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چکیده
زمینه و هدف :حضور اتباع دیگر کشورها ،بخصوص اتباع جوامع مسلمان و همسایه ،به دلیل تشابه
فرهنگی و مذهبی میتواند همزیستی حسنه داشته باشد .هدف از این تحقیق تعیین فرصتها
وتهدیدهای اجتماعی ناشی از حضور اتباع افغانستانی در شهر پیشوا تهران است که به منظور حسن
سیاستگذاری دستگاههای اجرائی در حوزه اجتماعی انجام شده است که بتواند برای سایر مناطق
مشابه در کشور قابل تعمیم باشد.
مبانی نظري :در نظریه معروف به جذب و دفع 3که هربل 4مطرح کرده است( ،هربل،1938 ،
صص) 950-932؛ مهاجرت ناشی از عوامل دافعه در وطن و مبداء از یکسو و عوامل جذب کننده در
مقصد از سوی دیگر می باشد .در این میان ،طبق نظریه انطباق (بری ،2008 ،گاوروانی ،وانآرسدول،
هییر و اشیرمن )1991 ،وضعیت انطباق پذیری یا ناپذیری مهاجرین با جامعه میزبان بررسی شده
است .در این مطالعه بر این پایه در صدد بوده ایم تا دریابیم آیا جامعه مهاجر با جامعه مقصد ،انطباق
پذیری داشته است یا خیر؟ سپس آثار هر حالت بر مبنای آن کشف و تحلیل شود و راه کارهای الزم
در جهت سازگاری تشریح گردد.
روش :در این تحقیق از روشهای کتابخانهای ،میدانی ،تحلیل پرسشنامه ،آمار توصیفی و استنباطی
استفاده شده است .سؤاالت پرسشنامه به روش معادالت ساختاری برای دو گروه ایرانی و اتباع مورد
بررسی قرار گرفته است .برای این کار از نرمافزار  AMOSاستفاده و سپس مقدار  CVRمحاسبه
شد.
يافتهها :یافتههای تحقیق نشان میدهد که جمع قابل توجه و نزدیک به اکثریت جامعه میزبان به
این قائل هستند که اهالی افغانستان (جامعه مهمان) تأثیر منفی اجتماعی و فرهنگی در محل و
منطقه زندگیشان نداشتهاند .جمعیت قاطع ایرانی ها تأئید کردهاند که اختالف رفتاری چندانی و غیر

 1استادیار دانشگاه پیام نور ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،گروه اقتصاد ،ایران ،تهران
 2کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور  ،ایران ،تهران
. Pull and push Theory 3
. Herbele 4
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قابل جمعی با جامعه افغانستانی در ایران ندارند و استعداد همگرائی وجود دارد .آمار بزهکاری در
جامعه مهمان در مقایسه با بزهکاری جامعه میزبان بسیار کمتر است .حسن رفتارهای پرنگ و رضایت
بخشی نیز از آنها ساطع گردیده است .به عنوان آمار شهدای مدافعین حرم در دهه اخیر می باشد.
نتیجهگیري :این تحقیق نشان میدهد که اکثر مهاجرین افغانستانی در ایران قشر زحمتکش،
معتمد و مثمرثمر در جامعه میزبان بودهاند .این تحقیق ثابت کرده است که حضور اتباع افغانستانی
آمار بزهکاری را بیش از سطح مورد انتظار باال نبرده است و شاخص آن از جامعه ایرانی کمتر است،
اما ذهنیت اغلب مردم خالف آن را بازگو میکند.
كلید واژهها :اتباع افغانستانی ،مهاجرت ،پیامد اجتماعی ،هنجارها ،استان تهران ،پیشوا.
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مقدمه
مهاجرت نوعی رفتار آگاهانه است که میتواند به انگیزههای مختلف از جمله یافتن کار ،ادامه تحصیل
و برخورداری از رفاه یا گریز از جنگ و ناامنی انجام شود .پدیده مهاجرت مردم افغانستان به کشورهای
همسایه ،به ویژه ایران ،یکی از شکلهای مهاجرت بینالمللی است که در دههای اخیر روند صعودی
داشته است .این نوع از مهاجرت از نظر عوامل اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی متعدد قابل توجه است )
جمشیدیها و عنبری ،1383،ص.)15
مهاجرت به خودی خود نه تنها یک مشکل اجتماعی نیست بلکه حتی میتواند راه حلی برای
بحرانهای جمعیتی محسوب شود .مهاجرت میتواند اضافه جمعیت را از نقطهایی به خارج از آن
هدایت کند ،نیروی کار اضافی و بیکار را به سرزمینهای نیازمند سوق بدهد ،عدم تعادلهای
ساختاری جمعیت را مرتفع کند ،از طریق جذب قسمتی از دستمزد کارگران شاغل در خارج ،در
ایجاد تعادل ارزی موثر افتد و موجبات جذب سرمایه و انتقال فناوری را به داخل فراهم کند و از
این طریق ایجاد و تقویت روحیه جدید تولید ،رقابت و بهبود وضع موجود را امکان پذیر سازد (زنجانی،
 ،1391ص .)1
در میان مسایل مختلف مربوط به مهاجرت ،شناخت افکار عمومی شهروندان نسبت به مهاجران
دارای اهمیت است؛ زیرا به مدیران و مجریان کمک میکند تا از شیوه تفکر افراد درباره موضوعات
مشخص مطلع شده و در صورت نیاز برنامههایی را برای تغییر نگرش آنان طراحی کنند .به دلیل هم
مرز بودن و تناسب فرهنگی ،ایران یکی از مهمترین کشورهای پذیرای مهاجران و پناهندگان افغانی
است .با توجه به سابقه طوالنی مهاجرت افغانستانیها به ایران و جمعیت قابل توجه آنها ،بررسی
تغییر در وضعیت افغانستانیها در ایران از اهمیت خاصی برخوردار است (محمودیان ،1386 ،ص .)32
جامعه شناسان با توجه به قوت جامعه میزبان و ضعف جامعه میهمان در مجموع و نه به صورت
موردی ،معتقدند هر چه مها جران ارتباط بیشتری با جامعه مقصد داشته باشند ،وضعیت آنها به
جامعه مقصد شبیهتر خواهد بود .به صورت موردی ممکن است در زمینهای و در مکان خاصی رفتار
مهاجر گام به گام تعمیم یابد و فضای غالب شود .مثالٌ در روستا یا شهر کوچکی سبک کشاورزی و
کار مهاجر بر سبک میزبان غالب شود و متأثر از آن به روش مهاجرین کار انجام شود (قاسمی1389 ،
ص .)59
مهاجرت ،بافت جمعیتی طرفین را تغییر می دهد .مهاجرت معمو ٌال موجب رشد جمعیت در جامعه
مقصد و کاهش آن در مبدأ میشود .مگر آن که جذب و مهاجرپذیری در مبداء نیز وجود داشته باشد
و مقصد نیز مهاجرفرست باشد و برآیند این تغییرات غیر از این را نشان دهد .تغییر در ترکیب جمعیت
بر حسب سن ،جنس ،قومیت و سایر ویژگیها از جمله تغییرات سیاسی و تخصصی در مبدأ و مقصد
از آثار دیگر مهاجرت است .همه این تغییرات به حجم و سرعت جریانهای مهاجرتی و ویژگی مهاجران
و عکسالعمل جامعه مهاجرفرست و مهاجر پذیر وابسته است .مهاجرت میتواند تکثرگرایی فرهنگی
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و حتی اقتصادی (صنفی) و سیاسی را در جامعه مقصد تقویت کند و همچنین راهی برای جابجائی و
انتقال هنجارها ،ارزشها ،و الگوهای رفتاری باشد (زنجانی ،1394 ،ص .)12
بررسی آثار متقابل جامعه مهاجر افغانستانی در منطقه شرق استان تهران که جمعیتی قابل توجه
دارد و از سه میلیون نفر ،حدود ششصد هزار نفر را به خود اختصاص داده است ،در خور توجه خاص
است .رویکرد علمی به این موضوع ایجاب میکند که در قالب فکری مدون به این تحقیق پرداخت.
لذا رویکرد علمی از نگاه اجتماعی به موضوع مهاجرت بطور خاص شده است .در اینجا آثار اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی در زیر مجموعه امور اجتماعی تلقی شده است و منظور از مهاجرت خاص ،مهاجرت
از یک کشور به کشوری دیگر با ویژگی های مشترک در دین ،فرهنگ و زبان از یکسو و همسایه بودن
از سوی دیگر است که آن را او ًال از مهاجرتهای درون کشوری جدا میکند و در ثانی از مهاجرتهای
از نوع هجرت از جوامع درحال صنعتی شدن به صنعتی شدهها تفاوت قائل میشود ،حتی از هجرت
اختیاری به اجباری کشانده است.
آثار مهاجرت اتباع بیگاانه به ویژه افغانستانیها از جنبههای اقتصادی ،اجتماعی ،امنیتی ،و فرهنگی
مورد بررسی محققین زیادی قرار گرفته است در این بخش فقط به برخی از تحقیقاتی که آثار
اجتماعی مهاجرت افغانستانیها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهاند اشاره میشود:
توسلی نائینی )1384( ،معتقد است به دلیل تحوالت منطقهای و تغییرات حاکمیتی و
همبستگی مذهبی و همچنین عدم نظارت دقیق بر مرزهای طوالنی کشور ،تعداد بیشماری از اتباع
کشور همسایه بدون رعایت مقررات وارد کشور شدند .ضمناً بسیاری از این مهاجرین در چارچوب
ظاهرا مقررات بینالملل و کمسیار عالی پناهندگان این سازمان قرار میگیرند ،زیرا ایران کنوانسیون
 1951مربوط به وضع پناهندگان و پرتکل  1967آن را در سال  1355پذیرفته است ،لیکن مشکل
در مواردی بروز میکند که بسیاری از آنان بدون اطالع دولت ایران به صورت غیر مجاز وارد کشور
شدهاند و حضور آنان تبعات منفی در رابطه با اجرای قانون ورود و اقامت اتباع و قوانین مرتبط با
تابعیت ،ازدواج غیر قانونی با زنان ایرانی ،اشتغال غیر مجاز و به دنبال عدم استفاده از فرصتهای
قانونی مثل بیمه درمان و به دنبال داشته است.
جمشیدی و علی بابایی ( )1390در تحقیقی به این نتیجه رسیدهاند که جمهوری اسالمی ایران
نباید نسبت به بازگشت مهاجرین افغانستانی به کشورشان خصوصا افرادی که از نظر اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی و مذهبی ضعیف ،بیپناه و مستحق کمک محسوب میشوند ،سیاست تنبیهی و
تحمیلی و یا هر دو را اعمال کند .همچنین بر این باور هستند که ایران باید در جهت اعاده آرامش
و صلح در افغانستان تالش کند .عالوه بر آن ایران میتواند سیاست اعزام مهاجرین به کشورهای
ثالت مهاجرپذیر را نیز دنبال کند ،به خصوص برای جوانان افغانستانی تحصیل کرده که امکان داشتن
شغل مناسب در ایران برای آنها فراهم نیست.
زرقانی ،قنبری و رضوی نژاد ( )1396نتیجه گرفتهاند که سازمانهای مختلف مربوط به موضوع،
مانند وزارت کشور ،نیروی انتظامی ،مسکن و شهرسازی و سایر ،به گونهای برنامهریزی و رفتار کنند
تا مهاجران کمتر در معرض ارتکاب جرم ،قاچاق و سوءاستفاده اطالعاتی بیگانگان قرار گیرند .به

