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 چکیده

الم مرز اس) در پنج نقطه مرزی کشور نی شهروندان افغانستانهای غیرقانوتبررسی عوامل مهاجر به منظور این تحقیق

کرزی  دوالیت کندهار و میدان هوایی حام والیت قندهار، تورخم سپین بولدک، نیمروزقلعه والیت هرات، میلک والیت 

معلومات از  و تصادفیگیری آن از نوع هروش نمون پیمایشی،-از نوع توصیفیتحقیق این . ه استردیدگانجام  والیت کابل(

تعداد پاسخ دهندگان در هر نقطه مرزی ؛ جمع آوری گردیده استعودت کننده نفر  726 طریق پرسشنامه محقق ساخته از

رنامه ب استفاده از با شدهآوری سپس اطالعات جمع ،شده تعیینبندی سهمیهو بصورت  بازگشت کنندگانحجم بر اساس 

 .استهقرار گرفتتجزیه و تحلیل مورد  و روش تحلیل محتوا (SPSS) اس پی اس اس

 دافعهعوامل  دهد کهمینشان بررسی قرار گرفته و نتایج  مورد تحلیل و مدل دافعه و جاذبه براساستحقیق این  

از  که ایدافعه در این تحقیق عواملی. است هداشتدر مهاجرت شهروندان افغانستان  یبیرونی( نقش مهم) و جاذبه (داخلی)

 اقتصادی، سخت شرایط فقر، بیکاری،) دالیل اقتصادیشامل به ترتیب فراوانی است  هسوی اشتراک کنندگان بیان شد

 ناامنی، و ، دالیل امنیتی )جنگ(سیالب خشکسالی و)زیست محیطی دالیل ، (... و وظیفه نداشتن زمین، نداشتن بدهکاری،

 نبود غ،تبلی تفریح، نبود دولت، ناکارآمدی) فرهنگی ـ اجتماعی دالیل (،... و داری دشمن سیاسی، مشکالت طالبان، از ترس

 امناسبن) درمانی ـ صحی دالیل ،...( و فرهنگی مشکالت خانوادگی، مشکالت کشور، آینده به نداشتن امید تحصیل، زمینه

 لعوامو است ...(  و وظیفه نظام از فرار ، کشورها سایر در ترراحت زندگی) قانونی دالیل و( معالجه برای صحی خدمات بودن

 دواج،از بهتر، زندگی مذهبی، و دینی اشتراکات فرهنگی، مشترکات) دینیـ  فرهنگیـ  دالیل اجتماعی: شاملنیز  جاذبه

 و بلیغت کشورها، سایر در فامیل و اقارب وجود بهتر، آینده میزبان،کشور پیشرفت سطح دیگران، تشویق فرزندان، تحصیل

 یلدال ؛...( و ترانزیت پناهندگی،) قانونیدالیل  ،...( و مساعد کاری زمینه بودن، نزدیک کمتر، هزینه)اقتصادی دالیل ، (..

 است.( روحی و جسمی امنیت به دستیابی) امنیتیدالیل  و( معالجه و تداوی) درمانیـ صحی

 .یمایشیپـ  توصیفی روش، جاذبه و دافعهعوامل  ،افغانستان به کنندگان ودتهای غیر قانونی عمهاجرت  :کلید واژه
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 سپاس و قدردانی

ابراز سپاسگزاری و  های سرحدی والیات هرات، نیمروز، قندهار و ننگرهارمهاجرین و آمریت هایبدین وسیله از ریاست

زمینه اجرای این تحقیق را در نقاط مرزی اسالم قلعه، میلک،  نموده ومعلومات ارائه  ،که بطور صادقانهگردد میی تشکر

پاسخ دهندگان و  یتمامو ریاست حمایت حقوقی همه جانبه حمایت همچنین از . نمودندو تورخم مهیا  سپین بولدک

شکر و ت ، صمیمانهمحققان قرار دادند اختیاردر ها پرسشنامه تکمیلبرای  را که وقت گرانبهای خویش یاشتراک کنندگان
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 کلیات تحقیق
 

 مقدمه

د به خورا زیادی ان هشگروتوجه پژ، جتماعیم اعلو نگوناگوی شتههار در ارپایدع موضوان به عنوعوامل آن، و 8تمهاجر

جه اموت ش مهاجربا چالی به نحوی مع بشراهمه جو، یوزمری انیات در داجرـگی مهدبه علت گستر ت وساشته ف دامعطو

ه کوتاو سریع نتایج ایجاد قادر به ، گرددمی مدتطوالنی  جمعیتی تالتحوو تغییر  موجبکه  به حیث عاملی تمهاجر. ندهست

 است. سطوح مختلف جامعه و کشورهات در مد

زندگی انسان به منزله بخشی از فرایند ادغام جهانی درحال در تفکیک  قابلمهاجرت به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر و غیر 

، دث طبیعی، قحطیحوا ،های داخلی و خارجیکشمکش ض،یاسی، تعارس هایدچار بحرانهر زمان جامعه . شتاب گرفتن است

آهنگ مهاجرت به صدا در آمده و کاروان آن به حرکت آغاز  ،و بخصوص مشکالت اقتصادی شود بیماری، عدم رعایت حقوق بشر

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بین کشورها تلقی توان بازتابی از پیوندهای در حال تغییر میمهاجرت را  یالگوهای جهان .کندمی

دهد که جمعیت مهاجران مینشان  ،است در امور پناهندگان صورت گرفتهمتحد  مللبرآوردی که توسط کمیشنری سازمان  .کرد

به  .(2881، 2شنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگانیکم) درسمیمیلیون نفر  77بیش از  به 8812 جهان در سال

