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 جوانـان  گـرایش  شهرنشینی برمهاجرت و  )بوم شناختی(منفی اکولوژیک ترایتأثبررسی  ، مقالههدف این 

فرض کلی مقاله این است کـه   .می باشد شهر تهران درو رفتارهاي پرخطر  جرمبه  )کارگران مهاجر فصلی(

به رفتارهاي مجرمانه و پرخطر اثرگـذار  جوان  بر گرایش کارگران مهاجر فصلی  بوم شناختی شهريعوامل 

که بر  پیامـدهاي منفـی شهرنشـینی تاکیـد     است  اکولوژي شهرينظریه  ،ارچوب نظري تحققچ . می باشد

کلیه کارگران مهاجر فصلی در شهر تهران اسـت کـه داده هـاي تحقیـق از      شامل امعه آماري تحقیقج. دارد

 سترسدر دغیراحتمالی نمونه گیري  از طریقو  استفاده از پرسشنامه محقق ساخته طریق روش پیمایش و با

داده هاي گردآوري شده با استفاده از نرم افزار  .نفر می باشد 381حجم نمونه برابر با  .تشده اس گردآوري

spss   میزان شیوع اسـتعمال سـیگار و قلیـان و     دهد یمیافته هاي توصیفی نشان . مورد تحلیل قرار گرفت

همنشـینی   ،ر اساس نتایج تحقیـق ب .ی استبین کارگران فصلی داراي بیشترین فراوان مخدر دراعتیاد به مواد 

رابطه معنـادار بـا    نیتر يقوداراي  593/0و  676/0ی اجتماعی با ضریب همبستگی گانگیاز خود بو  افتراقی

کـه   دهـد  یمـ مچنین نتایج رگرسیونی تحقیـق نشـان   ه. دباش یمفصلی  مهاجر میزان آسیب پذیري کارگران

جر نـی گـرایش کـارگران مهـا    عی ریانس و تغییرات متغیر وابستهدرصد از وا 62/0 ،متغیرهاي مستقل تحقیق

  .کنند یمرا تبیین فصلی به جرم و رفتارهاي پرخطر 
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  مقدمه 

 ،ی، جامعه شـناختی جغرافیایبلکه مالحظات اقتصادي،  مهاجرت فقط یک مفهوم جمعیت شناختی نیست،  

ارشـاد و  (، جایگـاه مهمـی دارنـد   شـناختی در عینیـت یـافتن ایـن مفهـوم     فرهنگی و حتی حقـوقی و روان  

از گذشته هاي دور تـاکنون همـواره    انسان ها مهاجرت همواره همراه و همزاد بشر بوده است و). 1387مینا

دست بـه مهـاجرت    ...و معاش  نی، تأمیط، قحنگ، جیناامنمانند یل مختلفی بنا به دالخواسته یا ناخواسته 

  .زده اند

مزمان با ایـن  ه .از قرن هجدهم دو پدیده دیگر یعنی شهرنشینی و صنعتی شدن با این پدیده تالقی پیدا کرد

بـه   کوچـک ي شهرهاي از روستاها و ادیزمبدل شدند و افراد  کاري رویني جذب ها مکانهرها به ، شدوران

ا ورود مهـاجران و  ب .ی خود روانه شدندزندگ تیوضعو بهبود  کاري جستجو جهتي بزرگ شهرهاسمت 

کـه ایـن سـه     با وجـود آن  .ی عدیده اي ظهور کردنداجتماع مسائلتغییرات جمعیتی در بسیاري از شهرها، 

 ،فراهم سازندبهبود کیفیت زندگی گروه هاي انسانی  را برايمناسبی  شرایطپدیده به خودي خود می توانند 

نمود  .بوجود آورندو مشکالت عدیده هاي را براي مهاجران و جمعیت ساکن شهرها  مسائلانند ولی می تو

  .در شهرهاي واقع در کشورهاي درحال توسعه بیشتر است مسئلهاین 

. دافت یمي اتفاق شهري در مناطق کاریبیی با وجود روستاهاجرت از مناطق ، مي در حال توسعهکشورهادر  

و نه درامد  1ي در حال توسعه، افراد بر اساس درامد مورد انتظارکشورهادر  کهاست  لیدل نیابه  مسئله نیا

. تاس 3"یزندگشانس "موضوع  نیا. کنند یم، مهاجرت ادیز اریبسیی روستافقر  به خاطر نیهمچنو  2یواقع

ـ  عنوان مسـئله ي در حال توسعه اغلب به کشورهاهاجرت از روستاها به شهرها در م ر در قـ ف. دشـو  یمـ  ادی

فقر  شیافزا که شود یمي بزرگ شهرهاو ناهماهنگ به  عیسریی و فاقد توسعه، منجر به هجوم روستامناطق 

  ).64: 2005 ،بودگوتدینر و (د دار به دنبالرا  4ي و مناطق فقیرنشینشهر

بـوده   رو بـه رو همواره با چالش هاي گروه هـاي مهـاجر و پیامـدهاي آن     در چند دهه گذشته شهر تهران،

 ،ایـران  آمـار مرکـز   1390ي سـال  آمارهـا بر اسـاس   .مارهاي جمعیتی نیز این مدعا را تایید می کنندآ .ستا

سرشـماري نفـوس و   (باشـد  یمي داخلی در کشور ها مهاجرتین دالیل تر عمدهجستجوي کار و تحصیل از 

                                                 
١ - expected income 
٢ - actual income 
٣ -life lottery 
٤ - slums 
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اسـتان  ن سـهم و  ي تهران، خراسان رضوي و اصفهان بیشتریاستان ها ،این آمارهابر اساس  ).1390 ،مسکن 

 بـه خـود   را شـده  وارد نامهـاجر  از سـهم  بویراحمد کمتـرین  و کهگیلویه و بختیاري چهارمحال ي ایالم،ها

عبـارت   استان هـا  مهاجرپذیرترین ،کمی نظر از که دهد یم نشان مهاجرت خالص بررسی .اند داده اختصاص

ي خوزسـتان،  اسـتان هـا  هـزار نفـر و    42و 81، 86، 117 بـا   ترتیب گیالن به و اصفهان تهران، البرز، :از اند

  .)1392طیفوري و دیگران (اند بوده کشور ياستان ها ترین مهاجر فرستکرمانشاه و لرستان 

به این معنا که وجود جرم حکایت از نبود  ؛و دوسویه هستند دو پدیده در هم تنیده ،یت اجتماعیجرم و امن

وجود ناامنی خود می تواند زمینه ساز بروز  ،و از سوي دیگرامنیت اجتماعی در ابعاد ذهنی و عینی آن دارد 

سـاکنان شـهرها مـی باشـد و آسـیب هـاي        زنـدگی  احساس امنیت یکی از شاخص هاي کیفیت.جرم باشد

بخشـی از بـروز    .یت به شمار مـی آیـد  ناجتماعی و بروز انواع جرائم از مهمترین پیامدهاي عدم احساس ام

  .چون مهاجرت پیوند دارد یمسائلهرها و تغییرات و تحوالتی ناشی از ناامنی با شرایط بوم شناختی ش

براي یافتن شغل مناسـب و   بیشترکارگران مهاجر فصلی، یکی از گروه هایی هستند که در چند دهه گذشته 

