فصلنامه علمی-پژوهشی
جغرافیا (برنامهریزی منطقهای)
سال هشتم ،شماره  ،3تابستان 7331
صص763-781 :

تبیین پیامدهای مهاجرت اتباع کشور افغانستان برجامعه ایران
(مطالعۀ موردی شهر قزوین)
حسین کشاورز قاسمی

1

دانشجوی دوره دکتری جامعه شناسی سیاسی ،دانشکده علوم سیاسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

بابک نادرپور
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت0931/10/52:

تاریخ پذیرش0931/12/01:

چکیده
مهاجرت در جهان امروز گسترش یافته و تبعات مثبت و منفی فراوانی دارد .کشور ایران نیز از این تبعات متاثر بوده است.هدف این
پژوهش،تبیین پیامدهای مها جرت اتباع افغانستان از طریق سنجش نگرش شهروندان شهرقزوین نسبت به مهاجران افغان با استفاده از
تکنیک تحلیل عاملی و طیف بوگاردوس است .جامعه آماری پژوهش ،شهروندان چهار منطقه شهر قزوین می باشند که بر اساس
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 5931برابر با  047204نفر بوده است .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  940نفر محاسبه
گردید .نوآوری پژوهش حاضرمبنای نظری آن می باشد که ازرویکرد سایبرنتیک بهره گیری وروش تحقیق نیز پیمایشی است.
اطالعات الزم از طریق پرسشنامه ای که روایی آن بر اساس نظرخواهی از کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (24
 )%به تائید رسید ،جمع آوری و با استفاده از نرم افزار  spssنسخه  79و تکنیک تحلیل عاملی تحلیل شد.در این پژوهش 94
شاخص با روش تحلیل عاملی خالصه شده و به  2عامل تقلیل یافته و به صورت ترکیبی در عوامل معنی دار ارائه گردیده اند .با بهره
گیری از تکنیک مزبور ،سهم هر کدام از عوامل تاثیر گذار در تعیین نگرش شهروندان شهر قزوین نسبت به اتباع افغانستان مشخص
گردید.یافتههای پژوهش حاکی از آن است که این  2عامل در مجموع  04/75درصدِ نگرش شهروندان را نسبت به مهاجرین تبیین
می کنند.نتایج حاصل از محاسبه طیف بوگاردوس پژوهش نشان داد که شهروندان شهر قزوین با  22/00درصد میانگین پاسخهای
منفی ،نگرش مطلوبی نسبت به افغانها ندارند که حکایت از فاصله اجتماعی شدید میان افغانها و جامعه مورد پژوهش دارد.

