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چكيده
اين پژوهش با هدف تحليل تطبيقي اثر مهاجرت در سطح دينداری و
اولويتهای ارزشی دختران و پسران انجام شده است .جمعيت آماري مورد
پژوهش ،دانشآموزان دختر و پسر دورهي متوسطهي شاهينشهر وخمينيشهر،
در سال تحصيلي  1 387ميباشند .روش تحقيق نيز از نوع توصيفي ،ع ّلي ـ
مقايسهاي است .نتايج به دست آمده نشان داد که ميانگينهاي ابعاد دينداري،
سطح دينداري و اولويتهاي ارزشي در بين دو گروه دختر و پسر مهاجر
(دانشآموزان شاهينشهر) و دختر و پسر بومی (دانشآموزان خمينيشهر)
متفاوت و معنادار است .لذا به نظرميرسد مهاجرت به عنوان يکي از عوامل
مؤثر در سطح و وضعيت دينداري بوده است.
کليد واژه
وضعيت دينداري ،مهاجرت ،ابعاد دينداري ،سلسله مراتب ارزشي
٭  -عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان
٭٭  -کارشناس ارشد جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان
ـ تاریخ دریافت 88/9/10 :تأیید نهایی89/3/1
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 )1بيان مسئله

پدي��دهي مهاجرت يکي از مس��ائل اصلي مورد توجه جامعهشناس��ان،

جمعيت شناس��ان و مؤسسات مسئول توسعهي کشورهاست .زيرا مهاجرت
در ابعاد مختلف جامعه طي زمان تغييرات تکنولوژي و اجتماعي را به وجود

م��يآورد و ش��رايطي را ارائه ميکن��د که غريبههاي ت��ازه وارد بايد براي به
دست آوردن موقعيتهاي اجتماعي و ضروريات زندگي خود را با جامعهي
ميزب��ان از نظ��ر هويت فرهنگي وف��ق دهن��د ) . (tsekouras 2005: 1بنابراين با

گس��ترش شهرها و رشد بيس��ابقهي مهاجرت فرهنگهاي مختلف در کنار
هم قرار ميگيرند ،که اغلب همس��و و تقويت کنندهي هم نيس��تند و گاه ًا در

کن��ار يا تضاد ب��ا هم قرار ميگيرند چرا که جوامع عقاي��د متفاوتي دربارهي

هوي��ت خويش دارن��د و لذا اين تفاوتها و تنشه��ا را در جامعه منعکس
ميکنند ) (M.ferdman 2000: 81و همچنين کنترل اجتماعي در اين جوامع بسيار
ضعيف اس��ت و افراد عموم ًا آزادي بيش��تري در نابهنج��اري و تخلف پيدا

ميکنند ،از جمله تخلف از هنجارهاي ديني .از نظر محس��ني ( )1379نيز از
خصوصيات بارز مناطق مهاجرپذير ،حجم باالي گروههاي فرهنگي اس��ت .در

نتيجه يک سري فش��ارها و ناهنجاريها و مـسائلي را به وجود ميآورند که

ش��ايان توجه است زيرا روابـط آدمها جنـبهاي غيرشـخصي پيـدا مـيکند و
فـرد مـيتواند ناش��ـناخته باقي بـماند و به ميل و س��ليقهي خـودش زندگي
کند .از نظر س��ـاموئلهانتيـنگتون نيز مـهاجرت بحثي در مورد هويت است

) ،(begg 2007:81لذا مهاجرت و به دنبال آن گمنامي اجتماعي ميتواند يکي از
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ج��ورج زيمل نيز نق��ش و تأثير گروههاي مهاج��ر را در نابهنجاريهاي

اجتماعي و عقيدتي چنين توضيح ميدهد .عدم تجانس و ناهمگوني شهرها

به دليل هجوم مهاجرين و مردماني با ريشههاي قومي و فرهنگي متفاوت و
با س��طح زندگي مختلف موجب بروز ناهماهنگي و تضاد در درون ش��هرها

ميشود و به تبع آن آس��يبهاي اجتماعي از جمله عدم رعايت هنجارهاي

ديني افزايش مييابد (محسني .)4 :1379

بنابراين و در تأييد نظرات فوق ميتوان نتيجه گرفت مهاجرتها زمينهي

الزم را ب��راي تغييرات فرهنگ��ي ،اجتماعي پديد ميآورند .و مفاهيم زندگي

انس��انها به طور کلي در معرض دگرگوني ش��ديد قرار ميگيرد .چـنانکه بر
اساس يافتههاي توسلي ( )1380مهاجرت در نوع دينداري و شدت و ضعف
آن در اروپا ،ژاپن و آمريکا تأثيـر گذاش��ته و آنها را ک مرنگتر و حتـي گاهي

سبب تغيير ديـن در نزد افـراد شده است.

از طرفي از نظر اديبي ( )1379نيز فرد مهاجر نه تنها تحت تأثير فرهنگ

و هنجارهاي جامعهي ميزبان قرار گرفته ،بلکه خود نيز در فرهنگ جامعهي

ميزبان اثر ميگذارد ،چنان که مطابق نتايج تحقيقي به نقل از عزميان (،)1385
فرهنگ و باورهاي مردم شاهينشهر به رغم نزديکي به اصفهان بيشتر تمايل
به فرهنگ مردم جنوب دارد تا مردم اصفهان.

با توجه به نکات فوق و اينکه جامعهي شاهينش��هر نيز مهاجرپذير بوده

و تن��وع گروههاي قومي -فرهنگي در آن س��بب گمنام��ي اجتماعي ،کاهش
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نظارت اجتماعي و تغييراتي در سلس��له مراتب ارزشها يا فرهنگ عمومي

جامعه شده ،به نظر ميرسد نمودهاي علني مذهب نيز در آن کمرنگ شده ،به

همين جهت در اين پژوهش به تأثير پديدهي مهاجرت در شهري مهاجرپذير
پرداخته شده و تأثير آن در دينداري مورد توجه قرار گرفته است.

