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رضایتمندی مهاجران روستا-شهری از زندگی در کالن شهرها
)مطالعه موردی: شهر اصفهان(

مقدمه: مهاجرت روستا- شهری یكی از ویژگیهای معمول نواحی روستایی 
كشورهای درحال توسعه ازجمله ایران است. كالن شهرها به عنوان مكان تمركز 
جمعیت، سرمایه، امكانات و خدمات همواره كانونهای اصلی جذب مهاجران 
روستا- شهری بوده اند. تبیین اثرات و پیامدهای مهاجرت بر مهاجران در قالب 
رضایتمندی از زندگی در شهر، چشم اندازی از احتمال ادامه سكونت در شهر 
یا تغییر مكان مجدد مهاجران به دست دهد كه در پس زمینه آن، مسائل اصلی 

محیط های روستایی در دفع جمعیت نیز قابل استنتاج است.
و  ماهیت  نظر  از  و  كاربردی  هدف،  نظر  از  حاضر  پژوهش  روش: 
دسته  آن  سرپرستان  تحقیق،  آماری  جامعه  است.  توصیفی- تحلیلی  روش، 
از  دائم  اقامت  مكانی خود جهت  تحرک  آخرین  در  كه  است  خانوارهایی 
نقاط روستایی به شهر اصفهان مهاجرت كرده اند. داده های موردنیاز تحقیق از 
طریق پرسشنامه گردآوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای آماری 
t تك نمونه ای، رگرسیون چندگانه، t دو نمونه مستقل و ضریب همبستگی 

پیرسون و بهره گیری از نرم افزار SPSS صورت گرفت.
یافته ها: رضایتمندی كلی مهاجران از انجام مهاجرت باال است. رضایت از 
كیفیت زندگی، وضعیت شغلی و هزینه-درآمد خانوار باالتر از حد متوسط 
است. رضایت از كیفیت زندگی و وضعیت شغلی اثر مثبتی بر رضایتمندی 
از مهاجرت دارند. میانگین رضایتمندی مهاجراِن درون استانی و برون استانی 
تفاوت معناداری با هم ندارد. سطح رضایتمندی از وضعیت شغلی و هزینه-
درآمد خانوار در سنین باالتر، كمتر است. بین مدت اقامت پاسخگویان در 

شهر و ابعاد سه گانه رضایتمندی رابطه ای وجود ندارد.
ازجمله  جامعه  افراد  همه  برای  زندگی  از  رضایتمندی  احساس  بحث: 
همه  غایی  اهداف  از  یكی  و  مطلوب  امری  به خودی خود  مهاجر،  جمعیت 
برنامه ریزیهاست. ولیكن، نكته مهم این است كه سیاستگذاریها و برنامه ریزیها 
باید به گونه ای باشد كه عوامل زمینه ساز رضایتمندی، در نواحی روستایی نیز 
ایجاد و توسعه یابند. در غیر این صورت، با مهاجرت جمعیت روستایی، بر 
افزوده  مهاجرپذیر  مهاجرفرست و شهرهای  مسائل و مشكالت روستاهای 

خواهد شد.
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Abstract
Introduction: Explanation of the effects and outcomes 
of migration on migrants in terms of urban life satisfac-
tion provides a perspective about the probability of con-
tinuing residency in the city or relocation of migrants, 
from whom the main problems of rural environments 
about disposal of the population can be inferred.
Method: The present study is applied and descriptive-
analytical. It investigates the various aspects of mi-
grants’ satisfaction from living in Isfahan metropolis, 
and their overall satisfaction with migration. The sta-
tistical population includes those heads of households 
who, in their last spatial mobility and for permanent 
residency, have migrated from rural areas to Isfahan 
city. The sample size of the study is 400 people. The 
data were gathered through questionnaires. Analysis of 
the data was carried out using some statistical tests and 
applying SPSS software.
Findings: Findings showed that the migrants were high-
ly satisfied with their current migration. Respondents’ 
satisfaction with their quality of life, occupational sta-
tus, and household income-expense were above the av-
erage level. Satisfaction with quality of life and occu-
pational status had a statistically significant and positive 
effect on overall satisfaction with migration. No statisti-
cally significant difference was found between the aver-
age satisfaction level of intra-provincial migrants and 
inter-provincial ones. 
Discussion: Policymaking and planning processes 
should be prepared in such a way that factors under-
lying life satisfaction can be created and developed in 
rural areas too. Otherwise, the migration of the rural 
population will increase the problems of involved vil-
lages and cities.
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Extended abstract
Introduction: Rural-urban migration is one of the common features of rural areas 
in developing countries including Iran. Metropolises as places of concentration 
of population, facilities, and services, have always been the main centers of ab-
sorbing rural-urban migrants. Migration is one of the main solutions of the poor 
and low-income rural households to increase income and alleviate the poverty. 
Migration provides the poor households with a chance to have access to resources 
of urban regions and prepare better life condition for future generations. The phe-
nomenon of migration is usually seen in developing countries as a social problem 
and a challenge with various outcomes. Most research studies on migration have 
focused on its negative consequences, seeking solutions to reduce migration. Yet, 
it is usually acknowledged that rural out-migration is beneficial to the migrant 
individual because migration can ease the access to employment opportunities. 
Accordingly, migration has continued due to its positive functions for migrants. 
Explanation of the effects and outcomes of migration on migrants in terms of 
urban life satisfaction provides a perspective about the probability of continuing 
residency in the city or relocation of immigrants, from whom the main problems 
of rural environments about disposal of the population can be inferred.
Method: The present study is applied in terms of purpose, and is descriptive-
analytical in terms of nature and method. This paper investigates and analyzes 
the various aspects of immigrants’ satisfaction with living in Isfahan metropolis, 
and their overall satisfaction with migration as well. The statistical population 
includes those heads of households who, in their last spatial mobility and for per-
manent residency, have migrated from rural areas to Isfahan city. The sample size 
of the study consists of 400 people. The data was gathered through a questionnaire, 
which was arranged in two sections. The first section presented some questions on 
general attributes of respondents including gender, age, household size, education, 
migrants’ origin, the previous occupation in the origin village, and the current 
occupation in Isfahan city. The second section of the questionnaire consisted of 
some questions on main variables including migrants’ satisfaction with living in 
Isfahan metropolis (in dimensions of quality of life, household income-expense, 
and occupational condition), and migrants’ overall satisfaction with migration. All 
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questions were arranged on a 5-point Likert scale (from completely agree to com-
pletely disagree). Analysis of the data was carried out using some statistical tests 
including one-sample t-test, multiple regression, independent sample t-test, and 
Pearson correlation coefficient, and applying SPSS software.
Findings: Composition of the respondents by age was as follows. 7.5 % of the 
respondents were below 30; the age range of of 33 % of them was between 30 
and 39; the proportion of the participants aged 40-49 were 37.5 %; the age group 
of 50-59 comprised 15.3 % of respondents, and the rest were at the age of 60 or 
above. 242 respondents (60.5 %) had changed their occupations as a result of the 
migration process, and the rest had kept their previous jobs. The household size 
varied from 1 to 9 people, where the three-person, four-person and five-person 
households with the frequency of 139 (34.8 %), 123 (30.8 %), and 60 (15.0 %) 
respectively, had larger share in the studied sample. More than half of the par-
ticipants (227 people equal to 56.8 %) had high school diploma; 95 persons (23.7 
%) had academic degrees; education level of 66 respondents (16.5 %) was below 
high school diploma, and 12 people (3.0 %) were illiterate. The average length 
of residency of respondents in Isfahan city was 11.5 years. The origin of the 150 
participants was the rural areas of Isfahan province, where 250 persons were the 
migrants from rural areas of other provinces of Iran. Migrants from provinces 
of Khuzestan, Chaharmahal and Bakhtiari, and Fars had more proportions in the 
studied sample. Findings showed that the migrants were highly satisfied with their 
current migration status. Respondents’ satisfaction with their quality of life, oc-
cupational status, and household income-expense were above the average level. 
Results indicated that the satisfaction with quality of life and occupational status 
had a statistically significant and positive effect on overall satisfaction with migra-
tion. No statistically significant difference was found between the average satisfac-
tion level of intra-provincial migrants and inter-provincial ones. The satisfaction 
with occupational status and household income-expense was lower for higher age 
groups. The findings also showed no statistically significant relationship between 
the residence length and three dimensions of satisfaction.
Discussion: Migrants’ feeling of satisfaction with their quality of life in urban areas, 
and its positive relationship with overall satisfaction with migration points out the 
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importance of access to various facilities and services in the migrants’ subjective 
well-being, that from its background it is visible the critical problems of rural en-
vironments in terms of the lack of facilities and services. In fact, the lack of facili-
ties and services in rural areas, and attraction of the much better quality of life in 
metropolises are two important driving forces that, together and with great power, 
push the migrants toward large cities. Therefore, the strategies for controlling the 
acceleration of migrations should focus on the planning of providing facilities and 
services in rural areas and improvement of the rural population’s quality of life. The 
statistically significant and positive effect of satisfaction with occupational status on 
overall satisfaction is a probable and significant reflection of the importance and pri-
ority of the job and occupation in the whole process of intention, decision-making, 
and realization of migration. As the appropriate occupation is one of the basic neces-
sities of active population life, it plays a decisive role in migrants’ satisfaction or dis-
satisfaction with life, and these findings confirm it. There is no doubt that providing 
appropriate job opportunities in rural areas decreases the intensity of the attraction 
of cities in the minds of residents of rural areas, especially who have strong feeling 
towards place attachment and sustainable social ties in their local communities. The 
feeling of satisfaction of life is desirable in itself for all members of the society, in-
cluding the migrant population, and is one of the ultimate goals of all development 
plans. It is of great importance that policymaking and planning processes should be 
implemented in such a way that factors underlying life satisfaction can be created 
and developed in rural areas too. Otherwise, the migration of the rural population 
will increase the problems of the involved villages and cities.
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مقدمه
از  از ویژگیهای معمول بسیاری  مهاجرت روستا- شهری به ویژه مهاجرت جوانان یكی 
نواحی روستایی است كه هم در كشورهای توسعه یافته و هم در كشورهای درحال توسعه 
و  میهی-رامیرز  2014؛  همكاران،  و  ِچن2  2016؛  همكاران،  و  )بناریُكوا1  است  رایج 
كامپیكیت3، 2014(. این نوع مهاجرت به عنوان جزء الینفك فرایند توسعه اقتصادی مطرح 
از  كار  نیروی  انتقال  معادل  را  اقتصادی  توسعه  صاحبنظران،  برخی  كه  به گونه ای  می شود. 
بخش كشاورزی به بخش صنعت تعریف می كنند؛ هرچند كه در بسیاری از كشورهای كمتر 
اندک صنعتی شدن و نرخهای  با رشد  از روستاها به شهرها  توسعه یافته، جریان مهاجرت 
به  بااین وجود،  )اكبرپور، 2017(.  است  بوده  همراه  مناطق شهری  در  فقر  و  بیكاری  باالی 
مهاجرتهای  روستایی،  نواحی  در  اقتصادی  شدید  ركود  و  شغلی  فرصتهای  كمبود  دلیل  
روستا- شهری همچنان رایج است )استُكدیل4، 2006(. در واقع، مهاجرت یكی از اصلی ترین 
راهكارهای خانوارهای فقیر و كم درآمد روستایی برای افزایش درآمد و كاهش فقر است. 
مهاجرت اجازه می دهد كه خانوارهای فقیر به منابع مناطق شهری دسترسی پیدا كنند و بتوانند 
شرایط زندگی بهتری برای نسلهای آتی فراهم كنند )رحمانی و سلطانی مقدس، 2012(. با 
وجود پیامدهای مثبت مهاجرت برای افراد و خانوارهای مهاجر، پدیده مهاجرت در كشورهای 
درحال توسعه معموالً به عنوان یك مشكل و معضل اجتماعی با پیامدهای مختلف نگریسته 
می شود. بسیاری از تحقیقات انجام شده در مورد مهاجرت نیز با تمركز بر پیامدهای منفی آن 
به دنبال راه حلی برای كاهش مهاجرت بوده اند. بااین حال، مهاجرت به دلیل كاركردهای مثبتی 
كه برای مهاجران داشته، همچنان ادامه یافته است )زاهد و خورشیدی، 2011؛ زكی، 2012(. 