 .اندهنهاد نام 9"عصر مهاجرت"را  28قرن اندیشمندان، همین اساس برخی از 

رت عبا به .(8932میرزا مصطفی و قاسمی، ) مکان، اقامتگاه، زمان و فعالیت استجرت در برگیرنده عناصر: تغییر مها در کل 

در تعریفی دیگر و  (2888، 4نیوبولد) «باشدمی گاه توسط شخص، خانواده یا سرپرست خانوارنتشامل تغییر سکو» دیگر مهاجرت:

ی منطقی توزیع، ترکیب نهایی و جابجایی جمعیت در مکان جغرافیایی است که مهمترین شکل تحرک ادامه مهاجرت عبارت از

 (.8913جوان، ) شودمیمکانی جمعیت قلمداد 

مکانی، انگیزه، قلمرو سیاسی و حقوقی، به دو ، پدیده مهاجرت را بر اساس اهداف، مدت، فاصله از دیدگاه صاحب نظران

بر انند تومیو سیاسی را  اقتصادی ،اجتماعیهر دو نوع مهاجرت تاثیرات قابل توجه  .اندهدسته قانونی و غیر قانونی تقسیم نمود

 (.8932)زرقانی و موسوی،  روی کشور مبدا و مقصد برجا بگذارند

شهروندان این  .کنندمیربا را برای جمعیت کشورهای توسعه نیافته بازی کشورهای توسعه یافته جهان امروزه نقش آهن

سعی  بینند ومیمای آسایش کشورهای پیشرفته نگونه مشکالت را در آینه تمام  هرکشورها رفاه، آسایش و داشتن زندگی دور از 

های روز افزونی گیرند، اما محدودیتمیصورت  7قانونیو غیر 5، به شکل قانونیهامهاجرتاین  .در مهاجرت به آن جوامع را دارند

 ایهقانونی به شکل بی سابقغیر هایمهاجرتاست تا کنند، باعث گردیدهمیقانونی وضع  هایمهاجرتکه کشورهای پیشرفته برای 

 .دکننمیتقاضای پناهندگی گردیده و یافته هکشورهای توسعغیر قانونی وارد به شکل ه هزاران نفر تساال که گسترش یابند

                                                           
1 .Migration 
2 .UNHCR 
3. Age of migration 
4. Newbold  
5. Legal Migration 
6. Illegal Migration 
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انجام  مدرآازار کار، اشتغال و کسب و دداشته و با هدف ورود به برا در بر غیر قانونی که عمداً دالیل اقتصادی های مهاجرت

اطر بخ یقانون یرغ ینمهاجر.به دنبال دارد یزبانم یکشورها یرا برا یاسیس و یاقتصاد ی،اجتماع مختلف یهایامدپ پذیرد،می

ه را نسبت ب یزمتما یاثرات ی،قانون یهایتاز حما یو عدم برخوردار یینپا یانسان یهسرما یژهخاص خود، به و یتها و موقعیژگیو

ار با بازار کو در برخوردار نبوده  یمهارت کاف ازاکثر آنها  یراز ؛ندگذاریم یجا در اقتصاد کشور مقصد بر ی،قانون ینمهاجر یراتتاث

 کنند.یمرقابت ا مبد یکشورها بومیان کارگر

 مختلف قانونی، زیرپا گذاشتن قوانین مرزی کشورها و عوامل هایهای غیر قانونی بخاطر عدم برخورداری از حمایتمهاجرت

کشورهای خارجی بدون دریافت که در مرز انی مهاجر" به عبارت دیگر: .قانونی دانست هایمهاجرت اتتمایزجمله  زا توانمیرا 

شوند، ولی بیش از مدت تعیین شده اقامت کرده یا برخالف شرایط میدریافت ویزا وارد کشوری ه مجوز تردد یا به طور قانونی ب

 حضور .(8938،و جهانبخش عیسی زاده) شوندمیپردازند، به عنوان مهاجر غیرقانونی شناخته میتعیین شده در ویزا به اشتغال 

ان از هم زیرابدون اسناد قانونی مهاجرت است،  ،غیرقانونی مهاجران در قدم اول به معنای زیر پا گذاشتن قوانین کشورهای مقصد

های سکونت غیرقانونی در کشور میزبان، زمینه چالش ؛ لذاکنندمیو نحوۀ ورود را رعایت ن ابتدا قوانین حقوقی مربوط به اقامت

 .ازدسرا فراهم می و قانونی حقوقی

 بیان مساله

که  استوت متفاتوجه به مکان مبدأ و مقصد  های عقب مانده بال توسعه و کشوراـحی در هارکشودر  تمهاجر عوامل

 کمبود و ناامنی ،فقر، بیکاری، جنگاز  توانجزیی تر می که بصورت نام بردفرهنگی و  سیاسی ،امنیتی عوامل اجتماعی،توان از می

یاسی، اجتماعی و فرهنگی های سمحل زیست مناسب، آزادیدستیابی به  ،6مانند آموزش معیاری، خدمات صحیاولیه  تسهیالت

غیر قانونی را سرعت بخشیده و  هایمهاجرتخصوصاً  جریان مهاجرت ،تصادی برجسته تر از هر عامل دیگراما عامل اق ؛نام برد

به دالیل  افرادی کهبه عنوان شهروندان افغان  کند.میتوسعه یافته تشویق  هایاتباع کشورهای توسعه نیافته را به اقامت در کشور

که از مسیرهای رسمی و غیر  است تجربه کرده در سالیان گذشته رازیادی  غیرقانونیو  قانونی هایمهاجرت مختلف موقعیتی

چون هم، یونحوادث گوناگبا جریان سفر در  غیر قانونی انمهاجر لذا رسمی سعی به رساندن خویش به کشورهای هدف می نمایند.

