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 چکيده

ی اجتماعی و رفتارهای پرخطر در شهر تهران مورد ها بیآسدر پژوهش حاضر، گرایش کارگران مهاجر فصلی به 

ازدارندگی اجتماعی و اکولوژی ، بهای فشار اجتماعیرکیبی از نظریه، تارچوب نظری پژوهشچ. بررسی قرار گرفته است

از طریق روش پژوهش های کلیه کارگران مهاجر فصلی در شهر تهران است و داده ،پژوهشامعه آماری ج. شهری است

های توصیفی یافته. ای احصاء شده استی سهمیهاحتمالریغگیری ساخته و نمونه پیمایش و با استفاده از پرسشنامه محقق

پژوهش، بر اساس نتایج استنباطی . روستایی دارند نشان داد که بیش از نیمی از کارگران مهاجر فصلی، خاستگاهپژوهش 

رابطه معنادار را با میزان گرایش کارگران فصلی به  نیتر یقو، 339/0ی اجتماعی با ضریب همبستگی گانگیاز خودبتغیر م

طح نیز نشان داد که سه متغیر احساس فشار اجتماعی در س( آموس) نتایج مدل معادالت ساختاری. رفتارهای پرخطر دارد

 .کند یمدرصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین  21ازدارندگی اجتماعی و آثار منفی شهرنشینی، ، بکالن
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 و بیان مسئله مقدمه

ی زندگی بشری، همواره وجود داشته است و ها تیواقعو  ها دهیپده عنوان یکی از ، بمهاجرت

دالیل مختلفی داشته باشد،  تواند یمهاجرت م .شود یمی و داخلی انجام الملل نیبامروزه نیز در ابعاد 

ر چند دهه د. عامل اصلی آن، عوامل اقتصادی و بهبود دورنمای زندگی و معیشت است عمدتاًولی 

شمسی، توازن و تعادل میان شهر و روستا در ایران  40ارضی در دهه گذشته، به ویژه بعد از اصالحات 

از بین رفت و روستاها بیش از پیش به شهرها وابسته شدند که این وضعیت، زمینه را برای 

امروزه نیز وجود دارد و روستاییان زیادی، به دالیل  مسئلهاین  .شهری فراهم کرد-های روستا مهاجرت

. دکنن یمیی مانند تهران و شهرهای اطراف آن مهاجرت شهرها کالنیشت به مختلف از جمله بهبود مع

 .توسعه نمود دارد در حالدر کشورهای  عمدتاًین وضعیت، ا

در کشورهای در حال  شهرها کالنی ها یژگیومهاجرت نیروی کار به شهرهای بزرگ، یکی از 

ی اساسی تفاوتتوسعه،  و در حال  افتهی ی توسعهکشورها انیمموضوع مهاجرت  سهیمقابا . توسعه است

یی به مناطق روستا، مهاجرت از مناطق کایامرر اروپا و د. دی وجود دارداخلمهاجرت  ندیفرا انیم

، ی در حال توسعهکشورها، در عکسرب. دده یمی شدن رخ صنعتزمان مشابه، به عنوان  کی در یشهر

  ی درکشورهازیرا در . دافت یمی اتفاق شهری در مناطق کاریبیی، با وجود روستاهاجرت از مناطق م

 اریبسیی روستادلیل فقر به و نیز  1یواقعو نه درآمد  2توسعه، افراد بر اساس درآمد مورد انتظار  حال

هاجرت از روستاها به شهرها در م. تاس 9"یزندگشانس "موضوع  نیا. کنند یم، مهاجرت ادیز

یی و فاقد روستاقر در مناطق ف. دشو یمدر نظر گرفته  عنوان مسئلهی در حال توسعه، اغلب به کشورها

ی و مناطق شهرفقر  شیافزا که شود یمی بزرگ شهرهاو ناهماهنگ به  عیسرتوسعه، موجب هجوم 

  (44: 1003، 3گوتدینر و بود ) آورد را پدید می 4فقیرنشین

و  مبدأ تیجمعای دارد و مهاجرت، پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی عدیده