کلمات کلیدی :مهاجرین افغان ،طیف بوگاردوس ،تحلیل عاملی ،نظریه سایبرنتیک

( -0نویسنده مسئول) hosseinkeshavarz1400@gmail.com
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مقدمه
مهاجرت در دنیای امروز به مسئله ای جهانی تبدیل شده که توجه بسیاری از رشتههای علمی را به خود جلب کرده
است .نگاهی به میزان رو به افزایش مجلهها ی پژوهشی که فعالیت اصلی خود را بر موضوع مهاجرت متمرکز کرده
اند ،خود گویای این مطلب است« .گستردگی مهاجرت و جهانی شدن آن تمام کشورها را با چالش مدیریت این
پدیده روبرو ساخته است»(سجادپور " .)3 :0911،مهاجرت شکلی از تحرک جغرافیایی یا مکانی جمعیت است که
بین دو واحد جغرافیایی انجام می گیرد" ( زنجانی .)2 : 0935 ،بر این اساس ،مهاجرت نوعی رفتار آگاهانه است که
می تواند به انگیزهها ی 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 بین
المللی 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 عنبری0919 ،؛ به نقل ازعبدی زرین و دیگران .)913 :0911،در
سالهای اخیر بسیاری از افغانها که قربانی جنگ با شوروی و جنگ داخلی پس از آن بوده اند به ایران پناهنده شده
اند .در حال حاضر ،ایران میزبان بیش از  5/9میلیون نفر از مهاجران افغان است 15.درصد از این مهاجران در مناطق
شهری و تنها دو درصد از آنها در کمپها زندگی می کنند (عباسی -شوازی و دیگران" .)512 :5102 ،آمارها نشان می
دهد که بیش از  33درصد از مهاجران افغان به طور غیر قانونی از مرزهای کشورشان وارد ایران شده اند"(عیسی
زاده و جهان بخش.) 31 :0930 ،
مهاجرت به خودی خود نه تنها یک مشکل اجتماعی نیست بلکه حتی می تواند راه حلی برای بحرانهای جمعیتی
محسوب شود .مهاجرت می تواند اضافه جمعیت را از نقطه ایی 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 .) 0 :0935،اما این رویکرد و شیوه نگرش ،تمام واقعیت پدیده مهاجرت را منعکس نمی سازد .در مقابل،
مهاجرتِ نیروی کار ممکن است به عدم تعادل اقتصادی در مبدا مهاجرتها منجر شود و تخلیه سرزمین از نیروی کار
می تواند از نظر اقتصادی  ،علمی و فنی پیامدهایی را به دنبال داشته باشد ،مسائل پیچیده سیاسی و اجتماعی را در
روابط بین کشورها ایجاد کند و به نیروی مخربِ تفاهم و توسعه منجر شود (همان  .)0-5:بنابراین مهاجرت سکه
ایی دو رو یا تیغِ دو لبه ایی است که فرصت و تهدید را توامان در خود داراست و استفاده مطلوب و بهینه از این
پتانسیل ،توسعه آفرین و عامل پیشرفت است و عدم مدیریت و برنامه ریزی مناسب در راستای سازماندهی آن ،زمینه
را برای ایجاد عدم تعادل در ساختارهای جمعیتی ،سیاسی ،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی به دنبال خواهد داشت .این
ایجاد عدم تعادل در ساختارهای مذکور است که مهاجرت را به مقوله ای مشکل آفرین مبدل ساخته است.
در میان مسایل مختلف مربوط به مهاجرت ،شناخت افکار عمومی شهروندان نسبت به مهاجران دارای اهمیت است
زیرا به مدیران و مجریان کمک می کند تا از شیوه تفکر افراد درباره موضوعات مشخص مطلع شده و در صورت
نیاز برنامهها یی را برای تغییر نگرش آنان طراحی کنند .محور اصلی مطالعه این پژوهش بررسی نگرش شهروندان
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شهر قزوین نسبت به مهاجران افغان است .در این مقاله منظور از مهاجر -0 :افغان سرپرست خانواده و همچنین
همسر و فرزندان او است که با اختیار و آگاهی به ایران نقل مکان کرده و در شهر قزوین ساکن شده اند -5 .فرزندان
مهاجرانی هستند که در ایران به دنیا آمده اند و ساکن قزوین شده اما تابعیت ایرانی ندارند .تعداد مهاجران مشمول در
این مطالعه  51922نفر می باشد که دارای مدارک اقامت از قبیل کارت آمایش و گذرنامه هستند .همچنین  1هزار نفر
نیز فاقد مدارک در حال تردد بوده و در فصول گرم سال به صورت غیر قانونی و موقت در بخش کشاورزی و
ساختمان سازی به فعالیت می پردازند .بیشتر مهاجرین ( 92-91درصد) در نقاط شهری سکونت دارند.
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پیشینه
در ارتباط با مهاجران افغان مطالعات مختلفی در ایران انجام شده است که به برخی از آنها اشاره می شود:
اخالقی ،یوسفی و صدیق اورعی ( ،)0932طاهر پور و همکاران ( )0911و بوربور ( )0939به بررسی مشکالت
عاطفی مهاجران افغان در ایران پرداخته اند .به نظر آنها مهاجران افغان در تامین انتظارات و تایید خود از سوی
جامعه میزبان ناکام بوده اند و تغییر این وضعیت را غیر ممکن می پندارند .همچنین طبق نظر این نگارندگان ،برای
گذار از احساس عدم تعلق مهاجران به جامعه میزبان باید راهکارها را بر اساس شرایط اجتماعی مردم مهاجر و یا
جامعه میزبان اولویت بندی کر د .به نظر آنها کارمندانی که ارتباط مستقیم با مهاجران دارند و دانشجویان بیشتر از
سایر افراد تساوی حقوق مهاجران را می پذیرند .پورروحانی( ،)5101محمودیان ( ،)0919میرزایی ( ،)0939نقش
نژاد ( ،)5102عباسی شوازی و صادقی ( )5101و عباسی شوازی و دیگران ( )5102به بررسی و شناسایی منابع
نابرابری (از جمله موانع تحصیلی و اشتغال) میان نسل دوم و سوم افغان و جمعیت میزبان و نیز میزان سازگاری
فرهنگی -اجتماعی نسل دوم افغان با جامعه ایران پرداخته اند.
وحدت آزاد ( ) 0930به علل سیاسی و اجتماعی مهاجرت افغانها به ایران پس از انقالب اسالمی پرداخته است.
کوپکه ( ) 5100نتایج اقتصادی حضور افغانها را در ایران مثبت ارزیابی می کند و بر این است که آنها مشارکت
زیادی در اقتصاد ایران به عنوان نیروی کار ارزان خارجی و در صنعت ساختمان سازی داشته اند .کرونفلد( )5100در
نهایت پیشنهادهایی به جامعه بین المل لی به منظور بازگشت مهاجران افغان ارائه میدهد ،ازجمله تمرکز و هماهنگ
کردن استراتژیهای توسعه به طور همزمان در دو سوی مرزها ،جستجوی راههایی برای تضمین حقوق پناهندگان و
بازگشت به درون چارچوب بزرگتری از حقوق بشر .ماهر( ،)0919علوی ( ،)0910شاطریان و گنجی (،)0913
وعیسی زاده و مهران فر ( ) 0930به این نتایج رسیده اند که پیامدهای اشتغال مهاجران افغان در جامعه میزبان افزایش
بیکاری ،کاهش فرصتهای شغلی بومیان ،خروج ارز از کشور و در نهایت کاهش ضریب امنیت ملی کشور است.
جیلس()5109و شوازی( )5112به بررسی مشکالت معیشتی اتباع افغانستان در ایران از جمله دستمزدهای پاایین تار
کارگران افغان نسبت به همتایان ایرانی خود و همچنین چشم انداز بازگشت یا باقی ماندن پناهندگان افغاان در ایاران
می پردازند.
 -0آمار مهاجران از اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران بدست آمده است که به صورت رسمی منتشر نشده است.
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زرقانی و همکاران()0939در خصوص مدیریت مهاجران افغانستانی در کشور به این نتایج دست یافتاه اناد -0:لازوم
هماهنگی بیشتر بین سازمانهای مختلف متولی و تدوین برنامه مادون و دقیاق دربااره مهااجران خاارجی باه منظاور
جلاوگیری از ارتکاااب جرم،قاچاااق و سوااسااتفاده اطالعاااتی بیگانگاان و نیااز کنتاارل و ماادیریت اتباااع خااارجی و
افغانستانی -5ضرورت به روز کردن قوانین و اجرای دقیق آن و تهیه آمار صحیح درباره مهاجران خاارجی در جهات
جلوگیری از تغییر بافت کالبدی شهرها و روستاها،ازدواجهای غیر قانونی و تغییر هرم سنی جمعیت.
عالوه بر مطالعاتی که در مورد مهاجران افغان در ایران انجام شده است مطالعات دیگری نیز توسط محمند( )5101و
جرار و مالی( )5100در م ورد وضعیت پناهندگان افغانستان در پاکساتان صاورت پذیرفتاه اسات .باه نظار «محمناد»
پناهندگان افغان هیچ گاه درذهن خود تصور نمی کردند که اقامات آنهاا درپاکساتان دائمای باشاد و جواماع محلای
پاکستان نیز همین فکر را می کردند .به اعتقاد او یکی از پیامدهای مهاجرت اتباع افغانستان ساکونت دائمای آنهاا در
کشور پاکستان و درنتیجه تقابل مردم بومی ومهاجران بوده است .به نظر «جرار» و «مالی»بسیاری از اتباع افغاان ناه از
ترس جنگ بلکه به خاطر جستجوی کار رهسپار پاکستان می شوند .یکی از نتایج مهم مهاجرت ،بهره برداری دولات
پاکستان از مهاجران در راستای مقاصد سیاسیِ از جمله استخدام طالبان از درون آنها بوده است.
تا آن جا که مطالعات گذشته نشان می دهد بررسی نگرش شهروندان نسبت به مهاجران افغان کمتر مورد توجه بوده
است .بنابراین مطالعه حاضر می کوشد به سنجش نگرش شهروندان شهر قزوین نسبت به مهاجرین افغان بپردازد.
مبانی نظری
به طور کلی نظریات مطرح شده در خصوص مهاجرت را به  1دسته کلی می توان تقسیم نمود:
دسته اول ،نظریات کالسیک (دهههای  0321و ) 0391می باشند .این نظریات به طور کلی مهاجرت را موجبی برای
تحرک اجتماعی و اقتصادی و نتیجه آنرا در کشور مقصد ،جذب یا حل مهاجر در نظام ارزشی مسلط می داند
(ایراندوست و دیگران.)013 :0939 ،
این دیدگاه در جامعه شناسی مهاجرت بر تبیینِ دالیل و پیامدهای مهاجرت استوار است .بنابراین از دیدگاه این
نظریات مهاجرت ناشی از عدم تعادل اقتصادی و اجتماعی موجود بین مناطق مختلف است و هرگونه تغییری که در
جامعه روی می دهد در جهت برقراری تعادل و هماهنگی است.این دیدگاه نه تنها از لحاظ علتی که برای مهاجرت
ذکر می کند ،بلکه از لحاظ آثار و پیامدهایی هم که برای مهاجرت ذکر می کند مورد انتقاد است .مهاجران در محیط
مقصد جذب محیط نمی شوند.در بسیاری از شهره ای بزرگ جهان سوم مهاجران در حاشیه شهرها سکونت می
گزینند ( پاپلی یزدی،رجبی سناجردی .)599-592 :0935 ،نکته قوت این دسته نظریات این است که به کارکردهای
مثبت مهاجرت توجه می کنند .
دسته دوم ،نظریات مکتب تضاد (دهههای  0311و )0311می باشند که دیدگاه منفی نسبت به مهاجرت دارند .آنها
مهاجرت را حاصل ساختارهای نابرابر اجتماعی در نظام بین الملل می دانند که منجر به انتقال سرمایه انسانی و
اجتماعی از کشورهای در حال توسعه به کشورهای پیشرفته و در نتیجه تشدید وابستگی می گردد.قوت این دسته از
نظریات توجه به آسیبهای مهاجرت از جم له شکل گیری تبعیض و نابرابری در دوجامعه مبدا و مقصد است .ایراد
وارد بر این نظریات این است که نقش کارگزار را نادیده و نقش ساختار را برجسته می نمایند ( وثوقی و حجتی،

