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The purpose of this research was to investigate the absorption and integration 

of rural migrant workers in urban enterprises. This qualitative research was 

done by descriptive phenomenological method. Data were collected using 

semi-structured in-depth interviews. The statistical population of the 

research included rural migrant workers as well as employers and labor 

market participants in Gorgan. The participants were selected purposefully 

using convenience and snowball sampling techniques (n=24). The data 

collection process continued to the level of theoretical saturation and the 

usefulness threshold of the available information. In addition to content 

analysis and coding of the findings, Nvivo10 QSR software was used to 

classify qualitative data and codify the themes that emerged in the 

interviews. As a result, six conceptual clusters were drawn. A set of 

indicators related to the absorption of rural migrant workers in urban 

enterprises was identified at two levels of work environment (30 indicators) 

and host community (32 indicators). Also, the findings of this research 

showed that a set of factors at three levels: individual (20 factors), 

organizational or business environment (24 factors) and social or host 

community (18 factors) affect the absorption of rural migrant labor in urban 

enterprises. Therefore, it can be concluded that in addition to individual 

characteristics, the provision of a favorable working atmosphere as well as 

integration in the host community is effective in attracting rural migrant 

workers in urban work environments. 

 

Cite this article: Abdollahzadeh, Gh.H., Sharifsharifzadeh, M.Sh. 2022. Absorption of rural migrant 
workers in urban work  environments: A qualitative study. Journal of Studies in 
Entrepreneurship and Sustainable Agricultural Development, 9 (2), 113-132.  

 

                                 © The Author(s).                                 DOI: 10.22069/JEAD.2022.20256.1601 
                                 Publisher: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources 

 

 

 

 

  



 1401، 2، شماره 9کشاورزي، دوره   پايدار توسعه و کارآفريني مطالعات 

114 

 
 

 

 شهری: یک مطالعه کیفی هایکاروکسبجذب نیروی کار مهاجر روستایی در 
 

 2زاده، محمدشریف شریف*1زادهغالمحسین عبداله
 abdollahzade1@gmail.com، رایانامه: کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایرانگروه ترویج و آموزش 1
 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران 2

 

 چکیده اطالعات مقاله 

 نوع مقاله:  

 پژوهشی -مقاله کامل علمی

 

 27/03/1401تاریخ دریافت: 

 11/04/1401 تاریخ ویرایش:

 16/05/1401تاریخ پذیرش: 

 

   های کلیدی:واژه

 ییمهاجرت روستا

 کار مهاجر  یرو ین

 کار یرو ی ن جذب

 کار بازار

شیهری به اناام    هایکاروکسی این تحقیق با هدف بررسیی جذب و تلییق نیروی کار مهاجر روسیتایی در 

ها با  توصییییی اناام شیید. گردآوری داده  این تحقیق از نوع کییی بوده و به روش پدیدارشییناسیییرسییید.  

شیامل نیروی کار مهاجر روسیتایی سیاتتارمند صیورت گرفت. جامعه آماری تحقیق  اسیتیاده از مایاهبه نیمه

در دسیتر    به شییوهگیری هدفمند  نمونهگرگان بود.  اندرکاران بازار کار در شیهر  و نیز کارفرمایان و دسیت

آیند گردآوری اطالعات تا سیح  اشیباع نيری و آسیتانه سیودمندی  (. فرn=24صیورت گرفت  برفی  و گلوله

  Nvivo10 QSRافزارنرماز   ها،اطالعات قابل دستر  ادامه یافت. عالوه بر تحلیل محتوا و کدگذاری یافته

ها بهره گرفته شید. در نتیاه،  های کییی و کدگذاری مضیامین پدیدار شیده در مایاهبهبندی دادهبرای طبقه

ای از نشیانگرهای مرتب  با جذب نیروی کار مهاجر روستایی در میهومی ترسیی  شید. ماموعهشیش توشیه  

نشیانگر( شیناسیایی شید.    32نشیانگر( و اجتماع میزبان   30شیهری، در دو سیح  محی  کار    وکارهایکسی 

نی  یا عامل(، سیازما 20ای از عوامل در سیه سیح  فردی  های این تحقیق نشیان داد ماموعههمچنین، یافته

عیامیل( بر جیذب نیروی کیار مهیاجر    1۸عیامیل( و اجتمیاعی  ییا اجتمیاع میزبیان    24وکیار  محی  کسییی 

های فردی،  گرفت عالوه ویژگیتوان نتیاهشیهری تاییر گذارند. بنابراین، میوکارهای  کسی روسیتایی در 

نیروی کیار مهیاجر  بودن محی  مسیییاعید کیاری و نیز، یکییارچگی در اجتمیاع میزبیان برای جیذب  فراه 

 های کار شهری تاییرگذار است.روستایی در محی 
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 مقدمه 

بیه عنوان    ، تیثییرگیذار جمعیتی  رتیدادمهیاجرت 

ای را در سییییاتیت و توزیع  تغییرات قیابیل مالهيیه

کنید  میرزا مایییحیی و قیاسیییمی،  جمعییت ایایاد می

ای،  رشیییتیهبین  پیدییدهبیه عنوان ییک  مهیاجرت  (.  1392

های گوناگون علوم از جمله  موضیییوع تحقیق در زمینه

شیناسیی قرار  جغرافیا، اقتایاد، علوم اجتماعی و انسیان

ا هر کدام به  هگرفته اسییت. پژوهشییگران این رشییته

 سییلمانی و همکاران،  اندپرداتتهه پدیداین ای از جنبه

تالش تود را معحوف   برتی از پژوهشییگران،(. 1390

راهکیارهیای اراییه  و  مهیاجرت  بیه شییینیاتیت پییامیدهیای  

د. یکی  انهکرد  آنناشیی از مسیالل    کاهشمناسی  جهت  

نیروی کیار، جیذب   مسییییاییلترین  از مه  مهیاجرت 

شیییدن  پیذیری و اجتمیاعیفرهنی فرهنگی اجتمیاعی ییا  

در جامعه مقاید اسیت. این موضیوع به ویژه    مهاجران

های فایییلی و دالمی نیروی کار که در برای مهیاجرت

گذشیته مورد توجه بوده، مه  اسیت  سیییی و   چند دهه

 (. 1395نژاد، تالقی

تحقیقات مختلف به اهمیت مهاجران برای توسیعه 

 مهاجران .اندردهاقتایادی و رشید کارآفرینی اشیاره ک 

های شییبکه و دانش ها،مهارت با را تود  بومی دانش

میییزبییان ارتیبییاطیی اجیتیمییاع   و کینینییدمیی تیرکیییی   ،در 

و اجتمیاعیات   محلی  جوامع مییان مهمی هیایواسیییحیه

(.  Wescott and Brinkerhoff, 2006هسییتند   جدید

اجیتیمییاعییات  در  میعیمیوات  میهییاجیران  از  بیرتیی  اگیرچییه 

بییه   مییمیهییاجیرپییذییر  تیر یییی   شیییونیید، کییارآفیریینیی 

هایی نیز ممکن اسیت سیر راه آنها پیش آید محدودیت 

وکار آنها بیش از هد رشد نکند یا به اصحالح، تا کس  

های  سییاسیت  (.Leff, 1979  در محی  کار رشید نکند

وکار و نیز توسیعه کسی  فراگیر در هوزه اقتایادی و  

هیای کیارآفرینی و  بومگشیییودگی و جیذابییت زیسیییت 

گذاران  وکار برای جذب نیروی کار ماهر، سرمایهکسی  

در پرتو سیییرمیاییه    و کیارآفرینیان عیامیل کلییدی اسیییت.

