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 چکیده
مناطقبهزادگاهشانازمعموالًخانوادهوخودوضعیتبهبودواشتغالمنظوربهروستاییانبرخی

بامقایسهدرپیشرفتودرآمدکسبامکانهاآنبرایتاکنندمیمهاجرتتهرانویژهبهشهری

همراهیافردیصورتبهکههستندتهراندراکنسمهاجراقوامازیکیهاترکمن.فراهمشودروستا

اندکردهمهاجرتاقتصادیوضعیتبهبودبرایخانوادهبا بامقصدجامعهدرمهاجر،افرادطبیعتاً.

هستندروهروبمشکالتی وترکمننگهبانانروی پیشمشکالتکیفیروشباحاضرپژوهشدر.

مصاحبهومشاهدهروشبانیازموردهایداده.استهشدبررسیاکباتانشهرکدرهایشانخانواده

روشتحلیلموضوعیبرایوشدهآوریجمعترکمنزنانومردانازنفر9بایافتهسازماننیمه

شهرکمقیمهایترکمنپژوهش،هاییافتهاساسبر.استقرارگرفتهاستفادهموردهادادهتحلیل

در درمقیماقوامسایروهاترکمنباروابطفامیلی،وانوادگیختعامالتوروابطحوزهاکباتان

هستندمواجهمشکالتیباشغلیحوزهدرنیزواکباتانشهرک . امکانحضور اعضایهمهعدم

خانوادهدرکنارنگهبان،محدودیتفضایمحلزندگیوشرایطنامساعدآن،عدمامکانخروجزن

اعضایخانواده،تعامالتمحدودبااعضاییتنگدلدرروستا،ترکمنازمنزلدرصورتنبودهمسر

درآمد پوششمتفاوت، و زبان دلیل به میزبان فقدانجامعه عدموشغلیامنیتاحساسکم،

است.مسائلازبیمهبرخیازبرخورداری

نگهبان.،مهاجرت،مسائل،تهرانترکمن،:واژگان کلید
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 مقدمه
زیادستایی،رونواحیهایویژگیاز بسیار میجلی،وهال)استمحرومیتوفقرمیزان

سیلطوفان،زلزله،وقوعاثردرشدیدتخریبوروستاهادرپذیریآسیبباالیمیزان(.148

نامناسب،پوشاکومسکن،سوادییاکمسوادیبیبیماری؛سوءتغذیه؛وگرسنگی؛غیرهو

،(سالمآشامیدنیآببهدسترسیعدمتی،غیربهداشفاضالب)غیربهداشتیزندگیمحیط

وبیکاریآینده،دربارهاطمینانعدم .استکشورروستاییانعمدهمسائلازبرخی...

فردادانندنمیکهکنندمیزندگیشرایطیدروندارندثابتیشغلروستاییانازبسیاری

.باشندانتظارداشتهراچیزهاییچهبایدشانخانوادهوخودبرای

وجغرافیاییمکاندربهترشغلییاشغلبهیابیدستمنظوربهاقامتمحلترک

پوروقاسمیکاظمی)استحاضرزماندرهاانسانجاییهجابعللنیترمهمدیگر،اجتماعی

شهرهادرزیرادارد،وجوداشتغالبرایبیشتریفرصتشهرهادر(.1392:117اردهائی،

تریوسیعومتنوعمجموعهاست،اصلیفعالیتیگانهکشاورزیکهروستاییمناطقبرخالف

روستاییجوانانازبسیاریمهاجرتباعثعاملهمین.داردوجوداقتصادیهایفعالیتاز

ودیاس)باشدشدهفراهمازقبلآنبرایالزمهایزمینهاینکهبدونشود،میشهرهابه

1377ویکرامانایک، :42 .شوندمیمواجهمتعددیمسائلبامقصددرجرمهاروستاییان(.

نیستمطلوبچندانهاآنبرایشهرهادرزندگیشرایط شهرهادرمناسبشغلیافتن.

معموالًکارهانوعاین.دهندانجامکنند،میپیداکهکاریهرمجبورندهاآنواستدشوار

داردنیزکمیمزد ندارندثابتیدرآمدواندمشغولموقتکارهایبههمبسیاری. برخی.

دیگرانکمکطریقازرازندگیومانندمیبیکارزیادیمدتبرایحتیمهاجران

شدتبهشهرهادرفقروبیکاریآیند،میشهربهروستاازبیشتریافرادچههر.گذرانندمی

شودمیبدترمناطقاینازحتیورسدمیروستاییمناطق درمجبورندفقیرمهاجران.

هایکانالآهن،راهخطکنارمانندکنندزندگیمناطقسایرازترپایینجایگاهیبانواحی

تسهیالتکهکنندمیزندگیمناطقیدرگاهی...وزبالهتخلیهمحلنزدیکفاضالب،

ایندرجمعیتتراکم.نداردوجودسالمآشامیدنیآبوفاضالبسیستمزباله،آوریجمع

کودکانویژهبهساکنانونباشدبهداشتیزندگی،محیطیشرایطاستهشدباعثنواحی

 (.54-1377:53ویکرامانایک،ودیاس)بگیرندقراربیماریوآلودگیمعرضدر



 بیان مسئله
ازدرآمدکسبوشغلبهدستیابیبرایکههستندجمعیتیهایگروهازیکیهاترکمن

نپژوهشبهمطالعهوبررسیگروهیازمردانوزناندرای.کردندمهاجرتتهرانبهروستا

 اکباتان شهرک در ساکن سالترکمن طی در پرداختیم. تهران تعدادشهر اخیر های

هابهشدتافزایشیافتهاست.ترکمن اندهبرایکاربهتهرانمهاجرتکردههاییکترکمن

 کامالً اقوام یکیاز همسردرونکه و در دلیلهستندانمرزهایایرحاشیه بیکاریوبه

ژهتهرانمهاجرتبزرگبهویهایشانبهسمتشهرتاییمحلزندگیآبیدرنواحیروسبی
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کرده پژوهشاند. مورد مهاجر شهگروه شغلنگهبانیمشغولدر اخیراًرکاکباتانبه اند.

ایبرخوردارازپوششبیمههاآندهشود.اغلبکهواژهخادمبهجاینگهباناستفاشدمقرر

اندکخود حقوق بخشعمده و مینیستند خانواده برای زندگیرا شرایط درفرستند.

شانموجبینحالبیکاریدرمحلسکونتقبلیشهرکاکباتانچندانمناسبنیست،باا

 اززندگیدرتهرانشدهاست.رضایت

اهلعمدتاًمهاجران و کالگوگالن شهرستان در واقع صوفیان استانروستای له

هستندگلستان ترغیباینجادرکارومهاجرتبهنیزراخودیهایهمشهرسایرهاآن.

