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چکیده
جمعيت در ايران در يك صد سال اخير،شاهد مهاجرت هاي داخلي و خارجي
شديد بوده و معضالت آن دامن گير مناطق شهري و روستايي ايران بوده است
.مهاجرت داراي فرصت ها و تهديد هايي مي باشد كه تقريبا همه كشور هاي در
حال توسعه و توسعه يافته را در بر گرفته است .دراين ميان امنيت به ويژه امنيت
اجتماعي كه يكي از الويت هاي اساسي كار هر حاكميت مي باشد ،پيش زمينه
يك اجتماع سالم و بستر ساز توسعه جوامع انساني است .بنابراين ضرورت پرداختن
به بررسي ميان موضوع مهاجرت و امنيت اجتماعي امري اجتناب ناپذير است .هدف
اين تحقيق تحليل و بررسي تاثير مهاجرت بر امنيت اجتماعي محله طبرسي شمالي
شهر مشهد مقدس مي باشد .كه حجم نمونه آن شامل  283نفربوده وبه روش
پيمايشي صورت كرفته است .نتايج كلي تحقيق حاكي از آن است كه مهاجرت
 -1کارشناسی ارشد علوم اجتماعی  ،دانشگاه ازاد اسالمی مشهد

ABSTRACT
بر امنيت اجتماعي محله طبرسي شمالي شهر مشهد تاثيرگذار بوده و رابطه معناداري
دارد  ،به گونه اي كه مهاجرت در تمامي مولفه ها از قبيل (تشديد و گسترش انواع
ناهنجاري هاي اجتماعي؛ بي نظمي اجتماعي؛اعتماد اجتماعي)رابطه معنا داري دارد.
بجز مولفه تشديد حاشيه نشيني كه در تحليل هاي صورت گرفته با مهاجرت رابطه
معنادار نداشته است.
کلید واژه :مهاجرت ،امنيت اجتماعي ،بي نظمي اجتماعي ،حاشيه نشيني
،اعتماد اجتماعي ،ناهنجاري اجتماعي ،عملكرد پليس

مقدمه:
امنيت اجتماعي يكي از مـؤلفههاي مـهم امـنيت ملي است كه متأثر از متغيرهايي
چون نبود اعتياد،نبود جرم و جنايت و رشد بهداشت و غيره است.امنيت
اجتماعي،آرامش و آسودگي خاطري است كه هـر جـامعه مـوظف است براي
اعضاي خود ايجاد كند.امنيت و ميزان آن بـراي تـمام نظامهاي سياسي وشهروندان
صرف نظر از سطح توسعه اقتصادي،اجتماعي و نوع ايدئولوژي،ازمهمترين مسايل به
شمار ميآيد .
بيكاري،تـورم بـاال،اقـتصادي نبودن فعاليتهاي تـوليدي،تـصديگري بيش ازحد
دولت،مـهاجرت از روسـتاها به شهر،رشد حاشيهنشيني،افزايش واسطهگري و
فعاليتهاي غير مولد و عدم وجود فرصتهاي شغلي بـه حـد نياز،از معضالت
اساسي يك كشور مـحسوب مـيشوند كه بـه نـوعي امـنيت اجتماعي افراد جامعه

و بـه ويژه قشر جوان را تحت تأثير قرار ميدهد.از طرفي طيف وسيعي از
آسيبهاي اجتماعي از قبيل اعتياد به مواد مـخدر،خـودكشي،طالق،جرم و
جنايت،پرخاشگري و خشونت نـسبت بـه كـودكان كـه در كـشورمان مشهود و
موجب نـاامني اجتماعي اسـت،از پيامدهاي آشكار موارد ياد شده است.علت
بسياري ازحوادث اجتماعي،فقر و بيكاري و محروميت از رفاه اجتماعي
اسـت.بـنابراين براي افـزايش سرانه امنيت و كاهش بزه و جرم در جامعه قـدم
نـخست بـرنامهريزي صحيح و اسـتفاده مـناسب از امـكانات است(مركز ملي
مطالعات و سنجش افكارعمومي.)9231،

بیان مساله:
امنيت اجتماعي همواره به عنوان يكي از نيازهاي اساسي هر جامعه انساني مطرح
بوده است،زيرا وجود اين پديده در سطح جوامع نظم و بقاء را به عنوان مهمترين
كاركرد اساسي خود بوجود مي آورد.در واقع اين پديده از اصلي ترين واساسي
ترين كار ويژه نهاد هاي اجتماعي حكومت يا همان دولت مي باشد؛ كه مردم حق
خود را در مورد دفاع از حريم عمومي و خصوصي،حفظ جامعه به نهاد اجتماعي
حكومت تفويض ميكنند،كه اين مسئله بيانگر نقش بارز نهاد اجتماعي حاكميت در
تأمين امنيت در سطح جامعه بر عهده حكومت مي باشد.احساس ناامني در محله،تنها
به دليل جرايم خشونت آميز نيست بلكه نابهنجاريها و رفتارهاي اخالل گرانه چون
اعتياد،ولگردي،تكدي گري و سرقت گذشته از اينكه عامل اصلي ترس و احساس