ی اجتماعی و ها بیآسیکی از آثار و پیامدهای مذکور، بروز  .دده یمخود قرار  ریتحت تأثمقصد را 

 
1   Expected income 
2  Actual income 
3   Life lottery 
4   Slums 
5 Gottdiener &Budd 
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روهگ. فقر و غیره ارتباط دارد ،سازمانی اجتماعی، محرومیت نسبی جرم است که با عواملی مانند بی

ی برخنتایج . اند متعددی مواجه ی اجتماعیها بیآسهای کارگری مهاجر نیز بعد از مهاجرت با 

ی و اجتماعی مذکور، به لحاظ ها گروه کهشان داده است ن ها درباره کارگران مهاجر فصلی پژوهش

؛ 1002، 9؛ روبرتس1002 ، 1؛ ونگ ،هی ،لونگ، لو، چانگ1004، 2آندرسون)د رنیپذ بیآسی اقتصاد

) همکاران 4وونگ ،کنگ، لی و سونگ ؛1003، 3؛ ون و وانگ1003، 4هو،روکت،عبداهلل و برید یانگ ،

جانبه، باعث  ی توسعه همهآرمان طیشرای از دوری به موضوع توسعه برابر و متوازن و توجه یب (.1002

به  کاری جستجویافته ایران، در  ی کمتر توسعهها استانی کار جوان از روهاینهر سال،  کهشده است 

ارگران ساده یدی شهری در سال ، کآمار ایران بر اساس اطالعات مرکز. شهر تهران مهاجرت کنند

آنها به دلیل عدم . ساله و بیشتر هستند درصد از کل شاغالن ده3/21نفر یا   1342242، حدود 2923

پرخطر ی و رفتارهای شهری ها بیآسی از اریبسی، در شهری اقتصاد -ی اجتماعجذب در نظام 

پرخطر در بین کارگران مهاجر فصلی در شهر در پژوهش حاضر، شیوع رفتارهای . دشون یم گرفتار

این پژوهش بدین ترتیب، پرسش اساسی  .شناختی مؤثر بر آن بررسی شده است تهران و عوامل جامعه

ی اجتماعی و ها بیآسشناختی در گرایش کارگران مهاجر فصلی به  است که کدام عوامل جامعه

 هستند؟ رگذاریتأثرفتارهای پرخطر 

 

 پژوهشچارچوب نظری 

ازدارندگی اجتماعی و اکولوژی ، بی فشار اجتماعیها ترکیبی از نظریه ،پژوهشچارچوب نظری 

 .شهری است

 نظریه فشار اجتماعی -الف

 ،رندیگ یمدر نظر  نییپاو خشم طبقه  تیمحروم میمستق امدیپی که جرم را شناسان جرمهای  نظریه

ی مشابهی ها ارزش، اغلب مردم اهداف و ها آنبه اعتقاد . دشو یمی فشار شناخته ها هینظرعنوان  به

 
1   Anderson 
2   Wong., He, Leung, , Lau, Chang 
3   Roberts 
4   Yang. Wu. Rockett. Abdullah, Beard 
5   Wen & Wang 
6   Wong, Keung, Li, Song 
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 شود یمی بند ی طبقهاجتماع -یاقتصادطبقه  لهیوسی به اهداف مشخص، به دسترسیی توانادارند، اما 

 شیاعضای برای که جامعه عاماست که اهداف  نیافشار  هینظری اصل دهیا(. 231: 1009، 2سیگل)

به اعتقاد (. 232: 1004، 1اینستاتر و هنری)د دسترس نباشر ی دا عدهی برامکن است ، مکند یم جادیا

ی اجتماع لیمساو  ها بیآس ریساجرم و  مسئله شهیری، اجتماع رییتغی و نه اجتماعمرتون، ساختار 

قرار گیرند، به جرم  ادیزفشار  ریتحت تأثی که زمانقانون هستند، اما  عیمط، افرادوی معتقد است . تاس

آدلر ،گرهارد و )ت نبع فشار اس، ماهداف نیاکننده  فراهم لیوسااهداف و  انیمکاف ش .کنند یمرجوع 

