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تاریخدریافت1395/9/7:
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چکیده
برخی روستاییان به منظور اشتغال و بهبود وضعیت خود و خانواده معموالً از زادگاهشان به مناطق
آنها امکان کسب درآمد و پیشرفت در مقایسه با
میکنند تا برای 
شهری به ویژه تهران مهاجرت  
ترکمنهایکیازاقواممهاجرساکندرتهرانهستندکهبهصورتفردییاهمراه

روستافراهمشود.
کردهاند.طبیعتاً افراد مهاجر ،در جامعه مقصد با
با خانواده برای بهبود وضعیت اقتصادی مهاجرت  
پیش روی نگهبانان ترکمن و
مشکالتی روبهرو هستند.در پژوهش حاضر با روش کیفی مشکالت  
دادههای مورد نیاز با روش مشاهده و مصاحبه
خانوادههایشان در شهرک اکباتان بررسی شده است .

جمعآوری شده و روش تحلیل موضوعی برای
سازمانیافته با  9نفر از مردان و زنان ترکمن  


نیمه
ترکمنهای مقیم شهرک

یافتههای پژوهش ،
دادهها مورداستفاده قرارگرفتهاست.بر اساس  
تحلیل 
ترکمنها و سایر اقوام مقیم در

روابط با 
اکباتان در حوزه روابط و تعامالت خانوادگی و فامیلی  ،
شهرک اکباتان و نیز در حوزه شغلی با مشکالتی مواجه هستند .عدم امکان حضور همه اعضای
خانوادهدرکنارنگهبان،محدودیتفضایمحلزندگیوشرایطنامساعدآن،عدمامکانخروجزن
دلتنگیاعضایخانواده،تعامالتمحدودبااعضای
ترکمنازمنزلدرصورتنبودهمسردرروستا ،
جامعه میزبان به دلیل زبان و پوشش متفاوت ،درآمد کم ،فقدان احساس امنیت شغلی و عدم
برخورداریازبیمهبرخیازمسائلاست .
کلید واژگان:ترکمن،تهران،مسائل،مهاجرت،نگهبان .
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مقدمه
ویژگیهای نواحی روستایی ،میزان بسیار زیاد فقر و محرومیت است (هال و میجلی،

از 
آسیبپذیریدرروستاهاوتخریبشدیددراثروقوعزلزله،طوفان،سیل

.)148میزانباالی
یاکمسوادی ،مسکن و پوشاک نامناسب،
بیسوادی  
و غیره؛ گرسنگی و سوءتغذیه؛ بیماری؛  
محیط زندگی غیربهداشتی (فاضالب غیربهداشتی ،عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم)،
عدم اطمینان درباره آینده ،بیکاری و  ...برخی از مسائل عمده روستاییان کشور است.
نمیدانند فردا
بسیاری از روستاییان شغل ثابتی ندارند و در شرایطی زندگی میکنند که  
خانوادهشانبایدچهچیزهاییراانتظارداشتهباشند .

برایخودو
دستیابی به شغل یا شغلی بهتر در مکان جغرافیایی و
ترک محل اقامت به منظور  
کاظمیپوروقاسمی

انسانهادرزمانحاضراست(
مهمترین عللجابهجایی 
اجتماعیدیگر ،
اردهائی.)117:1392 ،در شهرها فرصت بیشتری برای اشتغال وجود دارد ،زیرا در شهرها
وسیعتری
برخالفمناطقروستاییکهکشاورزییگانهفعالیتاصلیاست،مجموعهمتنوعو 
فعالیتهای اقتصادی وجود دارد.همین عامل باعث مهاجرت بسیاری از جوانان روستایی

از 
زمینههای الزم برای آن ازقبل فراهم شده باشد (دیاس و
میشود ،بدون اینکه  
به شهرها  
میشوند.
ویکرامانایک.)42:1377 ،روستاییان مهاجر در مقصد با مسائل متعددی مواجه  
آنها چندان مطلوب نیست.یافتن شغل مناسب در شهرها
شرایط زندگی در شهرها برای  
میکنند ،انجام دهند.این نوع کارها معموالً
آنها مجبورند هر کاری که پیدا  
دشوار است و  
مشغولاند و درآمد ثابتی ندارند .برخی

مزد کمی نیز دارد .بسیاری هم به کارهای موقت 
میمانند و زندگی را از طریق کمک دیگران
مهاجران حتی برای مدت زیادی بیکار  
میآیند،بیکاریوفقردرشهرهابهشدت
میگذرانند.هرچهافرادبیشتریازروستابهشهر 

میشود .مهاجران فقیر مجبورند در
میرسد و حتی از این مناطق بدتر  
مناطق روستایی  
کانالهای
راهآهن  ،
پایینتر از سایرمناطق زندگی کنند مانند کنار خط  
نواحی با جایگاهی  
میکنند که تسهیالت
فاضالب ،نزدیک محل تخلیه زباله و  ...گاهی در مناطقی زندگی  
جمعآوری زباله ،سیستم فاضالب و آب آشامیدنی سالم وجود ندارد.تراکم جمعیت در این

نواحی باعث شده است شرایط محیطی زندگی ،بهداشتی نباشد و ساکنان به ویژه کودکان
درمعرضآلودگیوبیماریقراربگیرند(دیاسوویکرامانایک.)54-53:1377،


بیان مسئله
گروههای جمعیتی هستند که برای دستیابی به شغل و کسب درآمد از
ترکمنها یکی از  

روستابهتهرانمهاجرتکردند.درای نپژوهشبهمطالعهوبررسیگروهیازمردانوزنان
ترکمن ساکن در شهرک اکباتان شهر تهران پرداختیم .در طی سالهای اخیر تعداد
بهشدتافزایشیافتهاست.ترکمنها

هبرایکاربهتهرانمهاجرتکردهاند

ترکمنهاییک

درونهمسر و در حاشیه مرزهای ایران هستند به دلیل بیکاری و
که یکی از اقوام کامالً  
تاییمحلزندگیشانبهسمتشهرهایبزرگبهویژهتهرانمهاجرت

بیآبیدرنواحیروس
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کردهاند .گروه مهاجر مورد پژوهش در شهرک اکباتان به شغل نگهبانی مشغولاند .اخیراً

ازپوششبیمهایبرخوردار

آنها
مقررشدکهواژهخادمبهجاینگهباناستفادهشود.اغلب 
نیستند و بخش عمده حقوق اندک خود را برای خانواده میفرستند .شرایط زندگی در
ینحالبیکاریدرمحلسکونتقبلیشانموجب

شهرکاکباتانچندانمناسبنیست،باا
رضایتاززندگیدرتهرانشدهاست.
مهاجران عمدتاً گوگالن و اهل روستای صوفیان واقع در شهرستان کالله استان
یهای خود را نیز به مهاجرت و کار در اینجا ترغیب
آنها سایر همشهر 
گلستان هستند  .
هاوخانوادههایشانباچهمشکالت


موردنظرماایناستکهبدانیمترکمن
میکنند.پرسش

آنها وجوددارد.
آیاراهکاریبرایخروجازبحرانهایپیش روی 

وکمبودهاییمواجهاند .

آبیوکمآبی وبرخیدیگرازمشکالتاز


رروستا،بی
مهاجرتازروستابهشهر،بیکارید
جمله دالیلی هستند که باعث مهاجرت روستاییان ترکمن به تهران و سایر شهرها شده
است.
تصور مهاجرت ترکمنها به تهران و مشاهده زنان ترکمن با چارقدهای رنگین و
وهریکبچهایبهبغلوبادستدیگر،دستدردستبچه

لباسهایتنگتاقوزکپا

برانگیزبود.زنانترکمنشبهادرمحوطهشهرکاکباتانباوقارخاص


دیگربسیارتعجب
ساکناندرمحوطهپایانمییابد،زناناز

رفتوآمد
روند.شبهاکه 


یکبانویترکمنیراهمی
آنها عبور
بیرونمیآیندونفسیتازهمیکنند.وقتی ازکنار 

اتاقهای بسیارکوچکخود

چگونهنگاهخودراازدیگرانمیدزدندتامباداتوجهکسی

کنیم،متوجهمیشویمکه 


می
شود .زنان درقلبشهرکاکباتاندرکنارهمسروفرزند خود زندگی میکنند.اغلبدر
نها در همان اتاقهای
طول روز در محوطه شهرک ،هیچ زن ترکمنی دیده نمیشود ،آ 
دلخوشی،
کوچک خود به سر میبرند .پرسشی که مطرح میشود این است که رضایت  ،
آنها چیست و از سوی دیگر مردان که عادت به
نارضایتی ،نیازها و مسائل و مشکالت  
یکجانشینی نداشتهاند ،در این شرایط چگونه میتوانند به عنوان نگهبان ،روزها ،عصرها و
ینندوبههریکازساکنانکهمیآیند،

هایآپارتمانهابنش


هادرجلویدربورودی

شب
سالم کنند و بدین ترتیب روز و شب خود را بگذرانند .عالوه بر آن نظافت ساختمان و
اربابرجوع راتحملوبرایرفعمشکالتساختمانتالشکنند،زیرادرغیراین
نارضایتی 
ستمیدهند.وضعیتفوقبراییکخانوادهترکمنکهبهطورکامل

صورتکارخودراازد
لهایبسیارپیچیدهو
شیوهزندگیخودرادگرگونکردهوبرایکاربهاینجاآمدهاست،مسئ 
چگونهبااینمسائلکنارمیآیند .