مطالعات داخلی و خارجی نشان می دهد که این گـروه هـاي    .امرار معاش به شهر تهران مهاجرت کرده اند

 پژوهش هـا . جرائم شهري مواجه اند یبا انواع آسیب هاي اجتماعی، رفتارهاي پرخطر و گاه مهاجر شهري

علـی بابـایی   پـروین و  (ی مانند گرایش به رفتارهاي پرخطرمسائلنشان می دهد که این گروه هاي مهاجر با 

 2005یگران ، لین و د 2006، هو و دیگران  1389 عالالدینی و همکاران (، رفتارهاي پرخطر جنسی) 1392

،  2009یانگ و دیگران ( سیگار مصرف  الکل و  ،، گرایش به مواد مخدر ) 2010آمودودو  -گریفت و نی و

 و1385صـادقی فسـایی   (، اثرات منفی بر زندگی خانواده گی)2008، جیراپراموکپیتاك  2004چن و دیگران 

احسـاس  ، )2009هـرزوگ   و 2000 شوکاي، 1380 کالنتريپور احمد و (، رفتارهاي مجرمانه)1995مارتین 

و پنجـه  دست  قبیل، و مواردي از این )2007ونگ و دیگران و   2009ون و وانگ (تبعیض و طرد اجتماعی

  .نرم می کنند

ي کشـور  استان هابخشی مهمی از جرائم در شهر تهران توسط افرادي صورت می گیرد که از سایر  ،امروزه

عدیـده اي از جملـه نـاامنی و عـدم      مسـائل با خـود   و رت کرده انددر سالیان گذشته به این کالنشهر مهاج

بـه عنـوان    –میان کارگران مهـاجر فصـلی  موضوع جرم و مهاجرت به ویژه در  .آورده انداحساس امنیت را 

 .کمتر مورد توجه مطالعات علمی قرار گرفته است -یکی از اقشار آسیب پذیر شهري و به حاشیه رانده شده



  

٤ 
 

بر گرایش کارگران ت عه حاضر به بررسی اثرات منفی اکولوژیک شهرنشینی و مهاجرت موقطالماز این رو، 

   .پردازد یماجتماعی و رفتارهاي پرخطر در شهر تهران  يها بیآسبه  جوان مهاجر فصلی

ثیر اثرات بوم امقاله این است که کارگران مهاجر فصلی پس از مهاجر به تهران چگونه تحت ت پرسش اصلی

بـه سـمت جـرم و رفتارهـاي     آنهـا  تا  هر تهران قرار می گیرند و این تاثیر چگونه سبب می شودشناختی ش

  پرخطر گرایش پیدا کنند؟

  پژوهشپیشینه 

تـراکم جمعیـت    جرم را بـا عـواملی ماننـد فقـر و     مسئلهشمندانی است که یجزو اولین اند 1823در  ١گري

ایـن خصـوص    جرم مورد توجه بوده اسـت و در  همسئلتباط با راشهر همواره در . بط کرده استمرت يشهر

اقتصـادي   نابرابري هاي اجتمـاي و  دارد که مواردي مانند تراکم و گمنامی، مهاجرت واین تبیین عام وجود 

  ).165: ٢1998ماکسیم و وایت هد(موجد جرم است ،در روابط شهر

نشان می دهند کـه فرصـت    »ستچرا جرائم در شهر ها بیشتر ا«در مقاله اي با عنوان  ٣کالسر و دوسردوت

در آمریکـا   نهمچنـی  .جـرم اسـت   زاز ویژگی هاي شهرنشینی موثر در بـرو  گمنامیدستگیري و  نهاي پایی

درصد نسـبت بـه منـاطق روسـتایی خشـونت       300و  رصد نسبت به دیگر شهرهاي آمریکاد 97کالنشهرها 

  .)1998کالسر و دوسردوت (دارند يبیشتر

اجتمـاعی در چـین اسـت کـه نشـان       مسائلیکی از  ،اجرهجرائم کارگران م )2014( بر اساس مطالعه ژانگ

ایـن مطالعـه    .اسـت  این کشـور  اصالح اجتماعی بر مبناي صنعتی شدن و شهري شدن در دهنده ناکامی در

و ستند، به لحاظ آموزش در سطح پایینی قرار دارنـد  هو مرد ، جوان نشان می دهد که عمده مجرمان مهاجر

جرائم آنها اغلب علیـه امـوال کـم ارزش     هستند، در مشاغل بی ثبات مشغول اند وران خدماتی عمدتا کارگ

و جرائم سـازمان یافتـه بـر     بین آنها خشونت در نهمچنی .مالی، مشکل مهاجران است مسئلهزیرا که  ،است

ـ   ،به نظر نویسنده .مبناي شبکه هاي خویشاوندي و دوستی شایع است -ه شـهري مواردي مانند نظـام دوگان

چین، نظام مدیریتی اجتماعی نامعقول، عدم سـازگاري بـا زنـدگی شـهري، شـرایط اقتصـادي        روستایی در

 .)2014 ،ژانـگ (عوامل موثر بر گرایش کارگران به جرم اسـت  نامناسب و سطوح پایین مهارت و آموزش از

                                                 
١ -Guerry 
٢ -Maxim &.   Whitehead 
٣ - Glaeser& Sacerdote 
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افراد مهاجر شـش برابـر    -اند ان مهاجررکارگ بیشترآمارها در چین نشان می دهد که دستگیرشدگان جرائم 

 .دارد يبیشـتر رائم مهاجران کارگر نمـود رسـانه اي   ج و  -کب جرم می شوندتبیشتر از افراد غیر مهاجر مر

 ).214-215: 2014هو (ی جرائم شوندنابکارگران مهاجر بیشتر احتمال دارد که قرهمچنین 

ی بررسـ مـورد   لندیتالکل در ي و مصرف مواد مخدر و اکارگرمهاجرت  ستیز وهیشي گریددر پژوهش    

ي ماننـد  مـواد مصرف  ءسو دچار مردان و زناناین از  درصد 9/10که  دهد یمنشان  جینتا .قرار گرفته است

 3/43و حـدود   بوده ٦و سول ونت ها ٥ي، اکستاز٤واد توهم زا، م٣فیون، ا٢نی، آمفتام١حشیش و ماري جوانا

ي بـا  معنـادار صـرف مـواد مخـدر بـه شـکل      ، مجینتا ر اساسب. اند کردهالکل پرخطر و مضر مصرف  درصد

ــه تیجنســ ــاطوح ، ســمردان ــدگي زاي و حــوادث اســترس کــاری، بالتیتحصــ نییپ ــرتبط اســزن  تی م

   ).2008جیراپراموکپیتاك و دیگران (

و بازدارندگی اجتمـاعی   مقاله پروین و علی بابایی نشان می دهد عواملی مانند احساس فشاراجتماعینتایج 

پروین و علی  بابایی (. رفتارهاي پرخطر درشهر تهران موثر استجرم و رگران مهاجر فصلی به درگرایش کا

1392.(  

  پژوهشنظري   چارچوب

، نظریه جبرگرایی شهري یعنی اکولوژي شهري و پیونـد آن بـا گـرایش بـه جـرم و      رویکرد نظري پژوهش