لذا پديدهي مهاجرت به عنوان يک متغير مس��تقل و سطوح دينداري به

عنوان يک متغير وابسته در ابعاد پنجگانه (دانش ،باورها ،عواطف ،مناسک و
پيامدها) مورد توجه قرار ميگيرد .البته براي بررس��ي دقيقتر دختران مهاجر

شاهينشهر با دختران بومي خمينيشهر و پسران مهاجر شاهينشهر با پسران

بومي خمينيشهر مقايسه ميشوند.
 )2چارچوب نظري تحقيق

مهاجرت عبارت است از جابهجايي مردم از مکاني به مکان ديگر به منظور

کار يا زندگي .مردم معمو ًال به دليل دور ش��دن از ش��رايـط يا عوامـل نـامساعد

دورکنن��دهاي ماننـد فقـر ،کمبـود غذا ،جن��گ و ...مهاجرت ميکنند ،دليل دوم
ميتواند شرايط و عوامل مساعد جذبکننده مانند آموزش بهتر ،مسکن بهتر و
آزادي بيشتر در مقصد مهاجرت باشد ) (contributors 2008: 2چنانکه لهسائيزاده

( )1368و نظري��هي تفاوتها نيز به اين نکته اش��اره دارند که گاهي رهايي از
تعصبات و آزادي مذهبي يا سياس��ي سبب مهاجرت ميشود ). (Encarta 2008: 9

از طرف ديگ��ر فرهنگ خانواده هم ميتواند عامل مهمي در انتخاب مقصد
مهاجرت باش��د ،چنانکه مورمونها در انتخاب مقصد مهاجرت به اين نکته

توجه داشتند ( (kontuly 1955: 79فوکوداپار در اينباره میگويد برخي مهاجرين
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اين هويت نيس��تند و س��عي در حفظ رابطهي خود ب��ا فرهنگ اصلي دارند
و در اين راه براي مش��خص کردن تفاوتها دس��ت به مبارزه ميزنند و به
همين دليل اس��ت که مهاجرين نه تنها مهارت ،بلکه کار و عقايد خود را نيز

ب��ه زندگي افراد جامع��هي ديگر منتقل میکنن��د ) .(undp 2004: 3البته زنجاني

( )1380تفاوتهاي ملموسي را در نگرش و رفتارهاي مهاجران با ديگران به
دست آورده که ميتواند به نوعي در جامعه تأثيرگذار باشد .از نظر داويديان

( )1379نيز آنچه در مهاجرت در معرض بيش��ترين مخاطرات قرار ميگيرد،

معنويات و فرهنگ اصيل و ديني انسانهاست.

ب��ه نظر تقوي ( )1371کارکردگراي��ان در اين باره معتقدند که مهاجرين به

تدري��ج در محيط جذب ارزشهاي فرهنگ��ي جامعهي مقصد را ميپذيرند و
در روند فرهنگپذيري و همانندگردي قرار ميگيرند .البته اين جريان يکطرفه

نيس��ت و گاهي اوقات جريان دوجانبهاي اس��ت که مهاجر و ميزبان را تحت
تأثير قرار ميدهد و فرهنگ آنها را دگرگون ميکند و اين همان هزينههاي رواني

مهاجرت است که ساستاد 1به آن اشاره کرده است و ويژگيهاي فرهنگي را به

خاطر س��ازگاري با طرحهاي فرهنگي مردمي که با آنها مواجه ميشوند تغيير

ميدهد ) .(Migration 2003: 6و.ژ.و.بري از آن تحت عنوان هضم جامعهي جديد

و رد فرهنگ مبدأ ياد ميکند (تاپيا  .)111 :1379بنابراين مهاجرين پس از مهاجرت

با نشانهها ،رفتارها ،عقايد و ارزشهاي مختلف روبهرو ميشوند و اين امر سبب
1- I. Sjaasted
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فعاليت ش��ديد يادگيري میشود و تغييراتي را به دنبال دارد ،چرا که مهاجرين
براي مهاجرت موفق نياز به احساس پذيرفتهشدن دارند و همين امر در پيشرفت

آنها ميتواند مؤثر واقع شود .از طرف ديگر حفظ و نگهداري هويت فرهنگي
و انطباق با فرهنگ جديد مشکالتي را براي مهاجرين در پي دارد( Boekestijin

) .1988: 83البته بايد به اين نکته نيز توجه داشت که مطالعات تجربي فاکس نيز
نشان ميدهد که سبک زندگي و فرهنگ و عقايد گروه قوم مهاجر ،گاهي عقايد
گروه مسلط (گروه بومي) را تهديد ميکند( 1محسني  )4 :1379و اين امر بستگي به

حمايت اقوام مهاجر و همچنين فشار جامعهي مقصد (مهاجرپذير) براي شبيه
شدن دارد ).( phinny2001:493

البته الزم بـه ذکـر است از نظر ايوانـز کنشهاي متقابل و پي در پي فرد

با ديگران ،که مذهبياند ،ميتواند مجال کنترل دقيق آنها را فراهم و احتمال
تقويت مس��تمر ارزشه��اي اخالقي و ديني را فراهم س��ازد .در ضمن قيد

ي ـ اجتماعي نيز ميتوانند قيد و بندهاي ديني را اس��تحکام
و بنده��اي قوم 

بخش��ند (ايوانز و ديگران  .)162-165 :1380بنابراين ،در تأييد نظرات فوق ميتوان
ي ـ اجتماعي و حتي
گف��ت مهاجرتها زمينهي الزم را براي تغييرات فرهنگ 
سلس��له مراتب ارزشه��ا پديد ميآورند و در نتيجه تغييرات در مناس��بات
و آداب و رس��وم فرهنگي ،اجتماع��ي و ناهمگوني در هنجارهاي فرهنگي،