 ی جنسی، فروشهاهاستفاد ء، دستگیری از سوی پلیس، عدم تعهد قاچاقچیان بعد از دریافت پول، سوبحردر  غرق شدن کشتی

 شوند.ه مواجه میو غیرمامورین نظامی  در مرز کشورها از سوی گلوله قرار گرفتناعضای بدن، هدف 

میزان  یشترینب 2885در سال افغانستان  دهد کهنشان می "به اروپاها دالیل مهاجرت اخیر افغان"تحقیق درشده ارقام ارائه  

را ( جویان اتحادیه اروپاپناه %84) سومین گروه بزرگ مهاجرین یستانمهاجرین افغان. استین را به خود اختصاص داده مهاجر

توسط وزارت امور  ارائه شدهو ارقام  بر اساس آمار. (8935)جواد،  هستندمسمی جرین غیرقانونی مهابه نام  که، دهندمیتشکیل 

نفر  1 5792148در حدود  8937تعداد مهاجرین و پناهندگان افغانستان در سراسر جهان در سال  مهاجرین و عودت کنندگان

م اودت یچنین وضعیت هرگاه. دهه فعلی استده گسترش عوامل مختلف مهاجرت در نشان دهن آمار عظیماین .استزده تخمین 

 ستانمعه افغانبرای آینده جا یناگوار نتایج ،دشناخته نشوتحقیقی ـ  میرویکرد عل رت درست و بابه صو و عوامل مهاجرت افتهی

 .ای خواهد گردیداعی و اقتصادی تازهاجتم هایبحرانسبب  موثر بر مهاجرتعوامل  زیرا ،زدرقم خواهد 

                                                           
 .رودمیاز جمله خدمات اجتماعی به حساب نیز تحت عناصر اجتماعی و فرهنگی آورده شده است که  صحی خدمات.7
 .28/8/8937سایت وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، . 8
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که کدام عوامل بطور موثر بر روی مهاجرت شهروندان افغان به خارج  هستیم الاین سوذا در این تحقیق به دنبال پاسخ به ل 

 ؟استتاثیر گذار کشور از 

 اهمیت و ضرورت

ا شناخت دقیق این لذا ب. گرفته است قرار بررسی مورد و شناسایی قانونی غیر هایمهاجرت بر موثر عوامل، ین تحقیقدر ا

 .مورد سنجش قرار دادغیرقانونی را  هایمهاجرتگیری و کاهش پیش چگونگیتوان میعوامل، 

 پیشینه تحقیق

 :قرار ذیل است این تحقیقات از برخیکه  است تحقیقات متعددی انجام پذیرفتهموضوع، مطالعات و  ارتباط با ایندر 

 با( شبرغانری، تالقان و مخمزار شریف، پل) چهار شهردر  "به اروپا هادالیل مهاجرت اخیر افغان" تحقیقی تحت عنواندر 

الگو، مقاصد، عوامل  در جهت بررسییی هاهمصاحب مدنی(نهاد دولتی و اداره  97و خانواده  835، گذروکیل  22) حجم نمونه

داخلی و ترغیب کننده عامل  دوکه  دهدمیاین تحقیق نشان نتایج به دست آمده  و انجام داده های مهاجرتبازدارنده و شیوه

مهاجرت  در اساسی و مهم نقش( یریاقتصاد خوب در اروپا و فرهنگ پذـ  صلح ،اقتصاد نامناسب ،یناامن) شامل خارجی

 (.8935)جواد،  دارند هایافغانستان

 یاق دریاز طر یرقانونیمهاجرت غ”تحت عنوان  ییقتحق (8938سال ) در بیدهندی مسلمی فرشتهو  یفضل اهلل موسو یدس

اچاق جلوگیری از ق و دریا مسیرغیرقانونی از  هایمهاجرتبه بررسی  کهداده اند  انجام یفیروش ک هرا ب "الملل یندر پرتو حقوق ب

ل حبرای  ملی و بین المللی یو راهکارهااقدامات و  پرداخته مللی در زمینه مهاجرت غیر قانونیتمهیدات ملی و بین المهاجران، 

 است. نمودهمشکالت ارائه  این

ات اقتصادی غیر قانونی و تبع هایمهاجرت" ی تحت عنوانتحقیق (8938)در سال  جهانبخش مهران فرسعید عیسی زاده و 

 برا ر یقانون یرغ هایمهاجرت هاییامدو پ اتیرتاثکه  اندنگاشته "مهاجرین افغان در ایران(کید بر با تا) آن در کشورهای میزبان

آثار  آخر در و قرار داده یمورد بررس را یزبانم یهاو بازار کار در کشور یاقتصاد یتعوض خصوصاً یاسیس ی،اجتماع اوضاع

 دهش گرفته بررسی به و همه جانبه یقبه صورت دق فغانا یقانون یربا مهاجران غ یرانبرخورد ا یاستس و انونیهای غیرقمهاجرت

 است.
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 یقتحق فهد

 شهروندان افغانستان یرقانونیغ یهامهاجرتعوامل  ییشناسا :یکل هدف

 :یاهداف جزئ

 یزبانم یشهروندان افغانستان در کشورها یقانون یرغ هایبر مهاجرت عوامل موثر یبررس .8

 شهروندان افغانستان یرقانونیغ یهامهاجرتبر موثر  یداخل عوامل یبررس .2

 ینظر یمبان

 ؛است نموده بازگورا  ایهمسالمختلف  یایاز زاو یدگاهد هر و باره مهاجرت مطرح شده استدر یمختلف یهاهیدگاو د یاتظرن     