تالقـی سـه عامـل یعنـی      ،ژي شـهري در نظریه اکولو .رفتارهاي پرخطر در بین کارگران مهاجر فصلی است

شهرنشینی، مهاجرت و صنعتی شدن زمینه را براي رشد انواع آسیب هـاي اجتمـاعی و رفتارهـاي مجرمانـه     

فیشـر  (بنـدي مـی کنـد    را به سه دسته تقسـیم  ٨حوزه شهرگرایی نظریه اصلی در ٧کلود فیشر .فراهم می کند

1975(  :  

یط روستایی، محیط شهري اختالالت اجتماعی و روانـی را  در این رویکرد برعکس مح: جبرگرایی شهري)1

 کـه جود بیش از حد محرك هـا، اسـترس زیـادي بـر سـاکنان وارد مـی شـود        دلیل وافزایش می دهد و به 

  .و غیر عاطفی رفتار کنند مجبورند عقالنی

                                                 
١ - cannabis 
٢ - amphetamines 
٣ - opiate 
٤ - hallucinogens 
٥ - ecstasy 
٦ - solvents 
٧ - Claude Fischer  
٨ - urbanism  
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ی ماننـد  لعوامدر این رویکرد برخالف نظر جبرگرایان شهري، محیط بوم شناختی و تاثیر : نظریه ترکیبی)2 

سالمت می تواند ساختار خانواده قومیت و  ،گی هاي غیربوم شناختی مانند طبقهاندازه و حجم جمعیت، ویژ

  .دهدجتماعی ساکنان را تحت تاثیر قرار روانی و ا

بر مبناي این رویکرد، ویژگی جمعی منفی در شـهر  مـی توانـد منجـر بـه خـرده        :خرده فرهنگینظریه ) 3 

وجـود  بـر ایـن اسـاس، بـا      .شهرگرایی زندگی اجتماعی را تقویـت مـی کنـد    و دي شودفرهنگ هاي جدی

  .متنوعی را به وجود می آورد خرده فرهنگ هاي جدید وشهرگرایی، پیوندهاي اجتماعی قوي، 

با توجه به آنکه چارچوب نظري پژوهش بوم شناسی شهري و پیامدهاي منفـی آن بـر گـروه هـاي مهـاجر      

  .به این رویکرد نظري به عنوان چارچوب نظري و مبناي فرضیات پرداخته می شودجوان است، در ادامه 

د، همچنین کـارایی و  بر، عوامل سه گانه مذکور شیرازه هنجارهاي جامعه را از بین می ١از نظر رابرت پارك

ائم کارامدي گروهی اولیه مانند گروه هاي خویشاوندي و خانواده را تضعیف می کند که نتیجه آن رشد جـر 

  .در برخی محالت شهري است

ـ . دهسـتن  اي بودند که شهرها داراي آثـار بیگانـه کننـده    فرض شیپکتب شیکاگو و پیشگامان آن بر این م ر ب

گرایی منجر به تضعیف پیوندهاي اجتماعی بـا مکـان و شکسـت پیونـد اجتمـاعی      ره، ش٢اساس نظر ویرث

ه شکل ، بي کوچکها تیجمعناطق روستایی داراي م. دکن یمکه در نهایت تولید بیگانگی  شود یمغیررسمی 

و پیونـدهاي اجتمـاعی ابزارهـاي مـوثري      شناسند یماجتماعی همگون و پراکنده هستند و افراد همدیگر را 

اهمگون و متـراکم هسـتند و   ، ناراي جمعیت زیادد شهرها ،ر مقابلد. دبراي کنترل اجتماعی غیررسمی هستن

کـه   شود یمنترل اجتماعی تضعیف ، کدون پیوندهاي اجتماعی قويب. دتباط دارنار ها بهیغردر نتیجه افراد با 

از نظـر لـویز    ).1998جـیس و روس (تي اجتماعی اسـ ها بیآسجرم و رشد همه انواع  ،در نهایت پیامد آن

ی مانند بی سازمانی شخصیتی، بیماري ذهنی، مسائلویرت به دلیل وجود تراکم ، حجم و ناهمگونی جمعیت 

ویـرث  ( بزهکاري، فساد و بی نظمی در شهر نسبت به روستا از نسبت بیشتري برخـوردار اسـت   خودکشی،

1938.(  

اسـتفاده   ی وجود آسیب هاي اجتمـاعی درشـهرها  یکی از مفاهیمی که در این رویکرد در جهت تبیین چرای

، محالت )شخصیتی(بی سازمانی اجتماعی می تواند در سطح فردي .شده است، بی سازمانی اجتماعی است

  .شهري و ساختار کلی یک شهر اتفاق بیفتد

                                                 
١ -Robert Park 
٢ - Wirth 
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در کشوري مانند امریکا از  از منظر بی سازمانی اجتماعی اعتقاد دارد که تغییرات چشم گیر اقتصاد ١ویلسون

منجر بـه در هـم شکسـتن شـبکه هـاي       1980و 1690اقتصاد صنعتی به خدماتی و پساصنعتی در دهه هاي 

و قاچاق مواد مخدر بوده  ، رشد خشونتدر شهرها شده است که پیامد آنلی اجتماعی و کاهش سازمان مح

 .)1987ویلسون (است

بر  .آنی تاکید دارد مسائلانی اجتماعی بر ناتوانی محالت شهري در شناسایی اهداف عمومی و حل مبی ساز

انـایی  فقـدان شـبکه هـاي اجتمـاعی ، ظرفیـت و تو      این اساس، فقر، تحرك سکونتی، ناهمگونی قـومیتی و 

چـریس و  (محالت را براي کنترل رفتار افراد و جلوگیري از رخداد رفتارهـاي مجرمانـه کـاهش مـی دهـد     

 .)2003،وتزر

مـی شـود    ٣بی سازمانی اجتماعی در محالت شهري باعث ایجاد سنت هاي جرم،  ٢مک کی به نظر شاو و 

مانی اجتمـاعی را بـا خشـونت و    ، بی ساز٤استارك .)2010الوسن (که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود

تشدید تـرس از جـرم، کنتـرل هـاي اجتمـاعی       در نهایتپیوند می دهد  که  ٥فقدان عالقه مندي با محلیت

  ).همان(ضعیف و افزایش بزهکاري را به دنبال دارد

وي  .ارائه می دهـد  ي جمعی محالت شهري رادر ارتباط با بی سازمانی اجتماعی، مفهوم کارآمد ٦سامپسون

کارامدي جمعی بیشـتري برخوردارنـد کـه بـر     خی نواحی شهري نسبت به برخی دیگر از تقد است که برمع

 بـه این مفهوم به حس و تجارب مشترك ساکنان و مشارکت و اعتماد آنهـا   ).همان(میزان جرم اثرگذار است

یی فعـال کـردن   به نظر سامپسون و همکـاران، محـالت در توانـا    .محله  تاکید دارد مسائلمدیریت و کنترل 

ساکنان  فعاالنهاشاره به رفتار  ،کنترل اجتماعی غیر رسمی .کنترل هاي اجتماعی غیررسمی با هم متفاوت اند

به پلیس زنگ می زنند یا به حمایت از فـرد آسـیب دیـده     ،به عنوان مثال .در کنترل رفتارهاي مجرمان دارد