اجتماعي و ديني مهاجران را در پي دارد (صارمي  )5 :1387چـنانکه بر اس��اس
يافتههاي توس��لي ( )1380نيز مهاجرت در نوع دينداري و ش��دت و ضعف

 -1شايد به همين دليل است که شاهينشهر با وجود نزديکي به اصفهان ،داراي تعصب مذهبي
کمتر نسبت به دين است .
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گاهي س��بب تغيير دين در نزد افراد شده است .بنابراين شرايط اجتماعي و
محيط��ي و فرهنگ ميتواند در دينداري افراد اثرگذار باش��د .چـنانکه حتي

گاهي فرهنگ فرد ،مذهب را تعريف ميکند و طبيعت ًا عقايد مذهبي ،جنبههاي

ديگر رفتار بشر را برميانگيزاند ). (Connelly 2002: 2

با توجه به توضيحات فوق ميتوان چنين نتيجه گرفت که افراد براي رفع

نيازه��اي اقتصادي و اجتماعي و ...اقدام ب��ه مهاجرت مينمايند و طي اين

اقدام يا تحت تأثير فرهنگ جامعه ميزبان قرار گرفته يا در آن تأثير گذاشته و
به نوعي فرهنگپذيري يا همانندگردي دست ميزنند.

بنابراين ،مهاجرت در باورهاي فرد مهاجر تأثيرگذار است و يکي از اين

باورها نيز عقايد ديني است .بهطوريکه در بسياري از موارد فرد در انتخاب

مقص��د مهاجرت ،به ج��ز فرصتهاي خاص ،ب��ه آزادي عمل با فرهنگ و

درجهي تعصب منطقهي مورد نظر توجه دارد .چـنانکه در نظريهي تفاوتها
نيز به اين امر اشاره شد ،مث ً
ال فردي که در عقايد مذهبي تعصب خاصي دارد،

ترجيح ميده��د به منطقهاي مهاجرت کند که عقايد او در آن جامعه مقبول

ب��وده و رعايت گردد .چرا که ميداند اين مهاجرت در عين فوايدي که براي
او دارد در افراد خانواده و وضعيت دينداريش��ان نيز تأثيرگذار اس��ت ،که از
نظر ش��خص مهاجر ممکن است مثبت يا منفي باش��د و با توجه به اين امر

مب��ادرت به مهاجرت خواهد کرد .اين امر در مورد فردي که تعصب مذهبي
ندارد بالعکس عمل ميکند .لذا میتوان بر اس��اس ديدگاههاي فوقالذکر به
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اين نتيجه رسيد که مهاجرت در بسياري از ابعاد زندگي فرد مهاجر تأثيرگذار
اس��ت ،يکي از اين ابعاد نيز باورها و اعتقادات ديني اس��ت که ميتواند از
عوامل مهم در تصميمگيري فرد مهاجر براي مهاجرت باشد.

در پايان با توجه به اينکه سلسله مراتب ارزشي افراد ميتواند در اولويت

دادن به مس��ائل ديني يا کم اهميت شمردن آن مؤثر باشد ،لذا در ذيل به ذکر
نظراتي در اين باره ميپردازيم .امين صارمي ( )1387در اين باره معتقد است

که مهاجرتها موجد تغييراتي در سلسله مراتب ارزشها يا فرهنگ عمومي
و عقيدتي جوامع مهاجرپذير ميش��وند .اينگلهارت نيز در تحقيقات خود به

اين نتيجه رسيده است که تغييرات اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و ...فرهنگ

جوامع را از جنبههاي بس��يار مهم دگرگون ک��رده و نگرش مردم را راجع به
مسائل مختلف سياسي ،اجتماعي و ديني تغيير داده است ،بنابراين خواست
مردم از زندگي عوض شده است (اينگلهارت .)1 :1373

لذا در جوامع کنوني نيز با تغييراتي که در زمينهي ارزشها و عقايد و به

طور کلي فرهنگ به وجود آمده ،شاهد تغييراتي در زمينهي شکلگيري رفتار

هستيم و به تبع آن شاهد تغيير در وضعيت دينداري نيز ميباشيم.
 )3اهداف تحقيق

بررس��ي و شناسايي تأثيرگذاري اولويتهاي ارزشي در سطح دينداري با

توجه به جنسيت هدف کلي طرح ميباشد و اهداف جزئي عبارتاند از:

الف) تعيين س��طح و وضعيت دينداري دختران و پسران مهاجر و بومي

در هر يک از ابعاد دينداري.
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پسران مهاجر و بومي.
 )4فرضيات تحقيق

فرضي��ه اول) :ميانگين ابعاد دينداري در بين دختران و پس��ران مهاجر و

بومي متفاوت است.

فرضيه دوم) :ميانگين س��طح دينداري در بين دو گروه دختران و پسران

مهاجر و بومي متفاوت است.

فرضيه سوم) :ميانگين سطح دينداري دختران و پسران مهاجر شاهينشهر

مشابه همديگر و دختران و پسران بومي نيز مشابه يکديگر است.

