فیمیکتی  هویت مکانی، آن ابعادی از وجود است که هویت شخصی

هتا، اهتداف، و ها، اعتقادات، ترجیحات، احساستات، ارزشای از آرمانالگوی پیچیده ةبه وسیل

 ، ص.8161، 9)پروشانستکی کندهای رفتاری مرتبط با ای  محیط تعری  میتمایلات و مهارت

 ۀهویتت را در حتوز ةنظری (8119) 0، فابیان و کامینافپروشانسکی برخی محققان مانند (.822

عنوان اجتماعی شدن دنیای فیمیکتی اند و هویت مکانی را بهشناسی محیطی ذسترش دادهروان

اند که هویت تنها به تمایم قائتل شتدن بتی  ختود و افراد مطر  نموده و ای  طور توضی  داده

                                                                 

1. Berry 

2. Hernández, Hidalgo, Salazar-Laplace & Hess 

3. Proshansky 

4. Proshansky, Fabian & Kaminoff 
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ها و و بسیاری از مکان ها،شود، بلکه نه با اهمیت کمتر، به اشیا و پدیدهسایر افراد محدود نمی

(. در واقع، هویت مکان به اجتماعی شدن افراد در ارتبتاط 26یابد )ص فضاها نیم ذسترش می

-های مکان تعری  متیهای فردی بر اساس ویژذیهویت .شودبا فضاهای فیمیکی مربوط می

هویتت شتوند. ها باعث ایجاد تمایم، تداوم، عمت نفه و خودکارآمتدی متیشوند  زیرا مکان

هویتت »به صتورت بخشتی از « مکان»شود مکان بر وجود یک حه دلالت دارد که باعث می

   (.868 ، ص.5888، کیان، ژو و لیو) پنداشته شود« م »تر، بخشی از یا به صورت انتماعی« م 

بته دو « هویتت» ۀها اشتاره دارد. واژهویت مکانی مفهومی است که به روابط مردم و مکان

ارد: همانندی )پیوستگی( و تمایم )منحصر بته فترد بتودن(  بنتابرای ، عبتارت موضوع اشاره د

ذیرد. در واقع، هنگامی که مفهوم هویت در ارتبتاط بتا هر دو جنبه را در بر می« هویت مکانی»

رود، روی هم رفته ممک  است دو معنی متفاوت را القتا کنتد. در یتک معنتی، مکان به کار می

های مکان است که بر تمتایم و ای از ویژذیو به معنای مجموعه هویت معطوف به مکان است

پیوستگی مکان دلالت دارند. خصلت منحصر به فرد بودن یک مکان نیم به هویت مکان اشتاره 

شتود، نته عنوان یک ویژذی شخص پنداشته میشناسان، بهدارد. هویت مکانی در رویکرد روان

ای استت کته لاصه، منظور از هویت مکتانی شتیوهبه طور خ (.588 ، ص.5881، 8)لویکا مکان

 ، ص.5881، 5و اوجانتگ  یالتدشتمه) کنتدیک مکان، هویت شخص یا مردم را آشکار متی

ای از احساستات ماننتد مجموعته -در واقع، هویت مکانی، به آن ابعادی از وجتود فترد  (.088

کننتد متا چته مشتخص متیاشاره دارد که  -محیط فیمیکی و ارتباطات نمادی  با مکان  ۀدربار

هویت مکتان از طریتق یتک آشتنایی  (.059 ، ص.5888، 9، براون و وبر)ریموند کسی هستیم

-عمیق با محیط، یک ادرا  جسمانی، احساساتی و خودآذاهی درونی و اجتمتاعی ایجتاد متی

، 5881، 0یلتیچاو و ه) هاستشود که عمدتاً ناشی از عادت افراد به محیط فیمیکی پیرامون آن

ذیرد کته تحتت هویت مهاجران توسط شرایط سیاسی و اقتصادی خاصی شکل می (.939 .ص

کنند. هنگتامی کته مرزهتا آن اعتقادات و رفتارهای خاص به عنوان نشانگرهای مرزی عمل می

                                                                 

1. Lewicka 

2. Shamsuddin & Ujang 

3. Raymond, Brown & Weber 

4. Chow & Healey 
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ها باید هویت خود را بازستازی کترده و جتای کنند، آنیابند و نشانگرها تغییر میذسترش می

  (.51 ، ص.5882، 8)لیو ر بازیابندبمرذت ةخود را در جامع

 های تحقيقیافته. 5

درصتد( بتا  6/28نفتر مترد ) 811درصتد( و  9/01نفر زن ) 813مورد مطالعه شامل  ةنمون

ستال  30و  81ذویتان بته ترتیتب باشد. حداقل و حداکثر س  پاستخسال می 93میانگی  سنی 

ک سال، بیشتری  متدت اقامتت ی ذویان در شهر اصفهانبوده است. کمتری  مدت اقامت پاسخ

ذویتان از سال بوده است. بررستی ترکیتب پاستخ 1و میانگی  مدت اقامت نیم حدود  سال 96

های داخل استتان اصتفهان درصد افراد از سایر سکونتگاه 1/96نظر مبدأ مهاجرت نشان داد که 