ی است که ممکن نیگزیجای رفتارهای از موضوعات مهم مرتون، پیدایش کی(. 213: 1002،  9مولر

ی فردی سازگار 4یها وهیشرا   ننچه که مرتون آآ ی شود،ناشاهداف و ابزارها  انیماست از اختالف 

، 4ییهمنوا: ی سازگارانه، عبارت است ازها وهیش نیا(. 32: 1004 3مککی،کاپرون و جیمسون)د نام یم

 .20و شورش 3یریگناره، ک2ییگرا ناسک، م2ینوآور

ی کجرودر جرم و  لیدل نیادر نظریه عمومی جرم بیان کرده است که افراد به  22رابرت اگنیو

به پول دارند  دیشد ازینی مثال، ، براکنند یمرا تجربه  ها استرسکه فشارها و  شوند یم ریدرگی اجتماع

افراد . تحت فشار هستند گرانیدو  انیکارفرما هماالن، معلمان، ی خانواده،اعضا لهیوسمعتقدند که به  ای

ی را افسردگو  تی، محرومتیعصبانی مانند منفی از احساسات او مجموعه شوند یممذکور ناراحت 

ی راهرم ممکن است ج .کنند یمی غلبه منفهای  جانیهجرم، بر فشارها و  قیطرو از  کنند یمتجربه 

 (.1003اگنیو، )د فرار از فشار باش ای کاهش یبرا

 

  

 
1   Siegel 
2   Einstadter, Henry 
3   Adler, Gerhard , Mueller 
4  Modes 
5   Mccaghy,Capron, Jamieson 
6  Conformity 
7   Innovation 
8  Ritualism 
9  Retreatism 
10  Rebellion 
11   Agnew 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Gerhard%20O.%20Mueller&search-alias=books&sort=relevancerank
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 بازدارندگی اجتماعی -ب

در نظریه . نظریه بازدارندگی اجتماعی از دو بعد کنترل و خودکنترلی اجتماعی برخوردار است

به وسیله نیروهای درونی  ها نکه رفتار و احساسات آ کنند یممذکور، افراد به این دلیل از قانون پیروی 

اجتماعی فرد با محیط یرشی معتقد است که کنترل اجتماعی به معنای پیوند ه. دشو یمو بیرونی کنترل 

به اعتقاد هیرشی و . عهد، مشغولیت و ایمان دارد، تاجتماعی پیرامون است و چهار بعد وابستگی

هستند که از طریق یک حس اخالقی قوی نمایان  2گادفردسون، برخی از افراد دارای خود کنترلی

د دار یمحذر ر ماعی بین حس افراد را از صدمه زدن به دیگران یا تخطی از هنجارهای اجتا .است

 (.112: 1009یگل، س)

 اکولوژی شهری -ج

ی ناهمگونی و بزرگموضوعات مهاجرت را با  - کاگویشمکتب  -اکولوژی شهری  پردازان هینظر

در این مکتب،  .دانند یممرتبط  شهرها کالن، به ویژه شهرهای در اجتماعی متعدد ها بیآسشهر و بروز 

ی اجتماعروابط  رازهیشکننده  میتنظی که اجتماعو هنجارهای  اتیخالقای از اریبسبه دنبال مهاجرت، 

رابرت پارک معتقد است (. 33: 1004،  1مارش)د شو یمکمرنگ  ها آن راتیتأث ای رود یم نیب ، ازاست

ی محلی وندهایپعالوه بر این، زوال . دزن یمی را بر هم اجتماعی، نظم تیجمعکه مهاجرت و تحرکات 

ی کنترل ررسمیغی اعمال سازوکارهای برا، مانند خانواده و محله هیاولی ها گروه فیضعیی تواناو 

: 1003، 9کاوز) ی جوانان و فساد است، بزهکارجرم میمستقز عوامل ، ایشهر طیمحی در اجتماع

حساس ، اآثار منفی شهرنشینی در پژوهش حاضر عبارت است از احساس آنومی اجتماعی(. 304

، حساس ازخودبیگانگی، احساس منزلت اجتماعی پایین، احساس طرد اجتماعیا، سازمانی اجتماعی بی