تاحدیدردناکاست.عالوهبراینفرزندان


پرسشهای پژوهش
پرسشهایاصلیپژوهشحاضرایناستکه 

نگهبانانترکمندرتهرانباچهمشکالتیمواجههستند؟

.1
آنهاقراردادهاست؟
فرصتهاییراپیشروی 

 .2زندگیوکاردرتهران،چه
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آنهاپدیدآوردهاست؟
 .3زندگیوکاردرتهرانچهتهدیدهاییرابرای 
انوادهشان
آنها ،همسر و خ 
قوتها و ضعفهای کار ترکمنها در تهران برای  

.4
چیست؟
آنها اصوالً
حلشدندرجامعهتهرانیهاکوششمیکنند؟آیا 

آیاترکمنهابرای 

.5
هاییترکمنها


هادارند؟براساسچهمالک

شدندرمیانتهرانی
تمایلیبهحلوجذب
پندارندکهدرآنزندگیوکارمیکنند؟

خودراجداازجامعهایمی



پیشینه پژوهش
عمده مطالعات پیشین درباره عوامل مؤثر بر مهاجرت (پوستن 1و همکاران2009 ،؛
میکائیلیدز2011 ،2؛ رجایی و صحنه )1394 ،یا آثار مهاجرت در جامعه مبدأ یا مقصد
صاحبنظران مهاجرت،

(گریکو1998 ،3؛ میرلطفی و همکاران )1394 ،بوده است .
آنها معتقدند مهاجرت
دیدگاههایمتفاوتیدرباره پیامدهای مهاجرتمطرح کردهاند.اکثر 

درهرشکلیسرانجامدرمبدأومقصدونیز وضعیتمهاجرانوخانوادههایشانتغییراتی
دراکثرپژوهشهابهپیامدهایاقتصادیمهاجرتوتأثیر

پدیدمیآورد(عفتی.)53:1383،
وجوهارسالیبربهبودوضعیتاقتصادیخانوادههای روستایی تأکیدشدهاست؛امامهاجرت
نیزآثارمهمیبرجامیگذارد

عالوهبرآثاراقتصادی،بهلحاظاجتماعی ،فرهنگیوسیاسی
(کوثر وهمکاران.)2014،مهاجرت طوالنی مردان از مناطق روستایی فقیرنشین حجم کار
میکندودرمواردیکهبهدلیل
آنهارادشوار 
میدهد،رفعنیازهایاساسی 
زنانراافزایش 
الزام به رعایت هنجارهای اجتماع محلی ،خروج زنان از منزل (در صورت نبود همسر) با
شود،شدترنجزنانافزایشمییابد.عالوهبراینازجمله

محدودیتهایبسیاریمواجهمی

آثار دیگر ،مشکالت عاطفی زوجها است که در اثر دوری از یکدیگر بروز میکند .برخی
پژوهشگران نیز دریافتند که مهاجرت با افزایش نرخ طالق ،بیثباتی زندگی مشترک و
ازهمپاشیدگیخانوادهارتباطدارد .

موضوعدیگرآثارمهاجرتوالدینبرکودکان استکهبهعواملبسیاریازجملهمدت
زمانمهاجرت،میزانوجوهارسالیازطرف فرد مهاجر،سنوجنسکودک،سن پدر و
مادر،اندازهوترکیبخانوادهوبستگانواندازهوماهیتمهاجرتبستگیدارد.توجهبیشتر
والدین به آموزش و بهداشت کودک (به دلیل دستیابی به منابع مالی بیشتر) ،مشکالت
عاطفیفرزنداندراثردوریازپدر،احتمالمهاجرتفرزنداندرآینده،کنترلبیشتریکی
تصمیمگیریدربارهموضوعاتمربوطبهفرزندانازجملهآثاراست .

ازوالدینبر
4
لین و یی ( )1997در پژوهش خود بر فشارهای مالی ،سیستم حمایت روانی و

1

Poston
Michaelides
3
Grieco
2

Lin & Yi

4
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اجتماعی و مشکالت در روابط شخصی مهاجران در جامعه مقصد تأکید کردند .موری1
( 2000به نقل از دسوزا)2005 ،2نیز معتقد است که در جامعه مقصد پنج منبع استرس
عبارتانداز:موانعزبانی،عدمآگاهی،مشکالتمالی،

برایسازگاریمهاجرانوجودداردکه
نابسامانیهایاجتماعیواختالالتروانی .
جعفرینیا و بذرافشان ( )1390در پیمایشی به بررسی نقش عوامل فرهنگی (تأثیر

شبکههای اجتماعی و گرایشهای دینی)بررضایت مهاجران در شهر ایالم
فرهنگ پذیری  ،
رضایت مهاجران و

معنیداری بین 
یافتههای این پژوهش رابطه  
پرداختند .بر اساس  
شبکههای اجتماعی در
گرایشهای مذهبی ،وجود  

فرهنگپذیری در مقصد ،

متغیرهای 
مقصد ،مدت اقامت ،امکانات آموزشی ،امکانات بهداشتی ،فاصله بین مبدأ و مقصد ورفتار
مردم در مقصد وجود دارد و متغیرهای فوق در مجموع %65از تغییرات متغیر وابسته را
مطالعهای با روش اسنادی – نظری و نیز

میکنند .ارشاد و مینا ( )1389نیز در 
تبیین  
دادههای آماری موجود به بررسی رابطه متقابل مهاجرت و نابرابری
تحلیل ثانویه بر اساس  
پرداختهاند.براساسنتایجاینبررسی،رابطهمهاجرتونابرابریگستردهوچندبعدیاست.
به این معنا که حرکات جمعیتی نه تنها باعث تغییر چگونگی پراکندگی جمعیت در درون
میشود بلکه در ساختارهای شغلی ،رفاهی ،جنسی ،آموزشی و ...نیز
یک منطقه جغرافیایی  
پیچیدهتر و

میکند.هر کدام از این تغییرات نیز به نوبه خود شرایط نابرابری را 
تغییر ایجاد  
میکنند.الگوی توسعه شهرگرا ،نابرابری میان
دقیقتر موضوع فراهم  
زمینه را برای مطالعه  
آنهارابهطورمستمروروزافزون
شهروروستابهلحاظکیفیتزندگیوشکافتوسعهبین 
تالشهای علمی نیز نفوذ کرده است ،به
گسترش داده است.شهرگرا بودن روند توسعه ،در  
حاشیهنشینیوازدحامجمعیتدرشهر

طوریکههموارهازمشکالتشهریمانندترافیک،
میشود ولی مشکالت آن سوی مهاجرت ،یعنی مسائل اجتماعی روستایی و کمبود
بحث  
توسعهخواه و پایین بودن کیفیت زندگی در آن مناطق کمتر مورد

نیروی انسانی مولد و 
میگیرد.درحالیکهایندوبعدنابرابری(توزیعنامتعادلجمعیتونابرابریبین
بررسیقرار 
شهروروستا)بسیاراهمیتدارد .
رضایت

مطالعهای به بررسی عوامل مؤثر بر 

طیبینیا ( )1392نیز در 
شیخی و  
خانوارهای مهاجر به شهر تهران پرداختند.بر اساس اینپژوهش که بر روی  200خانوار
مهاجر ساکن در مناطق  12 ،6 ،3دارای فرزند (ان)باالی  10سال انجام شده است ،رابطه
معناداری بین رضایت مهاجران و میزان استفاده از امکانات رفاهی و وضعیت اجتماعی
فرزندان وجود دارد.به طوری که هر چه میزان استفاده از امکانات رفاهی (مراکز درمانی،
ورزشی ،تفریحی ،اماکن تغذیه ،مراکز خرید)بیشتر و وضعیت فرزندان بیشتر بهبود یافته
داشتهاند .