باچهمشکالتهایشانهاوخانوادهموردنظرماایناستکهبدانیمترکمنپرسشکنند.می

وجوددارد.هاآنرویهایپیشآیاراهکاریبرایخروجازبحراناند.وکمبودهاییمواجه

بیکاریدم وبرخیدیگرازمشکالتازآبیآبیوکمرروستا،بیهاجرتازروستابهشهر،

دالیلیهستند ترکمنجمله باعثمهاجرتروستاییان شدهکه شهرها سایر تهرانو به

 است.

مهاجرتترکمن تهرتصور به چارقدهایرنگینوها با ترکمن زنان مشاهده و ان

لباس هایتنگتا وهریکبچهقوزکپا دستدردستبچهایبهبغلوبادستدیگر،

زنانترکمنشبدیگربسیارتعجب برانگیزبود. وقارخاصهادرمحوطهشهرکاکباتانبا

اززنانیابد،ساکناندرمحوطهپایانمیوآمدرفتهاکهروند.شبیکبانویترکمنیراهمی

عبورهاآنازکنارکنند.وقتیونفسیتازهمیآیندبیرونمیبسیارکوچکخودیهااتاق

متوجهمیمی ازدیگرانمیشویمکهکنیم، چگونهنگاهخودرا توجهکسیدزدندتا مبادا

فرزندزنانشود. کنارهمسرو قلبشهرکاکباتاندر کنندزندگیمیخوددر دراغلب.

شهرک محوطه در روز نمیطول دیده ترکمنی زن هیچ دهانآ،شود، همان یهااتاقر

می بهسر پرسشیکهمطرحمیکوچکخود برند. ایناستکهرضایت، ،یخوشدلشود

نیازها مشکالتنارضایتی، و مسائل هاآنو سویدیگر از عادتبهمردانچیستو که

اینشرایطچگونهمییکجانشینینداشته در اند، وتوانندبه عصرها روزها، عنواننگهبان،

،آیندینندوبههریکازساکنانکهمیهابنشهایآپارتمانهادرجلویدربورودیشب

 و کنند وبدینترتیبسالم بگذرانند.روز را نظافتسشبخود آن بر اختمانوعالوه

راین،زیرادرغیوبرایرفعمشکالتساختمانتالشکنندتحملرارجوعاربابنارضایتی

دهند.وضعیتفوقبراییکخانوادهترکمنکهبهطورکاملستمیصورتکارخودراازد

ایبسیارپیچیدهولهشیوهزندگیخودرادگرگونکردهوبرایکاربهاینجاآمدهاست،مسئ

آیند.چگونهبااینمسائلکنارمیتاحدیدردناکاست.عالوهبراینفرزندان



 های پژوهش پرسش
کهاستاینرحاضپژوهشاصلیهایپرسش

 هستند؟مواجهمشکالتیچهباتهراندرنگهبانانترکمن .1

 است؟دادهقرارهاآنرویپیشراهاییفرصتچهتهران،درکاروزندگی .2
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 پدیدآوردهاست؟هاآنهاییرابرایتهرانچهتهدیددرکاروزندگی .3

ضعفقوت .4 و ترکمنها کار های در ها برای خهاآنتهران و همسر شانانواده،

 چیست؟

اصوالًهاآنکنند؟آیاهاکوششمیحلشدندرجامعهتهرانیهابرایآیاترکمن .5

میانتهرانیتمایلیبهحلوجذب دارند؟براساسچهمالکشدندر هاهاییترکمنها

 ؟کنندپندارندکهدرآنزندگیوکارمیایمیخودراجداازجامعه



 پیشینه پژوهش

مطا  ؛2009همکاران،و1پوستن)مهاجرتبرمؤثرعواملدربارهپیشینلعاتعمده

1394صحنه،ورجایی؛2،2011میکائیلیدز مقصدیامبدأجامعهدرمهاجرتآثاریا(

1394همکاران،ومیرلطفی؛3،1998گریکو) است( بوده ،مهاجرتراننظصاحب.

مهاجرتمعتقدندهاآناند.اکثرکردهمطرحمهاجرتپیامدهایربارههایمتفاوتیددیدگاه

ومقصدودرهرشکلی تغییراتیهایشانمهاجرانوخانوادهوضعیتنیزسرانجامدرمبدأ

ثیروتأمهاجرتهابهپیامدهایاقتصادیدراکثرپژوهش(.1383:53)عفتی،آوردمیپدید

امامهاجرت؛کیدشدهاستتأ روستایی هایدهاخانووجوهارسالیبربهبودوضعیتاقتصادی

گذاردنیزآثارمهمیبرجامیسیاسیوفرهنگیاجتماعی،بهلحاظعالوهبرآثاراقتصادی،

کارحجمفقیرنشینروستاییمناطقازمردانطوالنیمهاجرت(.2014وهمکاران،)کوثر

اردیکهبهدلیلودرموکندمیدشوارراهاآناساسینیازهایرفعدهد،میافزایشرازنان

منزل از خروجزنان محلی، رعایتهنجارهایاجتماع به باالزام همسر( صورتنبود )در

یابد.عالوهبراینازجملهشود،شدترنجزنانافزایشمیهایبسیاریمواجهمیمحدودیت

 دیگر، ستاهاعاطفیزوجشکالتمآثار اثر در دوریکه یکدیگر میاز برخیکنبروز د.

پ کژوهشگران دریافتند بینیز طالق، افزایشنرخ با مهاجرت وه مشترک زندگی ثباتی

پاشیدگیخانوادهارتباطدارد.ازهم

بهعواملبسیاریازجملهمدتاستکه کودکانبرمهاجرتوالدینآثارموضوعدیگر

ارسالی میزانوجوه ازطرفزمانمهاجرت، سنوجنسکودکمهاجرفرد سن، و، پدر

.توجهبیشترمادر،اندازهوترکیبخانوادهوبستگانواندازهوماهیتمهاجرتبستگیدارد

مشکالت بیشتر(، مالی منابع به دلیلدستیابی بهداشتکودک)به آموزشو به والدین

رلبیشتریکیپدر،احتمالمهاجرتفرزنداندرآینده،کنتازعاطفیفرزنداندراثردوری

گیریدربارهموضوعاتمربوطبهفرزندانازجملهآثاراست.تصمیمازوالدینبر

1997)4ییولین ) پژوهشخود و روانیحمایتسیستممالی،فشارهایبردر

                                                           
1 Poston 
2 Michaelides 
3 Grieco 
4
 Lin & Yi 
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کردندمقصدجامعهدرمهاجرانشخصیروابطدرمشکالتواجتماعی تأکید 1موری.