 .نشینی افتراقی حساس محرومیت نسبی و هما

  

 
1 Self-control 
2 Marsh 
3 Caves 
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 پژوهشهای  فرضیه

های زیر را در چرایی گرایش  فرضیه توان یم ،پژوهشبا توجه به چارچوب و مدل نظری 

 : ی اجتماعی و رفتارهای پرخطر مطرح کردها بیآسکارگران مهاجر فصلی به 
 .گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر رابطه معنادار آماری وجود دارد زانیمبین میزان از خودبیگانگی اجتماعی و  .2

 داردگرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر رابطه معنادار آماری وجود  زانیمبین میزان خودکنترلی اجتماعی و  .1

 .بین میزان کنترل اجتماعی و میزان گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر رابطه معنادار آماری وجود دارد .9

 .بین میزان احساس فشار اجتماعی و گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر رابطه معنادار آماری وجود دارد .4

 .رایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر رابطه معنادار آماری وجود داردبین میزان احساس طردشدگی در محیط شهری و گ .3

 .بین میزان احساس پایین بودن منزلت اجتماعی و گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر رابطه معنادار آماری وجود دارد .4

 .ای پرخطر رابطه معنادار آماری وجود داردبین میزان احساس آنومی اجتماعی و گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتاره .2

 .بین میزان احساس محرومیت نسبی در محیط شهری و گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر رابطه معنادار آماری وجود دارد .2

 .دارد سازمانی اجتماعی و گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر رابطه معنادار آماری وجود بین میزان بی .3

 

 
 پژوهشروش 

از طریق پرسشنامه پژوهش یمایش است که اطالعات ، پمطالعه حاضرپژوهش روش 

مورد تحلیل قرار  AMOSو  SPSSاز طریق برنامه پژوهش های ادهد. دساخته گرداوری ش محقق

 .گرفت
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 گیریجامعه آماری و روش نمونه

و  ها ماهجامعه آماری در پژوهش حاضر، کلیه کارگرانی است که به طور چرخشی و موقتی، در 

بیکارند یا در بخش  معموالًاین گروه، . کنند یمی خاصی از سال، به شهر تهران مهاجرت ها فصل

گیری با توجه به سیال بودن جمعیت آماری و نمونه. شوند یمغیررسمی اقتصاد شهری مشغول به کار 

 .نفر است 922نمونه، برابر با حجم ای وی سهمیهاحتمالریغز نوع ها، ا آننامشخص بودن تعداد 

 

 پژوهشهای یافته

 های توصیفییافته -الف

سال  93تا  23در محدوده سنی  ،درصد از پاسخگویان 22حدود ، پژوهشبر اساس نتایج توصیفی 

بیش از نیمی از کارگران فصلی، . استدیپلم و زیر دیپلم آنها، درصد از  24حدود تحصیالت  .دارندقرار 

مچنین بیش از نیمی از آنها، از میانگین ه .اند کردهبد و بسیار بد ارزیابی  راوضعیت تغذیه و استراحت 

 .هزار تومان در ماه برخوردارند 900از درآمد کمتر 

یش از ب. دهستن متأهلو  کنند یمبیشتر از نیمی از کارگران، در روستا زندگی  که دهد یمنشان  ها افتهی

که فشارهای جسمی زیاد و بسیار زیادی را در طول روز  اند نیمی از کارگران، به دلیل سختی کار بیان کرده

حضور ی سال در تهران ها فصلدرصد از کارگران، همه  41دود ، حر اساس نتایج توصیفیب. دکنن یمتجربه 

ماه در تهران در جستجوی کار و  معیشت  21تا  20که بین  اند کردهبیان  درصد 2/99مچنین حدود ه .دارند

درصد از کارگران فصلی، وضعیت زندگی خود را بد و بسیار بد ارزیابی  4/44حدود . دبرن یمبه سر 

و از کارگران ساده   که بیشتر از نیمی از آنان، فاقد مهارت دهد یمنوع مهارت کارگران نشان . اند کرده

ی ساختمانی مشغول به ها تیفعالدر مشاغل مربوط به کارگری ساده و  ها آنهستند، به طوری که اکثر 