باشد،مهاجرانازمهاجرتبهشهرتهرانرضایتبیشتری
حاشیهنشینانعرب

ربانیوربیعی()1389نیزدرپژوهشیبهتحلیلوضعیتغریبگی
Mori
Desouza

1
2
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بزرگتر یعنی ساکنان شهر اصفهان و اهالی محالت مجاور و نیز
نسبت به اجتماع  
یافتههای پژوهش فوق سطح ضعیف
حاشیهنشینان نسبت به یکدیگر پرداختند .بر اساس  

اعتماد اجتماعی در محل ،ناامن دیدن محل و میزان کمروابط اجتماعی نزدیک و صمیمی،
گرشهای منفی اهالی محالت
میدهد .ن 
عربها را نشان  
چندپارگی بافت اجتماعی محله  
یکسووفقدانروابطاجتماعیباافرادصاحبپایگاهاجتماعیباال
عربهااز 
مجاوربهمحله 
و قوی بودن هویت قومی در ساکنان از سوی دیگر ،بیانگر جدا افتادگی اجتماعی و نه صرفاً
عربهاازفرایندهاومحیطشهریاست .
جداافتادگیمکانیوفضاییاهالیمحله 
زاهدی و همکاران ( )1394نیز در پژوهشی به سنجش و تبیین طرد اجتماعی
مهاجران خارجی (افغان و عراقی) مقیم در شهر اصفهان پرداختند .جامعه آماری شامل
چهاردهگانهشهراصفهانوروشتحقیقنیز

خانوارهایمهاجروغیرمهاجرساکندرمناطق
یافتههامهاجراندسترسیکمتریبهمنابعدارندو
ازنوعکمی-کیفیبودهاست.براساس 
راتجربهمیکنند.باگذشتزمان،

درمقایسهبابومیها،تبعیضوطرداجتماعیشدیدتری
تبعیضهای اجتماعی و قومی از بین نرفته است بلکه مهاجران با سکونت در

نه تنها 
میکنند .
محلههایمحروم،طرداجتماعیراهمراهباطردفیزیکیتجربه 

براساسیافتههایپژوهشعفتی()1383نیزمهاجرتهایفصلیمردانازروستاهای

سهاستان چهارمحالبختیاری،گلستانوکرمانشاهموجبافزایشمیزانکارزنانروستایی،
فعالیتهایکشاورزیو

پذیرشنقشهایجدید،اشتغال کودکانخردسالوافرادمسنبه

امداری،افزایشمسئولیتدرزمینههایمختلف،تغییرروابطخانوادگی،افزایشاستقالل

د
شیوهزندگی،تغییردرروندتصمیمگیری

زنان،کسبقدرتواقتدارزناندرخانواده،تغییر
آنها بهشبکهوسیعاقوام،
درخانواده،بروزمشکالتمتعددبرایزنانروستاییووابستگی 
دوستانوهمسایگانشدهاست .
نتایج پژوهش خانی ( )1383نیز نشان داد که مهاجرت انفرادی مردان از مناطق
موجبمیشودزنان،

روستاییشهرستانبابلوبهجاگذاردنخانوادهوهمسردرروستا 
مدیریتخانوادهوواحداقتصادیرابرعهدهگیرند،اما حاکمیتفرهنگمردساالرروستا،
مانعواگذاریکاملاختیاراتبهزنان میشود .البتهغیبتمردانتاحدودیامکانتجربه
مدیریت و تصمیمگیری را به زنان میدهد و با افزایش زمان مهاجرت مردان ،قدرت
زناندرامورگوناگونافزایشمییابد.با مروری بر مطالعات پیشین مشخص

تصمیمگیری 

گردید که تا به حال پژوهشی درباره مشکالت مهاجران ترکمن در تهران انجام نشده است.
میتواند گامی اولیه برای بررسی مسائل مهاجران ترکمن در تهران و ارائه
پژوهش حاضر  
راهکارهاییدراینزمینهباشد .

میدان پژوهش
یکیازبزرگترینو

میدان تحقیقدرپژوهشحاضر،شهرکاکباتاناست.شهرکاکباتان
ینشهرکهایخاورمیانهاستکهدرغربتهرانوناحیهششمنطقه 5شهرداری

مدرنتر
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قرار گرفته است .این شهرک بهوسعت  5/94کیلومتر مربع است و  45000نفر جمعیت
دارد.شهرکاکباتان ازسمتشرقبهکویبیمهوشهرکآپادانا،ازشمالبهاتوبانتهران
کرج،از غرببه نمایشگاهصنایعهواپیماییوازجنوببه بزرگراه شهیدلشگریمحدود
شدهاست .
شهرکاکباتانبهلحاظتقسیمبندیفضایی،از 3فازتشکیلشدهاست.هرفاز از

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

یشود
آپارتمانهای 7،5و 12طبقهتشکیلم 

نگهبانینظافتورودیوپخشنامههارابرعهدهدارد .

عالوهبر
کنندگانپژوهشحاضر،نگهبانهایفاز3هستند.فاز3دارای3بلوکاست


مشارکت
هاوورودیهامتوجهشدیمکهاکثر


ازهریکبلوک
وهربلوکچندینورودیدارد.باسؤال
آنهاازجملهتعدادوسالشروعبه
رکمنهستند.هیچاطالعاتیدرباره 

نگهبانهایفاز3ت

ترکمناند.

قطبهماگفتهشدکهاکثرنگهبانهایفاز 3و 1

کاربهثبتنرسیدهاست.ف
مبوداطالعاتدقیقدربارهنگهبانهامواجهشدیم.دراینپژوهش

بدینترتیبدرابتداباک
اطالعرسانان مصاحبه کردیم .عالوه بر این با
با استفاده از روش گلوله برفی با تعدادی از  
اغلبازطایفهگوگالناند و برخیبا

نیزمصاحبههاییانجامشد.اینگروه

آنها 
همسران 
آنهابسیارمستحکماست.
همسروفرزندخودزندگیمیکنند.رابطهخویشاوندیدرمیان 
هایورودیهای 2،1و 3عمدتاًخویشاوندواهلیکروستاهستند.بههمین

مثالً نگهبان
مهشبنگهبانانپساز
لیلکمتراحساستنهاییوغربتمیکنند.درفصلتابستاندرنی 

د
آنهانیزکهمعموالًدر
هابایکدیگرگفتگومیکنندوهمسران 


اتمامساعتکاری،درورودی
دستههای3الی4نفریدرمحوطهمشاهده
درنیمههایشبدر 

طولروزدیدهنمیشوند،

میشوند .دراینساعاتافرادکمتریدرمحوطههستند،ازاینرو ،زنانترکمنبهراحتی

گفتگومیکنند .

بهزبانترکمنیبایکدیگر


روش پژوهش
جمعآوری
در بررسی حاضر ،روش پژوهش کیفی مورد استفاده قرار گرفته است .برای  
یافتههای
سازمانیافتهومشاهدهمشارکتیاستفادهشدهاست .

