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چکيده
در پژوهش حاضر ،گرایش کارگران مهاجر فصلی به آسیبهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر در شهر تهران مورد
بررسی قرار گرفته است .چارچوب نظری پژوهش ،ترکیبی از نظریههای فشار اجتماعی ،بازدارندگی اجتماعی و اکولوژی
شهری است .جامعه آماری پژوهش ،کلیه کارگران مهاجر فصلی در شهر تهران است و دادههای پژوهش از طریق روش
پیمایش و با استفاده از پرسشنامه محققساخته و نمونهگیری غیراحتمالی سهمیهای احصاء شده است .یافتههای توصیفی
پژوهش نشان داد که بیش از نیمی از کارگران مهاجر فصلی ،خاستگاه روستایی دارند .بر اساس نتایج استنباطی پژوهش،
متغیر از خودبیگانگی اجتماعی با ضریب همبستگی  ،0/339قویترین رابطه معنادار را با میزان گرایش کارگران فصلی به
رفتارهای پرخطر دارد .نتایج مدل معادالت ساختاری (آموس) نیز نشان داد که سه متغیر احساس فشار اجتماعی در سطح
کالن ،بازدارندگی اجتماعی و آثار منفی شهرنشینی 21 ،درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین میکند.
کليدواژهها :کارگر مهاجر فصلی ،رفتارهای پرخطر ،فشار اجتماعی ،بازدارندگی اجتماعی ،بوم شناسی شهری.
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مقدمه و بیان مسئله
مهاجرت ،به عنوان یکی از پدیدهها و واقعیتهای زندگی بشری ،همواره وجود داشته است و
امروزه نیز در ابعاد بینالمللی و داخلی انجام میشود .مهاجرت میتواند دالیل مختلفی داشته باشد،
ولی عمدتاً عامل اصلی آن ،عوامل اقتصادی و بهبود دورنمای زندگی و معیشت است .در چند دهه
گذشته ،به ویژه بعد از اصالحات ارضی در دهه  40شمسی ،توازن و تعادل میان شهر و روستا در ایران
از بین رفت و روستاها بیش از پیش به شهرها وابسته شدند که این وضعیت ،زمینه را برای
مهاجرتهای روستا-شهری فراهم کرد .این مسئله امروزه نیز وجود دارد و روستاییان زیادی ،به دالیل
مختلف از جمله بهبود معیشت به کالنشهرهایی مانند تهران و شهرهای اطراف آن مهاجرت میکنند.
این وضعیت ،عمدتاً در کشورهای در حال توسعه نمود دارد.
مهاجرت نیروی کار به شهرهای بزرگ ،یکی از ویژگیهای کالنشهرها در کشورهای در حال
توسعه است .با مقایسه موضوع مهاجرت میان کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه ،تفاوتی اساسی
میان فرایند مهاجرت داخلی وجود دارد .در اروپا و امریکا ،مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق
شهری در یک زمان مشابه ،به عنوان صنعتی شدن رخ میدهد .برعکس ،در کشورهای در حال توسعه،
مهاجرت از مناطق روستایی ،با وجود بیکاری در مناطق شهری اتفاق میافتد .زیرا در کشورهای در
حال توسعه ،افراد بر اساس درآمد مورد انتظار 2و نه درآمد واقعی 1و نیز به دلیل فقر روستایی بسیار
زیاد ،مهاجرت میکنند .این موضوع "شانس زندگی" 9است .مهاجرت از روستاها به شهرها در
کشورهای در حال توسعه ،اغلب به عنوان مسئله در نظر گرفته میشود .فقر در مناطق روستایی و فاقد
توسعه ،موجب هجوم سریع و ناهماهنگ به شهرهای بزرگ میشود که افزایش فقر شهری و مناطق
فقیرنشین 4را پدید میآورد (گوتدینر و بود )44 :1003 ،3
مهاجرت ،پیامدهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و حتی سیاسی عدیدهای دارد و جمعیت مبدأ و
مقصد را تحت تأثیر خود قرار میدهد .یکی از آثار و پیامدهای مذکور ،بروز آسیبهای اجتماعی و
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جرم است که با عواملی مانند بیسازمانی اجتماعی ،محرومیت نسبی ،فقر و غیره ارتباط دارد .گروه
های کارگری مهاجر نیز بعد از مهاجرت با آسیبهای اجتماعی متعددی مواجهاند .نتایج برخی
پژوهشها درباره کارگران مهاجر فصلی نشان داده است که گروههای مذکور ،به لحاظ اجتماعی و
اقتصادی آسیبپذیرند (آندرسون1004 ،2؛ ونگ ،هی ،لونگ ،لو ،چانگ1002 ، 1؛ روبرتس1002 ،9؛
یانگ  ،هو،روکت،عبداهلل و برید1003 ،4؛ ون و وانگ1003 ،3؛ وونگ ،کنگ ،لی و سونگ 4همکاران(
 .)1002بیتوجهی به موضوع توسعه برابر و متوازن و دوری از شرایط آرمانی توسعه همهجانبه ،باعث
شده است که هر سال ،نیروهای کار جوان از استانهای کمتر توسعهیافته ایران ،در جستجوی کار به
شهر تهران مهاجرت کنند .بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران ،کارگران ساده یدی شهری در سال
 ،2923حدود  1342242نفر یا 21/3درصد از کل شاغالن دهساله و بیشتر هستند .آنها به دلیل عدم
جذب در نظام اجتماعی  -اقتصادی شهری ،در بسیاری از آسیبهای شهری و رفتارهای پرخطر
گرفتار میشوند .در پژوهش حاضر ،شیوع رفتارهای پرخطر در بین کارگران مهاجر فصلی در شهر
تهران و عوامل جامعهشناختی مؤثر بر آن بررسی شده است .بدین ترتیب ،پرسش اساسی پژوهش این
است که کدام عوامل جامعهشناختی در گرایش کارگران مهاجر فصلی به آسیبهای اجتماعی و
رفتارهای پرخطر تأثیرگذار هستند؟
چارچوب نظری پژوهش
چارچوب نظری پژوهش ،ترکیبی از نظریههای فشار اجتماعی ،بازدارندگی اجتماعی و اکولوژی
شهری است.
الف -نظریه فشار اجتماعی
نظریههای جرمشناسانی که جرم را پیامد مستقیم محرومیت و خشم طبقه پایین در نظر میگیرند،
بهعنوان نظریههای فشار شناخته میشود .به اعتقاد آنها ،اغلب مردم اهداف و ارزشهای مشابهی
Anderson
Wong., He, Leung, , Lau, Chang
Roberts
Yang. Wu. Rockett. Abdullah, Beard
Wen & Wang
Wong, Keung, Li, Song
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دارند ،اما توانایی دسترسی به اهداف مشخص ،به وسیله طبقه اقتصادی -اجتماعی طبقهبندی میشود
(سیگل .)231 :1009 ،2ایده اصلی نظریه فشار این است که اهداف عامی که جامعه برای اعضایش
ایجاد میکند ،ممکن است برای عدهای در دسترس نباشد (اینستاتر و هنری .)232 :1004 ،1به اعتقاد
مرتون ،ساختار اجتماعی و نه تغییر اجتماعی ،ریشه مسئله جرم و سایر آسیبها و مسایل اجتماعی
است .وی معتقد است افراد ،مطیع قانون هستند ،اما زمانی که تحت تأثیر فشار زیاد قرار گیرند ،به جرم
رجوع میکنند .شکاف میان اهداف و وسایل فراهمکننده این اهداف ،منبع فشار است (آدلر ،گرهارد و
مولر .)213 :1002 ، 9یکی از موضوعات مهم مرتون ،پیدایش رفتارهای جایگزینی است که ممکن
است از اختالف میان اهداف و ابزارها ناشی شود ،آنچه که مرتون آن را شیوههای 4سازگاری فردی
مینامد (مککی،کاپرون و جیمسون .)32 :1004 3این شیوههای سازگارانه ،عبارت است از :همنوایی،4
نوآوری ،2مناسکگرایی ،2کنارهگیری 3و شورش.20
رابرت اگنیو 22در نظریه عمومی جرم بیان کرده است که افراد به این دلیل در جرم و کجروی
اجتماعی درگیر میشوند که فشارها و استرسها را تجربه میکنند ،برای مثال ،نیاز شدید به پول دارند
یا معتقدند که به وسیله اعضای خانواده ،معلمان ،هماالن ،کارفرمایان و دیگران تحت فشار هستند .افراد
مذکور ناراحت میشوند و مجموعهای از احساسات منفی مانند عصبانیت ،محرومیت و افسردگی را
تجربه میکنند و از طریق جرم ،بر فشارها و هیجانهای منفی غلبه میکنند .جرم ممکن است راهی
برای کاهش یا فرار از فشار باشد (اگنیو.)1003 ،