ABSTRACT
ناامني عمومي اند به نوبه خود قطعا زمينه رواج گسترده جرايم را نيز فراهم مي
نمايد(.محمدي و همكاران )9211،
يكي از ويژگي هاي مهم قرن بيستم تراكم جمعيت در شهرها،جدايي گزيني
اقتصادي اجتماعي در دامن شهرها و شكل گيري پديده حاشيه نشيني و گسترش
آسيب هاي اجتماعي و شهري است.حاشيه نشيني عبارت است از وضع زندگي تمام
كساني كه در جامعه شهري ساكن اند،ولي از نظر درآمد و بهره گيري از امكانات و
خدمات شهري در شرايط نامطلوبي به سر مي برند (كمانداري و
همكاران.)930،3131،مقوله امنيت وسعتي به قدمت تاريخ بشر دارد.علت وجودي
يك حكومت ايجاد امنيت است كه هدف اصلي آن را تشكيل مي دهد.باتوجه به
تحوالت سريع جوامع در زمينه هاي اجتماعي،سياسي،فرهنگي،اقتصادي وعلمي روش
هاي مدرن و نويني هم براي تحقق نظم و امنيت عمومي و پاسخگويي به مطالبات
زندگي اجتماعي مردم ايجاد گرديده است.امروزه امنيت از شاخصه هاي كيفي
زندگي در شهرها است.آسيب هاي اجتماعي از مهم ترين پيامدهاي مختلف امنيت
به شمار مي روند.از آنجا كه فضاهاي شهري امروزي،مولفه اي براي وقوع
نابهنجاري هاي شهري و در نتيجه عدم وقوع امنيت در شهر مي باشد،بررسي جنبه
هاي كيفي و كمي امنيت،چه از لحاظ كالبدي و چه از لحاظ اجتماعي در داخل هر
يك از فضاهاي شهري امري ضروري است(.هيراسكار)3393،معتقد است كه
مناطق حاشيه اي بيش از ساير مناطق شهر مخفيگاه انواع فعاليت هاي غيرقانوني
است و اغلب جرائم بيشتري نسبت به مناطق دروني شهر روبرو هستند.از آنجا كه
خصوصيت ذهني ساكنان مناطق حاشيه نشين كامال متأثر از محيط زندگي آن

هاست.فرد حاشيه نشين معموالً خصوصيات اخالقي و ارزشهاي منحطي دارد از اين
رو به آساني جذب فساد،بزهكاري،جرم و جنايت،فسق و فجور،ميگساري و شركت
در فعاليت هاي مخفي مربوط به مواد مخدر مي گردد (كمانداري و
همكاران.)301،3131،حاشيه شهرها را مي توان به واقع به مناطق بي قانون و بي
حاكم تشبيه كرد،زيرا به دليل دوري از مركزيت مديريت شهري،بسياري از جرائم
و مشكالت و مفاسد اجتماعي -اخالقي در محدوده تحت اشغال آن ها بروز نموده و
نوعي هرج و مرج در آن ها رواج دارد.همه اين موارد زمينه ساز كاهش امنيت
اجتماعي ساكنين اين منطقه شده است.يكي از مشخصه ها و نتايج آشكار گسترش
مهاجرت ها ،توسعه شهرنشيني است .با توسعه شهرها به سبب هجوم مهاجران،
تغييرات فراواني در كليت شهرها به وجود آمده است .رشد شتابان شهرنشيني و
توسعه كالن شهرها آسيب هاي اجتماعي و كالبدي بسياري را به دنبال داشته است،
به ويژه كالن شهرها كه از مهم ترين مراكز و كانون هاي بروز ناهنجاري ها و جرا
يم مختلف اجتماعي بوده است .ظهور و گسترش انواع آسيب هاي اجتماعي ،جرم ،و
ناهنجاري هاي اجتماعي ،شكل گيري گروه هاي ارازل و اوباش ،درگيري ها و نزاع
هاي قومي از جمله آثار مهاجرت هاي بي رويه به شهرهاي مختلف كشورمان به
ويژه كالن شهرهاست كه البته خود به گسترش ناامني هاي اجتماعي در اين كالن
شهرها كمك كرده است.تبديل شهرنشيني شتابان به شهرنشيني مشكل زا ،در واقع
حاصل بارگذاري بحران جمعيتي (و مهاجرتي) و به تبع آن فعاليت در شهرها و تو
زيع ناهمگن آن در شبكه شهري است كه مسايل و آسيب هاي اجتماعي زيادي را به
بار آورده است .براي نمونه مهم ترين جرايمي كه در استان خراسان از سوي

ABSTRACT
مهاجران رخ مي دهد عبارت است از :در بين استان هاي كشور استان خراسان
رضوي رتبه سوم را به لحاظ آسيب زا بودن مهاجران به خود اختصاص داده است .به
طوري كه در جرم سرقت (ايماني ،)9289 ،از هر  9111نفر  91نفر از مهاجران به
سرقت روي مي آورند .قتل يكي ديگر از جرايم مهم در استان خراسان رضوي
است .به اين صورت كه از هر  911111نفر  6نفر قتل عمد،و پس از آن اعتياد و
قاچاق مواد مخدر انجام مي دهد .بخش قابل مالحظه اي از تعداد جرايم انجام گرفته
فوق مربوط به مهاجران است .خراسان رضوي از نظر ضريب امنيت محيطي (ضريب
ناامني) با  8/11و با تاكيد بر ميزان مهاجرت هاي آسيب زا در رده ي پنجم استان
هاي كشور قرار دارد .ميانگين ضريب ناامني محيطي با تاكيد بر مهاجران ،استان
خراسان رضوي را پس از استان البرز ( )933/1و تهران و اصفهان ( )919/1با 83/3
در رده سوم ناامني قرار داده است (در اين باره ر.ک.به :مشفق.) 9212 ،يكي از اين
جرائم كه در شهر مشهد تاثير فراواني از پديده مهاجرت مي بيند سرقت و اعتياد
است  ،سرقت امروز موضوعي است كه بعنوان يك مساله اجتماعي درمشهد مطرح
است و هر روزه صفحات روزنامه ها و جرايد استان مملو از اخبار وقوع و دستگيري
سارقيني است كه به اشكال گوناگون دست به سرقت و زور گيري مي زنند  ،بخش
بسياري از زيان ديدگان نيز زواري هستند كه به شهرمقدس مشهد سفر كرده تا چند
روزي رادرجوارحريم رضوي به دلدادگي با معشوق خود بپردازند ليكن ناخواسته از
ناحيه اين دسته از افراد دچار گرفتاري ومشكالت متعددمي شوند.و در بحث اعتياد و
خريد فروش مواد مخدر روزانه شاهد معتادين متجاهر در حواشي شهر و برخورد با