تبیین پیامدهای مهاجرت اتباع کشور733 ...

.) 51-51 :0930همچنین مهاجرت از دید این نظریات یک امر کامال استثماری است و ادامه آن باعث گسترش هر
چه بیشتر عدم توسعه می شود و اگر قرار باشد برای حل مساله مهاجرت به این نظریات بسنده کنیم ،به نظر می
رسد که معضل مهاجرت در سطح یک کشور حل شدنی نباشد ،مگر آنکه تحولی در نظام جهانی به وجود آید (پاپلی
یزدی ،رجبی سناجردی.)599-592 :0935 ،
دسته سوم ،نظریات تلفیقی (مطرح شده از دهه  0331به بعد) می باشند .این دسته نظریات سعی در برقراری پیوند
بین دو سطح تحلیل خرد و کالن می نمایند .در عین حالی که ساختار اجتماعی بر حرکت مهاجر تاثیر می گذارد،
مهاجر نیز به سهم خود بر ساختارهای جمعیتی ،اقتصادی  ،اجتماعی و سایر ابعاد جامعه در دو سوی حرکت
مهاجرت تاثیر می گذارد (ارشاد و صدف .)99 :0913
دسته چهارم ،نظریات سیستمی می باشند .این نظریات بر خالف نظریات " توافق گرایی" و "تضاد گرایی" مهاجرت
را به منظور تطابق با تحوالت اقتصادی واجتماعی می انگارند .مهاجرت از دیدگاه سیستمی علل چندگانه دارد و در
جهت پخش ،سازگاری و انطباق است و نتیجه آن در مقصد انطباق چند فرهنگ می باشد .شکل بسیط و توسعه یافته
نظریه سیستمی ،مدل سایبرنتیکی است (ایراندوست. )013 :0939 ،
با توجه به گستردگی علم "سایبرنتیک" و توانایی آن در ارائه بینش سیستمی در نظامهای مختلف ،در این تحقیق نیز
از آن به منظور تبیین پیامدهای مهاجرت اتباع افغانستان و سنجش نگرش شهروندان نسبت به مهاجران استفاده شده
است .سایبرنتیک علمی است که از یکسو سیستمهای نسبتا باز را از جهت تبادل اطالعات میان آنها و محیطشان
مورد مطالعه قرار می دهد و از سوی دیگر به بررسی ساختار این سیستمها از دیدگاه تبادل اطالعات میان عناصر
مختلفشان می پردازد .جامع ترین تالشی که سایبرنتیک را در یک تئوری عمومی جامعه شناسی بکار گرفت ،توسط
تالکوت پارسونز انجام شد( ابراهیمی و فرج پهلو .) 9 : 0913 ،نگاه کنید به جدول شماره 0
از آنجا که اف کار عمومی نسبت به مهاجران متاثر از پیامدهایی است که آنها در جامعه میزبان ایجاد نموده اند این
پیامدها را می توان بر اساس مدل سایبرنتیکی در  1بعد خالصه نمود که در ذیل به اختصار شرح داده می شود:
الف ) ابعاد اجتماعی
اگر چه در بسیاری از حاالت مهاجرت را عنصر مت عادل کننده جمعیت ،توانبخش و نیروی اجتماعی می خوانند اما
می بایست این موضوع را نیز مد نظر داشت که مهاجرت به همان میزان که سازنده و تعادل بخش است می تواند
مخرب و تهدید زا نیز باشد .مهاجرت می تواند تشدید کننده فقر ،خشونت  ،حاشیه نشینی  ،اشتغال کاذب ،اعتیاد
،ر وسپیگری  ،عدم تعادل در ترکیب سنی و جنسی و بسیاری از آسیبهای اجتماعی دیگر باشد و از این سو پیامدهای
جبران ناپذیری را بر کنشگران و همچنین ساخت اجتماعی تحمیل نماید( کاظمی.)0911 ،
ب ) ابعاد فرهنگی
فرهنگ نیز از جمله امور سیّالی است که در اثر فرایند مهاجرت تغییر می پذیرد  .علیرغم متاثر ساختن فرهنگ قومِ
مهاجر ،فرهنگ بومیان را نیز دستخوش تحوالتی می سازد چه از این رهگذر است که فرهنگ غالب عمدتاً تالش می
کند تا عناصر خرده فرهنگ مغلوب را در خود ذوب نماید .تقابل فرهنگی ،تعارض فرهنگی ،بحران هویت ،عدم
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جذب در فرهنگ مقصد ،تشدید گرایشات قوم محورانه ،دوگانگیهای زبانی ،رفتارهای ضد فرهنگی،تبعیض نژادی
تنها بخشی از پیامدهای فرهنگی مساله ]افزایش[ مهاجرت اند(بزّی.)0912،
ج) ابعاد سیاسی و امنیتی
مهاجرتهای بین المللی بخصوص مهاجرتهای غیر قانونی دارای بازتابها و پیامدهای مختلف سیاسی -امنیتی
اند .نفوذ پذیری مرزها و افزایش ترددها ی غیرمجاز ،قاچاق مواد مخدر ،گسترش تروریسم ،فعالیت باندهای تبهکار و
مافیایی ،سوا استفاده از نیروی کار مردان خارجی و همچنین سوا استفاده جنسی از زنان مهاجر ،جاسوسی و
فعالیتهای ضد امنیتی ،برهم خوردن ترکیب قومی -مذهبی کشور میزبان،تهدید و تنزّل منابع طبیعی و ظرفیتهای
زیست محیطی ،رواج بیماریهای مسری خطرناک و ....بخشی از مهمترین پیامدهای سیاسی  -امنیتی مهاجرتها به
خصوص مهاجرتهای غیر قانونی در عرصه بین المللی هستند (زرقانی و موسوی .)1 : 0930
د) ابعاد اقتصادی
م هاجرت همان طور که نحوه زندگی مهاجران را تغییر می دهد ،الگوهای اشتغال و فعالیت آنان را نیز دگرگون می
کند .مهاجران دستمزدهای کمتری می گیرند ،ساعات بیشتری کار می کنند و تالش میکنند با انجام کارهای سخت،
درآمد بیشتری را کسب کنند و قسمت اعظم آن را نیز پس انداز کرده یا به کشور خود ارسال کنند( زنجانی:0932 ،
 . ) 011از جمله پیامدهای مهاجرت را می توان کاهش فرصتهای شغلی،افزایش نرخ بیکاری،کمبود مسکن و افزایش
نرخ اجاره بهاا مسکن دربسیاری از نقاط شهری و  ...دانست.
جدول  -1نظریه سیبرنتیک برگرفته از آراء نظری پارسونز
ردیف