میزان گرایش کارگران فصلی به مصرف سیگار و نیز مواد  ،پژوهشهای  بر اساس یافته. فعالیت هستند

 .ی اجتماعی و رفتارهای پرخطر استها بیآسشتر از سایر مخدر مانند تریاک، بی
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 ها آزمون فرضیه -ب
 پژوهشهای  ضریب همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته و آزمون فرضیه: (2)ل جدو

ضریب همبستگی  پژوهشفرضیه  ردیف

 پیرسون

سطح معنی 

 داری

 000/0 339/0** .گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر، رابطه معنادار آماری وجود دارد زانیمبین میزان از خودبیگانگی اجتماعی و   2

 000/0- 323/0** گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر، رابطه معنادار آماری وجود دارد زانیمبین میزان خودکنترلی اجتماعی و  1

 000/0- 341/0** .گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر، رابطه معنادار آماری وجود داردبین میزان کنترل اجتماعی و میزان  9

 000/0 310/0** .بین میزان احساس فشار اجتماعی و گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر، رابطه معنادار آماری وجود دارد 4

 000/0 499/0** .گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر، رابطه معنادار آماری وجود داردبین میزان احساس طردشدگی در محیط شهری و  3

 000/0 414/0** .سازمانی اجتماعی و گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر، رابطه معنادار آماری وجود دارد بین میزان بی 4

 000/0 944/0** .کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر، رابطه معنادار آماری وجود داردبین میزان احساس آنومی اجتماعی و گرایش  2

بین میزان احساس محرومیت نسبی در محیط شهری و گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر، رابطه معنادار آماری   2

 .وجود دارد
**243/0 004/0 

اجتماعی و گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر، رابطه معنادار آماری وجود بین میزان احساس پایین بودن منزلت  3

 .دارد
**249/0 003/0 

    درصد اطمینان  33معنی داری در سطح             درصد اطمینان 33داری در سطح  معنی

 

ارتباط معناداری با  ،پژوهشهای  که همه فرضیه دهد یمها نشان  های مربوط به آزمون فرضیه یافته

ای ، رابطه339/0ی اجتماعی، با میزان رابطه گانگیاز خودبه طوری که احساس ب .دارندپژوهش متغیر وابسته 

ی خودکنترلمتغیر ( 2)جدول همچنین بر اساس . پذیری کارگران فصلی دارد قوی و مثبت با میزان آسیب

متغیر . است -323/0قوی با متغیر وابسته دارد که میزان آن، برابر با  نسبتاًاجتماعی، ارتباط معنادار منفی و 

رابطه معناداری دارد که  -341/0 یهمبستگکنترل اجتماعی نیز به عنوان یک متغیر بازدارنده، با ضریب 

و متغیر د. تپذیری کارگران فصلی برخوردار اس ای منفی با متغیر آسیب مانند متغیر خودکنترلی، از رابطه

به عنوان یکی از عوامل و موانع آسیب پذیری  توانند یمکه  دهند یمودکنترلی و کنترل اجتماعی نشان خ

تغیرهای احساس محرومیت نسبی و ، مدر بین متغیرهای مستقل. کارگران فصلی در نظر گرفته شوند

                        .رابطه با متغیر وابسته برخوردارند نیتر فیضعاحساس منزلت پایین اجتماعی، از 

 معادالت ساختاری و ارائه مدل  تحلیل -پ

کند تا پژوهش  یمروشی کمی تلقی کرد که به محقق یاری  توان یمسازی معادله ساختاری را مدل

های تجربی، در قالبی چندمتغیره سامان گرفته تا تحلیل داده ها آنخود را از مطالعات نظری و تدوین 
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ی آماری مختلفی مورد استفاده قرار ها شاخص ،معادالت ساختاری، برای بررسی مدلسازی ر مدلد. دبخش

ما این شاخص، به دلیل حساسیتی ، ااخص خی دو یا کای اسکوئر است، شآنها نیتر مهمیکی از . دریگ یم