1. Bednaříková
2. Chen
3. Mihi-Ramirez and Kumpikaite
4. Stockdale
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بوده اند،  شهرنشینی  شتابان  رشد  در  مهمی  عامل  همواره  روستا-شهری  مهاجرتهای 
مناطق  از  جمعیت  دفع  نتیجه  عمدتًا  درحال توسعه  كشورهای  در  شهرنشینی  به طوری كه 
روستایی به طرف شهرها بوده است )حمدی و فتحی، 2009(. امروزه، بسیاری از كالنشهرها 
مقصد عمده مهاجرتهای روستا- شهری هستند. تسلط نقش خدماتی كالن شهرها در منطقه، 
برجسته بودن نقش تصمیم سازی در آنها، تمركز سرمایه و فرصتهای شغلی از عوامل عمده 
ایجاد انگیزه مهاجرت به این كانونهای شهری هستند. در واقع، كالن شهرها به دلیل تعدد و 
تنوع نقشها و كاركردهایشان، كانونهای تمركز جمعیت، فعالیتها، سرمایه، امكانات و خدمات 
با سكونتگاههای روستایی،  مقایسه  هستند )رحمانی و سلطانی مقدس، 2012(. طبیعتًا در 
فرصتهای بیشتر و متنوع تری برای آموزش، اشتغال و اوقات فراغت عرضه می دارند؛ ازاین رو، 
مراكز اصلی جذب جمعیت از شهرهای كوچك و سكونتگاههای روستایی هستند )جارناسن 

و تُرلیندسن1، 2006(.
برخی نظریه پردازان، مهاجرت را با دید مثبت می نگرند و آن را نوعی تحرک اجتماعی و 
نشانه پیشرفت قلمداد می كنند. در نظریات كالسیك نیز مهاجرت اقدامی عقالیی و هدفدار 
انگاشته می شود و تصمیم افراد مهاجر امری كاماًل منطقی تلقی می شود كه از طریق موازنه 
هزینه ها و منافع صورت می پذیرد و در نهایت، باعث تحرک اجتماعی و بهبود پایگاه طبقاتی 
مهاجران می شود )طیبی نیا، 2009(. بسیاری از مهاجرانی كه روستا را ترک كرده اند، نیروی 
بیشتری كسب می كنند  با جامعه مبدأ، درآمد  انسانی ماهر و توانمند هستند كه در مقایسه 
نیز  پایین  با سطح تحصیالت  از مهاجران غیر ماهر  البته، شمار زیادی  )استُكدیل، 2004(. 
وجود دارند كه در جامعه مقصد فقط می توانند در مشاغل سطح پایین و با دستمزد كم به 
اذعان می شود كه  تُرلیندسن، 2006(. به هرحال، عمومًا  فعالیت مشغول شوند )جارناسن و 
مهاجرت  زیرا  است.  مفید  مهاجر  فرد  برای  روستایی  نواحی  از  خارج  به  مهاجرت  انجام 
1. Bjarnason and Thorlindsson
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می تواند موجب دسترسی به فرصتهای اشتغاِل بیشتری شود )استُكدیل، 2006(. اگر مهاجرت، 
انگیزه ها و خواسته های موردنظر فرد را برطرف كند، منجر به رضایتمندی وی خواهد شد. 
به دالیل خاصی مهاجرت كرده اند و رضایت یا عدم رضایت خود را  افراد مهاجر معموالً 
نیز بر اساس دالیل خاصی ابراز می دارند. به نظر می رسد كه بین دالیل مهاجرت و عوامل 
ایجاد سطح مشخصی از رضایتمندی ارتباط وجود داشته باشد. بدین صورت كه به عنوان مثال، 
اگر شخصی به دالیل عمدتًا اقتصادی اقدام به مهاجرت كرده باشد، رضایتمندی وی بیشتر 
متأثر از عوامل اقتصادی خواهد بود تا سایر عوامل )زاهد و خورشیدی، 2011(. همان طور 
كه شناخت علل مهاجرت حائز اهمیت است و در مطالعات و تحقیقات مختلف موردتوجه 
قرار گرفته است، بررسی و تبیین اثرات و پیامدهای مهاجرت نیز اهمیت خاص خود را دارد. 
شناخت ویژگیهای مهاجران و تأثیرات محیط بر آنان در قالب رضایتمندی مهاجران از انجام 
مهاجرت، به درک بهتر پدیده مهاجرت و ابعاد مختلف آن خواهد انجامید )شیخی و طیبی نیا، 
2013(. زیرا مهاجران بر اساس شناختی كه از جامعه مقصد پیدا می كنند و تغییر و تحوالتی 
كه در محیط جدید تجربه می كنند، نسبت به ادامه سكونت در محیط یا تغییر مكان مجدد 

تصمیم می گیرند )طیبی نیا، 2009(.
شهر  سومین   ،1395 سال  در  نفر   1961260 جمعیت  بودن  دارا  با  اصفهان  كالن شهر 
پرجمعیت كشور محسوب می شود كه در دهه های اخیر، مهاجرپذیری نسبتًا باالیی را تجربه 
كرده است؛ به طوری كه در دوره ده ساله 1375-85 حدود 260 هزار نفر و در دوره پنج ساله 
1385-90 حدود 116 هزار نفر به شهر اصفهان وارد شده اند. از طرفی، بر اساس آمار منتشر 
در سال  اصفهان  اطالعات شهرداری  فناوری  و  پژوهش  برنامه ریزی،  معاونت  توسط  شده 
1390، حدود دوسوم جمعیت شهر اصفهان متولد این شهر و یك سوم بقیه متولدین سایر 
نقاط كشور بوده اند كه این وضعیت، حاكی از مهاجرپذیری قابل مالحظه شهر است. بررسی 
مبدأ مكانی مهاجراِن وارد شده به شهر اصفهان در دوره 1385-90 نشان می دهد كه محل 
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اقامت قبلی 30/0 درصد از مهاجران، نقاط شهری و روستایی شهرستان اصفهان بوده است. 
14/4 درصد نیز از سایر شهرستانهای استان به اصفهان مهاجرت كرده اند. مبدأ مكانی 50/1 
درصد مهاجران سایر استانهای كشور بوده كه نشان دهنده وسعت بسیار زیاد حوزه جغرافیایی 
عملكرد جاذبه شهر اصفهان است. قابل ذكر است كه 3/5 درصد از مهاجران نیز از خارج 
از كشور به اصفهان وارد شده اند. بررسی وضعیت سنی مهاجران نشان می دهد كه بیشترین 
برای كار،  به گروه سنی 15-29 است كه جستجو  درصد مهاجران )43/9 درصد( مربوط 
تحصیل و انجام خدمت سربازی عمده ترین دالیل مهاجرت این گروه سنی بوده است. گروه 
سنی 30-44 ساله با 24/5 درصد در رتبه بعدی قرار داشته است. این وضعیت، همان طور 
كه انتظار می رود، حاكی از غلبه جوانان در تركیب سنی مهاجران دارد. با توجه به شرایط 
خاص شهر اصفهان در جذب و نگهداشت مهاجران، مطالعه حاضر به بررسی ابعاد مختلف 
رضایتمندی مهاجران از زندگی در كالن شهر اصفهان شامل رضایتمندی از كیفیت زندگی، 
رضایتمندی از هزینه-درآمد خانوار و رضایتمندی از وضعیت شغلی و نقش هر یك از آنها 
در  اقتصادی  انگیزه های  غلبه  به  توجه  است.  پرداخته  مهاجران  كلی  رضایتمندی  تبیین  در 
اقتصادی رضایتمندی  ابعاد  تبیین  نیز  این پژوهش  جریانات مهاجرتهای روستا-شهری، در 

مهاجران با رویكرد رفاه ذهنی1 مورد تأكید قرار گرفته است.