استرسمنبعپنجمقصدجامعهدرکهاستمعتقدنیز(2،2005دسوزاازنقلبه2000)

مالی،مشکالتآگاهی،عدمزبانی،موانع:ازاندعبارتکهداردوجودمهاجرانسازگاریبرای

.روانیاختالالتواجتماعیهاینابسامانی

1390)بذرافشانونیاجعفری تأثیر)فرهنگیعواملنقشبررسیبهپیمایشیدر(

ایالمشهردرمهاجرانایتبررض(دینیهایگرایشواجتماعیهایشبکهپذیری،فرهنگ

پرداختند هاییافتهاساسبر. ومهاجرانرضایتبینداریمعنیرابطهپژوهشاین

دراجتماعیهایشبکهوجودمذهبی،هایگرایشمقصد،درپذیریفرهنگمتغیرهای

رفتاروصدمقومبدأبینفاصلهبهداشتی،امکاناتآموزشی،امکاناتاقامت،مدتمقصد،

راوابستهمتغیرتغییراتاز%65مجموعدرفوقمتغیرهایوداردوجودمقصددرمردم

کنندمیتبیین 1389)میناوارشاد. در( نیزونظری–اسنادیروشباایمطالعهنیز

نابرابریومهاجرتمتقابلرابطهبررسیبهموجودآماریهایدادهاساسبرثانویهتحلیل

.استچندبعدیوگستردهنابرابریومهاجرترابطه،بررسیایننتایجبراساس.اندهپرداخت

دروندرجمعیتپراکندگیچگونگیتغییرباعثتنهانهجمعیتیحرکاتکهمعنااینبه

نیز...وآموزشیجنسی،رفاهی،شغلی،ساختارهایدربلکهشودمیجغرافیاییمنطقهیک

وترپیچیدهرانابرابریشرایطخودنوبهبهنیزتغییراتاینازکدامره.کندمیایجادتغییر

میاننابرابریشهرگرا،توسعهالگوی.کنندمیفراهمموضوعتردقیقمطالعهبرایرازمینه

روزافزونومستمرطوربهراهاآنبینتوسعهشکافوزندگیکیفیتلحاظبهروستاوشهر

به،استکردهنفوذنیزعلمیهایتالشدرتوسعه،روندبودنشهرگرا.استدادهگسترش

شهردرجمعیتازدحامونشینیحاشیهترافیک،مانندشهریمشکالتازهموارهکهطوری

کمبودوروستاییاجتماعیمسائلیعنی،مهاجرتسویآنمشکالتولیشودمیبحث

موردکمترمناطقآندرزندگیکیفیتبودنپایینوخواهتوسعهومولدانسانینیروی

بیننابرابریوجمعیتنامتعادلتوزیع)نابرابریبعددواینکهیدرحال.گیردمیقراربررسی

.دارداهمیتبسیار(روستاوشهر

1392)نیاطیبیوشیخی رضایتبرمؤثرعواملبررسیبهایمطالعهدرنیز(

پرداختندتهرانشهربهمهاجرخانوارهای خانوار200رویبرکهپژوهشایناساسبر.

رابطهاست،شدهانجامسال10باالی(ان)فرزنددارای3،6،12مناطقدرساکنمهاجر

اجتماعیوضعیتورفاهیامکاناتازاستفادهمیزانومهاجرانرضایتبینمعناداری

داردوجودفرزندان درمانی،مراکز)رفاهیامکاناتازاستفادهمیزانچههرکهطوریبه.

خریدمراکزتغذیه،اماکنتفریحی،ورزشی، یافتهبهبودبیشترفرزندانوضعیتوبیشتر(

.اندداشتهبیشتریرضایتتهرانشهربهمهاجرتازمهاجران،باشد

عربنشینانحاشیهغریبگیوضعیتتحلیلبهپژوهشیدرنیز(1389)ربیعیوربانی

                                                           
1 Mori 
2 Desouza 
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نیزومجاورمحالتاهالیواصفهانشهرساکنانیعنیتربزرگاجتماعبهنسبت

پرداختندیکدیگربهنسبتنشینانحاشیه ضعیفسطحفوقپژوهشهاییافتهاساسبر.

صمیمی،ونزدیکاجتماعیروابطکممیزانومحلدیدنناامنمحل،دراجتماعیاعتماد

دهدمینشانراهاعربمحلهاجتماعیبافتچندپارگی محالتاهالیمنفیهایگرشن.

باالاجتماعیپایگاهصاحبافرادبااجتماعیروابطفقدانوسویکازهاعربمحلهبهمجاور

صرفاًنهواجتماعییافتادگجدابیانگردیگر،سویازساکناندرقومیهویتبودنقویو

.استشهریمحیطوفرایندهاازهاعربمحلهاهالیفضاییومکانییافتادگجدا

1394)همکارانوزاهدی اجتماعیطردتبیینوسنجشبهپژوهشیدرنیز(

عراقیوافغان)خارجیمهاجران پرداختنداصفهانشهردرمقیم( شاملآماریجامعه.

نیزتحقیقروشواصفهانشهرگانهچهاردهمناطقدرساکنغیرمهاجرومهاجرخانوارهای

ودارندمنابعبهکمتریدسترسیمهاجرانهایافتهاساسبر.استبودهکیفی-کمینوعاز

زمان،گذشتباکنند.راتجربهمیشدیدتریاجتماعیطردوتبعیضها،بومیبامقایسهدر

درسکونتبامهاجرانبلکهاستنرفتهبینازقومیواجتماعیهایتبعیضتنهانه

.کنندمیتجربهفیزیکیدطرباهمراهرااجتماعیطردمحروم،هایمحله

هایوستاازرهایفصلیمردانمهاجرتنیز(1383)عفتیهایپژوهشبراساسیافته

زانکارزنانروستایی،چهارمحالبختیاری،گلستانوکرمانشاهموجبافزایشمیسهاستان

هایکشاورزیوفعالیتکودکانخردسالوافرادمسنبهاشتغالهایجدید،پذیرشنقش

افزایشمسئولیتدرزمینهد افزایشاستقاللامداری، تغییرروابطخانوادگی، هایمختلف،

گیریشیوهزندگی،تغییردرروندتصمیمزنان،کسبقدرتواقتدارزناندرخانواده،تغییر

بهشبکهوسیعاقوام،هاآندرخانواده،بروزمشکالتمتعددبرایزنانروستاییووابستگی

وهمسایگانشدهاست.دوستان

( پژوهشخانی 1383نتایج نیز ) نشان داد مردان انفرادی مهاجرت مناطقکه از

گذاردنخانوادهوهمسردرروستاروستاییشهرستانبابل زنان،شودموجبمیوبهجا

وواحداقتصادیمدیریتخانواده برعهدهگیرند، حاکمیتفرهنگمردساالرروستا،امارا

حشود.میانگذاریکاملاختیاراتبهزنمانعوا دودیامکانتجربهالبتهغیبتمردانتا

تصمیم و میمدیریت زنان به را افزایگیری با و قدرتدهد مردان، مهاجرت زمان ش

زناندرامورگوناگونافزایشمیگیریتصمیم مشخصپیشینمطالعاتبرمروریبایابد.

