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 های کلیدی:واژه

 ،یاجتماع یهاشبکه

 ،پیوندهای مهاجرین

پیراشهر،  اهالی 

 .دگر یقال، مرتضآق

 

 یو بررس لیبه تحل ییقالآق ییروستا نمهاجری از ساختهپرسشنامه محقق هیپژوهش تالش شده با ته نیدر ا

 - یفیوصدر مقصد پرداخته شود. پژوهش حاضر به لحاظ روش از نوع ت نیمهاجر نیا یاجتماع یهاشبکه

 نیا ید. جامعه آمارش ستفادهشامل پرسشنامه ا یدانیم یهاو از روش یاطالعات اسناد یآورجمع وهیش ،یلیتحل

ساکن  نیال مهاجرس 18 ینفر از افراد باال 243 یو نمونه آمار گردیمرتض یروستا میمق یهاییقالآق قیتحق

پرسشنامه  یهاؤالس ییایپا نییو براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. جهت تع یتصادف صورتبهدر آن بود که 

اطالعات با استفاده از نرم لیوتحلهیتجزدست آمد. به 783/0ار آن مقد کهکرونباخ استفاده شد  یآلفا بیاز ضر

 ق،یتحق یهاافتهی( انجام گرفت. براساس tاسکوئر و آزمون  ی)کا یو آمار استنباط یفیو آمار توص spss افزار

به  قیتشو ودخ انیاز اقوام و آشنا یکیگرد توسط  یقبل از مهاجرت به مرتض نیمهاجر نیدرصد از ا 61از  شیب

 کهیطوراند بهنموده افتیدر را از شبکه یو شغل یعاطف یهاتیاند و انواع حمامحل شده نیمهاجرت به ا

 تیوضع یاند و همگام با بهبود نسبنقش داشته شاوندانیدوستان و خو ن،یمهاجر نیدرصد از ا 85شغل  افتنیدر

صورت ماهانه با هبده و ارتباط خود را غالباً نمو سالخانواده ار یرا به زادگاه خود برا یخود وجوه یاقتصاد

 اند.زادگاه حفظ کرده
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 (رضوانی و همکاران...)یاجتماع یهاشبکه لیتحل

 مقدمه
و  ریگذشته س اتیو ادب قاتیاست که جهان امروز از گذشته با آن مواجه بوده و در تحق یاجتماع ایدهیمهاجرت پد

عمر بشر  خیمهاجرت به تار دهی(. سابقه پد47:1394و صحنه،  ییرا پشت سر گذاشته است )رجا میعظ یتحول

از مصائب و مشکالت  زیحل گرراهبرد و راه گانهی ار یمکان یهاییجاهمواره مهاجرت و جابه هی. انسان اولگرددیبازم

. کردندیبه مهاجرت م بیرا ترغ هیبودند که بشر اول یازجمله عوامل یجان تیخوراک و امن یاست. گردآور دهیخود د

مهاجرت  ف،یاست. بنا به تعر افتهیرییتغ یو اجتماع یطین و تحوالت محشکل مهاجرت برحسب زما خ،یدر طول تار

 نیو اسکان در سرزم نیسرزم کیترک  گریدعبارتبه ایو  ییایدو واحد جغراف نیب ییاز جابجا تعبارت اس

دست بهتر بروند،  طیبا شرا مکانی به آنکه جهت هادور انسان های(. لذا، از گذشتهClark, 2003: 173-174)گرید

 رونیشده است به هم بانیگربهدست ایسابقهیب هایبا بحران نیکره زم ازآنجاکهمبنا  نی. بر ازدندیبه مهاجرت م

 هاآن را به وجود آورده که انسان نهیامر زم نیو ا ستیقابل سکونت ن گریروستاها د ژهیوبهاز مناطق جهان  یاریبس

 نیا بیترت نی(. بد320:1397سپهر،  ی)قربان ندیشهرها مهاجرت نما ( بهستنیز-خوب )به یزندگ کیبه  دنرسی جهت

 دیمحل اقامت جد ایبه مقصد  ،یمحل اقامت قبل از مهاجرت و ایفرد از مبدأ  یمحل اقامت معمول ریید به تغیتحرک با

 دیآن تأک ییایغرافج ییجااز مهاجرت بر جنبه جابه فیدر تعر شناسان تیجمع دیآیبرم فیتعر نیکه از ا. چناننجامدیب

بر اثرات  دیتأک شتری( وجود دارد، بی)مثبت، منف یشهر ییستارو یهاکه در مورد مهاجرت ییهادگاهی. اغلب دکنندیم

مهاجران به مهاجرت  لیتما دیکه در تشد یلیمجموعه دال ییشناسا ۀنیدرزممهاجرت بر مبدأ و مقصد مهاجرت دارد. 

 طیجاذبه و دافعه مانند تفاوت در دستمزد و شرا یرا برشمرد. عوامل سنت یمتعدد لیدال توانیبه شهرها وجود دارد، م

 شدهمطرح نیاز محقق یاریکه توسط بس رهیفقر و غ ،یدرپیپ یهایمناطق در مبدأ و مقصد، خشکسال نیب یاستخدام

اطالعات  عیانند چرخش سرمؤثر بر مهاجرت، هم گریبه عناصر د یستیجاذبه و دافعه، با یاست. عالوه بر عوامل سنت

موارد به  نیاشاره کرد. ا زین یو مال یعاطف یهاتیموجود در مقصد، حما یو امکانات رفاه یشغل یهادرباره فرصت

 یهاانیجر یریگکه در شکل یاز عوامل یکی نیدارد. بنابرا دیتأک یبر رفتار مهاجرت یاجتماع یهاشبکه تیاهم

 یماع(. شبکه اجت111و  110: 1391 ،یو اردهائ انیاست )محمود یاجتماع یهاهمؤثر باشد، شبک تواندیمهاجرت م

چند نوع  ای کیاست که توسط  شدهلیتشک "گره"موسوم به  یهاسازمان ایاست که از افراد  یساختار اجتماع کی

و منزلت  گاهیجا ،ایدهیروابط عق ،یمنافع مشترک، مبادله مال ،یشاوندیخو ،یمتقابل، مانند دوست یخاص از وابستگ

که جامعه را از افراد  شناختیجامعه هیبا نوع نظر یاجتماع یاهشبکه هی(. نظرScott et al, 2011: 1) دشونیمتصل م

 دهدیم لیتشک هاییو جامعه را از شبکه شودیافراد شروع م نیمتناقض است. در عوض، از روابط ب دهد،یم لیتشک

استفاده  با شدهساخته هایاز مدل اساسی چهاراصل فاوست و واسرمن. اندشدهلیتشک هاگره نیکه از مجموعه روابط ب