1 Siegel
2 Einstadter, Henry
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4 Modes
5 Mccaghy,Capron, Jamieson
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ب -بازدارندگی اجتماعی
نظریه بازدارندگی اجتماعی از دو بعد کنترل و خودکنترلی اجتماعی برخوردار است .در نظریه
مذکور ،افراد به این دلیل از قانون پیروی میکنند که رفتار و احساسات آنها به وسیله نیروهای درونی
و بیرونی کنترل میشود .هیرشی معتقد است که کنترل اجتماعی به معنای پیوند اجتماعی فرد با محیط
اجتماعی پیرامون است و چهار بعد وابستگی ،تعهد ،مشغولیت و ایمان دارد .به اعتقاد هیرشی و
گادفردسون ،برخی از افراد دارای خود کنترلی 2هستند که از طریق یک حس اخالقی قوی نمایان
است .ا ین حس افراد را از صدمه زدن به دیگران یا تخطی از هنجارهای اجتماعی بر حذر میدارد
(سیگل.)112 :1009 ،
ج -اکولوژی شهری
نظریهپردازان اکولوژی شهری  -مکتب شیکاگو  -موضوعات مهاجرت را با بزرگی و ناهمگونی
شهر و بروز آسیبهای متعدد اجتماعی در شهرها ،به ویژه کالنشهرها مرتبط میدانند .در این مکتب،
به دنبال مهاجرت ،بسیاری از اخالقیات و هنجارهای اجتماعی که تنظیمکننده شیرازه روابط اجتماعی
است ،از بین میرود یا تأثیرات آنها کمرنگ میشود (مارش .)33 :1004 ، 1رابرت پارک معتقد است
که مهاجرت و تحرکات جمعیتی ،نظم اجتماعی را بر هم میزند .عالوه بر این ،زوال پیوندهای محلی
و توانایی ضعیف گروههای اولیه ،مانند خانواده و محله برای اعمال سازوکارهای غیررسمی کنترل
اجتماعی در محیط شهری ،از عوامل مستقیم جرم ،بزهکاری جوانان و فساد است (کاوز:1003 ،9
 .)304آثار منفی شهرنشینی در پژوهش حاضر عبارت است از احساس آنومی اجتماعی ،احساس
بیسازمانی اجتماعی ،احساس طرد اجتماعی ،احساس منزلت اجتماعی پایین ،احساس ازخودبیگانگی،
احساس محرومیت نسبی و همنشینی افتراقی.