استتان  جتوارهم هایدرصد افراد استان 8/98اند  مبدأ مهاجرتبه شهر اصفهان مهاجرت نموده

-های کشور به ای  شهر مهاجرت نمتودهدرصد( نیم از سایر استان 1/98اصفهان بوده و مابقی )

 باشتد.متی 1/9عد خانوار مهاجران اند. میانگی  بذویان متأهل بودهدرصد پاسخ 68اند. بیش از 

تحصتیلات  درصد 50تر بوده و حدود ذویان، دیپلم و پایی درصد از پاسخ 63سط  تحصیلات 

 اند.دانشگاهی داشته

سازذاری مهاجران شامل سازذاری روانی، اجتمتاعی و محیطتی  ةذانمیانگی  متغیرهای سه

متورد  ةتوان نتیجه ذرفت در نمونتباشد. بنابرای ، میمی 18/9و  11/9، 69/9به ترتیب برابر با 

هتا بیشتتر بتوده مطالعه، میمان سازذاری محیطی مهاجران از ستازذاری اجتمتاعی و روانتی آن

ای در مقادیر مرکور وجود ندارد. بیشتری  انحراف معیتار چند که تفاوت قابل ملاحظهاست، هر

باشد. انحراف معیار متغیرهای ستازذاری می 69/8متغیرها مربوط به سازذاری محیطی با مقدار 

بوده است. متغیر هویت مکانی نیتم دارای مقتدار  36/8و  31/8انی و اجتماعی نیم به ترتیب رو

ای در ستط  اطمینتان نمونتهباشد. نتایج آزمون تی تکمی 18/8و انحراف معیار  86/9میانگی  

ستازذاری و همچنتی   ةذانتدرصد حاکی از تفاوت معنادار مقادیر میانگی  متغیرهتای سته 12

  به عبتارتی، ایت  طتور استتنباط (p-value < 0.001)باشد با مقدار متوسط میهویت مکانی 

                                                                 

1. Liu 
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آماری، میمان سازذاری و هویت مکانی مهاجران از حتد متوستط بالتاتر  ةذردد که در جامعمی

 است.

 اثر سازگاری روانی، محيطی و اجتماعی مهاجران بر هویت مکانی. 1. 5

هویتت مکتانی )متغیتر وابستته( و  ةندذانتذیتری از روش تحلیتل رذرستیون چنتایج بهره

سازذاری مهاجران شامل سازذاری روانی، اجتمتاعی و محیطتی )متغیرهتای  ةذانمتغیرهای سه

، ستازذاری (R=0.720)شتده ه بتر استاس ضتریب رذرستیونی  محاستبهمستقل( نشان داد کت

باشتد. ضتریب بینتی هویتت مکتانی را دارا متیشده قابلیت تبیی  و پیشمهاجران در ابعاد ذکر

درصد واریانه هویت مکتانی توستط واریتانه  1/28تعیی  مربوطه نیم حاکی از آن است که 

. قابتل ذکتر استت ضتریب R)2(0.518=شتود سازذاری روانی، محیطی و اجتماعی تبیی  می

 (.8باشد )جدول می 398/8و خطای استاندارد برآورد برابر با  280/8شده برابر با تعیی  تعدیل
 

 سازگاری و هویت مکانی مهاجران مدل رگرسيون ۀخلاص -1 جدول

 8911 ،نویسندذانمطالعات : مأخر

 مدل ضریب رگرسيون  ضریب تعيين  شده ضریب تعيين تعدیل خطای استاندارد برآورد

398/8 280/8 281/8 658/8 8 

 

 ةذانتد ستهدهد که اثر ابعادرصد نیم نشان می 12بررسی معناداری آزمون در سط  اطمینان 

. ضرایب اثر متغیرهتای (p-value < 0.001)سازذاری مهاجران بر هویت مکانی معنادار است 

ارائه شده استت. بررستی ضترایب استتاندارد متغیرهتا  5سازذاری بر هویت مکانی در جدول 

بیشتتری   089/8سازذاری روانی با ضریب بتتای استتاندارد  ،آماری ةدهد که در نموننشان می

ا بر هویت مکانی مهاجران دارد و اثر متغیرهای ستازذاری اجتمتاعی و محیطتی تقریبتاً تأثیر ر

درصد، برای ضریب  12برابر است. با توجه به ای  که سط  معناداری آزمون در سط  اطمینان 

-باشد، نتایج به دست آمده معنادار تلقتی متیمی 82/8کمتر از  اثر هر یک از متغیرهای مستقل

توان ذفت سازذاری مهاجران در هر یک از ابعاد روانی، اجتماعی و محیطی ، میذردد. بنابرای 

 ها دارد.اثر مثبت و معناداری بر هویت مکانی آن
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 هویت مکانی در تحليل رگرسيونبر  سازگاریضرایب اثر متغيرهای  -2 جدول

 8911 ،نویسندذانمطالعات : مأخر

اطمينان  فواصل

سطح  ضرایب بتای استاندارد

 ناداریمع
t 

ضرایب 

 استاندارد
 ضرایب غير استاندارد

 مدل

 کران بالا
کران 

 پایين
Beta Std. 