ا انجام دهند بستگی به ایـن دارد کـه آیـا در بـین آنهـا      احتمال اینکه ساکنان از این رفتارها ه.اقدام می کنند

بر اساس مفهوم کارامدي جمعی هنگامی  .)2007لی لی و همکاران (.همبستگی و جود دارد یا خیر اعتماد و

حسی از تعلق نسبت بـه  داراي محله جاي مناسبی براي زندگی هست،  ه ساکنان محالت اعتقاد دارند که ک

                                                 
١ - Wilson 
٢ -Shaw and Mackay 
٣ - traditions of crime 
٤ -Stark 
٥ - locality 
٦ -Sampson 
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 ،سیگل(هاي رسمی سخت تالش کنند و بیشتر تمایل دارند تا براي کنترل تندهسحفظ نظم توسط خودشان 

2017 :205.(  

  :ندرگی هاي زیر تاکید داژرویکردهاي جدید بی  سازمانی اجتماعی بر وی

  ؛هاي داوطلبانه مشارکت پایین ساکنان در سازمان -1

  ؛کمبود شبکه ها و پیوندهاي دوستی -2

  ؛له بر نوجوانان و دیگر مکانسیم هاي کنترل غیررسمیسطوح پایین کارامدي جمعی یا نظارت مح -3

 ،باراکـان (، مسکن نامناسب و فقـر 1میزان باالي تحرك سکونتی، تراك جمعیت، خانه هاي تک والد -4

2005: 169-172.(  

مفهوم بی سازمانی اجتماعی که در ابتدا توسط شاو و مکی مطرح شد، بر دانش و تفکر جرم شناختی بالغ بر 

  :مهمترین عناصر یافته هاي آنها شامل موارد زیر است .افکندال سایه س 75

 خ هاي جرم تحت تاثیر نیروهاي اجتماعی مخرب در محالت شهري فقیر قرار داردرن.  

 جرم است مسئلهریشه  ،عوامل اجتماعی به جاي عوامل فردي.  

  عامـل  ئلهمسبی سازمانی اجتماعی، کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی را تضعیف می کند که این ،

  ).199: 2017 ،سیگل(اساسی رفتار کجروانه است

شـهر هـا و    به طور کلی رویکرد نظري پژوهش این است که بر اساس نگـاه نظـري بـوم شناسـان شـهري،     

مانند احسـاس طـرد اجتمـاعی، احسـاس بیگـانگی       -بخصوص کالنشهر ها داراي اثرات و پیامدهاي منفی

بر ساکنان می باشـد    -واردي از این دستمی با افراد کجرو و اجتماعی، احساس محرومیت نسبی، همنشین

که این اثرات در برخی از محالت بی سازمان شهري و در بین برخی گروه ها مانند مهاجران نمود بیشـتري  

  .دارد که با وجود این شرایط، آسیب هاي اجتماعی و گرایش به جرم و رفتارهاي پرخطر دور از ذهن نیست

  شپژوه ه هايفرضی

 گـرایش بـه جـرم و رفتارهـاي پرخطـر     بین میزان احساس طردشدگی در محیط شهري بـا میـزان    .1

  .رابطه معنادار آماري وجود دارد )کارگران مهاجر فصلی(جوانان

 گرایش به جرم و رفتارهـاي پرخطـر   زانیمبین میزان احساس محرومیت نسبی در محیط شهري با  .2

  .ار آماري وجود داردرابطه معناد )کارگران مهاجر فصلی (جوانان

                                                 
١ -single –parent house 
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کـارگران مهـاجر    (جوانان گرایش به جرم و رفتارهاي پرخطر زانیمبین میزان بیگانگی اجتماعی و  .3

  .رابطه معنادار آماري وجود دارد )فصلی

گــرایش بــه جــرم و رفتارهــاي پرخطــر بــین میــزان احســاس بــی ســازمانی اجتمــاعی و میــزان   .4

  .آماري وجود دارد رابطه معنادار )کارگران مهاجر فصلی(جوانان

کـارگران  (جوانـان گرایش به جـرم و رفتارهـاي پرخطـر    بین میزان همنشینی با افراد کجرو و میزان  .5

  .رابطه معنادار آماري وجود دارد )مهاجر فصلی

گــرایش بــه جــرم و رفتارهــاي پرخطــر بــین میــزان احســاس منزلــت پــایین اجتمــاعی و میــزان   .6

  .ادار آماري وجود داردرابطه معن )کارگران مهاجر فصلی(جوانان

کـارگران  (جوانـان  گرایش به جرم و رفتارهاي پرخطـر بین میزان احساس آنومی اجتماعی و میزان  .7

 .رابطه معنادار آماري وجود دارد )مهاجر فصلی

  

  
  

  مدل نظري پژوهش: 1شکل

  

  

تمایل به 

رفتارهاي 

انحرافی و 

پرخطر در 

 کارگران فصلی

  احساس منزلت اجتماعی
 

 از خود بیگانگی اجتماعی احساس

 احساس طرد اجتماعی

 اس محرومیت نسبیاحس

احساس آنومی 
 اجتماعی

 احساس بی سازمانی اجتماعی

 همنشینی با کجروان
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  پژوهش روش شناسی

  و تحلیل داده ها مطالعهروش 

 به دسـت است که داده هاي مورد نظر از طریق پرسشنامه محقق ساخته  یمایش، پین پژوهشروش تحقیق ا

داده هـاي   .فصلی قرار گرفـت جر امهمون مقدماتی و اصالح پرسشنامه، در اختیار کارگران زکه پس از آ آمد

حلیـل مسـیر   و آماره هایی مانند ضریب پیرسون، تحلیل رگرسیون و ت  spssپژوهش با استفاده از نرم افزار 

  .گرفتمورد بررسی قرار 

  جامعه آماري و روش نمونه گیري

و  هـا  مـاه است به صورت چرخشی و موقتی در  که جوانی جامعه آماري در این تحقیق شامل کلیه کارگران 

یـا بیکارنـد و یـا در بخـش      معمـوالً ایـن گـروه   . کننـد  یمي خاصی از سال به شهر تهران مهاجرت ها فصل

طبق آمارهـاي غیررسـمی معاونـت اجتمـاعی و فرهنگـی       .شوند یمشهري مشغول به کار غیررسمی اقتصاد 

شـوراي اسـالمی شـهر    (د کننـ  یمکارگر فصلی به تهران مراجعه  نفر 50000حدود ساالنه  ،شهرداري تهران

ر در شـه  ها آنآمار دقیقی از میزان حضور  ،لبته با توجه به سیال بودن جمعیت کارگران فصلیا. )1387تهران

ـ . تهمین تعداد جمعیت در فرمول کوکران استفاده شـده اسـ  لذا  .دباش ینمتهران موجود  ا قـرار دادن ایـن   ب

غیـر  مونه گیري تحقیق از نـوع  ن. به دست آمد ١نفر 381نمونه برابر با مقدار در فرمول کوکران میزان حجم 

ـ  .در شهر تهران شـامل شـود   تا نمونه گیري کلیه کارگران فصلی را تالش شدبود و  در دسترساحتمالی  ه ب

 ،داشـتند در آن حضـور روزانـه   مهـاجر جـوان    شهر تهران کـه کـارگران    همین منظور ابتدا مهمترین مناطق