1 Self-control
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3 Caves
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فرضیههای پژوهش
با توجه به چارچوب و مدل نظری پژوهش ،میتوان فرضیههای زیر را در چرایی گرایش
کارگران مهاجر فصلی به آسیبهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر مطرح کرد:
.2

بین میزان از خودبیگانگی اجتماعی و میزان گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر رابطه معنادار آماری وجود دارد.

.1

بین میزان خودکنترلی اجتماعی و میزان گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر رابطه معنادار آماری وجود دارد

.9

بین میزان کنترل اجتماعی و میزان گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر رابطه معنادار آماری وجود دارد.

.4

بین میزان احساس فشار اجتماعی و گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر رابطه معنادار آماری وجود دارد.

.3

بین میزان احساس طردشدگی در محیط شهری و گ رایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر رابطه معنادار آماری وجود دارد.

.4

بین میزان احساس پایین بودن منزلت اجتماعی و گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر رابطه معنادار آماری وجود دارد.

.2

بین میزان احساس آنومی اجتماعی و گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر رابطه معنادار آماری وجود دارد.

.2

بین میزان احساس محرومیت نسبی در محیط شهری و گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر رابطه معنادار آماری وجود دارد.

.3

بین میزان بی سازمانی اجتماعی و گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر رابطه معنادار آماری وجود دارد.