خرده نظامها

نقش

نظریه

فرضیه

1

خااارده نظاااام

حفظ الگو -عنصر

خرده نظام فرهنگی ؛ در سلسله مراتب سیبرنتیکی پارسونز پدیده ایی

 -0عامل فرهنگی پیامدهای مهاجرت اتباع افغانستان بر جامعه

مسلط در تمامی

سیال است که بر سایر نظامهای آن رجحان ویژه ایی دارد.لیک تاکید

ایران مقدار واریانس بیشتری را نسبت به عامل اجتماعی تبیین

اجزا نظام

اولیه پارسونز بر فرهنگ است.فرهنگ اهداف غایی هر سیستم را معین

فرهنگی

2

میکند.

میکند و به مثابه یک دستگاه کنترل،جامعه و سایر نظامها را هدایت

 - 5عامل فرهنگی پیامدهای مهاجرت اتباع افغانستان بر جامعه

میکند.

ایران مقدار واریانس بیشتری را نسبت به عامل امنیتی تبیین میکند.

خرده نظام

منبع تامین

خرده نظام اقتصادی؛ در سلسله مراتب سیبرنتیکی پارسونز منبع یا

 -0عامل اقتصادی پیامدهای مهاجرت اتباع افغانستان بر جامعه

اقتصادی

انرژی(تامین

آبشخور تامین انرژی برای سایر خرده نظامها در نظام عمومی کنش

ایران مقدار واریانس بیشتری را نسبت به عامل اجتماعی تبیین

نیازهای مادی و

پارسونز است و شرایطی را تامین می کند که با آن محیط با نیازهای

میکند

عینی افراد )

کنشگر همساز می شود .و درست به همین دلیل است که در سلسله

 -5عامل اقتصادی پیامدهای مهاجرت اتباع افغانستان بر جامعه

مراتب سیبرنتیکی او بیشترین میزان انرژی متعلق به خرده نظام اقتصادی

ایران مقدار واریانس بیشتری را نسبت به عامل امنیتی تبیین میکند.

است که ایجاب کننده آن انطباق است.

 -9عامل اقتصادی پیامدهای مهاجرت اتباع افغانستان بر جامعه
ایران مقدار و واریانس بیشتری را نسبت به عامل فرهنگی تبیین
میکند.

3

خرده نظام

حفظ یگانگی و

خرده نظام اجتماعی؛ در سلسله مراتب سیبرنتیکی وی تامین انسجام و

 -0عامل اجتماعی پیامدهای مهاجرت اتباع افغانستان بر جامعه

اجتماعی

انسجام جامعه

وفاداری افراد به نظام اجتماعی و همچنین میزان حدود آزادی عمل

ایران مقدار واریانس بیشتری را نسبت به عامل سیاسی تبیین میکند

خرده نظام

دستیابی به اهداف

کنشگران را مشخص می سازد.در این سلسله مراتب نظام اجتماعی
دارای برد متوسط است یعنی به تناسب از انرژی و اطالعات هر دو نظام
اقتصادی و فرهنگی سود می برد.
4

سیاسی

خرده نظام سیاسی؛ در سلسله مراتب وی از طریق سیستمهای روانی-

 -0عامل سیاسی پیامدهای مهاجرت اتباع افغانستان بر جامعه ایران

شخصیتی اهداف را تعیین کرده و منابع و انرژی الزم را برای دستیابی به

مقدار واریانس کمتری را نسبت به عامل اجتماعی تبیین میکند

اهداف پیش بینی شده مشخص می سازد.این نظام تحت کنترل نظام
اجتماعی و فرهنگی است.

منبع :برای مطالعه بیشتر ر.ک)ریتزر)021 -090 :0931،

تبیین پیامدهای مهاجرت اتباع کشور732 ...

حال بر اساس مولفههای مدل مفهومی سایبرنتیک ( ،شکل  0و  5در مقاله) سواالت زیر مطرح گردید:
سئواالت پژوهش
 -0نگرش شهروندان شهر قزوین نسبت به مهاجرین افغان چگونه است؟
 -0-0نگرش شهروندان شهر قزوین نسبت به مهاجرین افغان از بعد اقتصادی چگونه است؟
 -5-0نگرش شهروندان شهر قزوین نسبت به مهاجرین افغان از بعد فرهنگی چگونه است؟
 -9-0نگرش شهروندان شهر قزوین نسبت به مهاجرین افغان از بعد اجتماعی چگونه است؟
 -1-0نگرش شهروندان شهر قزوین نسبت به مهاجرین افغان از بعد سیاسی چگونه است؟

این مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلی با استفاده از روش پیمایشی می باشد .جامعه آماری تحقیق را شهروندان شهر
قزوین که براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  0931برابر  910/231نفر است تشکیل می دهد .حجم
نمونه از طریق فرمول کوکران  911نفر محاسبه گردید .نمونهها به صورت نمونه گیری خوشه ایی چند مرحله ایی
انتخاب شدند به این صورت که از  1منطقه موجود در شهر قزوین ،دومنطقه و از هر منطقه نیز دو ناحیه انتخاب شد.
در مرحله بعدی از هر ناحیه  1بلوک مورد مطالعه قرار گرفت.
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برای گردآوری دادهها  ،از یک فرم اطالعات جمعیت شناختی استفاده شد که شامل جنسیت ،سن ،تحصیالت،
وضعیت تاهل ،شغل ،و میزان درآمد می گردید .یک پرسشنامه محقق ساخته نیز برای سنجش نگرش مشارکت
کنندگان در خصوص مهاجران افغان بکار رفت .این پرسشنامه دارای  91گویه و در دو بخش بود .بخش اول (91
گویه) ،شامل گویهها ی مربوط به نگرش جامعه مورد مطالعه نسبت به مهاجران افغان در ابعاد اقتصادی ،فرهنگی،
اجتماعی و امنیتی می گردید که در مقیاس لیکرت طرح گردیده بودند .گویههای بخش دوم (دارای  1گویه) در
طیف بوگاردوس طراحی شده بودند که میزان تمایل و فاصله اجتماعی شهروندان شهر قزوین را نسبت به افغانها می
سنجد .در این طیف ،به ترتیب به اولین سئوال نمره  1و به آخرین سئوال نمره  0داده می شود .سپس شماره هر
گویه در درصد افرادی که با آن گویه موافق بوده اند ضرب می شود .از مجموع حاصلضربها عددی بدست می آید
که بیانگر گرایش پاسخگویان نسبت به افغانها است .روایی محتوایی پرسشنامه بر اساس اصالحات محققان علوم
اجتماعی مورد تائید قرار گرفت .پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (  )% 11بدست آمد .تجزیه
و تحلیل دادههای پژوهش با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  59و تکنیک تحلیل عاملی انجام شد .به منظور تعیین
مناسب بودن دادههای گردآوری شده برای تحلیل عاملی از ضریب  KMOو آمار بارتلت استفاده شد که نشان داد
دادهها برای تحلیل عاملی مناسب اند.
جدول ( :)2مقدار KMOو آزمون بارتلت و سطح معناداری
مجموعه مورد تحلیل

