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  2، بهمن صحنه*1سیدعباس رجایی
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  19/3/94 ؛ تاریخ پذیرش: 21/3/93تاریخ دریافت: 
 

  دهیچک
ک یـ شـکل   به و افتهیل گوناگون دوام یدال به مبدا یاسیس و ی، اجتماعياز مشکالت اقتصاد ییرها برايممکن است مهاجرت 

گـردد.  یآن مـ  يهـا نـه یهزکـاهش   از مهـاجرت و  ش منافع حاصلیفزاا موجب این امر را سبب گردد. يبعد يهامهاجرت ،چرخه
را مطالعه کـرده و در   به تهران و سکونت در این شهر(توابع شهرستان اصفهان)  رامشه ياز مهاجران روستا يادسته ضرق حایتحق

بـوده و از   یلـ یتحل - یفیق از نـوع توصـ  یـ کنـد. روش تحق  ین شبکه مهاجرت را بررسیا يریگ آن است تا علل تمرکز و شکل یپ
ق یج تحقینتاپرداخته است.  ها به بررسی تفاوت بین گروه Anovaي از طریق آماره ها یافته. استفاده شده استنامه ک پرسشیتکن

تـوان بـه    میجمله این از بوده که  ن مهاجران یو مستحکم ب يحفظ روابط قو دلیل تهران بهن مهاجران در یدهد تمرکز اینشان م
ن و روستا، شـرکت  ار مهاجریسا يهايجشن و عزادار يهاشرکت در مراسم مبدأ،ن مهاجران با یتوان به ارتباط گسترده ایمروابط 

افتن شغل و کمک بـه اسـکان آنهـا در    ین در ار مهاجریثاق، کمک به سایه میری، مشارکت در انجمن خحسینیه یدر مراسم مذهب
ن یـ مجموعـه ا . ، اشاره کـرد ده استیشتر روابط آنها گردیه سبب استحکام هر چه بک يادرون شبکه يهان ازدواجیمقصد و همچن

ر یهمچنان روابـط خـود بـا زادگـاه و سـا     ک قرن از ورود خود به تهران ین دسته از مهاجران از حدود یعوامل سبب شده است تا ا
 نند.حفظ ک مهاجران را

  
  .مهاجرت يها، شبکهیاجتماع هی، سرمايشهر -ییمهاجرت، مهاجرت روستا :يدیکل هاياژهو
  

  1مقدمه
 است که جهـان امـروز   یاجتماع يادهیمهاجرت پد
ات یـ قـات و ادب یدر تحق و بـوده  مواجهاز گذشته با آن 

م را پشت سر گذاشته است. یعظ یو تحول ریگذشته س
 یمتفاوت يهالیتحل ،نهین زمیمتفاوت در ا يها دگاهید

ها چه مثبـت و  لین تحلید. انکن یرا از مهاجرت ارائه م
د خود را بـر اثـرات مهـاجرت بـر     یکاشتر تیب یچه منف

ق یــات تحقیــامــا در ادب ؛انــدداده و مقصــد قــرار مبــدا
نه مهـاجرت وجـود دارد کـه    یدر زم يادیز يهایبررس

 یه انسانی، سرمایه اجتماعیدگاه سرمایمهاجرت را از د
ن دسـته از  یدر اکند. یم یمهاجرت بررس يهاو شبکه

 ينـد یده وجود دارد که مهاجرت فرآین عقیات اقیتحق

                                                
  Sarajaei@ut.ac.irنویسنده مسئول: *

در جوامـع   يرات سـاختار ییـ است که در پاسـخ بـه تغ  
ه یافتد. مهاجران اولیافت کننده و فرستنده اتفاق میدر
 یو راحتـ  یکه در آنجا بتوانند سالمت روند یم ییجابه 

ان یـ روابـط م  ،ورند. به هر حـال آدست  هرا ب یدر زندگ
ــ ریــن مهــاجران و غیبــ يفــرد ن خــود یمهــاجران و ب

و تکـرار   یمهاجران منجـر بـه توسـعه شـبکه اجتمـاع     
و انتقـال اطالعـات    یگردد. روابط اجتمـاع یمهاجرت م

 يریـ گان شـکل یـ ن میـ در ا. نیز مزید بـر علـت اسـت   
در  ياراسـته  يهاتیفعال یمشابه و به نوع يهاتیفعال

ران در اثـر عوامـل متعـدد    یـ ا در خصـوص ه شهرها و ب
ن آنهـا مهـاجرت و وارد   یاز مهمتر یکیه شکل گرفته ک

هـا و در  تیـ ن فعالیـ به ا مبداهم  مهاجرِ ياستهدشدن 
ــرفتن آن فع  ــار گ ــالانحص ــبب ای ــاد چنــ یت س ن یج

  گردد.یم ییها اشتغال
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از  یدارد که برخ یبستگ یارتباط مهاجران به عوامل
(به  جریان وجوه ارسالی آنها عبارتند از: حجم مهاجرت،

که در مهاجرت مشارکت دارنـد.   يافراد ) و ویژگیمبدا
و کسانی  کنندکه از روستاي خود بازدید میمهاجرانی 

هاي ماندگار در روستا را حفظ که تماس خود با خانواده
را بـه زادگـاه    يدیجد هاياند ممکن است اندیشهکرده

هایی وجود دارد که تحول فنـی  خود برگردانند. بررسی
اجران بازگشـتی نسـبت   در روستاها را بـه پویـایی مهـ   

دهد، زیرا آنها پول و دانش فنی و تجربه الزم را براي  می
کنند. فنون مختلف تولیدي به روستاي خود منتقل می

هایی که براي رفـع  آنها همچنین ممکن است از مهارت
تنگناهــاي تحــول فنــی الزم اســت، برخــوردار باشــند. 

جمله هاي فنی از این هاي مکانیکی و دیگر دانشمهارت
از اثرات  ياریدر ایران بس ).107 :1370 (اوبراي، هستند

 يشـهر  ییمهاجرت روسـتا  مثبت یا منفی يامدهایو پ
، یالممـالک  ی(مسـتوف  مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت   

ان، یــنور ؛1380زاده،  میابــراه ؛1378، يدریــح ؛1376
مهـاجران سـاکن و    ین مطالعات به بررسیاما ا .)1380

ط آنها در ن روابینها در شهر و همچنف اقامت آیکم و ک
ن یـ ر ایـ در دو سـال اخ  چـه  مقصد نپرداخته است؛ اگر
قـرار   ینامـه مـورد بررسـ   انیموضوع در چند مقاله و پا

د شـده  یـ تاک مبدار مهاجران بر یگرفته اما عمدتاً بر تاث
و شبکه مهاجران در شهر چندان مورد بررسی قرار  است

شـاهچراغ،   ؛1387 و همکـاران،  ی(رضـوان  نگرفته است
ایـن  بـر  ). 1388ت خواه، یحما ؛1388، یقاسم ؛1387

اساس تحقیق حاضر با بررسی یک اجتماع از مهـاجران  
ن است تا عوامل در کالنشهر تهران به دنبال آ یروستای

روابط آنها در مقصد را درك نموده و  تأثیر گذار بر حفظ
چه عواملی در شکل گیري که  یاساس پرسشاین  يبرا
ن شبکه مهاجرتی در تهران دخیل بوده است، پاسـخ  ای

  ه کند.ارائ یدرخور و مناسب
  

  نظري یمبان
طـور   بـه  ير اقتصـاد یـ و غ ياگر چه عوامل اقتصـاد 

روسـتا بـه    يهامهاجرت يزه برایجاد انگیهماهنگ در ا
 يریگمیند تصمید در فرآیترد یند اما بهست شهر موثر

ر گـذار از  یعوامـل تـاث   یطـور نسـب   مهـاجرت، بـه   يبرا

 يابـه منطقـه   ياگـر و از منطقـه  یبه شخص د یشخص
ف یــمهــاجران را ط گــر کــامالً متفــاوت اســت زیــرا ید

ــترده ــک  ياگس ــراد تش ــیاز اف ــه دارا یل م ــد ک  يدهن
بـه  توجـه  مهاجرت هسـتند و   يبرا یمتفاوت يها نهیزم

 يهـا مـرتبط بـا مهـاجرت    یو تجربـ  ينظـر  يهـا مدل
درك بهتـر  در جهـت   يضـرور  يروستا بـه شـهر امـر   

. )1 :1379 ،یمهاجران اسـت (طاهرخـان   يرفتار يالگو
نـد  یبه مهاجرت به عنـوان فرآ  یافت شبکه اجتماعیره

ـ ا .نگـرد  یا مـ یپو یجمع ـ   نـد ین فرآی  يهـا ن شـبکه یب
، يشاوندیخوهمانند  يا ارتباطات درون فردی یاجتماع
 1یده مسیعقه ب شود. یم یسازماندهجامعه  و یدوست

ن مهـاجرت  یکه به روابط ب یسشش اصل اسا )1987(
  عبارتند از:بخشد یمعنا م یاجتماع يهاو شبکه