Error B 

 مقدار ثابت -318/8 811/8  -006/9 888/8 -868/8 868/8

8 
 سازذاری روانی 209/8 810/8 089/8 019/3 <888/8 511/8 291/8

 اجتماعیسازذاری  500/8 863/8 815/8 583/9 888/8 868/8 519/8

 سازذاری محیطی 550/8 819/8 815/8 688/5 886/8 801/8 980/8

 

په از مشخص نمودن وضعیت معناداری اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته و به منظور 

اطمینتان  ةبررسی تفاوت معنادار ضرایب اثتر متغیرهتای ستازذاری بتر هویتت مکتانی، فاصتل

 0.288]غیرها بدی  شر  محاسبه ذردید: سازذاری روانی ضرایب بتای استاندارد هر یک از مت

. بتا [0.314 , 0.049]، ستازذاری محیطتی [0.293 , 0.070]، سازذاری اجتمتاعی [0.539 ,

پوشانی ضرایب مرکور، تفاوت شدت اثر متغیرهای سازذاری روانتی، اجتمتاعی و توجه به هم

باشد. بته هتر حتال صترف نادار نمیها به لحاظ آماری معمحیطی مهاجران بر هویت مکانی آن

شتده در خصتوص اثتر یرها، نتایج تحلیل رذرستیون انجتامتفاوت شدت اثر متغ ةسئلنظر از م

 مثبت و معنادار سازذاری مهاجران بر هویت مکانی حائم اهمیت است.

 ميان سازگاری و هویت مکانی مهاجران ۀگری متغير جنس در رابطبررسی نقش تعدیل. 2. 5

میتان ستازذاری مهتاجران و  ةذویتان در رابطتذری جنه پاستخرسی نقش تعدیلنتایج بر

ارائه شتده استت. ضتریب رذرستیون اثتر ترکیبتی متغیرهتای  9ها در جدول هویت مکانی آن

و ضتریب تعیتی   316/8سازذاری روانی، جنه، و تعامل جنه و سازذاری روانتی برابتر بتا 

باشد، اثر می 888/8 کوچکتر ازبه دست آمده که  P-valueباشد. با توجه به می 013/8مربوطه 

ذردد. ضتریب رذرستیون درصد معنادار تلقی می 12ترکیبی سه متغیر مرکور در سط  اطمینان 

و  350/8و تعامل جنه و سازذاری اجتماعی  ی متغیرهای سازذاری اجتماعی، جنهاثر ترکیب

 P-valueدرصد، معنادار است ) 12باشد که در سط  اطمینان می 911/8ضریب تعیی  مربوطه 
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و تعامل جنه و سازذاری محیطتی  ی متغیرهای سازذاری محیطی، جنه(. اثر ترکیب0.001 >

شتده برابتر بتا ی  ترتیب که ضتریب رذرستیون محاستبهدهد  بدنیم نتایج مشابهی را نشان می

-P) درصتد، معنتادار استت 12باشد که در ستط  اطمینتان می 099/8و ضریب تعیی   321/8

value < 0.001.) 

 

  بر هویت مکانی اثر ترکيبی متغير جنس و ابعاد مختلف سازگاری -3جدول 
 8911 ،نویسندذانمطالعات : مأخر

p df2 df1 F MSE R-sq R پارامتر 

و  Gو  Pاثر ترکیبی  316/8 013/8 059/8 588/858 9 918 <888/8
PG 

و  Gو  Sکیبی اثر تر 350/8 911/8 280/8 186/18 9 918 <888/8

SG 

و  Gو  Eاثر ترکیبی  321/8 099/8 031/8 159/13 9 918 <888/8
EG 

P  سازذاری روانی :S  سازذاری اجتماعی :E  سازذاری محیطی :G  جنه :PG  تعامل جنه و سازذاری روانی :SG :

 : تعامل جنه و سازذاری محیطیEGتعامل جنه و سازذاری اجتماعی  

 

ذانته(، جتنه، و دار بودن اثر ترکیبی متغیرهای سازذاری )در ابعتاد ستهکه معنابا وجود آن

-اثر متغیر تعاملی جنه و ابعاد سهولیک  تعامل جنه و ابعاد مختل  سازذاری تأیید ذردید، 

باشد. ضریب اثر متغیر تعاملی جتنه و ستازذاری روانتی برابتر بتا سازذاری معنادار نمی ةذان

(. ضتریب P-value=0.890باشتد )درصد معنادار نمی 12ن است که در سط  اطمینا -889/8

-Pکته باشتد  بتا توجته بته اینمی 588/8ا اثر متغیر تعاملی جنه و سازذاری اجتماعی برابر ب

value  ذتردد. باشد، اثر مرکور معنادار تلقتی نمتیمی 82/8و بمرذتر از  830/8مربوطه برابر با

محاستبه ذردیتد کته در  839/8یطی نیم برابر با ضریب اثر متغیر تعاملی جنه و سازذاری مح

(. معنتادار نبتودن اثتر متغیرهتای P-value=0.508باشد )درصد معنادار نمی 12سط  اطمینان 