.استنشدهانجامتهراندرترکمنمهاجرانمشکالتارهدربپژوهشیحالبهتاکهگردید

ارائهوتهراندرترکمنمهاجرانمسائلبررسیبرایاولیهگامیتواندمیحاضرپژوهش

.باشدزمینهایندرراهکارهایی
 

 میدان پژوهش
ترینویکیازبزرگتحقیقدرپژوهشحاضر،شهرکاکباتاناست.شهرکاکباتانمیدان

شهرداری5هایخاورمیانهاستکهدرغربتهرانوناحیهششمنطقهینشهرکترمدرن
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گرفته مربع94/5اینشهرکبهوسعتاست.قرار کیلومتر 45000استو جمعیتنفر

ازسمتشرقبهکویبیمهوشهرکآپادانا،ازشمالبهاتوبانتهراناکباتانشهرکدارد.

نمایشگاهصنایعه غرببه از بزرگراهکرج، ازجنوببه شهیدلشگریمحدودواپیماییو

.شدهاست

شهرکاکباتانبهلحاظتقسیم از فاز3بندیفضایی، هر است. تشکیلشده ازفاز

از ورودی هر است. ورودی تعدادی دارای بلوک هر و شده تشکیل بلوک تعدادی

داراینگهباناستکهها.هریکازورودیشودیمقهتشکیلطب12و5،7هایآپارتمان

دارد.برعهدههارانگهبانینظافتورودیوپخشنامهعالوهبر

بلوکاست3دارای3هستند.فاز3هایفازکنندگانپژوهشحاضر،نگهبانمشارکت

وجهشدیمکهاکثرهامتهاوورودیازهریکبلوکسؤالودیدارد.باوهربلوکچندینور

ازجملهتعدادوسالشروعبههاآندربارهاطالعاتیهستند.هیچرکمنت3هایفازنگهبان

ف بهثبتنرسیدهاست. گفتهشدکهاکثرنگهبانکار د.انترکمن1و3هایفازقطبهما

پژوهشهامواجهشدیم.دراینمبوداطالعاتدقیقدربارهنگهباندرابتداباکبدینترتیب

 روشگلوله از استفاده با تعدادیاز برساناناطالعبرفیبا عالوه اینبامصاحبهکردیم. ر

انجاهایینیزمصاحبههاآنهمسران مشد. طایفهگوگالناینگروه بابرخیوانداغلباز

است.مستحکمبسیارهاآنکنند.رابطهخویشاوندیدرمیانهمسروفرزندخودزندگیمی

عمدتاًخویشاوندواهلیکروستاهستند.بههمین3و1،2هایهایورودینگهبانمثالً

پسازنگهبانانشبمهینکنند.درفصلتابستاندرلیلکمتراحساستنهاییوغربتمید

درزکهمعموالًنیهاآنکنندوهمسرانهابایکدیگرگفتگومیاتمامساعتکاری،درورودی

مشاهدهنفریدرمحوطه4الی3یهادستههایشبدردرنیمهشوند،طولروزدیدهنمی

یزنانترکمنبهراحت،دراینساعاتافرادکمتریدرمحوطههستند،ازاینرو.شوندمی

کنند.گفتگومیبایکدیگربهزبانترکمنی



 پژوهش روش
موردکیفیپژوهشروشحاضر،بررسیدر است. گرفته قرار آوریجمعبرایاستفاده

هاییافته.استشدهاستفادهمشارکتیمشاهدهویافتهسازماننیمههایمصاحبهاز،اطالعات

9بامصاحبهحاصلحاضر،پژوهش نفر مشاهده چندین و هایویژگیازبرخیاست.

استشدهبیان1شمارهجدولدرکنندگانمشارکت روشتحلیلتحلبرای. یلاطالعات،

یقهاازطرمقولهیک،تماتیایموضوعیلدرتحلمورداستفادهقرارگرفتهاست.1یموضوع

دق شناسادادهیقمطالعه 2،2006کوکرانو ی)فردشودیمییها :4 شاملفراینداین(.

.استهاآنلیوتحلهیتجزومقوالتمفاهیم،ها،دادهمجموعهبینمداوموبرگشترفت

موردرااولیههایایدهوپردازدمیهاآنمروروکردنپیادهها،دادهآوریجمعبهپژوهشگر

                                                           
1 tematic 
2 Fereday & Cochrane 
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بعد،مرحلهدر.شودمیاستخراجهادادهاز(یم)مفاهاولیهکدهایسپس.دهدمیقرارتوجه

ومختلفکدهایسازیمرتبشاملکهشودمیانجاممقوالتسطحدرهادادهلیوتحلهیتجز

استشدهشناساییمقوالتدرمرتبطکدهایهمهتلفیقوآوریجمع بعدیمرحلهدر.

-1،2006:93کالرکو )براوندهدارائهمقوالتدربارهتوضیحاتیتااستآنبرپژوهشگر

بریقتحقهایدادهیلتحلیلتسهیبرانیز2یوداکافزارمکس(.درپژوهشحاضرازنرم86

ییهاکهپاسخیافتادامهیهاتازماندادهآوریجمعاستفادهشدهاست.اساسرویهمذکور

اختیاردرپژوهشهاییافتهپایاندر)اشباع(.شدحاصلیکنندگانقبلمشابهبامشارکت

بپردازندآنبررسیبهنیزهاآنتاگرفتقراربررسیموردجامعهکلیدیمطلعان کاراین.

.گیردقرارتأییدیااصالحبازبینی،موردرساناناطالعتوسطهادادهشودمیموجب
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دارخانهتهران-متأهل

تأمین

اجتماعی
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دارخانهتهران1متأهل
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23زن 8
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(یموت)
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لیسانس

)علوم
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1 Braun & Clarke 
2 MAXQDA 
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 فامیلی و خانوادگی تعامالت و روابط
کنندمیزندگیتهراندرفرزندانوهمسرازدوربهعمدتاًاکباتانشهرکدرمقیمنگهبانان

تعدادبه)خانوادهاعضایاینکهیاروندمیروستابهادهخانودیدنبرایگاهیازهرو

آیندمیتهرانبه(تابستانفصلدرویژهبه)مدتیبرای(محدود مانعکهعواملیازیکی.