راهبرد  -3، 3يامهاجرت توده -2، 2ير ساختارییتغ -1
 -6، 6اســکان -5 ،5داریــنــد خــود پایفرا -4، 4خــانواده

  .7یمهاجران برگشت
ن اسـت کـه   یـ ا ین شش اصل اساسیاز ا ياخالصه

رات ییــتغاســت کــه در پاســخ بــه  ينــدیمهــاجرت فرا
افت کننـده و فرسـتنده اتفـاق    یدر جوامع در يساختار

کننـد  یحرکـت مـ   ايیه به نواحیافتد. مهاجران اولیم
 هرا بـ  یدر زنـدگ  یو راحتـ  یسالمتدر آنجا بتوانند که 

ن یبـ  يان فـرد یـ اورند. بـه هـر حـال روابـط م    یدست ب
ن خود مهاجران منجر بـه  یر مهاجران و بیمهاجران و غ

گـردد.  یو تکـرار مهـاجرت مـ    یمـاع توسعه شبکه اجت
شـتر  یمهـاجرت را ب ، و انتقال اطالعـات  یروابط اجتماع

 يهـا مهـاجرت را بـا راهبردهـا    خـانواده  یکند. برخیم
 ,.Massey and et al( اندب کردهیخانواده ترک ياقتصاد

1987: 53.(  
  

ــاع ــبکه اجتم ــبکه: یش ــاعی ش ــی را اجتم ــوانم  ت
 دیگـر  هـاي مجموعه یا اهسازمان یا از افراد ايمجموعه
 اجتمـاعی ماننـد   روابـط  طریـق  از که دانست اجتماعی

                                                
1- Massey 
2- Structural Transformation 
3- Mass Migration 
4- Family strategy 
5- Self – sustaining process 
6- Settlement  
7- Return Migration 
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 یکـدیگر  بـا  اطالعـات  تبـادل  یـا  بودن همکار دوستی،
 الگـویی  اجتماعی، ترتیب، شبکه شوند. بدینمی مرتبط

 یـا  و کنـد مـی  متصل هم به را مردم که است ارتباطی
 مـردم  از هـایی گـروه  بـا  را افـراد  کـه  پیوندهایی اسـت 

بـر طبـق    ).171 :1386پـور،   (شـارع  سـازد  مـی  بطمرت
ــرما یره ــت س ــاعیاف ــبکه یه اجتم ــاش ــاجرت  يه مه

ـ   يامجموعه ن افـراد اسـت کـه مهـاجران،     یاز روابـط ب
ـ   مبـدا ر ر مهاجران را دیو غ یمهاجران قبل ه و مقصـد ب
و هـم   ی، دوسـت 1يشـاوند یخوهمچون  یواسطه روابط

 :Massey, 1993( کنـد  یبه هم وصـل مـ   بودن  یمحل

 ین شامل منابع اطالعاتامهاجر یه اجتماعیسرما). 448
ق مهـاجران  یـ باشد کـه از طر یم اييفرد يهاا کمکی

 يونـدها ی(ماننـد پ  یاجتمـاع  يوندهایله پیوس هه بیاول
رد و یـ گیار مهاجران بالقوه قـرار مـ  ی) در اختیخانوادگ

ابـد  یمهاجرت کـاهش   خطرنه و یشود تا هزیموجب م
)Garip, 2007: 11.(  

ت یـ بـر اهم  یه اجتمـاع یدر سـرما  يادگاه شبکهید
هـا و  ن مردم در قالـب انجمـن  یب يو عمود یروابط افق

ر نظـام  یتـاث  سـازوکار د دارد. یـ تاک یاجتمـاع  يهاگروه
وارد بـه   صـورت اسـت کـه افـراد تـازه      نیبـد  ياشبکه

به  یت اجتماعیکسب اعتبار و حما يد برایفرهنگ جد
شـوند و  ید متوسـل مـ  ان خویخانواده، دوستان و آشنا

تر عیوس یاجتماع يهاهیبه سرما یدسترس يسپس برا
ق یـ ن طریـ شـوند و از ا یمتوسـل مـ   یبه منابع گروهـ 

کننـد.   یجاد میرون گروه این درون گروه و بیب ياشبکه
، يادگاه شـبکه یـ جه گرفـت کـه د  یتوان نتین میبنابرا
 درون یه اجتمـاع یرا در قالـب سـرما   یه اجتماعیسرما
 :1384کنـد (اونـق،   یمـ  یمعرف یگروهو برون یگروه

کـــه گاســـت و  یاجتمـــاع يهـــان شـــبکهیـــا ).28
نــد اهدیــمهـاجرت نام  ت ازیــرا حما آن )1993(2اسـتام 

که مهـاجران   است تعهدات متقابلاز  ییهاشامل شبکه
د یـ ن مهـاجران جد یبنـابرا کشـد.  یرا به طرف خود مـ 

 یاعاجتمـ  يهـا در شبکه را یه اجتماعیانند سرماوت یم
رند. یکار گه مقصد ب یافتن شغل در نواحیاسکان و در 

 ،دیـ مهـاجر جد  ياضافه شـدن تعـداد  ، گریبه عبارت د

                                                
1- Kinship 
2- Guest and Stamm 

ن امـر  یو ا گرددیم یاجتماع يهاشبکهسبب گسترش 
 Guest and( کنــدیشــتر کمــک مــیبــه مهــاجرت ب

Stamm, 1993: 581-596(. 3نوزایو اسپ یمس )1997( 
ـ  هـاجرت م يهاچه شبکه دند که اگرشرح دا ج یرتـد ه ب

 امـا  کننـد یمـ  رشـد ن مراحل مهـاجرت  یان اولیجر در
و  گردنـد یخـود بـاز مـ    عبه جوام یمهاجران قبل یوقت

م یکنند ممکن است مستقیرفت و آمد خود را تکرار م
بـا   ق کنند.یگران را به مهاجرت تشویم دیر مستقیا غی

افـت  یمـع در ن جوایبـ  ینینـو  ارتباطـات ورود مهاجران 
بـه   ،گـر یشود. به عبـارت د یستنده برقرار مکننده و فر

ابــد ییش مــیمهــاجران افــزا همــان انــدازه کــه تعــداد
گذشـته از   .گـردد یز به سرعت گسترده مـ یارتباطات ن

 یهتـر بـا زنـدگ   ت ارتباطـات، مهـاجران را ب  یـ فیک ،نیا
 ,Massey and Espinosa( کنـد یسـازگار مـ   يشـهر 

 )1997( 4و روزمــن یلــ تحقیقــات ).939-999 :1997
وجـود دارد.   اندو نوع متفـاوت از مهـاجر  که  نشان داد

ت ین مهـاجران وضـع  یا يبراکه مهاجران مستقل  ،اول
 يمعنـادار  يهـا صمقصد شـاخ  يکاریزان بیو م یشغل
 کـه  افتهیوند یمهاجران پ، دوم و مهاجرت هستند يبرا
مـدنظر  در مقصد  یو سطح رفاه زندگ يکاریبآنها  يبرا

شـتر مهـاجران   یفتنـد کـه ب  ایدر و روزمـن  ی. لـ ستین
 ياافتـه یونـد  یمهـاجران پ  ،کایدر آمر ییروستا -يشهر

مقصد را بـه سـبب اسـکان هـم      ياهزهستند که تا اندا
 ,Lee and Roseman( کننـد ینوعان خود انتخـاب مـ  

 يرابطه مثبـت قـو  نشان داد که ) 1986( 5رثیا .)1997
 يشــهر يهــاو مهــاجرت یاجتمــاع يهــان شــبکهیبــ

افته وجـود دارد.  یکمتر توسعه  يکشورهادر  ییروستا
ــرا  6کــویگر ــالقوه اغلــب ب  يشــرح داد کــه مهــاجران ب

کنند که با ساکنان آن یتخاب منرا ا يت مقاصدرمهاج
ند معتقد )1996( 7اچینگتون و دتراگیکار .ارتباط دارند

کـه شـبکه    یتـ حرکـت در مقصـد وق   يهـا  نـه یکه هز
) 1 :رایز ابدییگردد، کاهش میمحقق م یمهاجران قبل

ــ ــازار  یاطالعــات یمهــاجران قبل را در مــورد شــغل و ب

                                                
3- Massy and Spinoza  
4- Lee and Roseman 
5- Either 
6- Grieco 
7- Carrington and Detragiache  
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) 2، فرسـتند یر مهاجران در زادگـاه مـ  یغ يمسکن برا
افتن شـغل و  یـ  در تازه واردمهاجران به  یمهاجران قبل

نـه  یهز ی) مهـاجران قبلـ  3و  کننـد یکمـک مـ   مسکن
 Fuller( دهنـد ید را کاهش میط جدیبا مح يسازگار

et al., 1990: 534-562.(  
ت یـ تقو گریدیکـ  بـا  روابط خـود را  یدر پ یمردم پ

 یک بـه هـم زنـدگ   یـ کـه نزد  ید خصوصاً گروهنکنیم
افتـه و  یک جا رشـد  یکه در  ین مردمیکنند. بنابرا یم