انتقال منابع، محدود  ای انیروابط متشکل از جر گران؛ی: استقالل بازکنندیرا مشخص م یاجتماع هایشبکه یاز تئور

 یاجتماع یماندگار توسط ساختارها یهاو شبکه وندهایپ جادای و هاتوسط شبکه یانفراد گرانیفعال کردن باز ایکردن و 

(Williams And Durrance, 2008: 2شبکه .)یهاگروه انیبزرگ و در م یبخصوص در شهرها یاجتماع یها 

بزرگ، افراد مهاجر و  یشهرها دهیچیمدرن و پ یاست چراکه در زندگ انیاجتماعات مختلف در جر نیو مهاجر یقوم

 ،یتصاداق یازهاین لیخود از قب یازهایاز ن یابه مجموعه ییپاسخگو یرها، براشه نیساکن در ا گرِیشهروندان د یحت

کردن  ایو ... کرده و با پا هایمحلهمکاران، هم شاوندان،یبا دوستان، خو یروابط جادیدست به ا ره،یو غ یروان ،یاجتماع
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و  نیمهاجر انیم یوندهایپ جادیا با اهشبکه نی. همچنندیگویخود پاسخ م یازهایها به نآن یروابط و ساختارمند نیا

 ،یروزآبادیزاده و ف ی)رستمعل کنندیم فایتوسعه ا یهاارسال مؤلفه ندیدر فرا یمو اجتماعات مبدأ نقش مه نیمهاجر

اطالعات از  انیکسب اطالعات در مورد مقصد مهاجرت هستند. جر یبرا یمنبع اصل یاجتماع یها(. شبکه132: 1392

 یبرا ییقابل اتکا ساسو دوستان، ا شاوندانیشده از خو. اطالعات کسبردیگیو دوستان صورت م شاوندانیخو قیطر

 یاجتماع هیسرما افتی(. برطبق ره141: 1386 مهر،یو ساع ی)باستان ندیآیحساب ممهاجرت به یبرا یریگمیتصم

مهاجران را در مبدأ و  ریو غ یبلافراد است که مهاجران، مهاجران ق نیاز روابط ب ایمهاجرت مجموعه های¬شبکه

 :Massey et al, 1997) کندیبودن به هم وصل م یمحلهمو  یدوست ،یشاوندیهمچون خو یروابط واسطهبهمقصد 

و معتقد  دهدیآنان نسبت م نیب یاجتماع یوندهایمهاجرت را به فرد، فرهنگ و پ ندیفرا یشبکه اجتماع هی(. نظر 448

 طیبا مح یزگارکردن شغل و سا دایمهاجران در پ ریبا سا یدوست قیاز طر وندیپ نیجرت امها یرایپذ یاست در نواح

اند که مهاجرت نموده یگانیهم چون دوستان و همسا ،یشخص یهاشبکه قیمهاجر فرست از طر یدر نواح دیجد

مهاجران  شودیباعث م نیا و عالوه بر دهدیواردان کاهش متازه یمهاجرت را برا یهانهیشبکه هز نیا د،یآیدست مبه

و  یشاوندیخو یهامعتقد است که شبکه لوری(. تاOishi, 2007: 7بالقوه دست به ترک مناطق خودشان بزنند )

 ری. تأثدهندیم شیدر امر مهاجرت را افزا تیمهاجرت را کاهش داده و شانس موفق یهانهیهز یاجتماع یهاتیحما

را ارتقاء دهد  یررسمیغ صورتبهو چه  یرسم صورتبهها، چه ه سازمانب یدسترس تواندیم یاجتماع یهاشبکه

(Kapzvyski, 2002: 5ارتباط مهاجران به عوامل .)اند از: حجم مهاجرت، ها عبارتاز آن یدارد که برخ یبستگ ی

 دیخود بازد یکه از روستا یکه در مهاجرت مشارکت دارند. مهاجران یافراد یژگی)به مبدأ( و و یوجوه ارسال انیجر

را  یدیجد یهاشهیاند ممکن است اندروستا را حفظ کرده درماندگار  یهاکه تماس خود با خانواده یو کسان کنندیم

نسبت  یمهاجران بازگشت ییایدر روستاها را به پو یوجود دارد که تحول فن ییهایبه زادگاه خود برگردانند. بررس

ها . آنکنندیخود منتقل م یبه روستا یدیفنون مختلف تول یتجربه الزم را براو  یها پول و دانش فنآن رایز دهد،یم

 :Obray, 1992الزم است، برخوردار باشند ) یتحول فن یرفع تنگناها یکه برا ییهاممکن است از مهارت نیهمچن

شهر کالن 19نطقه م 4 هیناح یاستحفاظ میکه در حر قیتحق موردمطالعهعنوان محدوده گرد به یمرتض ی(. روستا107

روست و روبه یمراکز سکونت ریاز سا یریمهاجرپذ دهیآن با پد یرامونیپ یاز روستاها یاری، همانند بسقرارگرفتهتهران 

نفر  1768از  ریروستا در دو دهه اخ نیا تیجمع کهیطوربه. کنندیمناطق مهاجرت م نیا یسوبه یادیافراد ز هرساله

 ییروستا نیپرسشنامه محقق ساخته از مهاجر هیمقاله تالش شده است که با ته نیدر ا نینابرااست. ب دهینفر رس 16698به 

اساس  نیدر مقصد پرداخته شود. بر ا نیمهاجر نیا یاجتماع یهاشبکه یو بررس لیروستا به تحل نیساکن در ا ییقالآق

 شامل: قیتحق یاهداف اصل

 گرد؛ یمرتض یتابه روس واردشدهسابقه و روند مهاجران  یبررس -

 گرد؛ یمرتض یدر روستا یاجتماع یهاشبکه یریگشکل یچگونگ -

 رد است.گ یمرتض یها و اثرات حاصل از آن در روستاتها در تداوم مهاجرنقش شبکه یسپس بررس  -

جعه با مرا تواندیاست که پژوهشگر م نیا قیصورت گرفته مربوط به موضوع تحق یاطالع از کارها تی، مزهرحالبه

 یاساس، در پژوهش حاضر سع نیبنگرد. بر ا قیموردتحقبه موضوع  عیوس یددی با و ببرد باال را خود اطالعات هابه آن
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 (رضوانی و همکاران...)یاجتماع یهاشبکه لیتحل

 یبررس 1در جدول شماره  اجمالی طوربه اند،با موضوع مقاله گارتباط تنگاتن یکه دارا یشده است تا منابع و مآخذ

 یاجتماع یهانقش شبکه ٔ  نهیدرزم گرفته صورت مطالعات اغلب لذا،. دگرد استفاده مطلوب نحو به هاو از مطالب آن