بیهپیذیرش و تحمیل مهی   اجتمیاعی، افراد  اجران  عنوان 

و میزان    منحقیههیا( در ییک  هیا  بیرونیتیارجی ییا بیگیانیه

مییکیییارچ اجتمییاعی  کییارآفرینی  گی  بر  نیز توانیید  و 

کیار   در محی   مهیاجران  بگیذارد مشییییارکیت  تیثییر 

 Fukuyama, 2000.)    ،کیه  بیا کیارگران مهیاجر  در عمیل

سیه  آنها از بازار کار شیهری رو به افزایش بوده اسیت،  

و بعضیییا   شیییودیرفتار م یمتیاوت از کارگران شیییهر

  یی مهاجران روستا هیبازار کار عل  ضیتبع توان شاهدمی

(.  Zhang et al., 2016بود   تیاوت دسییتمزد  به شییکل

پذیری بیشیتری در نیروی کار مهاجر روسیتایی آسیی  

  ، قبال تحوات بازار کار دارند؛ بویژه که برای این گروه

امرار  کسی  درآمد و  یبرا اصیلی  نهیگز  کیمهاجرت  

برای نمونیه، شییییوع ویرو  کرونیا در   .اسیییت معیاش  

ای مهلیک بیه معیشیییت  ضیییربیهجهیان،  ق  برتی منیاط

کارگران مهاجر روسیتایی فعال در مناطق شیهری وارد  

آن، مهیاجرت معکو  عيی  این گروه    پییامیده و  دنمو 

صیینعت تدمات    (.Behera et al., 2021بوده اسییت  

  در بیشیتر کشیورها بوده و  یاقتایاد شیهر  یرکن اصیل

بخش این   یکار اصیل  یروین  ییکارگران مهاجر روسیتا

. بیا وجود این، بیشیییتر از منير دهنیدیم  لیی تشیییکرا  

اقتایادی به موضیوع کارگران مهاجر روسیتایی پرداتته  

عیاطیی و  رواب   هیا، از جملیه  شیییده و سیییایر جنبیه

بین کیارگر و کیارفرمیا  نيیر وفیاداری  ،  موضیییوعیاتی 

وکیار و  اهسیییا  تعلق و میالکییت در محی  کسییی  

میزبیان آن کمتر مورد توجیه قرار    همیاننیدو    اجتمیاع 

اسییییت   هیای  بحران  .(Shen and Hu, 2020گرفتیه 

برنیده مهیاجرت نقش پیشروسیییتیایی بیه عنوان نیروی

مهمی در افزایش مهاجرت و شییهرنشییینی در اروپای  

و کشیییورهیای در هیال   (Moch, 2003 قرن نوزده   

در هالی  .  (Parnwell, 1993 توسعه کنونی داشته است 

دافعه روسیتایی بر مهاجرت  یرقابل  که نقش نیروهای 

انکیار اسیییت، نبیایید از نقش و تیثییرگیذاری سیییاتتیار  

اجتماعی اقتایادی تانوارها، نوع معیشیت مانند الگوی  
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های اجتماعی  مالکیت زمین، تنوع درآمدی و سیییازمان

نیز  یلیت کرد بیه مهیاجرت   ,Devereux   بر تمیاییل 

بیا توجیه بیه شیییکیاف تحقیقیاتی موجود، این    .(2007

محیالعیه کییی بیا هیدف شییینیاسیییایی نشیییانگرهیا و نیز 

مهیاجر  هیای  کننیدهتعیین کیار  نیروی  تلییق  جیذب و 

در  وکار در مناطق شهریهای کس  روستایی در محی 

که یکی از نقاط مهاجرپذیر   اناام شدشهرستان گرگان  

   های اتیر بوده است.در دوره

 

 مباني نظري و پیشینه تحقیق 

های موضییوع پژوهش  کنونمهاجرت روسییتایی تا  

مقدم و صیبوهی   یاریبسییاری بوده اسیت. از جمله،  

(، در تحقیقی تحت عنوان بررسییی عوامل مویر  13۸6 

بر مهاجرت از روسییتا به شییهر در ایران، به این نتیاه 

  کاهش  باعث  روسیتالی دسیتمزد اند که افزایشرسییده

  نسیبت شیهری دسیتمزد افزایش با وشیود  می  مهاجرت

قاسیییمی  .  یابدمی  افزایش مهیاجرت ه  روسیییتیایی به

تحقیقی تحت عنوان پیامدهای  پی (، در  13۸۸سیییانی  

شیهری نسیل جوانان روسیتایی، بیان  -مهاجرت روسیتا

کند که مهاجرت جوانان روسییتایی پیامدهای متبتی  می

مانند بهبود وضیعیت اقتایادی، افزایش آگاهی جوانان،  

گییذرا و  اجتمییاعی  رواب   بهتر،  اوقییات  آموزش  نییدن 

فرا یت جوانیان و پییامیدهیای منیی نيیر قحع ارتبیاط 

جوانان با تانواده تود در روسیتا و مسیالل مرتب  با آن 

به بره  توردن نسیبت جنسیی در روسیتاها و شیهرها و  

های اجتماعی را آیار دیگری چون بزهکاری و آسییی  

دارد. شیییم  در 13۸9الیدینی و گرجییان  در پی   ،)

عینیوان   تیحییت  میهییاجیرت تیحیقیییقیی  در  میوییر  عیوامییل 

روسییتاییان به شییهرها، با تاکید بر شییبکه مهاجرت، به  

این نتیاه رسییدند که عوامل متعدد اقتایادی، اجتماعی  

اند. در این  و طبیعی در مهاجرت روسییتاییان مویر بوده

درصد از مهاجرین مورد محالعه عوامل    ۸0میان، هدود  

درآمد  اقتایادی از جمله جسیتاوی شیغل و دسیتیابی به  

انید.  ترین دلییل مهیاجرت تود رکر کردهبیشیییتر را مه 

درصید از روسیتاییان مهاجر   40همچنین قری  به اتیاق 

فرهنگی  -دارای پیونیدهیای قومیی  شیییهرمنیاطق  بیه  

مسیییتحکمی با روسیییتاهای مبدر مهاجرت، نقل مکان  

(، در تحقیقی تحیت 1390پنیاهی و پیشیییرو   اند.نموده

مویر   عوامییل  بررسیییی  جوانییان  عنوان؛  مهییاجرت  بر 

به شیهر به  بخش مرکزی شیهرسیتان مرودشیت  روسیتایی  

های  اند که متغیرهای نبود فرصیییت این نتیاه رسییییده

شییغلی در مناطق روسییتایی، نبود درآمد کافی، سییختی  

کار کشییاورزی، نرب باای رشیید جمعیت روسییتا و  

تبلیغات نادرسیت در تایوز زندگی مرفه شیهری از 

ا ز اهمییت کمتری در تبیین  نير افراد مورد بررسیییی 

اند. ناییری مهاجرت جوانان روسیتایی برتوردار بوده

دایییل 1390  بر  تحلیلی  عنوان  تحییت  تحقیقی  در   )

مهاجر فرسیتی شیهرهای کوچک  محالعه موردی شیهر  

های اقتاادی  اند که شاتصقیدار( به این نتیاه رسیده

در ایایاد انگیزه مهیاجرت مویر اسیییت. بیه عالوه بین  

تایییمی فرآینیی  متغیرهییای  د  و  مهییاجرت  برای  گیری 

فضییالی تدمات  -تاییرگذار دیگری نيیر کمبود مکانی

شیییهری، کیییت زندگی در شیییهر مبدی، تاییر عملکرد  

میدیرییت شیییهری، عوامیل جیاربیه در مرکز اسیییتیان،  

هیای تبعی و مهیاجر  اعتقیادات هنایاری و شیییاتص

 دارد.داری وجود  رابحه معنی  مورد نيرفرسیتی از شیهر 

( عوامیل مویر بر گرایش  139۸زاده و همکیاران  عبیدالیه

به مهاجرت در روسیتاهای شیهرسیتان زابل را بررسیی 

بر  متبیت  کردنید. نتیایج نشیییان داد کیه بیشیییترین تیثییر  

  ،گرایش به مهاجرت مربوط به متغیر سیح  تحاییالت 

و   مارد بودن جاربه مقاید، دافعه مبدا، جنسییت مرد،

و بیشیترین تثییر داشیتن شیغل   مهاجرت اعضیا تانواده

میالکییت   ،درآمیدمربوط بیه متغیرهیای  منیی بر مهیاجرت  

،  عضییویت در نهاده ،  مدت اقامت ، شییا ل بودن،  زمین

مهاجرت    ،یخیاز لحاظ تار  .است تعداد فرزندان    سن و

بوده اسیت، اما    یشیهر  دهیپد  کی  ی رب  یبه کشیورها
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بیه   زین  یشیییتریمهیاجر ب  ت یی جمع  ر،یات  یهیادر دهیه

 Rye andرو از ایناند. وارد شییده  ییمقاصیید روسییتا

Slettebak    2020)،   و    یورود  یهیاانیی جر  ییایی بیه پو

 از   ییمهاجران کار در مناطق روسییتا  ییایجغراف  عیتوز

انید. پرداتتیه  مبیدا اروپیای شیییرقی و مرکزی بیه نروژ(

منیاطق    از  یکیه برت  یدر هیالنتیایج نشیییان داده کیه  

انید،  کرده  افیت یی مهیاجر را در  یادیی تعیداد ز  ییروسیییتیا

در این  .  انیددهیی از آنهیا را د  یتنهیا تعیداد کم  گرید  یبرت

  ی شیناتت ت یبازار کار، مشیخایات جمع  یهایژگ یو بین،

  یی روسیتاو مشیا ل    عیصینادر کار   یروین تقاضیا برایو 

و بخش   یکشییاورز ،یماه  یصیینعت فرآور ژهیبه و -

مهیاجرتی فوق    هیایجرییانبر    -تیدمیات گردشیییگری

( تحقیقات Rai  2020 تاییرگذار معرفی شییده اسییت.

