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 بررسي نگرش شهروندان مشهدي نسبت به مهاجرین خارجي مقیم مشهد
 

 چکیده
عمددتا ازکشدورهای همسدایه هداجران م باشدد.یکی از کشورهای مهم مهاجرپذیر دنیا میجمهوری اسلامی ایران 

جرین برای فرار از وضعیت نامناسب امنیتی و اقتصادی کشورهای خود به ایران پناه آورده اندد. باشند. بیشتر این مهامی
باشد. بیشترین موج مهاجرت از افغانستان به ایدران از در این میان بیشترین تعداد مهاجران مربوط به کشور افغانستان می

استان خراسان رضدوی  .بوده استاز  شوروی سابق و مجاهدین افغان با آغاز جنگهای سخت میانم.(  9987) 9208سال 
ایدن مهداجرین خدارجی بدوده  ی مهم پذیرشهاو شهر مشهد به دلیل مجاورت با مرزهای شرقی کشور یکی از کانون 

، خددمات بیمده ای ،ادامده تحصدیلهای مختلف از جملده به مهاجران در زمینه مختلفی تسهیلات  هاطی این سال است. 
ورود مهاجرین به ایران باعث شده تحولدات مختلفدی ارایه شده است. و... های تخصصی اگیری مهارتفر ، آموزیحرفه

در کندار هم برای مهاجرین و هم جامعه میزبان آنان ایجداد شدود.  آموزشی، فرهنگیدر زمینه های اقتصادی، اجتماعی، 
اه های مثبت و منفی گوناگونی برای پذیرش و امکانات ارایه شده و تحولات انجام شده در طی چند دهه در ایران، دیدگ

از کشورهای همسایه به خصوص هاجران تعداد زیاد موجود اقامت این مهاجرین وجود داشته است. مهم این است که با 
و مدت طولانی اقامت آنان جامعه ایرانی تا چه حد پذیرای آنان بوده است. تعامل جامعه میزبان با این مهاجرین  افغانستان

پذیرش یا عدم پذیرش مهاجرین خارجی و نسبت به  مردمنگرش ر طی این سال ها به چه صورت بوده است؟ در واقع د
 چگونه است؟ارتباط با آنان 

به دنبال بررسی نگرش شهروندان شهر مشهد بده عندوان یدک کدانون مهدم پدذیرای به شیوه پهنانگر این تحقیق 
رهایی چون جنسیت، سواد، درآمد، نوع شدغل، محدل سدکونت و قومیدت مهاجرین خارجی و ارتباط این نگرش با متغی

هدای دهد بیشترین نگرش منفی شهروندان مربوط به متغیدر آسدیبباشد. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان میمی
تغیر مسکن باشد. در خصوص ممیباشد. از نظر پاسخگویان تاثیر مهاجرین در امر آموزش نیز چندان مثبت ناجتماعی می

نگرش منفی دارند. اما نگرش پاسخگویان در زمینه متغیرهای اقتصادی به  % 0872این امر با شدت کمتری مطرح است و 
آنان در این زمینه نگرش مثبتی نسبت به مهاجرین خارجی دارندد. در مجمدوع  %28سمت مثبت میل نموده به نحوی که 

 %25نماید.  نگرش حدود به سمت منفی میل می % 22خارجی حدود  توان گفت نگرش کلی پاسخگویان به مهاجرینمی
 باشد.میبه سمت مثبت  % 7مردم نسبت به آنان بی نظر و 

در این پژوهش ارتباط نگرش شهروندان با متغیرهای مستقل نیز بررسی شده است. این متغیرها از مجموع  
ند و شامل جنسیت، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، ویژگیهای اقتصادی اجتماعی و فردی پاسخگویان ساخته شده ا

منطقه سکونت )از نظر سطح برخورداری و از نظر میزان مهاجرین خارجی(، سن، مذهب، قومیت، درآمد و نوع رابطه 
شغل، منطقه سکونت  ، سن ، جنسیت»باشند. نتایج نشان می دهد که متغیرهای؛ پاسخگویان با مهاجرین خارجی می

سطح نگرش ودیدگاه » دارای رابطه معنی دار با « سطح برخورداری و ازحیث حجم مهاجرین خارجیپاسخگو ازحیث 
باشند. وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، درآمد، نوع مذهب و نوع قومیت می« پاسخگویان نسبت به مهاجرین خارجی

 معنی داری ندارد.رابطه پاسخگویان باسطح نگرش نسبت به مهاجرین خارجی 
 مهاجرین خارجی، پناهندگان،  افغانستان، ایران، مشهد.نگرش شهروندان،  دي:واژگان کلی

mailto:amayeshinfo@yahoo.com
mailto:amayeshinfo@yahoo.com
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82


 5/ دان مشهدی نسبت به مهاجرین خارجی مقیم مشهدنگرش شهرون بررسی

 مقدمه
شده و  یتحما یاسلام از کرامت و شرافت انسان ی. در نظام حقوقداندیبرابر م یانسان درحیثیت را هااسلام تمام انسان

چندد موجدب  هدر یاکتسداب یداو  ییعطب هاییابرابر. نافراد لطمه واردکند، ممنوع است یتکه به شخص یهرگونه عمل
نظدر از صرف یندارد و هر فرد یریتأث یهدر حقوق اول یول شودیم یاجتماع یازاتامت یاامکانات و  یاز برخ یتمحروم
 قابل سلب دارد. یرقابل احترام و حقوق غ یذات یثیتح یده،مذهب، زبان، رنگ، نژاد و عق یرنظ یعوارض

ش مهاجرین به خصوص برادران دینی در صدر اسلام نیز بیانگر اصل تسامح و نگرش دین مبین اسلام در مورد پذیر
تساهل در این زمینه است. در خصوص مباحث قانونی و بین المللی مهاجرت نیز سازمان های بین المللی سعی در ایجاد 

 باشند. میتسهیلات مناسب برای پذیرش مهاجرین 
باشدد امدا ذیرش مهاجرین روز به روز در حال سخت تر شدن میگرچه قوانین داخلی کشورهای مختلف در مورد پ

تقاضا برای مهاجرت کشورهایی که از لحاظ توسعه اجتماعی و اقتصادی در وضعیت مناسب تدری قدرار دارندد رو بده 
افزایش است. با این وجود تمامی این کشورها برای پذیرش مهاجرین متخصص و پردرآمد تسهیلات ویژه ای را درنظدر 

 ند.دار
 ینب یقیدق یاز عصر مدرن مرزها یشاما با امروز متفاوت بوده است. پ یجرا یاربس یدر گذشته امر مهاجرت

و در آنجا  کردهینقل مکان م یگرد ینیبه سرزم ینیها از سرزمها افراد و گروهوقت یلیکشورها وجود نداشته است. خ
در  یو نژاد یفرهنگ ی،طور نمونه تنوع زبانداشته باشند. به یاجاحت اقامت برگه یا یدبه رواد ینکهبدون ا اند،شدهیساکن م

ثبت  یهاقرون گذشته است. مثال یط یراناز اختلاط اقوام مختلف در فلات ا یخود حاک ایرانکشور بسیاری از مناطق 
در  یرانا ینسرزم. ستنظر ا ینا یدمو یزن یرانا یخدر تار ینیشده فراوان از مهاجرت دانشمندان، هنرمندان و عالمان د

برجسته و مانع از مهاجرت  یارکشورها بس یانم یاما امروزه مرزها .و مهاجرفرست بوده است یرمهاجرپذهم گذشته 
 2599رسد با موج جدید مهاجرت های اجباری در سطح بین المللی به خصوص بعد از سال میبه نظر  هستند. افراد آزادانه

 ه مهاجرین دستخوش تغییر شده است.  نگرش ملت ها و دولت ها نسبت ب
ها اسدت هاوگروهاندیشده اشدخاص، رفتداری هدایوآمدادگی احساسدات،باورها از پایداری نسبتاً مجموعهنگرش 

تدوانیم می ،تواند دارای اهمیت زیادی باشد. اگر نگرشهای مردم را بدانیممیآگاه بودن از نگرشهای افراد (. 9275)سیف
( مفهوم چند بعدی از نگدرش 9989) به اعتقاد توماس. نی کنیم و بر رفتار آنان کنترل داشته باشیمرفتار آنان را پیش بی

نگدرش  ، بدین ترتیب . ترین مفهوم برای تعریف نگرش استعاطفی و رفتاری است،مقبول ، که شامل عناصر شناختی
وضوع اجتماعی مورد پنهانی است و یک نشان دهنده اثر شناختی و عاطفی به جای گذاشته شده تجربه شخص از شی یا م

 ، کریمدی)کنددمدیدر این معنی یک مکانیسم پنهانی است که رفتار را هددایت  . تمایل به پاسخ در برابر آن شی است
9277) . 
 