5

فصلنامه علمی دانش انتظامی شرق تهران

تعبیر دیگر وجود بعضی خطاها را ناشی از کم توجهی جامعه میزبان به ضروریات زندگی جامعه
مهاجر میپندارند .همچنین تغییر بافت کالبدی شهرها و روستاها از نظر حاشیهنشینی ،بعالوه
ازدواجهای غیر قانونی و تغییر هرم سنی جمعیت دقت شود تا تحت تأثیر نابسامانی سیاستگذاری ما
و موجب نابهنجاری قرار نگیرد.
برخی از مطالعات دیگر در مورد بررسی آثار اجتماعی مهاجران افغانستانی در ایران به طور فشرده به
این قرار است:
بداغی( )1383تبعات ازدواج اتباع و تابعیت زن ایران؛ جمشیدیها و عنبری ( )1383تعلقات
اجتماعی و اثرات آن بر بازگشت مهاجرین افغانی؛ محمودیان ( )1384مهاجرت افغانها به ایران
:تغییر در ویژگیهای اقتصادی اجتماعی و جمعیتی و انطباق با جامعه مقصد؛ شاطریان و گنجی پور
( )1389بررسی تاثیر مهاجرت افغانها بر شرایط اقتصادی و اجتماعی شهر کاشان؛ وثوقی و محسنی
( )1395بررسی نگرش شهروندان مشهدی نسبت به مهاجرین خارجی مقیم مشهد؛ اخالص پور
( )1395آسیبشناسی حضور اتباع بیگانه در استان کرمان و تأثیرات آن بر امنیت؛ سجادپور و جمالی
سوسفی ،ابراهیم ( )1395زنان افغان مهاجر و چالشهای بازگشت به وطن (مطالعه موردی :زنان
مهاجر افغان ساکن شهر مشهد)؛ اعظمآزاده و مظفری ( )1396طرد اجتماعی زنان ایرانی ازدواج
کرده با اتباع خارجی (عراقی -افغانی) و عوامل مؤثر بر آن.
تقریباً در قریب به اتفاق این تحقیقات از روش میدانی و تحلیل پرسشنامه در جهت رسیدن به
اهداف تحقیق استفاده شده است .هیچ یک از پژوهشهای مورد مالحظه قرار گرفته ،در حوزه
موضوعی و مکانی این نیست .صرفاً به دلیل نزدیکی موضوع ،به بعضی از موارد اشاره شده است.
سئواالت اصلی تحقیق:
آیا اتباع (عمدتاً مهاجرین افغانستانی) در استان تهران روند هماهنگ شدن یا سازگار نشدن با
جامعه میزبان را طی می کنند؟ آیا حضور آنها سبب رشد انحرافات اجتماعی شده است؟ نقش سازنده
آنها چگونه است؟
فرضیهها:
اتباع (عمدتاً مهاجرین افغانستانی) در استان تهران رفتاری هماهنگ و سازگار با جامعه میزبان دارند.
حجم انحرافات اجتماعی که از آنها ساطع می شود نسبت به جمعیت شان قابل اغماض است و نقش
سازنده قابل قبولی دارند.
مبانی نظري تحقیق
معموالٌ جامعه شناسان در بررسی تأثیر مهاجرت بر رفتار و وضعیت مهاجران و حتی بر جامعه
میزبان ،از نظریه چگونگی انطباق بیشتر از سایر نظریات استفاده کردهاند .بر طبق آن ،همانطور که
مهاجران با جامعه مقصد انطباق پیدا میکنند ،رفتار و وضعیت آنها بیشتر به جامعهء میزبان نزدیکتر
میشود .انطباق به معنای فرایندی است که از طریق آن یک فرد یا یک گروه رفتار خود را برای
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هماهنگی با محیط اجتماعی ،یعنی گروههای دیگر یا جامعه کل تنظیم میکند .واژه انطباق را در
ارجاع به راهبردهای اتخاذ شده طی فرایند فرهنگپذیری و نتایج آن به کار میبرند .رویکرد فکری
به پدیده انطباق ،تغییر در هر دو گروه مهاجر و میزبان را مد نظر دارد ،اما به دلیل توان مسلط گروه
میزبان ،تغییرات و تأثیرپذیری در گروه مهاجر بیشتر مورد مطالعه قرار میگیرد (بری ،1999 ،5ص
 .)4برای سنجش انطباق از متغیرهای مختلفی نظیر طول دوره اقامت ،میزان برون ازدواجی ،میزان
تسلط به زبان جامعه مقصد ،اندازه انزوا طلبی یا رابطهمداری ،میزان تشابه رفتارها و ساختارهای
شغلی و آموزشی مهاجران با ساختارهای مشابه جامعه مقصد ،درجه رضامندی از جامعه مقصد و
میزان ارتباط با جامعه مبداء استفاده میشود( ،گاوروانی ،وانآرسدول ،هییر و اشیرمن ،1991،ص
.)9
منظور از انطباقپذیری 6نوعی تغییرپذیری مثبت است ،در مورد موضوع این تحقیق ،یعنی جمعیت
مهاجر بتواند خود را از نظر اشتغال متناسب با نیاز بازار کار مقصد کند 7و حتی آدابرفتار اجتماعی
وفق دهد (بری ،2008 ،ص  . )18به همین ترتیب ،جامعه میزبان نیز بتواند درک درستی از شرایط
مهاجرین داشته باشد ،انتظارات خود را با شرایط آنها تطبیق دهد و در تعامالت از خود انعطاف
نشان دهد .اگر انطباقپذیری نباشد ،تعارضات پدید میآید ،طرد و جدائی مشکلآفرین میشود و
آرامش دو طرف آسیب میبیند و فعاالن حوزه امنیت نگران اصطکاک از جمله نزاع و درگیری
میشوند .انطباق و تغییرپذیری ،با رفتار عقالنی و اخالقی همراه است ،با تعصب و حفظ وضع موجود
سازگار نیست .تحمل دگراندیشی و دگررفتاری میخواهد و نظایر اینها ،کَذَلِکَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْ
لکَ فِی قَرْیَةٍ مِنْ َنذِیرٍ إِلَّا قَالَ مُتْ َرفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَا َءنَا عَلَى ُأمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِ ِهمْ مُقْتَدُونَ 8 .جوامع
توسعه نیافته در این زمینه با موانع جدی مواجه هستند .بخصوص اگر دو طرف ،یعنی مردم مهاجر
و بومی به رشد الزم نرسیده باشند ،در آن صورت هر یک به سبک و سیاق زندگی اجتماعی خود
اصرار میورزد و نمیتوان انتظار همزیستی مسالمت آمیز را داشت ،به همین دلیل بعضی جوامع
نسبت به مهاجرین رفتارهای ناپسند و بعضاً خشن از خود نشان میدهند .این وضعیت در حوزههای
مختلف میتواند خود را نشان دهد ،مثالً اگر خانوار جامعه میزبان ،برای تعمیرات و ساخت و ساز به
نیروی کار مهاجر اعتماد نکند یا به هر دلیل کار نسپارد ،اشتغال آنها با بحران مواجه میشود .این
ناسازگاری ، 9تبعات زیادی دارد .فرضاً هرگاه مهاجرین نتوانند اشتغال مناسب یابند و نتوانند تنظم
تخصص و کار خود را با نیاز بازار تطبیق دهند ،سبب بیکاری یا کماشتغالی میشوند و دستگاههای
تأمین اجتماعی به مفهوم عام آن بیشتر مکلف به پوشش نیازهای ضروری و فقرزدائی میشوند .اگر
Berry, 1999. 5
Adaptability or Associability. 6
Workload. 7
 . 8زخرف23 /
nconsistency. 9
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طرفین ضوابط زندگی جمعی را رعایت نکنند ،سازوکار نابهنجاری ناخواسته جاری میشود ،شدت
آن به گستره موضوع مربوط خواهد شد .لذا باید ضوابط زندگی اجتماعی رعایت شود.
مسلماً اکثر مهاجرین عالقهمند هستند در موطن خویش که دارای اموال و ملک هستند زندگی
کنند ،اما عدم امنیت ،آنها را به جاهای دیگر میکشاند و پس از مدتی ممکن است وابستگی در
مقصد پدید آید ،بخصوص برای کسانی که در مبداء شرایط اقتصادی -اجتماعی مناسبی نیز نداشتهاند.
همانطور که اشاره شد ،نزدیک به نیمی از نیروی کار کشور افغانستان یا مطلقاً بیکارند و یا به کار
محدود و اندکی دسترسی دارند و هر ساله به آنها افزوده میشود .متأسفانه اقدام فراگیری در زمینه