ماهاراشیترا در  رب    الت یدر شیش روسیتا در ارا  کییی

اجتمیاعیات  در  نیز  و    تمهیاجر  مبیدا   اجتمیاعیاتدر    ،هنید

مختلف    روسیییتیایی و شیییهری میزبیان کیارگران مهیاجر

رابحه کار با سیاتت   اناام داده تا  یو شیهر  ییروسیتا

های جنسیتی در مناسیبات و نقشو    1یمردانگ  یاجتماع

طبق این تحقیق، ممکن   دوره مهیاجرت را تبیین کنید.

اسیت مردان مهاجر با هسیی تقویت شیده از مردانگی و  

نخبگی در مناسیبات جنسییتی و نخبگی در دنیای کار،  

پ  از بیازگشیییت بیه بیازتولیید فضیییای اجتمیاعی در 

ویش مبیادرت ورزنید کیه عیاملی برای  اجتمیاعیات ت

 Sarkar andاسیییت. انکار زن یرویاسیییتتمار مداوم ن

Mishra   2021 ی روین دوار یا چرتشییمهاجرت  ( به  

از   یکیبیه عنوان    ییاز منیاطق روسیییتیا  2مهیاجر  کیار

سو آن  پرداتته و از یکاقتااد هند   یدیکل  یهایژگ یو

را بیه دلییل تیاییر بر اقتایییاد تیانوار مهیاجران، تحولی 

 یاستتمار و عدم آزادمتبت و از دیگر سو، عاملی برای  

بر    تحقیق  نی. امعرفی نموده اسیییت مهیاجر    گرانکیار

در وسییاز  بخش سییاتت مهاجر شییا ل در  کار   یروین

 
1. Social construction of masculinities 

ی  بنگیال  رب  یاز منیاطق عقی  میانیده اقتایییاد  یکی

هیا، چنین اسیییتنبیاط شیییده کیه  وده و از ییافتیهمتمرکز ب

میدت و ییابیت  کوتیاه  یتمرکز بر دسیییتیاوردهیا  یجیابیه

و چرتیه    میدتیطوان  یامیدهیایی پ  یمهیاجرت، بررسییی 

  . مورد نیاز اسیتکار   چرتشیی نیرویمهاجرت   یزندگ 

Behera et al.   2021  ویرو   ( به بررسیی تاییر شییوع

بر عرضیییه نیروی کار و مهیاجرت معکو     19کووید  

  ن یاانید.  کیارگران مهیاجر در اییالیت اودیشیییا پرداتتیه

در ایر مهیاجرت معکو  کیارگران  محیالعیه نشیییان داد  

  ی ناگهان  شیافزامهاجر روسیتایی، اقتایاد روسیتایی با  

از دسیت  شیود. همچنین، روبرو میکار   یرویعرضیه ن

، در نبود ددادن شیغل و به دنبال آن از دسیت دادن درآم

فرصیت شیغلی جایگزین در مناطق روسیتایی، موج   

 شود.  پذیری تانوارهای آنها میتشدید آسی  

، بیا وجود  هیای تاربی و نيرییات پیشیییینپژوهش

ای که برای تبیین موضییوع مهاجرت دارند، سییودمندی

از بعید عمیدتیا  امیا   مهیاجر  کیار  نیروی  بر  تمرکز  بیا 

کمتر به طور مسیتقی  به مقوله اد ام و تلییق  اقتایادی، 

مهییاجرت فرآینیید  در  میزبییان   مهییاجران  اجتمییاع    در 

، در  فرآینید اد یام و  . بیا در  این مسییی لیهانیدپرداتتیه

، بویژه مهاجران روسییتایی در ی مهاجرانتلییق اجتماع

از طریق کاربسیت نشیانگرهای    های کار شیهریمحی 

  شییدن و سییازگاری اجتماعی مهاجران نمایای اجتماعی

از زواییه دیید تود آنهیا و بر اسیییا  تاربیه زیسیییتیه 

بر این اسیا ، این تحقیق در پی آن نماید. ضیروری می

ر  انایام شییید تیا نشیییانگرهیای جیذب نیروی کیار مهیاج 

کننده  های کار شهری و عوامل تعیینروستایی در محی 

 در این تاوز را شناسایی و معرفی کند.  

 

2. Circular labour migration 
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 روش تحقیق 

این تحقیق از نوع کییی و به شیییوه پدیدارشییناسییی  

اناام شید. این روش واگویی و واکاوی تاربه   1توصیییی 

دور از هر گونیه  ه  شیییده و بالفایییل افراد بی زیسیییت 

داوری نيری و تاربی اسیییت. در  عمیق تاربیه پیش 

سییازی فرصییت ازم  فراه  افراد در این روش مسییتلزم 

. در این این برای آنها جهت روایت تاربه تویش اسیت 

نه    - روش تالش بر در  و بازنمایی روایت گروه هدف 

در مقام آزمودنی و یا پاسیخگوی طرف پرسیش بلکه به 

راوی فعیال تاربیه زیسیییتیه تویش   اسییییت   - عنوان 

  Sokolowski, 2000; Richardson, 1999; 

Pedagogik, 1995; ) .   تحقیق  اب   ماییییاهبییهنوع    از زار 

سیییاتتیارمنید بود کیه هول دو مضیییمون گیتگوی  نیمیه 

کلیدی شیامل:  الف( برداشیت آنها از جذب نیروی کار  

های کار شهری و  ب( عوامل  مهاجر روستایی در محی  

کننیده جیذب موفق نیروی کیار مهیاجر  تیاییرگیذار و تعیین 

های کار شیهری تدوین و اجرا شید.  روسیتایی در محی  

  14و دقیقه تا یک ساعت    45ها بین دت زمان مایاهبه م 

همیاهنگی  دقیقیه   بیا  ماییییاهبیه  هر  کشییییید.  طول 

شونده در زمان و مکان مناس  اناام شد و متن مایاهبه 

ها به صیورت  ها با اجازه مایاهبه شیونده برتی مایاهبه 

ها  صیوتی ضیب  شید و در موارد دیگر که مایاهبه شیونده 

یبت نوشیتاری جریان  اهسیا  راهتی نداشیتند نسیبت به 

کلی روایت بسنده شد. در هر هال به مااهبه شوندگان  

اطمینیان داده شییید کیه رواییت بییان شیییده آنهیا فق  در  

راستای اهداف تحقیق و بدون در نير گرفتن مشخاات 

در بیشیییتر موارد  شیییود.  فردی آنهیا یبیت و پردازش می 

ها به صیورت فردی و در دو مورد، به صیورت  مایاهبه 

ییک مورد بیا هضیییور ییک دو نیر شیییامیل  گروهی   

سیرپرسیت و کارگر و دومی شیامل سیه نیر شیامل دو نیر  

جامعه آماری تحقیق . کارشینا  و یک مدیر( اناام شید 

 
1. Descriptive phenomenology 

2.Theoretical saturation and usefulness threshold of 

available information 

انیدرکیاران جیذب آنهیا از را نیروی کیار مهیاجر و دسیییت 

وکارهای محل اشییتغال آنها جمله کارفرمایان در کسیی  

ادهای ریرب   در جامعه میزبان، مدیران و کارشیناسیان نه 

 اداره کیل تعیاون، کیار و رفیاه اجتمیاعی( تشیییکییل دادنید. 