 چارچوب نظري
 ت،در باره نگرش نسبت به مهاجرین خارجی در آمریکا، فرانسه و آلمان انجام داده اس (2555) 9فتزرطبق مطالعات 

 ارتباطات افراد. و ی منافع شخص یه ای،حاشکرد: عوامل  یمتوان به سه دسته تقسمی را  احساسات ضد مهاجر
شوند در عین حال میخود جامعه اطراف  جذبکه مهاجران به سرعت عوامل حاشیه ای گویای این واقعیت است 

ی، در برگیرنده منافع شخص.گرددمی یرهنگ محلتحولات ف یا جاجمنجر به اعو یفرهنگ محل با یدافراد جد ینبرخورد ا
، )مجاورت( های مهاجرین در سطوح همسایگیارتباطات نیز بیانگر تماساست. ید بومافرامهاجر در  یاقتصاد یرتاث

محله ای و ملی است که انجام می پذیرد. فتز معتقد است منافع شخصی، که عامل اقتصادی است تاثیر بیشتری نسبت به 
 باشند، دارد. یگر که غیر اقتصادی میدو عامل د
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بیشتر بر روی تاثیر شرایط اقتصادی در احساسات مردم بومی نسبت به مهاجرین تاکید  (2552) 9فاچینی و مایدا 
 مایدا به عنوان مثال،داشته اند. در عین حال سایر عوامل مانند سطح تحصیلات نیز مدنظر برخی از محققین بوده است. 

 شود احساسات ضد مهاجر نیز بیشتر شود. میمعتقدند تحصیلات پایین تر باعث ( 2559) 2وتر و شِواسل ، و(2552)
در تحقیقات خود با عنوان چه کسانی بر علیه مهاجرین هستند، در این خصوص درکشورهای  (2554)ماریا مایدا 

نسبت به  هاآنه اقتصادی و نگرش توسعه یافته تاکید بر ارتباط بین سطح تحصیلات افراد بومی و درجه توسع کمتر
نوع کالاهای تجاری بیشتر از تاقتصادهایی که اقتصاد متنوع ) دهد که در کشورهای با میمهاجرین دارد. وی نشان 

ر یاثندارد، زیرا تنسبت به مهاجران مردم نگرش  یینر تبتاثیر معنی داری د تحصیلات، تولیدات کارخانه ای است(
  . است مکار ک یرویبر عرضه ن تمهاجر

گوید مهمترین عامل در نگرش افراد و رفتار آنان می 2علاوه بر عوامل اقتصادی نظریه دیگری به نام اسکیما
 قرن در کانت بار شود. اولینمی ذهن در مفاهیم گرفتن شکل به منتهی است که او مجموعه تجارب فرد درحافظه

 شکل ذهن درون مفاهیم به شود ومی جمع او درحافظه فرد هر تمطرح کرد. بر این اساس تجربیارا  اسکیما نوزدهم
 تعاملات و تجربیات محصول سازدمی کنش آماده مختلف شرایط در را او که آدمی ذهن در دانش موجودی. دهدمی

ه ب که هگذشت تجربیات از یافته تعمیم دانش از ایمجموعه عنوان به را اسکیما ، (. نیشیدا(Nishida , 1999است اجتماعی
 کار به عادی هایموقعیت در رفتار یا و راهنمایی برای و شوندمی سازماندهی مرتبط دانش از ایمجموعه صورت

 . (9، 2559)شریفیان، کندمی معرفی روند،می
 وقتی. کنندمی پیدا شناختی و معرفتی ساختار چهره به چهره اجتماعی تعاملات در اسکیماها (9999) نیشیدا تعبیر به

 حرف هم با معلوم اطلاعات مورد در و داریم تعامل دفعات به معلوم شرایط در و دیگر فرهنگ از افراد سایر با ما
 ترفشرده بهم و ترانتزاعی یابند، سازمان بیشتر هاکلیشه این چه هر. شوندمی ذخیره و تولید مغز در هاکلیشه زنیم،می
 ترفشرده بهم هاکلیشه چه هر و کندمی پیدا توسعه هاکلیشه به مربوط طلاعاتا باشد ترمستقیم هاتجربه چه هر. شوندمی

 به . شوندمی فرهنگها اعضای بین در اطلاعاتی آمد کار واحدهای عنوان به و گیرندمی قرار بیشتری استفاده مورد شوند،
 طوریکه به.  است "دیگری" و "من" هیممفا ایجاد هاکلیشه ها، کارکردها و ملتقومیت بین ارتباطات در رسد،می نظر

   وآرایش پوشیدن لباس هایشیوه مذهب، ،(خیالی یا حقیقی) تبار یا تاریخ، زبان، داشتن علت به کسان قومی از افرادی
 نسبت ذهنی هایکلیشه دارای افراد این (. 229، 9287، گیدنز) دانندمی "دیگران" از متمایز را "خود"  فرهنگی نظر از
 فرهنگی بین ارتباطات کیفیت بر مستقیم تاثیر باشد چه های ذهنی هرکلیشه این نتیجه .هستند اقوام سایر و خود ومق به

 هایطرحواره کیفیت و میزان از تابعی هاگروه فرهنگی بین حساسیت نوعی به و داشت خواهد یکدیگر بر هاگروه
 .بود یکدیگرخواهد از هاوگروه افراد ذهنی

رها مانند نیوزلند که دولت ها وضعیت مهاجرت را سر و سامان داده اند و در پذیرش مهاجرین در برخی کشو
باشد وضع کرده اند، نگرش مردم نسبت به مهاجرین مثبت است. میقواعد و قوانین خاصی را که به نفع کشور میزبان 

دهدکه نگرش میمهاجر انجام شده نشان به طور مثال در تحقیقی که در مورد نگرش مردم نیوزلند نسبت به دانشجویان 
 ,Masgoret, Gezentsvey,(Ward (2009مردم نسبت به این نوع مهاجرین خارجی مثبت است.  79٪

کشور  22در مورد نگرش مردم نسبت به مهاجرین در  (2015,14) 4پاس و هالاپو تحقیقی توسط 2590در سال 
. ویژگی های شخصیتی 9اروپاییان به مهاجرین ارتباط زیادی به  دهد نگرشاروپایی انجام شده است. نتایج نشان می

اجتماعی آن  –امنیت اقتصادی . 4. نگرش مردم نسبت به موسسات آن کشور و 2. ویژگی های کشور، 2پاسخگویان، 
 دارد. 