روش پژوهش
روش پژوهش مطالعه حاضر ،پیمایش است که اطالعات پژوهش از طریق پرسشنامه
محققساخته گرداوری شد .دادههای پژوهش از طریق برنامه  SPSSو  AMOSمورد تحلیل قرار
گرفت.
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جامعه آماری و روش نمونهگیری
جامعه آماری در پژوهش حاضر ،کلیه کارگرانی است که به طور چرخشی و موقتی ،در ماهها و
فصلهای خاصی از سال ،به شهر تهران مهاجرت میکنند .این گروه ،معموالً بیکارند یا در بخش
غیررسمی اقتصاد شهری مشغول به کار میشوند .نمونهگیری با توجه به سیال بودن جمعیت آماری و
نامشخص بودن تعداد آنها ،از نوع غیراحتمالی سهمیهای وحجم نمونه ،برابر با  922نفر است.
یافتههای پژوهش
الف -یافتههای توصیفی
بر اساس نتایج توصیفی پژوهش ،حدود  22درصد از پاسخگویان ،در محدوده سنی  23تا  93سال
قرار دارند .تحصیالت حدود  24درصد از آنها ،دیپلم و زیر دیپلم است .بیش از نیمی از کارگران فصلی،
وضعیت تغذیه و استراحت را بد و بسیار بد ارزیابی کردهاند .ه مچنین بیش از نیمی از آنها ،از میانگین
درآمد کمتر از  900هزار تومان در ماه برخوردارند.
یافتهها نشان میدهد که بیشتر از نیمی از کارگران ،در روستا زندگی میکنند و متأهل هستند .بیش از
نیمی از کارگران ،به دلیل سختی کار بیان کردهاند که فشارهای جسمی زیاد و بسیار زیادی را در طول روز
تجربه میکنند .بر اساس نتایج توصیفی ،حدود  41درصد از کارگران ،همه فصلهای سال در تهران حضور
دارند .همچنین حدود  99/2درصد بیان کردهاند که بین  20تا  21ماه در تهران در جستجوی کار و معیشت
به سر میبرند .حدود  44/4درصد از کارگران فصلی ،وضعیت زندگی خود را بد و بسیار بد ارزیابی
کردهاند .نوع مهارت کارگران نشان میدهد که بیشتر از نیمی از آنان ،فاقد مهارت و از کارگران ساده
هستند ،به طوری که اکثر آنها در مشاغل مربوط به کارگری ساده و فعالیتهای ساختمانی مشغول به
فعالیت هستند .بر اساس یافتههای پژوهش ،میزان گرایش کارگران فصلی به مصرف سیگار و نیز مواد
مخدر مانند تریاک ،بیشتر از سایر آسیبهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر است.
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ب -آزمون فرضیهها
جدول ( :)2ضریب همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته و آزمون فرضیههای پژوهش
ردیف

ضریب همبستگی سطح معنی

فرضیه پژوهش

پیرسون

داری

2

بین میزان از خودبیگانگی اجتماعی و میزان گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر ،رابطه معنادار آماری وجود دارد.

**0/339

0/000

1

بین میزان خودکنترلی اجتماعی و میزان گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر ،رابطه معنادار آماری وجود دارد

**- 0/323

0/000

9

بین میزان کنترل اجتماعی و میزان گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر ،رابطه معنادار آماری وجود دارد.

**

0/000

4

بین میزان احساس فشار اجتماعی و گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر ،رابطه معنادار آماری وجود دارد.

**0/310

0/000

**

0/499

0/000

**0/414

0/000

**

0/000

3

- 0/341

بین میزان احساس طردشدگی در محیط شهری و گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر ،رابطه معنادار آماری وجود دارد.

4

بین میزان بی سازمانی اجتماعی و گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر ،رابطه معنادار آماری وجود دارد.

2

بین میزان احساس آنومی اجتماعی و گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر ،رابطه معنادار آماری وجود دارد.

2

بین میزان احساس محرومیت نسبی در محیط شهری و گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر ،رابطه معنادار آماری

0/944

وجود دارد.
3

بین میزان احساس پایین بودن منزلت اجتماعی و گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر ،رابطه معنادار آماری وجود
دارد.