 .تشده در کشور ما محدود و اندک بوده اسانجام قاتیمهاجرت، در خارج از کشور صورت گرفته و تحق ندیدر فرا

 قیتحق یمطالعات نهیشیخالصه پ .1 جدول

 

 هرحالبه. اورندیرا به دست ب یدر زندگ یو راحت یکه بتوانند در آنجا سالمت کنندیحرکت م اییبه نواح هیاول مهاجران

و تکرار مهاجرت  یخود مهاجران منجر به توسعه شبکه اجتماع نیمهاجران و ب ریمهاجران غ نیب یفرد انیروابط م

 راهبردهای با را مهاجرت هاخانواده ی. برخکندیم شتریرا ب رتو انتقال اطالعات، مهاج ی. روابط اجتماعگرددیم

 یهامهاجرت ٔ  نهیدرزمموجود  قاتیتحق بیترت نی(. بد48: 1394و صحنه،  رجایی) اندکرده بیخانواده ترک یاقتصاد

نشان داد که  هایکی( درباره مطالعه مهاجرت مکز1997) نوزایو اسپ یمس لهیوسبه ایمطالعه مثالعنوانبه ،یالمللنیب

                                                           
1. Menjivar 
2. Hardwick 
3. Shah 

 توضیحات پژوهشگر ردیف

1 
 ساعی مهر

1383 

و  یهنگو فر یاجتماع هیسرما یبررس"شبکه، با عنوان  یاجتماع هیسرما رامونیپ یتجرب مطالعات

شده است که به در دانشگاه الزهرا تهران انجام 1383مهر در سال  یتوسط ساع "استقرار و مهاجرت

و  یاجتماع موجود در شبکه روابط یهاتیروابط و حما یعنیشبکه افراد،  یاجتماع هیسرما یبررس

 نیه است. در اپرداخت زیدو در مهاجرت آنان به تبر نیا ریافراد و تأث یفرهنگ یهاهیسرما نیهمچن

وابط در رقرارگرفته است و نقش شبکه  یشبکه موردبررس لیتحل دگاهیاز د یاجتماع هیسرما قیتحق

 (.1383)ساعی مهر،  است دهیگرد یمهاجرت افراد بررس

2 
 رضوانی و همکاران

1387 

)مورد: دهستان  ییستامهاجران در توسعه رو یگذارهیو سرما یوجوه ارسال نقش"با عنوان  یادر مقاله

که درصد  نددیرس جهینت نیتوسط مهاجران به ا یوجوه ارسال زانیم یبا بررس "رامشه استان اصفهان(

مسئله خود  نیا شودیم یمصرف یصرف کاالها ییروستا یتوسط خانوارها یافتیاز وجوه در ییباال

)رضوانی و  دینمایم ترقیروستاها به شهر را عم نیا یوابستگ یول گرددیم یه ظاهررفا شیموجب افزا

 (.1387همکاران، 

3 
 رجایی و صحنه

1394 

ان. مطالعه در تهر یمهاجرت یهاشبکه یریگعوامل مؤثر بر شکل"تحت عنوان  یامطالعه نیهمچن

 ییتوسط رجا، ایی فضا به چاپ رسیدهکه در فصلنامه آمایش جغرافی "تهران میمق یهایارامشه یمورد

 لیدر تهران پرداخته و دل یامشهرا نیشبکه مهاجر یشده است که به بررسانجام 1394و صحنه در سال 

)رجایی و مهاجران دانسته است  نیو مستحکم ب یقوها در تهران را حفظ روابط تمرکز آن یاصل

 (.1394صحنه، 

 (1997) 1منجیوار 4
 یاز رفتارها یمتفاوت یهالیمتمرکز شد و تحل یشاوندیخو یهاشبکه یبر رو ،یقیمطالعه تطب کیدر 

 (.Menjivar, 1997)  دست آوردمختلف مهاجران به یهاگروه انیدر م یشاوندیخو یاعضا

 (2003) 2هاردویک 5
 انندتویها مآن کرد که شنهادی( و پیقوم یهانام متفاوت داد، )شبکه کی یاجتماع یهابه شبکهاو 

باشند،  یرونیب تواندیچند گروه مشخص است و م ای کی نیارتباطات خاص ب کهیباشند و وقت یدرون

 .(Hardwick, 2003: 134) کنندیفراهم م رونیرا با جهان ب ییوندهایها ارتباطات و پآن کهیوقت

 (1996) 3شاه 6

 یهاکه شبکه ییکه جا شاهده کرددست آورد و مرا به تیاز کو یمهاجر در بخش 800از  یمدارکاو 

مناسب با  یهابود و شغل شتریاز مهاجران ب تیو حما شتریبودند، مهاجرت به آنجا ب یشاوندیخو

( 1996بود. شاه ) شتریها بمهاجران به علت استفاده از شبکه انیدر م یتمندیدرآمد خوب و سطح رضا

و  ( در مهاجرتشاوندانیتان، خو)دوس یررسمیغ یهااز نقش شبکه ژهیدانش و کیتالش کرد 

دست آورد ا بهمهاجرت کرده بودند ر تیبه کو ایبعد )متعاقب(، مهاجران که از جنوب آس یهایسازگار

(Shah, 1996.) 
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 Masseyمستحکم شده است ) اریمقصد بس یدر نواح کیو روابط نزد یاجتماع هیسرما واسطهبه هایکیمهاجرت مکز

and Espinosa, 1997: 939-999 .) 

 
 آن با مفهوم مهاجرت یمفهوم یوستگیو پ یمفهوم شبکه اجتماع ییایپو. 1شکل

 (116: 1391 ،یو اردهائ انی)مأخذ: محمود

 مهاجرت یهاشبکه

مهاجران در مناطق مبدأ و  ریو غ یو بعد یافراد که مهاجران قبل نیب یهایعبارت است از بستگ یمهاجرت یهاشبکه

ها احتمال شبکه نی. اکندیمشترک، مرتبط م یو منشأ اجتماع یدوست ،یشاوندیخو یهایبستگ قیا که از طرمقصد ر

خالص مورد انتظار از مهاجرت را  یکاهش و بازده او خطرات حرکت ر هانهیهز رایز دهند،یم شیحرکت را افزا

  ی(. مسMessi et al. 1995: 106) ابندی یدسترس یگریآن به شغل د موجببه توانندیکه افراد م دهندیم شیافزا

و جامعه  یدوست ،یشاوندیخو یهانسبت قیکه از طر داندیم یشخص نیاز روابط ب یامهاجر را در مجموعه یهاشبکه