ــدگ ــ یزن ــدیم ــط خــود را ب کنن ــتحکام یرواب شــتر اس
ــ ــ یم ــرما نبخش ــه س ــاعید مطالع ــا یدر آمر یه اجتم ک

د ییرا در تأ يشواهد )1995( 1گرانیفرس و دها لهیبوس
افتنـد کـه مهـاجرت    ی. آنهـا در دهدن بحثها نشان مییا

 . دوردهـد یرا کاهش مـ  یه اجتماعیبه سرما یدسترس
 یه اجتمـاع یافته سرمایکه شخص رشد  ییشدن از جا

ت یبه حما یکه دسترسدلیل ن یا . بهپاشدیمرا از هم 
ه یاز به سـرما ین شخص نی. بنابراابدییخانواده کاهش م

در جامعه  یه اجتماعیره سرمایاز ذخ يدیو ساخت جد
 .)Hofferth and Iceland, 1998: 79-102( د داردیجد

تـر  ن روش آسانیمهاجر، مهاجرت را به چند يها شبکه
دهد کـه   یتماس با مهاجران به افراد نشان م د:ینمایم

شـان، ممکـن    يگر از محل اقامت جـار ید ییآنها در جا
  باشند.برخوردار  يشتریاست از رفاه ب

له یوسه را ب یمسافرت يها نهیمهاجر، هز يها شبکه
مـن و ارزان  یا يهـا  دست آوردن اطالعات درباره راهه ب
که اگر مهـاجران   يطور ه. ب یقاچاق کاهش م يهاا راهی

وارد شـوند کـه مـردم آنجـا بـه زبـان آنهـا         یطیبه مح
ي ناشـی از  هـا  صورت از نگرانی آن کنند در یصحبت م

و از طــرد آنهــا  شــدهکاســته ا آشــنا ورود بــه محــل نــ
مهاجر با کمک کردن به  يها شبکه شود. یم يریجلوگ

دا کردن شغل، منافع مورد انتظار مهـاجرت  یافراد در پ
مهاجر به کـاهش   يها نکه شبکهیباالخره ا د.یافزا یرا م
کنــد  ید کمــک مــیــمهــاجر جد یزنــدگ يهــا نــهیهز

)Curran and Rivero-Fuentes, 2003: 290(.  
ن گونـه  یحاصل از ا يهاها و تماسواقع، ارتباط رد
د کـه  یـ آ یبه شمار مـ  یه اجتماعیسرما یها، نوع شبکه

بهتـر و   یشـغل  يهـا تیـ له آن بـه موقع یافراد بـه وسـ  
                                                
1- Hafferth et al. 

طـور خالصـه،    هابند. بی یدست م يتر یابآساناحتماالً 
 يهـا آن اسـت کـه داشـتن ارتبـاط     يایکرد گوین رویا
 يریـ گ توانـد در شـکل   یگـر مـ  یدر مناطق د یررسمیغ

دن بـه  یرس براي يریگ میل افراد و احتماالً در تصمیتما
  ).113: 1384، يآن موثر واقع شود (ارشاد و حزباو

 يهـا توانند شـبکه یکه مردم م است معتقد 2تناماپ
 ين اسـاس بـرا  یکننـد امـا بـاالتر    يرا بازساز یاجتماع

 .)Putnam, 1995: 73( خانواده است یه اجتماعیسرما
افـراد   يکـه خـانواده بـرا   ن است ین امر ایا یل اصلیدل

از  يکسـر یت و یـ هو احسـاس تعلـق،  ، یت، تسـل یحما
مـردم را در   ،کـه در برگشـت   کندیتوقعات را فراهم م

 :Fukuyama, 1995( سازدیگر قادر میاعتماد به همد

 یه اجتماعیخانواده نه تنها در سرما ،نیا . عالوه بر)80
 کنـد یز مشارکت مین یکیزیو ف یه انسانیبلکه در سرما

)Coleman, 1990: 95-120.(  ــال ــآح ــرمانک ه یه س
و  ل شـده یخانواده تشـک  يان اعضیاز روابط ب یاجتماع

ا یـ شامل منابع خـانواده ماننـد ثـروت     یکیزیه فیسرما
 یسـطوح آموزشـ   یه انسانیده است و سرماادرآمد خانو

 دهـد ینشان مـ  کندیاعضا فراهم م يرا که خانواده برا
)Bealieu and Mulkey, 1995: 241.(  

ت یـ ک نیـ تا است  یم خانوادگیک تصمیمهاجرت 
کـه   ردیـ گیمـ  میتصم ک کلیعنوان  خانواده به. يفرد

 کمتر يدر کشورها. ا نهیخانواده مهاجرت کنند  ياعضا
در  يگسـترده عناصـر مرکـز    يهـا خانوادهافته یتوسعه
از  یجـزء اساسـ   سـه کـه  مهاجران هسـتند   يهاشبکه

) 1 دهنـد یج مـ یرا تـرو  ییروستا يشهر يهامهاجرت
خانواده  يگر اعضایکه د ییمهاجرت موقت مردان روستا

) مهاجرت خـانواده کـه همـه    2 .کنندیخود را ترك م
به  یمهاجران برگشتاز  رفته و يشهر یبه نواح دهخانوا
خانواده  که یشگی) مهاجران هم3 کنندیم يرویپ مبدا

 ,Gilbert and Gugler( نـد گذاریان مـ یـ را بن يشـهر 

ت یاهم )1988( 3همکارانموالن و  پژوهش). 73 :1982
نقش خانوارها له یخانواده بر مهاجرت را به وس راتیتأث
 ن عملکرد به عنوانیکه ا غال مهاجران نشان داداشت در

کـه بـه    ین کسـان یانطباق در ب يا استراتژیبقاء خانوار 

                                                
2- Putnam 
3- Mullan et al. 
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ــبکه ــاش ــ يه ــاجرت دسترس ــود  یمه ــد وج    دارددارن
)De Jong et al., 1996: 319-416(زنان سرپرست  . اما

شـتر بـه مهـاجرت توجـه     ینسبت به مردان سرپرست ب
 دهدینشان م یکیمهاجران مکز يت بر روامطالعدارند. 

از افراد تحت تکفل  ییالاتعداد بخانوار با  انکه سرپرست
 :Zahniser, 1999( ل به تکرار مهاجرت هسـتند یمتما

 زانویو اسـپ  یله مسـ یبـه وسـ   يامطالعه ).1350-1380
نشـان داد  هـا  یکیمطالعه مهاجرت مکز درباره) 1997(

و  یه اجتمـاع یبه واسطه سـرما  هایکیکه مهاجرت مکز
ار مسـتحکم شـده   یمقصد بسـ  ینواح ک دریروابط نزد

). Massey and Espinosa, 1997: 939-999( اســت
 انییشـتر روسـتا  یبکـه  دهد ین شواهد نشان میهمچن

 یزندگ يهاوهیو ش یشغل يهااطالعات در مورد فرصت
کسـب   یو مهاجران برگشـت  یرا از مهاجران قبل يشهر

ن و مچاپ ).Gilbert and Gogler, 1982: 61(کنند یم
سـت  که مهـاجرت ممکـن ا   گویندمی )1985( 1روثپرو

اوقات شتر یا در بیبار و  کین چرخه یبوده و ا ياچرخه
ـ   ا بری شود ن روستا و شهر تکراریب ن شـهر و  یعکـس ب

مهـاجرت  ک یـ شـرح داد کـه    )1989( 2روستا. کالرك
و تعهـدات   ییروستا يهاحفظ شبکهل یبه دل ياچرخه

ممکن است در شهر انجام نشـود.  و  دهدیمتقابل رخ م
 يهـا ممکـن اسـت ارزش   يـ شـهر   ییمهاجرت روستا

جمله، عادات و آداب و رسوم، عرف و سـنت و   از یسنت
 ،نیابنـابر ر ندهـد.  ییـ تغ را يشـهر  یزنـدگ  رد رفتارها

برگشـته و   ییمهاجران ممکن است که به جامعه روستا
ن اسـت کـه آنهـا    یـ ا دوباره مهاجرت کنند؛ نکته مهـم 

را یـ ز دسـت بزننـد   یدر پـ  یممکن است به مهاجرت پ
 یخانواده و بستگانشـان هنـوز در روسـتاها بـاق     ياعضا
ود روابـط  ن چرخه مهاجرت، در چرخش خـ یاند. امانده

ن ین مهاجران و خانواده را حفـظ و همچنـ  یب یاجتماع
جـاد  یا را ییو روسـتا  يشـهر  ین نـواح یبـ  يارتباط قو

  ).Palen, 1997: 87( کند یم
 يایآسـ  يدر کشـورها  يامهـاجرت چرخـه   يالگو

نشـان  ) 2000( كال پـژوهش ج است. یرا یجنوب شرق
ن یبـ  یمهاجران فصـل  به ویژه یتنامیکه مهاجران وداد 