فرضيه چهارم) :اولويتهاي ارزشي در بين دو گروه دختر و پسر مهاجر

و بومي متفاوت است.
 )5روش تحقيق

ي ـ مقايسهاي است که در آن به دنبال کشف
روش تحقيق از نوع توصيفي ،علّ 

روابط بين عوامل و شرايط خاص از جمله تأثير مهاجرت در وضعيت دينداري

ميباشد .در اين تحقيق از دو گروه ،دانشآموزان شاهينشهر به عنوان مهاجر و
گروه مطالعه و از دانشآموزان خمينيشهر به عنوان گروه مقايسه که متغيرهاي

مورد نظر در آنها وجود ندارد استفاده ميکنيم .همچنين براي شبيهسازي هر چه

بيش��تر دو گروه با هم و کاهش اثر ساير عوامل مؤثر بر پاسخگويي ،سعي شده

است دو گروه را از نظر سن ،جنس ،پايه و رشتهي تحصيلي ،تحصيالت پدر و
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ب) تعيين تأثيرگذاري اولويتهاي ارزشي در سطح دينداري دختران و
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مادر و رفاه مادي خانواده همتاسازي کنيم و سپس از طريق پرسشنامه نگرش و

جهتگيريهاي دو گروه را مشخص و سپس مقايسه کنيم.
 )6جامعهي آماري و حجم نمونه

در اين پژوهش جامعهي آماري مورد نظر ما دانشآموزان دختر و پس��ر

مهاجر دورهي متوسطه در سطح شاهينشهر در سال تحصيلي  86-87است
و ش��امل دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه ،دولتي و غيرانتفاعي ،در رشتههاي
نظري و کار و دانش میش��ود .همچنين دانشآموزان دختر و پس��ر دورهي

متوسطهي خمينيشهر نيز به عنوان گروه مقايسه ،در دبيرستانهاي دخترانـه
و پس��رانه ،دولتـي و غيرانتفاعي ،در رش��تههاي نظ��ري و کار و دانش جزء

جامعهي آماري محسوب ميشوند.

حجم نمونه نيز بر اساس ترکيبي از دو شيوهي چند مرحلهاي و طبقهاي

متناس��ب با حج��م بوده و بر اس��اس فرمول کوکران  384نف��ر ( 192نفر از

شآموزان شاهينش��هر و  192نفر از دانشآموزان خمينيش��هر) انتخاب
دان 
شدند.

)7آزمون فرضيهها
 )1-7آزمون فرضيهي اول

ميانگين ابعاد دينداري در بين دختران و پسران مهاجر و بومي متفاوت است.
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جدول  : 1آزمون uمان ـ ويتني براي مقايسهي دختران خمينيشهر و شاهينشهر در
ابعاد مختلف دينداري
ابعاد
دينداري

دانش

باور

عواطف

مناسک

پيامدها

جنس /شهر

فراواني

ميانگين
رتبهها

مجموع
رتبهها

دختران
خمينيشهر

93

110/59

10284/50

دختران
شاهينشهر

94

77/59

7293/50

دختران
خمينيشهر

93

110/91

10314/50

دختران
شاهينشهر

94

77/27

7263/50

دختران
خمينيشهر

93

111/02

10324/50

دختران
شاهينشهر

94

77/16

7253/50

دختران
خمينيشهر

93

111/91

10407/50

دختران
شاهينشهر

94

79/28

7170/50

دختران
خمينيشهر

93

111/12

10334/00

دختران
شاهينشهر

94

77/06

7244/00

U
مان ـ
ويتني

2828/500

2798/500

2788/500

2705/500

2779/000

Z

- 4/265

- 4/754

- 4/310

- 4/514

- 4/312

سطح
معني
داري

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

مطاب��ق با جدول فوق ميانگين رتبهها در تمام ابعاد دينداري ،در دختران

نمونهي خمينيش��هر بيش از دختران شاهينش��هر بوده است و مطابق  Zو
س��طح معنيداري بهدست آمده ،در تمام ابعاد تفاوت معنيدار بوده است و
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الف) ابعاد دينداري دختران مهاجر و بومي
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نشانگر اين اس��ت که دانشآموزان دختر نمونهي خمينيشهر در تمام ابعاد

داراي رتبههاي باالتري نس��بت به پاس��خگويان دختر نمونهي شاهينش��هر

بودهاند و بنابراين فرضيهي اول اين تحقيق تأييد ميشود.
ب) ابعاد دينداري پسران مهاجر و بومي

جدول  : 2آزمون uمان ـ ويتني براي مقايسهي پسران خمينيشهر و شاهينشهر در
ابعاد مختلف دينداري
ابعاد
دينداري

دانش

باور

عواطف

مناسک

پيامدها

جنس /شهر

فراواني

ميانگين
رتبهها

مجموع
رتبهها

پسران
خمينيشهر

99

117/42

11624/50

پسران
شاهينشهر

98

80/39

7878/50

پسران
خمينيشهر

99

103/02

10198/50

پسران
شاهينشهر

98

94/94

9304/50

پسران
خمينيشهر

99

102/05

10102/50

پسران
شاهينشهر

98

95/92

9400/50

پسران
خمينيشهر

99

119/74

11854/50

پسران
شاهينشهر

98

78/05

7648/50

پسران
خمينيشهر

99

112/09

11097/00

پسران
شاهينشهر

98

85/78

8406/00
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 Uمان ـ
ويتني

3027/500

4453/500

4549/500

2797/500

3555/000

Z

- 4/652

- 1/104

- 0/760

- 5/142

- 3/250

سطح
معني
داري

0/000

0/270

0/447

0/000

0/001
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مناسک و پيامدهاي ديني در بين پسران نمونهي خمينيشهر بيش از پسران

شاهينش��هر بوده اس��ت و مطابق  Zو س��طح معنيداري به دست آمده ،در
ابعاد ذکر ش��ده تفاوت معنيدار بوده اس��ت و نش��انگر اين مطلب است که

دانشآموزان پس��ر نمونهي خمينيش��هر در موارد نامبرده رتبههاي باالتري

نس��بت به پاسخگويان پسر نمونهي شاهينشهر داشتند ،بنابراين قسمت دوم

فرضيهي اول به جـز موارد باورها و عواطف تأييد شد.
 )2-7آزمون فرضيهي دوم

ميانگين سطح دينداري 1در بين دختران و پسران مهاجر و بومي متفاوت است.
جدول  : 3آزمون uمان ـ ويتني براي مقايسه سطح دينداري در بين دختران و پسران
خمينيشهرو شاهينشهر
سطح دينداري