 :Messi, 1990) دهدیم وندیمبدأ پ یمهاجران در نواح ریدر مقصد و به غ یمهاجران را به مهاجران قبل مشترک،مبدأ 

 لهیوسبهکه افراد  دآییبه شمار م یاجتماع هیسرما نوعی ها،شبکه گونهنیازاحاصل  هایتماس و ها، ارتباطدرواقع(. 7

آن است که  یایگو کردیرو نای خالصه، طور. بهابندییدست م یرتبهتر و احتماالً آسان یشغل هایتیآن به موقع

 دنیرس یبرا یرگیمیو احتماالً در تصم افراد لیتما یرگیلدر شک تواندیم گریدر مناطق د یررسمیغ هایداشتن ارتباط

 یاجتماع یهامشارکت در شبکه ریاغلب تحت تأث زیبه مهاجرت ن می(. تصم50: 1394و صحنه،  ییبه آن مؤثر شود )رجا

 Fizakli, 1999 Quoted from) دهدیم وندیپ گریکدیمتفاوت به  ییایجغراف یهاقرار دارد که افراد را در محل

Ryan, 2009: 220 .)یهاست )اسالمآن نبی ارتباطات و هامتشکل از افراد و گروه ایشبکه یشبکه اجتماع درواقع، 

دوستان  ایکرد که در آن مهاجران با خانواده  فیاشخاص تعر نیاز روابط ب یبیترک توانیمهاجرت را م ۀ(. شبک2: 1391

و ارتباط با وطن  یابیمهاجرت، استقرار، کار یها در فهم الگوهاشبکه نی(. اHaug, 2010: 4اند )خود در تعامل

 یلوازم ضرور ای لشغ افتنِیسفر،  یهانهیبه مهاجران در هز یررسمیغ یها(. شبکهRyan, 2007: 296هستند ) یاتیح

مهاجرت را  ندیو فرآ کنندیکمک فراهم م ای یبانیمنظور پشتانتشار اطالعات به یبرا ییها مبناآن رسانندیکمک م
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 یکارکردها نی( اHaug, 2008: 588) سازندیتر مآسان ییجاجابه یو خطراتِ احتمال هانهیواسطه کاستن از هزبه

مهاجرت،  ندیاز فرآ یها را در مراحلِ گوناگونشبکه نینقش ا یموجب شده محققان اجتماع یاجتماع یهامتنوع شبکه

 ،یفرامل یهامهاجرت، ارتباط انیو تداوم جر یابیبه مهاجرت،  جهت میصمقرار دهند:  ت دیمورد تأک ریشامل موارد ز

 (.Hagan, 1998: 55استقرار و الحاق ) یو الگوها

ارتباطات  ای یاجتماع یهابکهش نیب ندیفرآ نی. انگردیم ایپو یجمع ندیعنوان فرآبه مهاجرت به یشبکه اجتماع افتیره

که به  یل اساس( شش اص1987) یمس دهی. به عقشودیم یدهجامعه سازمان و یدوست ،یشاوندیهمانند خو یدرون فرد

 اند از:عبارت بخشدیمعنا م یاجتماع یهامهاجرت و شبکه نیروابط ب

 یمهاجران برگشت -6کان، اس -5 دار،یخود پا ندیراف -4 راهبرد خانواده، -3،  یامهاجرت توده -2 ،یساختار رییتغ -1

(Massey and et al, 1987: 53.) 

دارند،  ریبه مهاجرت تأث یریگمیتصم یبر رو یاجتماع یهاچگونه شبکه نکهیباادر ارتباط  هی( پنج فرض1976) یتچیر

 ارائه داد:

 شیدر جامعه مبدأ افزا یدگو خانوا یدوست یهاشبکه کهیهنگام ه،یفرض نی(: طبق ای)همبستگ یوستگیپ هیفرض -1

 .ابدییمهاجرت کاهش م ابد،ی

 رایکنند، ز لیجرت را تسهمها ندیفرا توانندیم یاجتماع یهاکه، شبکه کندیم انیب هیفرض نی: الیتسه هیرضف -2

شغل در  افتنی یراکمک کردن ب ایقرض گرفتن پول  تواندیرا، که م تیحما کیها شبکه نیدر ا یاجتماع یهاتماس

 مقصد باشد فراهم کند.

 
 ییایجغراف یآن در فضا یامدهایاجرت و پمه هایشبکه یرگیشکل ندیفرا .2شکل

 (321: 1397سپهر،  ی)مأخذ: قربان

و  شاوندانیخو یسودن بهبه مهاجرت کر شیگرا نیب یهمبستگ کیکه  دهدینشان م هیفرض نیاطالعات: ا هیفرض -3

وجود  دهندیمکردن،  یمهاجرت وزندگ یرا برا یکه اطالعات ییهاو آن کنندیم یزندگ گرید یکه در جا یدوستان

 یکه دارا ردپذییصورت م ییهاطرف مکانبه میقطور مستاست که مهاجرت به تینکته حائز اهم نیا نیدارد. همچن

 ها هستند.با آن محل یاجتماع یهاتماس

 کیگروه،  ایخانواده  کیر د و درون اجتماع،  یکه اختالف درون خانوادگ کندیم انیب هیفرض نیتضاد: ا هیفرض -4

 هاست.اکثر گروه انیور مهم و محرک مهاجرت در مفاکت
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از خانواده  یعضو ایمهاجر ) شاوندانیخو لهیوسبهخانواده  یاعضا هیفرض نی(: طبق اتیتقو ،ی)دلگرم قیتشو هیفرض -5

نواده و درآمد خا یاقتصاد تیکه امن یمثال زمان ی. براشوندیم قیخاص تشو یدوره زمان کی یکه مهاجرت کرده( برا

تنها  اتیرضف نیا نی( معتقد است که از ب2000(. هوگو  )Stark, 1991: 75) ردیگیکاهش قرار م درخطرنواده خا

 هستند. یقابل آزمون و بررس قیو تشو لیتسه ،یوستگیپ هیسه فرض
  یو وجوه ارسال مهاجرت

ها ساله بر تعداد پژوهشآغاز شد که هر 1990از دهه  یطورجددرباره مهاجرت و نقش مهاجرت در توسعه، به پژوهش

مهاجران  شود،یمهاجرت مطرح م ٔ  نهیدرزم یالمللنیدر سطوح ب شتری. البته آنچه بشودیموضوع افزوده م نیدرباره ا

خانواده خود که در روستا سکونت  یو همواره برا کردهشغل مناسب مهاجرت  افتنی یاست که برا ییکارگران روستا

 نیدر ا یتوجه به موضوع وجوه ارسال شی(. افزا112: 1390، چراغشاهو  ی)رضوان دکننیرا ارسال م یدارند، وجوه