پیشینه تجربی
از زندگی در مكانهای مقصد، مطالعات و  ابعاد مختلف رضایتمندی مهاجران  درزمینه 
اشاره می شود. طیبی نیا  آنها  از  برخی  به  ادامه  در  كه  انجام شده است  پژوهشهای مختلفی 
)2009( به بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهاجرت بر مهاجراِن اسكان یافته در 
شهر تهران و مقایسه آنها با افراد بومی پرداخته است. نتایج این پژوهش كه روی 400 نفر 

1. Subjective well-being
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شامل 200 نفر از مهاجران و 200 نفر از افراد بومی متولد و ساكن تهران انجام شده است، 
حاكی از اثر مثبت مهاجرت بر تحرک اجتماعی، پایگاه اجتماعی، میزان استفاده از امكانات 
رفاهی و تغییر وضعیت اجتماعی فرزندان مهاجران است. زاهد و خورشیدی )2011( در 
از  مهاجران  رضایتمندی  بر  مؤثر  اجتماعی-اقتصادی-جمعیتی  عوامل  بررسی  به  پژوهشی 
این  نتایج  پرداخته اند.  ممسنی  نورآباد  شهر  مقصد  به  شده  انجام  روستا-شهری  مهاجرت 
مطالعه حاكی از اثر مثبت و معنادار درآمد و امكانات و خدمات مختلف موجود در مقصد بر 
رضایتمندی از مهاجرت است. شفیعی كاخكی )2011( با استفاده از روشهای اقتصادسنجی 
به بررسی انگیزه های اقتصادی و غیراقتصادی مهاجرت در استانهای كشور پرداخته است. 
نتایج این مطالعه، نشان دهنده تأثیر مثبت انگیزه های اقتصادی )درآمد( و تأثیر منفی انگیزه های 
غیراقتصادی )كیفیت زندگی( است. شیخی و طیبی نیا )2013( با مطالعه 200 خانوار مهاجر 
سكونت گزیده در شهر تهران، به بررسی میزان تأثیرپذیری رضایتمندی مهاجران از جنبه های 
این  نتایج  پرداخته اند.  اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و نگرشی  مختلف محیطی شامل شرایط 
پژوهش حاكی از رابطه معنادار مثبت بین رضایتمندی مهاجران با وضعیت اجتماعی فرزندان 
و میزان استفاده از امكانات رفاهی و فرهنگی است. نتایج بخشی از مطالعه اكبرپور )2017( 
در خصوص مهاجرتهای روستا- شهری به مقصد كالن شهر كرج نشان داده است مهاجران 
امكانات  عمدتًا به دلیل وجود مشوقهای مختلف در مقصد شامل وجود فرصتهای شغلی، 
رفاهی، زندگی در شهر و وجود امكانات آموزشی برای فرزندان اقدام به مهاجرت كرده اند.

نِتو و ُفنسكا1 )2016( شاخص رضایتمندی از زندگی را به زندگی مهاجران بسط داده اند 
و شاخص رضایتمندی از زندگی در دوره بعد از مهاجرت را مطرح كرده اند و بر این اساس و 
از طریق پرسشنامه، به بررسی رضایتمندی مهاجران پرتغالی ساكن در سوییس پرداخته اند. در 
این مطالعه، پنج متغیر در قالب جمالت خبری برای بررسی رضایتمندی مهاجران از زندگی 

1. Neto and Fonseca
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به شرح زیر پیشنهاد شده است: )1( از بسیاری جهات، زندگی من در دوران بعد از مهاجرت 
به ایده آل من نزدیك است؛ )2( شرایط زندگی من بعد از مهاجرت، عالی است؛ )3( من از 
زندگی خود به عنوان یك فرد مهاجر راضی هستم. )4( تاكنون چیزهای مهمی كه با مهاجرت 
درصدد كسب آنها بوده ام، به دست آورده ام؛ )5( اگر می توانستم دوران بعد از مهاجرت را 
دوباره زندگی كنم، تقریبًا هیچ چیز را تغییر نمی دادم. نتایج این مطالعه حاكی از وجود رابطه 
رضایتمندی  ازجمله  رفاه  متغیرهای  برخی  و  مهاجرت  از  رضایتمندی  بین  معنادار  مثبت 
مهاجراِن  از  نفر   435 مسكونی  رضایتمندی   )2017( لی1  و  لین  است.  زندگی  كیفیت  از 
اسكان یافته در ونژو2 در چین را بررسی كرده اند كه نتایج پژوهش حاكی از نارضایتی نسبی 
مهاجران از وضعیت واحد مسكونیشان است. محققان در این مطالعه، نارضایتی مهاجران را بر 
حسب محل اقامت آنها نیز تحلیل كرده اند. این بخش از نتایج نشان داده میزان نارضایتی آن 
دسته از مهاجرانی كه در روستاشهرها زندگی می كنند، بیش از مهاجران ساكن در شهركهای 
خوابگاهی كارخانه ها بوده است. رضایتمندی سكونتی مهاجران همچنین بر حسب نوع واحد 
مسكونی و شرایط اجتماعی و اقتصادی مهاجران از قبیل وضعیت تأهل، سطح تحصیالت، 
درآمد، طول مدت اقامت، وضعیت استخدام و تسهیالت واحد مسكونی متفاوت بوده است.
مرور پژوهشهای انجام شده پیرامون ارزیابی وضعیت زیست و معیشت مهاجران در دوران 
بعد از مهاجرت نشان می دهد كه در میان انواع شاخصها و معیارهای مطالعه شده در تحقیقها 
و پژوهشهای داخلی، معیارهای مهمی مانند ابعاد مختلف رضایتمندی شغلی، رضایتمندی 
بیشتر  در  واقع،  در  است.  مانده  مغفول  نظر  از  خانوار  درآمد  هزینه_  حساب  و  درآمدی 
پژوهشهای پیشین، عمدتًا بر شاخصهای بهره مندی از امكانات و خدمات و تغییر وضعیت 

فرزندان مهاجران تأكید شده است. هرچند این شاخصها تا حدودی و به طور غیرمستقیم 

1. Lin and Li
2. Wenzhou
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نشان دهنده سطح برخورداری اقتصادی افراد و خانوارهای مهاجر است، بااین وجود، مطالعه 
همچنین  و  اقتصادی  رضایتمندی  به ویژه  رضایتمندی  مختلف  ابعاد  عمیق تر  و  صریح تر 
تعیین كننده تصمیمها و  نهایت،  در  آنچه  زیرا  مهاجران، ضروری می كند.  كلی  رضایتمندی 
رفتارهای مهاجران در مقصد مهاجرت است، ارزیابی ذهنی آنان به صورت سطح رضایتمندی 
كلی از وضعیت زندگی است كه آن هم به شدت متأثر از معیارهای رضایتمندی اقتصادی 
است. نظر به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر بر مطالعه و بررسی رضایتمندی مهاجران در 

ابعاد مختلف به ویژه بُعد اقتصادی متمركز شده است.

مبانی نظری

مهاجرتهای روستا-شهری
مهاجرت ممكن است به دلیل تغییر در شرایط اقتصادی یا تغییر شرایط شخصی افراد 
مردم  نئوكالسیك،  اقتصادی  نظریه  كامپیكیت، 2014(. طبق  و  میهی-رامیرز  پذیرد  صورت 
جابجا  دیگر  مكان  به  مكانی  از  مختلف،  مكانهای  اقتصادی  گزینه های  وزن دهی  اساس  بر 
می شوند. افراد معموالً مكانی را انتخاب می كنند كه رفاه زیستی آنها را به حداكثر برساند. 
بر اساس مدلهای جاذبه-دافعه جمعیتی، افراد از مناطق راكد و روبه زوال رانده می شوند و 
به سمت مناطق پررونق كشیده می شوند. بر اساس مدلهای سرمایه انسانی، افرادی كه منابع 
اقتصادی و اجتماعی بیشتری در اختیار دارند، تمایل بیشتری به مهاجرت و بهبود بخشیدن به 
وضعیت خود را دارند. البته گاهی اوقات، احساس تعلق مكانی و اجتماعی به جامعه محلی، 
به عنوان مانعی در برابر مهاجرت عمل می كند )گراسكای1، 2002(. محركهای مهاجرت در 
قالب سه نوع مدل یا الگو تبیین شده است: )1( مدل رانش و كشش2 )2( مدل روستایی- 

1. Garasky
2. Push and pull
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شهری1 )3( مدل هزینه ای2. در مدل رانش و كشش، اختالف توسعه و سطح زندگی میان 
مراكز مهاجرفرست و مهاجرپذیر سبب رانش از یك منطقه و كشش به سوی منطقه ای دیگر 
می شود. در این مدل، فاصله جغرافیایی بسیار حائز اهمیت است؛ هر چه مسافت كمتر باشد، 
باعث  كشاورزی  فعالیت  پایین  درآمد  روستایی- شهری،  مدل  در  می شود.  بیشتر  مهاجرت 
گرایش افراد به فعالیت در بخش خدمات و بهره مندی از رفاه شهری و در نتیجه، مهاجرت 
از روستا به شهر می شود. در مدل هزینه ای، مهاجرت اساسًا بر پایه محاسبه اقتصادی فرد 
مهاجر صورت می گیرد. این مدل مبتنی بر درآمد و نیاز خانوار است؛ بدین صورت كه چنانچه 
درآمد افراد كمتر از درآمد الزم برای تأمین نیازمندیها باشد، افراد اقدام به مهاجرت می كنند 
نیز برخی مطالعات  اقتصادی مهاجرت بر مهاجران  اثرات  )معتمدی، 2005(. در خصوص 
نشان داده اند كه درآمد واقعی و وضعیت شغلی بسیاری از مهاجران در مكان مقصد بهتر شده 