فروشندگان و پلمپ اماكن توزيع مواد مخدر ازسوي نهادهاي ذيربط در جرايد و
رسانه هاي محلي هستيم .
به هر ترتيب ،توجه به پديدة مهاجرت ،تا آنجا كه به عرصه هاي اجتماعي -امنيتي
جامعه شهري مربوط مي شود ،از چند منظر اهميت دارد:
 -9مهاجرت به مثابه زمينه ساز برخي آسيب هاي اجتماعي.
 -3مهاجرت به عنوان عامل تغييرات امنيتي.
 -2مهاجرت به عنوان مبناي توسعه
 -1مهاجرت به عنوان عامل تغيير
 -1و...
آنچه در اين طرح تحقيق مد نظر ماست ،نوع اول و به ويژه دوم آن است .يعني
مهاجرت به عنوان عامل يا متغيري كه زمينه ساز بروز و گسترش برخي آسيب ها،
كه خود عاملي از عوامل مهم ايجاد پيامدهاي امنيتي است ،را از دو بعد اسنادي يعني
آمار و ارقام موجود در اين رابطه وبه بررسي ادراک شهروندان بومي محله در اين
خصوص مي پردازد .از سوي ديگر كالنشهر مشهد در پهنه ايران به خاطر ويژگي
هاي خاص و منحصر به فرد مذهبي ،فرهنگي ،جغرافياي و به تبع آن اقتصادي از
مهاجرپذيرترين مناطق ايران بوده است و شايد امروزه بتوان مدعي شد كه بعد از
پايتخت دومين مقصد مهاجران داخلي و در بعضي مواقع خارجي بوده است .اين امر

ABSTRACT
وضعيتي را ايجاد كرده كه «امنيت» در مشهد مورد تهديد قرار گيرد و «امنيت» به
عنوان مهمترين دغدغه مسئوالن سياسي و امنيتي اين شهر بدل گردد (موسسه
پيشگامان پژوهش .گروه مطالعات اجتماعي .)9213،بر همين اساس مساله ي اصلي
اين تحقيق آن است كه نقش و سهم مهاجرت در بروز مسائل امنيتي را با توجه به
گسترش مهاجرت كه در آخرين سرشماري سال  9211بعد از تهران بيشترين سهم
با 3/2درصد مربوط به استان خراسان رضوي بوده ،و در استان نيز  ،مشهد مقدس با
%11بيشترين سهم مهاجرين استان را به خود اخصاص و نيز افزايش ناهنجاري ها و
آسيب هاي حاصل از اين مهاجرت ها (در اين شهردر محله طبرسي شمالي ) را
بررسي نمايد.
به عبارت ديگر پرسش اساسي اين تحقيق آن است كه :مهاجرت افراد و گروه
هاي مختلف داخلي و خارجي به شهر مشهد چه تاثيري بر امنيت اجتماعي (با تاكيد
برچهار مولفه :تشديد و گسترش انواع ناهنجاري هاي اجتماعي؛ بي نظمي اجتماعي؛
تشديد حاشيه نشيني؛اعتماد اجتماعي) دارد؟

تعريف و تشريح مفاهیم اصلی تحقیق
نظريه هاي مهاجرت:

بررسي نظريه هاي مهاجرت نشان مي دهد كه برخي محققان آنها را بر اساس مولفه
ها و شاخص ها يا مالک هاي مختلف دسته بندي كرده اند .در زير يكي از اين
دسته بندي ها آمده است.
براي نمونه گروهي از محققان نظريه هاي مهاجرت به دسته بندي آن در سه دسته
اهتمام كرده اند .نظريه هاي كالسيك ،تضاد و سيستمي .هر يك از عوامل موثر بر
مهاجرت در اين نظريه ها در قالب جدول شماره 2-3آمده است (لهسائي زاده،
 .)911 :9268لهسائي زاده ،سه ديدگاه عمده را در مورد مهاجرت به صورت زير
بيان مي دارد :كاركردنگري ،تضادباوري و نظريه سيستمي .هر يك از اين ديدگا ه
ها ،مهاجرت را مرتبط با علل ،ماهيت ،جهت و نتايج خاصي دانسته اند .چنانكه
كاركردگران بر اين باورند كه نوعي عدم امنيت براي شخص باعث مي گردد تصميم
به مهاجرت بگيرد .در باور نظريه پردازان مكتب تضاد ،مهاجرت پديده اي چندبعدي
است كه ريشه اي طبقاتي دارد و علت هاي آن از نتايج اش جداپذير نيست .در اين
ديدگاه ،مهاجرت ناشي از توسعه نابرابر در نظام اجتماعي است كه مهمترين مظهر
آن ،توسعه ناموزون سرمايه داري است .سرانجام نظريه سيستمي پديده مهاجرت را در
رابطه با عوامل ساختاري و تغييرات ساختاري مورد بررسي و تبيين قرار مي دهد.
طرفداران اين نظريه ،مهاجرت را به صورت فرايندي در نظر مي گيرند كه در سطوح
مختلف نظام اجتماعي اتفاق مي افتد (لهسائ يزاده22 :9268 ،؛ اصالني11 :9281 ،؛
فريدمن و داگالس.)9262 ،

ABSTRACT
جدول:1-3طبقه بندي نظريه هاي مهاجرت و همبستگي هاي توسعه

نظريه هاي مكتب
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استعمار داخلي ،استع

منگا المو شواررزولز( )1968پيترسن( )1968لي()1969پريس()1969

ماركس( )1853كسنكس و كوساك( )1973ركس(73

منبع( :عبدالعلي لهسائي زاده – نظريه هاي مهاجرت -انتشارات نويد-1368-ص) 1991
هما ن گونه كه در جدول فوق مشاهده مي گردد ،اين پديده تحت تاثير عواملي همانند آزادي  ،تحرك
 ،ماهيت تصميم گيري  ،جهت وعلت مهاجرت،نتيجه در مقصد ،تحرك يا قشربندي اجتماعي  ،فرصت
هاي منتجه ،ساخت اقتصادي  ،اشتغال و جهت گيري منابع طبقه بندي شده اند ونظريه پردازان هريك از
مكاتب نيز معرفي گرديده اند .