کارآفرینی و اشتغال زایی در افغانستان صورت نگرفته است ،بخصوص در حوزه صنعت ،تالش ها بسیار
ضعیف است .با توجه به وجود تفرقه و معضالت دیگری مانند دخالتهای کشورهای دیگر که در
حاکمیت افغانستان داشته اند ،نتوانسته به مسئولیتهای خود در قبال حمایت از بیجاشدگان داخلی
و کمک به آنها موفق عمل کند و به نیازمندیهای همه بیجاشدگان داخلی پاسخ دهد .کمکهایی
که به بخشی از بیجاشدگان صورت گرفته نیز محدود بوده است و تنها میتواند اقدام حمایتی بسیار
آنی و کوتاه مدت به حساب آیند ،نه بیشتر؛ به نیازمندیهای دراز مدتتر بیجاشدگان از قبیل تأمین
مسکن ،دسترسی به آموزش و پرورش ،پوشش صحت و حراست از محیط زیست و تأمین امنیت
توجه مؤثر صورت نگرفته است.
پس آن چه مهاجرت مردم افغانستان را عمدت ٌا توجیه میکند ،وجود خشونت و عدم امنیت ،بطور
کلی عدم شرایط مطلوب زندگی مانند فراهم نبودن بهداشت و درمان و آموزش های سطح باال ،وجود
فقر و عدم امکان اشتغال و کسب درآمد در سطح الزم ،بعالوه عدم وجود محیط فرهنگی دلخواه از
نظر ایدئولوژی است که مجموعاٌ دافعه مبداء و جاذبههای مقصد با ضریب اهمیتهای متفاوت ،اما
مؤثر و تعیین کننده (با توجه به ارزشها و باورها) را سبب شدهاند .در نظریه معروف به جذب و
دفع 10که توسط هربل تبیین شده است( ،هربل ،1938 ،صص)950-932؛ مهاجرت ناشی از عوامل
دافعه در وطن یا مبداء از یکسو و عوامل جذب کننده در مقصد از سوی دیگر می باشد (موبوگنج،
 ،1372ص .)149در این مطالعه بر این پای ه تحقیق صورت گرفته است .مع الوصف از سایر نظریات
در همین چارچوب استفاده شده است که در ادامه بطور خالصه جمع بندی شده است .با نگاه کلی
به نظریات مطرح شده در خصوص مهاجرت میتوان گفت سه دسته جلب توجه میکند:
 )1طبق نظریه ذوب یا جذب (بری ،2008 ،گاوروانی ،وانآرسدول ،هییر و اشیرمن ،)1991 ،مهاجرت
موجب تغییرات اجتماعی و اقتصادی در مهاجرین میشود و معتقد است که در کشور مقصد ،مهاجر
در نظام ارزشی مسلط تحلیل می رود و از طریق تعامالت فراوان با اجزای جامعه مقصد ،سازگاری
مییابد و مشکلساز نخواهد بود .گاهی تداخل یکباره فرهنگی و تبعات آن نیز با جداسازی محل
زندگی مهار میشود .در این نوع سیاستگذاری به کارکردهای مثبت بیشتر از آثار منفی مهاجرت
توجه میکنند .جوامع مبداء و مقصد نیازهای خود را پوشش میدهند و هیچ یک مزاحم نیستند.
. Pull and push Theory 10
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 )2مطابق نظریه تضاد (اشیرکن ،)2005 ،نگاه منفی بر مثبت غلبه دارد .این نظریه مهاجرت را حاصل
ساختارهای نابرابر اجتماعی در نظام بینالملل میداند که منجر به انتقال سرمایه انسانی و اجتماعی
از کشورهای مشکلدار به سمت کشورهای با ناهنجاری کمتر میشود .در این نوع نگاه کشورهای
مبداء با از دست دادن منابع انسانی کارآمد ،ضعیفتر میشوند و کشورهای مقصد با جذب منابع
انسانی توانمند ،بیشتر بهبود مییابند و پیشرفت میکنند.
 )3از طریق نظریه تلفیق (برجاس )2002 ،نگاه بینابین پدید می آید .مهاجرت از این دیدگاه علل
چندگانه دارد و با توجه به کیفیت توزیع جغرافیائی و اجتماعی مهاجرین ،سازگاری یا ناسازگاری
آنها با جامعه میزبان تحلیل می شود .درواقع بستگی به شرایط و نیاز مبداء به عنوان جامعه مهاجر
فرست ،همچنین مقصد به عنوان مهاجرپذیر؛ کیفیت مهاجرت تحلیل میشود .در چنین نگاهی ،گاهی
نتیجه مهاجرت از جائی به جائی مطلوب است و دو جامعه سود میجویند و گاهی عکس آن روی
ال مهاجرت ترکیب
میدهد .آثار فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی در هر دو جامعه قابل بررسی است .مث ً
اقشار و صنوف را تغییر میدهد .بافت جدیدی حاصل میشود .لذا مدیریت آن در هر دو سو حائز
اهمیت است.
مهاجرت از یک سو ،ضمن آن که میتواند موجب رشد و شکوفایی کشورهای مبدا و مقصد شده و
نوع تبادل فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی مثبت را به وجود میآورد و از سوی دیگر ،به طور عکس
میتواند سبب رشد جمعیت ،افزایش بیکاری ،بروز ناامنی و به طور کلی موجب ایجاد مشکالتی
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی میشوند ،بستگی به مدیریت اجتماعی و شرایط قهری ،دو جنبه آثار
مثبت و منفی می تواند در پی داشته باشد.
نظام های اجتماعی طرفین (مهاجر و بومی) که این پدیده (آثار) را به درستی شناسایی و با
برنامهریزی های منطقی و علمی به صورت از پیش تعیین شده با آن مواجه میشوند ،به عنوان یک
فرصت از آن استفاده میکنند؛ اما نظامهایی که با این پدیده به طور انفعالی و بدون برنامهریزی
درست برخورد می کنند ،به حیث یک چالش مهم مطرح میشوند .بنابرین جابجاییهای انسانی دارای
آثار مثبت و منفی میباشد .برای مدیریت بهتر و بررسی پیامدهای آن( فرصتها و چالشها) نیاز به
انجام برنامههای تحقیقی ،سمینارها و کنفرانسهای علمی بوده و استفاده از تجربیات و آگاهی آنان
نیز یکی از نیازهای مهم در این راستا است.
در این پژوهش پس از بررسی عوامل مهاجرت از دیدگاه صاحب نظران ،آن نظریات مورد نقد و بررسی
قرار گرفت و نظر اصالحی و جایگزین مطرح شد .لذا میتوان ادعا کرد ،این تحقیق در چارچوب
مطالعات نظری ،توانسته است که نظریه مهاجرت را اصالح و تکمیل کند.
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روش تحقیق
در این تحقیق از روشهای کتابخانهای ،میدانی و تحلیل پرسشنامه ،آمار توصیفی و استنباطی،
استقراء و قیاس منطقی استفاده شده است .سئواالت مهمی در پرسشنامه طراحی و در اختیار دو
جامعه مورد اشاره قرار داده شد .گاه به منظور صحتیابی ،توزیع پرسشنامه تکرار و در مناطق مختلف
باز توزیع شده است .تحلیل پرسشنامه به صورت توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی) انجام گرفت.
روش استنباطی روش وابسته به رگرسیون این حسن را دارد که به پیشبینی شرایط آینده به ما
کمک شایان توجهای میکند .از طریق آن میتوان روند آتی را تخمین زد و به سیاستگذاران از قبل
اطالعات الزم را در خصوص شکلگیری اوضاع بعدی انعکاس داد.
سؤاالت پرسشنامه به روش معادالت ساختاری برای دو گروه ایرانی و اتباع مورد بررسی قرار گرفته
است .برای این کار از نرم افزار  AMOSاستفاده شد .ابتدا سؤاالت بر اساس متغیرهایی منطبق با
محتوای سواالت انتخاب شدند ،آنگاه در قالب پرسشنامهای در اختیار تعدادی از خبرگان ،در اینجا
 10نفر از خبرگان ،قرار داده شد و از آنها خواسته شد تا نسبت به هر سؤال بر اساس طیف سه
قسمتی «ضروری است» ،مفید است ولی «ضرورتی ندارد» و «ضرورتی ندارد» نظر خودشان رااعالم
نمایند .سپس مقدار  CVRبر اساس فرمول زیر محاسبه شد.
تعداد کل متخصصین
𝟐