جتنه و ستازذاری »و « جتنه و ستازذاری اجتمتاعی»، «جنه و ستازذاری روانتی»تعاملی 

مختلت  ستازذاری  میتان ابعتاد ةذر بودن متغیتر جتنه در رابطتبه معنای رد تعدیل« محیطی

 هاست.مهاجران و هویت مکانی آن
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 ميان سازگاری و هویت مکانی مهاجران ۀگری متغير سن در رابطنقش تعدیلبررسی  .3. 5

میتان  ةشتد در رابطتعنوان یکی دیگر از متغیرهایی که احتمتال داده متیذویان بهس  پاسخ

عمتل کنتد، متورد مطالعته قترار ذتر عنوان متغیر تعتدیلسازذاری و هویت مکانی مهاجران به

ذری س  برای هر یک از ابعاد سازذاری بته طتور جداذانته ذرفت. در ای  راستا، نقش تعدیل

ارائه شده است. اثر ترکیبی متغیرهتای ستازذاری روانتی،  0بررسی شد که نتایج آن در جدول 

 011/8و ضتریب تعیتی   311/8س ، و تعامل س  و سازذاری روانی دارای ضریب رذرسیون 

. اثتر ترکیبتی متغیرهتای (P-value < 0.001) درصتد معنتادار استت 12در ستط  اطمینتان 

سازذاری اجتماعی، س ، و تعامل س  و سازذاری اجتماعی نیم با توجه به ضتریب رذرستیون 

. بته (P-value < 0.001) ذترددبه لحاظ آماری معنادار تلقی می 911/8، ضریب تعیی  398/8

و تعامل س  و سازذاری محیطی نیتم  یبی متغیرهای سازذاری محیطی، س کطور مشابه، اثر تر

 (.  <888/8داری و سط  معنی 001/8، ضریب تعیی  331/8باشد )ضریب رذرسیون معنادار می

 

 بر هویت مکانی اثر ترکيبی متغير سن و ابعاد مختلف سازگاری -4جدول  

 8911 ،نویسندذانمطالعات : مأخر

p df2 df1 F MSE R-sq R پارامتر 

 PAو  Aو  Pاثر ترکیبی  311/8 011/8 055/8 556/858 9 918 <888/8

 SAو  Aو  Sاثر ترکیبی  398/8 911/8 013/8 121/19 9 918 <888/8

 EAو  Aو  Eاثر ترکیبی  331/8 001/8 022/8 195/885 9 918 <888/8

P  سازذاری روانی :S  سازذاری اجتماعی :Eسازذاری محیطی :  A   س :PA  تعامل س  و سازذاری روانی :SA :

 : تعامل س  و سازذاری محیطیEAتعامل س  و سازذاری اجتماعی  

 

هر چند نتایج حاکی از معنادار بودن اثر ترکیبی متغیرهای ستازذاری )روانتی، اجتمتاعی و 

یر ست  ذری متغباشد، به منظور آزمون نقش تعدیلمحیطی(، س ، و تعامل س  و سازذاری می

میان سازذاری و هویت مکانی مهاجران، معنتاداری اثتر متغیتر تعتاملی ست  و ابعتاد  ةدر رابط

-با ستط  معنتی 885/8سازذاری بررسی شد. ضریب اثر متغیر تعاملی س  و سازذاری روانی 

میتان ستازذاری روانتی و  ةذتری ست  در رابطتحاکی از عدم تأیید نقش تعدیل 318/8داری 

-ضریب اثر متغیر تعاملی س  و سازذاری اجتماعی نمدیک بته صتفر متیهویت مکانی است. 
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( و در نتیجه، فاقد معناداری است. متغیر تعاملی ست  و محیطتی نیتم P-value=0.990باشد )

ذتردد. بتا ر تلقی نمتی، معنادا688/8داری که با توجه به سط  معنی -885/8دارای ضریب اثر 

ست  و »، «ست  و ستازذاری روانتی»متغیرهای تعتاملی که هیچ یک از ضرایب اثر توجه به این

ذتری متغیتر باشد، نقتش تعتدیلمعنادار نمی« س  و سازذاری محیطی»و « سازذاری اجتماعی

 ذردد.میان ابعاد مختل  سازذاری و هویت مکانی مهاجران تأیید نمی ةس  در رابط

 ی و هویت مکانی مهاجرانميان سازگار ۀگری متغير تحصيلات در رابطنقش تعدیلبررسی  .4. 5

میتان ستازذاری و هویتت  ةذری متغیتر تحصتیلات در رابطتدر فرایند بررسی نقش تعدیل

ذویتان متورد مکانی مهاجران، نخست اثر ترکیبی ابعاد مختل  ستازذاری و تحصتیلات پاستخ

متغیرهتای ستازذاری ارائه شده است. اثر ترکیبتی  2بررسی قرار ذرفت که نتایج آن در جدول 

و  310/8و تعامل تحصیلات و ستازذاری روانتی دارای ضتریب رذرستیون  انی، تحصیلاترو

 > P-valueدرصتد معنتادار استت ) 12باشد که در ستط  اطمینتان می 015/8ضریب تعیی  

(. اثر ترکیبی متغیرهای سازذاری روانی، تحصتیلات، و تعامتل تحصتیلات و ستازذاری 0.001

-به لحاظ آماری معنادار تلقی می 911/8ضریب تعیی  و  395/8اجتماعی با ضریب رذرسیون 

. ضریب رذرسیون و ضریب تعیی  اثر ترکیبی متغیرهای سازذاری (P-value < 0.001) ذردد

و  333/8روانی، تحصیلات، و تعامل تحصیلات و سازذاری محیطتی نیتم بته ترتیتب برابتر بتا 

 > P-value) باشتدادار متیدرصتد معنت 12باشد که اثر مرکور در ستط  اطمینتان می 009/8

0.001). 
 