مناطق  یاقتصاد ۀدرآمد و نقش آن در توسعکم یوجوه به کشورها نیحجم ارسال ا شیبه افزا ریچند سال اخ

انتقال  یارسالوجود دارد که از آن جمله است: وجوه  یاز وجوه ارسال فیتعر نی. چندشودیمربوط م کنندهافتیدر

 ادآوری( 2001) 1ومیکه وان دچنان ن،ی(. همچن160: 1386 ،ییو رجا یاست )رضوان گریبه مکان د یپول نقد از مکان

 ای یجمع ،یداخل ای یالمللنیداد: ب صیتشخآن را  توانیوجود دارد که م یاز وجوه ارسال یانواع مختلف شود،یم

به  هیبرگشت سرما ای ی(. وجوه ارسالVan Doom, 2001: 68) ینقد ریغ ای یو نقد یررسمیغ ای یرسم ،یانفراد

 دهدیم وندیدر روستا پ ماندهیها را به افراد باقآن انیجر نیتوجه مهاجران به مبدأ خود است. ا ۀدهندنشانروستا 

 250به  کیدنز 2015در سال  کندیم انیب 2 یتوسعه کشاورز یالمللنی(. صندوق ب160: 1386 ،ییرجاو  ی)رضوان

اند. ارسال نموده شانیهابه خانواده یوجوه ارسال وروی اردیلیم 450در خارج از کشورشان حدود  یمهاجر اقتصاد ونیلیم

 نیهاست. ادرصد از درآمد آن 50از  شیب انگریسخت است و اغلب نما اریخانواده مهاجران بس یفرستادن وجه برا

و آموزش را فراهم کنند.  یمانند غذا، مسکن، سالمت یاساس یازهایکه ن دهدیاجازه را م نیها ابه خانواده هیسرما

از اساس،  توانندیها مدهند. آن شیخود را افزا یتا بتوانند استاندارد سطح معاش زندگ کندیها کمک مبه آن نیهمچن

را باعث گردند  ندهیآ به دیام یبرا یضرور یداریو پا یتوسعه اقتصاد یهاکنند و جرقه یخود را بازساز معهجا

(IFAD, 2015: 19.) 

 یرا از اعضا یمتنوع یهاتی( حمانیعنوان کرد که افراد )مهاجر دیبا ینظر یمطالب ذکرشده در مبان یبندجمع در

دور و ) شاوندانینشان داده است که خو یاجتماع تی. مطالعات گسترده در موردحماکنندیم افتیشبکه خود در

ها مراجعه کرد. به آن ازیدر صورت ن توانیمکه  باشندیم یو همکاران منابع مهم گانیا(، دوستان، همسکینزد

با تنوع روابط،  گر،یدعبارت. بهسازندیشبکه فراهم م یاعضا یرا برا یمتنوع یاجتماع یهاتیگوناگون، حما یوندهایپ

 ییتا توانا سازدیدر ممهاجران را قا یعاجتما یهاتی. حماابندییمختلف دست م یهاتیاز حما یعیوس فیافراد به ط

پژوهش را  یلیدل تحل( م1در مقصد را داشته باشند. نمودار شماره ) یزندگ یهابا مشکالت روزمره و بحران ییارویور

 :دهدینشان م

                                                           
1. Van Doom 
2. International Fund for Agricultural Development (IFAD) 
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 پژوهش یمدل مفهوم .3 شکل

  

 شناسیروش
 یکم قاتیاز نوع تحق یدانیم و یطالعات اسنادا یآورجمع وهیش ،یلیتحل - یفیپژوهش حاضر به لحاظ روش از نوع توص

در  هاییقالقآ یشبکه اجتماع قیتحق نیبوده است. در ا 1395آن سال  یدانیپژوهش و مطالعات م نیاست. سال انجام ا

ه استفاده شد. جامعه شامل پرسشنام یدانیم یهامنظور از روش نیهم، به قرارگرفته یموردبررسگرد تهران  یمرتض یروستا

 نیدر ا یاجتماع یهاشبکه لیاساس واحد تحل نیبر ا .باشندیگرد م یمرتض یروستا میمق یهاییقالآق قیتحق نیا یمارآ

ن، بر اساس فرمول کوکران آساکن در  نیمهاجر سال 18 ینفر از افراد باال 243 یتصادف یریگصورت نمونهبه قیتحق

 یآلفا بیپرسشنامه از ضر یهاسؤال ییایپا نیید. جهت تعش لیپرسشنامه تکم یصورت حضورکه به دیانتخاب گرد

)اعتبار(،  ییدست آمد. سنجش روابه 783/0 یفیک یهاسؤال یکرونباخ برا یآلفا ق،یتحق نیکرونباخ استفاده شد. در ا

 ینظر یمبان ر اساسبو سپس  قرارگرفته دییو مورد تأ یابیراهنما و مشاور ارز دیبا استفاده از نظرات اسات االتسؤ یصور

اعضاء به  یو عاطف یشغل تیابه مبدأ، حم ی)شامل وجوه ارسال هاییقالآق یشبکه اجتماع یرهایها و متغشاخص ق،یتحق

و آمار  spssافزار از نرم اطالعات با استفاده لیوتحلهیتجز تیدرنها .داده شدند یموردبررسارتباط با زادگاه(  گر،یکدی

 ( انجام گرفت.tانگین( و آمار استنباطی )کای اسکوئر، آزمون توصیفی )فراوانی، درصد و می

از  است این روستا شدهواقعدقیقه طول شرقی  21درجه و  51دقیقه عرض شمالی و  36درجه و  35در  گرد یمرتض یروستا

متر فاصله(،  100له روستا از شمال به اتوبان آزادگان )بافاص نیاست. ا ریتوابع شهرستان تهران، بخش آفتاب و دهستان خالز

فاصله( از سمت جنوب به  لومتریک 2)با  آبادیفاصله(، از سمت غرب به عل لومتریک 2)با  ریاز سمت شرق به دهستان خالز

 ( قرار دارد. 4تهران ) ناحیه  19. همچنین این روستا در حریم منطقه شودیفاصله( محدود م لومتریک 1)با  آبادعباس یاراض

 شدهگرفتهاز آن  زیاست و نام محل ن شدهلیتبدگرد  یبه مرتض مرورزمانبهبوده که ” کُرد یمرتض“به نام  یادرگذشته قلعه

و با  مرورزمانبهفقط در داخل قلعه بوده و  یکه قبالً سکونتگاه اهال دهدیگرد نشان م یمرتض انیبوم یشفاه خیاست. تار