است، هر چند به آن میزانی كه انتظار داشته اند نبوده است )زكی، 2012(.
به طوركلی، اهداف و انتظارات اقتصادی جمعیت جوامع روستایی از مهم ترین انگیزه های 
آنان برای مهاجرت است. اغلب، فرصتهای اشتغال در نواحی روستایی بسیار محدود است 
و ازاین رو، آمال و آرزوهای شغلی با انگیزه های مهاجرت عجین است )بناریُكوا و همكاران، 
در  نیز   )2006( استُكدیل  ازجمله  محققان  برخی   .)2006 تُرلیندسن،  و  جارناسن  2016؛ 
تحقیقات خود نشان داده اند كه عوامل اقتصادی به ویژه نرخ باالی بیكاری، عوامل تعیین كننده 
مهاجرت جمعیت به ویژه جمعیت جوان هستند. در همین راستا، گراسكای )2002( به اقتصاد 
اشاره  جمعیت  مهاجرت  تصمیمات  در  تأثیرگذار  مهم  عوامل  به عنوان  كار  بازار  و  محلی 
كرده است. تیسن3 و همكاران )2010( اشاره كرده اند كه عوامل ساختاری مانند دستیابی به 
فرصتهای شغلی از انگیزه های اصلی مهاجرت روستانشینان به شمار می رود. سایر محققان 
1. Rural-Urban
2. Expenditure
3. Thissen
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نیز عواملی نظیر كیفیت زندگی، انتظارات شغلی و غیره را در ایجاد انگیزه مهاجرت از نواحی 
روستایی، مؤثر قلمداد كرده اند )بناریُكوا و همكاران، 2016(.

باعث  بلكه  هستند،  تأثیرگذار  توسعه شهری  فرایند  در  نه تنها  روستا- شهری  مهاجران 
ایجاد تحوالت بزرگی در مناطق روستایی می شوند )ِچن و همكاران، 2014(. فرایند خالی 
شدن سكونتگاههای روستایی از جمعیت عمدتًا با مهاجرت جوانان و بزرگساالن و اغلب 
ماهرترین آنها صورت می پذیرد )استُكدیل، 2006(. در بسیاری از كشورها، مهاجرفرستی، 
كشاورزی  بهره برداران  و  زارعان  سالخوردگی  و  كشاورزی  فعالیتهای  انجام  به  تمایل  عدم 
آینده چه كسانی در بخش  این سؤال را گوشزد می كنند كه در  مشكالت جدی هستند و 
كشاورزی فعالیت خواهند كرد )بناریُكوا و همكاران، 2016(. با وجود اثرات منفی مهاجرت 
بر جوامع روستایی، مهاجرت می تواند برای افراد مهاجر سودمند باشد. به عنوان مثال، مهاجرت 
می تواند با ارتقاء وضعیت شغلی مهاجران همراه باشد؛ هرچند كه همیشه هم این طور نیست. 
به عنوان مثال در اروپای غربی، اغلب مهاجراِن كم سواد، در مقصد مهاجرت عمدتًا در مشاغل 
سطح پایین و با دستمزد كم فرصت اشتغال می یابند. در كشورهایی كه اقتصاد پیشرفته تری 
دارند، بازسازی بازارهای كار منطقه ای، به مهاجرت قابل توجه اشخاص مدیر و متخصص به 
كانونهای اصلی اقتصادی منطقه منجر شده است )استُكدیل، 2004(. در بسیاری از نواحی 
روستایی برای دست یافتن به شرایط مناسب اقتصادی و اجتماعی، مهاجرت یك ضرورت 
مسلم و امری منطقی تلقی می شود، به گونه ای كه آن دسته از ساكنان روستایی، به ویژه جوانان 
قرار  به مهاجرت نمی اندیشند، مورد سؤال و گاه تمسخر سایران  كه مهاجرت نمی كنند و 

می گیرند )باح1 و همكاران، 2003(.

1. Bah
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رضایتمندی و سنجش آن
رضایت از زندگی یك ارزیابی شناختی است كه هم به صورت رضایتمندی كلی و هم 
ایمنی، سالمت و غیره  از زندگی مانند عشق،  به صورت رضایتمندی از جنبه های خاصی 
قابل بررسی است )نِتو و ُفنسكا، 2016(. رضایت از زندگی زمانی حاصل می شود كه شرایط 
زندگی به صورت ذهنی یا عینی مطابق با خواسته های فرد باشد. رضایت از زندگی بر اساس 
مقایسه شرایط فعلی زندگی با وضعیت گذشته و همچنین مقایسه با زندگی دیگران ادراک 
زندگی  از  رضایتمندی  داده  نشان  مطالعات  برخی   .)2011 خورشیدی،  و  )زاهد  می شود 
می تواند باعث افزایش امید به زندگی و كاهش مرگ ومیر ناشی از بیماریهای قلبی و كبدی، 
دیابت و سرطان شود. ضمن اینكه در افزایش عزت نفس و ایجاد احساسات مثبت نیز مؤثر 

است )دینر1، 2013(.
مناسب  استاندارد  وضعیت  یك  با  فرد  شرایط  مقایسه  به  زیادی  حد  تا  رضایتمندی 
بستگی دارد. در واقع، مردم سطح رضایتمندیشان را بر اساس مقایسه زندگی فعلیشان با یك 
استاندارد بخصوصی كه برای خود تعیین می كنند، ابراز می دارند، نه بر اساس یك استاندارد 
تحمیلی از بیرون. این موضوع درزمینه رفاه ذهنی نیز مطرح است. بدین صورت كه مالک 
اصلی، قضاوتهای خود افراد است، نه آن دسته از معیارهایی كه محققان آنها را مهم تلقی 
باشند،  مهمی  معیارهای  است  غیره ممكن  انرژی و  اگرچه سالمتی،  به عنوان مثال،  می كنند. 
كه  است  دلیل  به همین  باشند.  داشته  متفاوتی  اهمیت  مختلف  افراد  برای  است  ممكن  اما 
برای دست یافتن به شاخص رضایتمندی از زندگی، پیشنهاد می شود ارزیابی كلی افراد از 
زندگیشان مورد سؤال قرار گیرد، نه اینكه رضایتمندی از حوزه های مختلف جمع زده شود 
)دینر و همكاران، 1985(. دینر و همكاران )1985( یك شاخص پنج معیاره را برای سنجش 
رضایتمندی از زندگی افراد پیشنهاد داده و بر اساس آن، رضایتمندی 176 نفر از دانشجویان 

1. Diener
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دانشگاه ایلینوی را بررسی كرده اند. معیارها در قالب جمالتی با 7 گزینه تنظیم شده اند كه 
)2( شرایط  است.  نزدیك  من  ایده آل  به  من  زندگی  بسیاری جهات،  از   )1( از:  عبارت اند 
زندگی من عالی است. )3( من از زندگی ام راضی هستم. )4( تاكنون به چیزهای مهمی كه 
در زندگی می خواستم، رسیده ام. )5( اگر می توانستم زندگی را دوباره تكرار كنم، تقریبًا هیچ 
چیز را تغییر نمی دادم. نتیجه این بررسی نشان داده كه میانگین رضایتمندی از زندگی برابر 
با 23/5 است، در شرایطی كه كران پایین و كران باالی آن به ترتیب مقادیر 7 و 35 بوده 
است. شاخص پنج معیاری مذكور در برخی مطالعات بعدی و توسط سایر محققان به عنوان 
قرار گرفته  ازجمله مهاجرت  افراد در زمینه های مختلف  برای سنجش رضایتمندی  مبنایی 
است. كاربرد داده های رضایت از زندگی به دست آمده از پرسشنامه ها، عالوه بر اینكه معتبر 
و قابل اعتماد هستند، مقایسه بین افراد را نیز امكان پذیر می كنند. در واقع، پاسخهای به دست 
آمده از پرسشنامه ها تا حد قابل قبولی رفاه حقیقی پاسخگویان را نشان می دهند؛ ضمن آنكه 
می توان پاسخ های به دست آمده برای جوامع مختلف را نیز با یكدیگر مقایسه كرد )نیلی و 

همكاران، 2015(.

رضایتمندی مهاجران
زندگیشان  از  افراد  كلی  ارزیابی  از  است  عبارت  رضایتمندی  كلی،  تعریف  یك  در 
اساس،  این  بر   .)1978 جانسون1،  و  )شین  نظر  مورد  معیارهای  از  مجموعه ای  حسب  بر 
رضایتمندی از مهاجرت را می توان این طور تعریف كرد: ارزیابی كلی فرد مهاجر از شرایط 
زندگی او در ارتباط با مهاجرت )نِتو و ُفنسكا، 2016(. البته عالوه بر این رویكرد كلی نسبت 
شرایط  مانند  مختلف  موضوعات  نظر  از  می توان  را  مهاجران  رضایتمندی  رضایتمندی،  به 
شغلی، امكانات و خدمات نیز بررسی كرد. یكی از ویژگیهای اساسی تعریف مذكور، مبنا قرار 

1. Shin and Johnson
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دادن دیدگاه خودِ مهاجران در ارزیابی رضایتمندی است. در واقع، مهاجران برای خودشان 
یك استاندارد مشخصی را در نظر می گیرند و بر اساس آن، انتظارات و دستاوردهایشان را 
از رضایتمندی  ابراز سطح مشخصی  نتیجه آن، احساس و  از مهاجرت مقایسه می كنند كه 
است )نِتو و ُفنسكا، 2016(. به طور خالصه می توان گفت رضایتمندی بیشتر جنبه روانی 
دارد و به درک و فهم شخص مهاجر از موقعیت زندگی اش در مكان مقصد مربوط می شود. 
اگر دسترسی به امكانات اقتصادی و اجتماعی مقصد مانند درآمد و امكانات شغلی، آموزشی 
و بهداشتی برای مهاجران راحت باشد، رضایتمندیشان از مهاجرت بیشتر خواهد بود. طبق 
نظریه راونشتاین، افراد مهاجر از مناطقی كه در آنها فرصتهای شغلی و درآمدی كمتری وجود 
مهاجرت می كنند.  بیشتری هستند،  درآمدی  و  فرصتهای شغلی  دارای  كه  مناطقی  به  دارد، 
فرصتهای  كه  مناطقی  در  مهاجران  رضایتمندی  كه  كرد  استنباط  طور  این  می توان  بنابراین 

اقتصادی بیشتری عرضه می دارند، بیشتر است )زاهد و خورشیدی، 2011(.