 بر هویت مکانی اثر ترکيبی متغير تحصيلات و ابعاد مختلف سازگاری -5جدول 

 8911 ،نویسندذانمطالعات : مأخر

p df2 df1 F MSE R-sq R پارامتر 

 PTو  Tو  Pاثر ترکیبی  310/8 015/8 056/8 569/881 9 918 <888/8

 STو  Tو  Sاثر ترکیبی  395/8 911/8 012/8 560/10 9 918 <888/8

 ETو  Tو  Eاثر ترکیبی  333/8 009/8 021/8 809/888 9 918 <888/8

P  سازذاری روانی :S  سازذاری اجتماعی :Eسازذاری محیطی :  T  تحصیلات :PT  تعامل تحصیلات و سازذاری روانی :

ST  تعامل تحصیلات و سازذاری اجتماعی :ETازذاری محیطی: تعامل تحصیلات و س . 
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ذویتان بتر په از بررسی معناداری اثر ترکیبی ابعاد مختل  سازذاری و تحصتیلات پاستخ

میتان ستازذاری و  ةذری متغیر تحصیلات در رابطتهویت مکانی، به منظور آزمون نقش تعدیل

هویت مکانی مهاجران، معناداری اثر متغیر تعاملی تحصیلات و ابعتاد ستازذاری بررستی شتد. 

تحصتیلات و ستازذاری »، «تحصتیلات و ستازذاری روانتی»ب اثر هر سه متغیتر تعتاملی ضری

هتا تنهتا اثتر باشد که در بی  آنمی 885/8حدود « تحصیلات و سازذاری محیطی»و « اجتماعی

باشتد. درصتد معنتادار متی 12متغیر تعاملی تحصیلات و سازذاری محیطی در سط  اطمینتان 

بتی   ةتوان نتیجه ذرفت متغیر تحصیلات در رابطبه دست آمده می هایبر اساس یافته ،بنابرای 

کند، در حتالی کته ذر نقش ایفا میسازذاری محیطی و هویت مکانی مهاجران به عنوان تعدیل

بتی   ةمیان سازذاری روانی و هویت مکانی، و همچنی  در رابطت ةذری آن در رابطنقش تعدیل

 شود.نمیسازذاری اجتماعی و هویت مکانی تأیید 

 ميان سازگاری و هویت مکانی مهاجران ۀگری متغير مدت اقامت در رابطنقش تعدیلبررسی . 5. 5

میتان ابعتاد  ةذری متغیر مدت اقامت مهتاجران در ستکونتگاه مقصتد در رابطتنقش تعدیل

مختل  سازذاری و هویت مکانی مورد بررسی قرار ذرفت. بر استاس نتتایج بته دستت آمتده 

متغیرهای سازذاری روانی، مدت اقامت، و تعامل مدت اقامت  ةر ترکیبی مجموع(، اث3)جدول 

باشتد کته در متی 018/8و ضتریب تعیتی   319/8و سازذاری روانی دارای ضریب رذرسیون 

. ضتریب رذرستیون اثتر ترکیبتی (P-value < 0.001)درصد معنادار است  12سط  اطمینان 

عامل مدت اقامت و سازذاری اجتمتاعی برابتر بتا متغیرهای سازذاری روانی، مدت اقامت، و ت

 .باشتد/ متی888داری آن محاسبه ذردید که سط  معنی 918/8و ضریب تعیی  مربوطه  352/8

ذردد. به طور مشابه اثر ترکیبی متغیرهتای در نتیجه، اثر مرکور به لحاظ آماری معنادار تلقی می

سازذاری محیطی با ضتریب رذرستیون سازذاری روانی، مدت اقامت، و تعامل مدت اقامت و 

 نیم معنادار ارزیابی شد. 008/8و ضریب تعیی   339/8
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 بر هویت مکانی اثر ترکيبی متغير مدت اقامت و ابعاد مختلف سازگاری -6جدول 

 8911 ،نویسندذانمطالعات : مأخر

p df2 df1 F MSE R-sq R پارامتر 

 PLو  Lو  Pاثر ترکیبی  319/8 018/8 051/8 200/886 9 918 <888/8

 SLو  Lو  Sاثر ترکیبی  352/8 918/8 285/8 288/18 9 918 <888/8

 ELو  Lو  Eاثر ترکیبی  339/8 008/8 035/8 211/11 9 918 <888/8

P  سازذاری روانی :S  سازذاری اجتماعی :Eسازذاری محیطی :  L  مدت اقامت :PL تعامل مدت اقامت و سازذاری :

 . : تعامل مدت اقامت و سازذاری محیطیELتعامل مدت اقامت و سازذاری اجتماعی  : SLروانی  