چندان نه یا. تا گذشتهانددهیگز یآن سکن یو در حواش افتهیراهقلعه  رونیبه ب جیتدربهمحل  نیبه ا زبانیآذرآمدن اقوام 

و  ینیبا گسترش شهرنش یآن به کشت و کار مشغول بودند ول یگرد پر از باغات و مزارع بوده و اهال یدور اطراف مرتض
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و  یمسکون یوسازهاساختبه خود را  یرفته و جا نیها و فضاها از بباغ نیا هیبه بعد کل 1387از سال  تیجمع شیافزا

  اند.چندطبقه داده یهاآپارتمان

 
 موردمطالعهموقعیت جغرافیایی محدوده  .4شکل 

 

نه بهداشت آمار موجود از خا نینفر بوده است  که در آخر 1087گرد  یمرتض یروستا تیجمع 1365سال  یدر سرشمار

است. نرخ رشد  افتهیشیافزابرابر  15 باً یروستا تقر تیشته جمعسال گذ 29است. در طول  افتهیشیافزانفر  16695( به 1394)

 درصد 33/11 به 1375 – 1390درصد بوده است و در دوره  98/4برابر با   1365- 1375گرد در دوره  یمرتض یروستا

 شیزااف لیدل نیترداشته است. مهم یدیشد شافزای درصد 20/17 به روستا رشد نرخ 1390 – 1394و در دوره  دهرسی

 روستا است.  نینقاط کشور به ا ریو مهاجرت از سا ییجاروستا جابه تیجمع

 یمختلف سرشمار یهادوره یگرد ط یمرتض یو خانوار روستا تیتعداد جمع .2جدول 

 خانوار کل زن مرد سال

1365 583 504 1087 199 

1375 898 884 1768 344 

1389 3637 3393 7030 1800 

1390 4604 4242 8846 2440 

1391 5498 5428 10926 2769 

1392 6328 5884 12212 3380 

1394 8422 8173 16695 4327 

 1395،  خانه بهداشت مرتضی گرد، 1390مأخذ: سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار، 
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 (رضوانی و همکاران...)یاجتماع یهاشبکه لیتحل

 های پژوهشیافته

 سابقه و روند مهاجرت و چگونگی تشکیل شبکه اجتماعی مهاجران

و  لیاز اردب زبانیراستان اصفهان و لرستان و گلستان و اقوام آذ یهاگرد از شهرستان یمهاجران مرتض نیترعمده

و  زیو زنجان و تبر لیو ترکمن که از اردب زبانیآذر تیقوم ریچند سال اخ یط مروربهمحل هستند که  نیهمدان به ا

است.  دهیگرد شتریشدت بب تیشد جمعر ریبه بعد س 1387سال  زو ا دهیگرد شتریروستا ب نیدر ا باشند،یقال مآق

از  یبیتا را ترکروس نیا یگرد و قلعه است، اهال یترک آباد، مرتض یهاسه محله به نام یگرد دارا یمرتض یروستا

 یامالک رو مشاو یسازقالب ،یسازکارتن یهادر شغل ی. اقوام آذردهندیم لیلر و ترکمن تشک ،یهمدان ،یاقوام آذر

مبل در داخل روستا مشغول  یکوبهیو رو یساز( غالباً در صنف مبلهاییقالها )آقهستند و ترکمن تیمشغول به فعال

 نیمرور ا. سپس بهگذردیسال م 12حدود  ییقالمهاجر واردشده آق یهاگروه نیبه کار هستند. از مدت حضور اول

مکان  کیبکه در ش یقاطع اعضا تیاکثراند و شده کینزد گریکدی هب یو مهاجران ازنظر مکان افتهیشبکه گسترش

صورت به یه تعدادصورت ک نیاعضاء متفاوت بوده است، به ا ی. البته نوع مهاجرت از مبدأ برااندداکردهیپسکونت 

با  گونگونا یهاسکونت در آنجا و شاغل شدن در شغل یبه تهران مهاجرت نموده و پس از مدت یادومرحلهمهاجرت 

از مبدأ  میمستق صورتبهو  یامرحلهمهاجرت تک گریقسمت اعظم د یاند. ولگرد شده یضشبکه وارد مرت قیتشو

ها آن نیشتریکه ب دهدینشان م هاییقالشبکه آق یشناخت تیجمع یهایژگیو یاند. بررسگرد داشته یمرتض یسوبه

قال بوده آق ییوستاراز مناطق  یکی شانیمبدأ سکونت مهاجراندرصد  90از  شیب کهیطورداشته، به ییخاستگاه روستا

گرد در  یاند و با مهاجرت به مرتضمشغول بوده یمهاجران قبل از مهاجرت به شغل کشاورز نیا شتریاست و ب

 .اندشدهگرفتهمتعلق به اعضاء باسابقه شبکه به کار  یسازمبل یهاکارگاه

 مطالعاتی نمونه شناختی جمعیت یهایژگیو

اقامت افراد نمونه  یسابقه نیانگیسال است و م 31پرسشنامه حدود  قیتحق یهاافتهیبر اساس  انیپاسخگو یسن نیانگیم

 16 یعنیشته سال دا 30 ریدرصد( ز 40نفر )حدود  96 انیپاسخگو انیسال است. از م 7گرد حدود  یمرتض یدر روستا

 21 نیهمچن دادندیم لیرا تشک ساالنانیم سال سن داشتند و 50تا  30ن یب زیدرصد( ن 52نفر ) 126درصد جوان بوده و 

 انیاسخگوپدرصد  29که  دهدینشان م انیسال داشتند. سطح سواد پاسخگو 50 یباال انیدرصد( از پاسخگو 8نفر )

 4و  مپلید التیتحص یدرصد دارا 19و  ییو راهنما کلیس التیتحص یدرصد دارا 48 ،ییابتدا التیتحص یدارا

و صد هزار  ونیلیمکیدود درآمد سرپرستان خانوار مهاجر ح نیانگیاند. مبوده پلمیدفوق تالیتحص یدارا زیدرصد  ن

 نفر است.  3 نیانگیطور متومان و افراد تحت تکفل خانوار مهاجر به

 حمایت شغلی و عاطفی مهاجران از یکدیگر

 نیترعنوان مهمقوام و دوستان بهمتمرکز است، ارتباط با ا نیانتخاب مقصد توسط مهاجر یکه بر چگونگ یدر مطالعات

دوستان در  ایوجود اقوام  رایقرارگرفته است. ز موردتوجه شناسند،یآن مقاصد بالقوه را م لهیوسکه افراد به یزمیمکان

را انتخاب کنند  ی. مقاصدکنندیم یسبب مهاجران سع نی. بددهدیمهاجران بالقوه قرار م اریرا در اخت یمقصد اطالعات