اصدل کشور ح 02( در پژوهشی با روش تحلیل ثانویه در سطح کلان با بکارگیری داده های 9292یازرلو و لطفی )
از موج پنجم پروژه به بررسی ارزش های جهانی برآمده است. در این تحقیق چگونگی تأثیر متغیرهای ضدریب جیندی، 
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توسعه انسانی، درصد جمعیت زیر خط فقر و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای مستقل بر روی میدزان پدذیرش مهداجران 
بین شداخص ضدریب جیندی  -9قیق حاکی از آن است که: خارجی، به عنوان متغیر وابسته بررسی شده است. نتایج تح

انسانی با درصدد جمعیدت زیدر  بین سطح توسعه -2جوامع با میزان پذیرش مهاجران خارجی رابطه معکوس وجود دارد. 
سطح توسعه انسانی تأثیر مستقیمی بر میدزان پدذیرش مهداجران  -2خط فقر و ضریب جینی رابطه معکوس وجود دارد. 

گدذارد. مدیبلکه از طریق سایر متغیرها، مثل ضریب جینی تأثیر غیرمستقیمی بر میزان پذیرش مهاجران  خارجی ندارد،
 .نرخ بیکاری فقط سطح توسعه انسانی جوامع را تحت تأثیر قرار میدهد -4

بر حق شهروندی مهاجران تاکید ، 20در سرفصل  2525ملل متحد برای سال سازمان در دستور کار ر همین راستا د
مهاجرتی ایمن، قانونی و منظم همراه با احترام به حقوق انسان ها و نگهداری از انسان های  کرده است و خواستار وجود

 (UN,A/RES/70/1, The new Agenda:35) مهاجر سوای از شرایط مهاجرتی شده است

توان در مورد ایرانیان میا آی مختلف نسبت به مهاجران چگونه بوده است؟ یخیتار یهادر دوره یرانیاننگرش ااما 
 نیز عوامل موثر در احساسات نسبت به مهاجرین را مانند سایر کشورها دانست؟

از کشورهای همسایه به هاجران تعداد زیاد موجود باشند. اما با میین گروه مهاجرین به ایران از افغانستان ترعمده
عه ایرانی تا چه حد پذیرای آنان بوده است. در این خصوص و مدت طولانی اقامت آنان در ایران، جام افغانستانخصوص 

 نگرش مردم به این مهاجرین چه بوده است؟
در دسترس است.نتایج  کمی در خصوص نگرش ایرانیان نسبت به مهاجرین خارجی تحقیقات مبسوط و جامع

 ،شاطریان) های فرسودهمطالعه و بررسی نگرش مردم شهر آران و بیدگل نسبت به مهاجران افغانی ساکن در بافت
دهد که اگر چه، نوعی نگرش منفی پیش داوری نسبت به مهاجران خارجی و نشان می،(9294،فخری و کویریعسکری

فرسوده در جامعه مورد مطالعه وجود دارد اما، میزان نگرش منفی کمتر از حد  های بافتبه ویژه افغانهای ساکن در 
درصد، نوعی رابطه معنادار  90در سطح اطمینان  5/27با استفاده از آزمون پیرسون متوسط است. همچنین، تحلیل یافته ها 

دهد، به عبارت های فرسوده را نشان میبین درآمد خانوارها و میزان نگرش منفی نسبت به افغانی های ساکن در بافت
 .یابدنسبت به مهاجران کاهش می هاآنداوری دیگر با افزایش میزان درآمد خانوارها، پیش

شاید برخی نگرش ها را غیر مستقیم از خلال مقالات و پژوهش های متعدد انجام شده در زمینه تاثیرات و پیامدهای 
حضور مهاجرین خارجی در ایران به خصوص مناطقی که با این مهاجرین در ارتباط بوده اند، بتوان دریافدت؛ از جملده 

)بدزی،  "زابدل درشدهر افغدان مهاجرین  حضور اجتماعی و اقتصادی فرهنگی، پیامدهای و آثار بررسی"مقالاتی چون 
سدکونت "و  (9279، گنجی پور،شاطریان) "تأثیر مهاجرت افغان ها بر شرایط اقتصادی و اجتماعی شهر کاشان"، (9270

کده بده تداثیر منفدی  (9292) لطفی، جهان تیغ،  "اجتماعی روستاهای مرزی سیستان -گزینی افاغنه بر توسعه اقتصادی
) پاپلی یدزدی، "اهندگان افغانی در خراساناثرات سیاسی حضور پن"حضور مهاجرین در این مناطق پرداخته اند، یا مقاله

 .  ( که به تاثیرات مثبت حضور این مهاجرین نیز اشاره داشته است9227
نسبت به مهاجرین در سخنان  های موافق یا مخالفدر عین حال بیشترین منابع مستقیم قابل دسترس برای نگرش

لامی یا قوانین وضع شده نکه سیاست های دولت جمهوری اسبرخی از افراد دولتی یا در روزنامه ها قابل مشاهده است. ای
به چه میزان موثر بوده است نیاز به مطالعات   یگیری های رسانه ها در نگرش مردم نسبت به مهاجرین خارجو یا جهت

 ی دارد.تربیشتر و عمیق
و به بررسی  ان استبررسی دیدگاه و نگرش شهروندان مشهدی به مهاجرین خارجی مقیم ایر هدفدر این پژوهش 

 پردازد. میتاثیر پارامترهایی مانند جنسیت، سطح تحصیلات، درآمد، سن، قومیت، منطقه سکونت بر این نگرش 

 روش تحقیق
 دانش، کاربرد بلکه نیست،  مد نظر نو دانش و جدید تئوری کشف کاربردی است و ،هدف نظر از پژوهش این

 توصیفی وپژوهش است.  یابی زمینه پژوهش روش تحقیق ایناست.  دیدج موقعیت در حاصله نتایج بررسی و آزمون
 اجتماعی ده اقداماتنانگیزان بر تواندمی و دارد کلیدی نقشی هاآن دامنه و اجتماعی مسایل ساختن برجسته ای درزمینه

http://journals.miau.ac.ir/?_action=article&au=23337&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF++%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%80%D9%80%DB%8C+%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B1
http://journals.miau.ac.ir/?_action=article&au=23337&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF++%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%80%D9%80%DB%8C+%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B1
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 خارجی و فارسی کتب از یادداشت برداری و موضوعی به روش اسنادی و مراجعه ادبیات و اطلاعات از بخشی باشد.
 تحقیقاتی، و علمی مجلات و نشریات شناسی، مردم شناسی،جامعه تخصصی به مجلات مربوط مدارك و اسناد تخصصی،

 بوده است. اینترنتی مختلف هایسایت و مهم اطلاع رسانی هایازشبکه ومقالاتی پایان نامه ها

 سنجش . نیک پرسشنامه جمع آوری شده استتک نیاز در خصوص نگرش شهروندان با استفاده از مورد هایداده
 گیریاندازه منظور به انجام شده است. های مختلف )لیکریت و بوگاردوس(طیف از در این تحقیق با استفاده هامتغیر
 روایی سوالات ضریب کرونباخ، آلفای ازطریق و تکمیلبه طور نمونه  تعدادی پرسشنامه ابتدا پرسشنامه سوالات روایی
 ردیده است.گ محاسبه

از آنجا که هدف تحقیق بررسی نگرش شهروندان نسبت به مهاجرین خارجی میباشد متغیر وابسته که توسط 
این نگرش در زمینه های . باشدمی "نگرش پاسخگویان نسبت به مهاجرین خارجی"شود متغیرهای مستقل سنجیده می

مورد بررسی قرار گرفته است.متغیرهای مستقل از اقتصاد، بهداشت، ترافیک، آموزش، مسکن و آسیب های اجتماعی 
مجموع ویژگیهای اقتصادی اجتماعی و فردی پاسخگویان ساخته شده اند و شامل جنسیت، وضعیت تاهل، میزان 
تحصیلات، منطقه سکونت از نظر سطح برخورداری و از نظر حجم مهاجرین خارجی، سن، مذهب، قومیت، درآمد و نوع 

 باشند.میمهاجرین خارجی رابطه پاسخگویان با 

های آن با توجه به حجم کل جامعه آماری و ویژگی باشند.میسال  90مشهدی بالای شهروندان تحقیق، آماریجامعه
 (، با استفاده از فرمول کوکران،28/9و با عنایت به ضرایب خطا و واریانس در نظرگرفته شده برای جامعه آماری )