−تعداد متخصصینی که گزینه ضروری را انتخاب کرده اند
تعداد کل متخصصین

= CVR

𝟐

يافتههاي تحقیق
با استفاده از آمار استنباطی
در آمار استنباطی 11محقق با استفاده از اعداد استخراج شده از جامعه نمونه ،آمارهها را محاسبه
کرده و با کمک تخمین یا آزمون فرضیه آماری ،آمارههای منتج از جامعه نمونه را به کل جامعه
تعمیم میدهد.
آزمون مطلوب بودن برازش پرسشنامه جامعه میزبان
شاخصهای مناسب بودن برازش که در این بخش بررسی میشوند ،عبارتند از :شاخصهای GFI
و  .AGFIشاخص  ،RMSEAآماره خیدو ،شاخص  NFIو  .CFIسطح مرزی این شاخصها به
صورت جدول ( )1میباشد.

. Inferential 11
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جدول  -1شاخصهاي خوبی برازش
شاخص

مقدار

GFI
AGFI
RMSEA

0/98
0/95
0/06
123/5
0/93
0/91

آماره خیدو
NFI
CFI

همان طور که مالحظه میشود ،مقادیر شاخصهای  GFIو  AGFIو  NFIو  CFIباالتر از  0/9به
دست آمده است .بنابراین این شاخصها برازش قابل قبول مدل را نشان میدهد .مقادیر RMSEA
برابر  0/06است که حاکی از برازش قابل قبول مدل میباشد .مقدار خیدو نیز برابر  123/5است که
در سطح کوچکتر از  p<0.1معنادار میباشد .این آماره حاکی از این است که ماتریس واریانس-
کوواریانس مشاهده شده و برآورد شده متفاوت هستند .این آماره متأثر از حجم نمونه میباشد ،اغلب
از تفسیر مستقیم این آماره خودداری میشود .نسبت این آماره بر درجه آزادی کوچکتر از  3است و
برازش خوب مدل را نشان میدهد .در مجموع تمامی شش شاخص ذکر شده تناسب مدل را تأئید
نموده اند؛ بنابراین مدل ساختاری پژوهش از نظر شاخصهای برازش مناسب هستند و همه عاملهای
مطرح شده میتوانند در مدل ساختاری پژوهش حضور و نقش توضیح دهندگی داشته باشند (جدول
.)2
جدول  -2معناداري بارهاي عاملی
سوال

بار عاملی

سطح معنیداري

آماره t

جدول 3
جدول 4
جدول 5
جدول 6
جدول 7
جدول 8
جدول 9

1/00
0/33
-1/37
0/37
-1/12
-0/80
-0/67

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

7/18
7/66
5/76
7/65
6/37
7/21
7/33

همان طور که در جدول  2مالحظه میشود ،سطح معناداری در همه سؤاالت کمتر از  0/05است و
بنابراین همه بارهای عاملی در سطح احتمال  5درصد (سطح اطمینان  95درصد) از نظر مبانی آماری
معنادار میباشند .آمارههای  tبرای هر یک از عوامل یا گویهها نیز بیش از حد مرزی یعنی  2هستند
و در نتیجه تأئید شدهاند (در منطقه بحرانی قرار نگرفته اند) .بار عاملی نیز در ذیل هر جدول به نوعی
تشریح شده است .در واقع اعداد که به صورت ضریب اهمیت یا نقش در ستون دوم آمده اند ،نشان
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می دهد که عوامل ذکر شده در سوال ،در مقایسه با یکدیگر گویای چه سطحی از تأثیر مثبت یا
منفی هستند .فرضاٌ می توان تأثیر چهار و پنج را در مقایسه با سوم به راحتی مالحظه کرد.
پرسشنامه میزبان
پرسشنامههای مربوط به جامعه میزبان در جدولهای زیر (جدولهای  3تا  )9نمایش داده شده است:
جدول  -3حضور كارگران افغانستانی باعث كاهش فرصتهاي شغلی در اين منطقه شده است.
مقادير /عناوين
کامال مخالف
مخالف
ممتنع
موافق
کامال موافق
تعداد کل آرا