فراواني

ميانگين
رتبهها

مجموع
رتبهها

دختران خمينيشهر

93

117/88

10962/50

دختران شاهينشهر

94

70/38

6615/50

پسران خمينيشهر

99

119/52

11832/00

پسران شاهينشهر

98

78/28

7671/00

دختران و پسران
خمينيشهر

192

237/07

45518/00

دختران و پسران
شاهينشهر

192

147/93

28402/00

U
مان ـ ويتني

Z

سطح معني
داري

2150/500

- 6/003

0/000

2820/000

- 5/080

0/000

9874/000

 -1منظور از سطح دينداري ،مجموع ابعاد پنج گانه دينداري مي باشد
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مطابق نتايج جدول فوق ميانگين رتبهها در سه بعد دينداري شامل دانش،
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مطاب��ق نتايج جدول فوق ميانگين رتبهها در دختران و پس��ران نمونهي

خمينيش��هر بيش از دختران و پس��ران نمونهي شاهينشهر بوده است و بر

اساس  Zو سطح معنيداري به دست آمده ،اين تفاوتها معنادار بوده است.

بنابراين ،فرضيهي طرح ش��ده تأييد ميش��ود و نمونهي خمينيشهر از نظر
سطح دينداري باالتر از شاهينشهر ميباشد.
 )3-7آزمون فرضيهي سوم

ميانگين سطح دينداري دختران و پسران مهاجر شاهينشهر مشابه همديگر
و دختران و پسران بومي نيز مشابه يکديگر است.
جدول ( : )4آزمون uمان ـ ويتني ،براي مقايسه سطح دينداري در بين دو گروه
خمينيشهر و شاهينشهر
سطح دينداري
دختران خمينيشهر
پسـران خمينيشهر
دختران شاهينشهر
پـسران شاهينشهر

فراواني

ميانگين
رتبهها

مجموع
رتبهها

93

102/99

9578/50

99

90/40

8949/50

94

96/68

9087/50

98

96/33

9440/50
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4589/500

Z

- 1/571

- 0/043

سطح
معني داري
0/116

0/966
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خمينيش��هر (بومي) و دختران با پسران شاهينشهر (مهاجر) تفاوت وجود
دارد ي��ا خير؟ به نتايج جدول فوق توج��ه ميکنيم .مطابق نتايج جدول باال،
در خمينيش��هر ميان دختران و پسران تفاوتي معنادار از نظر سطح دينداري
وج��ود ندارد ،همچنين در شاهينش��هر نيـز ميان دختران و پس��ران تفاوتي
معنادار از نظر س��طح دينداري وجود ندارد .لذا ميتوان چنين نتيجه گرفت

که مهاجرت روي دينداري افراد تأثيرگذار اس��ت و بهطور کلي دانشآموزان
دختر و پسر خمينيشهر از نظر سطح دينداري باالتر از نمونهي شاهينشهر

ميباشند و در ضمن از نظر دينداري نيز مشابه يکديگرند.
 )4-7آزمون فرضيهي چهارم

اولويتهاي ارزشي در بين دختران و پسران مهاجر و بومي متفاوت است.

الف) اولويتهاي ارزشي دختران مهاجر و بومي
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براي اينکه مش��خص گ��ردد که آيا س��طح دينداري دختران با پس��ران
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جدول ( : )5آزمون uمان ـ ويتني ،براي مقايسه اولويتهاي ارزشي دختران
خمينيشهرو شاهينشهر
جنس /شهر

فراواني

ميانگين
رتبهها

مجموع
رتبهها

U
مان ـ ويتني

Z

سطح
معني داري

اولويتهاي
ارزشي
اقتصادي

دختران
خمينيشهر

93

85/91

7989/50

3618/500

- 2/049

0/040

سياسي

دختران
خمينيشهر

دختران
شاهينشهر

102/01

9588/50

90/81

8445/50

97/15

9132/50

دختران
خمينيشهر

93

110/81

10305/50

دختران
شاهينشهر

94

79/19

7085/50

93

89/97

8367/50

دختران
شاهينشهر

ديني

94

فرهنگي

دختران
خمينيشهر

اجتماعي

دختران
خمينيشهر

دختران
شاهينشهر

دختران
شاهينشهر

93
94

94

97/03

9023/50

93

99/42

9246/50

94

88/63

8331/50

4074/500

2714/500

3996/500

3866/500

- 0/808

- 4/547

- 0/906

- 1/400

0/419

0/000

0/365

0/162

مطابق نتاي��ج جدول فوق ميانگين رتبهها در موارد ارزشهاي اقتصادي

و ديني در پاس��خگويان نمونهي شاهينش��هر و خمينيشهر تفاوت معنيدار
دارد ب��ه طوريکه ارزشهاي ديني در دانشآموزان نمونهي خمينيش��هر و

ارزشهاي اقتصادي در دانشآموزان شاهينشهر داراي نمـرات باالتر بـوده

است .بنابراين در مـوارد مذکور با توجه به ضريب  Zو سطح معنيداري به
دست آمده ،فرضيهي فوق تأييد شده است.