هایساختماننمایندگانممانعتشود،مینگهبانکناردرفرزندانومستمرهمسرحضور

اکباتاناستشهرکمسکونی درفرزندیکوهمسرباهمراهدارندهاجازفقطنگهبانان.

فرزندانوهمسرشود،بیشترنفریکازفرزندانتعدادکهصورتیدر.کنندشهرکزندگی

عامل.کنندمیموکولبعدهاسالبهراو...دومفرزندتولدبنابراین؛برگردندروستابهباید

بااتاقیدرهاآن.استآنعدنامساشرایطونگهبانانزندگیمحلفضایمحدودیتدیگر،

عمالًکهکنندمیزندگیهاپلهزیر(متر6درمترسانتی20ومتر1)متر7حدودمساحت

دکنمیدشوارراخانوادهاعضایباهمراهزندگیگذران آشپزخانهمساحت. درکهنیز

هازبالهگهدارینمحلبهحمامبراینگهبانان.استمتر5دارد،قرارمذکوراتاقمجاورت

به.استشدهتعبیههاییدوشاست،متعفنوآلودهبسیارکهفضاایندر.کنندمیمراجعه

درمبدأشهرستاندرمهاجران.استکمنفر4زندگیبرایمتر12نگهبانان،ازیکیگفته

باالباهاییخانه بسیارکوچکیفضایچنیندرزندگیتحملوکنندمیزندگیمتراژ

.استدشواررایشانب


12ازمنخانم.هستموآمدرفتحالدروکنمیمیزندگتنهانجایامن»

اینجاستماهش2ماه، دیگهجداییودوریما،مشکل. .خانوادهازدوری.

زنگهمشکوچکه،امبچهاآلن.نیستمشکلیدیگهپیشت،باشهکهخانواده

آنجامنکنهمیفکر.کنهمیاصدرامن،حیاطتوبیرونمیرههمش.میزنه

هستم آنجاهمیشهکنهمیفکربینه،میرامنومیرمروز4ماهیچون.

بچه.میشهناراحتکنه،نمیباورزنممیکههمتلفن.تهرانمیامبعد.هستم

ایناینجاکهسالچندین.دیگهداریمرامشکالتاینفهمه،نمیدیگهاست

(1رسانالع)اط«کنیممیزندگیطوری

بعضیولیباشند،شوهرشانپیشاینجابیانخواهندمیهاخانمهمهواال»

اینجابیادخانمخواهندنمیکههستندشوهرها «نمیادخوششاناینجااز.

(.4رسان)اطالع

نگذارههمنمایندهشایدولیهست،ینا» میدهگیرنمایندهبیشتر. میگه.

بیادخانمتخوادنمی 1)قایآهمین. ولی،بیارهزنشخوادمیدلش(

گذارندنمینشیساکناش،هنمایند میدنگیر. صداوسرداره،بچهمیگن.

کنهمی ولیکنه،زندگیباشه،شوهرشپیشخوادمیدلشهمزنش.

گذارندنمی اینجاگذارننمیاصالًباشی،داشتهکهبچهتادو. یکیهمین.

استکافی روستا]آنجا. تنهاسختِ[ «خوبهباشیشوهرتپیشاگر.

(.3رساناطالع)
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بعدسال.داشتبچهیکخودمرویهروبورودی.شوندمیناراحتساکنین»

آورددومبچه راشماخواهیمنمیمابره،اوگفتندساکنین. میادهیبچه.

بیرون ندارنددوستساکنین. میشهشلوغچشمجلویمیگن. نگهبانیا.

رندگذامیمجرد بچه1بافقطباشد،هممتأهلاگر. بچه1ازبیشتر.

(.2رسانعاطال)«شودنمی

برهاینجاازکنه،اندازپسخوبتانمیارهاینجارابچهدومینهمینواسه»

برهشوهرشباهمیشهبرایشهرستان، میارهرادیگهیکیآنجا. اینجا...

اگر.میارنیکی.میارنبعدسالدچنبیارن،اگر.نمیارنبچهاصالًبیشترشان

تاچهارتا،سه،تادویکی،شهرستان،توولی.برناینجاازبایدبیارن،بیشتر

.(3رساناطالع)«میارنرابعدینشده،سالیک.میارنهمپشت.میارن



.آوردمیوجودبهفرزندانوهمسربرایرامشکالتیروستادرخانوادهمردنبود

درکهاستاینمشکالتازدیگریکی.استمشکلترینمهمهمدیگربرایهاآنیتنگدل

منزلازخروجمحضبهونیستمهیاهمسربدونمنزلازترکمنزنخروجروستاامکان

.شودمیمواجه(دیگرانومادرشوهر)سایرینمخالفتبا(خانهملزوماتتهیهوخریدبرای)

بهاوبرگشتبرخانوادهاعضایکهشودمیموجبگاهیوادهمردخاننبودازناشیمشکالت

.کننداصرارروستا


براشونمیشهسختبیشتر» میشهسختخیلیباشن،داشتههمبچه.

میشهزیاداختالفات اینجابیامیگنشوهرشانبه. .کنیکارآنجاخوادنمی.

برنتنهاییتوانندنمیگیرن،میسختمادرشوهرشنیست،شوهرشچون

جایی تنهاییمیریکجانیست،شوهرتمیگنمادرشوهر. میشهسخت.

براشون خریدبرمتوانمنمیمیگهدوستم. دوستمخانهبرمتونمنمی. میگه.

میریکجا فالنِتنهایی. میگیرنایرادشونازخالصه. مشکلهمتنهایی.

(.رساناطالع)«هستدیگه



استزیادبسیارناقوامشاباهاترکمنقهعالوپیوند همسرانویژهبههاترکمن.

.هستندروستابهتهرانازوآمدرفتحالدرمدامودیدناقوام،یتنگدلرفعبراینگهبانان،

مهمانیبرایشاناقوامحضورازمانعهادرشهرکنیزترکمناقامتمحلفضایمحدودیت

.شودمیدیدوبازدیدو


بزنیم،حرفتلفنیباهاشوناگر.میشهبیشترنمایتنگدلهستیم،کهاینجا»

[اقوام]هاآنپیشآنجابریمخوادمیدلمان.میشهبیشترخیلیمانیتنگدل

.شهرستانبریممیگمشوهرمبههمخودمهاموقعبعضیاآلن.باشیم

(.3رساناطالع)«داریمزندگیداریم،خانهآنجا .آدممیشهتنگدل
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.میانروزیکهمبیاناگر،تنگِجاتونمیگن.بیانانندتونمیهاآناآلن»

خوابننمیدیگه کوچکاتاقیکآره،هتنگجاتونمیگننمیشه،جااصالً.

استپلهزیرداریم،طرفآنهم .سقفبهخورهمیسرتانبشینبلنداگر.