کمک خواهند کرد تا در مقصد، مکان و  نیها به مهاجرآن رایداشته باشند ز یدوست ایآشنا و  شاوند،ین خوکه در آ

 یبه مرتض اجرتقبل از مه نیدرصد از مهاجر 61از  شیب ق،یتحق یهاافتهیوپا کنند. بر اساس خود دست یبرا یشغل

شوندگان در پاسخ به درصد از پرسش 92 نید. همچنانمحل شده نیبه مهاجرت به ا قیتشو انیگرد توسط اقوام و آشنا
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 نیاند و در پاسخ به ابله را پاسخ داده نهیگز د،یاروستا داشته نیدر ا یلیفام ایدر زمان مهاجرت آشنا  ایسؤال که آ نیا

درصد از  78 د،یگرفتیمحل م نیبه مهاجرت به ا میبازهم تصم دیروستا نداشت نیدر ا یشاوندیخو ایسؤال که اگر آشنا 

 شبکه است. یباال تیدهنده سطح حمانشان اند کهرا انتخاب نموده ریخ نهیدهندگان گزپاسخ

 

 ییقالآقمهاجران  اجتماعیشبکه  در عاطفی حمایت میزان .3 جدول

 (sig)سطح معناداری  Fمقدار  انحراف معیار میانگین مشاهدات شباهت شغلی

 423/0 9/2 212 بلی
02/92 000/0 

 842/0 1/2 31 خیر

 1398های تحقیق، مأخذ: یافته

و  شاوندانیخو تیکنند. حما هیبه آن تک توانندیم ازیاست که افراد در زمان ن یمهم و غن یمنبع یشاوندیشبکه خو

شوندگان درصد از پرسش 85 ق،یتحق یهاافتهیاست. بر اساس  اعتمادقابلو  ایپا ک،ینزد شاوندانیدوستان بخصوص خو

اند و را انتخاب نموده یبل نهیگز ،اندنقش داشته شاوندانیشغل شما دوستان و خو افتنیدر ایسؤال که آ نیخ به ادر پاس

 اند.داشته ینسب تیشغل رضا نیدرصد آنان از انتخاب ا 64

 ییقالآق مهاجران اجتماعیشبکه  در شغلی حمایت میزان .4جدول

 شرح

 

 یآزمون کا خیر بلی

 اسکوئر
 سطح معناداری

 درصد تعداد درصد تعداد

 شاوندانیدوستان و خو نقش

 شغل در مقصد افتنیدر
207 85 36 15 142 002/0 

 000/0 119 36 88 64 155 رضایت از شغل در مقصد

 1398 تحقیق، هاییافته: مأخذ

( از یدووجهمستقل متغیر  عنوانبهمتغیر وابسته( با شباهت شغلی ) عنوانبهبرای شناخت رابطه بین شبکه مهاجرت )

آورده شده است. مطابق با جدول، سطح شبکه  5های آزمون در جدول شماره است. خالصه یافته شدهاستفاده Tآزمون 

داشتن شغل  گفت، شباهت شغلی و توانیمدرصد  99مهاجرتی فرد با شباهت شغلی او در ارتباط است و با احتمال 

 هاجرتی در مقصد دارای ارتباط است.با سایر مهاجران با سطح شبکه م راستاهم

 

 ها در تهرانقالییشباهت شغلی جامعه نمونه آق برحسبآزمون میانگین شبکه مهاجرتی  .5جدول

 شرح

 

 خیر بلی
 سطح معناداری اسکوئر یآزمون کا

 درصد تعداد درصد تعداد

به مهاجرت از طرف  قیتشو

 بستگان

 ساکن در مقصد انیآشنا و

148 61 95 39 133 000/0 

 001/0 168 8 19 92 224 با مقصد مهاجرت  یقبل ییآشنا

 1398 تحقیق، هاییافته: مأخذ
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 میزان ارتباط مهاجران با زادگاه خود

شبکه  یریگر شکلشرح داده شد ارتباط مهاجران با مبدأ و ارتباط با ساکنان آن د ینظر یبا توجه به آنچه در مبان

تنها با ساکنان، هستند. مهاجران با مراجعات منظم خود به مبدأ، نه رگذاریأثمهاجرت و تکرار شبکه مهاجران ت

در  کنندیاجعت ممهاجران که به روستا مر گریبلکه با د کنندیخانواده خود ارتباط برقرار م یو اعضا شاوندانیخو

تمرار روابط با مبدأ شبکه اس ی. از طرفگرددیها در مقصد مارتباط هستند. ارتباط با مبدأ سبب استحکام روابط آن

با  نکه روابط مهاجرا دهدینشان م های. بررسسازدیهموارتر م نیریمهاجرت سا یرا برا نهیو زم تیمهاجرت را تقو

صورت ماهانه، ان بهدرصد مهاجر 64 انیم نی. در اردیگیماهانه، و ساالنه انجام م ،یخود به سه صورت هفتگ یروستاها

 صورت ساالنه با زادگاه خود در ارتباط هستند.درصد به 12و  یصورت هفتگدرصد به 21

 

 خود زادگاه با یی در روستای مرتضی گرد قالآقمهاجران  روابط میزان .6جدول

 ارتباط

 

 تعداد

 جمع ساالنه ماهانه هفتگی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

243 52 21 155 64 36 15 243 100 

 1398 تحقیق، هایتهیاف: مأخذ

 مهاجران ارسالی وجوه

است. در  رارگرفتهق یتوسعه مناطق مهاجر فرست موردتوجه اساس یمهاجران برا یاز سو یوجوه ارسال انیجر یتازگبه

 یر کاهش فقر و بهبود زندگمهاجران د یاز سو شدهفرستاده یمعتقدند وجوه ارسال گذاراناستیمحققان و س ان،یم نیا

 یت: وجوه ارسالوجود دارد که از آن جمله اس یاز وجوه ارسال فیتعر نی. چندکندیم فایا یاتیا نقش حهخانواده

ساکن در  ییقالقآدرصد از مهاجران  62 ق،یتحق یهاافتهیاست. بر اساس  گریبه مکان د یانتقال پول نقد از مکان

 هخانواد یبرا یصورت هفتگدرصد از افراد به 73که  کنندیرا ارسال م یخود وجوه یهاخانواده یگرد برا یمرتض

 نیانگیصورت ماهانه است که بر اساس مهزار تومان به 460 یوجوه ارسال نیانگی. مکنندیقال وجه ارسال مخود در آق

درصد از درآمد ماهانه صرف وجوه  42طور متوسط و صد هزار تومان است، به ونیلیم 1درآمد ماهانه که رقم حدود 

 .شودیم یارسال

 