البت��ه در بقي��هي موارد تفاوتها معنادار نبوده اس��ت ول��ي به طور کلي
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در دختران نمونهي خمينيش��هر عبارت است از :ديني ،اجتماعي ،سياسي،
فرهنگ��ي و اقتصادي و اولويتهاي ارزش��ي به ترتي��ب اهميت در نمونهي

شاهينشهر عبارت است از :اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي و ديني.
ب) اولويتهاي ارزشي پسران مهاجر و بومي
جدول  : 6آزمون uمان ـ ويتني ،براي مقايسه اولويتهاي ارزشي پسران
خمينيشهر و شاهينشهر
اولويتهاي
ارزشي

جنس /شهر

فراواني

ميانگين
رتبهها

مجموع
رتبهها

اقتصادي

پسران
خمينيشهر

99

86/50

8563/50

پسران
شاهينشهر

98

110/75

10742/50

پسران
خمينيشهر

99

112/64

11151/50

پسران
شاهينشهر

98

85/22

8351/50

پسران
خمينيشهر

99

116/67

11550/50

پسران
شاهينشهر

98

81/15

7952/50

پسران
خمينيشهر

99

88/05

8717/00

سياسي

ديني

فرهنگي

اجتماعي

پسران
شاهينشهر

98

110/06

10786/00

پسران
خمينيشهر

99

103/74

10270/50

پسران
شاهينشهر

98

94/21

9232/50

U
مان ـ ويتني

Z

سطح
معني داري

3613/500

- 3/012

0/003

3500/500

3101/500

3767/000

4381/500

- 3/397

- 4/449

- 2/749

- 1/207

0/001

0/000

0/006

0/227

مطاب��ق نتايج جدول فوق ميانگين رتبهها در موارد ارزشهاي اقتصادي،

213

سال دوازدهم  /شماره  / 47بهار 1389

برحس��ب ميانگينهاي به دست آمده ،اولويتهاي ارزشي به ترتيب اهميت
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سياس��ي ،ديني و فرهنگي در پاسخگويان نمونهي شاهينشهر و خمينيشهر

تف��اوت معنيدار دارد .به طوريکه ميانگين رتبهها در مورد ارزشهاي ديني
و سياسي نمونهي خمينيش��هر و در مورد ارزشهاي اقتصادي و فرهنگي،

نمونهي شاهينش��هر داراي نمـرات باالتر بـودهاند .بنابراين در موارد مذکور
با توجه به ضريب  Zو س��طح معنيداري به دس��ت آمده ،فرضيهي تفاوت
اولويتهاي ارزشي مهاجران و بوميان تأييد شده است.

البته در م��ورد اولويتهاي اجتماعي تفاوت معنادار نبوده اس��ت .ولي به

طور کلي برحس��ب ميانگينهاي به دست آمده ،اولويتهاي ارزشي به ترتيب

اهميت در پسران نمونهي خمينيشهر عبارت است از :ديني ،سياسي ،اجتماعي،
فرهنگي و اقتصادي و اولويتهاي ارزشي به ترتيب اهميت در پسران نمونهي

شاهينشهر عبارت است از :اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و ديني.
 )8بحث و نتيجهگيري

با توجه به نتايج فوق س��طح دينداري دختران و پسران بومي خمينيشهر

باالتر از سطح دينداري دختران و پسران مهاجر شاهينشهر ميباشد .چـنانکه
در تمامي ابعاد ،ميانگين به دست آمده هرچند باالتر از حد متوسط بود وليکن

اي��ن ميزان براي دانشآموزان خمينيش��هر رقم باالتري را به خود اختصاص
داده اس��ت .دانش مذهبي دختران بومي خمينيشهر بيشتر از دختران مهاجر

شاهينش��هر بود .همچنين باورها ،عواطف ،مناس��ک و پيامدهاي مذهبي نيز
دربارهي دختران مهاجر داراي ميانگيني کمتر از دختران بومي خمينيشهر بوده
است .البته اين موارد دربارهي پسران مهاجر و بومي نيز صادق بوده است.
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از نظر شريعتمداري ( )1374منشأ افکار و عقايد در هر جامعه فرهنگ و اموري
خاص ميباش��ند ،مث ً
ال در يک جامعه عقايد ديني و در جامعهي ديگر آداب و
رسومي خاص و ...تأثيرگذارند ،به نظر ميرسد در خمينيشهر نيز عقايد مذهبي
تأثيرگذاري بيش��تري در شکلگيري افکار و عقايد و به دنبال آن ابعاد مختلف

دينداري دارد ولي در شاهينشهر به دليل تعدد و تنوع اقوام و فرهنگها عوامل
مختلفي در شکلگيري افکار مؤثرند .از طرف ديگر تحقيقات کوهلن و آرنولد

(احمدي  )1369و موال ( )1379نش��ان ميدهد که ،جوانان به ش��دت تحت تأثير
محيط خود هستند .در تأييد اين نظر ميتوان به نظرات ساستاد و کارکردگرايان

( ،)1371توس��لي ( )1380و ...اش��اره کرد ،از نظر آن��ان مهاجرت ميتواند ،در
فرهنگ و انديش��ه اثرگذار باش��د و اين اثرگذاري جريان دوجانبهاي است که
جامعهي ميزبان و مهاجر را تحت تأثير قرار ميدهد و مطابق نتايج اين تحقيقات
ميزان اجرا و پايبندي به دستورات ديني در بين مهاجرين کاهش يافته است،

علت اين امر از نظر صانعي ( )1372اين است که در جوامع کوچک و محدود

فش��ار گروهي در ش��کل دادن به نوع رفتار و فرائض ديني تأثير بسزا دارد ،در
حاليکه در جوامع بزرگ و مرکب (مهاجرپذير) فشار گروهي به حداقل ممکن

کاه��ش مييابد ،بنابراين از نظر ايوانز و ديگ��ران ( )1380کنشهاي پي در پي
و متقابل افراد مذهبي احتمال تقويت مس��تمر ارزشه��اي اخالقي و ديني را
فراهم ميسازد و رفتار ديني شخص در ارتباط با ساير مؤمنان ،دوستان مذهبي

و هم سنوس��االن و اعضاي خانواده ش��کل ميگيرد ،لذا اين موارد به عنوان
عوامل مؤثر در وضعيت دينداري در جوامع مهاجرپذير متفاوت از جوامع بومي
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خواهد بود ،و همين امر در س��طح دينداري اين دو جامعه اثرگذار بوده است،