 شده است: رداختهپ پرکاربرد و مشهورمدل چند نظریه و به بررسی  ذیلدر بنا 

 9ینمدل روانشتا

 (:1: 2888 ایوا، نیکوال) است یرز شرح بهو خالصه آن  یدگرد یهمهاجرت ارا ینمدل تحت عنوان قوان ینا

 :یزانمسافت م یشکنند و با افزایم یرا ط یمسافت کوتاه یناکثر مهاجر ین،نظر روانشتابر اساس  مهاجرت و مسافت 

 دارد. معکوسمهاجرت با فاصله رابطه  یزانم یگربه عبارت د. یابدیممهاجرت کاهش 

  باشد.یم یو صنعت یانجام شده و آهنگ آن در جهت مراکز تجارت یا: مهاجرت به صورت مرحلهیامرحلهمهاجرت 

 کند.یم یجادرا ا یرانبج یانضد جر یکمهاجرت  یاصل یهانجریا از یک هر: یانو ضد جر یانجر 

 گریبه عبارت د یا یندنمایمروستاها کمتر مهاجرت  یشهرها نسبت به اهال یبه مهاجرت: اهال یلشهر در تما_ اختالف روستا 

 شود.یمکمتر  یزهر قدر اختالف مبدا و مقصد کمتر باشد احتمال مهاجرت ن

 کوتاه  یهامسافت ینمهاجر ینتعداد زنان در برسد که یمکوتاه: به نظر  یهادر مسافت ینمهاجر ینشمار زنان در ب یافزون

 داشته باشد. ینسبت به مردان برتر

 یردپذیمصورت  یشتر، مهاجرت بمقصد کشوردر  یتکنولوژ یشو مهاجرت: با افزا یتکنولوژ. 

 رهیاجبار و غ یحت ،نامساعد یاجتماع یطشرا یمی،اقل یهاهجاذب عدم سنگین، مالیات ظالمانه، قوانین: یاقتصاد یهاهیزنگا 

و  یره یاریآقا) ندارند یبرتر یو اقتصاد یات مادظعوامل به اندازه مالح یناز ا یک یچه یدر بروز مهاجرت موثرند ول موارد

 است. در این تحقیق مهم و تاثیرگذار ردامو از ییک یاقتصاد یهاهیزاز جمله موارد فوق، انگ .(8937 یمی،حک

 (هزینه و فایده) مدل سرمایه گذاری انسانی

داین نظریه توسط  این نظریه تصمیم گیری برای مهاجرت نوعی تصمیم به براساس  ه وارائه شد (8378)  88شاستا

شود می عملی زمانیمهاجرت  تصمیم بربدین ترتیب ؛ گیردمیهزینه و فایده مهاجرت را در نظر  فردگذاری است که در آن هسرمای

 باشد. ی آنهاهافزون بر هزینکه فایده 

 

 

 

                                                           
9. Rvanshtayn 
11. Saasted 
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 دافعه و جاذبه هایمدل

خاص های ارای ویژگیهرکدام دو توسط صاحب نظران ارایه گردیده است های زیادی نظریهتحت عنوان مدل دافعه و جاذبه  

دو مدل مهم آن مورد بحث قرار گرفته و تحقیق ست، اما در اینجا بررسی قرار داده او عوامل آن را مورد  مهاجرتکه  خود بوده

 باشد.میمذکور نیز مبتنی بر این دو مدل تجزیه و تحلیل 

 11لی.اورت اس 

داند که در سال میتاکید نموده و آن را منشا بروز مهاجرت  مهاجرت جذب و دفععوامل موثر بر به  لی در این مدل.اورت اس

دسته  آن عوامل مهاجرتمریکا منتشر کرد که در آدر جمعیت شناسی  "درباره مهاجرت اینظریه"ای تحت عنوان مقاله 8377

 :باشدمی این مدل شامل دو دسته. (8938زاده و همکاران، آقا) شده است بندی

 زیکییاقتصادی و فمشکالت به دلیل  انسانیعنی  .شودمیمبدا  ازها انسان مهاجرت موجبهستند که  یعوامل دافعه: عواملـ  فال 

 ند.نقل مکان ک است زیکی بهتریاقتصادی، اجتماعی و ف لحاظ که از دیگر یبه مکانو  دهنمورا ترک  اصلی خویشمحل زندگی 

 شود.می اصد دیگرمق به هاجذب انسانموجب که  یعوامل جاذبه: عوامل -ب

 قرار ذیل هستند:د نشومیمهاجرت و فرایند آن موجب که  یاز نظر لی عوامل

 گردد.میمکان مبدا  که باعث ترک یمکان مبدا مهاجرت: عوامل هعوامل مرتبط ب 

 گردد.میمکان مقصد که باعث جذب  یمکان مقصد مهاجرت: عوامل هعوامل مرتبط ب 

 که در مواردی مقدار آن کم و در مواردی این  ای از موانع وجود داردمجموعه )مبدا و مقصد( گر: بین دو مکانع مداخلهموان

 (.8937رستمعلی زاده، ) باشندمی .زیکی، قوانین مهاجرت و ..یفاصله، موانع ف شاملاین موانع . زیاد است قدارم

 های گروه ،اجتماعی، سن، جنس، میزان تحصیالت، سطح مهارت، نژاد هاییعوامل شخصی: این عوامل شامل هوش، آگاه

 (.8336، 89زانگ ات ال و 82،8967تودارو) دنباشمی ...وقومی 

در تبیین  یمهاجرت نوعی گزینش و انتخاب است و شناخت این عوامل در مکان مبدا و مقصد نقش مهم ،لی معتقد است