نظريه هاي كالسیك:
در مكتب كالسيك ،مهاجرت جستجويي عقاليي و هدفدار به منظور يافتن مكاني
مميز براي كار و زندگي تصور ميشود .انديشمندان اين مكتب همانند روانشتاين با

ارائه نظريه جذب و دفع(تفاوت ها ) مهاجران را اشخاصي به شمار مي آورد كه
بطور عقاليي براي دستيابي به زندگي بهتر اقتصادي برانگيخته مي شود  .روانشتين
اولين كسي بود كه سعي كرد مكانيزم مهاجرت را بر اساس اصول كلي موجود در
رويكرد كاركرد گرايي بيان كند ،او با بيان قوانين جذب و دفع معتقد بود عوامل
نامساعد اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و فيزيكي باعث دوري مردم از محل سكونت
خود شده ،بالعكس آن ها را به نقطه اي كه از اين نظر شرايط مساعدي دارد
جذب مي كند.نظريه روانشتاين را مي توان در شش فرض اساسي خالصه كرد:
مهاجرت و فاصله ) نرخ مهاجرت بين دونقطه ،ارتباط معكوس با فاصله بين اين
دونقطه دارد.
مهاجرت مرحله اي ) به طور طبيعي در جريان مهاجرت،افراد محلي مايلند ابتدا به
طرف شهرهاي نزديك و سرانجام به سوي شهرهايي كه به سرعت رشد مي كنند ،
مهاجرت كنند .
جريان ضد جريان مهاجرت ) هرجريان عمده مهاجرت يك ضد جريان جبران
كننده را به وجود مي آورد .يعني در جريان مهاجرت روستا به شهر ،هميشه يك
جريان معكوس مهاجرت از شهر به روستابا شدت كمتر صورت مي گيرد.
تفاوت شهر و روستا در ميل به مهاجرت) افراد بومي شهرها كمتر از آن هايي كه
در قسمت هاي روستايي كشور هستند ،مهاجرت مي كنند.
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تكنولوژي ارتباطات و مهاجرت) جريانهاي مهاجرت در طول تاريخ در نتيجه
افزايش جريان امكانات جابجايي و توسعه صنعت و تجارت ،در ماهيتي رو به
افزايش است .
تسلط انگيزه اقتصادي) قوانين بد و ظالمانه،ماليات هاي سنگين ،آب و هواي
نامناسب،محيط هاي اجتماعي نامطبوع و حتي اجباري ،به طور تمام در ايجاد جريان
هاي مهاجرت موثر است و هنوز هم هست (.تودارو)9263،31،
((اورت.اس.لي)) جامعه شناس ،در سال  9166با نقد نظريه هاي روانشتاين  ،نظريه
اي جديد موسوم به عوامل مياني را در اين باب ارائه داد و عواملي اين گونه را در
تصميم گيري براي مهاجرت موثر دانسته است :
الف)عوامل مرتبط با منطقه مبدا مهاجرت :اين عوامل به پديده هاي اقتصادي،
فرهنگي و محيطي مربوط مي شود و مي تواند مثبت (جاذبه ) ،منفي (دافعه) و
خنثي( بي اثر )باشند  .مانند امكانات زندگي  ،آموزش ،بهداشت،درآمد،فرهنگ .
غيره .
ب)عوامل مرتبط با منطقه مقصد مهارت :اين عوامل همان امتيازات و عيب هاي
زندگي شهري براي مهاجران روستايي را تشكيل مي دهند.
ج)عوامل دخالت كننده موانع بازدارنده بين مبدا و مقصد مانند بعد مسافت،بازدارنده
هاي فيزيكي ،قوانين مهاجرت ،هزينه حمل و نقل ،سنت ها و آداب و رسوم و غيره
كه در جابه جايي يا باقي ماندن افراد تاثير مي كند .

د)عوامل شخصي :مانند حساسيت هاي فردي  ،هوش  ،آگاهي هاي اجتماعي ،
تماس هاي فردي  ،داشتن آشنا و راهنما در شهر ،شناخت مهاجران نسبت به مبدا
ومقصد  ،شرايط خانوادگي افراد  ،تاريخچه فردي وسن و جنس و سواد آنها .
ولي در عين دقت و تفصيلي كه در تفكيك منشا عوامل موثر در تصميم گيري هاي
مهاجرتي به عمل مي آورده است ،نيرو هاي دافعه را به روستا و جاذبه را به شهر
محدود نكرده است ودر هر مورد به عوامل دافعه ،جاذبه و خنثي اشاره نموده است
( تقوي) 62، 9238،63،

نظريه هاي تضاد :
درمقابل نظريه هاي كالسيك  ،صاحب نظران نظريه هاي تضاد معتقدند; علي رغم
مهاجرتي كه با برنامه دقيق صورت مي گيرد ،مهاجرت ممكن است يك پاسخ
بدون برنامه و ناگهاني به يكسري از شرايط باشد .اين رهيافت نسبت به مهاجرت
زمينه اي است و با جاي توجه به تصميم گيري فردي و انگيزه هاي ،تحليل گران
مهاجرت را با خانواده  ،گروه و ارتباطات اجتماع مرتبط مي سازند .مطالعه مركز
مطالعات توسعه بين المللي و موسسه بين المللي تحقيق و توسعه حوزه ((مادر
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شهري)) در يافته است كه  :مردمي كه به سوي شهرک ها حركت مي كنند  ،به
خوبي نمي دانند كه چه چيزي مي خواهند يا اين كه اميد وار هستند به كجا
برسند،تصميم براي مهاجرت نتيجه يكسري از تاثيرات است كه بعضي از آنها حتي
تصادفي و اتفاقي است  .يكي از راههاي مهم اين نوع مهاجرت اين است كه مانند
يك پديده جمعيتي بررسي شده و خصوصيات سني و جنس اين جمعيت در نظر
گرفته نشود.اگر چه مهاجرت بيش از مرگ ( تولد در بسياري از كشور هاي
توسعه يافته ) در كنترل افراد موثر است  ،اما عوامل محيطي و موقعيتي نيز بر اين
پديده تاثير مي گذارند تا نشان دهند كه مدل مهاجرت نسلي واقع گرايانه است (.
زنجاني)9281،3،
والرشتاين،نيكولينا كوس،ركس،كوساک،كستلسو ماركس از نظريه پردازان (نظريه
تضاد ) بشمار مي روند كه به طور عمده مهاجرت را به عنوان يك واكنش منفعل
در مقابل اجبار  ،محدوديت ها و تنگناهاي سكونتي و شغلي مي دانند .در اين مكتب
آن چه مهاجران را مجبور به مهاجرت مي نمايد نيرو هاي غالب دافعه در مقابل
جاذبه هاي مقاصد مهاجرتي مي باشد (.زنجاني)9281،3،
نظريه هاي سيستمي:
انديشمندان اين نظريه همانند ريچموند ،ورما در مطالعه خود پيرامون مهاجرت به
كانادا به اين نتيجه رسيدند كه رهيافت هاي مكتب كالسيك و تضاد هيچ كدام نمي
توانند مهاجرت راتبيين نمايند و از اين رو به بررسي آن براساس تحوالت بنيادين
جامعه چه در بعد دروني و چه بيروني پرداخته  ،آن را تبيين و تحليل كردند .در اين