                                                
1- Chapman and Prothero 
2- Clark 

ل بـه  یـ هـا متما شهر و شـهرك  ،يصرفاً کشاورز یاحنو
در همچنـین  مهـاجرت هسـتند.    يهاشرکت در چرخه

 27نشــان داد کــه ) 1993( 3ینــدلیف تحقیــقلنــد یتا
ــانکوك  ت رتکــرار کننــده مهــاجدرصــد از مهــاجران ب

در اغلـب اوقـات    يهرش ین روستا و نواحیهستند که ب
ــ). Goldetein, 1993: 47-54( در حرکــت هســتند ا ب

 حــوالتت تــوان گفــتیات موضــوع مــیــتوجــه بــه ادب
 در يکشـورها  در ییروسـتا  يهـا مهـاجرت  و یتیجمع
ـ ا جملـه  از و توسعه حال  در آنچـه  بـا  سـه یدر مقا رانی

 یاساسـ  يهـا تفاوت است، افتاده اتفاق شرفتهیپ يایدن
 رونـد  زیـرا  باشـد؛ یمـ  متفـاوت  هـا آن لیـ دال و داشته

جنـوب   يکشورها يدر روستاها ییجاهجاب و مهاجرت
 يهاتفاوت یصنعت يدر کشورها یمهاجرت يبا روندها

ان ییجنوب مهاجرت روسـتا  يدارد. در کشورها یاساس
ــ ــاد و ال یناش ــائل ح ــل اقتصــادیاز مس ــت و  ينح اس

بهتـر   یزنـدگ  یابی به شـرایط دستمهاجرت به منظور 
مهـاجرت در  . )90 :1386، يدیرد (سـع یپـذ یصورت م

ه مشـکالت اقتصـادي در   کشور ما نیـز اگـر چـه نتیجـ    
ی و شـهرهاي کوچـک اسـت و در طـی     مناطق روستای

هاي گذشته اثـرات آن بـر پیکـره جامعـه شـهري      دهه
کامال مشهود است اما روند مهاجرت و اثـرات مثبـت و   

تقرار مهاجران در اسمنفی آن در حال حاضر به واسطه 
نسـبت   اشبکه مهاجرت در شهره يریگشهرها و شکل

مقالـه از   نیـ اکرده است. از این رو در به گذشته تغییر 
 يهــاجملــه شــبکه از یاجتمــاع يهــادگاه شــبکهیــد

به موضوع مهاجرت نگریسته شـده اسـت تـا     یمهاجرت
ل تکرار چرخـه مهـاجرت در ایـن    بتوان مهمترین عوام

  ها مورد بررسی قرار گیرد.شبکه
  

  قیروش تحق
در  ؛است یلیتحل -یفیق توصین تحقیروش انجام ا

ک جامعه مهاجر پرداخته شده ی یق به بررسین تحقیا
ار بر حفظ روابط آنها در مرکز از گذریتأث یو عوامل اصل

ل پرسشنامه یمصاحبه و تکم ،یدانیم يهاق روشیطر
(صرف نظر از  ساکن در تهران يارامشه مهاجر 500از 

مورد  ،یبا مکانیسم تصادف نسل اول یا دوم بودن آنها)
                                                
3- Findley 
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 نفر 12000حدود  هاآوردربطبق قرار گرفت.  یبررس
ي بعدي) در شهر تهران ها (مهاجران نسل اول و نسل

عنوان نمونه  درصد به 4حدود این تعداد  زهستند که ا
 ،قیتحق ينظر یمبانات و یبراساس تجرب. انتخاب شد

ر در جامعه مورد مطالعه یز يرهایها و متغشاخص
ها و ن شاخصیقرار گرفت. ا یلیه و تحلیمورد تجز

  .ر ارائه شده استیرها در جدول زیمتغ

  
 رهاي مورد استفاده در تحقیقها و متغیشاخص :1 جدول

  متغیرها  هامعرف
  روابط اجتماعی ناشی از محل سکونت -2روابط اجتماعی ناشی از شغل  - 1  ت و اسکانیفعال

ارتباطات مهاجر با  -3 1مهاجران در تهرانروابط مهاجر با سایر  -2روابط خویشاوندي مهاجران در تهران  - 1  یهاي مهاجرتشبکه
  روستا (شامل ارتباطات خویشاوندي، شرکت در مراسم عروسی و سوگواري، مسافرتهاي نوروزي)

 هاي غیرمشارکت
  2رسمی

جلسات غیر از جلسات ( حسینیهشرکت در جلسات عمومی  -2ها ايشرکت در مراسم مذهبی حسینیه رامشه - 1
  الحسنهعضویت و همکاري با قرض - 4جمن میثاق همکاري با ان - 3مذهبی) 

  
ر استفاده یمحاسبه نمره شبکه مهاجرت از روش ز يه مشخص شده است. برایگو 5با  یق شبکه مهاجرتین تحقیدر ا

  3شده است
5 =F    ها)   (تعداد گویه 

5  =1 ×5 =Min    (حداقل امتیاز)  
20 =4  ×5 = Max  (حداکثر امتیاز)  

  15  == Max-Min  R (دامنه تغییرات)  
4K=  (تعداد طبقات)  

  4


K
R

  =I  فاصله طبقات)  
  

  بندي میزان تمایل به مهاجرت : رتبه2جدول 
  فاصله طبقات  سطح شبکه مهاجرت

  خیلی کم
  کم
  زیاد

  خیلی زیاد

9  - 5  
13 – 9  
17 – 13  
20 - 17  

  
کمک  SPSS افزاري موجود در بسته نرم يمارآ يهاآزمون زوق اف يرهایر متغیزان تاثیم یق جهت بررسین تحقیدر ا

   گرفته شد. 

                                                
  شغلی مهاجران است. وابط شامل روابط اجتماعی و روابطاین نوع ر -1
به ثبت نرسیده است و غیر رسمی هستند شرکت  NGOهایی مانند میثاق به عنوان انجمن یا  هاي مذهبی و حسینیه و تشکل تااز آنجا هی -2

  رفته شده است.عنوان مشارکت غیر رسمی در نظر گ در این مراسم هم به
 مورد استفاده قرار گرفته است. زاین روش براي بررسی سایر معرف هاي از این دست نی -3
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  : مدل تحلیلی پژوهش1کل ش
  

  
  اي: موقعیت مبدا و مقصد مهاجران رامشه1نقشه 

روابط ناشی از 
 شغل

روابط 
 خویشاوندي

  

هاي  شبکه
 مهاجرت 

  

  مهاجرت

مشارکت غیر 
 رسمی

 شغل هم راستا

 ط با اشتغالاسکان در ارتبا

 ازدواج 

 رفت وآمد با خویشاوندان

 رفت و آمد با سایر مهاجران

 روابط با حسینیه

 روابط با انجمن ها

 شرکت در مراسم 
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موقعیـت و شــرایط کلــی جامعــه مــورد بررســی:  
ي مقــیم تهــران مهــاجرانی هســتند کــه از  هــا اي رامشــه

تاي رامشه از توابع شهرستان اصفهان، بخش جرقویـه  روس
انـد و در چنـد نقطـه از شـهر     علیا به تهران مهاجرت کرده

تهـران در طــی چنـد دهــه اســتقرار یافتـه و بــه فعالیــت    
اند. موقعیت مهـاجران در تهـران و موقعیـت    مشغول شده

  ).1مبدا مهاجران نشان داده شده است (شکل 
را  معــه مــورد مطالعــهجاســابقه و رونــد مهــاجرت در 

  ر تقسیم نمود:یدوره به شرح ز 5طی  توان یم
و قبل از آن: در ایـن دوره مهـاجرت    1320هاي  سال -

اندك، فصلی و عمدتاً انفـرادي و توسـط مـردان بـوده     
 یها مبتنـ ن سالیشکل گرفته در ا يهامهاجرتاست. 