 (.8935کاوه فیروز و فراش، ) فرایند مهاجرت دارد

 نظریه الروی و راجز

ه آنها دریافتند ک. شرایط اقتصادی و اجتماعی مبدا و مقصد را مدنظر دارندمبتنی بر نظریه جذب و دفع بوده و ین نظریه ا

 .(8915، حسینیحاج ) با سطح بیکاری در هر مکان دارد یمهاجرت از مکان مبدا به مکان مقصد، رابطه مستقیم

 شده است: بیان در قالب نمودار زیرمدل این تحقیق بنابراین با توجه به نظریات و مدل های مذکور، 

                                                           
11. Everret s Lee 
12. Todaro 
13. Zhang et al 
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 غیر قانونی هایمهاجرت(: الگوی نظری دافعه و جاذبه عوامل 8) نمودار شماره

 

 روش شناسی تحقیق

 نوع تحقیق

 باشد.میپیمایشی ـ  این تحقیق از نوع توصیفی

 جامعه آماری

 .اندهعودت نموداروپایی به کشور سایر کشورهای پاکستان و  ،ایران زا 8936در سال ن غیرقانونی که مهاجری

 های مکانی و زمانیمحدوده

سپین مرز میلک در والیت نیمروز، مرز  نقطه سرحدی کشور، مرز اسالم قلعه در والیت هرات، 5این تحقیق در محدوده مکانی: 

 بولدگ در والیت قندهار، مرز تورخم در والیت ننگرهار و میدان هوایی کابل انجام شده است.

 انجام گردیده است. 8931سال این تحقیق در : زمانیمحدوده 

 حجم نمونه

 اندهبودنفر  5769ه طور میانگین از پنج نقطه مرزی کشور ب 2881سه ماه اول سال  تعداد بازگشت کنندگان بر اساس گزارش

 بر باشد، ±%5و سطح دقت  %35نان یهرگاه سطح اطم. مورد مطالعه انتخاب شده استبرای حجم جامعه آماری که این تعداد 

 در نظر گرفته خواهد شد. نفر 964 حجم نمونه 84یامانی فرمول اساس

 روش نمونه گیری

انتخاب شده است  هر مرز درجامعه گیری تصادفی متناسب با حجم  نمونه نوع روش نمونه گیری برای اجرای این تحقیق از

» به پنج نقطه مرزی محاسبه میانگین آن،و پس از برآورد شده  2881که در ابتدا تعداد بازگشت کنندگان سه ماه اول سال 

یلک در مرز م حجم نمونهتعداد  در نتیجه.سهمیه بندی گردید« و سپین بولدکمیلک، تورخم، اسالم قلعه، میدانی هوایی کابل 

 .سهمیه بندی گردیدنفر  54نفر و سپین بولدک  82نفر، میدان هوایی  91نفر، اسالم قلعه  92نفر، تورخم  291

                                                           
14. Yamane 

عوامل مهاجرت غیر قانونی

عوامل جاذبه

فرهنگی و 
اجتماعی

اقتصادی امنیتی

عوامل دافعه

فرهنگی و 
اجتماعی

اقتصادی امنیتی
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 دآوری معلوماتابزار گر

باشد که میباز و بسته( بوده و نوعیت پرسشنامه محقق ساخته ) ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق، پرسشنامه ترکیبی

و کم سواد از طریق مصاحبه پرسشنامه برای افراد بی سواد اطالعات در ضمن . شده است تدوین آمریت تحقیقمحققین توسط 

 پاسخ ارائه نموده است. شخصاً به سواالت محقق کننده عودت حضوری تکمیل گردیده و

نفر، سپین  854نفر، اسالم قلعه  258از مرز میلک عودت کننده تطبیق گردید که  726در مجموع پرسشنامه تحقیق بر روی  

 726از . کردند این تحقیق همکارینفر از بازگشت کنندگان در  35نفر و از مرز تورخم  24ی کابل ینفر، میدان هوا 889بولدک 

نقص در اطالعات پرسشنامه دیگر به دلیل  82معتبر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت اما عدد  785پرسشنامه تکمیل شده، 

 ، از تجزیه و تحلیل حذف گردید.مورد نیاز

 تجزیه و تحلیل معلومات هایروش

و ، و جدول فراوانی( استفاده شده واریانس، درصدد، میانگین، م) برای تجزیه و تحلیل معلومات از روش آماری توصیفی

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 87تحلیل محتوا روش و معلومات کیفی بر اساس 85.(SPSS)توسط ی معلومات کم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15. Statistical Package for the Social Sciences 
16. Content Analysis 
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 تحقیق آماریی هاهیافت

جنسیت، وضعیت تاهل، سن،  شاملاسخ دهندگان است که تحقیق شامل خصوصیات فردی پ این هایبخش اول یافته

 گردد.تحصیالت میمیزان والیت و 

 مشخصات فردی

 سن

الی  21سن پاسخ دهندگان  یانگینم.قرار گرفتند یمورد بررس رکشو یپنج نقطه مرزی در شهروند افغانستان 785 در این تحقیق 

در مقطع  دهندگان پاسخیشتر ب(، 8شماره )مطابق جدول . است یرآورد شده سال 3 ینتریینسال و پا 66 سن باالترین ،سال 71

 سال قرار داشتند. 58باالتر از  در مقطع سنی کمتری تعدادو داشته  قرار سال 81-98 یسن

 

  سنی گروه :(8جدول شماره )

 درصد فراوانی گروه سنی

 8768 33 سال 81کمتر از

 5965 923 سال 98-81

 85 32 سال 48-98

 361 78 سال 58-48

 566 95  باالبه  سال 58

 888 785 مجموع

 

 جنسیت

 .بودند نازنمانده باقی درصد  1634و ان مرد درصد 38687، دهپاسخ دهن 785از مجموع (، 8) شماره نمودارمطابق 