مكتب دگرگوني جامعه و ورود از نظام كشاورزي سنتي به صنعتي -شهري متاثر
از عواملي است و خود پيامد هايي را بدنبال دارد كه به طور عمده دو گانگي
اجتماعي،فرهنگي،سياسي و اقتصادي را در جوامع در حال توسعه به وجود مي آورد.
ازمهم ترين نظريه هاي پردازان اين مكتب مي توان

به

ورما

،ريچموند،رولند،واردول،موبوگنج اشاره نمود .
تحقيقات انجام شده در طول چند دهه اخير نشان مي دهند كه مهاجرت هاي
داخلي كشور ها طي  1دور هم تمايز تحت تاثير اين عوامل پديدار گشته اند :
الف) مهاجرت بر اثر برتري عوامل جاذب اقتصادي شهرها در مقابل عوامل دافع
روستايي.
ب) مهاجرت بر اثر تشديد روند شهر نشيني.
ج)مهاجرت بر اثر تنگناهاي سكونتي و شغلي
تعدادي از روستائيان با مقايسه موجود روستاها و وضعيت متصور در شهرها كه به
طرق گوناگون امكان ارزيابي براي آنها فراهم مي گردد ،مهاجرت را به اقامت در
مناطق روستايي ترجيح داده و به صورت مستقيم يا غير مستقيم به شهرهاي مورد
نظر و به طور عمده مراكز استانها ي بزرگ به ويژه مشهد رهسپار مي گردند.
همانگونه كه مالحظه مي گردد روند مهاجرتي كشور تحت تاثير عواملي نظير
تفاوت هاي شهر و روستا و برتري قواي جاذب شهرها صورت پذيرفته و مهاجران
با مقايسه وضعيت موجود و آينده كه مطلوبيت اقتصادي آنان رادر بر دارد به
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مهاجرت دست مي زنند و در مجموع مي توان اين روند را با نظريه هاي ارائه شده
مكتب كالسيك منطبق دانست .

نظريه هاي امنیت اجتماعی:
مفهوم امنيت اجـتماعي بـه مـفهوم فني كلمه براي اولين بار در سال ،1993توسط
انديشمنداني چون باري بوزان،9ال ويور3و لميتر2تحت عنوان مكتب كپنهاگ مطرح
گرديد.انگيزه طرح اين عـبارت،تـهديداتي بـود كه«هويت گروهها»را درمعرض
خطر قرار داده بودند.بـدين مـعنا كه از يكسو با رشد فناوريهاي نوين ومجتمعهاي
صنعتي،هويت بعضي گروهها در هويتهاي مسلط هضم ميشد و ازسوي ديگر با
گـسترش مـهاجرت از كـشورهاي فقير و جهان سوم به كشورهاي صنعتي و
پيشرفته،نوعي آشفتگي و آنومي در تـمايزهاي هويتي پديدار ميگرديد.بوزان و
ويور و بعضي ديگر از محققان اروپايي در سال  9112با تعريف امنيت اجتماعي به
عنوان«دستور كاري جـديد بـراي امـنيت در اروپا»پيشگامان مبحثي درمطالعات
راهبردي شدند كه امروزه به موضوعي جذاب و مـناقشهانگيز مـبدل شده
است(روندس.)3111،
Barry Buzan-9
Ole Waever-3
Lemaiter-2