معنیداری در سطح  33درصد اطمینان



معنی داری در سطح  33درصد اطمینان

**0/243

0/004

**0/249

0/003



یافتههای مربوط به آزمون فرضیهها نشان میدهد که همه فرضیههای پژوهش ،ارتباط معناداری با
متغیر وابسته پژوهش دارند .به طوری که احساس از خودبیگانگی اجتماعی ،با میزان رابطه  ،0/339رابطهای
قوی و مثبت با میزان آسیبپذیری کارگران فصلی دارد .همچنین بر اساس جدول ( )2متغیر خودکنترلی
اجتماعی ،ارتباط معنادار منفی و نسبتاً قوی با متغیر وابسته دارد که میزان آن ،برابر با  -0/323است .متغیر
کنترل اجتماعی نیز به عنوان یک متغیر بازدارنده ،با ضریب همبستگی  -0/341رابطه معناداری دارد که
مانند متغیر خودکنترلی ،از رابطهای منفی با متغیر آسیب پذیری کارگران فصلی برخوردار است .دو متغیر
خودکنترلی و کنترل اجتماعی نشان میدهند که میتوانند به عنوان یکی از عوامل و موانع آسیب پذیری
کارگران فصلی در نظر گرفته شوند .در بین متغیرهای مستقل ،متغیرهای احساس محرومیت نسبی و
احساس منزلت پایین اجتماعی ،از ضعیفترین رابطه با متغیر وابسته برخوردارند.
پ -تحلیل و ارائه مدل معادالت ساختاری
مدلسازی معادله ساختاری را میتوان روشی کمی تلقی کرد که به محقق یاری میکند تا پژوهش
خود را از مطالعات نظری و تدوین آنها گرفته تا تحلیل دادههای تجربی ،در قالبی چندمتغیره سامان
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بخشد .در مدلسازی معادالت ساختاری ،برای بررسی مدل ،شاخصهای آماری مختلفی مورد استفاده قرار
میگیرد .یکی از مهمترین آنها ،شاخص خی دو یا کای اسکوئر است ،اما این شاخص ،به دلیل حساسیتی
که به اندازه حجم نمونه دارد ،معموالً در حالتی معنیدار میشود که حجم نمونه باال است و بیانگر آن است
که مدل از برازش خوب و قابل قبولی برخوردار نیست .بنابراین ،فقط به این شاخص نباید اکتفا کرد.
در پژوهش حاضر ،سطح معنیداری کای اسکوئر ،معنیدار شده است که نشان میدهد که مدل از
برازش مطلوبی برخوردار نیست (کای اسکوئر= 232/322و سطح معنی داری= .)./000در مدلسازی
معادالت ساختاری ،عالوه بر کای اسکوئر ،از شاخصهای مختلفی استفاده میشود .یکی دیگر از
شاخصهای مهم ،ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد یا شاخص  RMSEAاست که در صورتی که
کمتر از  ./03باشد ،بیانگر برازش خوب و قابل قبول است .اگر مقدار آن ،بین  ./03تا  ./02باشد ،بیانگر
برازش قابل قبول و مقدار باالتر از  ./2نشان گر برازش ضعیف مدل است .مقدار این شاخص ،برای مدل
فوق برابر با  ./02است که نشان میدهد مدل قابل قبول است و مورد تأیید قرار میگیرد.

مدل ( :)1مدل تبیینی -تجربی رابطه متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش

در مدل فوق ،متغیر وابسته پژوهش ،میزان گرایش کارگران فصلی به رفتارهای پرخطر است که خود
سه بعد دارد و گرایش کارگران ،گ رایش فرد و ایستار یا نگرش فرد به این رفتارها را شامل میشود.
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متغیرهای مستقل پژوهش نیز از سه بعد نظری مرتبط با هم اخذ شده است که شامل فشار اجتماعی،
بازدارندگی اجتماعی و تأثیرات شهرنشینی میشود.
الف -احساس فشار اجتماعی
فشار اجتماعی ،یکی از متغیرهای مستقل تأثیرگذار در گرایش کارگران فصلی به رفتارهای پرخطر
است .میزان بتای این متغیر با متغیر وابسته برابر با  ./22است که رابطهای مثبت و نسبتاً ضعیف است.
ب -تأثیرات شهرنشینی
تأثیرات شهرنشینی ،یکی دیگر از متغیرهای تأثیرگذار در گرایش کارگران فصلی مهاجر به رفتارهای
پرخطر است که ابعاد احساس آنومی ،محرومیت نسبی ،از خودبیگانگی ،طردشدگی ،منزلت اجتماعی پایین
و احساس بیسازمانی اجتماعی را شامل میشود .م تغیر تأثیرات شهرنشینی در مدل ساختاری فوق ،تأثیر
مستقیمی بر متغیر وابسته ندارد ،بلکه این تأثیر به طور غیرمستقیم و از طریق متغیرهای بازدارندگی
اجتماعی و فشار اجتماعی کالن است .متغیر تأثیرات شهرنشینی ،ارتباط منفی با بازدارندگی اجتماعی دارد،
به طوری که بتای آن برابر با  -./22است .رابطه آن با متغیر فشار در سطح کالن نیز برابر با بتای  ./32است
که رابطهای مستقیم تلقی میشود .رابطه بین تأثیرات شهرنشینی و بازدارندگی نشان میدهد که هر میزان،
تأثیرات شهرنشینی بیشتر باشد ،میزان بازدارندگی کاهش مییابد و در نهایت ،کارگران فصلی به آسیبهای
اجتماعی و رفتارهای پرخطر سوق مییابند .همچنین مدل نشان میدهد هر میزان تأثیرات شهرنشینی بیشتر
شود ،میزان احساس فشار کالن در بین کارگران فصلی نیز افزایش مییابد که نتیجه آن ،رشد میزان
آسیبپذیری کارگران فصلی است.
ج -بازدارندگی اجتماعی
بازدارندگی به معنای عوامل درونی و بیرونی بازدارنده فرد در مواجه با نسبت به آسیبهای
اجتماعی ،سومین متغیر مستقلی است که رابطه معناداری با متغیر وابسته پژوهش دارد .این متغیر از دو بعد
خودکنترلی و کنترل اجتماعی برخوردار است .مدل فوق نشان میدهد که عامل بازدارندگی اجتماعی ،رابطه
ای قوی و منفی با میزان آسیبپذیری کارگران فصلی دارد که میزان بتای آن ،برابر با  ./21منفی است .این
مقدار نشان میدهد که هر میزان از بازدارندگی کارگران فصلی کاسته شود ،میزان آسیبپذیری و گرایش
آنها به رفتارهای پرخطر افزایش مییابد .م تغیر بازدارندگی به عنوان متغیر واسط در رابطه میان تأثیرات
شهرنشینی و میزان آسیبپذیری کارگران نیز عمل میکند.
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مقدار مجذور همبستگی ( )R2برای مدل برابر با  ./21است که نشان میدهد سه متغیر مستقل پژوهش21 ،
درصد از واریانس و تغییرات میزان آسیبپذیری کارگران فصلی را تبیین میکند .مقدار باالی  R2نشان
میدهد که سه متغیر فوق ،در کنار هم از قدرت تبیین کنندگی فراوانی برخوردار است .بدین معنا که اگر
فشار اجتماعی کالن بر فرد وارد شود و میزان بازدارندگی فرد نیز در مقابل رفتارهای پرخطر کم باشد ،و
آثار منفی شهرنشینی نیز باال باشد ،فرد به میزان فراوانی به سمت رفتارهای پرخطر و کجروانه گرایش
خواهد داشت .در جدول ( )1میزان تأثیرات کل ،مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بازدارندگی،
تأثیرات شهرنشینی و احساس فشار در سطح کالن با ابعاد چندگانه بیان شده است.
جدول ( :)1آثار کل ،مستقیم و غیرمستقیم (استاندارد شده) متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته
وابسته
مستقل