چـنانکه موارد فوقالذکر و قيد و بندهاي قوي اجتماعي حاکم بر خمينيشهر
س��بب افزايش س��طح دينداري در اينش��هر و کاهش آن در شاهينشهر شده

اس��ت .همچنين پايين بودن درجهي تعصب در جامعه و به خصوص جوامع

مهاجرپذير( 1شاهينش��هر) سبب کاهش توجه و آزادي عمل بيشتر در رعايت

نکردن هنجارهاي ديني ميش��ود ولي در جوامع بومي ،درجهي تعصب بيشتر
و آزادي عمل کمتر ميباش��د ،چنانکه باکس نيز معتقد اس��ت که تنوع و تعدد

خردهفرهنگها با ميزان تخطي از هنجارها (هنجارهاي ديني) مالزمه دارد و در
نتيجه پيامدهاي ديني در جامعه کمتر رعايت ميگردد (محسني  .)1379از طرف ديگر
از نظر رابرتس��ون ( )1372گاهي ميان فرهنگ آرماني و فرهنگ واقعي تفاوت

وج��ود دارد ،يعني اگر رفتاري در بين مردم عموميت يابد ،هر چند در عرف و
دين هم رد شده باشد ،مقبول بسياري از افراد و خانوادهها قرار ميگردد و زشتي
و بدي آن از بين ميرود ،چـنانکه لينتون نيز اين مطلب را به اين صورت بيان

ميکند که گاهي خصوصيات فرهنگي و رفتاري يک طبقه در بين ساير طبقات
به صورت عمومات فرهنگي در ميآيد و جزء رفتار عمومي ميشود ،اين رفتار

هر چند در ديـن هم رد ش��ده باش��د ،اگـر بـه صورت عمومي در آمـد ديگـر
غيـراخالقي و مـذموم ش��ناخته نميشود (صانعي  .)1372بنابراين توضيحات ،در

جوامع مهاجرپذير از جمله شاهينشهر نيز بسياري از رفتارها و پيامدهاي دين
تحت تأثير عمومات فرهنگي و فرهنگ واقعي قرار گرفته و رعايت نميش��ود

 -1با توجه به نتايج بهدست آمده در تحقيق ،اکثر دانشآموزان شاهينشهر معتقد به پائين بودن
درجهي تعصب در شاهينشهر بودهاند.

216

تحليل تطبيقي تأثير مهاجرت در سطح دينداري و اولويتهاي ارزشي

مقابل آن ميگذرند ،مانند نوع پوشش و روابط و ...در شاهينشهر ،در صورتي
که برخورد با همين موارد در جوامع سنتي و بومي با حساسيت بيشتري همراه

است و بالطبع بيشتر رعايت ميگردد ،بنابراين در جوامع سنتي و بومي از نظر
عالمه دين کارکرد اجتماعي خود را از طريق رعايت پيامدهاي مذهبي که حافظ

و ضامن اخالق و س�لامت جامعه است حفظ کرده ولي در جوامع بزرگتر و

مهاجرپذير ،دين تاحدي اين کارکرد خود را از دس��ت داده است (طالبان .)1380

چـنانکه از نظر دورکيم نيز دين منبع اخالق است و کاهش اثرات مذهب سبب
تخـريب جامعه از بعـد اخالقي خواهـد ش��د ،بدين خاطر است که فسادهاي
اخالقي در جوامع مهاجرپذير و بزرگ بيشتر به چشم ميخـورد ولـي در جوامع
بـومي و س��نتي بـا توجـه به توضيحات فوق کمتر ديده ميش��ود ،به طوريکه

ميانگين سطح دينداري در دو گروه مهاجر (دختر و پسر) و بومي (دختر و پسر)
متفاوت و ميانگين آن براي جامعهي سنتي و بومي (خمينيشهر) بيشتر است.

جالب توجه اينکه ميانگين س��طح دينداري براي دختران و پسران مهاجر

داراي تفاوت معنادار نيست ،همچنين دختران و پسران بومي خمينيشهر نيز

از نظر س��طح دينداري داراي تفاوت معنادار نبود و اين امر احتما ًال مربوط به

تأييد و تأثير مهاجرت در شاهينشهر و عدم تأثير آن در خمينيشهر بوده است.

البته توجه به اولويتهاي ارزشي ،که تحت تأثير جو حاکم در جامعه است،

نيز در ترتيب قرار گرفتن اولويتهاي ديني و غيرديني مؤثر است و همين امر
مستقيم و غير مستقيم در سطح دينداري جوامع تأثير دارد ،چنانکه در جامعهي

بومي و سنتي خمينيشهر اولويتهاي ديني در درجهي اول اهميت و اولويت
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اقتص��ادي در درجهي آخ��ر اهميت قرار دارد ،ول��ي در جامعهي مهاجرپذير

شاهينش��هر دقيق ًا عکس اين مطلب صادق است يعني اولويت اقتصادي در
درجهي اول اهميت و اولويت ديني در درجهي آخر اهميت قرار دارد .بنابراين

طبيعي به نظر ميرسد که از نظر وضعيت دينداري افراد بومي داراي ميانگينهاي
باالتري نسبت به افراد مهاجر شاهينشهر باشند .چرا که از نظر شريعتمداري

( )1374و اينگلهارت ( )1373تغييرات اقتصادي ،اجتماعي و سياس��ي که در
جوامع و بهخصوص در جوامع مهاجرپذير بيشتر ديده ميشود ،فرهنگ جوامع
و خواست مردم را در زندگي تغيير داده است و اين دگرگوني تا حدود زيادي

در ميان نس��لهاي جوان بيشتر نفوذ داشته و به همين ترتيب در دانشآموزان
شاهينشهر نيز اثرگذار بوده است .در اين مورد امين صارمي ( )1387نيز معتقـد
بـه تأثيـر مهاجـرت در سلسله مراتب ارزشي در جـوامـع مهاجرپذير ميباشد.