دلیـل   .قـرار گرفـت   یانی که تمایل به پر کردن آن داشتند،وپاسخگ رسپس پرسشنامه در اختیا .شدشناسایی 

مشخص از پاسخگویان و بعضا عدم تمایل برخـی از آنهـا   نداشتن آمار  ،استفاده از این شکل از نمونه گیري

   .به پر کردن پرسشنامه بوده است

  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

  2میزان همنشینی با افراد کجرو

                                                 
پرسشنامه در بین کارگران فصلی توزیع شد که در نهایت تعدادي از آنها  به دلیل مشکالتی  400با توجه به محدودیت هاي احتمالی تحقیق، تعداد  - 1

  .پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت 381یت تعداد از جمله عدم پاسخگویی صحیح، حذف شدند که در نها

اعتبار شاخص ها از طریق اعتبار  .هاي فوق محقق ساخته است که با استفاده از طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفته اند صکلیه گویه هاي شاخ - 2

 .دست آمده استه صوري و مراجعه به دو نفر از صاحبنظران این حوزه  ب
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ساترلند تحت تاثیر شام و مک کی اعتقاد دارد رفتـار انحرافـی ماننـد سـایر رفتارهـاي اجتمـاعی از طریـق        

منشینی افتراقـی بـه میـزان    ه ).100: 1383محسنی تبریزي (ران آموخته می شودهمنشینی و پیوستگی با دیگ

سـاس ایـن مفهـوم بـر یـادگیري      ا. دارتباط و یادگیري رفتارهاي انحرافی از افراد ناهمنوا و کجرو اشاره دار

  : از گویه هاي زیر براي سنجش  این مفهوم استفاده شده است. استوار است

اشکالی ندارد آدم بـا دوسـتان خـالف کـار     / .زنند یمدست به کار خالف  ند کههستفرادي ، ادر بین دوستان

کـار خـالف   / .دوستان شما چقدر دوست دارند دست به کارهاي خـالف بزننـد  / .نشست و برخاست بکند

خـالف زدنـد و پولـدار    کـار  که دست بـه   شناسم یماز بین دوستانم افرادي را / .آدم را پولدار کند تواند یم

  .ارتباط داریدر دوستان خالف کاا در طول هفته چقدر ب تانیها يهمشهرر بین خانواده و یا د/ .شدند

  .است 94/0محاسبه شده برابر با  پایاییمیزان 

  احساس طرد شدگی

حاکی از راه و روش هایی است که افراد از مشارکت کامل در جامعه بزرگ تـر محـروم مـی    طرد اجتماعی 

براي سـنجش ایـن   ). 868-466: 1393 ،گیدنز(ي، سیاسی و اجتماعی استل سه شکل اقتصادمشوند که شا

  : مفهوم از گویه هاي زیر استفاده شده است

احسـاس   ./کسی به من تـوجهی نـدارد   کنم یماحساس  ./از خیلی از نیازهایم محروم هستم کنم یماحساس 

خیلـی دوسـت    ./نداشته باشـم جامعه باعث شده که کار مناسبی  ./درهاي زندگی به رویم بسته است کنم یم

کارگران از خیلی از حقـوق   کنم یمفکر  ./محروم هستم ها آنولی از  ،دارم شغل و درامد مناسبی داشته باشم

  . خود محرومند و وضعیت مناسبی ندارند

  .باشد یم 85/0محاسبه شده براي این شاخص برابر با  پایاییضریب 

  احساس بیگانگی اجتماعی

     ها تحـت چیرگـی نیروهـاي خودآفریـده شـان قـرار        اطالق می شود که در آن، انسان این مفهوم به وضعی

یمن ابعاد از س. )84: 1393کوزر (می گیرند و این نیروها به عنوان قدرت هاي بیگانه در برابرشان می ایستند

از  .دریـ گ یمظر نزوا و خود بیزاري در ن، ای هنجاري، بی معنایی، ببی قدرتی خودبیگانگی اجتماعی را شامل

هـیچ قـدرتی در سرنوشـتم     کـنم  یمـ احسـاس  : گویه هاي زیر جهت سنجش این مفهوم استفاده شده است

خیلـی دوسـت دارم تنهـا    / .زندگی برایم بی معنا اسـت  کنم یماحساس / .نمیب یمآینده را تیره و تار / .ندارم

/ .نیسـت  شیسـر جـا  زنـدگی مـن    هیچ چیـز در  کنم یماحساس / .باشم و کسی کاري به کارم نداشته باشد
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 کنم یماحساس / .نسبت به خودم گاهی احساس تنفر دارم/ .را ندارم ام یزندگتوان تغییر در  کنم یماحساس 

همیشـه احسـاس   / .شرایط شغلی و کاري برایم خسـته کننـده و تکـراري اسـت    / .کند یمجامعه به من ظلم 

  .کنم یمناامیدي 

 .محاسبه شده است 94/0این شاخص برابر با   پایاییمیزان 

  احساس محرومیت نسبی

شده  افتیدر يها است که پاداش یاصل کل نیا یبه معناین مفهوم  .اساس محرومیت نسبی بر مقایسه است

 نیـ در کـاربرد ا . گـردد  ی، بلکه نسبت به انتظارات او بـرآورد مـ  شود ینم یابیتوسط شخص بطور مطلق ارز

در ارتبـاط بـا آنچـه     اغلـب انتظـارات شـخص    رایـ ز ،مطرح است یفرهنگ/ یاصطالح معموالً جزء اجتماع

از گویه هـاي   ).1284: 1376، يپورافکار(د گرد ی، برقرار مآورند یدست مه شخص ارزش داده و ب انیهمتا

  : زیر جهت سنجش این متغیر استفاده شده است

/ .دیـ کن یمـ ران چگونه ارزیابی مکانات شهر خود را نسبت به ته، ادیکن یموقتی شهر خود را با تهران مقایسه 

ضعیت خـود را بـر اسـاس امکانـاتی     ، ودیکن یموقتی وضعیت اقتصادي خود را با دیگران در تهران مقایسه 

  ؟ دینیب یمچگونه ... و تفریحات ،مسکن ،وضع زندگی ،درآمدمانند 

 .است 92/0برابر با این شاخص  پایاییمیزان 

  احساس بی سازمانی اجتماعی

ي نارسایی و شکست دریک نظام اجتماعی داراي پایگاه ها و نقش هاي مرتبط معنااجتماعی به بی سازمانی 

از گویه هاي زیـر  ).51: 1385 ،مرتون(که اهداف فردي و جمعی اعضا کمتر امکان تحقق می یابد استباهم 

  : براي سنجش این مفهوم استفاده شده است

 ،در طول مـدتی کـه در تهـران هسـتم    / .دانم ینمتهرانی  خودم را/ .به شهر تهران هیچ احساس تعلقی ندارم

به دوستان کارگرم بیشتر از سـاکنان  / .در تهران دارم ها آدمفرق زیادي با  کنم یماحساس / .مکان ثابتی ندارم

اگر از دستم بیاید قـوانین را در شـهر تهـران زیـر پـا      / .در تهران هیچ سامانی ندارم/ .تهران تعلق خاطر دارم