فراوانی
(تعداد)
16
59
12
13
20
120

به درصد
13/3
49/2
10/0
10/8
16/7
100/0

درصد
تجمعی
13/3
62/5
72/5
83/3
100/0

مطابق جدول  3حدود  %63از جامعه کارگری جامعه میزبان معتقدند که جامعه کارگری مهمان
برای اشتغال آنها مشکل ایجاد نکرده است .این رأی بطور عجیبی با آرای کارگران افغانستانی یعنی
جامعه کارگری مهمان همخوانی دارد.
جدول  -4حضور فرزندان افغانستانی در مدارس دولتی موجب نارضايتی والدين
ايرانی میشود.
مقادير /عناوين فراوانی

به درصد درصد

(تعداد)
کامال مخالف
مخالف
ممتنع
موافق
کامال موافق
تعداد کل آرا

12
33
36
17
19
120

تجمعی
12/5
27/5
30/0
14/2
15/8
100/0

12/5
40/0
70/0
84/2
100/0

مطابق جدول  4اکثریت خانوادههای ایرانی قائل به عدم رضایت خود به هم مدرسه بودن فرزندان
شان با فرزندان مهاجرین نیستند ،در واقع معتقدند حضور فرزندان آنها بر کیفیت رفتاری یا درسی
تأثیر منفی نگذاشته است .شایان ذکر است ،هر چه ماندگاری طوالنی و به چند نسل برسد (چند

حق تحلیل پیامدهاي اجتماعی ناشی از حضور اتباع افغانستانی در استان تهران

12

دهه) ،تفاوت غیر قابل اغماضی مشاهده نمیشود ،چون طبق نظریه همانندی ،در طول زمان رفتارها
به همگرائی و تطبیق میرسند.
جدول  -5حضور افغانستانیها هیچ اثر منفی فرهنگی بر منطقه نداشته است.
مقادير /عناوين فراوانی

به درصد درصد

(تعداد)
کامال مخالف
مخالف
ممتنع
موافق
کامال موافق
تعداد کل آرا

17
29
20
33
21
120

تجمعی
14/2
24/2
16/7
27/5
17/5
100/0

14/2
38/3
55/0
82/5
100/0

مطابق جدول  5جمع قابل توجه و نزدیک به اکثریت ( )17.5% + 27.5%و توجه به آرای ممتنع،
ایرانیها به این قائل هستند که اهالی افغانستان تأثیر منفی فرهنگی در محل و منطقه زندگی
نداشتهاند.
جدول  -6افغانستانی در ادارات رشوه پرداخت میكنند و محیط اداري را آلوده میكنند
مقادير /عناوين فراوانی

به درصد درصد

(تعداد)
کامال مخالف
مخالف
ممتنع
موافق
کامال موافق
تعداد کل آرا

15
20
25
28
32
120

تجمعی
12/5
16/7
20/8
23/3
26/7
100/0

12/5
29/2
50/0
73/3
100/0

مطابق جدول  6اکثریت جامعه میزبان ،نزدیک به  %70با احتساب رای ممتنع ،معتقد نیستند که
جامعه کارگری یا خانوار مهاجر برای امور اداری یا کاری از روش های غیر مجاز استفاده میکند.
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جدول  -7دولت و ملت میزبان خوبی براي افغانستانیها باشند و مانند شهروند برخورد كنند.
مقادير /عناوين
کامال مخالف
مخالف
ممتنع
موافق
کامال موافق
تعداد کل آرا

فراوانی

به درصد

(تعداد)

3/3
3/3
15/0
43/3
35/0
100/0

4
4
18
52
42
120

درصد
تجمعی
3/3
6/7
21/7
65/0
100/0

مطابق جدول  7اکثریت قاطع جامعه میزبان نسبت به رسیدگی حاکمیت به امور جامعه مهمان
نظر مثبت دارد .این نظر ،حتی میتواند عدم نقش منفی فرهنگی جامعه مهمان را نیز تأئید کند.
جدول  -8روش زندگی افغانستانیها شبیه ايرانیها است و مشکلی با آنها نداريم.
مقادير /عناوين فراوانی

به درصد درصد

(تعداد)
کامال مخالف
مخالف
ممتنع
موافق
کامال موافق
تعداد کل آرا

6
5
16
60
33
120

تجمعی
5/0
4/2
13/3
50/0
27/5
100/0

5/0
9/2
22/5
72/5
100/0

مطابق جدول  8جمعیت قاطع ایرانی ها تأئید کردهاند که اختالف رفتاری چندانی و غیر قابل جمعی
با جامعه افغانستانی در ایران ندارند و استعداد همگرائی وجود دارد.
جدول  -9حضور افغانستانیها هزينه مادي و معنوي شهروندان ايرانی را بیشتر نکرده
است.
مقادير /عناوين فراوانی

به درصد درصد

(تعداد)
کامال مخالف
مخالف
ممتنع
موافق
کامال موافق
تعداد کل آرا

2
7
19
44
48
120

تجمعی
1/7
5/8
15/8
36/7
40/0
100/0

1/7
7/5
23/3
60/0
100/0
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مطابق جدول  9اکثریت قاطع ایرانیها معتقدند که حضور جامعه مهمان هزینه مادی و معنوی برای
آن ها را سبب نشده است .یعنی به عنوان مثال ،نه آسیب اقتصادی و نه فرهنگی زده است .پاسخ به
چندین سوال مرتبط ،همسنخ هستند و در تعارض نمیباشند .این سنخیت گویای راستگرائی در
پاسخها است.

آزمون مطلوب بودن برازش پرسشنامه جامعه مهمان
شاخصهای مناسب بودن برازش که در این بخش بررسی میشوند ،عبارتند از :شاخصهای  GFIو
 .AGFIشاخص  ،RMSEAآماره خیدو ،شاخص  NFIو  .CFIمقدار این شاخصها به صورت
جدول ( )10میباشد.
جدول -10شاخصهاي خوبی برازش
شاخص

مقدار

GFI
AGFI
RMSEA

0/98
0/96
0/06
494/31
0/94
0/92

آماره خیدو
NFI
CFI

همانطور که مالحظه میشود ،مقادیر شاخصهای  GFIو  AGFIو  NFIو  CFIباالتر از مقدار
سطح معیار یعنی  0/9به دست آمده است .بنابراین این شاخصها برازش قابل قبول مدل را نشان
میدهد .مقادیر  RMSEAبرابر  0/06است که حاکی از برازش قابل قبول مدل میباشد .مقدار
خیدو نیز برابر  494/31است که در سطح کوچکتر از  p<0.1معنادار میباشد .این آماره حاکی از
این است که ماتریس واریانس-کوواریانس مشاهده شده و برآورد شده متفاوت هستند .این آماره متأثر
از حجم نمونه میباشد ،البته اغلب از تفسیر مستقیم این آماره خودداری میشود .نسبت این آماره بر
درجه آزادی کوچکتر از  3است و برازش خوب مدل را نشان میدهد .در مجموع تمامی شش شاخص
ذکر شده مطلوب بودن مدل را تأیید کردند؛ بنابراین مدل ساختاری پژوهش به لحاظ شاخصهای
برازش مناسب هستند و تمامی عاملهای مطرح شده میتوانند در مدل ساختاری پژوهش مجتمع
شوند و از آنها برای تحلیل رفتار ساختارمند استفاده کرد و بر مبنای آن سیاستگذاری کرد (جدول
.)11
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جدول  -11معناداري بارهاي عاملی
سوال

بار عاملی

سطح معنیداري

آماره t

جدول 12
جدول 13
جدول 14
جدول 15
جدول 16

0/35
1/51
1/01
1/04
2/66

0/001
0/001
0/00
0/00
0/00

2/653
3/032
3/256
3/138
3/968

همانطور که در جدول مالحظه میشود ،سطح معناداری در همه سؤاالت کمتر از  0/05است و
بنابراین همه بارهای عاملی در سطح احتمال  5درصد (سطح اطمینان  95درصد) به لحاظ آماری
معنادار میباشند.
شایان ذکر است که همه سؤاالت پرسشنامه از اتباع به روش عاملی تحلیل شدهاند ،ولی در اینجا
بعضی از سؤاالت به صورت برگزیده نیز تشریح میشوند .در ذیل جدول بار عاملی پیشین ،نوع
استفاده از بار عاملی را توضیح دادیم .اینجا از تکرار آن صرف نظر می شود.
پرسشنامه جامعه اتباع
پرسشنامههای مربوط به جامعه میزبان در جدولهای زیر (جدولهای  12تا  )15نمایش داده شده
است:
جدول  -12ما مزاحم اشتغال ايرانیها در ايران نیستیم.
ديدگاه

درصد

کامال مخالفم
مخالف
نظری ندارم
موافق
کامال موافق

12
11
19
22/5
10

مطابق جدول  12حدود  32/5درصد افراد موافق این نظر بودند و  22درصد مخالف این نظریه
هست ،با توجه به رأی ممتنع (مجموعاً  )% 51یعنی اکثراً معتقدند که مزاحم اشتغال جامعه میزبان
نیستند ،با دیدگاه اکثر نظر جامعه ایرانی نیز انطباق دارد .با رأی قبل سازگار است و گویای راستنمائی
است.
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جدول  -13حضور افغانستانیها باعث نارضايتی و اختالف در اين منطقه شده است.
ديدگاه

درصد

کامال مخالفم
مخالف
نظری ندارم
موافق
کامال موافق

10
26/4
23/6
16/4
9/3

مطابق جدول  13اکثراً مخالف این نظر هستند و معتقدند که حضور آنها سبب تعارض اجتماعی در
محل زندگی یا کار نشده است .با دیدگاه ایرانیها در این خصوص نیز منطبق است.