((ويور)) امنيت اجتماعي را اينگونه تعريف مي نمايد:
امنيت اجتماعي به توانايي جامعه براي حفظ ويژگي هاي اساسي خود در شرايط
متحول و تهديد هاي واقعي يا احتمالي مربوط است.ويور خاطر نشان مي سازد كه
در چهارچوب اين تعريف،مشخص نشدن زماني كه تهديدي عليه امنيت اجتماعي
وجود دارد ،دشوار مي گردد ،امنيت اجتماعي در باب وضعيتي است كه جوامع
تهديدي در مؤلفه هاي هويتي خود احساس مي كند.بنابراين مي توان مهمترين
شاخص امنيت اجتماعي را كه در انسجام وجامعيت هريك از جوامع نقشي اساسي
دارند ،اين گونه برشمرد:
حفظ زبان و ادبيات ،لباس ونحوه پوشيدن ،آگاهي از تاريخ و گذشته،برپايي آئين ها
ومناسك،اشاعه باورها و عقايد ،حفظ سالمتي جامعه ،تامين امنيت افراد و جامعه ،
پااليش جامعه از عناصر ضد ارزشي،تسري قانون درتمام سطوح ،ايجاد فرهنگ خود
كنترلي در آحاد جامعه ،ترويج اخالق عمومي و نظم اجتماعي ،تفكر اخالقي و طرد
اجتماعي افراد متخلف ،احراز هويت فردي وجمعي ،مقابله با نابساماني هاي رايج
اجتماعي هريك سهمي عمده در تامين امنيت اجتماعي داشته و بررسي هاي به عمل
آمده(شناسنامه جغرافيايي سياسي-اقتصادي ) 3191، 9281،نشان ميدهند كه مهترين
سرفصل هاي تهديدهاي اجتماعي را مواردي چون  ،ناهنجاري هاي اخالقي،
نارضايتي عمومي ،فرهنگي  ،اقتصادي،و رفاهي و اجتماعات كارگري تشكيل مي
دهندو اهم تهديدها در سرفصل اقتصادي و رفاهي را نيزبيكاري  ،تورم ،گراني
،ساخت وساز غير قانوني،مهاجرت بي رويه و حاشيه نشيني ،افزايش جمعيت،خدمات
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حمل و نقل شهري و صنوف غير مجاز در بر مي گيرد.در يك بررسي پيرامون
شناسنامه جغرافياي سياسي اجتماعي  ،امنيتي و انتظامي شهرستانهاي استان خراسان
رضوي در سرفصلي تحت عنوان (( تهديدات قومي در شهرک هاي اقماري )) به
عنوان مناطق بحران خيز ياد گرديده و مهاجرت و تركيب اجتماعي طايفه اي و
محلي را عاملي  ،جهت تاثير در ايجاد ناامني هاي فزآينده اجتماعي و نزاع هاي دسته
جمعي به خصوص در بين طايفه ها ذكر نموده است (.دادرس 9281،ص)216
امنيت اجتماعي را مي توان به عنوان يك مفهوم فرضي براي هر جمع انساني به كار
برد كه عبارت است از  :قابليت حفظ شرايط قابل پذيرش داخلي براي تكامل
الگوهاي سنتي زبان  ،فرهنگ  ،انجمن ها  ،مذهب  ،هويت ملي و رسوم  (.نويدنيا ،
) 9283869
نظريه سيستمي :در رابطه با امنيت اجتماعي بر اين اين عقيده است كه سيستم هاي
اجتماعي به عنوان پيچيده ترين نوع سيستم ها،داراي ويژگي هايي است كه در هر
يك از اين عناصر سيستمي،ميزان و نحوه تعامل عناصر مختلف سيستم و درجه نظام
يافتگي ذاتي سيستم قابل شناسايي مي باشد.در اين سيستم ها،ساختار و فرايندهاي
ارتباطي،بستري را فراهم مي كند كه مهمترين ويژگي آن پيش بيني پذيري،قاعده
مندي و نظم پذيري اجزاءآن مي باشد.در تفكر سيستمي،نظم،پيامد يكسري اقدامات
و ترتيبات خاص درون سيستمي نظير سلسله مراتب،تقسيم كار يا تفكيك اجتماعي
و نظام تعاملي بوده و به عنوان پديده اي برآمد از ساختار و كاركردهاي ويژه مطرح
مي گردد.در رويكرد سيستمي جدايي بين نظم و خرده سيستمها پذيرفته نيست و
نظم در يك تعبير كلي و فراگير مقوله اي است كه سيستم ساخته است.براساس اين

رويكرد،نظم وامنيت،توليدي سيستماتيك است كه از درون اليه هاي مختلف سيستم
به شكلي درون زا و در نتيجه مناسبات عناصر درون سيستمي مختلف سياسي
اجتماعي معنا و مفهوم عيني و ذهني پيدا ميكند.در اين رويكرد رابطه نظم و سيستم
اجتماعي از نوع انفصالي نيست و خط فاصل مشخصي بين اين دو قابل تصور نمي
باشد.در رويكرد سيستمي،جامعه در معناي فراگيرش مرجع امنيت است و به عنوان
يك هويت جامع،نظم و امنيت در درون آن معني شده و بدين ترتيب نظم و امنيت
عمومي يك توليد اجتماعي محسوب مي گردد.با اين اوصاف،در تحليل سيستمي از
نظم و امنيت،توجه به بافت و كاركردهاي گوناگون اجزاء مختلف سيستم اجتماعي
متمركز گرديده و نظم و امنيت را حاصل كاركرد ساختار عظيم اجتماعي مي دانند
كه در جريان تقسيم كار اجتماعي-و به خصوص تقسيم كار اداري-هر بخش از آن
به دستگاه مشخصي واگذار گرديده است (مجردي)91:3133،با توجه به اين
رويكرد نظري،امنيت اجتماعي حاصل ايفاي نقش ها و وظايف هريك از عناصر
سيستم اجتماعي است كه در قالب يكپارچگي اجتماعي و انسجام به صورت يكي از
مهمترين كاركردهاي سيستم اجتماعي در سطح جامعه توليد مي شود.والت معتقد
است عواملي كه باعث كاهش و مخدوش شدن چسپندگي وانسجام ذهني جامعه
ميشود عوامل تهديد كننده امنيت اجتماعي است ()Walt,1991:213
برخي از صاحب نـظران،امـنيت اجـتماعي را توانمندي جامعه براي مراقبت
ازخصوصيات و ويژگيهاي بنيادين خود در شرايط تـغيير و تهديدات عيني
واحتمالي تعريف و براي ارتباط نزديك ميان هويت جامعه و امنيت
تأكيدميكنند(بيگس.)3113،امنيت اجتماعي را ميتوان از حيث شـمول و

ABSTRACT
فـراگيري امنيت عـمومي قلمداد كرد كه حوزههاي امنيت جمعي و گروهي را
ميتواندپوشش دهد.بيترديد هـيچ عـنصري براي پيشرفت،توسعه و تكامل يك
جامعه وهمچنين شكوفايي استعدادها مهمتر از عنصر امنيت و تأمين آرامش در
جامعه نبوده و تـوسعه اجـتماعي،خـالقيت و فعاليت ارزشمند،بدون امنيت
امكانپذيرنخواهد بود(فرارا.)9118،