مقدارKMO

مقدار بارتلت

سطح معناداری()sig.

سنجش نگرش شهروندان قزوین نسبت به اتباع افغان

./133

911/1211

./111

منبع :یافتههای پژوهش

یافتهها
در این پژوهش از  911نفر از شهروندان شهر قزوین در مورد مهاجرین افغان نظرسنجی به عمل آمده است که شامل
 911نفر مرد ( (%78/1و  11نفر زن ( (%21/9می باشد .سایر مشخصات دموگرافیک مشارکت کنندگان در جدول 9
آمده است.
جدول  -3مشخصات دموگرافیک شهروندان جامعه مورد مطالعه پژوهش
فراوانی

متغیر
گروه
تحصیالت

شغل

تاهل

سن

تعداد

درصد

زیر دیپلم

19

1.91%

دیپلم

050

2.90%

کاردانی

19

5.00%

کارشناسی

001

1.51%

کارشناسی ارشد و باالتر

51

0.9%

آزاد

031

1.21%

کارمند

39

52%

کارگر

03

3.1%

دانشجو

91

1.1%

بیکار

19

3.00%

مجرد

009

5.91%

متاهل

599

1.91%

مطلقه

5

25.1%

فوت همسر

9

11.1%

02-52

11

0.51%

59-92

029

9.11%

تبیین پیامدهای مهاجرت اتباع کشور731 ...

درآمد (ریال)

99-12

011

0.59%

19-22

91

9.3%

+29

01

9.9%

-1/111/111

021

1.11%

1/111/111-02/111/111

099

9.91%

02/111/111-51/111/111

21

0.01%

51/111/111-52/111/111

51

9.9%

09

5.1%

+52/111/111

منبع :یافتههای پژوهش

در جدول (TVEجدول شماره  ،)1به ترتیب درجه اولویت و میزان اثر گذاری و همچنین تعداد عاملهای مستخرج
آمده است .بر این اساس مقادیر ویژه بزرگتر از یک ،عامل خوانده شده اند .همانطور که جدول تبیین واریانس کل
) (TVEنمایش می دهد دستگاه تحلیل عامل به صورت خودکار متغیرهای وارد شده به مدل را بر اساس درجه و
میزان همبستگی با سایر متغیرها در شش عام ل با مقادیر ویژه بزرگتر از یک تلخیص نموده است اما به علت نزدیکی
عامل هفتم به مقدار ویژه مطلوب ،آن عامل نیز در محاسبه لحاظ گردیده که جمعا تعداد عاملها را به عدد هفت
رسانیده است.
همچنین جدول  TVEحاکی از آن است که عامل نخست با مقدار ویژه  1/29و واریانس  01/35درصد،عامل دوم با
مقدار ویژه  5/11و واریانس  01/95درصد  ،عامل سوم نیز به ترتیب  5/12و  ، 1/11عامل چهارم  0/99و 1/01
،عامل پنجم  0/00و  ، 9/00عامل ششم  0و  2/50و در نهایت عامل هفتم نیز با مقدار ویژه  . /399و واریانس 1/10
جمعا  91 /50درصد از نگرش شهروندان نسبت به مهاجرین را در مدل موردِ مطالعه تبیین می نماید.
جدول  :4تبیین واریانس کل()TVE
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شکل : 3نمودار عوامل آزمون

منبع :یافته های پژوهش

در نمودار ( ) S.Pشکل  ، 9مقادیر ویژه روی نمودار به ترتیب سیر نزولی را طی می کنند تا از نقطه یک عبور نمایند.
اگر موازی محور  Xیک فاصله باالتر از محور Yبر روی مدار خطی افقی رسم شود تعداد عاملهای مستخرج از
دستگاه تحلیل عاملی نمایش داده خواهد شد .بنابراین با احتساب عامل هفتم که دقیقا روی خط تقاطع قرار گرفته
است تعداد عاملهای دستگاه را به عدد هفت رسانیده است لیک باقی سنگریزههای مدل قابلیت تبدیل به عامل را
برخوردار نیستند و بنابراین جایی نیز در تحلیل نخواهند داشت و حذف می شوند.
جدول  -5چرخش واریانس و مشخص شدن تعداد نهایی عاملها
متغیر/عامل

1

3

2

1

.717

2

.734

3

4

6

5

.656

4

.703

5

.745

6

.787

7

.676
.580

8
7

.656

10

.670

11

.673

12

.563

13

.632

14

.844
.543

15
16

.567

17

.535

18

.675

17
20

7

.632
.680
.681

21
.651

22

.512

23
24

حذف

25

.721

26

.730

27

.658

28

.770

27

.675

30

.572

گویه
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در جدول  ( RCMجدول شماره  ،) 2به دلیل اینکه امکان افتادن متغیرها بر یکدیگر موجود است و احتمال آن می
رود که متغیرها بر دو یا چند عامل بار شوند نیازمند بارگذاری مجدد می باشد .از آن روی در دستگاه تحلیل عاملی
از این جدول استفاده شده تا مقادیر خطای فوق را تا حد امکان کاهش دهد  .همانطور که مشاهده می شود پس از
فرایند چرخش واریانس ،هفت متغیر در عامل نخست ،هشت متغیر در عامل دوم  ،چهار متغیر در عامل سوم  ،چهار
متغیر در عامل چهارم  ،دو متغیر در عامل پنجم  ،دو متغیر در عامل ششم و در نهایت دو متغیر نیز در عامل هفتم
بارگذاری شده اند.در این فرآیند گویه شماره51به علت عدم قرار گرفتن در سنجههای همگن از فرآیندتحلیل عاملی
کنار گذاشته شد .در جدول همانطور که مقادیر درصد تراکمی واریانس تبیین شده نمایش می دهد کلیه عوامل در
مجموع  91/50درصد از نگرش شهروندان شهر قزوین درباره مهاجران افغان را تبیین می کنند  .بر این اساس درصد
کل واریانس تبیین شده عامل اول  ، 51/1عامل دوم  ،59/11عامل سوم  ، 05/30عامل چهارم  ،00/19عامل پنجم
 ، 01/02عامل ششم  1/99و عامل هفتم  1/15درصد از  %011را به خود اختصاص داده است.
جدول -6توصیف الویت گویههای عوامل حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی( بخش اول پرسشنامه)
ردیف

شماره

گویه

سئوال
1

51

2

59

3

52

4

53

5

51

6

51

7

91

مقادیر

زیاد

تاحدودی

کم

ویژه
چقدر معتقدید افغانها به وظایف شغلی خود پایبند اند( .عامل اول)

./111

)511)%2933

)009)%5331

)91(%09.1
013(%91.