 

های پژوهش حاکی از معنادار بودن اثر ترکیبی ابعاد مختلت  ور که ذکر ذردید، یافتهطنهما

باشد. ولیک ، پریرش نقتش ذویان بر هویت مکانی مهاجران میسازذاری و مدت اقامت پاسخ

ت، منوط به معناداری اثر متغیتر تعتاملی متدت اقامتت و ابعتاد مختلت  ذری مدت اقامتعدیل

باشد که می -8888/8سازذاری است. ضریب اثر متغیر تعاملی مدت اقامت و سازذاری روانی 

(. متغیتر تعتاملی متدت اقامتت و P-value=0.949ای  اثر به لحاظ آمتاری معنتادار نیستت )

استت کته بتر ایت   681/8داری و سط  معنتی -8880/8سازذاری اجتماعی دارای ضریب اثر 

باشد. در ای  میان، تنهتا اثتر متغیتر تعتاملی متدت اقامتت و اساس، اثر مرکور نیم معنادار نمی

درصد معنتادار تلقتی  12در سط  اطمینان  -885/8سازذاری محیطی با ضریب منفی و ناچیم 

 (.  P-value=0.041ذردد )می

 ميان سازگاری و هویت مکانی مهاجران ۀر مبدأ مهاجرت در رابطگری متغينقش تعدیلبررسی . 6. 5

ذری عنوان یکی دیگر از متغیرهای احتمالی با نقش تعدیلمبدأ استانی مهاجرت مهاجران به

-بی  سازذاری و هویت مکانی مهاجران مورد مطالعه قرار ذرفت. بدی  منظور پاستخ ةدر رابط

انی و ذروه مهاجران درون استتانی و مهتاجران بتی  استتها به دذویان بر اساس مبدأ استانی آن

دهد که اثتر ترکیبتی هتر سته مجموعته نشان می 6شده در جدول بندی شدند. نتایج ارائهطبقه

، «سازذاری روانی، مبتدأ مهتاجرت، و تعامتل مبتدأ مهتاجرت و ستازذاری روانتی»متغیرهای 

و « و ستتازذاری اجتمتتاعیستتازذاری اجتمتتاعی، مبتتدأ مهتتاجرت، و تعامتتل مبتتدأ مهتتاجرت »

در ستط  « سازذاری محیطی، مبدأ مهاجرت، و تعامتل مبتدأ مهتاجرت و ستازذاری محیطتی»
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. در ای  میان، بیشتتری  ضتریب تعیتی  (P-value < 0.001)درصد معنادار است  12اطمینان 

مربوط به اثر ترکیبی سازذاری روانی، مبتدأ مهتاجرت، و تعامتل مبتدأ مهتاجرت و ستازذاری 

 باشد.می 015/8و برابر با  روانی
 

 بر هویت مکانی اثر ترکيبی متغير مبدأ مهاجرت و ابعاد مختلف سازگاری -7جدول 
 8911، نویسندذانمطالعات : مأخر

p df2 df1 F MSE R-sq R پارامتر 

 POو Oو  Pاثر ترکیبی  312/8 015/8 056/8 929/881 9 918 <888/8

 SOو  Oو  Sاثر ترکیبی  381/8 915/8 281/8 268/61 9 918 <888/8

 EOو  Oو  Eاثر ترکیبی  323/8 098/8 031/8 832/13 9 918 <888/8

P  سازذاری روانی :S  سازذاری اجتماعی :Eسازذاری محیطی :  O  مبدأ مهاجرت :PO تعامل مبدأ مهاجرت و :

 . أ مهاجرت و سازذاری محیطی: تعامل مبدEO: تعامل مبدأ مهاجرت و سازذاری اجتماعی  SOسازذاری روانی  

 

بتی  ستازذاری و هویتت  ةذتری مبتدأ مهتاجرت در رابطتبه منظور تشخیص نقش تعدیل

ستازذاری مهتاجران بررستی  ةذانتر تعاملی مبدأ مهاجرت و ابعاد سهمکانی، معناداری اثر متغی

اشد کته در بمی -891/8شد. ضریب اثر متغیر تعاملی مبدأ مهاجرت و سازذاری روانی برابر با 

(. متغیر تعاملی مبدأ مهتاجرت و P-value=0.180باشد )درصد معنادار نمی 12سط  اطمینان 

ذتری فاقد نقش تعدیل 191/8داری و سط  معنی -859/8سازذاری اجتماعی نیم با ضریب اثر 

باشتد کته می -881/8است. متغیر تعاملی مبدأ مهاجرت و سازذاری محیطی دارای ضریب اثر 

(. بر ای  اساس، مبدأ استتانی P-value=0.931ذردد )به لحاظ آماری معنادار تلقی نمیآن هم 

سازذاری و هویت مکانی محسوب  ةذر در رابطتوان به عنوان تعدیلمهاجرت مهاجران را نمی

 نمود.