با توجه به اين مطلب در نمونهي شاهينش��هر نيز اولويتهاي ارزشي شکل
خاصي به خود گرفته و بالطبع در سطح دينداري نيز اثرگذار بوده است.

در خاتم��ه ذکر اي��ن نکته ضروري اس��ت که به غير از عام��ل مهاجرت،

تأثيرگذاري گروه دوس��تان ،خانواده ،رسانههاي ارتباطي (ماهواره و اينترنت)

1

و ...نيز در سطح و وضعيت دينداري جوامع مؤثرند .البته الزم به ذکر است تمام

اين عوامل نيز به نوعي تحت تأثير شرايط اجتماعي جامعه قرار دارند ،بنابراين
عامل مهاجرت به صورت مس��تقيم و غير مستقيم ميتواند در ميزان دينداري

جامعه مؤثر باشد .در ضمن نتايج تحقيق نيکپي ( )1380و غياثوند ( )1380و
 -1طبق نتايج بهدست آمده در تحقيق ميزان استفاده و عدم کنترل آن از سوي خانواده در شاهينشهر
بسيار باالتر از خمينيشهر بوده است .

218

تحليل تطبيقي تأثير مهاجرت در سطح دينداري و اولويتهاي ارزشي

شکلگيري است کـه افـراد دينداري را بـه قلب پاک و نيت پاک داشتن ميدانند

و لذا دينورزي تمام جنبههاي زندگي آنها را نميپوش��اند و اين امر س��بب
خصوصي شدن دين در بين جوانان و توجه کمتر به مناسک شده است ،چـنانکه

در نتايج اين تحقيق نيز ميانگين مناس��ک و پيامدهاي ديني در هر دو جامعهي
خمينيشهر و شاهينشهر پايينتر از بقيهي ابعاد بود ولي در جامعهي مهاجرپذير

شاهينشهر اين ميانگينها رقم پايينتري را به خود اختصاص داده بود.

در پايان با توجه به نکات فوقالذکر ميتوان نتيجه گرفت که مهاجرت به

عنوان يکي از عوامل مؤثر در دينداري در ميزان گرايشات مؤثر بوده است.

البته همانگونه که در مباحث پيش اشاره شد ،عوامل ديگري نيز ممکن است

در اين امر مؤثر باشند که با توجه به موضوع پژوهش قابل بررسي نميباشد ،لذا
اميد است با انجام تحقيقات بيشتر در جوامع مهاجرپذير و تأثير آن در وضعيت

دينداري ،نتايج بهتر و در دسترستري در اختيار عالقهمندان قرار گيرد.
منابع

اديبي سده ،مهدي .1379 ،جامعهشناسي جنگ و نيروهاي نظامي ،تهران ،سمت.

احمدي .1369 ،روانشناسي نوجوانان و جوانان ،مشعل با همکاري نشر رودکي.

امين صارمي ،نوذر« .جنگ ،مهاجرت تحميلي و سامان فرهنگي» ،نامه پژوهش،
نمایه (.)1387

اينگلهارت ،رونالد .1373 ،تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي ،ترجمهي
مريم وتر ،تهران ،کوير.

219

سال دوازدهم  /شماره  / 47بهار 1389

کوزر ( )1370نيز اش��اره به اين امر دارد که نوع جديدي از دينداري در حـال

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال دوازدهم  /شماره  / 47بهار 1389

ايوان��ز و ديگران ،ديويد« .بررس��ي مجدد رابطه دين و ج��رم»،ترجمهي علي
سليمي ،حوزه و دانشگاه ،ش.)1380( ،23

تاپيا ،کلود« .1379 ،درآمدي بر روان شناسي اجتماعي» ،مجموعه ضرورتهاي
جامعهشناسي رواني ،ترجمهي مرتضي کتبي ،تهران ،ني.
تقوي ،نعمت اهلل .1371 ،مهاجرتهاي روستا ـ شهري ،تبريز ،ستوده.
توسلي ،غالمعباس .1380 ،جامعهشناسي دين ،تهران ،سخن.

داويدي��ان ،س��ديک« .برخورد ارزشه��ا و حفظ هويت فرهنگ��ي» ،مجموعه
مقاالت نخس��تين همايش بررس��ي و شناخت مس��ائل ايرانيان مقيم خارج از
کشور ،گفتمان ايرانيان ،مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران (.)1379

رابرتس��ون ،يان .1372 ،درآمدي بر جامعه با تأکيد بر نظريههاي کارکردگرایی
س��تيز و کنش متقابل نمادي ،ترجمهي حسين بهروان ،مشهد ،آستان قدس رضوي.

زنجان��ي ،حبيب اهلل .1380 ،مهاجــرت ،تهران ،س��ازمان مطالعه و تدوين کتب
علوم انساني دانشگاهها (سمت).
شريعتمداري ،علي« .1374 ،جامعه و تعليم و تربيت» ،تهران ،اميرکبير.

صانعي ،پرويز« .1372 ،جامعهشناسي ارزشها» ،تهران ،کتابخانه گنج دانش.

طالبان ،محمدرضا« .1380 ،دين��داري و بزهکاري در ميان جوانان دانشآموز»،
تهران ،مؤسسه پژوهشي فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
عزميان ،عبدالمجيد« .1385 ،بررس��ي و ش��ناخت شهر شاهينشهر» ،اصفهان،
مرکز تحقیقات معلمان شاهین شهر.
غياثوند ،احمد .1380 ،بررس��ي فرآيند جامعهپذيري دينـي جوانـان (دانشگاه
تهران)( ،پايان نامه کارشناس��ي ارش��د جامعه شناسي)( ،تهران ،دانشگاه تهران،
دانشکده ادبيات و علوم انساني).
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