چقدر معتقدید افغانها افراد صادقی هستند( .عامل اول)

./191

(19)%03

(095)%1535

چه اندازه اتباع افغانها را مسولیت پذیر می دانید( .عامل اول)

./150

(003)%90

(059)%9531

افغانها را چه اندازه خونگرم می دانید( .عامل اول)

1/932

(21)%0130

(095)%1535

افغانها را تا چه اندازه به مبانی دینی پایبند می دانید( .عامل اول)

./911

(021)%9330

(022)%1131

افغانها را چقدر پایبند به قانون می دانید( .عامل اول)

1/921

(21)%0131

(019)%9135

چه اندازه افغانها را منظم می دانید( .عامل اول)

1/215

(21)%0230

(099)%9231

8

01

حضور افغانها جامعه ما را آسیب پذیر ساخته است(.عامل دوم)

1/931

)551(%23.0

)011(%51.3

)21(%09

7

1

حضور اتباع افغان باعث گسترش میزان جرم در کشور شده است.

./919

)599(%91.1

)32(%51.1

)29(%01.9

10

00

./919

)10(%01.2

)011(%51.3

11

3

./929

)013(%13.5

)11(%55.3

12

09

حضور افغانها امنیت ملی مارا به مخاطره می اندازد( .عامل دوم)

./995

)509 (%29.9

)30(%59.1

)11(%51.0

13

09

دولت باید از مهاجرت افغانها به ایران جلوگیری کند( .عامل دوم)

./293

)533(%11.3

)21(%02.0

)51(%1

14

05

ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغان تهدیدی برای نهادخانواده

./299

)599(%93.9

)29(%01.9

)95(%09.0

15

01

./292

)013(%19.9

)15(%50.1

)059(%95

16

5

./191

)590(%91.5

)11(%55.3

)92(%09.3

17

0

./103

)559(%21.3

)19(%55.1

)15(%01.1

(عامل دوم)
تا چه اندازه افغانها را قابل اعتماد می دانید( .عامل دوم)
افغانها یکی از عوامل گسترش مصرف مواد مخدر در جامعه اند.
(عامل دوم)

است(عامل دوم)
کشور افغانستان مخاطره ای برای تمامیت ارضی ما است( .عامل
دوم)
اتباع افغان تا چه اندازه باعث کاهش فرصتهای شغلی می
شوند(.عامل سوم)
آیا بین بیکاری جوانان و حضور اتباع افغان ارتباطی وجود دارد.
(.عامل سوم)

)1
093(%99.
5
091(%19.
)1
)13(%51.9
011(%11.
)3
031(%13.
)2

519(%29.
)9
011(%51.
)3

 322فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره سوم ،تابستان 7931
حضور افغانها بر نرخ دستمزدهای کارگری تاثیر دارد(.عامل سوم)

18

1

17

55

20

9

21

2

22

9

23

1

24

01

25

03

26

50

تا چه اندازه افغانها را به لحاظ فرهنگی غنی می شمارید(.عامل ششم)

27

59

چه اندازه معتقدید که افغانها افرادی مطلع و آگاه هستند(.عامل ششم)

./205

28

01

تا چه اندازه حاضرید به افغانستان سفر نمایید(عامل هفتم)

./111

)99(%3.1

27

02

نام کشور افغانستان برای ما توام با احساس ناامنی است(.عامل هفتم)

./219

)523(%91.1

تا چه اندازه افغانها فرهنگ کار یدی جوانان را تحت تاثیر قرار داده
اند(. .عامل سوم)
نقش اتباع افغان در کارآفرینی و تولید در ایران چقدر است(.عامل
چهارم)
کشور ما به لحاظ اقتصادی چه اندازه از حضور افغانها سود برده
است(.عامل چهارم)
مهاجرین افغان را تا چه اندازه صاحب تخصص می دانید(.عامل
چهارم)
مشارکت افغانها در فعالیتهای اجتماعی داوطلبانه چشمگیر است(.عامل
چهارم)
ناامنی مرزهای شرقی تا چه حدی به هم مرزی با افغانستان مرتبط
است(.عامل پنجم)
اغلب اتباع افغان بصورت غیر قانونی وارد ایران می شوند(.عامل
پنجم)

./119

)593(%11.0

)19(%03

)15(%01.3

./920

)593(%95.5

)31(%52.9

)11(%05.2

./111

)11(%01.1

)95(%09.0

./112

)012(%51.9

)015(%59.9

./929

)12(%00.1

)30(%59.1

./211

)93(%01.5

)30(%59.1

./912

)521(%92.0

)31(%59.1

)11(%00.2

./995

)959(%11.0

)11(%05.2

)09(%9.1

./910

)11(%00.2

)050(%90.2

)503(%21

)91(%1.1

)055(%90.1
)01(%1.1
)12(%03.2

515(%19.
)1
011(%19.
)0
511(%91.
)9
521(%99.
)0

595(%91.
)1
990(%19.
)5
)21(%09
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جدول -7سنجش نگرش شهروندان مبتنی بر طیف بوگاردوس(بخش دوم پرسشنامه)
سنجه