جدول  -14زندگی در ايران براي ما از نظر اجتماعی مناسب است.
ديدگاه

درصد

کامال مخالفم
مخالف
نظری ندارم
موافق
کامال موافق

20
14
19
19
14

مطابق جدول  14به نظر می رسد ،فشار ناشی از تورم ،دردسرهای امور اداری اقامت ،عدم تعلق
امکانات بیمه درمان و نظایر اینها سبب شده است که رأی تقریباً نزدیک به  %50موافق و مخالف در
این زمینه ارائه شود.
جدول  -15زندگی در ايران سبب نارضايتی و غیر عادي براي ما نشده است و مثل
ايرانیها زندگی میكنیم
ديدگاه

درصد

کامال مخالفم
مخالف
نظری ندارم
موافق
کامال موافق

30
28
13
15
14

مطابق جدول 15حدود  58درصد مخالف این نظریه میباشند .به دلیل تفاوت زندگی در عدم وجود
بیمه تأمین اجتماعی ،در امور بانکی و سرمایهگذاری در کشاورزی و  ،...در ادامه تحصیالت تکمیلی و
سایر امور اداری  ، ...این نظر با نظر سؤال قبل نیز نزدیک است و انطباق نسبی دارد.
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جدول  -16تمايل دارم تا بشود در ايران بمانم و اينجا زندگی كنم.
ديدگاه

درصد

کامال مخالفم
مخالف
نظری ندارم
موافق
کامال موافق

32
27
10
9
8

مطابق جدول  16حدود  60درصد افراد مخالف این نظریه هستند ،با رأی ممتنع به  %7میرسد.
صرفنظر از اوضاع سخت اقتصادی در ایران ،همچنین اوضاع نامطلوب افغانستان (به خصوص از جهت
امنیت و اشتغال)؛ پاسخ دهنده فرض میکند ،اگر هر دو جامعه شرایط مطلوب بیابند ،کجا زندگی
خواهد کرد؟ اکثراً وطن را انتخاب کردهاند .ولی با فرض غالب که در مقایسه با افغانستان ،مشکالت
در ایران موقت و حل میشود ،اما در وطن بلند مدت است ،نظر آنها بر اقامت بلندمدت و تمایل به
ماندن است.
با استفاده از روش آمار توصیفی
در روش آمار توصیفی 12دادههای جمعآوری شده از طریق تنظیم جداول توزیع فراوانی ،خالصه
شده و به کمک نمودار نمایش داده میشوند و در نهایت با کمک سایر شاخصهای آمار توصیفی
توضیح داده میشوند که از این طریق خصوصیات و ویژگیهای مهم دادهها بیان میشوند
وضعیت بزهکاري در پیشوا
وضعیت بزهکاری در شهر پیشوا در جدول  17نمایش داده شده است .در این جدول الف :سرقت،
ب :درگیری و نزاع ج :تجاوز به عنف و مردم آزاری اخالقی د :آدم ربایی است
جدول  -17وضعیت بزهکاري در شهر پیشوا در فاصله سال هاي  1391تا ( 1397مأخذ:
نیروي انتظامی شهرستان پیشوا)
نوع جرم آمار كلی دوطرف ايرانی دو طرف افغانستانی يک طرف افغانستانی
سال
1391

الف

446

331

ب

215

179

11

25

ج

5

5

-

-

د
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1392

1393

1394

1395

1396

1397

18

الف

622

510

-

112

ب

237

188

12

37

ج

-

-

-

-

د

2

1

-

1

الف

584

461

-

123

ب

374

241

32

101

ج

1

1

-

-

د

6

-

-

-

الف

820

690

-

130

ب

484

336

32

116

ج

1

1

-

-

د

1

-

-

-

الف

823

678

-

145

ب

470

342

28

100

ج

2

1

1

-

د

1

-

-

-

الف

789

675

-

123

ب

587

425

35

137

ج

2

2

-

-

د

3

-

-

-

الف

1018

888

-

130

ب

444

23

23

116

ج

3

3

-

-

د

3

-

-

-
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وضعیت جرايم ناشی از مواد مخدر در پیشوا
وضعیت جرایم ناشی از مواد مخدر در پیشوا از سال  1391تا  1397در جدول  18نمایش داده
شده است:
جدول  -18آمار جرائم ناشی از مواد مخدر (مأخذ :نیروي انتظامی شهرستان پیشوا)
سال