مونه تعیین گردید. به منظور پرهیز از خطاهای احتمالی نمونه که ناشی از انتخاب گزینشی ن 829تعداد نمونه مورد نیاز 
باشد و با توجه به روش تحقیق و می« عدم دسترسی به برخی بخشهای جامعه آماری« »عدم پوشش کل جامعه آماری»

خوشه ای و  به صورته را است. بدین منظور ابتدا کل جامع ایروش خوشه ای چند مرحله  نمونه گیری به نوع آن
تصادفی  به صورتای تعیین نموده و در نهایت انتخاب نمونه ها ی کرده و سپس برای هر طبقه سهمیهسهمی، تقسیم بند

( تقسیم و سهم 9منطقه شهرداری) شکل 92غیر سیستماتیک انجام شده است.برای انتخاب نمونه ها ابتدا شهر مشهد به 
اساس نسبت حضور حجمی مهاجرین  بر سهمی و به صورتتوزیع حجم نمونه یین گردید. نسبی هر منطقه از کل شهر تع

 شهرداری 2و  4و 8و 2بیشترین فراوانی پاسخگویان مربوط به منطقه انجام شده است.لذا خارجی در مناطق مختلف مشهد 
ا جمعیت سیال در این منطقه ثامن( نیز گرچه جمعیت ساکن نسبت به سایر مناطق کمتر است ام) 92در منطقه باشد. می

لذا تعداد  .زیاد است به خصوص آنکه بخش مهمی از مهاجرین به عنوان نیروی کار در این منطقه رفت و آمد دارند
به علت حجم پایین نمونه دارای  92منطقه نمونه در نظر گرفته شده برای این منطقه بر این مبنا محاسبه شده است. 

ها با استفاده از نقشه شهر ه بعد تعیین سهم خیابانهای اصلی در هر ناحیه بر اساس بلوكدر مرحل نبوده است. پاسخگو
باشد به پرسشگران میشهر مشهد  یسال به بالا 90 ینشامل ساکن یجامعه آمار ینکهبا توجه به امشهد انجام شده است.

مردان و زنان به نوبت انتخاب شوند  یاناز م یببه ترت یانپرسشنامه پاسخگو یلآموزش داده شده است که هنگام تکم
ها از شوندهپرسش همچنینزوج متعلق به زنان خواهد بود.( یفرد پرسشنامه متعلق به مردان و شماره ها ی)شماره ها

 .ده اندمغازه داران و مشاغل مختلف انتخاب ش ، ینساکن ، اقشار مختلف جامعه
  



 3/ دان مشهدی نسبت به مهاجرین خارجی مقیم مشهدنگرش شهرون بررسی

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 گانه شهرداری 09دی مناطق موقعیت شهر مشهد و تقسیم بن -0شکل 

 خصوصیات جمعیتي اتباع و مهاجرین خارجي در محدوده مورد مطالعه
تعداد کل مهاجرین و پناهندگان خارجی که به طور  9طبق اطلاعات اخذ شده از اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی

درصد را زنان تشکیل  02مردان و  درصد 48باشد که حدود مینفر  925289ثبت نام شده اند  قانونی در خراسان رضوی
طبق اطلاعات ارایه شده از سوی این اداره اکثر اتباع خارجی در مشاغل کارگری در فعالیتهای ساختمانی،  .دهندمی

باشند. در تولیدی و خدماتی اشتغال به کار دارند. اکثر این مهاجرین در مشاغل سخت  مشغول به کار می کشاورزی،
 باشد.میمهاجرین خارجی اطلاعاتی دردسترس نخصوص سطح تحصیلات 

آمار دقیقی از تعداد اتباع خارجی مقیم در ایران منتشر نشده است. طبق اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین 
انجام  9299که در سال  (7آمایش خارجی در استانداری خراسان رضوی براساس توزیع مدارك شناسایی پناهندگان )

عمدتا  هاآنهزار تبعه خارجی در استان خراسان رضوی حضور داشته اند که تمرکز سکونتی  905لغ بر شد جمعیتی با
جام بوده است. مهاجرین خارجی که دارای مدارك شهر تربتدر مهمان ٪2در مرکز استان یعنی شهر مشهد و (98٪)

ه صورت غیر مجاز عمدتا در حاشیه های شهر به صورت مجاز و فاقدین مدرك شناسایی معتبر بباشند میاقامتی معتبر 
برابر تعداد اتباع  4شود حدود میمشهد و شهرکهای اقماری و تعدادی از روستاهای استان سکونت دارند. پیش بینی 

در شهر مشهد اتباع افغانی عمدتا در شرق و  مجاز اتباع افغانی به طور غیر قانونی و غیر مجاز در استان اقامت دارند.
 حاشیه ای شهر سکونت دارند.  مناطق

 اجتماعي پاسخگویان -هاي جمعیت شناختي و اقتصادي ویژگي

  زیع جنسي و وضعیت تاهل پاسخگویانتو
را زنان  49.6از آنان را مردان و  % 4/05نفر بوده است.  829تعداد پرسش شوندگان یا پاسخ گویان در این پژوهش 

باشند.اکثر قریب به بی همسر می % 2هرگز ازدواج نکرده و  %2877ی همسر7 پاسخ گویان دارا % 2972دهند. تشکیل می
 بیشترین درصد مربوط به گروه دارندگان مدرك تحصیلی سیکل و ، اتفاق پاسخگویان باسواد بوده و ازنظر تحصیلات

 باشند. می % 2/07دیپلم با 

                                                      
 . 31/1/32، مورخ 1553/22. اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، نامه شماره 3
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د. با این حال از میان کسانی که پاسخ به سوال پاسخگویان حاضر به اظهار نظر در مورد درآمد خود نشده ان % 0274
پاسخگویان درسطح درآمد ماهانه  ٪4270هزار تومان درماه درآمد دارند.  055کمتر از  % 2274درآمد خویش داده اند 

 هزارتومان قرار دارند. 755تا 055

 وضعیت محل سکونت پاسخگویان

« ناپایدار»و « متوسط»، «پایدار»به سه دسته 9رداریمناطق مختلف شهر مشهد از نظر سطح توسعه یافتگی وبرخو
پاسخگویان  % 9074باشند و میپاسخگویان در مناطقی زندگی می کنند که ناپایدار  % 2779تقسیم شده اند. بر این اساس 

 (.9ساکن مناطق پایدار می باشند ) جدول
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح پایداری منطقه سکونت - 0جدول 

 
 
 
 
 
 

ه سه فراوانی تعداد پاسخگویان در مناطق مختلف شهر مشهد براساس حجم مهاجرین خارجی موجود در مناطق ب
پاسخگویان در مناطقی ساکن هستند که  % 2272تقسیم گردیده اند. « حجم بالا»، «حجم متوسط»، «حجم پایین»دسته؛ 

باشد که البته ایجاد این شرایط مربوط به روش انتخاب نمونه ها می باشد.بالا می هاآنحجم حضور مهاجرین خارجی در 
 (.2تر است انتخاب گردیده اند ) جدولاجرین خارجی در آنجا پررنگمه صورت سهمی از مناطقی که حضور اتباع وه ب

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب حجم مهاجرین خارجی در منطقه سکونت -7جدول 

 

 

 

 

 

 

 یافته هاي تحقیق

 نگرش شهروندان مشهدي نسبت به مهاجرین  خارجي مقیم مشهد

اقتصاد، بهداشت، ترافیک، سوالاتی را که در پرسش نامه به سنجش نگرش شهروندان در شهر مشهد به موارد 
با توجه به اینکه هر یک از سوالات تحقیق، سطح خاصی از دسته بندی شده اند.  های اجتماعیسکن و آسیبآموزش، م