مصاحبههای 
نیمه

اطالعات،از
ویژگیهای

پژوهش حاضر ،حاصل مصاحبه با  9نفر و چندین مشاهده است .برخی از 
مشارکتکنندگان در جدول شماره 1بیان شده است.برای تحلیل اطالعات،روشتحلیل

1
مقولههاازطریق
موضوعی مورداستفادهقرارگرفتهاست.درتحلیل موضوعی یا تماتیک  ،
یشود (فردی و کوکران .)4 :2006 ،2این فرایند شامل
دادهها شناسایی م 
مطالعه دقیق  
آنها است.
دادهها ،مفاهیم ،مقوالت و تجزیهوتحلیل  
رفتوبرگشت مداوم بین مجموعه  

میپردازد و ایدههای اولیه را مورد
آنها  
دادهها ،پیاده کردن و مرور  
جمعآوری  
پژوهشگر به  
tematic
Fereday & Cochrane

1
2
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میشود.درمرحلهبعد،
دادههااستخراج 
میدهد.سپسکدهای اولیه(مفاهیم)از 
توجهقرار 
مرتبسازیکدهایمختلفو
میشودکهشامل 
دادههادرسطحمقوالتانجام 
تجزیهوتحلیل 
شناساییشده است .در مرحله بعدی

جمعآوری و تلفیق همه کدهای مرتبط در مقوالت 

1
پژوهشگر بر آن است تا توضیحاتی درباره مقوالت ارائه دهد (براون و کالرک -93:2006 ،
دادههای تحقیق بر
).درپژوهشحاضرازنرمافزارمکسکیودا 2نیزبرای تسهیل تحلیل  

86
کهپاسخهایی

دادههاتازمانی ادامهیافت 
جمعآوری  
اساسرویهمذکوراستفادهشدهاست .
یافتههای پژوهش در اختیار
مشابهبامشارکتکنندگانقبلی حاصلشد(اشباع).در پایان  

آنها نیز به بررسی آن بپردازند.این کار
مطلعان کلیدی جامعه مورد بررسی قرار گرفت تا  
اطالعرسانانموردبازبینی،اصالحیاتأییدقرارگیرد .
دادههاتوسط 
میشود 
موجب 
هایاطالعرسانان 

جدول:1وی 
ژگی
کدمشارکتکننده 

جنس 

سن 

محلتولد 

قومیت 

سواد 

تأهل 

وضعیت 

تعدادفرزندان 

محلاقامتخانواده 

شغل 

نگهبان 

یموت 

پنجم
ابتدایی 

وضعیتبیمه



متأهل 

4

روس
تا 

متأهل 

-

تأمین
تهران  نگهبان 
اجتماعی 

متأهل 

-

6سال 
تأمین
خانهدار 

تهران 
اجتماعی  (همسر) 

1

2سال
بیمه
خانهدار 

تهران 
روستایی  (همسر) 
3سال 
بیمه
خانهدار 

تهران 
کشاورزی  (همسر) 
-

4سال 
(همسر) 

-

4سال 

3

زن 

 20

ساجکر 

4

زن 

 16

اول
صوفیان  گوکالن 
راهنمایی 

متأهل 

5

زن 

 17

پنجم
صوفیان  گوکالن 
ابتدایی 

متأهل 

1

6

زن 

پنجم
  24مینودشت  گوکالن 
ابتدایی 

متأهل 

1

خانهدار 

تهران 

سوم
راهنمایی 

متأهل 

1

تهران  نگهبان 

متأهل 

1

تأمین
تهران  نگهبان 
اجتماعی 

متأهل 

1

مخدوم
قلی 

7

مرد 

 24

تهران 

8

زن 

 23

گلستان
(شهر
گنبد) 

لیسانس 
(یموت) 
(علوم
آتابای 
اجتماعی) 

9

مرد 

 27

کالله 

اول
گوکالن 
راهنمایی 

درشهرکاکباتان 

2

مرد 

صوفیان 

شیخ 

پنجم
ابتدایی 

بیمه
نگهبان 
روستایی 

سابقهکارنگهبان

1

مرد 

 42

صوفیان 

شیخ 

چهارم
ابتدایی 

تهران  نگهبان 

20
سال 
6سال 

8سال 

-

Braun & Clarke
MAXQDA

2سال 

1
2
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روابط و تعامالت خانوادگی و فامیلی
میکنند
نگهبانانمقیمدرشهرکاکباتانعمدتاًبهدورازهمسروفرزنداندرتهرانزندگی 
میروند یا اینکه اعضای خانواده (به تعداد
و هر از گاهی برای دیدن خانواده به روستا  
میآیند.یکی از عواملی که مانع
محدود)برای مدتی (به ویژه در فصل تابستان)به تهران  
ساختمانهای

میشود ،ممانعت نمایندگان 
حضور مستمرهمسر و فرزندان در کنار نگهبان  
مسکونی شهرک اکباتان است .نگهبانان فقط اجازه دارند همراه با همسر و یک فرزند در
شهرکزندگی کنند.در صورتی که تعداد فرزندان از یک نفر بیشتر شود ،همسر و فرزندان
میکنند.عامل
سالها بعد موکول  
باید به روستا برگردند؛بنابراین تولد فرزند دوم و ...را به  
آنها در اتاقی با
دیگر ،محدودیت فضای محل زندگی نگهبانان و شرایط نامساعد آن است .
پلهها زندگی میکنندکه عمالً
سانتیمتردر  6متر)زیر 

مساحتحدود7متر( 1مترو20
میکند .مساحت آشپزخانه نیز که در
گذران زندگی همراه با اعضای خانواده را دشوار  
زبالهها
مجاورت اتاق مذکور قرار دارد 5 ،متر است .نگهبانان برای حمام به محل نگهداری  
دوشهاییتعبیهشدهاست.به
میکنند.دراینفضا کهبسیارآلودهومتعفناست ،
مراجعه 
گفته یکی از نگهبانان 12 ،متر برای زندگی  4نفر کم است.مهاجران در شهرستان مبدأ در
میکنند و تحمل زندگی در چنین فضای کوچکی بسیار
خانههایی با متراژ باال زندگی  

برایشاندشواراست .

رفتوآمد هستم.خانم من از 12
یکنم و در حال  
«من اینجا تنها زندگی م 
ماه 2 ،ماهش اینجاست.مشکل ما ،دوری و جدایی دیگه.دوری از خانواده.
بچهامکوچکه،همشزنگ
خانوادهکهباشهپیشت،دیگهمشکلینیست.اآلن 
میکنه.فکر میکنه من آنجا
میزنه.همش میره بیرون تو حیاط ،من را صدا  
میکنه همیشه آنجا
میبینه ،فکر  
هستم .چون ماهی  4روز میرم و من را  
نمیکنه،ناراحتمیشه.بچه
میزنمباور 
هستم.بعدمیامتهران.تلفنهمکه 
است دیگهنمیفهمه،اینمشکالتراداریمدیگه.چندینسالکهاینجااین
العرسان )1
میکنیم»(اط 
طوریزندگی 
«واال همه خانمها میخواهند بیان اینجا پیش شوهرشان باشند ،ولی بعضی
شوهرها هستند که نمیخواهند خانم بیاد اینجا .از اینجا خوششان نمیاد»
(اطالعرسان .)4

«این هست ،ولی شاید نماینده هم نگذاره .بیشتر نماینده گیر میده .میگه
میخواد زنش بیاره ،ولی
نمیخواد خانمت بیاد .همین آقای ( )1دلش  

نمایندهاش ،ساکنینش نمیگذارند .گیر میدن .میگن بچه داره ،سر و صدا

میخواد پیش شوهرش باشه ،زندگی کنه ،ولی
میکنه .زنش هم دلش  

نمیگذارند .دو تا بچه که داشته باشی ،اصالً نمیگذارن اینجا .همین یکی

کافی است .آنجا [روستا] سختِ تنها .اگر پیش شوهرت باشی خوبه»
اطالعرسان .)3
( 
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میشوند.ورودیروبهرویخودمیکبچهداشت.سالبعد
«ساکنینناراحت 
نمیخواهیم شما را.بچه هی میاد
بچه دوم آورد.ساکنین گفتند او بره ،ما  
بیرون .ساکنین دوست ندارند .میگن جلوی چشم شلوغ میشه .یا نگهبان
مجرد میگذارند .اگر متأهل هم باشد ،فقط با  1بچه .بیشتر از  1بچه
اطالعرسان .)2
نمیشود»( 

پسانداز کنه ،از اینجا بره
«واسه همین دومین بچه را اینجا نمیاره تا خوب  
شهرستان ،برای همیشه با شوهرش بره .آنجا یکی دیگه را میاره ...اینجا
بیشترشاناصالًبچهنمیارن.اگربیارن،چندسالبعدمیارن.یکیمیارن.اگر
بیشتربیارن،بایدازاینجابرن.ولیتوشهرستان،یکی،دوتا،سهتا،چهارتا
اطالعرسان .)3
میارن.پشتهممیارن.یکسالنشده،بعدیرامیارن»( 


میآورد.
نبود مرد خانواده در روستا مشکالتی را برای همسر و فرزندان به وجود  
مهمترین مشکل است.یکی دیگر از مشکالت این است که در
آنها برای همدیگر  
دلتنگی  

روستاامکان خروج زن ترکمن از منزل بدون همسر مهیا نیست و به محض خروج از منزل
میشود.
(برایخریدوتهیهملزوماتخانه)با مخالفتسایرین(مادرشوهرودیگران)مواجه 
میشودکهاعضایخانوادهبربرگشتاوبه
مشکالتناشیازنبودمردخانوادهگاهیموجب 
روستااصرارکنند .