آن است  شود که حجم نمونه باال است و بیانگر دار می ر حالتی معنیدمعموالً ، که به اندازه حجم نمونه دارد

 .نابراین، فقط به این شاخص نباید اکتفا کردب .که مدل از برازش خوب و قابل قبولی برخوردار نیست

که مدل از  دهد یمدار شده است که نشان  داری کای اسکوئر، معنی حاضر، سطح معنیپژوهش در 

  سازی مدلدر /.(. 000=و سطح معنی داری 322/232=کای اسکوئر) یستنبرازش مطلوبی برخوردار 

یکی دیگر از . دشو یمی مختلفی استفاده ها شاخصمعادالت ساختاری، عالوه بر کای اسکوئر، از 

است که در صورتی که   RMSEAدوم میانگین مربعات خطای برآورد یا شاخص  شهیر ،مهمی ها شاخص

باشد، بیانگر /. 02تا /. 03اگر مقدار آن، بین . باشد، بیانگر برازش خوب و قابل قبول است/. 03کمتر از 

قدار این شاخص، برای مدل م. نشان گر برازش ضعیف مدل است/. 2برازش قابل قبول و مقدار باالتر از 

  .ردیگ یمل است و مورد تأیید قرار دهد مدل قابل قبو است که نشان می/. 02فوق برابر با 

 
 مستقل و وابسته پژوهش یرهایرابطه متغ یتجرب-ینییمدل تب(: 1)مدل 

میزان گرایش کارگران فصلی به رفتارهای پرخطر است که خود  ،پژوهشتغیر وابسته ، مدر مدل فوق

. شود را شامل می ارفتارهرایش فرد و ایستار یا نگرش فرد به این ، گسه بعد دارد و گرایش کارگران
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، است که شامل  فشار اجتماعی  شدهنیز از سه بعد نظری مرتبط با هم اخذ پژوهش  مستقلتغیرهای م

 .شود یمازدارندگی اجتماعی و تأثیرات شهرنشینی ب

 احساس فشار اجتماعی -الف

در گرایش کارگران فصلی به رفتارهای پرخطر  رگذاریتأثهای مستقل فشار اجتماعی، یکی از متغیر

 .ضعیف است نسبتاًای مثبت و  است که رابطه/. 22میزان بتای این متغیر با متغیر وابسته برابر با . است

 تأثیرات شهرنشینی -ب

گذار در گرایش کارگران فصلی مهاجر به رفتارهای ریتأثهای تأثیرات شهرنشینی، یکی دیگر از متغیر

منزلت اجتماعی پایین ، طردشدگی، از خودبیگانگی، محرومیت نسبی، که ابعاد احساس آنومی پرخطر است

 ریتأثتغیر تأثیرات شهرنشینی در مدل ساختاری فوق، م. شود یمسازمانی اجتماعی را شامل  و احساس بی

ازدارندگی به طور غیرمستقیم و از طریق متغیرهای ب ریتأث نیا، بلکه دمستقیمی بر متغیر وابسته ندار

شهرنشینی، ارتباط منفی با بازدارندگی اجتماعی دارد،  راتیتأثتغیر م. اجتماعی و فشار اجتماعی کالن است

است /. 32رابطه آن با متغیر فشار در سطح کالن نیز برابر با بتای . است -/.22به طوری که بتای آن برابر با 

که هر میزان،  دهد یمشهرنشینی و بازدارندگی نشان  راتیتأثابطه بین ر. دشو یمای مستقیم تلقی  که رابطه

ی ها بیآسیابد و در نهایت، کارگران فصلی به  یمشهرنشینی بیشتر باشد، میزان بازدارندگی کاهش  راتیتأث

شهرنشینی بیشتر  راتیتأثهر میزان  دهد یممچنین مدل نشان ه. یابند یماجتماعی و رفتارهای پرخطر سوق 

یابد که نتیجه آن، رشد میزان  یمس فشار کالن در بین کارگران فصلی نیز افزایش شود، میزان احسا

 .پذیری کارگران فصلی است آسیب

 بازدارندگی اجتماعی -ج

ی ها بیآسبازدارندگی به معنای عوامل درونی و بیرونی بازدارنده فرد در مواجه با  نسبت به 