امتیازی در نظر  ، منفی( -یکسان نیست،  برای هر سوال براساس جهت سنجش) مثبت هاآنسنجند و شدت نگرش را می
استاندارد گردیده است.  لذا این امتیاز  955در ماخذ گرفته شده است. با توجه به متفاوت بودن امتیازات، نمره هر سوال 

به  011امتیاز نسبت به مهاجرین خارجی بوده و امتیاز صفر به منزله نگرش منفي باشد.در تغییر می 955از صفر تا 
 (. 2به آنان می باشد) جدولمنزله نگرش بسیارمثبت 

                                                      
 توصیفی شرو ( صورت گرفته است، در این پژوهش به3188تقسیم بندی مناطق شهر مشهد بر مبنای پژوهش انجام شده توسط ابراهیم زاده و همکاران ). 3

 و اقتصدادی کالبددی، درابعاد اجتماعی،ی برخوردار شاخصهای زیابی بهارپراکندگی ضریب و عاملی تحلیل کمی همچون های مدل از استفاده با و تحلیلی  –
 است. شده پرداخته مشهد، شهر محیطی – زیست

 فراوانی نسبی فراوانی شاخص
 15.4 999 (92-95-9-7-9مناطق پایدار)

 45.4 328 (99-8-2-2مناطق متوسط)
 38.9 281 (92-0-4-2مناطق ناپایدار)

 0.3 2 بدون پاسخ

 955 822 جمع

 فراوانی نسبی فراوانی شاخص
 16.6 925 ( 92-99-95-9-9مناطق با حجم پایین مهاجرین)

 19.8 143 (92-7-2مناطق با حجم متوسط مهاجرین)
 63.3 457 (8-2-0-4-2مناطق با حجم بالای مهاجرین)

 0.3 2 بدون پاسخ
 955 822 جمع
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 نسبت به مهاجرین خارجی هاآننحوه سنجش امتیازات  پاسخگویان درخصوص نگرش  -9جدول

طبقه 
 متغیر

 شرح  متغیر
جهت 
 سنجش

 امتیازات گزینه ها
خیلی 
 کم

 زیاد متوسط کم
خیلی 
 زیاد

 اقتصادی

میزان تاثیرمهاجرین در سرمایه گذاری برای ساخت و 
 ساز

 مثبت

0 5 10 15 20 

 20 15 10 5 0 میزان تاثیرمهاجرین در سرمایه گذاری برای صنعت
 20 15 10 5 0 اثیر مهاجرین درتجارتمیزان ت

 20 15 10 5 0 میزان تاثیرمهاجرین درنیروی کار
 20 15 10 5 0 میزان تاثیر مهاجرین در انجام مشاغل سخت

 0 5 10 15 20 منفی میزان تاثیرمهاجرین در اشغال فرصتهای شغلی

 بهداشتی
 0 5 10 15 20 منفی ها میزان تاثیر مهاجرین درشیوع بیماری

 20 15 10 5 0 مثبت بهداشت فردی مهاجرین
 0 5 10 15 20 منفی میزان تاثیر مهاجرین در ترافیک شهر ترافیکی

 آموزشی
 0 5 10 15 20 منفی میزان تاثیرمهاجرین در اشغال فضای آموزشی

میزان تاثیر مهاجرین درایجاد فرصت های جدید 
 آموزش

 20 15 10 5 0 مثبت

 0 5 10 15 20 منفی یرمهاجرین درکمبود مسکنمیزان تاث مسکن
آسیبهای 
 اجتماعی

 میزان تاثیرمهاجرین در ایجاد جرم وجنایت وبزهکاری
 منفی

20 15 10 5 0 
 0 5 10 15 20 میزان تاثیر مهاجرین درایجاد فساد اخلاقی

  -ريگاذا)سارمایه نگرش شهروندان نسبت به نقش  مهاجرین  خارجي در خصوص مسایل اقتصاادي
 تجارت(  -نیروي کار

طبق بررسی های انجام شده توسط نگارنده، تاثیر مهاجرین خارجی بر عرصه مسایل اقتصادی یکی از دغدغه های 
خارجی ولین بوده است. بیشترین مقالات و تحقیقات انجام شده در ایران نیز در مورد تاثیر مهاجرینئعمده مردم و مس

 ست. حول محور مباحث اقتصادی بوده ا
 باشد.در خصوص مسایل اقتصادی مینشان دهنده نوع نگرش شهروندان مشهدی به تاثیر مهاجرین خارجی  4جدول 

پاسخگویان معتقدند مهاجرین خارجی تاثیری در حد خیلی کم و کم بر رونق سدرمایه گدذاری در بخدش  %  47 -
 باشند. معتقد به تاثیرگذاری زیاد و خیلی زیاد می % 2974ساختمان دارند. 

 % 2شهروندان معتقدند تاثیر مهاجرین خارجی در سرمایه گذاری های صنعتی زیاد است. بیش از  % 94حدود  -
 باشند.معتقدند تاثیر گذاری مهاجرین خارجی در سرمایه گذاری بخش صنعت کم و خیلی کم می

بوده و  تراسخگویان موافقنظر پ ، درخصوص تاثیرگذاری مهاجرین خارجی بر امر رونق تجارت وبازرگانی -
 باشند. کم و کم میخیلی تاثیر نیز موافق % 2474باشند. موافق تاثیر خیلی زیاد و زیاد آنان در این امر می 2972%
( موافق این هستند که وجود مهاجرین خارجی تاثیر بسیار قوی بر بازار % 8972قریب به اتفاق پاسخگویان) -

 نیروی کار دارد. 
 باشد.شهروندان مشهدی عمده تاثیرگذاری مهاجرین خارجی در بازار کار مربوط به مشاغل سخت میاز نظر  -
 باشد.شهروندان معتقدند وجود مهاجرین خارجی بر انجام کارهای سخت دارای تاثیر زیاد وخیلی زیاد می 7272%
 %9272شغلی در شهر دارند.  هایپاسخگویان معتقدند مهاجرین خارجی تاثیر زیادی بر اشغال  فرصت % 2077 -

 های شغلی توسط مهاجرین را قبول ندارند.اشغال فرصت
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 در خصوص مسایل اقتصادیتوزیع فراوانی نگرش شهروندان مشهدی به تاثیر مهاجرین خارجی  -4جدول 

 شاخص
تاثیر بر سرمایه 
 گذاری مسکن

تاثیر  بر سرمایه 
 گذاری صنعتی

تاثیر بر 
 تجارت

تاثیر بر بازار 
 وی کارنیر

تاثیر بر انجام 
 کارهای سخت

تاثیر بر اشغال 
 های شغلیفرصت

 270 577 972 972 2972 24 خیلی کم
 777 279 279 9079 2979 24 کم

 2979 9278 9279 2272 2277 2570 متوسط
 2272 2272 2279 29 7 9278 زیاد

 2272 4278 4278 9572 078 878 خیلی زیاد
 955 955 955 955 955 955 جمع

 نگرش شهروندان نسبت به نقش مهاجرین خارجي در خصوص مسایل  بهداشتي 
تاثیر مهاجرین خارجی بر روی وضعیت بهداشتی در جامعه میزبان مقوله ای است که در ایران کمتر مورد بررسی 

یازهای بهداشتی قرارگرفته است. بیشترین مطالعات و بررسی های انجام شده بر روی وضعیت بهداشتی این مهاجرین و ن
بهداشتی مهاجرین و تاثیر آنان بر مسایل بهداشتی به در خصوص وضعیت مشهد و سلامت آنان بوده است. اما نظر مردم 

ها در شهر دارند. پاسخگویان معتقدندکه مهاجرین خارجی نقش زیادی در شیوع بیماری% 24حدود شرح زیر است. 
نظر خاصی در خصوص وضعیت بهداشت فردی  از پاسخگویان % 47دود ح اند.اعتقادی به این امر نداشته % 2479