وزن سنجه

درصد پاسخهای مثبت

درصد پاسخهای منفی

حاضرم برادر یا خواهرم با یک افغان ازدواج کند

1

0

33

حاضرم با یک افغان دوست باشم

9

9032

9132

حاضرم با یک افغان همسایه باشم

2

5131

1335

حاضرم با یک افغان در یک محله زندگی کنم

1

59

11

حاضرم با یک افغان همشهری باشم

9

5931

1935

حاضرم با یک افغان در یک شهر زندگی کنم

5

5133

1530

افغانها باید از کشور ما بیرون بروند

0

1132

5232

منبع :یافته های پژوهش

در پژوهش پیش روی  91شاخص انتخابی از طریق مدل تحلیل عاملی به 1عامل کاهش یافت و سهم هر عامل در
تعیین نگرش شهروندان قزوین مشخص گردید (نگاه کنید به جدول شمارۀ 2و .)9مولفه اول عمدتا دربردارنده عامل
شخصیتی و مولفه دوم عامل اجتماعی را منعکس می کند .بیش از یک دوم شاخصها در دوعامل شخصیتی و
اجتماعی بارگذاری شده اند .سایر عاملها هم به ترتیب عامل اقتصادی ،عامل تولیدی  ،عامل امنیتی ،عامل فرهنگی و
عامل جاذبه ایی نام گذاری شدند .در برشماری عوامل  1گانه و میزان اثر گذاری هر یک از عوامل مذکور بر سازه
پژوهش ،عامل شخصیتی با  1سنجه مورد نظر نشان داد که این عامل بیشترین نقش را در ایجاد آن نگرش منفی
شهروندان نسبت به مهاجران دارد .این نتیجه گیری همردیف با همان تحلیلی است که پارسونز در شرح مدل
سیبرنتیک در ذیل نظام شخصیتی تبیین می کند .همو معتقد است گرچه مواد اصلی ساختار شخصیت از طریق
اجتماعی شدن نظامهای اجتماعی و فرهنگ استخراج می شود اما با این همه شخصیت از طریق پیوندهایش با
ارگانیسم خود و بی همتایی تجربه زندگی شخصی اش  ،به نظام مستقلی تبدیل می شود] به عبارتی[ نظام شخصیتی
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یک پدیده ثانویه نیست( ریتزر .) 093 ،0931 ،ازمیان  1گویه عامل اول "پایبندی افغانها به وظایف شغلی خود"
بیشترین اهمیت را نزد شهروندان داشته است .اکثریت شهروندان مهاجرین افغان را پایبند به وظایف شغلی خود می
دانند .به نظر می رسد دلیل این پایبندی را بتوان در احساس ترس و عدم امنیت شغلی مهاجرین جستجو نمود زیرا
کارگران افغان اعم از قانونی و غیر قانونی ،در صورت صالحدید کارفرمایان به راحتی از کار برکنار شده و هیچ گونه
اطمینان شغلی ندارند.
نظام اجتماعی از یک طرف ب ه نظام شخصیتی هویت می بخشد و از سویی دیگر زمینه و بستری برای شکل دادن به
کنشهای متقابل اجتماعی میان جامعه شهروندان و مهاجرین افغان است .همانطوری که یافتههای پژوهش نشان داد
این عامل به عنوان دومین عامل اثر گذار در ایجاد نگرش منفی نسبت به مهاجران است .پدیده ازدواج با بومیان،
گسترش جرم در جامعه ،اعتماد به مهاجران و  ...محصول برخورد کنشگران در عرصههای اجتماعی است .از بین 1
گویه عامل اجتماعی" حضور افغانها جامعه ما را آسیب پذیر کرده است" اهمیت بیشتری نسبت به سایر متغیرها در
این عامل داشته است .علت آن را باید در استمرار طوالنی مدت حضور مهاجرین در کشور میزبان دانست.
عامل اقتصادی در پژوهش حاضر به عنوان عامل مداخله گر و واسط لحاظ شده است که رسالتش تطبیق نیازهای
جامعه با محیط اجتماعی است .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که شهروندان حضور مهاجران افغان را مانع
دستیابی ب ه فرصتهای شغلی می انگارند و همین عامل سبب مخدوش شدن چهره افغانها در نزد شهروندان جامعه
مورد مطالعه است .لذا شهر به عنوان یک سیستمِ موجود در انطباق خودش با موقعیتی که در آن قرار گرفته است
ناموفق بوده در نتیجه سبب طرد افغانها را فراهم کرده است تا جذب آنها را .بی کاری جوانان ،کاهش فرصتهای
شغلی و افزایش نرخ دستمزدهای کارگری مصادیق این رویکرد هستند .همچنین عدم تخصص گرایی مهاجران،
فقدان کارآفرینی و عدم شکل گیری کنشهای داوطلبانه اقتصادی که در ذیل عامل تولیدی در نظر گرفته شده اند
منبعث از این عدم انطباق محیط اجتماعی بانیازهای اقتصادی است.
عامل سیاسی به عنوان پنجمین عامل در ایجاد نگرش منفی شهروندان می باشد .به دلیل پهناور بودن طول مرزهای
کشور و خصوصیات جغرافیایی آن معموالً کنترل مرز بسیار سخت و دشوار است بنابراین مهاجران به راحتی می
توانند به ایران وارد و یا از آن خ ارج شوند  .این مسألۀ امنیت مرزهای شرقی را به خطر انداخته است  .همانطوری
که رسالت سیستم اجتماعی پارسونز در تبیین نظام سیاسی دستیابی به اهداف ،تعیین شده است ورود غیر قانونی
اتباع کشورافغانستان از یکسو و ایجاد تنش در مرزهای جغرافیایی به دلیل همجواری با کشور افغانستان از دیگر سو
نظام سیاسی را با چالشهای زیادی در دستیابی به مقاصد خود مواجه ساخته است و به تدریج این گفتمان مسلط از
طریق نظام سیاسی به حوزه عمومی رسوخ نموده است.
عامل فرهنگی درمدل سیبرنتیک دستگاه پارسونز عامل مسلط است و نتایج تحقیق نیز می بایستی برتری عامل
فرهنگ را نشان می داد .ولی یافتهها این عامل را در درجه ششم قرار داد .علت این را باید در تغییر پارادایمی
دانست که از زمان نگارش کتاب پارسونز در  0320ایجاد شده است  .پارسونز کارکرد نظام فرهنگی را حفظ و نگه
داشت الگوهای فرهنگی حاکم بر جامعه می دانست که منتج از جامعه شناسی محافظه کارانه وی بود اما دقیقا از دهه
 0321به بعد است که جهان شاهد یک تغییر پارادایمی از بنیاد گرایی فرهنگی به سمت پلورالیسم فرهنگی است.
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ضعف و فقر در خرده فرهنگ مهاجر افغان منجر به عدم شکل گیری موضع مخالف یا ظهور مقاومت شهروندان در
بر ابر فرهنگ مهاجرین شده است .الزم است اشاره شود شهروندان به ندرت عالقه داشتند که در این مصاحبه حضور
یابند و پرسش نامهها را تکمیل کنند لذا گاهی اوقات به اصرار محقق مبادرت به این کار می کردند.
نتیجهگیری
یافتهها نشان دادند که در مجموع شهروندان نظر مطلوبی نسبت به اتباع مهاجر افغانستان ندارند بطوریکه میانگین
درصد پاسخهای مثبت این جامعه آماری بدون احتساب سنجه منفی  55399درصد و میانگین درصد پاسخهای منفی
 11399درصد می باشد .لیک همانگونه که مشاهده می گردد پذیرش کامل افغانها مبتنی بر طیف بوگاردوس با تنها 0