«بیشتر سخت میشه براشون .بچه هم داشته باشن ،خیلی سخت میشه
نمیخواد آنجا کار کنی.
اختالفات زیاد میشه .به شوهرشان میگن بیا اینجا  .
میگیرن ،نمیتوانند تنهایی برن
چون شوهرش نیست ،مادرشوهرش سخت  
جایی .مادرشوهر میگن شوهرت نیست ،کجا میری تنهایی .سخت میشه
نمیتونم برم خانه دوستم .میگه
براشون .دوستم میگه نمیتوانم برم خرید  .
کجا میری .تنهایی فالنِ .خالصه از شون ایراد میگیرن .تنهایی هم مشکل
اطالعرسان) .
دیگههست»( 


ترکمنها به ویژه همسران

ترکمنها با اقوامشان بسیار زیاد است .

پیوند و عالقه 
رفتوآمدازتهرانبهروستاهستند.
دلتنگیودیدناقوام،مدامدرحال 
نگهبانان،برایرفع 
ترکمنهادرشهرکنیز مانع از حضور اقوامشان برای مهمانی

محدودیت فضای محل اقامت 
میشود .
ودیدوبازدید 

یمانبیشترمیشه.اگرباهاشونتلفنیحرفبزنیم،
دلتنگ 
«اینجاکههستیم ،
آنها[اقوام]
میخوادبریمآنجاپیش 
یمانخیلیبیشترمیشه.دلمان 
دلتنگ 

موقعها خودم هم به شوهرم میگم بریم شهرستان.
باشیم .اآلن بعضی  
اطالعرسان .)3
دلتنگمیشهآدم .آنجاخانهداریم،زندگیداریم»( 
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آنها نمیتوانند بیان.میگن جاتون تنگِ ،اگر بیان هم یک روز میان.
«اآلن  
نمیخوابن.اصالً جا نمیشه ،میگن جاتون تنگه آره ،یک اتاق کوچک
دیگه  
میخوره به سقف.
هم آن طرف داریم ،زیر پله است.اگر بلند بشین سرتان  
اطالعرسان .)3
اینجاخوبهباز.اینجاآشپزخانهاش»( 
میکشه.مهمانبیادجامونکوچک،حمامودستشوییدرست
«آدمخجالت 
میبینند که چند نفر با هم تو یک اتاق
و حسابی نداریم .ساکنان ما را  
اطالعرسان .)9
میکشه»( 
نشستیم.خوبآدمخجالت 



روابط ترکمنها با یکدیگر (در شهرک اکباتان)
ترکمنهای ساکن در شهرک که عمدتاً از چند روستای خاص هستند ،پیوند و ارتباط با

کردهاند و وجودشان در کنار هم موجب میشود کمتر احساس
یکدیگر را در شهرک حفظ  
غربت کنند.از آنجایی که فضای محل اقامت محدود است ،عمدتاً در محوطه یا کنار درب
میپردازند.البته به منظور اجتناب از ناراحتی
ورودی منزل ،به تعامل و گفتگو بایکدیگر 
ساکنین ساختمان (در اثر تجمع در کنار درب ورودی منزل و شلوغی راهرو) و اعتراض
نیمکتها صورت میگیرد.

آنها عمدتاً در محوطه روی 
ساختمانها ،تعامالت  

نمایندگان 
آنها در زمان فراغت است .تماشای
عمدهترین فعالیت  
گفتگوی زنان ترکمن با یکدیگر  
فعالیتهایفراغتیاستکه همراه

تلویزیون،دوختلباسسنتیترکمنوگلدوزیازدیگر 
میشود .
باسایرزنانترکمندرحینصحبتبایکدیگرانجام 

رفتوآمد داریم ،میریم و میایم .خانمها با هم
خانمها] اینجا باشند  ،
«[ 
اطالعرسان .)1
همصحبتاند»( 

«ولی خیلی پیش هم مرتب نمیشینند .جا که نیست بشینند کنار هم»
اطالعرسان .)2
( 
«همین تو محوطه باید بشینند ،تو اتاق که جا نیست.کوچکِ.خودشان جا
اطالعرسان .)1
نمیشن،چهارتامهمانهمکهبیاددیگرهیچیدیگه»( 
«آخه باید بشینند پشت در ورودی .بیشتر ساکنین هم ناراحت میشن که
اطالعرسان .)2
فضاشلوغبشه.بههمینخاطرخیلیخانههمنمیرن»( 
«میان روی نیمکت مینشینند  1ساعت با هم صحبت میکنند .روبروی
مینشینند یک چای هم دم میکنند میخورند»
ورودی خودشان  
اطالعرسان .)1
( 
اطالعرسان .)6
«دوستترکمنیدارم،ولیچونجامتنگه،نمیان»( 
«اگر اینجا ترکمنی ببینیم ،زیاد میریم و میایم.باهاش آشنا میشیم.تنهاییم
اطالعرسان .)4
نمیتونیمبریم»( 
دیگه.هیچجاکه 
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روابط و تعامالت ترکمنها با سایر اعضای جامعه
همسران نگهبانان ترکمن روابط و تعامالت محدودی با سایر اعضای جامعه دارند.یکی از
دالیل عدم تسلط به زبان فارسی و شرم ناشی از آن است.عامل دیگر توجه سایر اعضای
آنها به دلیل پوشش متفاوتشان است.زنان لباس محلی خود را بر تن دارند و به
جامعه به  
شبها(ساعت11به
میگیرند.نگهبانانترکمنعمدتاً 
همیندلیلموردتوجهسایرینقرار 
بعد)همراه با همسر و فرزند خود در محوطه شهرک مشاهده میشوند.بدینترتیب زنان
آنها تمایلی ندارند که در طول روز در مقابل دیدگان
میشوند .
شبها دیده  
ترکمن فقط  
دیگرانقرارگیرند .

نمیتونم فارسی درست حرف بزنم.دوست دارم فارسیام خوب بشه.چون
« 
همصحبت
نمیتوانم فارسی درست حرف بزنم ،اصالً هیچ جا نمیرم .زیاد  
نمیتوانمحرفبزنم،برای
نمیزنم،فارسی 
نمیشیم.چونزیاددرستحرف 

همین خجالت میکشم.با خودم میگم ایرادی نگیرن [از حرف زدن من]»
اطالعرسان .)3
( 
میبینمکه
میکنه،یکدفعه 
«[ارتباطبادیگران]یکمسختمه،زبانمونفرق 
اطالعرسان .)6
میکنمتوفارسیحرفزدن»( 
گیر 
میدانند.
«ما درس که نمیخوانیم .همین  5ابتدایی ،همین کافی  
نمیتوانیم با یکی
نمیفرستند دیگه .واسه همین آدم خجالتی میشه  ،

همصحبت بشم ،من هم فارسیم
همصحبت بشیم ،وگرنه دوست دارمبا یکی  

خوب بشه ،چون من زیاد فارسی بلد نیستم ،خجالت میکشم با یکی از
همصحبت بشم.بعضی کلمات را فارسی بلد نیستم تا بهشان بگم.
ساکنین  
اطالعرسان .)4
رفتوآمدکنم»( 
نمیتوانم 
بعدباهاشون 
«ما اگر بیرون هم بریم با همین لباس میریم .نگاه میکنند .میگن از این
اطالعرسان .)3
لباسهاپوشیدند»( 
اطالعرسان .)4
نمیپوشیم»( 
«نگاهمیکنند.میگنچهلباسیپوشیده.مانتو 
«با لباس ترکمن میام بیرون ،به چشم میام ،اگر مانتو شلوار بپوشیم،
بعضیها مغرورند،
همشهریهامون برامون حرف درمیارن[ ...ساکنانشهرک]  

نمیبینند که با ما دوست
اخالقاند ،اما در حدشون ما را  

یها  
خوش
بعض 
اطالعرسان .)6
بشن»( 


کمنهانسبت بهبرخیوحس طردشدنازسوی
عالوهبراین،احساس فرودستی تر 
آنها (به دلیل نوع نگاه و نوع صحبت کردن) ،نگرانی و ترس از احتمال نبود امنیت در

فضای بیرون از خانه ،نگرانی از حرف درآوردن اقوام (دراثر خروج زن از خانه به تنهاییو
بدون همسر) ،نگرانی از گم شدن ،باور به عدم توانایی یافتن آدرس و مسیر و غیره از جمله
خانهمیشود .