 جنسیت(: 8) شماره نمودار

 

 

91.06

8.94

مرد زن
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  وضعیت تاهل

 مجرد بودند. درصد 2368و  متاهل درصد 6863از مجموع پاسخ دهندگان  (2)بر اساس جدول شماره 

 

 : وضعیت تاهل(2جدول شماره)

 درصد فراوانی وضعیت تاهل

 6863 497 متاهل

 2368 863 مجرد

 88868 785 مجموع

 

 والیت اصلی

 مربوط به والیت هرات گانپاسخ دهنددرصد  والیت افغانستان، بیشترین 97دگان از مجموع پاسخ دهن (،2) شماره نمودارمطابق 

 هموجود نبودای و از سه والیت پنجشیر، خوست و نورستان بازگشت کننده (864) پکتیاو کمترین درصد مربوط به والیت  (8265)

 است.

 
 والیت اصلی (:2) نمودار شماره
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 تمیزان تحصیال

 دهندگانخ پاسدرصد  78از بیش شده است که مگروه تقسین به شش اخ دهندگپاس تحصیالت، (9) بر اساس جدول شماره 

 بودند. ماستری دارای مدرکدرصد  8 کمتر ازو  بی سواد

 (: سطح تحصیالت پاسخ دهندگان3جدول شماره )

 درصد فراوانی سطح تحصیل

 7264 914 بی سواد

 2566 851 ابتدایی

 161 54 بکلوریا

 861 5 دارالعلوم

 861 88 لیسانس

 865 9 ماستر

 888 785 مجموع

 

 

 تحقیقی تحلیلی هاهیافت

 مقصد مهاجرت

های کشور بهدرصد  5و کمتر از اکستان پدرصد  9262 ،ایرانبه  پاسخ دهندگان درصد 7964 در حدود (،4) طبق جدول شماره

 .اندهبازگشت نمود و سپس از آنجا به کشورکرده  مهاجرت پاییارو

 (: کشورهای مقصد4جدول شماره )

 درصد فراوانی مقصد هایکشور

 7964 938 ایران

 9262 831 پاکستان

 464 26 اروپایی هایکشور

 888 785 مجموع
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 های مقصدکشورعوامل موثر بر انتخاب 

 فرهنگی-موضوعات اجتماعی این دالیل شاملدند که نموکشور مقصد مطرح برای انتخاب  یمختلف 86پاسخ دهندگان دالیل

 رشوکسطح پیشرفت ، زندگی بهتر، ازدواج، تحصیل فرزندان، تشویق دیگران، اشتراکات دینی و مذهبی فرهنگی،)مشترکات 

 اعدزمینه کاری مس ،هزینه کمتر، نزدیک بودن) اقتصادی(؛ و ... تبلیغ، کشورها سایر در فامیل و اقارب وجود میزبان، آینده بهتر،

 د.تنهس (جسمی و روحی دستیابی به امنیت) یامنیت و معالجه(تداوی و درمانی )-صحی؛ (و ... ترانزیتپناهندگی، )قانونی (؛ و ...

 

 دالیل مهاجرت و ترک افغانستان

دهندگان برای ترک افغانستان دالیل مختلفی را ارایه نمودند که شامل: دالیل اقتصادی )بیکاری، فقر، شرایط سخت پاسخ 

دالیل امنیتی )جنگ و  و سیالب(،81ی)خشکسال محیطی زیست دالیل(، اقتصادی، بدهکاری، نداشتن زمین، نداشتن وظیفه و ...

 غ،تفریح، تبلی فرهنگی )ناکارآمدی دولت، نبودـ  ی و ...(، دالیل اجتماعیناامنی، ترس از طالبان، مشکالت سیاسی، دشمن دار

ناسب درمانی )نامـ  امید نداشتن به آینده کشور، مشکالت خانوادگی، مشکالت فرهنگی و ...(، دالیل صحیمینه تحصیل، نبود ز

 .و ...( هستند وظیفه نظام از فرار،  کشورها تر در سایربودن خدمات صحی برای معالجه( و دالیل قانونی )زندگی راحت

 

 

 

 

                                                           
های هر دالیل مرتبط به هر کشور درصدی 7و  5های شماره اند، بنابراین در جدولپاسخ دهندگان دالیل مختلفی را بصورت همزمان علت مهاجرت های خویش بیان نموده. 17

 مورد براساس میزان فراوانی آن مقوله ذکر شده است.
 دچار و میابد کاهش توجهی قابل حد به منطقه آبی منابع در موجود آب مقدار دوره این در که است( سال چندین تا ماه چندین از) پایدار و پیوسته دوره یک شامل خشکسالی. 18

 .(8934ملکی و ترکمانی، ) شودمی کمبود

 های مقصدکشورعوامل موثر بر انتخاب (: 5جدول شماره )

 )کشورهای اروپایی( میدان هوایی کابل پاکستان ایران

 فراوانی درصد دالیل انتخاب کشور مقصد فراوانی درصد دالیل انتخاب کشور مقصد شماره
دالیل انتخاب 

 کشور مقصد
 فراوانی درصد

میانگین 

بر حسب 

 درصد

-فرهنگی-دالیل اجتماعی 1

 دینی

-دالیل اجتماعی 13 9868 دینی-فرهنگی-دالیل اجتماعی 852 2662

 دینی-فرهنگی

6468 28 4961 

 4463 4 8461 دالیل اقتصادی 856 59 دالیل اقتصادی 964 77638 دالیل اقتصادی 2

 8659 8 966 دالیل قانونی - - دالیل قانونی 5 8613 دالیل قانونی 3

 4616 - - درمانی-دالیل صحی 48 8963 درمانی-دالیل صحی 4 8662 درمانی-دالیل صحی 4

 463 2 6648 دالیل امنیتی 3 9 دالیل امنیتی 24 469 دالیل امنیتی 5

 888 26 888 مجموع 237 888 مجموع 553 888 مجموع 6
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 جهت رسیدن به کشور مقصدصرف شده هزینه مقدار 