آمار كل وقوع

1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397

35
307
349
843
696
495
291

دوطرف

يک طرف

درصد تبعه

درصد تبعه

ايرانی

افغانی

افغانستانی

ايرانی

34
305
345
839
670
462
274

1
2
4
4
26
33
17

2/8
0/65
1/5
4/7
3/73
6/6
5/8

97/2
99/35
98/5
95/3
96/27
93/4
94/2

با توجه به جدول باال .در سال  1391تا  ،1397درصد تبعه افغانستانی که در جرائم مواد مخدر شرکت
داشتهاند کمتر از  7درصد بوده است که نسبت به جمعیت افراد ساکن در پیشوا طبیعی است و مورد
قابل مالحظهای نیست .همانطور که آمار نشان میدهد ،آمار بزهکاری در جامعه مهمان در مقایسه با
بزهکاری جامعه میزبان بسیار کمتر است .پس آمار سرقت ،تجاوز به عنف ،نزاع و حتی اعتیاد نیز در
جمعیت آنها شرایط بسیار بهتری نسبت به جامعه میزبان دارد.
ضمناً طبق آمار دریافتی از نیروی انتظامی منطقه مورد مطالعه ،تعداد شهدای مدافع حرم از
شهرستان  32نفر می باشد که همه اتباع افغانستان می باشند ،این پدیده گویای شدت تعهد و عشق
به آئین مذهبی و روحیه ایثارگری آنها است و می تواند معیاری برای وجود حسن رفتار قابل توجه
دیگر باشد و به دیگر اوصاف حسنه آنها تعمیم داده شود.
بحث و نتیجهگیري
ذهنیت بعضی در بررسی آثار مهاجرین به سمت آفت ها و رشد بزهکاری می رود .شاید از این رو
باشد که تلقی می شود ،اغلب مهاجرین در تنگناهای مختلف هستند ،ضعف اقتصادی و نارسائی های
دیگر میتواند آنها را به سمت امور خالف قانون بکشاند .در هر صورت جامعه مهاجر نیز مانند سایر
جوامع دارای انواع مختلف انسان است .طبق آماری که در سال  1396منتشر شده است5399 ،
زندانی از اتباع کشورهای خارجه در زندانهای ایران به سر میبرند (معاون اداره کل اتباع وزارت
کشور . )1396 ،گزارشی که در سال  1392به نشر رسیده  88درصد مجرمان خارجی را اتباع
افغانستانی عنوان کردهاست (وب سایت تسنیم ، )1392 ،این درحالی است که آنان  96درصد اتباع
بیگانه را تشکیل میدهند (مرکز آمار ایران .)1395 ،البته بیشتر جرایم توسط مهاجرین غیرقانونی
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بوده است .بیشترین جرم نیز در حمل مواد مخدر و پس از آن در حوزه نزاع و درگیری صورت
گرفتهاست (معاون اداره کل اتباع وزارت کشور.)1396 ،
جمعیت کل زندانیان کیفری ایران بیش از  240هزار نفر است ،حدود  %40آن ناشی از جرائم
مواد مخدر است و  %20این جمعیت ناشی از سرقت است .سومین گروه  %10است که عمدت ًا از
توهین و نزاع شکل گرفته است (رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور.)1397 ،
اگر جمعیت ایران را در سال  97-96حدود  80میلیون نفر در نظر بگیریم ،چنانچه جمعیت
خارجنشین را کسر کنیم ،بین  7تا  8میلیون نفر تخمین زده میشود که در خارج از کشور زندگی
میکنند (خبرگزاری بهار.)1398 ،
اینک چنانچه کل زندانیان افغانستانی را طبق آمار رسمی ذکر شده حداکثر  4500نفر در نظر
بگیریم ،نسبت به جمعیت سه میلیون نفر آنها در ایران ،کمتر از  %15را شامل میشود .در حالیکه
همین نسبت برای جمعیت ایرانی بیش از  %30است .پس مهاجرین نسبت به جامعه میزبان وضعیت
بهتری دارند و پنجاه درصد کمتر بزهکار هستند .البته این نکته را باید در نظر داشت که جمعیت
قابل توجهای از جامعه مهاجر که تحصیالت تخصصی دارند (فرضاً تحصیالت تکمیلی ارشد و دکترای
تخصصی دارند) ،امکان جذب متناسب ندارند .مشاغل ساده و کارگری برای مهاجرین تعریف شده
است ،لذا این گروه اقدام به مهاجرت دوم میکنند ،به موطن باز میگردند یا مثالً به اروپا میروند.
این موضوع سبب می شود که حتی شاخص اندازه بزه به جمعیت را به زیان مهاجرین رقم زند ،چرا
که خبرگان و فرهیختگان اگر چه در جامعه میزبان (ایران) پرورش یافتهاند ،چون برای بکارگیری
آنها فاقد طرح هستیم ،خود را از خدمات آنها محروم میکنیم و از مجموعه خارج میشوند.
حضور اتباع بیگانه در یک کشور میتواند یک فرصت و یک امکان باشد .در وضع فعلی اتباع
خارجی نباید از دید یک تهدید و یک محدودیت دیده شوند .ایران سرمایهگذاری بسیار گسترده در
زمینه اتباع خارجی انجام داده و همه ساله مخارج زیادی را متحمل میشود .اما در بسیاری موارد
نتوانسته است از این سرمایهگذاریها و مخارج استفاده بهینه به عمل آورد .نیروهای متخصص،
هنرمندان و نخبگان زیادی از کشورهای مهاجرفرست )افغانستان ،پاکستان و عراق( جذب کشورهای
مختلف اروپایی ،آمریکای شمالی و استرالیا شده و میشوند .باید قوانین و افکار عمومی ما در جهت
جذب این نیروها هدایت شود.
مهاجرت از یک سو ،ضمن آن که میتواند موجب رشد و شکوفایی کشورهای مبدا و مقصد شده
و نوع تبادل فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی مثبت را به وجود میآورد از سوی دیگر ،به طور عکس
می تواند سبب رشد جمعیت ،افزایش بیکاری ،بروز ناامنی و به طور کلی موجب ایجاد مشکالتی
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی شود .با توجه به مدیریت اجتماعی و شرایط قهری ،دو جنبه آثار مثبت
و منفی میتواند در پی داشته باشد.
نظامهای اجتماعی طرفین (مهاجر و بومی) که این پدیده (آثار) را به درستی شناسایی و با
برنامهریزی های منطقی و علمی به صورت از پیش تعیین شده با آن مواجه میشوند ،به عنوان یک
فرصت از آن استفاده میکنند؛ اما نظامهایی که با این پدیده به طور انفعالی و بدون برنامهریزی
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درست برخورد میکنند ،به حیث یک چالش مهم مطرح میشوند .بنابرین جابجاییهای انسانی دارای
آثار مثبت و منفی میباشد .برای مدیریت بهتر و بررسی پیامدهای آن (فرصتها و چالشها) نیاز به
انجام برنامههای تحقیقی ،سمینارها و کنفرانسهای علمی بوده و استفاده از تجربیات وآگاهی آنان
نیز یکی از نیازهای مهم در این راستا است.
در این تحقیق با توجه به آرای اخذ شده ،میتوان گفت که حضور کارگران افغانی چندان منجر
به باال رفتن نرخ بیکاری برای ایرانیان نشدهاند و حضور آنان در رونق اقتصادی ایران تأثیر منفی
نداشته است .کارگران افغانی بهتر میتوانند کارهای سخت را انجام دهند و به دلیل دستمزد پایینی
که دارند منجر به کاهش هزینه تولید و در نتیجه اثر مثبت بر رشد تولید (به سهم خود) شدهاند.
همچنین حضور دانشآموزان افغانستانی منجر به نارضایتی والدین ایرانی یا فرزندان آنها نشده است
و در مجموع حضور جامعه مهمان سبب اثر فرهنگی نامطلوب در منطقه نشده است .از منظر رشد
فساد اداری ،افغانستانیها فساد اداری قابل محسوسی را ایجاد نکردهاند .اگر چه حضور افغانستانیها
به دلیل بحرانهای موجود افغانستان است ،اما به نظر میرسد که حضور آنها در ایران برای جمعیت
قابل توجه ای بلند مدت و جنبه دائمی یافته است و سیاستمداران با این نگاه باید سیاستگذاری کنند.
در ادامه آمارهای اخذ شده از نهادهای ذیربط نیز نشان میدهند که بزهکاری در جامعه افغانستانیها
در مقایسه با جامعه میزبان (هر یک نسبت به جمعیت خود به درصد) اندک و بسیار کمتر است.
افغانستانیها از حضور در ایران به دلیل شباهت فرهنگ رضایت دارند و شرایط را عادی احساس
میکنند .افغانستانیها ،علیرغم گالیههای مختلف ،زندگی در ایران را به لحاظ فرهنگی ،اجتماعی،
اداری و اقتصادی در مجموع مناسب میدانند و دغدغهای برای فرزندان خود در ایران ندارند؛ اما در
صورت رفع مسائل وطن ،عالقه به بازگشت به کشور خود دارند .در نهایت ،اشتغال خود را برای
ایرانیها با مخاطره نمیدانند ،آنها بیشترین دلیل تفاوت اشتغال خود را ترجیح کارفرمایان ایرانی
میدانند.
همانطور که آمار نشان می دهد ،آمار بزهکاری در جامعه مهمان در مقایسه با بزهکاری جامعه
میزبان بسیار کمتر است .پائین بودن آمار بزهکاری صرفاً از این جهت نیست که چون از یکسو اقلیت
هستند و از سوی دیگر هزینه بزهکاری برای آنها سنگینتر است؛ بلکه نشان میدهد که وضعیت
اعتقادی سالم و مطلوبی در میان اکثر آنها نیز جاری میباشد.
مطابق نتایج آماری این تحقیق ،غالب مهاجرین افغانستانی در ایران قشر زحمتکش ،معتمد
و مثمرثمر در جامعه میزبان بودهاند .حضور آنها آمار بزهکاری را بیش از سطح مورد انتظار باال
نبرده است و شاخص آن از جامعه ایرانی کمتر است ،اما ذهنیت اغلب مردم خالف آن را بازگو
میکند .حضور مهاجران پیامدهای متعددی در عرصههای مختلف دارد که نیازمند توجه بیشتر به