کیفیت زندگی و رفاه ذهنی
طبق تعریف عمومی ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی، كیفیت زندگی به برداشت 
شخصی یك فرد از موقعیت زندگی اش در رابطه با فرهنگ، نظام ارزش اجتماع، اهداف، 
استانداردها و احتیاجات وی اطالق می شود. در تعاریف جدیدتر، اختالف بین  انتظارات، 
سطح انتظارات افراد و سطح واقعیتها مبنای ارزیابی كیفیت زندگی است؛ به این صورت كه 
هر چه این اختالف كمتر باشد، نشان دهنده كیفیت زندگی بهتر است. اغلب مطالعات تجربی 
در حوزه كیفیت زندگی، بر شاخصهای عینی متمركز شده اند. بسیاری از محققان معتقدند اگر 
چه اندازه گیری شاخصهای عینی، اطالعات ارزشمندی را در رابطه با شرایط زندگی افراد به 
دست می دهد، اما توانایی نشان دادِن ارزیابی افراد از شرایط زندگیشان را ندارند و بنابراین، 
برای اندازه گیری كفایت رفاه، نیاز به شاخصهای ذهنی است. علت اصلی پیشنهاد استفاده از 
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معیارهای ذهنی كیفیت زندگی این استدالل است كه یك فرد خود باید در خصوص كیفیت 
زندگی كه درک كرده، اعالم نظر كند )شفیعی كاخكی، 2011(. 

اقتصاددانان قرار گرفته  در سالهای اخیر، مفهوم رفاه ذهنی مورد توجه روان شناسان و 
است كه پژوهشگران با طرح پرسشهایی نظیر »به چه میزان از زندگی خود راضی هستید؟« 
یا »با در نظر گرفتن همه چیز، در حال حاضر تا چه حد از زندگی خود راضی هستید؟« به 
سنجش رفاه ذهنی می پردازند. معموالً به پاسخهای این سؤاالت، شاخص رضایت از زندگی 
از  اندازه گیری رفاه  نیز محسوب می شود.  اطالق می شود كه در واقع، شاخص رفاه ذهنی 
طریق شاخصهای ذهنی، در مقابِل رویكرد قدیمی تر - كه بهره گیری از شاخصهای عینی نظیر 
درآمد یا مصرف سرانه است- قرار می گیرد. این روش به قضاوت انسان از رفاه خود اصالت 
می دهد و به ترجیحات ابراز شده توسط خود افراد تأكید دارد. شناخت عوامل مؤثر بر رفاه از 
طریق تجزیه و تحلیل داده های رفاه ذهنی، به درک جامع تری از مفهوم مطلوبیت می انجامد 
)نیلی و همكاران، 2015(. مطالعات انجام شده در خصوص ارتباط مهاجرت و شاخصهای 
كیفیت زندگی، در دو حوزه متفاوت قابل تفكیك است. بدین صورت كه در برخی از آنها 
به عنوان عامل مهاجرت و در برخی دیگر، كیفیت زندگی معلول مهاجرت  كیفیت زندگی 
برشمرده شده است )شفیعی كاخكی، 2011(. در پژوهش حاضر، رویكرد دوم یعنی بررسی 

رضایتمندی مهاجران از كیفیت زندگی در دوران بعد از مهاجرت مد نظر قرار گرفته است.

روش
توصیفی- تحلیلی  روش،  و  ماهیت  نظر  از  و  كاربردی  هدف،  نظر  از  حاضر  پژوهش 
است كه به بررسی و تحلیل جنبه های مختلف رضایتمندی مهاجران از زندگی در كالن شهر 
آماری  است. جامعه  پرداخته  مهاجرت  انجام  از  آنان  كلی  اصفهان و همچنین رضایتمندی 
تحقیق، سرپرستاِن آن دسته خانوارهایی است كه در آخرین تحرک مكانی خود جهت اقامت 
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دائم، از نقاط روستایی به شهر اصفهان مهاجرت كرده اند. با توجه به اینكه حجم جامعه آماری 
موردنظر، نامعلوم است، حجم نمونه مطالعه حاضر با استفاده از روش كوهن و با منظوركردن 
میزان خطای 0/05 و انحراف معیار 0/5 محاسبه شد كه برابر با 384 است. به منظور اطمینان 
بیشتر، حجم نمونه 400 نفر در نظر گرفته شد. اطالعات و داده های موردنیاز تحقیق با استفاده 
از روش میدانی و عمدتًا از طریق پرسشنامه در پاییز سال 1398 طی دو مرحله گردآوری 
شد. با توجه به اینكه عرصه های زیست و فعالیت مهاجراِن ساكن شده در شهر به طور دقیق، 
مشخص نیست، در مرحله نخست جهت شناسایی آن دسته از مناطق و محله های شهری 
كه بیشتر مورد اقبال مهاجران بوده است، مصاحبه های غیررسمی متعددی با كارشناسان امور 
اجتماعی شهرداری، كارشناسان باسابقه امالک و تعدادی از پژوهشگران حوزه جامعه شناسی 
شهری صورت پذیرفت. در مرحله دوم و پس از شناسایی مهم ترین محله های شهری از نظر 

جذب و سكونت مهاجران، نسبت به تكمیل پرسشنامه اقدام شد.
پرسشنامه در دو بخش كلی تنظیم شد. بخش اول شامل سؤاالت مربوط به مشخصات 
عمومی پاسخگویان شامل جنس، سن، بُعد خانوار، سطح تحصیالت، مبدأ مهاجرت، طول 
مدت اقامت در شهر اصفهان، شغل قبلی در روستا و شغل فعلی در شهر اصفهان است. بخش 
دوم پرسشنامه به سؤاالت مربوط به متغیرهای اصلی موردمطالعه شامل رضایتمندی مهاجران 
ابعاد كیفیت زندگی، هزینه-درآمد خانوار و وضعیت  از زندگی در كالن شهر اصفهان )در 
شغلی( و رضایتمندی كلی از مهاجرت به شهر اختصاص داده شد. همه سؤاالت این بخش 
به صورت پرسشهای پنج گزینه ای در قالب طیف لیكرت )از گزینه كامال موافقم تا كامال 
مخالفم( تنظیم شد. متغیرها و گویه های در نظر گرفته شده در این مطالعه، عمدتًا از پژوهشها 
قرار  تأیید  مورد  قبلی  تحقیقات  در  آنها  اعتماد  قابلیت  و  شده  اقتباس  پیشین  تحقیقات  و 
گرفته است. بااین وجود به منظور اطمینان بیشتر از روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، از 
پژوهشگران متخصص درزمینه مهاجرت نظرخواهی شده و در نهایت، پرسشنامه به صورت 
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از روایی صوری و  از اطمینان  تنظیم شد. پس  از متغیرها و گویه ها  تأییدشده ای  مجموعه 
محتوایی پرسشنامه، جهت بررسی پایایی در مرحله نخست تعداد 50 پرسشنامه تكمیل شد 
كه ضریب آلفای كرونباخ محاسبه شده برابر با 0/92 و مطلوب بود. پس از حصول اطمینان از 
روایی و پایایی، پرسشنامه به تعداد حجم نمونه موردنظر تكمیل شد. ضریب آلفای كرونباخ 
محاسبه شده برای سؤاالت ترتیبی پرسشنامه در نمونه كامل برابر با 0/931 است. متغیرهای 
كیفیت  از  رضایت  گویه های  است  قابل ذكر  است.  شده  ارائه   )1( جدول  در  موردمطالعه، 
انجام شده توسط دینر و همكاران )1985( برگرفته شده است.  از پژوهش  زندگی عمدتًا 
متغیرهای موردمطالعه درزمینه رضایتمندی شغلی و درآمدی نیز از مطالعات هارُمن1 )1966(، 
واتاناب و جاج2 )1993( و فاراگر3 )2005( اقتباس شده و گویه های رضایتمندی از مهاجرت 

بر اساس متغیرهای ارائه شده در پژوهش نِتو و ُفنسكا )2016( تدوین شده است.

1. Harmon
2. Watanabe and Judge
3. Faragher
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جدول )1( ابعاد مختلف رضایتمندی و گویه های مربوطه

گویه هاابعاد رضایتمندی

كیفیت زندگی

با مهاجرت به این شهر كیفیت زندگی ام نسبت به قبل از مهاجرت بهتر شده 
است.

كیفیت زندگی ام در این شهر ایده آل است.
شرایط زندگی در این شهر با نیازها و خواسته های من سازگار است.

در این شهر دسترسی من به امكانات و خدمات مختلف، مطلوب است.

هزینه-درآمد 
خانوار

از درآمد خود در این شهر راضی هستم.
بعد از مهاجرت به این شهر، هزینه های زندگی ام خیلی زیاد شده است.( م(

درآمدم در این شهر جوابگوی هزینه ها و نیازهای خانواده ام نیست.)م(
با مهاجرت به این شهر، قدرت پس انداز خانواده ام افزایش یافته است.

بعد از مهاجرت به این شهر، درآمد من بهتر شده است.

وضعیت شغلی

توانسته ام در این شهر به خوبی به شغل موردعالقه ام بپردازم.
در كسب وكار خود در این شهر با مشكل خاصی مواجه نشده ام.

به آینده شغلی خود در این شهر خوشبین هستم.
در این شهر، فرصتهای شغلی زیادی برای من وجود دارد.

همواره نگران هستم كه در كار و شغل خود با شكست مواجه شوم.)م(
بعد از مهاجرت به این شهر، كسب وكار من بهتر شده است. 