 مبلغ به سفر هزینه کمترین کشور، به کننده بازگشت افراد از شده آوری جمع اطالعات اساس بر ،(6) شماره جدول طبق

 صرف مهاجرین توسط اروپایی کشورهای مقصد به افغانی 666888 مبلغ به سفر هزینه بیشترین وپاکستان  مقصد به افغانی 288

 .است شده

 رسیدن به کشور مقصد جهت مصرف شده (: مقدار هزینه7جدول شماره )

 مجموع )افغانی( بیشترین کمترین میانگین میزبان هایکشور

 6473676 882588 8588 83859 ایران

 3667888 91888 288 5544 پاکستان

 888856582 666888 43888 967289 اروپایی هایکشور

 

 

 کشور میزباندر  اقامتزمان مدت 

 دستههفت  ال بهو س بر اساس ماهدر کشورهای میزبان اقامت پاسخ دهندگان زمان مدت (، 9شماره ) نمودارتوجه به  با

 است.بیان شده  ماهکمتر از یک آن  و کمترین سال 88_5 بینزمان رین بیشت .شده استتقسیم 

  دالیل مهاجرت و ترک افغانستان: (6جدول شماره )

 (اروپایی کشورهای) کابل هوایی میدان پاکستان ایران

 میانگین فراوانی درصد دالیل ترک کشور فراوانی درصد کشور دالیل ترک فراوانی درصد دالیل ترک کشور شماره

 49617 82 95623 دالیل اقتصادی 34 94681 دالیل اقتصادی 582 7268 دالیل اقتصادی 8

 8612 - - دالیل زیست محیطی 4 8645 دالیل زیست محیطی 99 4 دالیل زیست محیطی 2

 42671 86 58 دالیل امنیتی 823 47638 دالیل امنیتی 251 98689 دالیل امنیتی 9

4 
دالیل اجتماعی 

 فرهنگی
8651 89 

دالیل اجتماعی 

 فرهنگی
8612 5 

دالیل اجتماعی 

 فرهنگی
84668 5 7684 

5 
دالیل صحی ـ 

 درمانی
8636 1 

دالیل صحی ـ 

 درمانی
85674 49 

دالیل صحی  ـ 

 درمانی
- - 5654 

 8684 - - دالیل قانونی - - دالیل قانونی 8 8682 دالیل قانونی 7

 888 94 888 مجموع 265 888 مجموع 125 888 مجموع 6
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(:9) نمودار شماره در کشور میزبان مدت اقامت   

 

 کشور میزبان درشغل نوع 

کار ساده، )خدماتیآموزشی و اجتماعی )تحصیل و آموزش(؛ فه پاسخ دهندگان به پنج دسته وظی (،1) طبق جدول شماره

 راعتز)کامپیوتری و فابریکه(، تخنیکی  نجاری(؛ ،نگهبانی، نانوایی گر هوتل، خیاطی، لبنیات، رانندگی،شغل آزاد، کاردکانداری، 

درصد  8خدماتی و کمتر از  مشاغلدارای درصد پاسخ دهندگان  58بیش از  همچنان.نده اشدتقسیم  و بدون شغل دهقانی(؛)

 شغل تخنیکی داشتند.

 نوع شغل در کشور میزبان (8جدول شماره )

 درصد فراوانی نوع شغل

 2 82 خدمات آموزشی و اجتماعی

 5262 928 خدماتی

 863 7 تخنیکی

 768 91 زراعت

 9166 291 بدون شغل

 888 785 مجموع

 

 درآمد در کشور میزبانمیزان 

؛ استبوده شغل، مکان و تخصص متفاوت نوع  به با توجهدر کشورهای میزبان  دهندگانپاسخ  درآمد(، 3جدول شماره )طبق 

 پاسخ دهندگان آمدمیزان در)البته .دانستندمیخود را دارای درآمد ندرصد  4269و بوده  درآمد دارای درصد 5666به طور کلی 

 (.استمدت یک ماه محاسبه شده  در

 (: میزان درآمد در کشور میزبان9جدول شماره )

 یشترینب ینکمتر میانگین مجموع )افغانی( های میزبانکشور
 بدون درآمد افراد درامد دارای افراد

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 2267 893 4861 258 78888 2888 7215 2448325 یرانا

 8669 887 85 32 884488 8888 4383 346828 پاکستان

 269 84 861 88 862888 82848 42286 8895448 ییاروپا یکشورها

  4262 253  5667 954 862888 8888 6999 4588917 مجموع
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 به کشورهای میزبان تعداد دفعات مهاجرت

 رتمهاجفراوانی  ینشتریب.است شده یمتقس دسته پنجدهندگان به  پاسخ مهاجرتدفعات  تعداد(، 88اساس جدول شماره ) بر

 ایقابل مالحظهعداد همچنین ت؛ رفته استصورت گبار نه تا  درصد بین هفت (868)آن  کمترینو  بار ( درصد بین یک تا سه6464)

گذرنامه  برای تمدیدبوده، میزبان  هایشغل دایمی در کشور دارای گذرنامه وکرده اند،  بار مهاجرت دوازدهاز  بیش درصد( 368)

 داشته اند. رفت و آمد بطور منظمو  عتبه کشور مراج

تعداد دفعات مهاجرت به کشورهای میزبان(: 11جدول شماره )  