 و با مقصد متنـوع از جملـه   یبر مهاجرت کارگران فصل
صـورت محـدود بـه     هاز، شهرضا، اصفهان و بـ ریآباده، ش

و  يکشاورز یعنیآنان  يهاو تخصص تهران بوده است
 ين راسـتا در شـهرها  یهمساختمان باعث شده که در 
 .مقصد مشغول به کار شوند

مهـاجرت   ی: مشخصه اصـل 1345تا  1320 هاي سال -
به مقصد تهـران بـوده    یه مهاجرت خانوادگرن دویدر ا

بـه عبـارت    سئله اسکان دائم اسـت؛ ن میتر و مهم است
بـه مهـاجرت    یت از مهـاجرت فصـل  یر وضـع ییگر تغید

از عـدم   ینقـل ناشـ   اما با وجود مشکالت حمل و دائم؛
ن مهـاجران بـا   یکشور ارتباط ا یارتباط يهاتوسعه راه

بـار بـه    کی ید و آنها حداقل سالیگردیروستا قطع نم
ـ    یمبر روستا  د یـ ا خرگشتند. اسـکان دائـم در تهـران ب

ن شـهر آغـاز و سـبب شـد مهـاجران بـه       یـ منازل در ا
را در تهـران   یئتین نهاد اقدام کنند. آنها هیل اولیتشک

ت ایـ بـه نـام ه   ام محـرم و صـفر  یـ در ا يجهت عـزادار 
 .کردندتاسیسها ياحضرت ابوالفضل رامشه يعزادار

ایـن دوره بـا تشـدید    در : 1357تـا   1345هاي  سال -
ت در روسـتا، نظـام   یـ ش جمعیازدر اثـر افـ  ها مهاجرت

نان روستا را مجبور به مهاجرت کـرد.  ینش ارباب، خوش
تهـران را   ،یمهـاجران قبلـ   ي ازرویشتر به پیمهاجران ب
شـاوندان و  یو بـه خو دهنـد  یخود قرار مـ  یمقصد اصل

ــ ياعضــا ــه همــیپیخــانواده م ــد. ب ن جهــت در یوندن
) در ید بـاالگرد فعلـ  ی(شه به نام حمام گلشن يا کوچه

بـود جمـع    یروس کـه محـل مهـاجران قبلـ    یمحله س

منسـجم  شـکل   آنها در این دوره يئت عزاداریشدند. ه
در هـا  ياه رامشـه ینیبا نام حس یبه خود گرفته و مکان

ن دوران یــدر اد. ان گذاشــتنیــمحلــه حمــام گلشــن بن
فـروش و  ، مروبط بـه خریـد   يهاتیمهاجران وارد فعال

 یکیپالسـت  ل ایع سـاخت وسـای  تولید مواد اولیـه صـن  
  شوند. یم
در  ین دوره نقطــــه عطفــــیــــا: کنونتــــا 1357 -

را مهـاجران  یرود زین روستا به شمار میا يها مهاجرت
اقدام  يو انفراد یبه صورت گسترده، در شکل خانوادگ

ه ین دوره با تخلیکه در ا يطور به ،کنندیبه مهاجرت م
ن مهـاجران  یـ م. ایجوان در روستا مواجـه هسـت   يروین

کـه   طـوري  بـه  انـد تهران را مقصد خود قرار داده عمدتاً
این  .رسد میهزار نفر  12حدود تعداد آنها در تهران به 

ها بـه تهـران بـوده اسـت.     يادوره اوج مهاجرت رامشه
ها با اشتغال عمده در زمینه مواد پالستیک بـا  ايرامشه

اکن هسـتند  تهران س 12درصد در منطقه  80اکثریت 
هـاي دفتـري خـود را    زار فعالیـت تشـکیل یـک بـا    با و

  .اندمتمرکز کرده
هاي اخیر با توجه بـه فرسـودگی بافـت در    در دهه

محله سیروس بخـش اعظـم مهـاجران سـاکن در ایـن      
محله از آنجا خارج و تا حدود زیادي در برخی محـالت  

اند. همچنین دفاتر فعالیتی آنها نیـز  شده ساکناطراف 
 دسـت داده اسـت.  تا حدود زیـادي تمرکـز خـود را از    

 دلیل عوامل متعدد و مـرتبط  ستا بهمهاجرت در این رو
و اشـتغال صـورت   در جهت رفع نیازها و فرصـت کـار   

ها تحت تاثیر روابط این مهاجرتهمچنین  .گرفته است
اجتماعی و یک شبکه قوي اجتماعی است که مهاجران 

قـرار داده   ی قويدر شهر را با ساکنان روستا در ارتباط
هاجران بالقوه را به مهاجرانی که در شـهرهاي  است و م

. ایـن روابـط در روسـتاها    کنـد مقصد هستند وصل می
هـاي بعـد از انقـالب    ثیر چنـد عامـل در دهـه   تحت تـا 

تقویت گردیده و باعث تشدید مهاجرت از این دهستان 
یـن عوامـل   ا به شهر و به خصوص تهران گردیده است.

  عبارتند از:
بـه   پیـاپی جران و مراجعـات  بهبود وضعیت مالی مها -

روسـتا از طـرف دیگــر باعـث شـد تــا برخـی از مــردم      
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روستاها به جهت کسب موقعیت درآمدي بهتر به شهر 
 مهاجرت نمایند.

روابط اجتماعی قوي در تهران، تشـکیل حسـینیه در    -
هاي هـم راسـتا (مـواد    هر دو گروه از مهاجران، فعالیت

) و يسـاز  یبو حل یدست يجارو يهاپالستیک، کارگاه
قطـع  گروهی باعث شد تا روابـط آنهـا   هاي درونازدواج
طور مسـتمر بـه روسـتا     آنها را به ،و این ارتباطات نشود

ل نهادهـا و  یاقدامات مهاجران در جهـت تشـک   .وصل کند
ــن ــت از  انجم ــوده اس ــارت ب ــا عب ــ :ه ــیتاس ه ینیس حس

الحسـنه بـاب   م تهـران، صـندوق قـرض   یمق يها يا رامشه
ان و یثاق (جهت رفع مشکالت همشـهر یمن مجان الحوائج،

. ثـاق یو مجلـه م  آنـان)  یر مردم خصوصا مشکالت مالیسا
 یه و در طـ ینین حسـ یـ ا يبـا همکـار   يامهاجران رامشه
بـا عنـوان ائـتالف     یشـهر تهـران ائتالفـ    يانتخابات شورا

  کردند. یرا معرف ییل داده و نامزدهایثاق تشکیم
نـه  یت در زمیـ لاشتغال مهاجران در تهـران شـامل فعا  

 اسـت؛ ک یدات پالستیک و تولید و فروش مواد پالستیخر
در کوچـه سـرپولک تهـران توسـط     ک بـازار  یـ  يبه طـور 

ز یـ پـارس ن نتهرامنطقه در  .ل شده استیها تشکيارامشه
 يهـا از کارگـاه  يو فـروش و تعـداد   دیمهاجران دفاتر خر

 70انـد. حـدود    لکس را متمرکـز کـرده  یلون و نـا ید نایتول
هـا مشـغول   تیـ ن فعالیـ د از مهاجران دهسـتان بـه ا  درص

    .)166: 1386(رضوانی و رجایی،  هستند
  

  قیتحق يهاافتهی
  ترکیب سنی و جنسی جامعه نمونه

درصد از جامعـه   87هاي تکمیلی نامهبر اساس پرسش
ــردان و  ــه را م ــان تشــکیل   13نمون درصــد از آن را زن

بـه  ترکیـب سـنی ایـن جمعیـت      3اند. در جدول  داده
  تفکیک محالت مشخص شده است.

محل اسکان مهاجران دهستان در تهران بـا وجـود   
تغییر در طی چند سال گذشته، در چند محلـه تهـران   

هـا عبارتنـد از: محلـه سـیروس     تمرکز دارد. این محلـه 
اولین محل اسکان دائمی مهاجران که هـم اکنـون نیـز    

 در این محله ساکن هستند. محله قیام روستامهاجران 
دومین نقطه تمرکز، اتوبان آهنگ و محالتی سـومین و  

پارس چهارمین محل تمرکز آنهاست. اگر چه این تهران
انـد امـا بـه دو    مهاجران نسبت به گذشته پراکنده شده

دلیل پراکندگی آنهـا تـاثیر زیـادي در ارتباطـات آنهـا      
هاي هم راسـتا کـه ارتباطـات    نداشته است اوالً فعالیت

کند و منجر بـه ارتباطـات روزمـره    یشغلی را ایجاب م
گردیده است ثانیاً تاسیس حسینیه و تشکیل صـندوق  

الحسنه در تهران که سبب انسجام مهاجران شده قرض
و حفظ ارتباطـات آنهـا شـده اسـت. محـل سـکونت و       
درصد مهاجران اسکان یافته در این محالت به تفکیک 

  در جدول ذیل ارائه شده است.