  .قوانین در شهر تهران هیچ ارتباطی به من ندارد/ .مگذار یم

  .باشد یم 84/0 با برابراین شاخص  براي محاسبه شده پایاییمیزان 

  احساس آنومی اجتماعی
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ـ  یاجتماع يها در هم گسسته، ارزش یکه در آن ساختار اجتماعاست گروه  ایاجتماع  کیدر  یحالت  نیاز ب

و جهت عملیـاتی کـردن    هاي زیرگویه ).83: 1376، يپورافکار(ست نابود شده ا یفرهنگ يارهایرفته و مع

  : این متغیر استفاده شده است سنجش

این روزها آدم با کار کردن و زحمت / .ندارد ها آناین روزها کسی به فکر مردم نیست و کاري به مشکالت 

در  /.افتـد  یمـ چه اتفاقی پیش بینی کرد که فردا  شود ینمزندگی طوري شده که / .رسد ینمکشیدن به جایی 

همه چیز در جامعه مـا   کنم یماحساس / .وجود ندارد موفقیتجامعه ما هیچ قاعده خاصی براي دستیابی به 

 کجـا مـی   د بـه معلوم نیست جامعه ما دار/ .ستاجامعه ما هر کس به فکر خودش  در/ .در هم ریخته است

  .در جامعه ما فرق بین بد و خوب معلوم نیست/ .رود

  .باشد یم 92/0این شاخص برابر با  پایایین میزا

 احساس منزلت پایین اجتماعی 

اجتمـاعی خـود    -ین مفهوم اشاره به احساس نارضایتی دارد که فرد از وضعیت شغلی و پایگـاه اقتصـادي  ا

صـدیق  (ناکامی منزلتـی منجـر بـه بـروز رفتارهـاي مجرمانـه جمعـی مـی شـود          ،بر اساس نظر کوهن .ددار

  : از عبارت اندگویه هاي این شاخص )1390:46سروستانی، 

خیلـی  / .ندم تـا بـه جـایی مـی رسـیدم     اکاش درس می خو/ .شغل درست و حسابی ندارم کنم یماحساس 

با این وضعیت شغلی به هیچ جا نمی  کنم یماحساس / .داشته باشم یشتردوست دارم شغل بهتري با درامد ب

از این کـه کـارگر مهـاجر فصـلی     / .در مقایسه با مشاغل دیگر شغل پایین تري دارم کنم یماحساس / .رسم

  .خیلی ناراحتم ،هستم

اعتبـار شـاخص هـا از طریـق اعتبـار       گفتنی است که -به دست آمد 86/0برابر با این شاخص میزان روایی 

  .صصان این حوزه حاصل شده استصوري و رجوع به نظر متخ

  )متغیر وابسته( ایش به جرم و رفتارهاي  پرخطررگ

منظور از تمایل به جرم و رفتارهاي پرخطر در این تحقیق این است که کـارگران فصـلی پـس از مهـاجرت     

و چرخشی به تهران تا چه میزان مستعد آسیب پذیري هستند و تا چـه میـزان بـه جـرم و رفتارهـاي       یموقت

ـ . ..ودکشی و، خاچاق مواد مخدر، قرقت، سمانند سیگار، اعتیاد 1طرپرخ بـراي سـنجش میـزان     .دتمایل دارن

                                                 
 .دناست که سالمت جسمی، روانی و اجتماعی فرد را به خطر می انداز منظور رفتارهایی - 1
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یک سـوال در سـه سـطح پرسـیده شـده      ، شیوع و آسیب پذیري کارگران و تمایل آنان به رفتارهاي پرخطر

  :تاس

کـارگران چـه    ،انیـا ث ؛اردهرکدام از آسیب ها و رفتارهاي پرخطر تا چه میزان در بین کارگران شیوع د ،والا 

خود فرد تا چه میزان درگیر در این آسـیب هـا و رفتارهـاي پرخطـر     دارند؛ ثالثا،  ها آننگرشی به هرکدام از 

  ؟باشد یم

 .باشد یم 95/0میزان پایایی این شاخص 

  پژوهشیافته هاي 

  افته هاي توصیفیی 

 تا 15صد از پاسخگویان در محدوده سنی در 78حدود که  دهد یمنتایج و یافته هاي توصیفی تحقیق نشان  

درصـد از   84حـدود   .پاسـخگویان در گـروه سـنی جـوان قـرار دارنـد       بیشـتر بنابراین . سال قرار دارند 35

بیشـترین فراوانـی   بر اساس یافته هاي توصـیفی،   .باشندپاسخگویان داراي تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم می

مهـاجرت   مبـدأ  دهد یمنشان  که دباش یمدرصد  4/35 با و لرستان درصد 7/36کرمانشاه با  استانمربوط به 

ضعیت تغذیه و استراحت کارگران فصلی نشـان  و. باشد یمي غربی کشور استان ها بیشتر ازکارگران فصلی 

بیشـتر از نیمـی از   . انـد  کـرده ارزیـابی   »بد و خیلی بـد « را  آنبیشتر از نیمی از کارگران پاسخگو  که دهد یم

  .دهزار تومان در ماه برخوردارن 300از از میانگین درامد کمتر کارگران 

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

را  »زیـاد و خیلـی زیـادي   «روز فشارهاي جسمی  لکه در طو اند داشتهاز کارگران به دلیل سختی کار اظهار 

ساده  انکه بیشتر از نیمی از آنان فاقد مهارت اند و کارگر دهد یموع مهارت کارگران نشان ن. دکنن یمجربه ت

 کـار ساختمانی مشغول به  يها تیفعالکارگري ساده و در مشاغلی چون  ها آنبه طوري که اکثریت  ؟؛هستند

 مخدر درر و قلیان و اعتیاد به مواد میزان شیوع استعمال سیگا دهد یمدیگر یافته هاي توصیفی نشان . هستند

  .است فراوانیاجتماعی دیگر داراي بیشترین  يها بیآسنسبت به  بین کارگران فصلی

  زمون فرضیاتآ

  و آزمون فرضیات تحقیقمتغیرهاي مستقل و وابسته ریب همبستگی ض :1لجدو

  سطح معنی داري  ضریب همبستگی پیرسون  فرضیه تحقیق  ردیف

  005/0  143/0**پایین بودن منزلت اجتماعی و میزان آسیب پذیري کـارگران   بین میزان احساس  1
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  .مهاجر فصلی رابطه معنادار آماري وجود دارد

آسـیب پـذیري کـارگران مهـاجر      زانیمبین میزان احساس محرومیت نسبی و    2

  .فصلی رابطه معنادار آماري وجود دارد

**145/0  004/0  

ی و میـزان آسـیب پـذیري کـارگران مهـاجر      بین میزان احساس آنومی اجتماع  3

  .فصلی رابطه معنادار آماري وجود دارد

**366/0  000/0  

بین میزان بی سازمانی اجتماعی و میزان آسیب پذیري کارگران مهاجر فصـلی     4

  .رابطه معنادار آماري وجود دارد

**424/0  000/0  

یري کارگران بین میزان احساس طردشدگی در محیط شهري و میزان آسیب پذ  5

  .مهاجر فصلی رابطه معنادار آماري وجود دارد

**433/0  000/0  

آسـیب پـذیري کـارگران مهـاجر      زانیمبین میزان از خودبیگانگی اجتماعی و    6

  .فصلی رابطه معنادار آماري وجود دارد

**593/0  000/0  

صلی بین میزان همنشینی با افراد کجرو و میزان آسیب پذیري کارگران مهاجر ف  7

  .رابطه معنادار آماري وجود دارد

**676/0  000/0  

درصد اطمینان 95معنی داري در سطح 
 

ن درصد اطمینا 99معنی داري در سطح                 


                  