آنان نیز  % 9072باشد. معتقدند که بهداشت فردی مهاجرین خارجی بدون مشکل می % 2274اند. مهاجرین خارجی نداشته
 (0باشند )جدولمعتقد به نامناسب بودن وضعیت بهداشت فردی مهاجرین می

 در خصوص مسایل بهداشتیروندان مشهدی به تاثیر مهاجرین خارجی توزیع فراوانی نگرش شه -0جدول 
 وضعیت بهداشت فردی مهاجرین خارجی هابر شیوع بیماری تاثیر مهاجرین شاخص

 9478 278 خیلی کم

 2978 9874 کم

 4772 4978 متوسط

 9570 9779 زیاد

 478 9072 خیلی زیاد

 955 955 جمع

 

 آموزشي، ترافیکي و مسکن جرین خارجي در خصوص مسایلنگرش شهروندان نسبت به نقش مها
 اند. پاسخگویان تاثیر گذاری مهاجرین خارجی بر اشغال فضاهای آموزشی و امکانات مربوطه را زیاد دانسته % 2470
 از پاسخگویان معتقدند مهاجرین خارجی تاثیری بر ایجاد فرصت های آموزشی جدید در شهر ندارند.  % 8274

از پاسخگویان اعتقاد دارند مهاجرین خارجی تاثیر  % 45اثیر مهاجرین خارجی بر ترافیک حدود در خصوص ت
از  % 0772زیادی بر افزایش شلوغی شهر و ترافیک آن دارند. در مورد تاثیر مهاجرین بر کمبود مسکن در مشهد

 .(2پاسخگویان معتقدند آنان تاثیر بسیار زیادی بر کمبود مسکن داشته اند ) جدول
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر مهاجرین بر مسایل  آموزشی، ترافیکی و مسکن-6جدول 

 شاخص
 تاثیر مهاجرین بر 
 اشغال فضای آموزشی

تاثیر مهاجرین بر ایجاد 
 های آموزشیفرصت

تاثیر مهاجرین 
 بر ترافیک

تاثیر مهاجرین بر 
 کمبود مسکن

8702072074272 خیلی کم

97287992799272 کم

45987049722079 متوسط

77227792472 2872 زیاد

87297099742279 خیلی زیاد

955955955955 جمع
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 نگرش شهروندان نسبت به نقش مهاجرین خارجي در خصوص آسیب هاي اجتماعي
ر آنا بر مسایل اجتماعی و توان گفت پس از تاثیر مهاجرین خارجی یکی از مهمترین مباحث مطرح شده تاثیمی

 باشد. مطالعات متعددی نیز در این خصوص در ایران انجام شده است.میآسیب های اجتماعی 
پاسخگویان  % 2279 دهدنشان می تاثیر مهاجرین خارجی بر افزایش جرم و جنایتنگرش مردم مشهد در مورد 

پرسش شونده ها اعتقاد دارند  % 08شهر دارند. حدود  معتقدند مهاجرین خارجی تاثیر زیادی بر شیوع جرم و جنایت در
 (.8مهاجرین خارجی تاثیر زیاد و خیلی زیادی بر افزایش فساد اخلاقی در شهر دارند )جدول

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر مهاجرین بر آسیب های اجتماعی - 2جدول 

 مهاجرین بر افزایش فساد اخلاقی تاثیر تاثیر مهاجرین بر افزایش جرم وجنایت شاخص

477077 خیلی کم

7799570 کم

22702272 متوسط

29782879 زیاد

24722579 خیلی زیاد

 955 955 جمع

 

  جمع بندي نگرش شهروندان در خصوص متغیرهاي مختلف
 اي اجتماعيمربوط به متغیر آسیبه مشهدي بیشترین نگرش منفي شهرونداندر یک جمع بندی میتوان گفت 

های اجتماعی )جرم وجنایت از پاسخگویان نظر مثبتی نسبت به مهاجرین از حیث تاثیرگذاری بر آسیب %2478باشد. می
و مفاسد اخلاقی( ندارند. بنابراین اکثریت پاسخگویان معتقدند مهاجرین تاثیر زیادی بر روی ایجاد آسیب های اجتماعی 

 دارند.
از پاسخگویان معتقد به تاثیر  % 2274باشد.  میجرین در امر آموزش نیز چندان مثبت ناز نظر پاسخگویان تاثیر مها

 باشند.میمنفی مهاجرین خارجی بر روی مسایل آموزشی 
نگرش منفی دارند. اما نگرش پاسخگویان  % 0872در خصوص متغیر مسکن این امر با شدت کمتری مطرح است و  

آنان در این زمینه نگرش مثبتی نسبت به  %28که مثبت میل نموده به نحویی به سمت در زمینه متغیرهای اقتصاد
 (. 7مهاجرین خارجی دارند ) جدول 

 نسبت به مهاجرین خارجی برحسب  هاآنامتیازات  پاسخگویان درخصوص درجه نگرش  -8جدول 
 بندی طبقه ای متغیرهاگروه

 گروه متغیرها

 نگرش

نگرش 
 منفی

نگرش مایل 
 به منفی

ش نگر
 متوسط

 نگرش مایل
 به مثبت

نگرش 
 مثبت

 279 2479 2570 9979 572 متغیرهای اقتصادی
 1 19.9 41.4 25.5 12.2 متغیرهای بهداشتی

 5.1 12.5 44.2 27.4 10.8 متغیرترافیک
 0.3 10.5 26.7 47.6 14.8 متغیرهای آموزشی

 3.6 12.2 26.6 33.9 23.7 متغیر مسکن

 5.5 11.4 18.4 31 33.7 متغیرهای آسیب اجتماعی
مجموع متغیرهای مربوط به 

 سنجش نگرش
0.8 31.3 59.8 7.9 0.1 
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نماید.  به سمت منفی میل می % 22توان گفت نگرش کلی پاسخگویان به مهاجرین خارجی حدود در مجموع می
  (.9باشد ) جدول میبه سمت مثبت  % 7مردم نسبت به آنان بی نظر و  % 25نگرش حدود 

توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب امتیاز نگرش نسبت به مهاجرین خارجی -1جدول   

 فراوانی نسبی ازکل نگرش
 577 نگرش منفی

 2972 نگرش مایل به منفی
 0977 بی نظر

 879 نگرش مایل به مثبت
 579 نگرش مثبت

 955 کل

 «ه مهاجرین خارجيسطح نگرش پاسخگویان نسبت ب»تحلیل رگرسیوني  رابطه متغیرهاي مستقل  با 
با استفاده از تحلیل دو متغیری و چند متغیری به بررسی رابطه میان متغیرهای دخیل در  از پژوهشاین قسمت در 

تحقیق و چگونگی تأثیرگذاری تک به تک و نیز همزمان متغیرهای مستقل) ویژگیهای جمعیت شناختی و اقتصادی 
متغیر وابسته از  شود.میپرداخته  "ویان نسبت به مهاجرین خارجینگرش پاسخگ"( بر متغیر وابسته هاآناجتماعی 

حاصل جمع امتیازات گویه های مربوط به سنجش نگرش پاسخگویان بدست آمده و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته 
 ،باشندمی 9بیاست.  به منظور تبیین متغیرها در مرحله اول با توجه به اینکه هر دو متغیر )مستقل و وابسته( از نوع ترتی

به تحلیل تأثیر تک به تک  2های آماری کای اسکوئر، فی و کرامرزعلاوه بر رسم جداول دو بعدی با محاسبه آزمون
به بررسی  2در مرحله بعد با کمک گرفتن از تحلیل رگرسیونی. متغیر وابسته پرداخته شده است های مستقل برمتغیر

 شود. ابسته و اینکه کدام یک از متغیرها بیشترین تأثیر را دارد، پرداخته میهمزمان تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر و
جنسیت »دهد که متغیرهای؛ نشان می« سطح نگرش»نتایج تحلیل دو به دو متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 