عواملدیگریاستکهمانعحضورزنانترکمندرفضایبیروناز
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نمیتوانمبرم.ما
«اینجاکالسخیاطینزدیکنیست.دورِ.منهم تنهایی که 
اطالعرسان .)4
نمیتونیمتنهاییجاییبریم»( 

نمیتونیمبریمبازارچهشهرک.مااینجابدی
نمیتونیمبریم .
«ماهمینپایین 
میترسیم.ازبسشهرستانخودمان
ندیدیم.ولیخودمانزیادبیروننمیریم .
اطالعرسان )3
همانجاست»( 
میترسیم.ترسمااز 
ناامنی دیدیم،واسههمین 
یدانند .واسه
میزنند .میگن زنِ یکی ،تنهایی رفته جایی .بد م 
«حرف هم  
اطالعرسان )4
همینزیادخودماننمیریمبیرون»( 
«اصالً تا به حال مترو سوار نشدیم .شوهرم میگه شما در مترو گم میشید
میگه اگر با هم بریم مترو ،مرد و زن جداست ،شما گم میشین.ما که پیاده
اطالعرسان
میمانید.واسه همینزیاد با مترو مهمانی نمیریم» ( 
میشیم ،شما 

 )3
اطالعرسان )1
زنهاتنهابرنبیرون[بیرونازشهرک]»( 
«رسممانیستکه 
«شوهرمان اجازه میدن داخل شهرک خرید برویم ،ولی تا حاال که نرفتیم،
اطالعرسان .)4
میترسیمبریم»( 

«اینجا تو شهرِ غریبیم.بیرون نمیریم.اگر بریم هم با شوهرمان میریم.با هم
اطالعرسان .)3
میریم.تنهایینمیریم»( 



مشکالت شغلی
مهمترینمشکلنگهبانانترکمن،درآمدکم،فقدانامنیتشغلیوعدمبرخورداریازبیمه

است.از آنجایی که درآمد حاصل از نگهبانی ( 740هزار تومان در ماه در سال )1394برای
خانهها(در
آنهاگاهی(عمدتاًبهطورپنهانی)بهنظافت 
زندگیشانکفایتنمیکند ،

گذران
میپردازند تا درآمد مکملی کسب کنند.البته عمدتاً در زمان استراحت
بیرون شهرک)نیز  
(ساعت  4-1بعدازظهر)و در صورتی که در نبود شوهر،همسرش حضور داشته باشد تا در
صورت نیاز ،پاسخگوی ساکنان ساختمان و انجام امور محوله باشد .شایان ذکر است که
آنها نگران تنها ماندن
نگرانیهایی دارند  .

برخی از نگهبانان ترکمن در این خصوص نیز 
همسر در صورت غیبتشان هستند و فقط در صورتی شهرک را ترک میکنند که یکی از
میکنند)حضورداشتهباشدوچند
زنانترکمن(عمدتاًاقوامکهدرنزدیکییکدیگرزندگی  
ساعترانزدهمسرنگهبانسپریکند .

میکنیم،فقطخوردوخوراکمیشه،اصالًنتونستیم
«اآلنچندسالهداریمکار 
اطالعرسان .)6
چیزیجمعکنیم»( 
«آنجا [شهرستان] اگر  500تومان درآمد داشته باشم از اینجا میرم500 ،
اطالعرسان )1
تومانِآنجاازیکمیلیوناینجابهتره»( 
نمایندهاشزیادبهشگیرمیده.نگرانیتوهمههستکهیکوقتکارمان

«
اطالعرسان )5
ازمابگیرن»( 
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میزند.
نگرانیهای ما همین[.ساکنان] 40نفرند.هر کسی  1ساز  

«یکی از 
اطالعرسان )1
ما40تاکارفرماداریم»( 
میترسیم .همین عید امسال جلسه گذاشتند.
هیئتمدیره  

«ما بیشتر از 
نگهبانها باید برن از اینجا و

نمایندههای هر ساختمان را خواستند.گفتند 

اطالعرسان )2
فقط4،3نفرشانباشند»( 
میخواهیم.اآلن بلوک
نمایندهها آنجا از ما دفاع کردند.گفتند ما نگهبان  

«
نگهبانها را بیرون کردند.نگهبان ندارند،3.

نطوری است.چند تا 
دیگری ای 
میکنند.
چرخشیاند دیگه.دارند ورودی را نظافت  

نها 
 4نفر را گرفتند ،ای 
دوربین گذاشتند ،به جای  18نگهبان ،کالً  4 ،3نفر هستند 8.ساعت دور
میکنند .از لحاظ کاری ما اصالً امنیت نداریم»
میزنند و کالً نظافت  

اطالعرسان )1
( 
نهابیمهنیستند،نگرانیبیشترمیشه.بیمههمباشینگرانیداری.بیمه
«ای 
اطالعرسان )3
نطور»( 
نباشیهمهمی 
میگیره دیگه.ولی من یک روز
«اگر ...بیکار هم بشه 2 ،سال حق بیکاری  
میشد 4.سال5 ،
هم بیمه ندارم.غیر از من هر کسی بود ،اآلن بازنشست  
اطالعرسان )1
میشد»( 
سالدیگهبازنشست 
«ولی اگر کار داشته باشه ،میگه شوهرت کجاست من هم نمیگم سر کار
[نظافت منازل] رفته .میگم اآلن میاد ،رفته نان بخره .اگر بگم ،بیشتر گیر
میده.میگهچرارفتی.گیرمیدندیگه.میگهوقتاستراحتشتمامشده،باید
اطالعرسان )3
از4بهبعداینجاباشه»( 
نمایندههاگیرمیدن.واسهکارکهاصالًاجازهنمیدنبرنبیرون.گیر

«بیشتر
همینطوری»

میدن .میگن برای چی رفتی ،بهت گفتم اینجا بشین 
اطالعرسان )3
( 
«اگر نماینده اجازه داد ،مشکلی پیش نمیاد .اآلن مثالً نگهبان آن ورودی،
میکنه.
نمایندهاش اجازه نمیده ،با  400تومان داره با زن و بچه زندگی  

اطالعرسان )2
نمیکنه»( 
برایشصرف 
میخواهم برم جایی کار کنم
«یک چیز دیگه هم اینِ .مثالً من خودم که  
میترسمکهخانمموِلکنم.زنگ
[نظافت]نگرانهستمکهخانممتنهاست .
یزنمبهداداشمکهخانمشبیاداینجا.داداشمنگهبانساختمان...هیچجا
م
اطالعرسان .)1
کهوطنخودآدمنمیشه،آدمنگرانیراداره»( 
میگذاره ورودی ،خودش میره
نگهبانها خانمش را  

«چند سال قبل یکی از 
کارکنه[نظافت]خودشکهمیرهبیرون1،ساعتدیگه،یکآقاییازبیرون
میکنه.خوب این نگرانی ماست.خانم هم بنده خدا
میاد به خانمش تجاوز  
میافته.بعد جدا شدند .شوهرش طالق
بچهاش هم  
یکی دو ماه حامله بود  ،
داد .دیگه نتوانست تحمل کنه آن مرد هم رفت زندان ترس داره دیگه»
اطالعرسان .)2
( 
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ترکمنها امکان ترک شهرک ،حتی در زمان استراحت

نکته دیگر این است که برای 
آنهانگرانهستندکهدرصورتغیبتازمحلکار(بهمنظورتفریح،مهمانی
فراهمنیست .
واقعهایبرایساختمانپیشآیدکهموجباتازدستدادنشغلشانرافراهم
وموارددیگر) 
کند .
برمیگردیم 1.ساعت میریم»
«وقتی بیرون هم میریم ،دلمان اینجاست زود  
اطالعرسان )4
( 
«شوهرممیگهمثالًاگردوتاییبریمبیرون،یکاتفاقیبیفته،گردنماست.
یک شیشهای بشکنه ،باید خرجش ما بدیم.واسه همین زیاد نمیریم بیرون.
مسئلهایپیش

10شب بهبعد،وقتاستراحتماست.ولیاگردرآنساعت
اطالعرسان )3
بیاد،میگنکجارفتی،بایدباشی،کجارفتی»( 


اطالعرسانان با توجه به مشکالت مذکور (کوچکی فضای محل زندگی،
در مجموع  
دوری از خانواده و اقوام ،احساس غربت)از زندگی در تهران چندان رضایت ندارند و آرزوی
میکنند تا
پسانداز  
آنها در اینجا  
میپرورانند .
بازگشت به روستای محل زندگی را در سر  
زندگیخوددرروستارابسازند .