 و پيشنهادها گيرینتيجه. 6

تلت  ستازذاری نفر، به بررسی ابعتاد مخ 912ای متشکل از نمونه ةپژوهش حاضر با مطالع

های پتژوهش نشتان ها پرداخته است. یافتهمهاجران ساک  در شهر اصفهان و هویت مکانی آن

سازذاری مهاجران شامل سازذاری روانی، اجتماعی و  ةذاندهد مقدار میانگی  متغیرهای سهمی
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عتد دیگتر یان، سازذاری محیطی نستبت بته دو بمحیطی بالاتر از حد متوسط بوده که در ای  م

ذویتان نیتم بالتاتر از حتد تری داشته استت. هویتت مکتانی پاستخسازذاری، وضعیت مطلوب

 ةعد سازذاری بوده است. نتایج تحلیتل رذرستیون چندذانتتر از هر سه بتوسط، ولیک  پایی م

سازذاری مهاجران شتامل ستازذاری روانتی،  ةذانهویت مکانی )متغیر وابسته( و متغیرهای سه

شتده قابلیتت اد ذکرغیرهای مستقل( نشان داد سازذاری مهاجران در ابعاجتماعی و محیطی )مت

درصتد از واریتانه  25باشد. به طتوری کته حتدود بینی هویت مکانی را دارا میتبیی  و پیش

شتود. هویت مکانی مهاجران توسط واریانه سازذاری روانی، محیطی و اجتمتاعی تبیتی  متی

آماری سازذاری روانتی بیشتتری   ةدهد که در نمونبررسی ضرایب استاندارد متغیرها نشان می

تأثیر را بر هویت مکانی مهاجران دارد و اثر متغیرهای ستازذاری اجتمتاعی و محیطتی تقریبتاً 

برابر است. ولیک ، تفاوت شدت اثر متغیرهای سازذاری روانی، اجتماعی و محیطی مهتاجران 

تفتاوت  ةئلهر حتال صترف نظتر از مست باشد. بهبر هویت مکانی به لحاظ آماری معنادار نمی

شده در خصوص اثر مثبت و معنادار ستازذاری ها، نتایج تحلیل رذرسیون انجامشدت اثر متغیر

 مهاجران بر هویت مکانی حائم اهمیت است.

ذتری متغیرهتای جتنه، په از تبیی  اثر سازذاری مهاجران بر هویت مکانی، نقش تعدیل

بی  ابعاد مختل  ستازذاری و هویتت  ةمهاجرت در رابطس ، تحصیلات، مدت اقامت و مبدأ 

مکانی بررسی شد. نتایج نشان داد که ضریب رذرسیون اثر ترکیبی هر ذروه از متغیرهتای زیتر 

سازذاری، جنه، و تعامل جتنه  ةذانمتغیرهای سه»درصد معنادار است:  12در سط  اطمینان 

 ةذانمتغیرهای سه»، «امل س  و سازذاریسازذاری، س ، و تع ةذانمتغیرهای سه»، «و سازذاری

ستازذاری، متدت  ةذانتمتغیرهای سه»، «سازذاری، تحصیلات، و تعامل تحصیلات و سازذاری

ستازذاری، مبتدأ مهتاجرت، و  ةذانمتغیرهای سه»، و «اقامت، و تعامل مدت اقامت و سازذاری

ن اثتر ترکیبتی متغیرهتای چند نتایج حاکی از معنادار بودهر«. عامل مبدأ مهاجرت و سازذاریت

هتا و تعامل آن ذریغیرهای مورد آزمون نقش تعدیلسازذاری )روانی، اجتماعی و محیطی(، مت

ذری متغیرهای جتنه، ست ، تحصتیلات، متدت باشد، ولیک  به منظور آزمون نقش تعدیلمی

متغیتر میان سازذاری و هویت مکانی مهاجران، معناداری اثتر  ةاقامت و مبدأ مهاجرت در رابط

تعاملی هر یک از پنج متغیر مرکور و ابعاد سازذاری به طور جداذانه بررسی شد که نتتایج آن 
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 ةذری متغیرهای جنه، س  و مبدأ استانی مهتاجرت در رابطتباشد: نقش تعدیلبدی  شر  می

کته متغیرهتای درحتالی ،ویتت مکتانی مهتاجران تأییتد نشتدمیان ابعاد مختل  ستازذاری و ه

عنتوان ان بتهبی  سازذاری محیطی و هویت مکتانی مهتاجر ةدت اقامت در رابطتحصیلات و م

 کنند.ذر نقش ایفا میتعدیل

بتی  ستازذاری و هویتت  ةکه در مطالعات و تحقیقات پیشتی  تتاکنون رابطتبا توجه به این

ذری متغیرهای مختلت  در ایت  مکانی مهاجران مورد مطالعه قرار نگرفته و طبیعتاً نقش تعدیل

نتایج حاصل از مطالعات در مناطق مختل  وجتود  ةامکان مقایس ،طه نیم بررسی نشده استراب

ندارد. عمده مطالعات مرتبط با موضوع حاضر، به بررسی اثر متغیرهتایی نظیتر متدت اقامتت، 

شود. بته اعتقتاد بستیاری از محققتان، س ، تحصیلات و غیره بر سازذاری مهاجران محدود می

)تیلتور،  شتوددر یک مکان، آشنایی موجب پریرش و حتی دلبستگی می ها زندذیپه از سال

( در 5881) 5بوذتا  ة. ایت  در حتالی استت کته نتتایج مطالعت(8110، 8بتروورو  تفردسوناذ

قبترس،  خصوص جابجایی غیر ارادی مهاجران قبرس تر  از جنوب به بخش شمالی جمیتره

ستال بتا محتیط  90ه از ذرشتت شده در شتهر پتافوس حتتی پتنشان داد که مهاجران ساک 

ای ( نیتم در مطالعته8160) چمونتدیذلدلاستت و ر سکونتی جدید خود سازذار نشده بودنتد.