نام آماره
اثر کل

احساس فشار اجتماعی

بازدارندگی اجتماعی

تأثیرات شهرنشینی

فشار

در

سطح کالن

بازدارندگی

تأثیرات
شهرنشینی

آسیبپذیری

-

-

-

./22

اثر مستقیم

-

-

-

./22

اثر غیرمستقیم

-

-

-

-

اثر کل

-

-

-

- ./21

اثر مستقیم

-

-

-

- ./21

اثر غیرمستقیم

-

-

-

-

اثر کل

./32

- ./22

-

/21

اثر مستقیم

./32

- ./22

-

-

اثر غیرمستقیم

-

-

-

/21

بر اساس نتایج جدول فوق ،میزان بتای احساس فشار اجتماعی در سطح کالن با متغیر وابسته
پژوهش  ./22است که رابطهای مستقیم و نسبتاً ضعیف است .همچنین متغیر مستقل دیگر پژوهش که رابطه
ای مستقیم با میزان آسیب پذیری کارگران فصلی مهاجر دارد ،بازدارندگی اجتماعی است که با میزان بتای
 -./21رابطهای منفی و قوی با متغیر وابسته پژوهش دارد .بر اساس نتایج جدول ،متغیر تأثیرگذار سوم،
یعنی تأثیرات شهرنشینی ،رابطهای غیرمستقیم با متغیر میزان آسیب پذیری کارگران دارد و از طریق دو متغیر
مستقل دیگر ،یعنی میزان احساس فشار اجتماعی در سطح کالن و بازدارندگی اجتماعی تأثیر میگذارد.
بدین معنا که کارگر مهاجر بعد از مهاجرت ،تحت تأثیر آثار منفی شهرنشینی قرار میگیرد و سپس در نتیجه
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این تأثیرات ،میزان بازدارندگی اجتماعی او در مقابل آسیبهای اجتماعی کاهش مییابد و با وجود
احساس فشار اجتماعی در سطح کالن ،به آسیبهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر گرایش مییابد.
نتیجهگیری
میتوان با این ایده موکرجی ( )2930همنوا شد که مهاجرت ،لزوماً به بهبود کیفیت زندگی و افزایش
منزلت اجتماعی افراد منجر نمیشود .همه مهاجران نیز لزوماً بر اساس یک گزینه عقالیی ،انتخاب نمیکنند.
در واقع ،مهاجرت تابع ساختاری از نابرابریهای اجتماعی و موقعیتهای فرادستی و فرودستی است که در
آن جابجایی مکان و مهاجرت درونشهری ،بر اساس این منطق انجام میشود که همیشه نوعی تنازع بین
فقیر و غنی ،باعث تباهی و ویرانی در یک منطقه شهری و آبادی و رشد منطقه دیگری از شهر میگردد.
موضوع مطالعه پژوهش حاضر ،بررسی رابطه نوع خاصی از مهاجرتهای داخلی ،یعنی مهاجرت گروههای
کارگری مهاجر فصلی با آسیبها ی اجتماعی و رفتارهای پرخطر در فضای شهر تهران بود.
کارگران مهاجر فصلی ،یکی از گروههای حاشیهای و آسیبپذیر در شهر تهران هستند .بر اساس
نتایج پژوهش ،میزان گرایش کارگران فصلی مهاجر به مصرف سیگار و اعتیاد به مواد مخدر ،مانند تریاک
بیشتر از سایر آسیبها ی اجتماعی و رفتارهای پرخطر است که این موضوع ،با زندگی حاشیهای آنها و
وضعیت شغلی آنها ارتباط دارد .همچنین بیشتر کارگران فصلی ،جوان ،متأهل ،بیسواد و کمسواد ،فاقد
مهارت و دارای خاستگاه روستاییاند و عمدتاً در مشاغل ساده و یدی ساختمانی و در اقتصاد غیررسمی
شهر تهران ،مشغول به کار هستند .در ضمن ،وضعیت عمومی کارگران مانند درآمد ،خواب و استراحت و
تغذیه ،نامطلوب است .بررسیهای اندرسون ،یانگ و همکاران ،ونگ و همکاران ،روبرتس ،ونگ و وانگ،
ونگ و همکاران ،نتایج فوق را مورد تأیید قرار میدهد (آندرسون1004 ،؛ وونگ و همکاران1002 ،؛
روبرتس1002 ،؛ یانگ و همکاران1003 ،؛ ون و وانگ1003 ،؛ وونگ و دیگران .)1002 ،عالوه بر این ،سه
متغیر اصلی پژوهش ،یعنی بازدارندگی اجتماعی ،احساس فشار اجتماعی و تأثیرات منفی شهرنشینی ،حدود
 21درصد از واریانس متغیر وابسته پژوهش را تبیین میکند.
رویکرد نظری پژوهش نشان داد که مهاجرت کارگران فصلی ،به بروز آسیبهای اجتماعی متعددی
مانند اعتیاد ،خودکشی و غیره میانجامد .سه عامل اصلی در گرایش کارگران به آسیبهای اجتماعی و
رفتارهای پرخطر مذکور عبارت بود از احساس فشار اجتماعی در سطح کالن ،بازدارندگی اجتماعی و
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 بر اساس مدل. احساس طرد اجتماعی و غیره، مانند احساس محرومیت نسبی،تأثیرات منفی شهرنشینی
 میتوان گفت بعد از مهاجرات کارگران و آثار،نظری پژوهش که نتایج تجربی نیز آن را مورد تأیید قرار داد
 احتمال، کم و احساس فشار اجتماعی قوی باشد، هنگامی که میزان بازدارندگی کارگران،منفی شهرنشینی
.بیشتری وجود دارد که این گروههای مهاجر به آسیبهای اجتماعی شهری گرایش یابند
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