  

که کلیه فرضیات تحقیق داراي ارتباط معنـادار آمـاري بـا     دهد یمنشان  یافته هاي مربوط به آزمون فرضیات

رابطـه بـا    نیتر يقوداراي  676/0ی افتراقی با میزان رابطه نینش همه طوري که ب ؛سته تحقیق هستندمتغیر واب

ی گـانگ یاز خودبپـس از آن، احسـاس   . اشـد بوي و مثبـت مـی   ، قرابطه اي معنادار به صورتمتغیر وابسته 

کـارگران فصـلی بـه    داراي رابطه اي قوي و مثبت با میزان گرایش  593/0اجتماعی است که با میزان رابطه 

تغیرهـاي احسـاس محرومیـت    ، مدر بین متغیرهاي مستقل. باشد یم ي اجتماعی و رفتارهاي پرخطرها بیآس

کمتـرین ضـریب    .درابطه با متغیر وابسته برخوردارن نیتر فیضعنسبی و احساس منزلت پایین اجتماعی از 

شـاهده  م فرضـیات در جـدول بـاال    تایج مربوط به آزمـون ن .همبستگی مربوط به فرضیات اول و دوم است

   .شوند یم

  حلیل رگرسیونیت

 ،مسـتقل تحقیـق   هفـت گانـه  نتایج تحلیل رگرسیونی بیانگر آن است که با وارد کردن همه متغیر هاي       

کجرو داراي ارتباط مستقیم معنادار آماري و  افرادی افتراقی با نینش همی و گانگیخود بمتغیر هاي احساس از 

اجتمـاعی و رفتارهـاي    يها بیآسبه کارگران فصلی  گرایشاراي ارتباط غیرمستقیم با میزان ، دهاسایر متغیر

داراي  41/0بتـاي  متغیر از خود بیگانگی با و  54/0ی افتراقی با میزان بتاي نینش همتغیرهاي م .هستندپرخطر 



  

١٦ 
 

 66/0دود حـ  مـذکور  مسـتقل  يهامتغیر ،ها افتهر اساس یب. می باشند تحقیق وابستهرابطه با متغیر  نیتر يقو

 :شوند یمکه در جدول زیر مشاهده  کنند یمو تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین   انسیواردرصد از 

  ریب همبستگی و ضریب تعیین متغیرهاي مستقل و متغیر وابستهض :2لجدو

  سطح معناداري Fمقدار   ضریب تعیین تصحیح شده 2Rضریب تعیین R ضریب همبستگی

79/0 624/0 622/0 329 000/0 

و غیـر مسـتقیم    میمستقهمچنین مدل نهایی رگرسیون با وارد کردن همه متغیر هاي تحقیق که داراي اثرات 

اجتماعی با اثر کلـی   ازخودبیگانگیو  54/0 ی افتراقی با اثر کلینینش همکه متغیر هاي  دهد یمنشان  ،هستند

اجتمـاعی و رفتارهـاي    يهـا  بیآسـ به کارگران مهاجر فصلی  ایشگرداراي بیشترین اثر کلی بر متغیر  41/0

  .دهد یمتحقیق را نشان  مستقلو متغیرهاي  وابستهحلیل مسیر و روابط بین متغیر ت ، 1نمودار. هستندپرخطر 

  ي رگرسیونی بر متغیر وابسته مسیر تأثیرگذاري متغیرهاي مستقل معنادار در معادله :1رنمودا

  
مجمـوع تـأثیرات     دست آوردن مدل نهایی روابط میان متغیرهاي مسـتقل و وابسـته، بـه محاسـبه    ه پس از ب

  .شود یممستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل معنادار در مدل بر متغیر وابسته پرداخته 

 ر وابسته متغیرهاي مستقل معنادار بر متغی ییرمستقیم و کل، غمیزان تأثیرات مستقیم :3جدول

 مجموع تأثیرات تأثیرات غیر مستقیم تأثیرات مستقیم متغیر 

 54/0 - 54/0 همنشینی با افراد کجرو

 41/0 - 41/0 احساس بیگانگی اجتماعی

 19/0 19/0 - اجتماعی احساس آنومی

 19/0 19/0 - احساس بی سازمانی اجتماعی

تمایل به 

رفتارهاي 

انحرافی و 

پرخطر در 

 کارگران فصلی

 همنشینی با کجروان

 از خود بیگانگی اجتماعی احساس

 احساس طرد اجتماعی

 احساس محرومیت نسبی

احساس آنومی 
 اجتماعی

 مانی اجتماعیاحساس بی ساز

احس������������اس منزل�������������ت 
 اجتماعی

41/0       

54/0       

44/0       

10/0       

25/0       

18/0       

17/0       

15/0 -    

  

24/0       
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 18/0 18/0 - احساس طرد اجتماعی

 -08/0 -08/0 - ی اجتماعت احساس منزل

 04/0 04/0 - احساس محرومیت نسبی

 
ي اجتمـاعی و رفتارهـاي پرخطـر در    هـا  بیآسنشینی افتراقی با افراد کجرو بر میزان تمایل به  تأثیر متغیر هم

است که کل این میزان به طور مستقیم و بدون واسـطه صـورت گرفتـه     54/0کارگران مهاجر فصلی برابر با 

همچنـین  . بوده که کل آن به صورت مستقیم اسـت  41/0از خود بیگانگی اجتماعی نیز  تأثیر احساس. است

مجمـوع تـأثیرات   . باشـد  یمبوده که به صورت غیرمستقیم  -19/0مجموع تأثیرات احساس آنومی اجتماعی 

درصد است کـه بـه صـورت غیرمسـتقیم و از طریـق دیگـر        19/0متغیر احساس بی سازمانی اجتماعی نیز 

  . صورت پذیرفته استمتغیرها 

احسـاس از خودبیگـانگی   دهـد کـه متغیرهـاي همنشـینی افتراقـی و       جدول نشان میداده هاي  به طور کلی

و متغیرهاي احساس آنومی اجتماعی و احساس ثیر بر متغیر وابسته تحقیق هستند داراي بیشترین تأ اجتماعی

پـس  ماعی و احساس محرومیت نسـبی  حساس منزلت اجت، ابی سازمانی اجتماعی و احساس طرد اجتماعی

  .این دو متغیر قرار دارنداز 

    نتیجه گیريبحث و 

ه تـ مطالعه حاضر به بررسی اثرات منفی شهرنشینی و مهاجرت موقت و فصلی کارگران در شهر تهران پرداخ

تحقیـق  تـایج  ن، )2010 ،ارشاد و مینـا نک (تی وارد استابا وجود آنکه بر نظریه اکولوژي شهري انتقاد. است

مهـاجر  در گرایش کارگران  رگذاریتأثاز عوامل  تواند یمشهرنشینی  یکیو اکولوژمنفی  راتیتأثنشان داد که 