جییدول    در  مینییدرل  اطیالعییات  گیروه ( 1طیبیق  بینییدی  ، 

ای بوده اسیت که به گونه در مایاهبه  کنندگان  مشیارکت 

(،  نیروی کار مهاجرچندین روایت، شامل روایت هسته   

هوزه کار و  روایت رسیییمی  کارشیییناسیییان و مدیران 

پژوهشیییگران هوزه کار و     علمی روایت  و  (،  اشیییتغیال 

بازتاب داده شییود. در بین، بیشییترین فراوانی  (  مهاجرت 

 .  بوده است   روایت هسته مربوط به  

رویکرد از  تحقیق  این  هییدفمنیید  نمونییه  در  گیری 

ان در تحقیق بهره  کنندگ ترکیبی برای انتخاب مشییارکت 

گیری در به شییوه نمونهمنيور، در ابتدا  گرفته شید. بدین

کندگان اولیه مورد ماییاهبه قرار  دسییتر ، مشییارکت 

های معرفی شیده از سیوی آنها  گرفته و سیی ، با نمونه

در گزینش  برفی( مایییاهبیه شییید.   بیه شییییوه گلولیه

کننیدگیان تالش شییید تیا بیا در نير گرفتن مشیییارکیت 

وکیار  موقعییت شیییغلی و صییینیی ییا هیحیه کسییی  

ای متنوع انتخاب شییوند تا کنندگان به گونهمشییارکت 

فرآینید نتیایج قابلییت تعمی  بیشیییتری داشیییتیه باشییید.  

گردآوری اطالعات تا سییح  اشییباع نيری و آسییتانه  

بدین   ادامه یافت. 2سییودمندی اطالعات قابل دسییتر 

ترتیی  کیه پ  از برگزاری این تعیداد مایییاهبیه تی  

تحقیق بیه این نتیایه رسییییید کیه ضیییمن دسیییتییابی بیه 

توان اطالعات بیشییتری را از ير، نمیشییناتت مورد ن

ها، از تحلیل  این طریق پیدا نمود. پ  از اناام مااهبه

روش میبینییای  بیر  کیییییی  در   3کیالییزی  میحیتیوای  راییج 

بهره گرفته شیده اسیت. در این    پدیدارشیناسیی توصیییی

تحقیق  در کنندگان در ابتدا توصییییف شیییرکت روش 

3.Colaizzi's method 
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توانده می شیود تا درکی از کل    ها(ایناا متن مایاهبه

 ؛به دست آید
 ها )مطلعان کلیدی( در مصاحبه کنندگان مشارکت نیمرخ -1جدول 

 شمار طبقه توصیف  طبقه 

 13 یا ریی  واهد اقتاادی  کارگر، کارمند، سرپرست، کارآفرین و مدیر هسته روایت 

 رسمی
مس ول ادارات ریرب : اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتر  کارشناسان و مدیران 

 کاریابی، استانداری، اتاق اصناف گرگان، تانه کارگر 
۸ 

 3 عضو هیات علمی دانشگاه، پژوهشگر هوزه اجتماعی  علمی

 در  اشتغالسابقه 

  طبقه اول(  مقاد

 

 1 سال2زیر

 5 سال 5تا 2

 7 سال 5بیش از 

  همه طبقات(  تحایالت

 1 تواندن و نوشتن 

 3 دییل 

 12 لیسان  

 ۸ تحایالت تکمیلی 

  

عبیارات مه  اسیییتخرال ییا    هیا  بییانییهاسییی بر ا

عبیارات مه  تیدوین    هیا/ بییانییه  معیانی از؛  شیییونیدمی

معانی تدوین شییده به صییورت مضییامین  ؛ شییوندمی
توصیف    مضامینبرای هر یک از  ؛ شوندسازماندهی می

معانی  الگوی  سیاتتار اسیاسیی ؛  شیودمیایلی نوشیته می
سیراناام برای اعتباربخشیی،  و   شیودتدوین می  میهومی(

تا نمایند  نتایج را ارزشییابی میبرگزیده  کنندگان  شیرکت 

های هاضییر مشییابه  یافته  اطمینان هاصییل شییود که
. بر این اسیا ، پ  از اندتاربیاتی اسیت که آنان داشیته

ها بر روی کا ذ، به کدگذاری  پیاده کردن متن مایاهبه

سییازی از طریق محاسییبه  بندی و سییی  کمیو دسییته
فراوانی و درصید برای کدهای نمایا اقدام شید و نتایج  

سیینای و تایید در اتتیار  پاایش شییده نیز برای روایی

برای اراییه گروهی از پیاسیییخگوییان قرار داده شییید.  
افزار ها در نرمماییاهبه  نهاییمتن های میهومی،  شییهنق

Nvivo10  QSR  هیای ییت وارد و سیییی  بیا کمیک قیابل  

در تی   افیزار،نیرم  میوجیود  و  در   یهییااظیهییارات  میهی  
ها و در داده یلو قبل از تحل  ییها را شییناسییاماییاهبه

 
1.Node 

  یاری بس  1هایگره کشف موضوعات مه  در متون ینه

  ین مضیام یکدگذاربه ها،  گره  یااد. پ  از اشید یاادا

 ی و میاه  ینمضیام یقتلی یقها، از طرظاهر شیده در گره
  ی درتت  یهیاگره  یایادماموعیه و ا  ییکمشیییتر  در  

ابتیدا بیا  هیا  داده  یکیدگیذار  ی در تشیییرپرداتتیه شییید.  
در داتل   یامپ یمتن ماییاهبه به عناصییر دارا یکتیک

بیاز    یکیدهیا  تالش شییید تیاهیا  پیاراگراف  ییاتحوط  

 .استخرال شود

 
 هايافته 
جذب در از روستتیای  برداشتتت نیروی کار مجاجر 

های هاصییل از ماییاهبه با  یافتهمحیط کار شتتجری   

کنندگان در تحقیق پ  از فرآیندکدگذاری در مشیارکت 

دو سیح  محی  کار و اجتماع محلی فهرسیت شد. ازم  

منيور از فراوانی،  های زیر به رکر اسییت که در جدول
شیوندگانی هسیتند که به میهوم مورد نير مایاهبهشیمار  

اند و تعداد ارجاعات، تکرار دفعاتی اسییت  اشییاره کرده

  اشییاره ها مورد از سییوی ماییاهبه شییونده  گویهکه هر 
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در ادامیه، بیه تیکییک هر ییک از این    قرار گرفتیه اسیییت.
 دو سح  توصیف شده است.  

در   در محیط کارروستیای     تلفیق نیروی کار مجاجر 

(، فهرسیت نشیانگرهای هاصیل از تحلیل متن  2جدول  
نیروی کار مهاجر در  جذبها، برای بازنمایی  مایاهبه

محی  کار ارایه شیده اسیت. با توجه به سیتون درصید  

اهسییا   "ها عبارت اسییت از: فراوانی مهمترین گویه
همبسییتگی و انسییاام در محی  کاری  همانند عضییو 

ای و کاری به  هوابسیییتگی هرف"،  "یک تی  و تانواده(

های در دسیتر   محی  کار  ترجی  آن نسیبت به گزینه
هیای اداری آشییینیا و مسیییل  بودن بیه روییه"و    "دیگر(

. از طرفی "مرسیییوم مربوط بیه کیار و شیییغیل تویش
هیایی کیه اهمییت کمتری دارنید عبیارت اسیییت از: گوییه

مشییارکت مویر در گروه  یررسییمی فعال در محی   "

،  "ه بهبود محی  کیاریدلسیییوزی و تعهید بی "،  "کیاری

تالش برای ییادگیری بیه قاییید ارتقیای عملکرد در "

هیا در نگهیداشیییت اموال و دارایی"و    "محی  کیاری

همچنین بیا    ."هیای تویشمحی  کیار بیه متیابیه دارایی

نیرمبیهیره از  تیوشییییه   ،Nvivo10  QSR  افیزارگیییری 

 جیذبمیهومی نشیییانگرهیای هیاصیییل برای بیازنمیایی  

سیییتایی  در محی  کار( ترسیییی   ونیروی کار مهاجر ر
 (.1شده است  شکل  

 

 نیروی کار )در محیط کار(  جذبفجرست نشانگرهای حاصل برای بازنمای  توصیف  -2جدول 
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 ارجاعاتتعداد  درصد  فراوانی نشانگر ردیف