چهارچوب نظري
چهارچوب نظري تحقيق ،راهنماي اصلي محقق در ارائه مدل ،فرضيات ،تدوين
پرسشنامه و تبيين متغيرهاي مورد نظر مي باد .بنابراين بايد توجه داشت ،كه نظريه
هايي بايد انتخاب گردد كه بيشترين رابطه را با موضوع تحقيق دارد .و همچنين
قدرت بيشتري براي تبيين متغيرهاي مورد توجه در تحقيق را دارد.
در اين تحقيق ،پس از بررسي الگوها و مدلهاي محققان مختلف در خصوص
مهاجرت  ،به نظر مي رسد ،الگوي نظريه پردازان كالسيك ها و تضاد ارتباط
بيشتري با موضوع پژوهش دارند .به اين دليل كه ،در اين مدل علل و عوامل ارائه
شده در بحث مهاجرت بيشتر نزديك به مهاجرت هاي داخلي و جامعه هدف ما مي
باشد .بر اين اساس در اين مدل مهاجرت بر اساس ابعاد( بعد بي نظمي اجتماعي-
تشديد حاشيه نشيني -ناهنجاريهاي اجتماعي )،مورد سنجش قرار گرفته است.
همچنين با بررسي مدل هاي مرتبط با سنجش امنيت اجتماعي ،مدل آل ويور وباري
بوزان و مناسب ترين مدل براي مدل تحليلي تحقيق مي باشد .به طوريكه ايشان ابعاد
مختلف امنيت اجتماعي كه همان تهديد جاني(عملكرد پليس) وبعد ارتباطي(اعتماد

اجتماعي) است كه افراد نسبت به آن در جامعه اي كه زندگي مي كنند اطمينان
خاطر ندارند .

مدل تحلیلی پژوهش

مهاجرت مدل كالسيك ها و

امنيت اجتماعی مدل مدل ويور

تضاد

و بوزان
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ناهنجاريهاي اجتماعي -تشديد حاشيه نشيني

-جاني(عملكرد پليس )

 -بي نظمي اجتماعي

 ارتباطي(اعتماداجتماعي)
متغييرهاي زمينهاي

ويژگيهاي فردي
 جنسوضعيت تاهل-تحصيالت

نتايج تحقیق:

 وضعيت اشتغالفرضياتمدت سكونت در محل
-

نتايج

مهاجرت بر تشديد و گسترش ناهنجاري ها تاثير معناداري دارد.

تاييد فرضيه

مهاجرت بر بي نظمي اجتماعي تاثير معناداري دارد.

تاييد فرضيه

مهاجرت برتشديد حاشيه نشيني تاثير معناداري دارد.

رد فرضيه

مهاجرت بر اعتماد اجتماعي تاثير معناداري دارد.

تاييد فرضيه

مهاجرت بر عملكرد پليس تاثير معناداري دارد.

تاييد فرضيه

مهاجرت بر امنيت اجتماعي تاثير معناداري دارد

تاييد فرضيه

2-5جمع بندي يافته ها ونتايج تحليلي پژوهش:
در كل كشور بعد از استان تهران  ،استان خراسان رضوي مهاجرپذير ترين استان
كشور مي باشد و در استان خراسان رضوي نير مشهد مقدس بيشترين فراواني مهاجر
را با سهم 11/21درصد به خود اختصاص داده است .و در تحقيق صورت گرفته
ضمن تائيد اكثريت فرضيه هاي فرعي  ،اين نتيجه حاصل كه مهاجرت بر امنيت
اجتماعي در محله طبرسي شمالي شهر مشهد رابطه معناداري دارد و در تحقيقي كه
توسط رجبي وهمكاران در سال 9219در شهر سمنان صورت كرفته و ديگر
تحقيات داخلي و خارجي كه در پيشنه ها ارائه گرديده است  ،نتايج آن با نتيجه
حاصل شده در تحقيق حاضر ،تقريبا بشرح ذيل همخواني دارد.
نتيجه مي شود كه مهاجرت بر امنيت اجتماعي تاثير معناداري دارد و باعث كاهش
امنيت اجتماعي مي گردد.

ABSTRACT
تحقيقات قبلي (باقري )9289با توجه به اينكه جمعيت مهاجركرج يك سوم جمعيت
كرج را تشكيل مي دهند نسبت جرايم آنان ،درصد قابل مالحظه اي را نشان مي
دهد .درصورتي كه اگرآمار افراد عبوري از كرج را كه درمحل ديگري ساكن شده
اند ،در نظر بگيريم جرايم مهاجرين به 9812فقره يعني  63درصدكل جرايم ارتكابي
بالغ مي گردد و اين نشان دهنده اهميت وهمبستگي باالي مهاجرت باگسترش جرم
است.
با توجه به تعريف و نحوه تشكيل اين متغير نتيجه مي شود كه مهاجرت بر تشديد و
گسترش ناهنجاري ها تاثير معناداري دارد و باعث تشديد و گسترش ناهنجاري ها
مي گردد .
اين مسئله در سال 9282توسط بيگي تاييد شده است .معضالت امنيتي و بزهكاري
حاشيه شهر مشهد  ،به دليل اينكه مأمني براي انواع بزهكارها شده ،تهديدي براي
امنيت شهر و كشور به وجود آورده است ..در اين منطقه عمدتاً مهاجر نشين 61
درصد جرايم رخ مي دهد و ريشه بسياري از جرايم در مناطق ديگر در محدوده
همين منطقه يافت مي شود.
با توجه به تعريف و نحوه تشكيل اين متغير نتيجه مي شود كه مهاجرت بر بي نظمي
اجتماعي تاثير معناداري دارد و باعث بي نظمي اجتماعي مي گردد.
مطابق تحقيق باقري كشكولي ( )9288اين تحقيق همچنين به اين نتيجه رسيد كه
اگر روند مهاجرت ها به شهريزد همچنان باروند صعودي ادامه پيداكند ،ميزان
تخلفات وجرايم نيز افزايش پيدا مي كند .وهمچنين تحقيق برنارد لندر در اواخر