میخواهد آنجا باشیم .ولی آنجا کار نیست.
«از اینجا خسته شدیم .دلمان  
موقعها خودم هم بهش میگم
واسه همین مجبوریم اینجا باشیم.اآلن بعضی  
دلتنگمیشهآدم.آنجاخانهداریم،زندگیداریم...ولیآنجا
بریمشهرستان .
پسانداز را هم آنجا خرج کنی ،بعد چه
کاری نیست.هیچی نیست.همین  
اطالعرسان )3
میکنیم»( 
کارکنی.واسههمیناینجازندگی 
میرویم،بایداینجاپولجمعکنیمتابتوانیم
«اگرخونمونرابسازیمازاینجا 
خونمون را بسازیم .شوهرم آرزوش اینکه خونمون بسازیم و یک ماشین
اطالعرسان
داشتهباشهتوشهرستان،یکخواربارفروشییاهرچیبازکنه»( 
 )6
میمانیم که یک پولی جمع کنیم بتوانیم آنجا کشاورزی
«تا وقتی اینجا  
اطالعرسان )9
کنیم.یکلحظههمدوستندارماینجاباشم»( 



فرصتهای ناشی از مهاجرت
قرارگرفتهاست.آنها

رویمهاجرانترکمن

درکنارمشکالتیادشده،فرصتهایینیزپیش

مهمترینمورد،اشتغالبهکار
برخیازفرصتهانیزپرداختند.اولینو 

درمصاحبههابهبیان

میگفتند.
آنها از نبود کار در شهرستان محل تولد خود سخن  
(نگهبانی ساختمان)است .
امکان کارگری به صورت روزمزدی با حقوق بسیار نازل در شهرستان وجود دارد اما درآنجا
به طور مستمر بهکارگرنیازنیست و گاهی اوقات ممکن است چندین روز بیکار باشند.از
آنجایی که نگهبانی ،شغلی ثابت و دارای درآمد ماهیانه (هرچند ناکافی)است ،در مقایسه با
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بیثبات و غیرمستمر)در شهرستان ،اطمینان خاطر بیشتری براینگهبانان
کار روزمزدی ( 
میکند.برخی از نگهبانان درتهرانعالوه بر نگهبانی ،به نظافت منازل (امور دیگر
فراهم  
میکنند .همسران
میپردازند و بدین ترتیب درآمد مکملی کسب  
اسبابکشی) نیز  

مانند 
میتوانند در زمان غیبت شوهر ،جوابگوی ساکنان ساختمان باشند که
نگهبانان مذکور  
میتوان این امکان جایگزینی را نیز فرصتی تلقی کرد .نکته بعد میزان درآمد حاصل از

اشتغال در تهران در مقایسه با درآمد (اندک) حاصل از کارگری (در صورت وجود) در
فرصتهایاندکیبرایاشتغالوجود

خانمهانیز
شهرستانمحلتولدشاناست.برایبرخی 
خانمهای ترکمن از استقبال یکی از ساکنان شهرک اکباتان از
دارد .برای مثال یکی از  
میگفت.تعدادبسیارمعدودی
گلدوزیترکمنیودرخواستاوبرایگلدوزیلباسشسخن 
میدهند و از طرف همسر با مخالفتی در
خانمهای ترکمن نیز کار نظافت منازل را انجام  
از  
اینخصوصمواجهنیستند .

«حقوقشاوالً،اولحقوقش.اآلنشماآنجابخوایکارکنی،صبحبایدساعت
 8بروی تا ساعت .5به شما  30هزار تومان میدن.تازه همیشه هم نیست.
یک روز کار هست ،سه روز کار نیست.اینجا اآلن من ساعت  10بیدار شدم.
من ساعت  10برم [نظافت منازل]تا ساعت  ،2نزدیک  70 ،60هزار تومان
یتوانم بکنم»
میگیرم .این خیلی مزایاست برای من .من استراحت هم م 

اطالعرسان )2
( 
میکنیم،داخلیابیرونشهرک.اآلن
«اینجامیریمتوخانههمکار[نظافت] 
یکند50 ،
خیلیها هستند ،خانم میارن برای نظافت ،صبح تا شب کار م 

میگیرد.مااگربریمتوخانهکارکنیم،حداقل100تومان
تومان60،تومان 
میدهم در یک روز،
یگویم من این کارها را انجام  
میگیریم در یک روز.م 

اطالعرسان )1
میگیرم»( 
100تومان 
«چون هم انرژی من بیشتر ،هم مرد هستم ،فعالیتم هم بیشتر.من زودتر از
میکنم من که برم ،خانمم اینجا
میدهم .طی  
خانم کارهایم را انجام  
اطالعرسان )2
[جانشینمن]هست»( 
بچههایت [خانمت] که باشد ،خیالت راحت است[ .با خیال راحت نظافت
« 
میروم]یک وقت پستچی بیاد ،پاکتی بگیرد یا آسانسور خراب بشه،
منازل  
بچهها باشند راحتی»
میکنه  ،
میزنه به مسئولش میاد درست  
زنگ  
اطالعرسان )1
( 


میتواننددرصورتتمایلبهمراجعه
فرصتدیگربراینگهبانانترکمنایناستکه 
بهروستا (به ویژه در ایام عید قربان و عید فطرکهحضورشاندرمراسمالزامیاست)فرد
آنهاعمدتاًفردیاز
دیگریراچندروزیبهجایخوددرسمتنگهبانیساختمانبگمارند .
آنها انتخاب افراد غیرفامیل
میکنند زیرا به اعتقاد  
اقوام خود را برای این کار انتخاب  
میتواندموجباتازدسترفتنشغلشانرافراهمکند .
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میمانند.اگریکی
میآیندو 
میگذاریم.از فامیلخودمان.ازروستا 
«ترکمن 
دیگه (غیرترکمن)را بگذاریم ،میگن نگهبان قبلی خیلی بد.پشت سرش به
میگذاریم.
میزنند.واسه همین یک نگهبان فامیل  
نماینده و ساکنین حرف  
اطالعرسان )4
حرفهاکارمانراازدستبدیم»( 
نگرانیمکهبهخاطراین 


میتوانند
آنها در سال از یک ماه مرخصی برخوردارندو در صورت داشتن جایگزین  ،

مدتزمانبیشتریمرخصیداشتهباشند .

میروند .اگر باز هم خواستند مرخصی
مرخصیشان را  

بعضیها یک ماه 
« 
میروندوخودشانبهآنفرد
میکنندومرخصی 
بروند[،فردی]راجایگزین 
میروم.چهار روز در هر ماه؛اما ...که
میدهند.من هر ماه مرخصی  
حقوق  
میدهد.
میکندوخودشپولشرا 
میره مرخصی،کسیراجایگزینخودش 
میگذارد .بیشتر از یک ماه مرخصی
زیاد مرخصی بره ،از جیب خودش  
بخواهیم برویم ،باید از جیب خودمان بگذاریم یا اینکه از حقوقمان کم
اطالعرسان )1
میشود،وقتیکسیراجایگزیننگذاریم»( 



آنها عدم پرداخت هزینه آب ،برق و گاز در تهران؛ دسترسی به امکانات درمانی (در

مقایسه با شهرستان که در آن باید مسافت بسیار طوالنی را تا مرکز درمانی طی کنند)؛
آنها هوای بسیار
برخورداری از هوای بهتر در تهران در مقایسه با شهرستان (که به گفته  
نزاعهای خانوادگی) را از دیگر
تنشها و  
گرمی دارد)؛ آرامش بیشتر (در اثر دوری از  
میدانند .
فرصتهایزندگیدرشهرتهران 



نتیجهگیری
ترکمنهای موردمطالعه بسیار بر حفظ عناصر قومیت خود تأکید داشتند و این عناصر

ترکمنهافراهم

آنهاازشبکهحمایتی
بهرهمندی 
قومیتی،نقشمهمیرادرحفظ هویتو 
ارزشها و قواعد رفتاری
اطالعرسانان با وجود مهاجرت به تهران ،خواهان حفظ  
میکند  .