ین متغیر از دو بعد ا. دارد پژوهشاری با متغیر وابسته ومین متغیر مستقلی است که رابطه معناد، ساجتماعی

که عامل بازدارندگی اجتماعی، رابطه دهد یمدل فوق نشان م. خودکنترلی و کنترل اجتماعی برخوردار است

این . منفی است/. 21میزان بتای آن، برابر با  که پذیری کارگران فصلی دارد ای قوی و منفی با میزان آسیب

پذیری و گرایش  که هر میزان از بازدارندگی کارگران فصلی کاسته شود، میزان آسیب دهد یممقدار نشان 

 راتیتأثتغیر بازدارندگی به عنوان متغیر واسط در رابطه میان م. یابد یمآنها به رفتارهای پرخطر افزایش 

 .کند یمپذیری کارگران نیز عمل  شهرنشینی و میزان آسیب
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R) مقدار مجذور همبستگی
 21 ،پژوهشسه متغیر مستقل  دهد یماست که نشان /. 21برای مدل برابر با ( 2

نشان  R2قدار باالی م. دکن یمپذیری کارگران فصلی را تبیین  میزان آسیب راتییو تغ انسیواردرصد از 

دین معنا که اگر ب. که سه متغیر فوق، در کنار هم از قدرت تبیین کنندگی فراوانی برخوردار است دهد یم

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 

 ،غیرمستقیم متغیرهای مستقل بازدارندگیستقیم و ، مکل راتیتأثمیزان ( 1)در جدول . خواهد داشت

 .شهرنشینی و احساس فشار در سطح کالن با ابعاد چندگانه بیان شده است راتیتأث
 متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته( استاندارد شده)م آثار کل، مستقیم و غیرمستقی(: 1)ل جدو

 وابسته                 

 مستقل         
 نام آماره

فشار در 

 سطح کالن
 بازدارندگی

 راتیتأث

 شهرنشینی
 پذیری آسیب

 احساس فشار اجتماعی

 /.22 - - - اثر کل

 /.22 - - - اثر مستقیم

 - - - - اثر غیرمستقیم

 یاجتماعبازدارندگی 

 -/.21 - - - اثر کل

 -/.21 - - - اثر مستقیم

 - - - - اثر غیرمستقیم

 شهرنشینی راتیتأث

 /21 - -/.22 /.32 اثر کل

 - - -/.22 /.32 اثر مستقیم

 /21 - - - اثر غیرمستقیم

 

بر اساس نتایج جدول فوق، میزان بتای احساس فشار اجتماعی در سطح کالن با متغیر وابسته 

که رابطهپژوهش مچنین متغیر مستقل دیگر ه. ضعیف است نسبتاًای مستقیم و  است که رابطه/. 22پژوهش 

پذیری کارگران فصلی مهاجر دارد، بازدارندگی اجتماعی است که با میزان بتای  آسیب زانیمای مستقیم با 

سوم،  رگذاریتأثبر اساس نتایج جدول، متغیر . داردپژوهش ای منفی و قوی با متغیر وابسته رابطه -/.21

پذیری کارگران دارد و از طریق دو متغیر  ای غیرمستقیم با متغیر میزان آسیب یعنی تأثیرات شهرنشینی، رابطه

. دگذار یممستقل دیگر، یعنی میزان احساس فشار اجتماعی در سطح کالن و بازدارندگی اجتماعی تأثیر 

و سپس در نتیجه  ردیگ یمشهرنشینی قرار  آثار منفی ریتحت تأثدین معنا که کارگر مهاجر بعد از مهاجرت، ب



 1931بهار و تابستان ، 1، شماره پنجمدوره  ،توسعه روستایی

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Prof. Dr. Mehdi Taleb       Director in Charge: Dr. Gholamreza Jamshidiha     
Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran      
 ISSN: 2008-8981   Website:  www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir   

234 

یابد و با وجود  یمی اجتماعی کاهش ها بیآس مقابلاین تأثیرات، میزان بازدارندگی اجتماعی او در 