ن ازحیث حجم مهاجری -منطقه سکونت پاسخگو»، «ازحیث سطح برخورداری -منطقه سکونت پاسخگو»، «پاسخگو
سطح نگرش ودیدگاه پاسخگویان نسبت به » دارای رابطه معنی دار با متغیر وابسته « سن پاسخگو»، و «خارجی

نیز بر متغیر « شغل پاسخ »درنظر بگیریم متغیر % 95باشند. البته در صورتیکه سطح اطمینان را  می« مهاجرین خارجی
 (.95وابسته موثر نشان می دهد )جدول 

 سطح نگرشبررسی سطح معنی داری رابطه متغیرهای مستقل با تایج اعمال آزمونهای آماری خلاصه ن  -05جدول 
 پاسخگویان به مهاجرین خارجی

 متغیر مستقل 
 آزمون کرامرز آزمون فی آزمون کی دو

 سطح معنی داری مقدار سطح معنی داری مقدار سطح معنی داری مقدار
 57545 57997 57545 57997 57545 957524 جنسیت

 570575 57582 570575 57952 570575 87289 وضعیت تاهل

 57404 57592 57404 57972 57404 247928 تحصیلات
 57524 57958 57524 57902 57524 927222 منطقه سکونت)سطح برخورداری(

 57597 57992 57597 57925 57597 977422 منطقه سکونت)حجم مهاجرین(

 57552 57999 57552 57258 57552 257282 سن

 57245 57589 57245 57589 57245 47022 مذهب

 97555 57549 97555 57597 97555 27898 قومیت
 57570 57922 57570 57248 57570 227992 شغل
 57779 57572 57779 57944 57779 27050 درآمد

                                                      
1.Ordinal 
2.Chi-Square, Phi, Cramer’s V 
3. Regression 
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حاکی از معنی  «ن خارجیسطح نگرش نسبت به مهاجری» و «جنسیت پاسخگویان»محاسبه شده برای رابطه کی دو 
جنسیت پاسخگو با میزان و نوع نگرش به مهاجرین داری رابطه مذکور می باشد. لذا فرضیه پژوهش در مورد رابطه 

مردان دارای نگرش منفی تری نسبت به زنان در خصوص  دهدمیشود. این امر نشان خارجی مورد تایید واقع می
 نماید. یشتر به سمت بی نظر میل میباشند. و نگرش زنان بمهاجرین خارجی می

 «سطح نگرش نسبت به مهاجرین خارجی»  و  «وضعیت تاهل پاسخگویان » محاسبه شده برای رابطه کی دو 
. 57057با سطح معنی داری  289/8کی دو محاسبه شده برابر با معنی داری رابطه مذکور می باشد. در اینجاعدم حاکی از 

 شود.وضع تاهل افراد  با  نوع نگرش به مهاجرین خارجی رد می ابطه لذا فرضیه پژوهش در مورد ر
حاکی از معنی  «سطح نگرش نسبت به مهاجرین خارجی » و  «سن پاسخگویان » محاسبه شده برای رابطه کی دو 

در  وهشضیه پژاست. لذا فر 57552با سطح معنی داری 282/25کی دو  محاسبه شده برابر باداری رابطه مذکور می باشد. 
شود. بنابراین می تایید% 0با خطای کمتر از سن پاسخگویان با جهت و نوع نگرش  به مهاجرین خارجی مورد رابطه 

 ترنسبت به مهاجرین خارجی منفی آن ها کاسته شده و نگرش هاآنابد از نگرش مثبت یسن افراد افزایش می قدرچهر
 .شود می

حاکی  «سطح نگرش نسبت به مهاجرین خارجی» و «لات پاسخگویانسطح تحصی»محاسبه شده برای رابطه کی دو 
. لذا فرضیه 57404با سطح معنی داری  928/24کی دو محاسبه شده برابر بامعنی داری رابطه مذکور می باشد. عدم از 

 شود.میزان تحصیلات افراد با نوع نگرش  به مهاجرین خارجی  رد  می پژوهش در مورد رابطه 
حاکی از  «سطح نگرش نسبت به مهاجرین خارجی »  و  «درآمد پاسخگویان » شده برای رابطه محاسبه کی دو 

. لذا فرضیه پژوهش 57779با سطح معنی داری  050/2کی دو محاسبه شده برابر باباشد. معنی داری رابطه مذکور میعدم 
 شود.می  رابطه سطح درآمد افراد  با نگرش آنان نسبت به مهاجرین خارجی  رددر مورد 

 عدم حاکی از « سطح نگرش نسبت به مهاجرین خارجی» و «شغل پاسخگویان » محاسبه شده برای رابطه کی دو 
می باشد. لذا  بالاتر، % 0کی دوجدول درسطح  ازکی دو محاسبه شده می باشد.  % 0در سطح  معنی داری رابطه مذکور

خارجی  مورد تایید قرار نمی گیرد. البته چنانچه سطح پذیرش شغل با نگرش به مهاجرین فرضیه پژوهش در مورد رابطه 
( حاکی از وجود رابطه متغیر شغل با متغیر  57570تقلیل دهیم نتایج جدول )کی دو با سطح معنی داری  % 95رابطه را به 

 تجاری وکارمندی، عبارت دیگرسطح نگرش صاحبان مشاغل صنعتیه بنگرش نسبت به مهاجرین خارجی می باشد.
 نماید.بیشتر به سمت منفی میل می

حاکی از  «سطح نگرش نسبت به مهاجرین خارجی» و «نوع مذهب پاسخگویان » محاسبه شده برای رابطه کی دو 
. لذا فرضیه پژوهش 57245با سطح معنی داری  024/4کی دو محاسبه شده برابر بامعنی داری رابطه مذکور می باشد. عدم 

 شود.نسبت به مهاجرین خارجی  رد  می هاآنافراد  با نگرش   نوع مذهب در مورد رابطه 
نیز  «سطح نگرش نسبت به مهاجرین خارجی» و  «نوع قومیت پاسخگویان » محاسبه شده برای رابطه کی دو 
. لذا 97555با سطح معنی داری  898/2کی دو محاسبه شده برابر بامعنی داری رابطه مذکور می باشد. عدم حاکی از 

 شود.نسبت به مهاجرین خارجی  با قاطعیت رد  می هاآننوع قومیت افراد  با نگرش  ه پژوهش در مورد رابطه فرضی
سطح نگرش نسبت به » و «ازنظر سطح برخورداری  -منطقه سکونت پاسخگویان» محاسبه شده برای رابطه کی دو 

با سطح معنی داری 222/92حاسبه شده برابر باکی دو  محاکی از معنی داری رابطه مذکور می باشد.  «مهاجرین خارجی
منطقه سکونت و کوچکتر می باشد. لذا فرضیه پژوهش در مورد رابطه  ترپایینجدول  کی دو است که از 57524

شود. میتایید  % 0با خطای کمتر از به مهاجرین خارجی   طح برخورداری( با جهت و نوع نگرشپاسخگویان ) از نظر س
منطقه سکونت پاسخگویان از نظر سطح پایداری پایین تر است نگرش آنان نسبت به مهاجرین خارجی یعنی هر چه قدر 

 .است ترمنفی
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سطح نگرش » و  «نظر حجم مهاجرین خارجی از -منطقه سکونت پاسخگویان» محاسبه شده برای رابطه  کی دو
با سطح  422/97دو  محاسبه شده برابر باکی حاکی از معنی داری رابطه مذکور می باشد.  «نسبت به مهاجرین خارجی

منطقه اشد. لذا فرضیه پژوهش در مورد رابطه بو کوچکتر می ترپایین جدول کی دو است که از 57597معنی داری 
 % 0به مهاجرین خارجی با خطای کمتر از   )از نظر حجم مهاجرین خارجی( با جهت و نوع نگرش سکونت پاسخگویان

ی ترباشد از نگرش منفیت دیگر مردم مناطقی که حجم مهاجرین خارجی در آنجا زیادتر میعباره بمی شود.تایید 
 نسبت به سایر ساکنین شهر در مورد مهاجرین خارجی برخوردار هستند.