  ترکیب سنی و جنسی جمعیت :3 جدول
  سال و بیشتر 60  سال 60تا  40  سال 40تا  25  سال 25کمتر از   تعداد ساکن  محل زندگی

  58  48  76  35  217  مولوي
  15  31  39  45  130  محالتی

  7  15  48  20  90  تهرانپارس
  10  9  32  12  63  سایر
  90  103  195  112  500  جمع

  
  در تهران يارامشهعه نمونه جامت اشتغال یو وضع یمحل زندگ :4 جدول

  عدم تشابه  تشابه شغلی  درصد  تعداد ساکن  محل زندگی
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  2/9  20  8/90  197  4/43  217  مولوي
  10  13  90  117  6/26  130  محالتی

  2/32  29  8/67  61  18  90  تهرانپارس
  9/88  56  1/11  7  12  63  سایر
  6/23  118  4/76  382  100  500  جمع

  )100درصد:  500(جمع: ننگارندگا يهابع: یافتهمن
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ـ    عنـوان   هبراي شناخت رابطه بین شبکه مهاجرت (ب
ـ   عنـوان   همتغیر وابسته) با محل سکونت پاسـخگویان (ب

) از روش تحلیـل  یمتغیر مسـتقل اسـمی چهـار وجهـ    
) اسـتفاده شـده اسـت.    ANOVAواریانس یک طرفـه ( 

شده است. آورده  4هاي آزمون در جدول  خالصه یافته
در شـان  که محـل سـکونت   یمهاجرانمطابق با جدول، 

 پـارس بـوده اسـت    و تهـران  ی، محالتيمولوسه محله 
ارتبـاط   تـر بـوده و  آنها گسـترده  یسطح شبکه مهاجرت
در ارتباط با محل سـکونت آنهـا    یآنها با شبکه مهاجرت

جـه  یتـوان نت یم يقرار دارد و با توجه به سطح معنادار
بــراي  نبـوده اسـت.   یتبـاط تصـادف  ن اریـ گرفـت کـه ا  

شناخت رابطه بین شبکه مهـاجرت (بـه عنـوان متغیـر     
عنـوان متغیـر مسـتقل دو     وابسته) با شباهت شغلی (به

ــون  ــی) از آزم ــه   Tوجه ــده اســت. خالص ــتفاده ش اس
آورده شده است. مطـابق   5هاي آزمون در جدول  یافته

با جدول، سطح شبکه مهاجرتی فرد با شـباهت شـغلی   
درصـد از مهـاجران شـباهت     4/76ارتباط اسـت.  او در 

درصـد شـغلی شـبیه بـه سـایر       6/23شغلی داشـته و  
 99انـد. در ایـن ارتبـاط بـا احتمـال      مهاجران نداشـته 

توان گفت که شباهت شغلی و داشتن شغلی درصد می
هم راستاي سایر مهاجران با سطح شبکه مهـاجرتی در  

  مقصد داراي ارتباط است.
  

 اي در تهرانجامعه رامشه یتفاوت میانگین سطح شبکه مهاجرتی برحسب محل زندگآزمون  :5جدول 
 داري سطح معنی )F( مقدار انحراف معیار میانگین مشاهدات منطقه سکونت

 419/0 7/2  217  مولوي 

06/92 0,001 
 495/0 7/2  130  محالتی

 432/0 5/2  90  تهرانپارس
  585/0  6/1  63  سایر

  )100درصد:  500(جمع: نگارندگان يهامنبع: یافته
  

 اي در تهرانجامعه نمونه رامشه ی: آزمون تفاوت میانگین سطح شبکه مهاجرتی برحسب شباهت شغل6جدول 
 داري سطح معنی )F( مقدار انحراف معیار میانگین مشاهدات یشباهت شغل

 767/0 2/2  118  ریخ 0,001 02/100 465/0 6/2  382  یبل
  )100درصد:  500(جمع: نگارندگان ايهمنبع: یافته

  
مبـانی  با توجه به آنچـه در  : مبداارتباط مهاجران با 

و ارتبـاط   مبداح داده شد ارتباط مهاجران با شر نظري
شبکه مهاجرت و تکرار  يریگشکلبا ساکنان روستا در 

مراجعات  مهاجران با رگذار هستند.یران تأثشبکه مهاج
بــا ســاکنان روســتا، ، نــه تنهــا مبــدامــنظم خــود بــه 

خــانواده خــود ارتبــاط برقــرار  يشــاوندان و اعضــایخو
که به روسـتا مراجعـت    انگر مهاجریدکنند بلکه با  یم
سـبب   مبـدا . ارتبـاط بـا   در ارتبـاط هسـتند   کننـد یم

 یاز طرفـ  گـردد. یاسـتحکام روابـط آنهـا در مقصـد مـ     
ت و یـ جرت را تقوشـبکه مهـا   مبـدا استمرار روابـط بـا   

 سـازد. ین همـوارتر مـ  یریمهـاجرت سـا   ينه را بـرا یزم
ر محـل سـکونت   ییـ بـا تغ دهد کـه   یها نشان میبررس

 يطـور  رد بـه یگیر قرار میز تحت تأثیارتباط با روستا ن
و  یو محالتـ  ين ارتباط را در سـاکنان مولـو  یکه باالتر

ر مناطق مشاهده ین را در سایسپس تهرانپارس و کمتر
شود  یالحظه م) م6طور که در جدول ( م. همانیکنیم

ز ین یارتباطات هفتگ یو محالت ين ساکنان مولویدر ب
ر مناطق ارتباطـات  یپارس و ساوجود دارد اما در تهران

مهاجران ساکن در آنجا فقط  یعنی ؛شتر استیساالنه ب
  .کنند یمراجعه مبار به روستا کی یسال
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  مبداي تابه روساي رامشهمهاجران جامعه نمونه زان مراجعات یم :7 جدول

  روابط ساالنه  روابط فصلی  روابط ماهانه  روابط هفتگی  محل سکونت
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  5/5  12  5/75  170  5/11  25  6/4  12  مولوي
  6/17  23  2/69  90  5/11  15  20  2  محالتی

  5/44  40  5/55  50  0  0  0  0  تهرانپارس
  1/73  46  9/26  17  7/26  4  0  0  سایر

  )100درصد: ؛ 500(جمع: نگارندگان يها منبع: یافته
  

  اي با مبداهمبستگی بین سطح شبکه مهاجرت و روابط مهاجران رامشه -8جدول 

 سطح شبکه مهاجرت
 میزان رابطه با مبدا

 خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم  جمع
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  23 0 0 8/0 1 8/26 11 8/26 11 خیلی کم
  90 6/3 10 8/23 29 2/48 27 5/58 24 کم
  355 1/85 239 4/75 92 1/32 18 6/14 6 زیاد

  32 4/11 32 0 0 0 0 0 0 بسیار زیاد
  500 100 281 100 122 100 56 100 41 جمع

)500N=   Pearson Correlation=0.618**, 000/0=Sig( 

  
که مهـاجرتی  و سـطح شـب   مبداطه با بزان رایبین م

. ایـن همبسـتگی   1مثبت وجـود دارد و  يقوهمبستگی 
ــ  ن بــا دار بــوده، بنـابرای امعنـ  01/0داري ادر سـطح معن

سـطح   انـدازه  هـر  توان گفت که درصد می 99احتمال 
شبکه مهـاجرتی فـرد در تهـران بیشـتر باشـد میـزان       

) 7چنانچـه در جـدول (   شتر اسـت. یب مبداارتباط او با 
زایش سطح شـبکه مهـاجرتی در   شود، با اف مالحظه می

یابـد،   نیـز افـزایش مـی    مبـدا میزان ارتباط او بـا  تهران 
، میـزان  کـم کـه در سـطح شـبکه مهـاجرتی      طوري هب

ن سـطح شـبکه در   یشتریز کم است. بین مبداارتباط با 
  مشاهده شده است. مبدااد با یارتباط ز

طـور کـه    همـان : مهـاجر  یر رسمیغ يهامشارکت
مهـاجران در تهـران اقـدام بـه      شـد  پیش از این بیـان 

                                                
براي نشان دادن شدت و ضعف همبستگی، تقسیمات متفاوتی  -1

  بندي زیر استفاده شـده اسـت:   وجود دارد. در این بررسی از دسته
r ــر ــین  r=همبســتگی ضــعیف، 2/0 زی ــتگی 4/0–2/0ب =همبس

ــط ــین  r، متوسـ ــوي و 7/0–4/0بـ ــتگی قـ ــاالي  r= همبسـ بـ
 =همبستگی بسیار قوي.7/0

بـه   یالحسـنه و انجمنـ  قرضصندوق ه، ینیل حسیتشک
ن نهادها در اصل ارتباط یاند. ارتباط با اثاق کردهینام م
ن نهادها از یرا اداره کنندگان ایر مهاجران است زیبا سا

ضـمن   در یل جلسـات یمهاجران بوده و اقدام بـه تشـک  
محـرم و صـفر،    يهـا ماه يعزادار برگزاري مراسم دعا،

 هـا جشـن  و ان مهاجر ساکنان روستایمراسم ختم متوف
کـه   اسـت  یتـر جلسـات عمـوم   از همه مهـم  کنند.یم

ا مهـاجران  یـ ا در ارتبـاط بـا روسـتا و    یـ موضوعات آن 
مشارکت در  ین نهادها و به نوعیا .استساکن در شهر 

گر یبط مهاجران با همدگردد تا رواین نهادها سبب میا
  .شتر گرددیب
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  ايدر بین جامعه نمونه رامشه ر آن بر روابط آنها در مقصدیو تأث یر رسمیغ يارتباط مهاجران با نهادها :9 جدول
 تأثیر خیلی کم تأثیر کم تأثیر زیاد  تأثیر بسیار زیاد  کل

 روابط مهاجران
  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد
  ارتباط با حسینیه 56 2/11 55 11 154 8/30 235 47  500  100
  ارتباط با انجمن میثاق 113 6/22 106 2/21 94 8/18 184 8/36  500  100

100  500  44 220 2/32 161 4/11 57 4/12 62 
 شرکت در مراسم دیگر مهاجران

  (جشن و عزا)
  )100درصد: ؛ 500(جمع: :نگارندگان يها منبع: یافته

    