 .یابد یمی اجتماعی و رفتارهای پرخطر گرایش ها بیآساحساس فشار اجتماعی در سطح کالن، به 

 

 گیری نتیجه

به بهبود کیفیت زندگی و افزایش  لزوماًهمنوا شد که مهاجرت، ( 2930)با این ایده موکرجی  توان یم

. کنند ینماساس یک گزینه عقالیی، انتخاب  لزوماً برهمه مهاجران نیز . شود ینممنزلت اجتماعی افراد منجر 

ی فرادستی و فرودستی است که در ها تیموقعی اجتماعی و ها ینابرابردر واقع، مهاجرت تابع ساختاری از 

شود که همیشه نوعی تنازع بین  یمشهری، بر اساس این منطق انجام  یی مکان و مهاجرت درونجابجاآن 

. گردد یمفقیر و غنی، باعث تباهی و ویرانی در یک منطقه شهری و آبادی و رشد منطقه دیگری از شهر 

های ی داخلی، یعنی مهاجرت گروهها مهاجرتاز  موضوع مطالعه پژوهش حاضر، بررسی رابطه نوع خاصی

 .ی اجتماعی و رفتارهای پرخطر در فضای شهر تهران بودها بیآسکارگری مهاجر فصلی با 

بر اساس . پذیر در شهر تهران هستند ای و آسیبهای حاشیهکارگران مهاجر فصلی، یکی از گروه

ف سیگار و اعتیاد به مواد مخدر، مانند تریاک ش، میزان گرایش کارگران فصلی مهاجر به مصرپژوهتایج ن

و  ها آنای  ی اجتماعی و رفتارهای پرخطر است که این موضوع، با زندگی حاشیهها بیآسبیشتر از سایر 

فاقد  ،سواد سواد و کم یمتأهل، بهمچنین بیشتر کارگران فصلی، جوان، . ارتباط دارد ها آنوضعیت شغلی 

در مشاغل ساده و یدی ساختمانی و در اقتصاد غیررسمی  عمدتاًاند و  ییمهارت و دارای خاستگاه روستا

واب و استراحت و ، خوضعیت عمومی کارگران مانند درآمد در ضمن،. شهر تهران، مشغول به کار هستند

نگ و وانگ، ، ووبرتس، رنگ و همکاران، وهای اندرسون، یانگ و همکاران بررسی. تغذیه، نامطلوب است

؛ 1002؛ وونگ و همکاران، 1004آندرسون، )د ده یمونگ و همکاران، نتایج فوق را مورد تأیید قرار 

عالوه بر این، سه  (.1002؛ وونگ و دیگران، 1003؛ ون و وانگ، 1003؛ یانگ و همکاران، 1002روبرتس، 

تأثیرات منفی شهرنشینی، حدود حساس فشار اجتماعی و ، ایعنی بازدارندگی اجتماعی ،پژوهشمتغیر اصلی 

 .کند یمرا تبیین پژوهش درصد از واریانس متغیر وابسته  21

ی اجتماعی متعددی ها بیآسنشان داد که مهاجرت کارگران فصلی، به بروز پژوهش رویکرد نظری 

 ی اجتماعی وها بیآسسه عامل اصلی در گرایش کارگران به . انجامد مانند اعتیاد، خودکشی و غیره می

ازدارندگی اجتماعی و ، برفتارهای پرخطر مذکور عبارت بود از احساس فشار اجتماعی در سطح کالن



 ... فصلی مهاجر کارگران گرایش شناختی جامعه مطالعه
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بر اساس مدل  .غیره وتأثیرات منفی شهرنشینی، مانند احساس محرومیت نسبی، احساس طرد اجتماعی 

ات کارگران و آثار گفت بعد از مهاجر توان یمکه نتایج تجربی نیز آن را مورد تأیید قرار داد، پژوهش نظری 

هنگامی که میزان بازدارندگی کارگران، کم و احساس فشار اجتماعی قوی باشد، احتمال  ،منفی شهرنشینی

 .ی اجتماعی شهری گرایش یابندها بیآسهای مهاجر به بیشتری وجود دارد که این گروه
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