 27 33/۸3 20 اهسا  همبستگی و انساام در محی  کاری  همانند عضو یک تی  و تانواده( 1

 23 17/79 19 های در دستر  دیگر(ای و کاری به محی  کار  ترجی  آن نسبت به گزینهوابستگی هرفه 2

 10 ۸3/20 5 تالش بیشینه برای ایربخشی و کارایی بیشینه در محی  کار 3

 17 17/29 7 ها در محی  کارطرح آزادانه نيرات و تواسته 4

 19 50/37 9 ها و سایرین در هقوق و مزایای شغلیعدم تبعیض در محی  کار نسبت به بومی 5

 20 00/25 6 های جانبی برگزار شده توس  سازمان/شرکت/ کارگاه محل کارهضور در رویدادها و برنامه 6

 26 00/50 12 آمدهای  یرکاری با همکاران در تارل از محی  کارو تعامل و رفت 7

 15 ۸3/45 11 تبادل تاربه و دریافت راهنمایی از همکاران باسابقه  به شیوه یادگیری  یررسمی و منتورین ( ۸

 16 ۸3/20 5 در جریان امور جاری و مسایل مه  کاری بودن در هد ازم  شیافیت از طریق تسهی  اطالعات( 9

 23 17/54 13 اندز، پایگاه بسیج، تشکل صنیی...(ها و ماامع کاری مرتب   صندوق پ عضویت در تشکل 10

 11 67/16 4 ابانداشتن از بروز عناصر قومی و فرهنگی تویش  نيیر صحبت به زبان و گویش تویش( 11

 31 67/66 16 های اداری مرسوم مربوط به کار و شغل تویشآشنا و مسل  بودن به رویه  12

 12 50/12 3 سااریبودن فرصت ارتقاء در محی  کار بر هس  شایستهفراه  13

 16 50/37 9 اهسا  سودمندی و سهی  بودن در رشد و موفقیت ماموعه کاری 14

 23 67/41 10 سوی همکاران و مدیران ماموعهرعایت و دریافت اهترام مرسوم از  15

 26 33/33 ۸ وجود اطمینان و اعتماد مشتر  بین نیروی کار مهاجر و سایر همکاران و مدیران ماموعه 16

 32 33/5۸ 14 رضایت شغلی از موقعیت کاری تویش در ماموعه کاری مربوطه  17

 ۸ 33/۸ 2 محی  کاریتالش برای یادگیری به قاد ارتقای عملکرد در  1۸

 9 33/۸ 2 دلسوزی و تعهد به بهبود محی  کاری 19

 2 17/4 1 مشارکت مویر در گروه  یررسمی فعال در محی  کاری   20

 13 50/12 3 شدن بر اسا  مهارت و تخاص از سوی مدیر/ کارفرمای مربوطهاهسا  در  و بکارگرفته 21

 14 00/25 6 همبستگان در محی  کاری مربوطهتوصیه و ترجی  اشتغال  22

 16 00/25 6 هاآمادگی برای کار در تارل از ساعات کاری موظف برای پیشبرد به موقع فعالیت 23

 12 67/16 4 آماده کمک مقتضی  یدی، مالی، فکری( در مواقع ضروری به سازمان/ شرکت/ کارگاه مربوطه 24

 16 17/29 7 های کارینشستهضور مني  در جلسات و  25

 ۸ ۸3/20 5 مرات  و فرآیند اداری محی  کارآشنایی با سلسله 26

 10 17/29 7 اهسا  اطمینان از طرح انتقادات و اعتراضات منحقی به شرای  کار 27

 7 50/12 3 های موسسه میزبان ها و پیشرفتافتخار به موفقیت 2۸

 ۸ 67/16 4 دستاوردهای تویش در محی  کارها و افتخار به موفقیت 29

 5 33/۸ 2 های تویشها در محی  کار به متابه دارایینگهداشت اموال و دارایی 30
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 ( نیروی کار )در محیط کار جذبخوشه مفجوم  نشانگرهای حاصل برای بازنمای    -1 شکل

 

شتجری   در اجیماعروستیای   تلفیق نیروی کار مجاجر 

فهرسیت نشیانگرهای  توصییف  (، 3در جدول    میزبان

هیاصیییل برای بیازنمیایی تلییق اجتمیاعی نیروی کیار در 

اجتماع میزبان ارایه شیییده اسیییت. با توجه به سیییتون  

هیا عبیارت اسیییت از: درصییید فراوانی مهمترین گوییه

زندگی در اهسییا  رضییامندی و تشیینودی کلی از "

  ی بیا آداب معیاشیییرت محل  قیتحب"،  "اجتمیاع میزبیان

در اجتمیاع میزبیان و مشیییارکیت در  آداب و رسیییوم(  

اهسییا   "،  "دسییترسییی به مسییکن مناسیی  "، "آنها

عادت کردن به زندگی "، و  "آسودگی و آرامش تانواده

روزمره اجتمیاع میزبیان   یذاهیای رایج، تریید، ترافییک  

.  "ور اجتماعی....( و همل و نقل، سیبک فعالیت و هضی 

هیایی کیه اهمییت کمتری دارنید عبیارت  از طرفی گوییه

های محلی برای کسی   گیری از رسیانهبهره"اسیت از: 

تالش برای هیظ منیابع طبیعی "،  "اطالعیات مورد نییاز

اهسیا   رور و  "،  و "و محی  زیسیت اجتماع میزبان

هیای اجتمیاع  هیا و پیشیییرفیت سیییهی  بودن در موفقییت 

توشییه    ."نمونه در رویدادهای ورزشییی(  میزبان  برای

میهومی نشیییانگرهیای هیاصیییل برای بیازنمیایی تلییق  

اجتماعی نیروی کار مهاجر روسیتایی در محی  اجتماع  

 (.2شهری ترسی  شده است  شکل  
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 تلفیق اجیماع  نیروی کار )در اجیماع میزبان(  نمایایفجرست نشانگرهای توصیف  -۳ جدول

 تعداد ارجاعات درصد  فراوانی نشانگر  ردیف

 27 50/۸7 21 در اجتماع میزبان و مشارکت در آنها آداب و رسوم(  یبا آداب معاشرت محل قیتحب 1

 17 33/5۸ 14 تر ی  فرزندان و اعضای تانواده برای سکونت در اجتماع میزبان 2

 11 17/29 7 تر ی  فرزندان و اعضای تانواده به ازدوال در اجتماع میزبان 3

 22 17/54 13 توانایی ارتباط کالمی به زبان و گویش محلی اجتماع میزبان 4

 11 00/25 6 تمایل به برگشت به اجتماع میزبان در صورت مهاجرت موقتی 5

 13 50/37 9 میزبانافتخار به هویت و پیشینه زندگی اجتماع  6

 27 67/66 16 کردن و توگرفتن به زندگی در اجتماع میزبان و دشواری دل کندن از آنعادت  7

 39 67/91 22 اهسا  رضامندی و تشنودی کلی از زندگی در اجتماع میزبان ۸

 9 00/25 6 تالش برای گسترش پیوندهای تانوادگی و محلی در اجتماع میزبان 9

 13 17/29 7 توشایند داشتن به تاطرات جمعی در اجتماع میزبانه   10

 5 50/12 3 تالش برای هیظ منابع طبیعی و محی  زیست اجتماع میزبان 11

 17 67/41 10 داشتن برنامه برای آینده کار و زندگی و پیشرفت در اجتماع میزبان 12

 31 50/62 15 اجتماع میزبانگذاری در زمینه کس  و کار در دادوستد و سرمایه 13

 37 ۸3/70 17 گذاری برای توسعه مسکن و شرای  زندگی در  اجتماع محل سکونتسرمایه 14

 25 ۸3/45 11 تالش و همکاری برای عمران و آبادی محله/ اجتماع محل سکونت و زندگی 15

 42 17/79 19 اهسا  آسودگی و آرامش تانواده 16

 44 33/۸3 20 مناس دسترسی به مسکن  17

 23 00/50 12 مشارکت در مراسمات و رویدادهای اجتماع میزبان 1۸

 12 17/29 7 تالش برای یادگیری هناارهای فرهنگی اجتماع میزبان 19

 39 00/75 1۸ اهسا  امنیت اجتماعی در اجتماع میزبان 20

 16 50/37 9 رویدادها(مشارکت در امور مدنی اجتماع میزبان  انتخابات و سایر  21

 17 33/33 ۸ های گروهی در سح  اجتماع میزبانها و همیاریمشارکت در تشکل 22

 24 ۸3/45 11 دسترسی به تدمات آموزشی برای فرزندان و اعضای تانواده در اجتماع میزبان 23