  ايدر جامعه نمونه رامشه مبدابکه مهاجرت و روابط مهاجران با ن سطح شیب یهمبستگ :10 جدول

 سطح شبکه مهاجرت
 مشارکت غیر رسمی

 خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم  جمع
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  23 0 0 0 0 7/4 6 34 17 خیلی کم
  90 2 1 15 41 9/18 24 48 24 کم
  355 6/79 39 9/79 219 3/69 88 18 9 زیاد

  32 4/18 9 1/5 14 1/7 9 0 0 بسیار زیاد
  500 100 49 100 274 100 127 100 50 جمع

)500N=  Pearson Correlation=0.465**,   000/0  =Sig( 
  

بین میزان مشارکت غیر رسمی مهـاجران و سـطح   
این  .شبکه مهاجرتی همبستگی قوي مثبت وجود دارد

دار بـوده،   معنـی  01/0داري  همبستگی در سطح معنی
توان گفت که با توجه  درصد می 99بنابراین با احتمال 

داري، هر قدر سـطح   یبه میزان همبستگی و سطح معن
شبکه مهـاجرتی فـرد در تهـران بیشـتر باشـد میـزان       

طور  ارتباط او با نهادهاي غیر رسمی بیشتر است. همان
ران ) ارتباط بیشتر مهاج9شود (جدول  که مشاهده می

تـر  با نهادها سطح شبکه مهـاجرتی فـرد نیـز گسـترده    
  شود. می

کـه بـر    یتادر مطالعـ : مهاجران يشاوندیروابط خو
ن متمرکز است، یانتخاب مقصد توسط مهاجر یچگونگ

 یزمین مکـان یارتباط با اقوام و دوستان به عنوان مهمتر
د، نشناسـ یله آن مقاصـد بـالقوه را مـ   یکه افراد به وسـ 
ا دوستان یرا وجود اقوام یر گرفته است. زمورد توجه قرا

ار مهاجران بالقوه یاز مقصد را در اخت یدر شهر اطالعات

کننـد  یمـ  ین سـبب مهـاجران سـع   یدهد. بـد یقرار م
شاوند، آشـنا و  یرا انتخاب کنند که در آن خو يمقاصد

ن کمـک  یرا آنهـا بـه مهـاجر   یز داشته باشند یا دوستی
خـود   يبـرا  یشـغل خواهند کرد تا در مقصـد مکـان و   

) مشاهده 10( طور که در جدول همان دست و پا کنند.
 یانیهمه مهاجران در مقصد، بسـتگان و آشـنا  شود یم

ان و دوسـتان امـا   یمهاجران تنها آشـنا  یاند. برخداشته
، ییک (عمو، دایخانواده و بستگان درجه  ياعضا یبرخ

د مهاجر مور 500از تعداد  اند...) در مقصد داشته.خاله،
ــ ــاجر دار 289 یبررس ــه   يامه ــتگان درج ــبس ک و ی

شاوند یخو يز داراینفر ن 211از خانواده بوده و  ییاعضا
فاصله گرفتن مهاجران از اند. در تهران بوده یانیو آشنا

ک و یـ شـاندان نزد یبا وجود خو یمیشبکه ارتباط مستق
بسـتگان   يکـه دارا  یان در مقصد دارد و مهاجرانیآشنا

 ییخــانواده هســتند در جــا ياا اعضــیــک و یــدرجــه 
  شتر است.یسکونت دارند که تمرکز مهاجران ب
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  ايدر بین مهاجران نمونه رامشه ان در مرکزیو آشنا شاوندیت مهاجران از نظر خویوضع :11 جدول

  درصد  تعداد ساکن  یمحل زندگ
خانواده در مقصد(برادر  ياعضا يدارا
  انیدوست وآشناشاوندان یخو  )کیو بستگان درجه  رها خوای

  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  4/47  100  5/40  117  4/43  217  مولوي
  6/24  52  27  78  26  130  محالتی

  18  38  18  52  18  90  تهرانپارس
  10  21  5/14  42  6/12  63  سایر
  100  211  100  289  100  500  جمع

  )100درصد:    500(جمع:نگارندگان  يهامنبع: یافته
  

  يان جامعه نمونه رامشهیدر ب يخویشاوندن سطح شبکه مهاجرت و روابط یب یهمبستگ :12 جدول

 سطح شبکه مهاجرت
 روابط خویشاوندي

 خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم  جمع
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  23 0 0 4/0 1 2/9 6 2/43 16 خیلی کم
  90 1/7 12 9/17 41 9/36 24 1/35 13 کم
  355 6/74 126 2/81 186 8/53 35 6/21 8 دزیا

  32 3/18 31 4/0 1 0 0 0 0 بسیار زیاد
  500 100 169 100 229 100 65 100 37 جمع

)500N=   Pearson Correlation=0.559**,   000/0  =Sig(  
  

ــط     ــزان رواب ــا می ــاجرت ب ــبکه مه ــطح ش ــین س ب
خویشاوندي همبستگی مثبت و قـوي وجـود دارد. بـه    

شود، هـر چـه روابـط    در جدول مشاهده می طوري که
خویشاوندي شخص مهاجر بیشتر است میـزان ارتبـاط   
او با شبکه مهاجرت بیشتر است و یا به عبـارتی سـطح   

تـر اسـت. همبسـتگی در    شبکه مهاجرتی فرد گسـترده 
معنادار بوده، بنابراین با احتمـال   01/0سطح معناداري 

  کرد. توان این همبستگی را تاییددرصد می 99
: گریآنهـا بـه همـد    يهاوابط مهاجران و کمکر

کننـد کـه در آن   یمهاجرت م یمهاجران اغلب به محل
 .داشـته باشـند   مبـدا را نسـبت بـه    يتـر راحت یزندگ
قاصـد دخالـت دارنـد از    ن میـی ز در تعیـ گر نیدی عوامل

در  یا مهـاجران قبلـ  یـ ان یود آشناجل ون عوامیجمله ا
ــشــهر مقصــد اســت ز  ــرا ای ــاجرای ــن مه ــد ین م توانن

ــأمیــاز قب ییهــا کمــک افتن شــغل، یــن مســکن، یل ت
ارتبـاط   ؛مهاجر فراهم کنند يو... را برا یمال يها کمک

دد تـا در داخـل گـروه مهـاجران     گـر یمهاجر سبب مـ 
ن مسـکن در  یتـأم  ابـد. یتر به اهداف خود دست راحت

در شـهر   یفرهنگ زندگ یدا کردن شغل و حتیشهر، پ
کند اما ارتباط بـا  یجاد میا یمتازه واردان سردرگ يبرا
ن مشـکالت را کـاهش داده و شـروع    یـ ر مهاجران ایسا

در جامعـه مـورد   بخشـد.   یدر شهر را سرعت م یزندگ
قـرار گرفـت و    یها مـورد بررسـ  ن نوع کمکیمطالعه ا

ن گونـه  ین ایروابط مهاجران و تأمبین مشخص شد که 
ر اسکان مهاجران در مقصد رابطه معنـادا  يتدارکات برا
شـود روابـط   یطور کـه مشـاهده مـ    همان ؛وجود دارد

مهاجران در مقصد متأثر از روابط آنها هنگام مهـاجرت  
ن امکانــات یــبــا تــدارك ا یرا مهــاجران قبلــیــاســت ز

ه ارتباطـات  یـ رفتـه و پا یمهـاجران را در درون خـود پذ  
موارد تازه  یمهاجران در برخ سازند.یرا استوار م يبعد

د در منازل خـود  یسکن و شغل جدافتن میتا واردها را 
ت خود کـرده تـا   یآنها را وارد فعال یدارند و حت ینگه م

از آنان فـرا   ،تینه فعالیدر زم يهامهاجر بتواند آموزش
از  ياریبسـ  هکه در جامعه مورد مطالع يبه طور ؛ردیبگ

ر یسـا  يمهاجران در هنگام ورود خـود بـه مقصـد بـرا    
  اند.آنها بوده شاگرد یمهاجران کار کرده و به قول
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  يان جامعه نمونه رامشهیدر ب د در اسکانیارتباط مهاجران و کمک آنها به مهاجران جد :13جدول 

  Chi-Square سطح معناداري
  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد دیدگاه مهاجران تأثیر خیلی کم تأثیر کم تأثیر زیاد  تأثیر بسیار زیاد

0001/0  122 6/24  123 2/43  216 2/16  یافتن خانه 80 16 81 
0001/0  116 6/47  238 32 160 8/7  39 6/12   کمک در اسکان مهاجر 63 
0001/0  91 4/39  197 32 160 4/13  67 2/15  کمک مالی 76 

  )100درصد:    500(جمع:  نگارندگان يهامنبع: یافته
 

  هااير جامعه نمونه رامشه: ازدواج مهاجران در قبل و بعد از مهاجرت د14جدول 

ازدواج فرزندان با   ازدواج بعد از مهاجرت  ازدواج قبل از مهاجرت
  ها ازدواج با غریبه  ازدواج با مهاجران روستا  ساکنان روستا