درصد و طرد کامل آنان نیز با  11درصد ،حکایت از فاصله اجتماعی شدید میان افغانها و جامعه مورد پژوهش دارد.
نتایج حاصله از این رویکرد موید پژوهشی است که توسط شاطریان و همکاران (  ) 0931با همین موضوع مطالعه
در شهر آران و بیدگل نسبت به مهاجران اتباع افغانستان ساکن در بافتهای فرسوده انجام پذیرفته است .یافتههای
پژوهش مذکور نیز حاکی از وجود نگرش منفی( پیشداوری نسبت به مهاجران اتباع افغانستان) در جامعه مورد
مطالعه است.همچنین این یافتهها مطابق پژوهش دیگری است که توسط دهقانیهامانی(  )0931انجام شده و فاصله
اجت ماعی معناداری میان مردم ایران و مهاجرین افغان وجود دارد.
به نظر می رسد یافتهها ی این پژوهش چندان با نظریه سیبرنتیک پارسونز انطباق ندارد .این نظریه فرهنگ را به عنوان
عامل مسلط معرفی می کند در صورتی که در مطالعه حاضر فرهنگ در جایگاه ششم و پیش از آن عوامل سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و شخصیتی قرار گرفته است .با این حال ممکن است بافت جامعه مورد مطالعه بر یافتهها اثر
گذار بوده باشد .لذا پیشنهاد می گردد که مطالعات مشابه نیز در دیگر نقاط کشور و یا کشورهایی که مهاجران
افغانستان را در خود جای داده اند ،از قبیل پاکستان ،در خصوص نگرش به مهاجران افغان صورت پذیرد تا مشخص
گردد که آیا این نظریه تایید می گردد یا نیاز به اصالح دارد .با توجه به اینکه عوامل اول تا سوم (شخصیتی،
اجتماعی و اقتصادی) نقش مهم تری را نسبت به سایر عوامل در نگرش شهروندان جامعه میزبان به مهاجران افغان
دارند  ،در نظر گرفتن تمهیدات الزم برای اصالح رویکرد شهروندان نسبت به مهاجران توسط مسئولین شهری و
کشوری ضروری است .زیرا فاصله اجتماعی شدیدی میان مهاجران افغان و شهروندان وجود دارد .همچنین جامعه
مورد مطالعۀ این پژوهش عالوه بر مهاجرین قانونی افغان ]که دارای مدارک هویتی از قبیل کارت آمایش و یا
گذرنامه می باشند[ ،دارای جمعیت مهاجرین غیر قانونی افغان نیز می باشد که به صورت فصلی و یا دائمی در سطح
استان پراکنش دارند.تعدادآنها دقیقاً مشخص نیست .بیشتر پیامدها و آسیبهای عوامل ذکر شده از سوی این گروه از
مهاجرین ،می باشدوساما ندهی آنها نیزتاکنون موفقیت آمیز نبوده است .به نظر می رسد دالیل آن در سه عامل زیر
نهفته باشد :اول؛ شکل و ماهیت ارتباط مابین دستگاههای دولتیِ متولی ،در امر ساماندهی؛ بین دستگاههای اجرایی
دخیل در امر ساماندهی غیرمجازین( اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی ،اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی
استانداری  ،اطالعات ،دادگستری و )...نه تنها همدلی و هماهنگی وجود ندارد بلکه رفتارها و سیاستهای اِعمالی آنها
نیز نسبت به اتباع متناقض می باشد.لذا بررسی چرایی عدم هماهنگی مابین این دستگاهها ضرورت دارد .دوم؛رفتار و
عملکرد واقعی شهروند ان نسبت به اتباع غیر مجاز افغان؛ عموماً بر خالف قوانین مدنی کشور می باشد و نسبت به
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قوانین بی اعتنا و یا اطالعی از آن ندارند .به عنوان نمونه ازدواج مردان افغان با بانوان ایرانی در خانوادههایی که
دچار فقر فرهنگی و اقتصادی اند منجر به ایجاد و تحکیم نوعی علقه اجتماعی می گردد که برخورد دولت با غیر
مجازین را با چالشهای زیادی مواجه می نماید .همچنین واگذاری منازل مسکونی در قالب اجاره یا رهن کامل به
اتباع غیر مجاز در مناطق ممنوعه با انگیزههای منفعت طلبانه اقتصادی شهروندان صورت می پذیرد که در این
خصوص مشاورین امال ک نیز ذینفع می باشند.همچنین بکارگماری و اشتغال اتباع غیر مجاز به دلیل صرفه اقتصادی
توسط کارفرمایان ایرانی است .سوم؛ پراکنش جغرافیایی اسکان اتباع در سطح استان؛ بسیاری از اتباع در مناطقی
سکونت دارند که بر اساس مصوبۀ دولت ،جزا مناطق ممنوعه] به غیر از بخش مرکزی وبخش کوهین از توابع
شهرستان قزوین[ به لحاظ سکونت و اشتغال محسوب می شوند و از بیم دستگیری و طرد شدن از کشور در مناطق
دور افتاده روستایی به دور از انظار به حیات خود ادامه می دهند.در پایان موارد زیر به عنوان راهکار به مسئولین
محلی و استانی پیشنهاد می گردد -0 :ایجاد بانک اطالعات از ورود و خروج ،تردد و اقامت و تمامی اطالعات
هویتی اتباع خارجی غیر مجاز؛ دستگاه مسئول ،استانداری قزوین با همکاری سایر دستگاههای مرتبط  -5شناسایی و
تشدید برخورد قانونی با کارفرمایان متخلف که اقدام به بکارگیری اتباع خارجی غیر مجاز می نمایند؛دستگاه مسئول،
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان با همکاری سایر دستگاههای مرتبط -9 .افزایش بازرسی و نظارت بر
بنگاهها و کارخانجات  ،موسسات و شرکتها و کارگاههای تولیدی و خدماتی جهت عدم بکارگیری اتباع خارجی غیر
مجاز؛دستگاه مسئول ،اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاههای مرتبط -1 .شناسایی بازار
کار استان و شهرستانها و تهیه نقشه نیازمندی مناطق به نیروی کار خارجیِ هر فصل؛دستگاه مسئول ،اداره کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی استان؛ با همکاری سایر دستگاههای مرتبط -2 .ایجاد شعب تخصصی ویژه رسیدگی به تخلفات
اتباع بیگانه در استان؛دستگاه مسئول ،دادگستری استان با همکاری سایر دستگاههای مرتبط -9 .برخورد با افرادی که
اقدام به ثبت شرعی ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می نمایند؛ دستگاه مسئول،دادگستری استان با همکاری
سایر دستگاههای مرتبط.
توضیحات :این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری نویسنده اول(حسین کشاورز قاسمی) با عنوان«بررسی تطبیقی
مهاجرت جمعیتی به قزوین قبل و بعد از انقالب اسالمی ایران و پیامدهای سیاسی آن» در دانشکده علوم سیاسی،
واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی می باشد .از اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین بابت
همکاری با نویسنده تشکر می گردد.
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