 21 00/50 12 دسترسی به تدمات تیریحی و رفاهی در سح  اجتماع میزبان 24

 15 17/29 7 دسترسی و امکان تامین مایحتال زندگی در اجتماع میزبان 25

 19 67/66 16 اندازهای طبیعی(سازگار شدن با آب و هوا  و دلبستگی به چش  26

 3 33/۸ 2 های محلی برای کس  اطالعات مورد نیازگیری از رسانهبهره 27

 29 17/54 13 اجتماع میزبانآشنا شدن و رفت و آمد به نقاط مورد نير در سح   2۸

 32 33/5۸ 14 های دولتی مرتب  و اناام امور اداری در اجتماع میزبانآشنایی با سازمان 29

30 
عیادت کردن بیه زنیدگی روزمره اجتمیاع میزبیان   یذاهیای رایج، تریید، ترافییک و همیل و نقیل، 

 سبک فعالیت و هضور اجتماعی....(
19 17/79 37 

 13 00/25 6 پیشینه شهر و اجتماع میزبانافتخار به  31

32 
های اجتماع میزبان  برای نمونه در ها و پیشییرفتاهسییا   رور و سییهی  بودن در موفقیت

 رویدادهای ورزشی(
4 67/16 9 
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 )در اجیماع میزبان( مجاجر روسیای   خوشه مفجوم  نشانگرهای حاصل برای بازنمای  تلفیق اجیماع  نیروی کار -2 شکل

 

روسیای  در  نیروی کار مجاجر جذبعوامل موثر بر  

 های کار شجریمحیط

روستتیای  نیروی کار مجتاجر   جذبهای  کننتدهتعیین

فهرسییت  توصیییف  (، 4در جدول     فردیدر ستتط  

نیروی کار در سیح  فردی ارایه   جذبهای  کنندهتعیین

شیده اسیت. با توجه به سیتون درصید فراوانی مهمترین  

وضیییعیت اسیییتخدامی و  "ها عبارت اسیییت از: گویه

تر بیه اجتمیاع میزبیان ییا  قومییت  نزدییک"،  "شیییغلی

 توانیایی فرد در"،  "هیای قومی اجتمیاع میزبیان(اقلییت 

داشیتن آشینا  "و    "برقراری ارتباطات و شیبکه اجتماعی

 کاری و تانوادگی در اجتماع میزبان( در زمان استقرار  

هیایی کیه اهمییت کمتری دارنید . از طرفی گوییه"اولییه

از:   انگیزه برای آموزش و  "عبیارت اسییییت  تالش و 

نوع و بعد تانواده  نسیییبت جنسییییتی و  "،  "یادگیری

بروز رفتارهای  "،  و "مار+(شی ای/ ک میانه سینی، هسیته

توشیییه    ."(-نیابهنایار نیروی کیار  اعتییاد، تر  کیار..

 جیذبمیهومی نشیییانگرهیای هیاصیییل برای بیازنمیایی  

نیروی کار مهاجر روسییتایی در محی  اجتماع شییهری  

 (.3ترسی  شده است  شکل  
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نیروی کار )در سط    جذبهای کنندهفجرست تعیینتوصیف  -Error! No text of specified style in document.۴جدول 

 فردی( 

 تعداد ارجاعات درصد  فراوانی نشانگر ردیف

 27 50/62 15 پیشینه کاری  ارتباط شغل کنونی با شغل پیشین+( 1

 21 33/5۸ 14 آموزش و تحایالت  مرتب  با کار+( 2

 33 50/۸7 21 های قومی اجتماع میزبان(اقلیتتر به اجتماع میزبان یا قومیت  نزدیک 3

 31 50/62 15 سن  جوانتر+( 4

 43 33/۸3 20 توانایی فرد در برقراری ارتباطات و شبکه اجتماعی 5

 19 00/50 12 مهارت فنی و تخاای مرتب  با شغل 6

 23 67/41 10 انگیزه و میل به پیشرفت و تحر  اجتماعی 7

 40 67/91 22 شغلیوضعیت استخدامی و  ۸

 25 17/54 13 گرا+(تیپ شخایتی  برون 9

 13 17/29 7 تالش و انگیزه برای آموزش و یادگیری 10

 14 33/33 ۸ شمار+(ای/ ک نوع و بعد تانواده  نسبت جنسیتی و میانه سنی، هسته 11

 1۸ 00/50 12 وضعیت مسکن  کیییت و مالکیت+( 12

 23 50/62 15 اهراز شده در اجتماع میزبانپایگاه اجتماعی شغل  13

 26 00/50 12 (موقعیت استقرار  کیییت محله و همسایگی 14

 1۸ 50/37 9 بروز رفتارهای نابهناار نیروی کار  اعتیاد، تر  کار..( 15

 30 67/66 16 نوع مهاجرت  داوطلبانه، اقتاادی بودن...( 16

 22 00/50 12 جامعه مقادفاصله جغرافیایی و تعامل با  17

 19 17/54 13 تاربه مهاجرت پیشین 1۸

 17 67/41 10 انداز اولیه برای جایابی و سکونت در اجتماع میزبانداشتن سرمایه و پ  19

 22 ۸3/70 17 داشتن آشنا  کاری و تانوادگی در اجتماع میزبان( در زمان استقرار اولیه 20
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 نیروی کار )در سط  فردی(  جدبهای کنندهخوشه مفجوم  تعیین -۳ شکل

نیروی کتار مجتاجر در محیط    جتذبهتای  کننتدهتعیین

های  کنندهفهرسیت تعیینتوصییف  (،  5در جدول    کار

نیروی کار در محی  کار ارایه شیییده اسیییت. با   جذب

ها عبارت  توجه به سیتون درصید فراوانی مهمترین گویه

شیرای  کاری  ایمنی، سیاعات و زمان کاری،  "اسیت از: 

،  "دسییترسییی و فاصییله جغرافیایی تا محی  کار و...(

برتورد عادانه مدیریت / کارفرما در پرداتت هقوق  "

در سییود و یا دریافت    مشییارکت نیروی کار"،  "و مزایا

روشیین بودن  "و   "مزایای شییغلی"،  "سییهام شییرکت 

های مورد انتيار نیروی کار مهاجر  وظایف و مسی ولیت 

هیایی کیه اهمییت کمتری  . از طرفی گوییه"در محی  کیار

ماهیت کار  پیچیده و مهارتی  "دارند عبارت اسییت از: 

بیا فنیاوری +/ سییییاده   نهیادی  "،  "(-مرتب   میاهییت 

بیان  رسیییمی ییا  یررسیییمی بودن،  وکیار میزکسییی  

میدیرییت منیابع  "و    "تایییوصیییی ییا دولتی بودن...(

توشییه میهومی نشییانگرهای هاصییل برای   ."انسییانی

نیروی کار مهاجر روسییتایی در محی    جذببازنمایی  

 (.4اجتماع شهری ترسی  شده است  شکل 

 

 نیروی کار )در محیط کار(  جذبهای کنندهفجرست تعیینتوصیف -۵جدول 

 تعداد ارجاعات درصد  فراوانی نشانگر  ردیف

 14 33/33 ۸ تنوع  فرهنگی/ قومی( نیروی کار و فعالیت نیروی کار مهاجر 1

 7 33/۸ 2 (-ماهیت کار  پیچیده و مهارتی مرتب  با فناوری +/ ساده  2

 10 00/25 6 قوانین و مقررات کارهاکمیت و نيارت مبتنی بر  3

 21 17/54 13 مزایای شغلی  4

 16 50/37 9 سااری در مدیریتشایسته 5

 12 67/16 4 مدیریت منابع انسانی  6

 9 ۸3/20 5 سابقه و پیشینه سازمان/ کارگاه/ شرکت مربوطه 7

 ۸ ۸3/20 5  یررسمی(های  یررسمی در محی  کار  سازمان ک  و کیف فعالیت گروه ۸

 13 00/25 6 رایج بودن استاد شاگردی و یادگیری در محی  کار 9

 15 17/29 7 های توجیهی برای نیروی کارارایه آموزش 10

 20 67/41 10 فضای مشارکت و همایت متقابل در محی  کار  11

 6 ۸3/20 5 مراتبی بودن اداره محی  کارمیزان رسمیت و سلسله 12

 21 50/37 9 تنوع وظایف و امکان جاباایی شغلی در محی  کار 13

 25 50/62 15 مشارکت نیروی کار در سود و یا دریافت سهام شرکت  14

 26 00/50 12 مدیریت مویر تضادها در محی  کار  15

 20 ۸3/45 11 ها و ماامع کاری فعال در محی  کارنشست 16

 33 67/66 16 کارفرما در پرداتت هقوق و مزایابرتورد عادانه مدیریت /  17

 11 17/29 7 گذاری+(ها و سرمایهوضعیت اقتاادی شرکت  سود، رشد دارایی 1۸

 11 ۸3/20 5 نيارت و پایش مویر نیروی کار  19

 27 17/54 13 های مورد انتيار نیروی کار مهاجر در محی  کارروشن بودن وظایف و مس ولیت 20