(.3رساناطالع)«اشآشپزخانهاینجا.بازخوبهاینجا

درستدستشوییوحمامکوچک،جامونبیادهمانم.کشهمیخجالتآدم»

نداریمحسابیو اتاقیکتوهمبانفرچندکهبینندمیراماساکنان.

(.9رساناطالع)«کشهمیخجالتآدمخوب.نشستیم



 (اکباتان شهرک در) یکدیگر با ها ترکمن روابط
باارتباطوپیوندهستند،خاصروستایچندازعمدتاًکهشهرکدرساکنهایترکمن

احساسکمترشودمیموجبهمکناردروجودشانواندکردهحفظشهرکدررایکدیگر

دربکناریامحوطهدرعمدتاًاست،محدوداقامتمحلفضایکهآنجاییاز.کنندغربت

یکدیگرگفتگووتعاملهبمنزل،ورودی پردازندمیبا ناراحتیازاجتنابمنظوربهالبته.

اثر)ساختماناکنینس راهروشلوغیومنزلورودیدربکناردرتجمعدر اعتراضو(

.گیردمیصورتهانیمکترویمحوطهدرعمدتاًهاآنتعامالتها،ساختماننمایندگان

استفراغتزماندرهاآنفعالیتترینعمدهیکدیگرباترکمنزنانگفتگوی تماشای.

همراهکهاستفراغتیهایفعالیتدیگرازگلدوزیورکمنتسنتیلباسدوختتلویزیون،

.شودمیانجامیکدیگرباصحبتحیندرترکمنزنانسایربا


هاخانم]» میایمومیریمداریم،وآمدرفتباشند،اینجا[ همباهاخانم.

(.1رساناطالع)«اندصحبتهم

شینندنمیمرتبهمپیشخیلیولی» «همکنارندبشیننیستکهجا.

(.2رساناطالع)

جاخودشان.کوچکِ.نیستجاکهاتاقتوبشینند،بایدمحوطهتوهمین»

(.1رساناطالع)«دیگههیچیدیگربیادکههممهمانتاچهارنمیشن،

ورودیدرپشتبشینندبایدآخه» کهمیشنناراحتهمساکنینبیشتر.

(.2رساناطالع)«نمیرنهمخانهخیلیخاطرهمینبه.بشهشلوغفضا

کنندمیصحبتهمباساعت1نشینندمینیمکترویمیان» روبروی.

«خورندمیکنندمیدمهمچاییکنشینندمیخودشانورودی

(.1رساناطالع)

(.6رساناطالع)«نمیانتنگه،جامچونولیدارم،ترکمنیدوست»

تنهاییم.میشیمآشناباهاش.میایمومیریمزیادببینیم،ترکمنیاینجااگر»

(.4رساناطالع)«بریمتونیمنمیکهجاهیچ.دیگه
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 جامعه اعضای سایر با ها ترکمن تعامالت و روابط
دارندجامعهاعضایسایربامحدودیتعامالتوروابطترکمننگهبانانهمسران ازیکی.

استآنازناشیشرموفارسیزبانبهتسلطعدمدالیل اعضایسایرتوجهدیگرعامل.

بهودارندتنبرراخودمحلیلباسزنان.استشانمتفاوتپوششدلیلبههاآنبهجامعه

به11ساعت)هاشبعمدتاًترکمننگهبانان.گیرندمیقرارسایرینتوجهمورددلیلهمین

بعد شوندمیمشاهدهشهرکمحوطهدرخودفرزندوهمسرباهمراه( زناننترتیببدی.

شوندمیدیدههاشبفقطترکمن دیدگانمقابلدرروزطولدرکهندارندتمایلیهاآن.

.گیرندقراردیگران


بزنمحرفدرستفارسینمتونمی» بشهخوبامفارسیدارمدوست. چون.

نمیرمجاهیچاصالًبزنم،حرفدرستفارسیتوانمنمی صحبتهمزیاد.

برای،بزنمحرفتوانمنمیفارسیزنم،نمیحرفدرستدزیاچون.شیمنمی

کشممیخجالتهمین «[منزدنحرفاز]نگیرنایرادیمیگمخودمبا.

(.3رساناطالع)

کهبینممیدفعهیککنه،میفرقزبانمونسختمه،یکم[دیگرانباارتباط]»

(.6رساناطالع)«زدنحرففارسیتوکنممیگیر

خوانیممینکهدرسما» .دانندمیکافیهمینابتدایی،5همین.

دیگهفرستندنمی یکیباتوانیمنمیمیشه،خجالتیآدمهمینواسه.

فارسیمهممنبشم،صحبتهمیکیبادارمدوستوگرنهبشیم،صحبتهم

ازیکیباکشممیخجالتنیستم،بلدفارسیزیادمنچونبشه،خوب

بشمصحبتهمساکنین .بگمبهشانتانیستمبلدفارسیراکلماتیبعض.

(.4رساناطالع)«کنموآمدرفتتوانمنمیباهاشونبعد

میریملباسهمینبابریمهمبیروناگرما» کنندمینگاه. اینازمیگن.

(.3رساناطالع)«پوشیدندهالباس

(.4سانراطالع)«پوشیمنمیمانتو.پوشیدهلباسیچهمیگن.کنندمینگاه»

بپوشیم،شلوارمانتواگرمیام،چشمبهبیرون،میامترکمنلباسبا»

مغرورند،هابعضی]ساکنانشهرک[...درمیارنحرفبرامونهامونهمشهری

دوستماباکهبینندنمیراماحدشوندراما،انداخالقخوشهایبعض

(.6رساناطالع)«بشن



سویازشدنطردحسوبرخیبهنسبتهاکمنترفرودستیاحساساین،برعالوه

امنیتدراحتمالازترسونگرانی،(کردنصحبتنوعونگاهنوعدلیلبه)هاآن نبود

تنهاییوبهخانهاززنخروجدراثر)اقوامدرآوردنحرفازنگرانیخانه،ازبیرونفضای

جملهازغیرهومسیروآدرستنیافتواناییعدمبهباورشدن،گمازنگرانی،(همسربدون

.شودخانهمیازبیرونفضایدرترکمنزنانحضورمانعکهاستدیگریعوامل
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ما.برمتوانمنمیکهتنهاییهممن.دورِ.نیستنزدیکخیاطیکالساینجا»

.(4رساناطالع)«بریمجاییتنهاییتونیمنمی

بدیاینجاما.شهرکبازارچهبریمتونیمنمی.بریمتونیمنمیپایینهمینما»

خودمانشهرستانبساز.ترسیممی.نمیریمبیرونزیادخودمانولی.ندیدیم

(3رساناطالع)«جاستهمانازماترس.ترسیممیهمینواسهدیدیم، ناامنی

زنندمیهمحرف» جاییرفتهتنهایییکی،زنِمیگن. دانندیمبد. واسه.