بعد از مهاجرت به این شهر، خانواده ام از شغل من رضایت بیشتری دارند.
به شغل فعلی خود در این شهر افتخار می كنم.
خانواده ام به شغل فعلی من افتخار می كنند.

رضایتمندی كلی 
از مهاجرت 

به طوركلی از مهاجرت به این شهر راضی هستم.
انتظارات من از مهاجرت به این شهر برآورده شده است.

)م(: متغیر معكوس
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مقادیر چولگی و كشیدگی متغیرها در بازه )2 و -2( قرار دارد. تحلیل داده ها با استفاده از 
آزمونهای آماری مختلف شامل آزمون t تك نمونه ای، تحلیل رگرسیون چندگانه، آزمون  tدو 
نمونه مستقل و ضریب همبستگی پیرسون و بهره گیری از نرم افزار SPSS صورت گرفته است.

یافته ها

بافت نمونه
پاسخگویان این مطالعه، 400 نفر از سرپرستان خانوار بوده اند كه از نقاط روستایی به شهر 
اصفهان مهاجرت كرده و در زمان تكمیل پرسشنامه در شهر اصفهان سكونت دائم داشته اند. 
اغلب این پاسخگویان مرد )386 نفر معادل 96/5 درصد( و تعداد محدودی زن )14 نفر معادل 
3/5 درصد( هستند. بررسی تركیب سنی پاسخگویان نشان داد كه 7/5 درصد مهاجران در گروه 
سنی كوچكتر از 30 سال، 33 درصد در گروه سنی 30-39 سال، 37/5 درصد در گروه سنی 
40-49 سال، 15/3 درصد در گروه سنی 50-59 سال و مابقی در گروه سنی 60 ساله و باالتر 
قرار دارند. 60/6 درصد از پاسخگویان در فرایند مهاجرت، شغل خود را تغییر داده و مابقی بعد 
از مهاجرت نیز به فعالیت در شغل قبلی خود ادامه داده اند. بُعد خانوار پاسخگویان از 1 تا 9 نفر 
متغیر بوده است. در این میان، خانوارهای سه نفره، چهارنفره و پنج نفره به ترتیب با 34/8، 30/8 
و 15 درصد بیشترین سهم را در نمونه موردمطالعه به خود اختصاص داده اند. بررسی وضعیت 
پاسخگویان از نظر سطح تحصیالت نیز نشان داد كه بیش از نیمی از پاسخگویان )56/8 درصد( 
دارای تحصیالت دیپلم بوده اند. 23/7 درصد دارای تحصیالت دانشگاهی، 16/5 درصد دارای 

تحصیالت پایین تر از دیپلم و 3/1 درصد بی سواد بوده اند. 
میانگین مدت اقامت پاسخگویان در شهر اصفهان 11/5 سال است كه مبدأ مهاجرت 150 
نفر از آنان، نقاط روستایی استان اصفهان بوده است؛ 250 نفر نیز از مناطق روستایی سایر 
استانهای كشور به شهر اصفهان مهاجرت كرده اند. در نمونه موردمطالعه، استانهای خوزستان، 



رضایتمندیمهاجرانروستا-شهریاززندگیدرکالنشهرها...
Rural-urban Migrants’ Satisfaction with Living in Metropolises...

285      

چهارمحال و بختیاری و فارس، بیشترین مهاجرفرستی را به خود اختصاص داده اند. سهم 
این استانها از كل نمونه به ترتیب 13/5، 11/48 و 8 درصد است. لرستان با 3/8 درصد، 
خراسان رضوی با 3/5 درصد و همدان با 2/5 درصد در مرتبه های بعدی قرار دارند. مبدأ 
مركزی،  مازندران،  كرمان،  بویراحمد،  و  كهگیلویه  استانهای  از  پاسخگویان  سایر  مهاجرت 
البرز،  بلوچستان،  و  سیستان  هرمزگان،  شرقی،  آذربایجان  كرمانشاه،  غربی،  آذربایجان  یزد، 
تهران، قزوین، زنجان، سمنان، ایالم، گیالن، كردستان و قم بوده است. مشخصات عمومی 

پاسخگویان در جدول )2( ارائه شده است.

جدول )2( مشخصات عمومی پاسخگویان
درصدفراوانیمتغیر

جنس
38696/5مرد
143/5زن

سن

307/5كمتر از 30 سال
3013233/0 تا 39 سال
4015037/5 تا 49 سال
506115/3 تا 59 سال

60276/7 سال و بیشتر

وضعیت تغییر شغل
24260/5تغییر شغل داده 
15839/5تغییر شغل نداده

تحصیالت

123/0بی سواد
6616/5پایین تر از دیپلم

22756/8دیپلم
دارای تحصیالت 

9523/7دانشگاهی
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درصدفراوانیمتغیر

بُعد خانوار

1358/8 یا 2 نفر
313934/7 نفر
412330/8 نفر
56015/0 نفر

64310/7 نفر و بیشتر

مبدأ مهاجرت
15037/5استان اصفهان

خارج از استان 
25062/5اصفهان

تحلیل میانگین متغیرهای ترکیبی موردمطالعه
به منظور حصول یك ارزیابی اولیه پیرامون وضعیت متغیرهای تركیبی موردمطالعه شامل 
»كیفیت زندگی«، »هزینه-درآمد خانوار« و »وضعیت شغلی« و »رضایتمندی از مهاجرت«، 
 t آزمون  از  منظور،  بدین  شد.  مقایسه  انتظار  مورد  میانگین  مقدار  با  متغیرها  این  میانگین 
تك نمونه ای با مقدار مفروض 3 بهره گرفته شد. نتایج )جدول 3( نشان می دهد كه مقدار 
میانگین ابعاد مختلف رضایتمندی مهاجران از زندگی در كالن شهرها و همچنین، رضایتمندی 
مهاجران از انجام مهاجرت به طور معناداری باالتر از حد متوسط است. در میان متغیرهای 
سه گانه رضایتمندی از زندگی در كالن شهرها، میانگین متغیر »كیفیت زندگی« باالتر از سایر 
متغیرها است. روی هم رفته، نتایج حاكی از آن است كه مهاجراِن ساكن شده در كالن شهر 
اصفهان، به طوركلی و با در نظر گرفتن جنبه های مختلف زیست و فعالیت، مهاجرت خود را 

اقدامی مطلوب ارزیابی می كنند.
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جدول )3( نتایج آزمون t تک نمونه ای ابعاد مختلف رضایتمندی با مقدار متوسط 3
MtMDpمتغیرهای ترکیبی

0/001 <3/9823/940/98كیفیت زندگی
0/001 <3/256/460/25هزینه-درآمد خانوار

0/001 <3/6115/620/61وضعیت شغلی
0/001 <4/1027/311/10رضایتمندی از مهاجرت

MD= اختالف میانگین

تحلیل رگرسیون »رضایتمندی از مهاجرت« و متغیرهای پیش بیِن آن
به منظور بررسی اثر متغیرهای »كیفیت زندگی«، »هزینه-درآمد خانوار« و »وضعیت شغلی« 
بر »رضایتمندی از مهاجرت« از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد كه خالصه نتایج 

آن در جدول )4( ارائه شده است.
جدول )4( خالصه مدل رگرسیون

SESR2
Adj.R2Rمدل

0/447960/6890/6920/8321

مقدار ضریب رگرسیون )R( برابر با 0/832 است كه نشان می دهد متغیرهای »كیفیت 
و  تبیین  توان  قابل توجهی  میزان  به  شغلی«  »وضعیت  و  خانوار«  »هزینه-درآمد  زندگی«، 
پیش بینی »رضایتمندی از مهاجرت« مهاجران را دارا هستند. ضریب تعیین تعدیل شده )( نیز 
نشان می دهد كه 69/2 درصد واریانس متغیر وابسته یعنی »رضایتمندی از مهاجرت« به وسیله 
واریانس متغیرهای مستقل تبیین می شود. مقدار خطای به دست آمده )0/001( نیز حاكی از 
»وضعیت  و  خانوار«  »هزینه-درآمد  زندگی«،  »كیفیت  متغیرهای  هم زماِن  اثِر  بودِن  معنادار 

شغلی« بر »رضایتمندی از مهاجرت« است )جدول 5(.
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)ANOVA( معناداری رگرسیون )جدول )5

pFMSdfSSمدل

رگرسیون0/001296/07359/4113178/234 <
1 باقیمانده0/20139679/463

كل399257/697

ضرایب اثر متغیرهای مستقل یعنی »كیفیت زندگی«، »هزینه-درآمد خانوار« و »وضعیت 
شغلی« بر »رضایتمندی از مهاجرت« در جدول )6( نمایش داده شده است. نتایج حاكی از 
آن است كه در نمونه مطالعه شده، ضریب اثر »كیفیت زندگی« 0/748 است كه در مقایسه با 
اثر متغیرهای »هزینه-درآمد خانوار« و »وضعیت شغلی« به میزان قابل مالحظه ای بیشتر است. 
ضمن آنكه اثر متغیر »هزینه-درآمد خانوار« معنادار نیست. بنابراین، این طور استنباط می شود 
كه رضایتمندی مهاجران از مهاجرتشان به میزان زیادی تحت تأثیر ادراک آنان از  كیفیت 
زندگی بعد از مهاجرت و تا حدودی نیز متأثر از وضعیت شغلی آنها در شهر است. این در 
حالی است كه رضایتمندی از حساب هزینه-درآمد خانوار در رضایتمندی از مهاجرت، اثر 
معناداری ندارد. مدل نهایی اثر متغیرهای مستقل بر رضایتمندی از مهاجرت در شكل )1( 

ارائه شده است.