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
189  8/37  170  34  57  4/11  76  2/15  8  6/1  

  )100درصد:       500(جمع:   ارندگانهاي نگمنبع: یافته
  
  يریگجهینت

دلیـل عوامـل متعـدد و     به يشهر -مهاجرت روستا
و اشـتغال  در جهت رفع نیازهـا و فرصـت کـار     مرتبط،

هـا تحـت   ایـن مهـاجرت  همچنین  ؛صورت گرفته است
تاثیر روابط اجتماعی و یک شبکه قوي اجتماعی اسـت  

ن روستا در ارتباط مهاجران در شهر را با ساکنا که قویاً
قرار داده است و مهاجران بالقوه را به مهاجرانی کـه در  

کنـد ایـن روابـط در    شهرهاي مقصد هستند وصل مـی 
ت شــده و منجـر بــه  یـ شـهرها تحــت چنـد عامــل تقو  

ک جامعـه کوچـک همگـن در شـهرها     یـ  يریـ گ شکل
دهــد. روابــط یل مـ یتشــکیـک شــبکه را  گــردد و  یمـ 

ن عامـل  یمنجر شده و ا هان شبکهیت ایگسترده بر تقو
ق یخود افراد مستعد به مهاجرت را بـه مهـاجرت تشـو   

ان شد یطور که ب در جامعه مورد مطالعه همانکند. یم
تـا حـال حاضـر ادامـه      30 يهـا روند مهاجرت از دهـه 
ن مهاجرت را برجسـته سـاخته   یداشته است اما آنچه ا

ن مهاجران در شـهر مقصـد و ارتبـاط آنهـا بـا      یروابط ا
 60که در حال حاضر حـدود   يطور بوده است به مقصد

ـ   یدرصد از آنها در   یخـوب ه ک منطقه سـاکن بـوده و ب
ن یـ شناسند و با هم ارتبـاط دارنـد کـه ا   یم راگر یهمد

  باشد.یل عمده میارتباطات برخاسته از چند دل
ـ نوع فعال ت هـم راسـتا در مقصـد سـبب     یـ فعال ت:ی

به  يشاوندیک رابطه خویگردد تا روابط مهاجران از  یم
ل گردد یکه روزانه و مستمر است تبد یک رابطه شغلی

گردد تـا مهـاجران   یت سبب میانحصار فعال یو از طرف
ان یاز خـود را از بسـتگان و آشـنا   یـ کـار مـورد ن   يروین

 یت شـغل یـ داخل روستا فـراهم کننـد. در ضـمن موقع   
ر مهـاجران  یمناسب مهـاجران خـود سـبب جـذب سـا     

  گردد. یم
 يل نهادهـا یمهاجران بـا تشـک   :یمر رسیغ ينهادها

الحسنه و ها، صندوق قرضهینیحس از جمله یر رسمیغ
ن نهادها شـبکه  یجاد رابطه با ایبا ا ه ویریخ هايانجمن
 یکه مهاجران يطور اند. بهتر کردهيخود را قو یاجتماع
ز بـا  یـ ن يشـتر ین نهادها ارتباط دارند، روابـط ب یکه با ا
انـــد. صـــندوق تهر مهـــاجران در تهـــران داشـــیســـا
 یثاق بـا رفـع مشـکالت مـال    یالحسنه و انجمن م قرض

گـردد  یآنها محسوب م ين برایتضم یمهاجران به نوع
دانند در صورت انتخاب تهـران بـه عنـوان    یرا آنها میز

ــه غ ــد ب ــمقص ــک خو ر از ی ــتان  یکم ــاوندان و دوس ش
  .ز حساب کنندین نهادها نیتوانند بر کمک ا یم

بـه   یاساسـ  يهـا تگان کمکبس :يشاوندیارتباط خو
 یمهاجران را با زندگ يآنها سازگار کنند؛ین میمهاجر

موارد مهاجران را تـا   یدر برخ کنند؛یل میتسه يشهر
دارنـد و  ید و سرپناه نزد خود نگـه مـ  یافتن شغل جدی

سفر را کاهش  يهانهیاز هز ياریآنها بس يهاییراهنما
ات را در ن ارتباطـ یـ ز ایـ ن يامهـاجران رامشـه  دهد. یم

در مهم  یعاملان و دوستان را یمقصد قطع نکرده، آشنا
  .دانندیانتخاب مقصد م
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: ارتبـاط بـا روسـتا در مهـاجران مـورد      مبـدا ارتباط با 
قـرار   یواسـطه مراجعـات آنهـا مـورد بررسـ     ه مطالعه ب

و مشخص شد که ارتباط آنها با مقصد در روابط  گرفت
آنـان در   یاجتمـاع  يهـا ن مهاجران و انسجام شـبکه یا

که ارتباط خـود را   یرا مهاجرانیر گذار است زیشهر تأث
 کیـ مهـاجرت از   کنند سبب گسترشیقطع نم مبدابا 

ر یشتر بـا سـا  یب یز تعامالت اجتماعیو ن شوندمی طرف
  .کنندیدا میپ گردندبرمی مبداکه به  یمهاجران

گـردد تـا   یازدواج در داخل شبکه مهاجرت سبب م
تـر  جران در مقصـد محکـم  ن مهـا یبکسو ارتباطات یاز 

گر ازدواج بـا سـاکنان روسـتا سـبب     ید ییسو از شده و
گـردد. در  یادامه روند مهـاجرت از روسـتا بـه شـهر مـ     

ابـد،  ییر کاهش میکه مهاجرت به طور چشمگ یمواقع
د مهـاجرت بـه   ین عوامـل تشـد  یمهمتر از یکیازدواج 
 طور که در بحث مربوط بـه ازدواج  د. همانیآیشمار م

ن یـ ز این مهاجران مورد مطالعه نیز مشاهده شد در بین
بـه   مبـدا ر مهـاجران و  یارتباط با سا یامر از عوامل اصل

  د.یآیشمار م
ت سبب شـده اسـت   ین مجموعه از عوامل در نهایا

را در  یتیفعـال  يتا آنها در تهـران بـه صـورت انحصـار    
ن امکـان را فـراهم کننـد تـا     یقبضه خود نگه داشته و ا

 جهـت کـار داشـته    ین تازه وارد از روستا محلـ مهاجرا
نـان را داشـته باشـند کـه     ین اطمیـ ا یباشند و از طرف
ن یر مهاجران در تأمیتوانند از کمک سایهنگام ورود م

ن یبنـابرا ط برخـوردار باشـند.   یبا مح يمسکن، سازگار
ــبب  ــه س ــارچگی آنچ ــه در فعال یکپ ــچ ــه در ی ت و چ

را یـ بوده اسـت ز  ارتباطات شده است، همین رفتارشان
آنها را تا آنجا که ممکـن   ها در مقصدتین تشابه فعالیا

سـبب   يروزانه کـار  روابطک هم قرار داده و ینزدبوده 
  در مرکز قطع نکنند.را شده آنها روابط خود 

ند یمهاجرت فرآ يهاشبکهتوان گفت یل مطورک  به
مـی کنـد. بـه    ت یـ بـه مقصـد را تقو   مبـدا مهاجرت از 
 مهـاجرت  یل اصـل ین رفتن دلیبا از ب یحت صورتی که

ماننـد   دیگـري   به واسط عوامـل )، ي(مشکالت اقتصاد
نـد  یفرآ يشاوندیخو يهاشبکهگسترده شدن ازدواج و 

مهاجرت ادامه می یابد. از این رو این مورد را می تـوان  
مهـاجرت دانسـت. امـا از     يهـا ن شـبکه یا یمنف از آثار

ر مهـاجران بـه   یو سـا  مبـدا بط مهاجران بـا  اآنجا که رو
گـردد  یواسطه شبکه گسترده ارتباطات آنهـا قطـع نمـ   

ت بـه شـهرها   یـ مهاجران تازه وارد بدون برنامـه و حما 
کــار و محــل  ياوارد نشــده و عمــدتاً هنگــام ورود دار

منـد  ر مهـاجران بهـره  یاسکان هسـتند و از کمـک سـا   
  گردند. یم

ــرات     ــر روي اث ــته ب ــاتی در گذش ــه مطالع ــر چ اگ
 نقـش شده است اما ایـن مطالعـات بـر     مهاجران انجام

مرکز داشـته  توسعه و عمران زادگاه خود تمهاجران در 
و شرایط اجتماعی و جغرافیایی مهـاجران در مقصـد را   

انـد. در چنـد سـال اخیـر     کمتر مورد توجـه قـرار داده  
مطالعاتی در زمینه وجوه ارسالی و نقـش مهـاجران در   

هـاي مثبـت   ه(دیدگا توسعه و عمران نواحی انجام شده
تـا دالیـل    به مهاجرت) اما ایـن مطالعـه سـعی داشـت    

گیري شبکه مهاجرتی که خود از عوامل مـوثر در  شکل
آنهاست را مـورد   مبداتقویت نقش مهاجران در توسعه 

 توجه قرار دهد.
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