(4رسانعاطال)«بیرونمیریمنخودمانزیادهمین

نشدیمسوارمتروحالبهتااصالً» میشیدگممترودرشمامیگهشوهرم.

میشینگمشما،جداستزنومرد،متروبریمهمبااگرمیگه پیادهکهما.

رساناطالع)«نمیریممهمانیمتروبازیادهمینواسه.مانیدمیشماشیم،می

3)

(1رساناطالع)«[شهرکازبیرون]بیرونبرنتنهاهازنکهنیستمارسم»

نرفتیم،کهحاالتاولیبرویم،خریدشهرکداخلمیدناجازهشوهرمان»

(.4رساناطالع)«بریمترسیممی

همبا.میریمشوهرمانباهمبریماگر.نمیریمبیرون.غریبیمشهرِتواینجا»

.(3رساناطالع)«نمیریمتنهایی.میریم



 شغلی مشکالت
بیمهعدمبرخورداریازوشغلیفقدانامنیتکم،درآمدترکمن،نگهبانانمشکلنیترمهم

برای(1394سالدرماهدرتومانهزار740)نگهبانیازحاصلدرآمدکهآنجاییاز.است

در)هاخانهنظافتبه(پنهانیطوربهعمدتاً)گاهیهاآنکند،نمیشانکفایتزندگیگذران

استراحتزماندرعمدتاًالبته.کنندکسبمکملیدرآمدتاپردازندمینیز(شهرکبیرون

درتاباشدداشتهحضور،همسرششوهرنبوددرکهصورتیدرو(بعدازظهر4-1ساعت)

باشدامورانجاموساختمانساکنانپاسخگوینیاز،صورت محوله کهاستذکرشایان.

دارندهایینگرانینیزخصوصایندرترکمننگهبانانازبرخی ماندنتنهانگرانهاآن.

ازیکیکهکنندمیترکراشهرکصورتیدرفقطوهستندشانبتغیصورتدرهمسر

چندوباشدداشتهحضور(کنندمیزندگییکدیگرنزدیکیدرکهاقوامعمدتاً)ترکمنزنان

.کندسپرینگهبانهمسرنزدراساعت


نتونستیماصالًمیشه،خوردوخوراکفقطکنیم،میکارداریمچندسالهآلنا»

(.6رساناطالع)«کنیمجمعچیزی

شهرستان]آنجا» 500میرم،اینجاازباشمداشتهدرآمدتومان500اگر[

(1رساناطالع)«بهترهاینجامیلیونیکازآنجاتومانِ

کارمانوقتیککههستهمهوتنگرانی.میدهگیربهشزیاداشنماینده»

(5رساناطالع)«بگیرنمااز
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.زندمیساز1کسیهر.نفرند40[ساکنان.]همینماهاینگرانیازیکی»

(1رساناطالع)«داریمکارفرماتا40ما

ترسیممیمدیرههیئتازبیشترما» .گذاشتندجلسهامسالعیدهمین.

ندخواستراساختمانهرهاینماینده و اینجاازبرنبایدهانگهبانگفتند.

(2رساناطالع)«شانباشندنفر3،4فقط

کردنددفاعماازآنجاهانماینده» خواهیممینگهبانماگفتند. بلوکاآلن.

،3.ندارندنگهبان.کردندبیرونراهانگهبانتاچند.استیطورنیادیگری

یگهداندچرخشیهانیاگرفتند،رانفر4 .کنندمینظافتراورودیدارند.

هستندنفر3،4کالًنگهبان،18جایبهگذاشتند،دوربین دورساعت8.

کنندمینظافتکالًوزنندمی «نداریمامنیتاصالًماکاریلحاظاز.

(1رساناطالع)

بیمه.دارینگرانیباشیهمبیمه.میشهبیشترنگرانینیستند،بیمههانیا»

(3رساناطالع)«طورنیهمهمشینبا

روزیکمنولی.دیگهگیرهمیبیکاریحقسال2بشه،همبیکار...اگر»

ندارمبیمههم شدمیبازنشستاآلنبود،کسیهرمنازغیر. 5سال،4.

(1رساناطالع)«شدمیبازنشستدیگهسال

کارسرگمنمیهممنکجاستشوهرتمیگه،باشهداشتهکاراگرولی»

منازلنظافت] رفته[ بخرهنانرفتهمیاد،اآلنمیگم. گیربیشتربگم،اگر.

بایدشده،تماماستراحتشوقتمیگه.دیگهمیدنگیر.رفتیچرامیگه.میده

(3رساناطالع)«باشهاینجابعدبه4از
یرگ.بیرونبرننمیدناجازهاصالًکهکارواسه.میدنگیرهانمایندهبیشتر»

میدن بهترفتیچیبرایمیگن. «طوریهمینبشیناینجاگفتم،

(3رساناطالع)

نمیادپیشمشکلیداد،اجازهنمایندهاگر» ورودی،آننگهبانمثالًاآلن.

.کنهمیزندگیبچهوزنبادارهتومان400بانمیده،اجازهاشنماینده

(2رساناطالع)«کنهنمیصرفبرایش

اینِهمهدیگچیزیک» کنمکارجاییبرمخواهممیکهخودممنمثالً.

زنگ.کنموِلخانممکهترسممی.تنهاستخانممکههستمنگران[نظافت]

جاهیچ...ساختماننگهبانداداشم.اینجابیادخانمشکهداداشمبهزنمیم

.(1رساناطالع)«دارهرانگرانیآدمنمیشه،آدمخودوطنکه

میرهخودشورودی،گذارهمیراخانمشهانگهبانازیکیقبللساچند»

بیرونازآقایییکدیگه،ساعت1بیرون،میرهکهخودش[نظافت]کنهکار

کنهمیتجاوزخانمشبهمیاد ماستنگرانیاینخوب. خدابندههمخانم.

افتهمیهماشبچهبود،حاملهماهدویکی طالقشوهرش .شدندجدابعد.

داد «دیگهدارهترسزندانرفتهممردآنکنهتحملنتوانستدیگه.