 23 ۸3/45 11 کارفرما/ بنگاه مربوطهشهرت  21

 32 ۸3/70 17 شرای  کاری  ایمنی، ساعات و زمان کاری، دسترسی و فاصله جغرافیایی تا محی  کار و...( 22

 7 50/12 3 وکار میزبان  رسمی یا  یررسمی بودن، تاوصی یا دولتی بودن...(ماهیت نهادی کس  23

 11 00/25 6 سازمانی و اداری مربوطه  کارگر، کارشنا ، سرپرست، مدیر..(جایگاه در سلسله مرات   24
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 نیروی کار )در محیط کار(  جذبهای  کنندهخوشه مفجوم  تعیین-۴شکل

 

نیروی کتار مجتاجر در ستتط    جتذبهتای  کننتدهتعیین

فهرسیییت  توصییییف  (،  6در جیدول     اجیمتاع میزبتان

نیروی کیار در اجتمیاع میزبیان    جیذبهیای  کننیدهتعیین

ارایه شییده اسییت. با توجه به سییتون درصیید فراوانی  

تنوع قومی و  "هیا عبیارت اسیییت از:  مهمترین گوییه

سیییح  امنییت اجتمیاعی  "،  "فرهنگی در اجتمیاع میزبیان

همگرایی و قرابیت فرهنگی بیا  "،  " میزان جرم جنیاییت(

شیترا  زبان، همسیانی مذه  اجتماع میزبان  ناشیی از ا

هزینیه مسیییکن و زنیدگی در اجتمیاع  "، و  "و  یره(

هیایی کیه اهمییت کمتری دارنید . از طرفی گوییه"میزبیان

های قومی  برداشییت اولیه/ کلیشییه"عبارت اسییت از:  

برداشییت اولیه/  "،  "اجتماع میزبان نسییبت به مهاجران

و    "های قومی اجتماع میزبان نسیبت به مهاجرانکلیشیه

  . "ربندی اجتماعی اجتماع میزبان  بازبودن اجتماع( قش"

توشییه میهومی نشییانگرهای هاصییل برای بازنمایی  

نیروی کیار مهیاجر روسیییتیایی در محی  اجتمیاع    جیذب

 (.5شهری ترسی  شده است  شکل  
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 نیروی کار )در اجیماع میزبان( جذبهای کنندهفجرست تعیینتوصیف -۶جدول 

 تعداد ارجاعات درصد  فراوانی نشانگر  ردیف

 5 50/12 3 شدت نيارت اجتماعی در اجتماع میزبان  1

 11 ۸3/20 5 ها(کیییت زندگی در اجتماع میزبان  بسندگی امکانات و زیرساتت  2

 12 67/16 4  بازبودن اجتماع(قشربندی اجتماعی اجتماع میزبان  3

 13 00/25 6 سح  سرمایه اجتماعی در اجتماع میزبان  4

 23 50/62 15 تنوع قومی و فرهنگی در اجتماع میزبان  5

 20 ۸3/45 11 های قومی و مهاجرانها و شهرت اجتماعی اجتماع میزبان درباره اقلیتکلیشه 6

 21 00/50 12  مهربانی و صمیمت اجتماعی(ها مهاجرپذیری و پذیرش  ریبه  7

 20 50/37 9 تنوع فرصت شغلی در اجتماع میزبان  ۸

 9 00/25 6 بیکاری و تورم نیروی کار در اجتماع میزبان  9

 23 67/41 10 عملکرد نيام هکمرانی محلی  شهرداری و نيایر آن(  10

 9 ۸3/20 5 برگزاری رویدادهای اجتماعی در سح  اجتماع میزبان  11

 27 33/5۸ 14 همگرایی و قرابت فرهنگی با اجتماع میزبان  ناشی از اشترا  زبان، همسانی مذه  و  یره( 12

 15 17/29 7 پیشینه همزیستی یا تضادهای قومی در اجتماع میزبان  13

 26 ۸3/45 11 تراک  جمعیت در اجتماع میزبان  14

 33 50/62 15 جنایت( سح  امنیت اجتماعی  میزان جرم  15

 10 50/12 3 های قومی اجتماع میزبان نسبت به مهاجران برداشت اولیه/ کلیشه 16

 10 17/29 7 هاشیه نشینی مهاجران در اجتماع میزبان  17

 19 17/54 13 هزینه مسکن و زندگی در اجتماع میزبان  1۸

 

 
 نیروی کار )در اجیماع میزبان(  جذبهای کنندهخوشه مفجوم  تعیین-۵ شکل



 زاده فيشر فيمحمدشر و زاده عبداله نی غالمحس /... ي  هاطیدر مح ييکار مهاجر روستا  يرویجذب ن 

127 

توان به این نتیاه ها میطور کلی، بر اسیا  یافتهبه

رسیید که جذب نیروی کار مهاجر روسیتایی در محی   

کار شییهری در دو سییح  محی  کار و اجتماع میزبان  

دهید و این فرآینید، تحیت تیاییر عواملی  شیییهری رب می

اسیت که از سیه بعد یا سیح ، شیامل فرد  نیروی کار  

وکیار محیل  سییی  مهیاجر روسیییتیایی، کیارفرمیا  محی  ک 

اشیییتغال نیروی کار مهاجر( و محی  اجتماع شیییهری  

الگوی  توشییه میهومی گیرند. میزبان سییرچشییمه می

نیروی کار مهاجر روسیتایی در محی   یکیارچه جذب  

 (.6اجتماع شهری ترسی  شده است  شکل 

 

 
 نیروی کار  جذب هایکنندهخوشه مفجوم  نشانگرها و تعیین-۶ شکل
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 گیري و پیشنهادها نتیجه

تلییق نیروی کیار مهیاجر  جیذب و  از آنایایی کیه  

سیو برای تامین معیشیت و درآمد قابل  روسیتایی از یک

اتکیا برای مهیاجران و تیانواده آنهیا و از سیییوی دیگر، 

های  شیهری از ظرفیت   اقتایادمندی مناسی   برای بهره

مولد این گروه به عنوان سیرمایه انسیانی و پیشیگیری از 

ای شیدن آنها ضیروری اسیت  عوارض نابسیود هاشییه

 1999 Zhao,1974;  Sullivan, andriedmann F  در (، لذا

این تحقیق به شیییوه پدیدارشییناسییانه تالش شیید تا با  

جذب از   روستایی  شناسایی برداشت نیروی کار مهاجر

تلییق  جذب و ، نشییانگرهای  شییهری  وکاریکسیی  در 

ای  شییود. در نتیاه، ماموعه معرفینیروی کار مهاجر  

تلییق نیروی کیار مهیاجر    ای جیذب واز نشیییانگرهیا بر

، در دو سیح  محی  کار  شیهری  در محی  کارروسیتایی  

به طور کلی  ( شیناسیایی شید.  32( و اجتماع میزبان  30 

نیروی کیار مهیاجر،    جیذب  داد کیههیا نشییییان  ییافتیه

دهد و هر موضییوعی اسییت که در چند سییح  رب می

تیاز تود را دارد. هر چنید بیشیییتر    سیییح  اهمییت 

تلییق ییا سییییازگیاری  پژوهش پیشیییین مرتب ،  هیای 

اجتمیاعی مهیاجران را بیدون در نير گرفتن سیییحوح  

هیای  هیال، برتی گوییهانید، بیا اینمختلف، ارزییابی نموده

شییینیاسیییایی شیییده در این تحقیق، در برتی از آن 

کیه پییامیدهیای مهیاجرت در سیییح  فردی و    هیاپژوهش

و نیز فرآینید اجتمیاعی مهیاجرت را مورد  تیانوادگی  

مورد اشاره قرار گرفته  به نوعی  نیز    اند،محالعه قرار داده

(.  Massy and Espana, 1987; Antman, 2012اسیت  

هیای اراییه  هیای پیشیییین، مقییا البتیه در همیه پژوهش

شیده، به تمایز سیحوح شیناسیایی شیده در این تحقیق 

تالش شده تا ابعاد یا  ارایه نشده و در برتی تحقیقات، 

های اصیلی تشیکیل دهنده مقیا  از طریق تحلیل  مولیه

گیری از عیاملی در فرآینید توسیییعیه مقییا  ییا بیا بهره

( معرفی شییود  Berry, 1992چارچوب معین  همانند:  

 Abbasi-Shavazi et al., 2015  .)های ارایه شیده  یافته

ارزیابی  تواند برای توسییعه مقیاسییی برای  در ایناا، می

میزان تلییق اجتماعی نیروی کار مهاجر مورد اسییتیاده  

 قرار گیرد.