جدول )6( ضرایب اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته

pTβSESBمدل
مقدار ثابت0/0015/5590/1220/679 <

1
كیفیت زندگی0/00121/7180/7480/0340/736 <
هزینه-درآمد0/5790/5560/0270/0490/027
وضعیت شغلی0/0372/0880/1080/0530/111
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شکل )1( مدل اثر متغیرهای مستقل بر رضایتمندی از مهاجرت

تحلیل رضایتمندی از مهاجرت بر حسب مبدأ مکانی مهاجران
150 نفر از پاسخگویان موردمطالعه، از مناطق روستایی استان اصفهان به شهر اصفهان 
اصفهان  استان  از  خارج  روستایی  مناطق  نیز  نفر   250 مهاجرِت  مبدأ  و  كرده اند  مهاجرت 
بوده است. میانگین سطح رضایتمندی گروه نخست از مهاجرِت انجام شده برابر با 4/14 و 
میانگین سطح رضایتمندی گروه دوم 4/07 است. به منظور بررسی تفاوت معنادار میانگین 
سطح رضایتمندی دو گروه مذكور، از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده شد. آزمون لون1 نشان 
داد كه واریانس رضایتمندی از مهاجرت، در دو گروه برابر است )p=0/155(. نتایج نهایی 
آزمون t مستقل حاكی از عدم تفاوت معنادار میانگین رضایتمندی مهاجراِن درون استانی با 
میانگین رضایتمندی مهاجراِن برون استانی است )p=0/451(. بنابراین، مبدأ مكانی مهاجران را 

1. Levene’s Test
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نمی توان به عنوان یك عامل مؤثر در حصول سطوح خاصی از رضایتمندی برشمرد.

تحلیل رضایتمندی از شرایط شغلی بر حسب تغییر شغل مهاجران 
در میان پاسخگویان موردمطالعه، 242 نفر هم زمان با تغییر مكان زندگی، شغل خود را 
نیز تغییر داده اند. سایر افراد فعالیت خود را در همان شغل قبلی خود ادامه داده اند. میانگین 
سطح رضایتمندی از شرایط شغلی گروه نخست برابر با 3/66 و میانگین سطح رضایتمندی 
گروه دوم 3/53 است. به منظور بررسی تفاوت معنادار میانگین سطح رضایتمندی از شرایط 
شغلی در دو گروه مذكور از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون لون، 
واریانس رضایتمندی از شرایط شغلی در دو گروه یادشده متفاوت است )p=0/036(؛ این 
در حالی است كه نتایج نهایی آزمون t مستقل حاكی از عدم تفاوت معنادار مقادیر میانگین 
رضایتمندی از شرایط شغلی بین آن دسته از مهاجرانی كه شغل قبلی خود در روستا را حفظ 

 .)p=0/124( كرده اند و گروهی كه اقدام به تغییر شغل در مقصد مهاجرت كرده اند، است

تحلیل رابطه بین سن پاسخگویان و ابعاد مختلف رضایتمندی
به منظور بررسی رابطه بین سن پاسخگویان و متغیرهای سه گانه رضایتمندی از زندگی 
از  در كالن شهرها )كیفیت زندگی، هزینه-درآمد خانوار و وضعیت شغلی( و رضایتمندی 
مهاجرت، ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد. نتایج نشان داد كه در نمونه موردمطالعه، 
 )p=0/r، 073=0-/090( رابطه معكوس و بسیار ضعیفی بین سن پاسخگویان و كیفیت زندگی
و رضایتمندی از مهاجرت )p=0/r، 453=0-/038( وجود دارد؛ ولیكن با توجه به سطوح 
معناداری ذكر شده، نمی توان این نتایج را به جامعه آماری تعمیم داد. قابل ذكر است رابطه 
 r،=0-/142( معنادار معكوس و ضعیفی بین متغیرهای سن و رضایتمندی از شرایط شغلی
p=0/004( و همچنین سن و هزینه-درآمد خانوار )p=0/r، 030=-/109( مشاهده شد كه 
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نشان می دهد سطح رضایتمندی از شرایط شغلی و هزینه-درآمد خانوار در سنین باالتر، كمتر 
است.

7-5- تحلیل رابطه بین مدت اقامت پاسخگویان در شهر و ابعاد مختلف رضایتمندی
مدت اقامت پاسخگویان در شهر اصفهان از یك سال تا 50 سال متغیر است و میانگین 
ابعاد  و  شهر  در  اقامت  مدت  بین  رابطه  بررسی  به منظور  است.  سال   11/5 اقامت  مدت 
مختلف رضایتمندی، ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد. نتایج نشان داد كه در نمونه 
موردمطالعه، بین مدت اقامت پاسخگویان در شهر اصفهان و هر یك از ابعاد رضایتمندی 
هزینه- زندگی،  )كیفیت  كالن شهرها  در  زندگی  از  رضایتمندی  سه گانه  متغیرهای  شامل 
درآمد خانوار و وضعیت شغلی( و رضایتمندی از مهاجرت رابطه معكوس ضعیفی وجود 
p=0/153؛ هزینه-درآمد خانوار: p=0/r، 978=0-/001؛   ،r=-0/072 :زندگی )كیفیت  دارد 
 ،)p=0/r، 358=0-/046 :مهاجرت از  رضایتمندی  وضعیت شغلی: p=0/r، 387=0-/043؛ 
ولیكن با توجه به اینكه سطح معناداری در كلیه روابط مذكور باالتر از 0/05 است، نمی توان 
در سطح اطمینان 95 درصد نتایج را به جامعه آماری تعمیم داد. بنابراین، این طور استنباط 
می شود كه در جامعه آماری رابطه معناداری بین مدت اقامت پاسخگویان در شهر و ابعاد 

مختلف رضایتمندی وجود ندارد.

بحث
نتایج پژوهش حاضر نشان حاكی از آن است كه رضایتمندی مهاجران از مهاجرتشان 
تا  و  مهاجرت  از  بعد  دوران  در  زندگی  كیفیت  از  آنان  ادراک  تحت تأثیر  زیادی  میزان  به 
حدودی نیز متأثر از وضعیت شغلی آنها در شهر است. این در حالی است كه رضایتمندی 
مثبت  اثر  ندارد.  معناداری  اثر  مهاجرت  از  رضایتمندی  بر  خانوار  هزینه-درآمد  از حساب 
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ادراک و ارزیابی كیفیت زندگی مهاجران بر رضایتمندی از مهاجرت را می توان هم راستا با 
نتایج ارائه شده توسط زاهد و خورشیدی )2011( دانست. در مطالعه مذكور كه رضایتمندی 
مهاجران از مهاجرت روستا-شهری به مقصد شهر نورآباد ممسنی موردبررسی قرار گرفته 
اثر مثبت و معناداری بر رضایتمندی  امكانات و خدمات مختلف موجود در مقصد  است، 
از مهاجرت داشته است. این نتایج به طور مشابه توسط شیخی و طیبی نیا )2013( در مورد 
مهاجراِن سكونت گزیده در شهر تهران تأیید شده است؛ بدین ترتیب كه رابطه معنادار مثبتی 
بین رضایتمندی مهاجران و میزان استفاده از امكانات رفاهی و فرهنگی وجود دارد. یافته ها 
تا حدودی نیز هم سو با نتایج گزارش شده توسط طیبی نیا )2009( است. در این مطالعه كه 
به بررسی وضعیت مهاجراِن اسكان یافته در شهر تهران پرداخته است، مهاجرت عامل مؤثری 
بر میزان استفاده از امكانات رفاهی مهاجران شناخته شده كه در واقع جنبه مهمی از كیفیت 

زندگی است. 
عالوه بر نتایج گزارش شده در خصوص مهاجراِن اسكان یافته در شهرهای ایران، رابطه 
شده  تبیین  نیز  خارجی  مطالعات  برخی  در  مهاجران  رضایتمندی  و  زندگی  كیفیت  مثبت 
ُفنسكا )2016( در پژوهشی پیرامون مهاجران پرتغالی ساكن در  نِتو و  است. به عنوان مثال، 
سوییس دریافتند رابطه مثبت و معناداری بین رضایتمندی از مهاجرت و برخی متغیرهای رفاه 
ازجمله رضایتمندی از كیفیت زندگی وجود دارد. شایان ذكر است شیوه سنجش رضایتمندی 
اتخاذشده در مطالعه  با رویكرد  مهاجران در پژوهش مذكور به صورت رفاه ذهنی، مشابه 
رابطه  و  شهری  نواحی  در  زندگی  كیفیت  از  مهاجران  رضایتمندی  احساس  است.  حاضر 
مثبت آن با رضایتمندی از انجام مهاجرت، اهمیت دسترسی به امكانات، خدمات و تسهیالت 
مختلف را در رفاه ذهنی مهاجران نشان می دهد كه در پس زمینه آن، مسئله فقر امكانات و 
نارسایی تسهیالت و خدمات در محیط های روستایی جلوه می كند. دافعه كمبود امكانات و 
خدمات موردنیاز در روستا و جاذبه كیفیت زندگی بسیار بهتر در كالن شهر، دو نیروی محركه 
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مهمی هستند كه به صورت توأم و با قدرت بسیار، مهاجران را روانه شهرهای بزرگ می كنند. 
بنابراین، راهكارهای كنترل شتاب مهاجرتها را نیز تا حد زیادی باید معطوف به برنامه ریزی 

ارائه امكانات و خدمات در نواحی روستایی و ارتقاء كیفیت زندگی روستاییان دانست.
از  كلی  رضایتمندی  بر  مهاجران  شغلی  وضعیت  از  رضایتمندی  معنادار  و  مثبت  اثر 
مهاجرت، بازتابی محتمل و درعین حال قابل توجه از اهمیت و اولویت شغل در كل فرآیند 
تصمیم گیری و اقدام به مهاجرت است. در رابطه با وضعیت شغلی مهاجران، در مطالعات 
قبلی بیشتر به انگیزه مهاجرت اشاره شده است و رضایتمندی مهاجران از جنبه های مختلف 
شغلی شان در مكان مقصد كمتر موردتوجه قرار گرفته است. به عنوان مثال، اكبرپور )2017( 
فرصتهای شغلی موجود در كالن شهر كرج را به عنوان یكی از مهم ترین عوامل ایجاد انگیزه 