منفـی   راتیتـأث کـه   بـود ن آبیـانگر   هـا  افتـه ی. داجتماعی و رفتارهاي پرخطر باش يها بیآسفصلی به سوي 

 .تغیر وابسته تحقیق را تبیـین کنـد  از تغییرات و واریانس م درصد 62حدود  تواند یممهاجرت و شهرنشینی 

و آسیب پذیري گـروه هـاي مهـاجر     سوگفت که رابطه بین مهاجرت و شهرنشینی از یک  تواند یمبنابراین 

 راتیتأثر بین د. ردیگ یمدر این پژوهش نیز مورد تایید قرار  ، از سوي دیگرکارگريمهاجر مانند گروه هاي 

افتراقی با افراد کجرو و ازخودبیگانگی اجتماعی در فضاي شـهري   ینینش هممتغیرهاي  ،چندگانه شهرنشینی

اجتماعی و رفتارهاي پرخطر مانند مصرف سیگار  يها بیآسو رابطه با متغیر گرایش به  ریتأثداراي بیشترین 

  .باشد یمو مواد مخدر در بین کارگران مهاجر فصلی 
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قلیان و مواد مخدر داراي بیشترین شیوع  ار،نتایج تحقیق نشان داد که رفتارهاي پرخطري مانند مصرف سیگ

 و) 2004 (ن ، چن و دیگـرا )2009 (ن یانگ و دیگرا هاي که نتایج پژوهش باشد یمفصلی  کارگراندر بین 

و پوراحمـد و  ) 2000( ينتـایج پـژوهش شـوکا   همچنـین، بـا   . کنـد  یمرا تایید )  2008( جیراپراموکپیتاك 

یافتـه هـاي تحقیـق هـرزوگ      .سـت همسو، پردازد یماجرت و کجروي که به رابطه بین مه) 1381(کالنتري 

هـرزوگ  (د نشان گر رابطه بین سازمانی اجتماعی و جرم است که با یافته هاي تحقیق حاضـر مطابقـت دار  

اجتماعی مورد تایید واقـع   يها بیآسدر این تحقیق رابطه بین احساس محرومیت نسبی و تمایل به  ).2009

  .خوانی داردمه) 1999(ن ق کاواچی و دیگراشد که با نتایج تحقی

و افـراد   بـرد  یمـ غیررسـمی را از بـین    يها کنترلپیوندها و  ،مهاجرت بر اساس تئوري بوم شناسی شهري،

 اجتماعی، يها بیآسبیشتر از گروه هاي اجتماعی دیگر در معرض انواع  ،آنمهاجر به دلیل شرایط ناشی از 

املی اسـت کـه در شـهرها    ومهاجرت از عـ  ،براین در این رویکرد نظريبنا .جرم و رفتارهاي پرخطر هستند

نتایج تحقیق حاضر نیز این ادعاي نظـري را مـورد    .اجتماعی شود يها بیآسزمینه ساز بروز انواع  تواند یم

مانند احساس محرومیت نسبی،  ییها یژگیوبدین معنا که کارگران مهاجر فصلی به دلیل ؛ دهد یمتایید قرار 

 هـا  آنمهاجرت بـر   اثرطرد اجتماعی، احساس بی سازمانی اجتماعی و مواردي از این دست که در  احساس

 يهـا  بیآسـ گروه هاي حاشیه اي در شهر تهـران هسـتند کـه در معـرض انـواع      جمله از  ،شود یممستولی 

مهـاجر   شـهرها و محـالت  کـه  گفت  توان یمبنابراین به طور کلی  .اجتماعی و رفتارهاي پرخطر قرار دارند

پذیر که با شرایط ناهمگونی و نابسامانی ناشی از مهاجرت مواجه اند بیشتر از سـایر شـهرها و محـالت در    

افـراد  مربوط به گذاري اجتماعی  نتایج این تحقیق می تواند در سیاست .اجتماعی هستند يها بیآسمعرض 

مشـهد، قـم   کرج، یر مانند تهران، در کالنشهرهاي مهاجرپذو گروه هاي مهاجر مانند کارگران مهاجر فصلی 

  .مورد استفاده قرار گیرد... و

 پیشنهادهاي پژوهش

  :نتایج پژوهش پیشنهادات زیر ارائه می شود بر اساسحال 

   اسـت ي غـرب کشـور   اسـتان هـا  با توجه به آنکه خاستگاه بخش مهمی از کارگران مورد مطالعـه ،

بیکـاري در ایـن    مسـئله ي ها کالن کشـور  پیشنهاد می شود که در برنامه ریزي ها و سیاست گذار

به  کارگران فصلی قرار گیرد تا در وهله اول از مهاجرت هاي بی رویه يمورد توجه بیشتر استان ها

  .شهر تهران جلوگیري شود
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 با آن مواجه انـد  -خودکشیو از جمله اعتیاد  –اي آتی آسیب هایی که خود کارگراندر پژوهش ه 

  .قرار گیرد يه بیشترمورد توج از سوي پژوهشگران

 توجه به آنکه بیشتر کارگران در بخش غیررسمی اقتصاد شهري مشغول به فعالیت اند، شهرداري  با

  .در نظر بگیرد.. تهران تسهیالت بیشتري براي آنها از جمله خوابگاه، بیمه و

 می شود  پیشنهاد ، صورت می پذیردکارگران فصلی برخوردهاي نامناسبی با  یبا توجه به آنکه گاه

  .نها بیشتر منعکس شودآو مشکالت  مسائلرسانه اي جمعی  در

    مطالعات نشان می دهد که بخشی از جرائم شهري توسط گروه هاي مهاجر انجـام مـی شـود. 

ئم که بخشـی از آن مربـوط بـه    انجام مطالعات بیشتر در این زمینه می تواند در کاهش این جرا

  .ست، کمک کندناجا

که انجام پژوهش درباره گروه هاي مهاجر جوان مانند کارگران به دلیل سختی زنـدگی  در نهایت باید گفت 

از طـرف   و ف، دسترسی به آنها قدري مشکل اسـت که از یک طر، بسیار مشکل است؛ چنان در شهر تهران

  .زمان و حوصله بسیار استصرف دیگر انجام مصاحبه با آنها نیازمند 
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Migration is one of the important social problems in Tehran. The article is to 
study negative effects of urban ecology on seasonal migrant youth’s tendency to 
crime and high risk behavior in Tehran. The theory framework is based on 
urban ecology of Chicago school and the research method is survey 
(questionnaire). Statistical population is all seasonal migrant youth that are 
living in Tehran temporarily. The descriptive findings showed that smoking, 
hookah and addiction are more common among seasonal migrant youth. 
According to the results, the differential association and social alienation with a 
correlation coefficient of ٠/٦٧٦ and ٠/٥٩٣ are of the strongest relation with the 
degree of vulnerability of seasonal migrant youth. The regression results 
indicated that independent variables explain ٦٢ percent of the variance of 
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dependent variable as tendency of seasonal migrant workers to crime and high 
risk behavior. The findings of this research can be effective in reducing the 
crimes of migrant youth. 

Key Words: Migration, Crime, High Risk Behavior, Urban Ecology, 
Urbanization and Youth 

 

 
 
 