جیذب کیارآمید نیروی کیار مهیاجر روسیییتیایی در  

مسیییتلزم در  عوامیل  همچنین  هیای شیییهری،  محی 

هیای این تحقیق کننیده و تیاییرگیذار اسیییت. ییافتیهتعیین

ای از عوامل در سیه سیح   نشیانگر آن اسیت که ماموعه

وکیار( و اجتمیاعی  فردی، سیییازمیانی  محی  کسییی  

 اجتمیاع میزبیان( بر سیییازگیاری اجتمیاعی نیروی کیار  

مهاجر تاییر گذارند. در برداشیت پاسیخگویان، برتی از 

هیای تلییق اجتمیاعی نیروی کیار مهیاجر در هکننیدتعیین

،  "وضییعیت اسییتخدامی و شییغلی"سییح  فردی، نيیر 

هیای  تر بیه اجتمیاع میزبیان ییا اقلییت قومییت  نزدییک"

میزبییان( اجتمییاع  برقراری  "،  "قومی  در  فرد  توانییایی 

داشیتن آشینا  کاری و  "و    "ارتباطات و شیبکه اجتماعی

اسییی  زمییان  در  میزبییان(  اجتمییاع  در  تقرار  تییانوادگی 

بین  "اولیییه در  اسییییت.  شییییده  برشیییمرده  بیشیییتر 

هیای تلییق اجتمیاعی نیروی کیار مهیاجر در کننیدهتعیین

شییرای  کاری  "محی  کار نیز پاسییخگویان بیشییتر به  

 ایمنی، سییاعات و زمان کاری، دسییترسییی و فاصییله  

و...( کیار  تیا محی   عیادانیه "،  "جغرافییایی  برتورد 

و پرداتیت هقوق  در  کیارفرمیا   / ،  "مزاییا  میدیرییت 

مشییارکت نیروی کار در سییود و یا دریافت سییهام  "

روشین بودن وظایف و  "و   "مزایای شیغلی"،  "شیرکت 

های مورد انتيار نیروی کار مهاجر در محی   مسی ولیت 

های  کنندهاند. همچنین، از بین تعییناشیاره داشیته  "کار

تلییق اجتمیاعی نیروی کیار مهیاجر در سیییح  اجتمیاع  

تنوع قومی و فرهنگی در "؛ نيیر: میزبیان، برتی عوامیل

سیییح  امنییت اجتمیاعی  میزان جرم "،  "اجتمیاع میزبان

اجتمیاع  "،  "جنیاییت( بیا  همگرایی و قرابیت فرهنگی 

میزبان  ناشییی از اشییترا  زبان، همسییانی مذه  و  

  "هزینه مسیکن و زندگی در اجتماع میزبان"، و " یره(

ار  از سیوی شیمار بیشیتری از پاسیخگویان مورد اشیاره قر
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اند. بنابراین، عوامل متعددی در سیه سیح  فردی،  گرفته

سیییازمیانی  محی  کیار( و اجتمیاعی  جیامعیه میزبیان( بر  

تلییق اجتمیاعی نیروی کیار مهیاجر تیاییر گیذارنید. برتی  

کننده شیناسیایی شیده در این تحقیق، در از عوامل تعیین

های پیشییین محرح شییده های شییماری از پژوهشیافته

و   نواح؛  1397  ،میرزایی  و  نیعالءالییدیاسییییت  

 Frank, 2013; He and van؛  1395هیمیکییاران،  

Heugten, 2020; Kumar and Jamil, 2020 .) در

بندی عوامل تاییرگذار  بیشیتر تحقیقات پیشیین، به سیح 

های سییازگاری و اد ام مهاجران پرداتته  کنندهو تعیین

 نشده است.  

مهیاجر بیا هیدف  بیا توجیه بیه اینکیه جیذب نیروی کیار  

وری آنها در چند سییح   آوری، سییازگاری و بهرهتاب

محیابق Sanders et al., 2002دهید  رب می لیذا   ،)

های تحقیق، نیاز اسییت سییازوکارهای شییناسییایی  یافته

بندی و طرح شییده به تیکیک سییحوح مربوطه دسییته

بندی چندسیححی نه شیود. ازم به رکر اسیت، این طبقه

اقیدامیات، بلکیه مویید  بیه معنیای تمیایز و جیداب ودگی 

همیاهنگی بین سیییحوح مختلف برای تحقق اد یام و  

 ییق اجتماعی نیروی کار مهاجر است.تل

های صیورت گرفته در محی  کار  اولین سیح ، به تالش

معحوف اسیت. از جمله سیازوکارهای پیشینهادی برای  

توان به مواردی از این دسیت  پیگیری در این سیح  می

وجیهی کارکنان در تایییوز  اشیییاره نمود: آموزش ت

چگونگی تعیامیل و جیذب نیروی کیار مهیاجر، برگزاری  

آموزش توجیهی و جلسیات آشینایی با محی  کار برای  

سیازی امکان  نیروی کار مهاجر در بدو اسیتخدام، فراه 

ییادگیری و ارتقیای توانمنیدی نیروی کیار مهیاجران بیه  

 .و شیوه مشابهشاگردی،    شیوه استاد

میدیران و کیارکنیان برای اجرای   تردیید، همکیاریبی

این سیییازوکارها مبتنی بر یک فرهن  کار شیییایسیییته  

ضیروری اسیت. در دومین سیح ، سازوکارها و اقداماتی 

برای تلییق نیروی کیار مهیاجر قیابیل طرح اسیییت کیه بیه 

وکار و بازار کار منحقیه یا اجتمیاع  بوم کسییی  زیسیییت 

میزبیان مربوط اسیییت و اجرای آنهیا نییازمنید همکیاری 

بوم، از بخش دولتی اندرکاران این زیسیت مامی دسیت ت

توان به این موارد اشاره  می جمله و تاوصی است؛ از

های مسی ول برای رعایت قوانین و  : نيارت سیازمانکرد

مقررات در مورد جیذب نیروی کیار مهیاجر از سیییوی  

هیا؛ آموزش توجیهی  هیای اقتایییادی و سیییازمیانبنگیاه

و جذب نیروی  مدیران در تاییوز چگونگی تعامل 

کیار مهیاجر؛ انتخیاب و تالییل از نیروی کیار مهیاجر در 

و  اننید روز کیارگر، کیارمنید  هیای مرتب  همی منیاسیییبیت 

اسیییتقرار نيیام جیامع اطالعیات بیازار کیار اسیییتیان برای  

  های شییغلی برای نیروی کار مهاجر.معرفی فرصییت 

تر، یعنی اجتماع محلی نیاز  سییراناام در سییح  وسیییع

هیا و   ول همیاننید شیییهرداریهیای مسییی اسیییت ارگیان

های اجتماعی، با برگزاری رویدادهای قرهنگی  تشییکل

های  ها و ارزشدر سح  اجتماعات مهاجرپذیر، نگرش

اجتماعی مشیییوق تلییق و اد ام اجتماعی را تقویت و  

های زندگی در مناطق  همچنین، با توسییعه زیرسییاتت 

رانیدن، طرد و محرومییت  مهیاجرنشیییین، از بیه هیاشیییییه

 ن پیشگیری کنند.مهاجرا
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