مهاجرِت مهاجران مطرح كرده است. 
روستایی  مهاجران  خصوص  در   )2011( امیرمظاهری  توسط  شده  انجام  پژوهش  در 
به عنوان  تولیدی  نهاده های  نداشتن  اختیار  در  و  بیكاری  تهران،  شهر  در  گزیده  سكونت 
مهم ترین علل مهاجرت مهاجران مطرح شده است. رحمانی و سلطانی مقدس )2012( نیز 
كار  فرصتهای  بودن  و محدود  ازیك طرف  روستایی  و  نقاط شهری  بین  تفاوتهای دستمزد 
روستا-  مهاجرتهای  به عنوان دالیل عمده  را  دیگر  از طرف  روستایی  نواحی  در  اشتغال  و 
شهری ذكر كرده اند. به طور مشابه، سجادی و همكاران )2011( تنگناهای اقتصادی موجود 
در  مهمی  عوامل  را  شهری  مراكز  در  اشتغال  فرصتهای  مقابل،  در  و  روستایی  نواحی  در 
شكل گیری مهاجرتهای روستا- شهری دانسته اند. زكی )2012( نیز به صورت كلی به بهبود 

وضعیت درآمدی و شغلی مهاجران در دوران بعد از مهاجرت اشاره كرده است. 
زاهد و خورشیدی )2011( درآمد و امكانات شغلی را در حصول رضایتمندی مهاجران، 
مؤثر برشمرده اند. با توجه به اینكه دارا بودن شغل مناسب ازجمله ضرورتهای اولیه و اصلی 
زندگی و معیشت جمعیت فعال محسوب می شود، عامل تأثیرگذارِ بسیار مهمی در حصول 
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رضایت یا عدم رضایت از زندگی قلمداد می شود كه نتایج پژوهش حاضر نیز آن را تأیید 
می كند. بدون تردید، وجود فرصتهای شغلی مناسب در محیط های روستایی، از شدت جاذبه 
شهرها در ذهن ساكنان نواحی روستایی می كاهد، به ویژه برای آن دسته از افرادی كه دارای 
حس تعلق مكانی قوی و پیوندهای اجتماعی پایداری در روستای محل سكونت خود هستند. 
بر  از حساب هزینه-درآمد خانوار  داد كه رضایتمندی  نشان  پژوهش حاضر  یافته های 
رضایتمندی از مهاجرت اثر معناداری ندارد. این در حالی است كه یافته های برخی محققان 
رضایتمندی  بر  درآمد  معنادار  و  مثبت  اثر  از  حاكی   )2011( خورشیدی  و  زاهد  ازجمله 
شامل  كه  حاضر  مطالعه  در  موردبررسی  متغیرهای  تركیب  به  توجه  با  است.  مهاجرت  از 
قابل  مذكور  منظر  دو  از  نیز  به دست آمده  نتایج  است،  درآمد-هزینه  و  درآمدی  متغیرهای 
تفسیر است. در ارتباط با رضایتمندی مهاجران از درآمد، وضعیت كلی بدین گونه است كه 
معموالً درآمد جمعیت مهاجر ماهر در مقصد مهاجرت نسبت به سكونتگاه روستایی مبدأ 
بیشتر است؛ ولی با توجه به افزایش قابل توجه هزینه های زندگی در شهرهای بزرگ نسبت 
به نواحی روستایی، مطلوبیت درآمِد كسب شده همواره در ذهن افراد با توجه به هزینه های 
جاری زندگی ارزیابی می شود و از طرف دیگر، به دلیل مقایسه درآمد افراد با درآمدهای 
سایر شهروندان، ممكن است رضایتمندی از درآمد چندان در سطح باالیی نباشد، هرچند 
سایر عوامل مانند بهبود برخورداری از امكانات و خدمات و به طوركلی ارتقاء سطح كیفیت 
زندگی در شهر، باعث اظهار رضایت مهاجران از مهاجرت شود. ضمن آنكه همان طور كه 
استُكدیل )2006( و جارناسن و تُرلیندسن )2006( نیز بحث كرده اند، بسیاری از مهاجران كه 
دارای سطح پایینی از مهارت و تحصیالت هستند، در نقاط شهری مقصد فقط می توانند در 

مشاغل سطح پایین و با دستمزد كم امكان فعالیت داشته باشند.
بسیاری از این مهاجران به امید كسب درآمد بیشتر در سالهای آتی، از مهاجرتشان ابراز 
تصمیم گیری  با  رابطه  در   )2014( همایی  و  ساریخانی  توسط  مسئله،  این  دارند.  رضایت 



رضایتمندیمهاجرانروستا-شهریاززندگیدرکالنشهرها...
Rural-urban Migrants’ Satisfaction with Living in Metropolises...

295      

مهاجرت مطرح شده است. بدین ترتیب كه حتی اگر مهاجران احتمال دهند كه در سالهای 
اولیه بعد از مهاجرت، درآمدشان از درآمد روستاییان كمتر خواهد بود، چنانچه این اطمینان را 
داشته باشند كه در آینده وضع بهتری خواهند داشت، اقدام به مهاجرت خواهند كرد. بنابراین، 
مستقل بودِن رضایتمندی مهاجرت از رضایتمندی درآمدی می تواند قابل توضیح باشد. در 
رابطه با حساب هزینه-درآمد خانوار نیز این نكته قابل ذكر است كه بی تردید، سطح درآمد 
و دستمزد در كالن شهرها بسیار باالتر از نواحی روستایی است، اما درعین حال، هزینه های 
معمول زندگی در شهرهای بزرگ نیز بسیار بیشتر از هزینه های زندگی در روستاهاست. ضمن 
آنكه ممكن است هزینه های زندگی در شهر به نظر مهاجران - به دلیل مقایسه با وضعیت 
قبلی خود در روستاها - به طور مبالغه آمیزی زیاد به نظر برسد. ازاین رو، رضایتمندی نسبتًا 
پایین مهاجران از حساب هزینه-درآمد خانوار ضمن رضایتمندی نسبتًا باالی آنها از مهاجرِت 

انجام شده، قابل فهم است.
روی هم رفته نتایج مطالعه حاضر نشان داد كه سرپرستان خانوارهای مهاجر كه بخش عمده 
فرایند تصمیم گیری و مسؤولیت مهاجرت خانوار از روستا به كالن شهر اصفهان بر عهده آنان 
بوده است، رضایتمندی باالیی از مهاجرت ابراز داشته اند. ضمن آنكه سطح رضایت آنان از 
كیفیت زندگی، وضعیت شغلی و هزینه-درآمد خانوار نیز باالتر از حد متوسط بوده است. 
هر چند نتایِج به دست آمده، قابل انتظار است، ولیكن از چند جنبه حائز اهمیت است. نخست 
از شاخصهای ذهنی  استفاده  با  ابعاد مختلف رضایتمندی  اینكه در مطالعه حاضر، سنجش 
صورت گرفته است. همان طور كه نِتو و ُفنسكا )2016( نیز اشاره كرده اند، رضایتمندی یك 
ادراک فردی است كه هر فرد نتیجه مقایسه شرایط زندگی فعلی خود را با استاندارد مشخصی 
كه مبتنی بر انتظارات و آرزوهایش تعریف كرده، می سنجد و نتیجه ارزیابی را به صورت 
آنكه ممكن است در  ابراز می دارد. ضمن  یا عدم رضایت  از رضایتمندی  سطح مشخصی 
این فرایند ارزیابی، مقایسه وضعیت موجود با وضعیت گذشته و همچنین با زندگی دیگران 
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نیز مؤثر باشد. اما استفاده از شاخصهای عینی نظیر میزان درآمد، مصرف سرانه و مانند آنها 
نهایتًا رفاه مادی نسبی افراد را منعكس می كنند؛ درحالی كه ممكن است كیفیت ادراک رفاه 
باشد.  ارزیابی شده تفاوت قابل مالحظه ای داشته  با وضعیت  افراد،  و احساس رضایتمندی 
اساس  بر  و  زندگیشان  از  مهاجر  جمعیت  ازجمله  جامعه  افراد  همه  رضایتمندی  احساس 
همه  غایی  اهداف  از  یكی  و  مطلوب  امری  به خودی خود  خودشان،  خاص  استانداردهای 
برنامه ریزیهاست. ولیكن، نكته مهم اینكه الزم و مطلوب است سیاستگذاریها و برنامه ریزیها 
به گونه ای باشد كه عوامل زمینه ساز رضایتمندی، در نواحی روستایی نیز ایجاد و توسعه یابند. 
در غیر این صورت، بازتاب یافتن سطح باالی احساس رضایتمندی مهاجران از مهاجرت در 
سكونتگاههای روستایی مبدأ، بر مسائل و مشكالت سكونتگاههای روستایی مهاجرفرست و 
شهرهای مهاجرپذیر خواهد افزود و برنامه ریزیهای مكانی، اقتصادی و اجتماعی را دشوارتر 

خواهد ساخت.
جهت مطالعه در خصوص ابعاد مختلف زندگی مهاجران، به دلیل ماهیت پویای جوامع 
انسانی همواره محدودیتهایی وجود دارد كه مطالعه حاضر نیز تا حدودی با این محدودیتها 
سكونت  مكانهای  به  مربوط  دقیق  اطالعات  وجود  عدم  به عنوان مثال،  است.  بوده  مواجه 
مهاجران و سوابق تحركهای مكانی آنان، دسترسی به افراد جامعه آماری را با مشكل مواجه 
ایجاد می كند.  احتمالی  نمونه گیری  برای اجرای روشهای  را  آنكه مشكالتی  می كند. ضمن 
عدم وجود آمار و اطالعات مدون در خصوص ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی مهاجران نیز 
سبب می شود كه نتوان شناخت دقیق تر و تحلیلهای عمیق تری از وضعیت كلی جامعه آماری 
ارائه كرد. در چنین شرایطی، جهت برنامه ریزیهای انسانی، اجتماعی و مكانی سكونتگاههای 
شهری و روستایی، انجام مطالعات بیشتر درزمینه مهاجرت و ابعاد مختلف زندگی مهاجران، 

مهم و ضروری است.
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