دهه  11در مطالعه شهر بالتيمور به بررسي تجربي «اختالل نظم و امنيت شهري»
پرداخت .حاصل تحقيق اونشان داد كه در مناطق داراي جمعيت ناپايدار مانند
مهاجران ،ميزان بي سازماني اجتماعي بيشتر و درنتيجه جرايم بزهكاري جوانان
بيشتر است .او نتيجه ميگيرد كه در يك اجتماع بيثبات و بي سازمان با سستي
گرفتن پيوستگي و پيوندهاي اجتماعي ،زمينه براي رهاشدن افراد از فشار افكار
عمومي و كنترل غيررسمي كه در پرتو همبستگي باعث اعتماد و ايمان مردم به
هنجارهاي محيط مي شود ،فراهم ميگردد .يكي ديگر از نتايج اين تحقيق آن بود
كه در بين كساني كه در نقاطي به طور موقت و ناشناخته زندگي مي كنند (براي
نمونه در محيط هاي مهاجرپذير) ،ميزان انحرافات و جرايم افزايش چشمگيري پيدا
ميكنند.
با توجه به تعريف و نحوه تشكيل اين متغير نتيجه مي شود كه مهاجرت بر تشديد
حاشيه نشيني تاثير معناداري ندارد.
با توجه به تعريف و نحوه تشكيل اين متغير نتيجه مي شود كه مهاجرت بر تشديد و
گسترش ناهنجاري ها تاثير معناداري دارد و باعث كاهش اعتماداجتماعي مي گردد.
طي تحقيقي كه توسط كمال جوانمرد و همكاران در سال  13در دانشگاه بند
عباس انجام شده ،نتايج تحقيق شان نشان داد بين نگرش دانشجويان بومي به غير
بومي و اعتماد اجتماعي به دانشجويان غير بومي رابطه همبستگي معنادار و مستقمي
وجود دارد .همچنين بين روابط چهره به چهره و اعتماد اجتماعي به دانشجويان غير
بومي رابطه همبستگي معنادار و مستقمي وجود دارد اما بين ميزان مشاركت

ABSTRACT
اجتماعي دانشجويان بومي و اعتماد اجتماعي به دانشجويان غير بومي رابطه
همبستگي معنادار و مستقمي وجود ندارد.
نتيجه مي شود كه ميانگين اين متغير در جامعه مساوي  2بوده و با توجه به تعريف
و نحوه تشكيل اين متغير نتيجه مي شود كه عملكرد پليس بر امنيت اجتماعي تاثير
معناداري دارد.
پركينس ( )9112مي گويد كه ويلسون و كلينگ در سال  9183با ارائه نـظريه
پنـجرههاي شكسته معتقدند كه عدم مراقبت عمومي و بهم ريختگي محيطي و وجود
رفتارهاي بيادبانه در اين مكانها موجب افزايش جرم ميشود.

پیشنهادات:
-1جهت رفع معضالت و مشكالت مناطق محروم در درجه اول ( هرچنددير
هنگام) ازاين وضعيت جلوگيري شود.چون جلو ضرر از هركجاگرفته شود،نفع است
ودر برنامه هاي هاي آينده توسعه اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي كشور رديف هاي
بودجه اي ملي در راستاي سرمايه گذاري متناسب با ميزان محروميت و ظرفيت
استعداد ذاتي مناطق باشدو در مرحله بعد به توزيع و انتقال سرمايه ها از مناطق با
تراكم باالي جمعيتي به مناطق ضعيف و محروم اقدام گردد .
-3نهاد هاي ذيربط امنيتي به جهت ايجاد بانك اطالعاتي از مهاجرين خارجي و
كنترل مهاجرين غير قانوني از توان شورا هاي محل استفاده و نسبت به شناسايي
مهاجرين غير مجاز كه به راحتي تردد مي نمايند اقدام نمايند .

 -2از آنجا كه راهكار قانوني جهت جلوگيري از مهاجرت هاي بي رويه ساكنان
روستايي به شهر وجود ندارد ،مجموعه شهرداري ها( معاونت امور فرهنگي ) ،
شوراي اسالمي شهرها ،سازمان بهزيستي  ،مع اجتماعي ناجا و پليس پيشگيري و
صداو سيما نسبت به تشكيل كارگروه ،جهت آموزش مهاجرين تازه وارد چه
داخلي و خارجي به شهرها و آشنايي به قوانين شهري ،انواع جرايم  ،كالهبرداري
ها ،حقوق شهروندي و...اقدام نمايند .
-1با توجه به اينكه كوچه هاي طبرسي شمالي بسيار كم عرض مي باشد و ازطرفي
ازدحام جمعيت را در منطقه مذكور شاهد مي باشيم و بيشترين آمد و شد وسايل
نقليه و پارک خودرو ها در حاشيه كوچه هاي اصلي عمال تردد خودرو ها را
بصورت دوطرفه داخل كوچه ها با مشكل مواجه كه شايسه است معاونت ترافيك
و امور حمل و نقل شهرداري مشهد با هماهنگي پليس راهور پس از كارشناسي
الزم نسبت به يكطرفه نمودن كوچه ها اقدام نمايند .
-1ايجاد فضا هاي تفريحي و فراغتي سالم جهت پر كردن اوقات فراغت ساكنين
مناطق حاشيه نشين.
-6بازرسي و نظارت كافي كارشناسان بهداشت ومحيط زيست از مناطق حاشيه نشين
وجلوگيري از انجام اقدامات عليه بهداشت عمومي و محيط زيست و هدايت آب
هاي فاضالب از سطحي به زير زميني كه در اكثر كوچه ها منظره بسيار نا مناسبي
داشت.

ABSTRACT
-3با باالبردن ضريب امنيتي مناطق حاشيه نشين توسط مراجع انتظامي و امنيتي از
طريق ايجاد ايستگاه هاي پليس،حضور فعال گشت هاي سيار در محالت  ،فعال
نمودن شوراي محالت در خصوص پيشگيري از جرايم و فعال نمودن نگهبان هاي
محله.
-8الزم است در بارره علل روستا گريزي اعضاء خانوارهاي روستايي نيز تحقيقات
بشتري صورت گيرد وتسهيالت ستادي و اجرايي مورد نياز براي توسعه بخش
خدمات روستايي در اختيار مديران محلي قرارگيرد.
-1توسط محققين تحقيقات كمي ويژه مهاجرت هاي داخلي انجام گردد.
-91تحقيقاتي توسط محققين با اين عنوان انجام شود كه آيا مهاجرين داخلي جامعه
پذير تر هستند يا اينكه مهاجرين خارجي .