خاص ترکمن و شیوه زندگی قبلی خود هستند.تعداد مهاجران ترکمن در شهرک اکباتان
یها و
آنها را به هم نزدیک میکند .مهاجران همشهر 
زیاد است و این وضعیت  
جلوههای
همروستاییهایی خود را به اینجا آوردند که اینکار در تشدید مقاومت در برابر  

اطالعرسانان
نوین زندگی در تهران و تداومحاکمیت هنجارهای زندگی ترکمن مؤثر است .
آنها در تهران مؤثر است،
آرزوی بازگشت به روستا را دارند و یگانه عاملی که در ماندگاری  
اشتغال به کاری است که درآمد آن در مقایسه با درآمدکارگری (روزمزدی) در شهرستان
محلتولدشانبیشتراست .
یدهدکهازطریقپیوندهاوروابطمتقابلبر
روستاوشهریککلواحدراتشکیلم 
میآید.
هم اثر میگذارند.اگر به روستا توجه نشود عالوه بر روستا در شهر نیز بحران پدید  
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بیرویه شهرها،
بیرویه روستاییان به شهرها ،خالی از سکنه شدن روستاها ،رشد  
مهاجرت  
تراکم نیازها در شهرها ،کمبود امکانات و منابع خدماتی در شهر برای این جمعیت
جمعهپور.)37-36 :1391 ،هر چه
اضافهشده ،برخی از مسائل مشهود در این حوزه است ( 

توسعه شهری (بدون توجه به توسعه روستایی) بیشتر مورد توجه باشد ،افراد بیشتری از
میکنند و وضعیت هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی
روستا به شهر مهاجرت  
میکند (دیاس و
میشود و در نتیجه فقر روستایی به شهر نیزسرایت  
برای مردم فقیر بدتر  
ویکرامانایک.)55:1377 ،موکرجی ( )2006محقق هندی که به مطالعه مهاجرت از روستا
به شهر در منطقه اسکاپ 1پرداخته ،مهاجرت روستایی به شهر را در واقع جابهجایی فقر
راهحل
روستایی به فقر شهری دانسته است (نقل از ارشاد و مینا.)1389 ،بدیهیاستکه 
برنامهریزی و اتخاذ
مشکالت روستاییان در شهرها نیست ،بلکه در خود روستاهاست و با  
گامهایی برای پیشبرد توسعه برداشت .رشد اشتغال در بخشهای
تدابیر مطلوب میتوان  
کشاورزی و غیرکشاورزی (گردشگری ،صنایع روستایی و غیره) ،تقویت مهارتها و
تواناییهایروستاییانو...برخیازتمهیداتدراینزمینهاست .

مشارکتکنندگان پژوهش حاضر همگی اذعان داشتند که اگر در روستای محل

زندگی خود از زمین برخوردار بودند ،به کشاورزی میپرداختند.برخی نیز از عدم دسترسی
رونقبخش کشاورزی و
میگفتند .انجام اقداماتی برای  
کمآبی روستا سخن  
به آب و  
بهرهبرداریبهینهازآب سودمنداست .همچنیندرصورتیکهزمینهمساعدباشد ،انجام

اقداماتی برای گسترش صنایع روستایی (تبدیلی و تکمیلی) کوچکمقیاس متناسب با
میتواندبسیارمؤثرباشد.ایننوعصنایع
وضعیتبومیروستاودرپیوندبابخشکشاورزی 
هم به سرمایه زیاد و نیروی کار بسیار ماهر نیاز ندارد و هم در حمایت از محصوالت
کشاورزان،تقویتاقتصادروستا ،افزایش سطحوتنوعمحصوالت،حفظاراضیکشاورزی،
رشد اشتغال و درآمد بسیار مؤثر است .البته در استقرار این صنایع ،مکانیابی مناسب
اهمیتدارد،بهطوریکهضمندسترسیبهمواداولیه،بازارمصرف،راههایارتباطیو...

دراراضیکشاورزیمرغوبواقعنشوند.همچنینارائهآموزشبهروستاییان(درزمینهروش
صحیح استفاده از سموم ،کنترل بیولوژیک آفات و  )...به منظور فراهم شدن زمینه برای
درتحققپایداریزیستمحیطیضرورتدارد .

آنها
مشارکت 
مانندجاذبههایطبیعی ،تاریخی و فرهنگی در

بسیاریازجذابیتهای گردشگری

ازظرفیتبسیاریبرایایجادفرصتهایشغلیمرتبطبا

دلنواحیروستاییوجودداردکه
صنعت گردشگری برخوردار است .ضرورت دارد تدوین برنامههایی با مشارکت خود
جاذبههای
روستاییان برای گسترش و توسعه گردشگری در نواحی روستایی ،معرفی  
گردشگری روستایی در سطح ملی و بینالمللی ،افزایش کیفیت خدمات در مناطق ،رشد

1

 ESCAPکمیسیون اقتصادی و اجتماعی کشورهای آسیا و منطقۀ اقیانوس آرام
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مهارتهایافرادمتقاضیاشتغالدراینبخش،افزایشتنوعمحصوالتگردشگریروستایی

بهاصولتوسعهپایداردربرنامهریزیبرایگردشگریموردتوجهقرارگیرد .

وتوجه
رونقبخش کشاورزی و
در نهایت میتوان گفت عالوه بر انجام اقداماتی برای  
میرادرایجادفرصتهایشغلیبرایروستاییاندارد ،توجه به

غیرکشاورزی کهنقشمه
مؤلفههایرفاهیبراینواحیروستایینیزدارایاهمیتبسیاریاست.
تأمینسایر 
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منابع
ارشاد ،فرهنگ و مینا ،صدف («.)1389مهاجرت ،نابرابری و پیامدهای آن».تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری
اجتماعی .92-59،)59(4،
جعفرینیاو بذرافشان(«.)1390بررسینقشعواملفرهنگیدررضایتمندی ازمهاجرتمطالعهموردی شهر
ایالم»،مجلهعلوماجتماعیدانشکدهادبیاتوعلومانسانیدانشگاهفردوسیمشهد .54-29،8،
روشها (چاپ پنجم) ،تهران:
دیدگاهها و  

مقدمهای بر برنامهریزی توسعه روستایی:

جمعهپور ،محمود (.)1391

سمت .
خانی،فضیله(«.)1383پیامدمهاجرتانفرادیمردانبرکارکردزناندرمناطقروستایی»،فصلنامهمطالعات
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زاهدی ،محمدجواد ،انصاری ،ابراهیم ،ملکی ،امیر ،حمیدیان ،اکرم («.)1394سنجش و تبیین طرد اجتماعی
جامعهشناختیشهری .88-57،)17(6،

کالنشهراصفهان».مطالعات
مهاجرانخارجیدر 
رضایتمندیخانوارهایمهاجربهشهر

مهریالسادات(«.)1392عواملمؤثربر
طیبینیا ،

شیخی،محمدتقیو
تهران»،علوماجتماعیدانشکدهادبیاتوعلومانسانیدانشگاهفردوسیمشهد .171-147،10،
تهای زنانروستایی» ،فصلنامهروستا
مهاجرتهای فصلیمردانبرفعالی 

عفتی،محمد(«.)1383بررسیآثار
وتوسعه .84-41،)3(7،
مهاجرتهای کاری از استان آذربایجان

کاظمیپور ،شهال و قاسمی اردهائی ،علی (« .)1392عوامل مؤثر بر 

شرقیبهاستانتهران»،فصلنامهمطالعاتجمعیتی .135-117،)2(1،
میرلطفی ،محمودرضا ،بندانی ،میثم ،شهرک ،سعیده ،بردبار گلوی ،اعظم (« .)1394بررسی تأثیر روانی
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