سطح نگرش نسبت به مهاجرین » و  «نوع رابطه پاسخگویان با مهاجرین خارجی» محاسبه شده برای رابطه کی دو 
با سطح معنی داری 082/257کی دو  محاسبه شده برابر با  نی داری رابطه مذکور می باشد. در اینجاحاکی از مع «خارجی
پاسخگویان با  رابطهنوع باشد. لذا فرضیه پژوهش در مورد تر میو کوچک ترپایین کی دوجدول  است که از 57555

نتایج جدول نشانگر این است  شود.اقع میمورد تایید و % 0ت و نوع نگرش  به مهاجرین خارجی با خطای کمتر از جه
نماید و درصد کمتر به سمت منفی میل می هاآن، نگرش یان با مهاجرین خارجی بیشتر بودهکه هرچه رابطه پاسخگو

 نسبت به مهاجرین دارند. یترثبتزیادی از افراد با رابطه زیاد، نگرش م
 

 پیشنهاداتنتیجه گیري و 
رو هستند روبه ماهر،یمهن یا یدیکار  یروین یژهکار، به و یرویبا مشکل کمبود نکه  یصنعت یهاکشور یبرخ در

جنگ زده به  هایینکه از جهان سوم و سرزم یکار یروهایموارد ن یاریشده است. اما در بس یرفتهپذ یمهاجرت امر
 یطبا شرا یسهع در مقاوض یندارند )ا یادیز فرهنگی یهاتضاد یربا جوامع مهاجرپذ کنندیکشورها مهاجرت م ینا

کشورها  ینا یدر کنار مشکلات اقتصاد یفرهنگ یتضادها یندارد(. ا یرچشمگ یتفاوت یرانمهاجران از افغانستان به ا
 بها و احزاگروه یضدمهاجر از سو یغاتتبل یریگموارد موجب اوج یبا مهاجران ندارد(، در برخ ی)که اغلب ارتباط

شود و یا بسیار کم میگونه برخوردها و احساسات ضد مهاجر در کشور ایران یا دیده ن خوشبختانه اینشده است.  تندرو
در پی  ،اند و با وجود قوانین خاص و بعضا مشکل است. در عین حال بسیاری از کشورها مهاجرپذیری را هدفمند کرده

نون در ایران وجود دارد عمدتا به باشند. قوانین مهاجرتی که اکمیجذب مهاجرین خاص )سرمایه گذاران، نخبگان و...( 
  . باشدمیکارگر ماهر و یا نخبگان  ، نیروی متخصص ، روز و شفاف نیست و کمتر با هدف جذب سرمایه

در وضع فعلی اتباع خارجی نباید از  . تواند یک فرصت و یک امکان باشدمیحضور اتباع بیگانه در یک کشور 
ایران سرمایه گذاری بسیار گسترده در زمینه اتباع خارجی انجام داده و   .دید یک تهدید و یک محدودیت دیده شوند

از این سرمایه گذاری ها و مخارج استفاده  استشود. اما در بسیاری موارد نتوانسته میهمه ساله مخارج زیادی را متحمل 
این زیادی از  نخبگان و مندانی متخصص، هنرها. حتی در مواردی دشمن تراشی شده است. نیرودبهینه به عمل آور

استرالیا شده  اروپایی، آمریکای شمالی ومختلف جذب کشورهای  پاکستان و عراق( ،ستان) افغانکشورهای مهاجرفرست
 ما در جهت جذب این نیروها هدایت شود.میشوند. بایستی قوانین و افکار عموو می

 . تابعیت باید گامهای بلندی برداریم رسد در جهت اعطای جذب سرمایه و جذب متخصص و اعطایبه نظر می -

همسایگی با کشورهای نامبرده و قوانین ما به نحوی است که عمدتا فقیرترین و گرفتارترین افراد این کشورها  -
به کشور ما پناه آورده اند. در نتیجه بخش مهمی از افکار عمومی تصوری که از خارجی دارد، عبارت از فقدر و 

  . استرقابت در کار و اشتغال 

دهد درصد بالدایی از شدهروندان در اکثدر طبق بررسی های انجام شده نتایج نشان می ، با وجود همه این مسایل -
موارد نسبت به مهاجرین خارجی نه نظر منفی دارند و نه نظر مثبت. نگرش های منفی نیز در حدی نیست که به 

این یک نکته مثبدت و  . و یا نژاد پرست نیستند خلاصه آنکه مردم ایران خارجي ستیزمهاجر ستیزی بیانجامد. 
 دهد. تر را میبسیار مهم فرهنگ ماست.  این امر به دولت امکان برنامه ریزی آسان
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های دولت در جهت جذب اتباع خارجی باشد می تواند با تبلیغات و اطلاع رسدانی مثبدت افکدار اگر سیاست -
سیاست دولت در اخراج و راندن اتباع خارجی باشد با تبلیغات  عمومی را برای این جذب آماده کند. بر عکس اگر

تواند کار را سامان دهد. اما حضور کارگران ساده نیمه ماهر اتباع خارجی در بازار کار و اقتصادی ایدران منفی می
 ها را در نزد کارفرمایان تثبیت کرده است. زمینه های مثبت حضور آن 

رگونه تصمیم برای راندن اتباع خارجی از پهنه خراسان و شهر مشهد بایستی بدا در عین حال بایستی یادآور شد ه -
  . مطالعه و در نظر گرفتن تبعات اقتصادی این مساله همراه باشد

تواند تهدیدات را تبدیل به فرصت و محددودیت را تبددیل بده تغییر جهت سیاست دولتی و قوانین و تبلیغات می -
راه هم باید صبور بود و گام ها را با اطمینان برداشت و هم باید دقیق بود وساده لوحانه امکانات نماید. البته در این 

 برخورد نکرد تا عوامل تندرو به داخل کشور نفوذ نیابند. 

باید از این نظر عمدومی  ، خلاصه اینکه افکار عمومی آماده پذیرش سرمایه و نیروی کار و کلا افراد خارجی است -
فرهنگ ایران فرهنگ تساهل و پذیرش افراد خارجی  . فراهم آوردنیز ط ورود بهترین ها را در جهت بهبود شرای

 فقط در مواقعی خاص و تحت شرایط خاص ممکن است افرادی مغایر این فرهنگ عمومی عمل کنند.  . است
مکانات اقتصادی، اجنس، میزان سواد، ، سنشود مطالعات دقیقی از وضعیت مهاجرین خارجی از نظر پیشنهاد می -

 هاآنمذهب، گرایشات سیاسی، سوابق مبارزاتی زبان،  ، وضعیت مالی و فامیلی آن ها،  قومیت ، آموزش، مشاغل
انجام  انحرافات اجتماعی )درصد جرم و جنایت و حتی نوع جرم و جنایت آنان ( در کشورشان و وابستگی حزبی،

 شود.

 ابلیت پایشگری در این زمینه ایجاد گردد.بایستی بانک اطلاعاتی پایدار و با ق -

 . عملا ما هنوز در مرحله اولیه شناخت افراد خارجی و زمینه بهره برداری مناسب از این منبع نیروی انسانی هستیم
به امید  . اجتماعی و به خصوص اقتصادی از این امکان بالقوه به عمل آوریم، باید انواع مطالعات اعم از حقوقی

طالعات دقیق و با قانون گذاری و سیاست گذاری مناسب نه تنها از این منبع مهم استفاده کنیم بلکه آنکه با م
 بتوانیم روابطمان را با کشورهای همسایه و کشورهای مهاجر فرست بیش از پیش بهبود بخشیم.
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