.(2رساناطالع)
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استراحتزماندرحتیشهرک،ترکامکانهاترکمنبرایکهاستایندیگرنکته

مهمانیتفریح،بهمنظور)کارمحلازغیبتصورتدرکههستندنگرانهاآن.نیستفراهم

فراهمراشانشغلدادندستازموجباتکهآیدپیشساختمانرایبایواقعه(موارددیگرو

.کند
«میریمساعت1.گردیمبرمیزوداینجاستدلمانمیریم،همبیرونوقتی»

(4رساناطالع)

.ماستگردنبیفته،اتفاقییکبیرون،بریمتاییدواگرمثالًمیگهشوهرم»

.بیروننمیریمزیادهمینواسه.بدیمماخرجشبایدبشکنه،ایشیشهیک

پیشایمسئلهساعتآندراگرولی.ماستاستراحتوقتبعد،به شب10

(3رساناطالع)«رفتیکجاباشی،بایدرفتی،کجامیگنبیاد،



زندگی،محلفضایکوچکی)مذکورمشکالتبهتوجهبارساناناطالعمجموعدر

آرزویوندارندرضایتچندانتهراندرندگیزاز(غربتاحساساقوام،وخانوادهازدوری

پرورانندمیسردررازندگیمحلروستایبهبازگشت تاکنندمیاندازپساینجادرهاآن.

.بسازندراروستادرخودزندگی


شدیمخستهاینجااز» .نیستکارآنجاولی.باشیمآنجاخواهدمیدلمان.

میگمبهشهمخودمهاموقعبعضیناآل.باشیماینجامجبوریمهمینواسه

آنجاولی...داریمزندگیداریم،خانهآنجا.آدممیشهتنگدل.شهرستانبریم

نیستکاری نیستهیچی. چهبعدکنی،خرجآنجاهمرااندازپسهمین.

(3رساناطالع)«کنیممیزندگیاینجاهمینواسه.کنیکار

بتوانیمتاکنیمجمعپولاینجابایدرویم،میاینجاازبسازیمراخونموناگر»

بسازیمرانمونخو ماشینیکوبسازیمخونموننکهیاآرزوششوهرم.

رساناطالع)«کنهبازچیهریاخواربارفروشییک،شهرستانتوباشهداشته

6)

کشاورزیآنجابتوانیمکنیمجمعپولییککهمانیممیاینجاوقتیتا»

(9رساناطالع)«باشماینجاندارمدوستهملحظهیک.کنیم



 های ناشی از مهاجرت فرصت
هاقرارگرفتهاست.آنرویمهاجرانترکمنهایینیزپیشدرکنارمشکالتیادشده،فرصت

کاربهاشتغالمورد،ترینمهمواولینهانیزپرداختند.برخیازفرصتبیانهابهدرمصاحبه

.گفتندمیسخنخودتولدمحلشهرستاندرکارنبودازهاآن.است(ساختماننگهبانی)

درآنجااماداردوجودشهرستاندرنازلبسیارحقوقبایروزمزدصورتبهکارگریامکان

از.باشندبیکارروزچندیناستممکناوقاتگاهیوبهکارگرنیازنیستمستمرطوربه

بامقایسهدراست،(ناکافیهرچند)ماهیانهدرآمدیداراوثابتشغلینگهبانی،کهآنجایی
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براینگهبانانبیشتریخاطراطمینان،شهرستاندر(غیرمستمروثباتبی)روزمزدیکار

کندمیفراهم تهراننگهبانانازبرخی. دیگرامور)منازلنظافتبهنگهبانی،برعالوهدر

کشیاسبابمانند کنندمیکسبمکملیدرآمدترتیببدینوپردازندمینیز( همسران.
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رااینتوانمی جایگزینی کردتلقیفرصتینیزامکان ازحاصلدرآمدمیزانبعدنکته.
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.آیدمیپدیدبحراننیزشهردرروستابرعالوهنشودتوجهروستابهاگر.گذارندمیاثرهم











 2،شماره6شناسیایران،دورههایانسانپژوهش24

شهرها،رویهبیرشدروستاها،شدنسکنهازخالیشهرها،بهروستاییانرویهبیمهاجرت

خدماتیامکاناتکمبودشهرها،درنیازهاتراکم منابع جمعیتاینبرایشهردرو

چههر(.37-1391:36پور،جمعه)استحوزهایندرمشهودمسائلازبرخیشده،اضافه

روستایی(شهریتوسعه توسعه به ازبیشتریافرادباشد،توجهدموربیشتر)بدونتوجه

روستاییمناطقدرهموشهریمناطقدرهموضعیتوکنندمیمهاجرتشهربهروستا

ودیاس) کندمیسرایتنیزشهربهروستاییفقرنتیجهدروشودمیبدترفقیرمردمبرای

روستاازمهاجرتمطالعهبهکههندیمحقق(2006)موکرجی(.1377:55ویکرامانایک،

فقرجاییهجابواقعدرراشهربهروستاییمهاجرتپرداخته،1اسکاپمنطقهدرشهربه

حلراهبدیهیاستکه(.1389مینا،وارشادازنقل)استدانستهشهریفقربهروستایی

اتخاذریزیبرنامهباوروستاهاستخوددربلکهنیست،شهرهادرروستاییانمشکالت و

مطلو توسعهگامتوانبمیتدابیر برداشتهاییبرایپیشبرد هایبخشدراشتغالرشد.

)غیرکشاورزیوکشاورزی مهارت،(غیرهوروستاییصنایعگردشگری، وتقویت ها

.استدراینزمینهتمهیداتازبرخی...روستاییانوهایتوانایی

محلستایرودراگرکهداشتنداذعانهمگیحاضرپژوهشکنندگانمشارکت
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 به هم سرمایه زیاد کار نیروی و محصوالتماهربسیار از حمایت در هم و ندارد نیاز

افزایش تقویتاقتصادروستا، حفظاراضیکشاورزی،کشاورزان، تنوعمحصوالت، سطحو
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 کنترلبیولوژیکآفاتو سموم، از برای...صحیحاستفاده فراهمشدنزمینه منظور به )
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برخورد گردشگری برنامهصنعت تدوین دارد ضرورت است. خودهاییار مشارکت با

روستاییان گسترش برای توسعه و معرفی روستایی، نواحی در هایجاذبهگردشگری

بینگ سطحملیو افزایشکیفیتردشگریروستاییدر رشدقمناطخدماتدرالمللی، ،

                                                           
1  ESCAPآرام اقیانوس منطقۀ و آسیا کشورهای اجتماعی و اقتصادی کمیسیون 
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ایشتنوعمحصوالتگردشگریروستاییهایافرادمتقاضیاشتغالدراینبخش،افزمهارت

ریزیبرایگردشگریموردتوجهقرارگیرد.بهاصولتوسعهپایداردربرنامهتوجهو

می نهایت در گفت توان برای اقداماتی انجام بر وبخشرونقعالوه کشاورزی

درایجادفرصتکهنقشمهغیرکشاورزی بهتوجههایشغلیبرایروستاییاندارد،میرا

 دارایاهمیتبسیاریاست.نیزنواحیروستاییبرایرفاهیهایمؤلفهسایرتأمین
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