 مهاجرت مبدأ به وجوه ارسال نحوه و افراد تعداد .7جدول

 نحوه ارسال وجوه ارسالی وجوه ارسالی به زادگاه شرح

 ماهانه هفتگی خیر بلی هانهیگز

 65 178 92 151 تعداد

 27 73 38 62 درصد

 1398 تحقیق، هاییافته: مأخذ
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 گیرینتیجه
 انیم یوندهایت که پاس نیبر ا دهیدارند و عق تیاهم یررسمیغ یاجتماع یاهمهاجرت، شبکه یشناسجامعه اتیدر ادب

 یاز اعضا یادو اقتص یاجتماع تیحما یرا برا یو فرصت یریگمیتبادل اطالعات و تصم یرا برا ییهافرصت یشخص

 یو همکار یگیساهم ،یدوست ،یشاوندیخو یهاشبکه یضااع انیم یفرد یوندهایپ ان،یم نی. در اآوردیشبکه فراهم م

 ،یدوست یهاشبکه یو کارکرد یتعامل ،یابعاد ساختار برهیکرده با تک یحاضر سع قیدارد. تحق ییسهم بسزا

 ریتهران، تصو گرد یمرتض یساکن در روستا ییقالمهاجر آق دهیبرگزخانوار  243 یگیو همسا یهمکار ،یشاوندیخو

 نیدر ا یشیمایپ قیتحق کی یهاداده برهیکرده با تک یعالوه، سعکند. به میمهاجران ترس نیا یاز شبکه اجتماع یروشن

حاضر نشان داد  قیتحق جی. نتادیارائه نما هاییقالشبکه آق یتیجمع یاجتماع اتینگار از خصوصواقع یفیروستا، توص

مدت  نیانگیارند. مار اقامت دو غالباً در محل ک باشندیم یروستا فاقد ملک مسکون نیقال در امهاجران آق تیکه اکثر

 تیو اکثر اندکینزد گریکدیبه  یمهاجران ازنظر مکان یاجتماع یهاسال است و شبکه 7روستا  نیها در ااقامت آن

 کیعنوان گرد به یاست که مرتض یدر حال نیگرد( سکونت دارند. ا یمکان )مرتض کیشبکه در  یقاطع اعضا

 یشهر یاهاربنیخدمات اندک، ضعف ز ن،ییپا ستیز تیفیبارز آن ک یژگیو از و شودیشناخته م یررسمیسکونتگاه غ

 نکهیره کرد: نخست ااشا قیتحق نیعمده ا جهیبه دو نت توانیم یکل یبنددر آن است. در جمع یتیجمع یو تراکم باال

نقش گفت که  توانیبرخوردار است و م یاژهیو تِیاز اهم ،یاجتماع یهاشبکه گرینسبت به د یشاوندیشبکه خو

 نیشتریدشوار ب یهاتیدر موقع کهیطوربه د؛ینمایم فایا زبانیجامعه م تیمهاجران با وضع یدر سازگار یترمهم

 د،یبه آن اشاره گرد  قیحقت افتهیگونه که در. همانکندیشبکه فراهم م یاعضا انیدر م شاوندانیخو یرا برا تیحما

به زادگاه  یم وابستگو نکته دو اندکارشدهو مشغول به  افتهی ندانشاویخو قیشبکه شغل خود را از طر یدرصد اعضا 85

اند داشته انیزگشت به زادگاه خود بخود را با یدرصد اعضاء برنامه آت 70 قیتحق یهاافتهی سها است بر اساشبکه نیا

 دهندهنشاناند که هکرد انیدر مبدأ ازجمله مسئله اشتغال ب یمحل را مسائل و مشکالت اقتصاد نیو هدف از مهاجرت به ا

 یادآوری انیها بوده است. شاشبکه نیا زبانیروستا است که در هر دوره م نیمختلف در ا یهاشبکه یموقت یریمهاجرپذ

 نهیشیذکرشده در پ یهاپژوهش ژهیوبه نهیزم نیشده در اانجام قاتیتحق گرید جیپژوهش حاضر با نتا جیاست که نتا

وجود دارد،  یشاوندیخو یهاکه شبکه ی(، در مناطق1996شاه ) جینمونه بر اساس نتا یرااست؛ ب قیقابل تطب قیتحق

در  یتمندیضامناسب با درآمد خوب و سطح ر یهااست و شغل شتریاز مهاجران ب تیو حما شتریبه آنجا ب هاجرتم

 یاجتماع یهاکه(، شب1394و صحنه ) ییرجا نیبوده است. همچن شتریها بمهاجران به علت استفاده از شبکه انیم

سکن و مشغل و  افتنی یبرا نیمهاجر ریساو کمک به  نیمهاجر نیو مستحکم ب یرا سبب حفظ روابط قو نیمهاجر

 زیثبت آن بر مهاجران و نم یرگذاریشبکه و تأث یحفظ و بقا یبرا ییهاشنهادیپ انی. در پادانندیحفظ روابط با زادگاه م

 :شودیبدأ )زادگاه( ارائه مم یشبکه بر روستاها نیاثرات ا

 ییرویصورت نبه توانندیمو با ساکنان روستاها،  گریکدیساکن شهرها، در صورت ارتباط مؤثر با  ییمهاجران روستا -1

 ،یالتیمنسجم و تشک و انجام اقدامات یراستا، نهادساز نینقش کنند. در ا یفایا ییتوسعه و عمران روستا یکارآمد برا

 یزارشد و توسعه درون یرابمهاجران و ساکنان روستاها،  یطور مشترک از سوهاجران و چه بهخود م یچه از سو

 .رسدیبه نظر م یمهم و ضرور اریبس ییروستا ینواح
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ها توسعه شهرستان یو حت مقصد ییروستا یهادر توسعه سکونتگاه نیمهاجر یاجتماع یهاشبکه یهالیاز پتانس -2

 .استفاده شود

 نیاند و هدف از اداشته انید بخود را بازگشت به زادگاه خو یبرنامه آت ییقالآق نیاکثر مهاجر نکهیبه ابا توجه  -3

 یالتیدر مبدأ تسه شودیم شنهادیاند، پکرده انیدر مبدأ ازجمله مسئله اشتغال ب یمهاجرت را مسائل و مشکالت اقتصاد

 در نظر گرفته شود. نیمهاجر نیا یبهره برادرازمدت و کم یهاازجمله وام

و  یمهارت یهاتیظرف یمنظور ارتقابه یاو حرفه یمراکز فن قیدر مبدأ مهاجرت از طر انییتوجه به آموزش روستا -4

 به آنان. یآنان، همراه با ارائه مدارک معتبر و قانون یتوانمند
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