جرت، پیرامون سازذاری مهاجران در کشور کانادا دریافتند که متغیرهای س ، س  در زمان مهتا

ران و سط  تحصیلات اثر مهمی بر ماهیتت ستازذاری مهتاج مدت اقامت در سکونتگاه مقصد

 ، برخورداری و قباشیدارد. در خصوص اثر سواد و تحصیلات مهاجران بر سازذاری، ابریشمی

های شتغلی را کته در دیگتر منتاطق وجتود اند افراد باسوادتر موقعیت( نیم اظهار داشته8916)

های جدیتد متفتاوت خواهتد ها با موقعیتبرخورد آن ۀکنند و نحوتر شناسایی میدارد، راحت

عبارتی، مهاجرانی که سط  تحصیلات بالاتری دارند، هم در شناستایی مقصتد مناستب  بود. به

 برای مهاجرت و هم در فرایند سازذاری با محیط جدید، توانایی بیشتری دارند.

مقصد از دو جنبه حتائم  ةها نسبت به جامعسازذاری مهاجران و احساس هویت مکانی آن

تواند در بهبود کیفیتت زنتدذی و احستاس ن میاهمیت است. از یک طرف، سازذاری مهاجرا

                                                                 

1. Taylor, Gottfredson & Brower 

2. Boğaç 
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رضایتمندی آنان تأثیر داشته باشد  ضم  آن که احساس هویت مکتانی نستبت بته ستکونتگاه 

دهد. از طترف دیگتر، ستازذاری تری با محیط قرار میها را در تعامل مثبت و سازندهفعلی، آن

چته مهتاجران   ترتیتب کته هرت فراوانی است. بدیمقصد نیم حائم اهمی ةمهاجران برای جامع

-جدید، بهتر و بیشتر سازذار شوند، مشکلات محیطی و تتنش ةبتوانند با شرایط محیط و جامع

تتر های اجتماعی کمتری متأثر از ورود مهاجران روی خواهد داد. همچنی  بتا توستعه و قتوی

یط و ها نسبت بته محتشدن حه هویت مکانی مهاجران، پیوندهای احساسی و تعلق خاطر آن

تفتاوت آن، مهاجران نسبت بته وضتعیت محتیط بتی ةجامعه افمایش خواهد یافت که در نتیج

های بیشتری برای تلاش و مشارکت فعال و مؤثر در جهت بهبتود نخواهند بود و احتمالاً انگیمه

چند به دلیل پیامدهای قابل توجه مهتاجران خواهند داشت. قابل ذکر است که هرکیفیت محیط 

مقصد، بحث پیرامون سازذاری، هویت مکانی و به طور کلی موضتوعات مترتبط بتا بر جوامع 

های مختل  حتائم اهمیتت فتراوان استت، های میمبان، از جنبهوضعیت مهاجران در سکونتگاه

ر اصتلی مطتر  د ئلةولیک  به موازات پرداخت  به موضوعات مرکور، لازم است همتواره مست

شتهرها ژه مهاجرت به مقصتد شتهرهای بتمرگ و کلتانویشهری به -های روستاباب مهاجرت

جوامع کوچک مورد توجه خاصی قرار ذیرد. به طتوری  ةیعنی لموم بهبود برخورداری و توسع

که از یک طرف، جوامع روستایی و شهرهای کوچک با برختوردی از امکانتات و ختدمات، از 

ای ها تا حد قابتل ملاحظتهآن مند ذردند و در نتیجه، از میمان مهاجرفرستیمطلوب بهره ةتوسع

-کاسته شود و از طرف دیگر، در جوامعی که در ذرشته با نرخ مهاجرپریری بالایی روبرو بوده

و هویتت مکتانی  اند و در حال حاضر ترکیب متنوعی از جمعیت را در خود دارند، ستازذاری

 اعی عمل کند.عنوان عاملی در جهت کاهش میمان مشکلات محیطی و اجتممهاجران بتواند به

 نامهکتاب

(. تأثیر مهاجرت از روستا به شهر بر نتابرابری 8916ابریشمی،  .، برخورداری، س.، و قباشی، ع. ) .8

 .91-35(، 9)9 ،سازی اقتصادسنجینامة مدلفصلدرآمدی: مورد مطالعة مناطق روستایی ایران. 

پتریری و ستلامت ای فرهنتگ(. بررسی رابطة بتی  راهبردهت8911ایمان، م. ت.، و مرادی، گ. م. ) .5

(، 99)58شناستی کتاربردی، جامعتهروانی در میان مهاجران: نمونةموردی مطالعتة شتهر کرمانشتاه. 

868-806. 
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