آنها در سطوح ملی ،استانی ،منطقهای و محلی است .نگاه علمی به موضوع و انتخاب کاربستهای
اجرائی مناسب برای استفاده از فرصتها و مهار تهدیدات ضروری است .اکثر مطالعاتی که نگاه منفی
به نقش مهاجرین داشتهاند بیشتر به بازدارندگی تأکید داشتهند و غالبا سراغ یافتن تهدیدها رفتهاند؛
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در حالی که مردم افغانستان از نظر مذهب و فرهنگ بسیار به ایران نزدیک و اشتراکات زیادی با
جامعه میزبان دارند .در تاریخ نه چندان دور یکپارچه بودهایم و دشمن آنها را از ما جدا کرده است.
شباهتها و نزدیکی فرهنگی و زبانی باعث شده تا این جمعیت دارای فرصتها و تمهیدات خوبی
در جامعه ایرانی در کنار تهدیدات داشته باشند ،اغلب تهدیدها نیز ناشی از عدم اشراف ما به آنها
و عدم نظارت و نقص در ارائه خدمات حاکمیتی است .با اجرای برنامهریزیهای راهبردی میتوان
تهدیدهای ناشی از حضور آنها را در کشور کاهش داد و حضور آنها را به فرصت و تمهید تبدیل
کرد .بسیاری از تهدیدها ،در مقایسه با وضعیت جامعه میزبان قابل توجه نمیباشد .یعنی بزهکاری
در سطح جمعیت آنها در مقایسه با جامعه ایرانی قابل اغماض است.
مطابق این تحقیق ،مبانی نظری مورد انطباق و قابل قبول برای حضور مهاجران افغانستانی در ایران
نظریهایی است که معتقد است حضور مهاجران در کشور مقصد موجب تغییرات اجتماعی و اقتصادی
میشو د و معتقد است که در کشور مقصد ،مهاجر در نظام ارزشی مسلط تحلیل میرود و از طریق
تعامالت فراوان با اجزای جامعه مقصد ،سازگاری مییابد و مشکلساز نخواهد بود .در واقع اگر
انطباقپذیری صورت بگیرد یعنی جمعیت مهاجر بتواند خود را از نظر رفتاری با جامعه میزبان
هماهنگ کند و اشتغال متناسب با نیاز بازار کار مقصد در خود ایجاد کند و به همین ترتیب ،جامعه
میزبان نیز بتواند درک درستی از شرایط مهاجرین داشته باشد ،انتظارات خود را با شرایط آنها
تطبیق دهد ،از طریق آموزش فنی و حرفهای و سایر ابزارهای پرورشی ،جامعه مهمان را با نیازهای
خود وفق دهد ،و در تعامالت از خود انعطاف نشان دهد نوعی تغییر مثبت در جامعه ایجاد خواهد
شد.
در انتها چند کار بست اجرائی پیشنهاد میشود:
خبرگان سیاسی ،نظامی و اجتماعی اتباع جهت ساماندهی (از نظر حسن سابقه یا سوء سابقه
دستهبندی شوند) و بهرهبرداری بهتر در نیروی انتظامی و نظامی به مشاوره گرفته شوند.
در حوزه بهداشت و درمان ،بخصوص تغذیه ،غربال گری و مشاوره ارائه شود .صرفنظر از ضرورت
رعایت حقوق انسانی در این خصوص ،کم توجهی به ارائه خدمات بهداشتی و بیمهای به اتباع
افغانستانی ،موجب اشاعه و انتقال بیماریهای واگیردار میشود و به جامعه آسیب میرساند.
اختصاص ظرفیتهائی از آموزشگاهها ،مدارس و دانشگاهها به آنها برای رشد و شکوفائی
استعدادهای فکری آن ها به منظور ایفای نقش سازنده در جامعه اعم از مبداء و مقصد .توجه به این
مهم میتواند بسیاری از گرفتاریهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی را نه تنها مهار کند ،بکه به وضعیت
مطلوبی جهت دهد .به همین منظور پیشنهاد میشود که به آموزش کودکان ،محصلین و دانشجویان
اتباع مهاجر افغانستانی در دانشگاههای توجه خاص شود .به ویژه کمک به اقشار آسیبپذیر آنها در
تأمین یا کمک هزینه تحصیلی مورد توجه قرار گیرد.
به نقش شبکههای اجتماعی (وبالگ ،سایتها ،شبکهها و  )...برای مهاجران افغانستانی و تأثیر
آن بر تثبیت امنیت ملی توجه شود و از طریق شبکه پیامرسان اطالعات سازنده انعکاس یابد.
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دستگاههائی نظیر سازمان تبلیغات اسالمی ،اداره ارشاد اسالمی میتوانند برنامههای مفید برای اینها
داشته باشند.
به منظور ایجاد ذهنیت مثبت و برقراری حسن ارتباطات و تعامالت سازنده دو جامعه مهمان و
میزبان الزم است ،حجم جرائمی نظیر نزاع و درگیری ،قتل ،تجاوز به عنف ،سرقت و  ...یا انواع تخلفات
و عدول از قوانین به درصد جمعیت احصاء و اطالعات صحیح به مردم منعکس شود تا شاهد تغییر
نگرش جامعه میزبان به مهمان از منفی به مثبت بر اساس واقعیت باشیم .البته خوشبختانه رویکرد
منفی غالب نیست ،اما بیم آن می رود که رشد کند و این نوع تصور سبب تعارضات نامطلوب شود.
افزایش اعتماد مردم ایران به اتباع افغانستانی (سپردن کارگاههای تولیدی به اتباع افغانستانی،
سپردن نگهبانی شرکتها و کارخانهها ،حراست از ویالها به این قشر و  )...گویای غلبه نگاه مثبت بر
منفی است .اگر اوضاع اقتصادی میزبان بهبود یابد و نگاه مهاجرین به اذهان جامعه میزبان به خود را
رضایت بخش تلقی کنند ،در تغییر وضعیت و بر تثبیت مهاجرین و رشد آنها اثر بخش خواهد بود.
لذا در شرایط رکودی ،پیشنهاد می شود که دانشگاه های منطقه ،موسسأات آموزشی ،بخصوص
سازمان فنی و حرفهای ،کارگران افغانستانی را در جهت تأمین خالء بازار کار با برگزاری دورههای
کوتاه مدت فنی پرورش دهد و از اصطکاک و نزاع در اشتغال با بومیان بکاهد.
پیشنهاد می شود میزان خمس و زکاتی که اتباع مسلمان افغانستانی در اختیار علما و مجتهدین
قرار میدهند به نحوی در جهت خدمترسانی و رفع نیازهای این قشر مسلمان و زحمتکش اختصاص
یابد تا شاید بخشی از نیازهای اقتصادی آنان برطرف شود.
متاسفانه بیمه تأمین اجتماعی و حتی سایر بیمهها برای بسیاری از جامعه مهاجر بر قرار نیست،
در حالی که آنها حاضر به خرید خدمات بیمهای هستند .پیشنهاد میشود که انواع بیمه طبق ضوابط
بازار برای آنها برقرار شود .حتی در صورت بازگشت به وطن ،چنان چه ممکن باشد ،با بیمهگر جامعه
مقصد ،به ارزش روز حق بیمهها تهاتر شود.
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Analysis of social consequences due to the presence of Afghanistanian
citizens in Tehran province (Case study of Pishva city)
Morad Rahdari 1 Bita Rezaei Dolatabad 2
Abstract
Background and Aim: The presence of citizens of Muslim communities,
due to cultural and religious similarities can have a good coexistence. The
purpose of this study is to determine the opportunities and social threats
arising from the presence of Afghanistanian citizens in the city of Pishva,
Tehran, which has been done in order to improve the policy of executive
bodies in the social field that can be generalized to in the country.
Theoretical foundations: According to the theory of absorption and
repulsion of Herbal, the migration of Afghan nationals is due to repulsive
factors in the homeland and origin on the one hand and absorbing factors
in the destination on the other hand.
Method: library, field, questionnaire analysis, descriptive and inferential
statistics methods have been used. The questions of the questionnaire were
examined by the method of structural equations for both groups. AMOS
software was used and then the CVR value was calculated.
Findings: The research findings show that a significant number and close
to the majority of Iranians (27.5% + 17.5%) with respect to abstentions,
believe that the people of Afghanistan have not had a negative social and
cultural impact on the place and region of their lives. The overwhelming
population of Iranians have acknowledged that there is little and no
collective difference in behavior with Afghanistanian society in Iran and
that there is a potential for convergence. Delinquency rates in the host
community are much lower than in the host community.
Conclusion: This study shows that most of the Afghanistanian immigrants
in Iran have been hardworking, trustworthy and productive in the host
society. This study has shown that the presence of Afghanistanian
nationals has not increased the crime rate more than expected and is lower
than the Iranian community, but the mentality of most people says
otherwise.
Keywords: Afghanistanian nationals, immigration, social consequences,
delinquency, Norms, Tehran Province, leader.
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