 درصد فراوانی تعداد دفعات

 6464 451 بار 8-9

 8264 65 بار 4-7

 868 6 بار 6-3

 9 83 بار 88-82

 368 57 بار 82بیش از 

 888 785 مجموع

 

 برای مهاجرتاطالعات کسب  هایروش

آگاهی  درصد 2و کمتر از  اطالعات شخصی آگاهی پاسخ دهندگان از طریق درصد 58 بیش از (،88) جدول شمارهمطابق 

 ریق قاچاقبران حاصل گردیده است.از ط

برای مهاجرت اطالعاتکسب  هایروش(: 88جدول شماره )  

کسب اطالعات هایروش  درصد فراوانی 

 52 928 اطالعات شخصی

 2463 859 از طریق فامیل

 8262 65 توسط دوستان

 8 7 توسط قاچاقبر

 363 78 بدون پاسخ

 88868 785 مجموع
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 تنوع مهاجر

 درحدود که ه استدش تقسیم قانونی و غیر قانونی دهندگان به دو روشپاسخ  مهاجرتنوع  (،4)شماره  بر اساس نمودار

 ند.قانونی مهاجرت نمودبه صورت  پاسخ دهندگان درصد 8766و  غیرقانونی پاسخ دهندگان به صورتدرصد  1969

: نوع مهاجرت(4) نمودار شماره  

 

 به وطن مهاجرین چگونگی بازگشت

به درصد به صورت اختیاری  9266درصد به صورت اجباری و  7669(، از مجموع پاسخ دهندگان، 5) شماره نمودارتوجه به  با

درصد پاسخ دهندگان به صورت اجباری از  58دهد که بیش از در نتیجه اطالعات ذکر شده نشان می ؛اندهبازگشت کردکشور 

 اند.هکشورهای میزبان اخراج شد

 مهاجرین به کشور(: چگونگی بازگشت 5نمودار شماره ) 

 

 

 

 

16.75

83.25

قانونی غیر قانونی

32.68

اختیاری67.32 اجباری
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 پس انداز درآمد مهاجرین در کشور میزبان وضعیت

بیکاری، به دلیل درصد  6769و  پس اندازخویش را  ز درآمدمبلغی ا پاسخ دهندگان درصد 2966(، 7) شماره نمودار ر اساسب

 نداشته اند. و دیگر موارد پس اندازیسط کارفرما ندادن حقوق تو

 از درآمد مهاجرین در کشور میزبانپس اند وضعیت (:7نمودار شماره )

 

 قبل از مهاجرتفرد شغل 

بخش کاری:  6به که  ندبود فاوتمت هایحرفهو  مشاغلدارای مهاجرت  پاسخ دهندگان قبل از، (89)مطابق جدول شماره 

 ت؛ زارع)دولتی و خصوصی( اداره ؛ کارمند(و دیگر موارد تبلیغات تلویزیونی، متعلم، معلم، عکاس، کارمند) فرهنگی-آموزشی

اری، د، رانندگی، تجارت، دکاندار، نانواهخیاط، خان، کارگر ساده) ؛ خدماتی(کشی و ...کمپیوتری، برق) تخنیکیمالداری و دهقانی(؛ )

 .اندهدرصد پاسخ دهندگان شغلی نداشت 28و تقریبا  بودند (و دیگر موارد آهنگری، نجاری و ورزشی

 قبل از مهاجرت فرد (: شغل 13جدول شماره )

 درصد فراوانی عنوان شغل

 368 57 فرهنگی و هنریـ  آموزشی

 263 81 کارمند

 9965 287 زراعت

 862 8 تخنیکی

 9963 281 خدماتی

 868 6 نامعلوم

 8369 883 بدون شغل

 888 785 مجموع

 

 

 

 

23.7

76.3

بلی خیر
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 اشغل بعد از مهاجرت در کشور مبد

، یتعلیم) فرهنگیـ  یآموزش :شغلی گروهشش در ت یتصمیم به فعالبازگشت کنندگان  اکثریت، (84)بر اساس جدول شماره 

 ؛(موارد ردیگ و فابریکه ،ترمیم وسایلبرق کشی، ) تخنیکی (؛مالداریو  دهقانی) (؛ زراعتو دیگر موارد نقاشی، یمعلمی، تبلیغات

و در حدود ( موارد یگرد و ورزش ،گارسونی ،نانوایی ،داریهخان ،خیاطی ،رانندگی ،داریدکان ،تجارت ،آزاد کار کارگری،) خدماتی

 خود پس از بازگشت به وطن ندارند.درصد نیز تصمیم مشخصی برای شغل آینده  99

 ا(: شغل بعد از مهاجرت در کشور مبد14جدول شماره )

 درصد فراوانی عنوان شغل

 569 92 فرهنگی و هنریـ  آموزشی

 966 24 کارمند

 2868 898 زراعت

 862 8 تخنیکی

 96 227 خدماتی

 9266 282 نامعلوم

 888 785 مجموع

 

 اقارب در کشور میزبان حضور

 اند.اقارب و خویشاوند داشته درصد( در کشور میزبان 5461) اکثر پاسخ دهندگان(، 85) جدول شماره با توجه به

 (: داشتن اقارب در کشور میزبان15جدول شماره )

 درصد فراوانی هاجواب

 5461 996 بلی

 4562 261 نخیر

 888 785 مجموع

 

 

 داشتن اقارب در کشور میزباندر صورت  نوع اقامت اقارب،

درصد( به صورت غیر قانونی در کشور میزبان  5161بیش از نیمی از اقارب پاسخ دهندگان ) (87جدول شماره ) ا توجه بهب

 سکونت داشته اند.

 اقامت اقارب نوع(: 16جدول شماره )

 درصد فراوانی نوع مهاجرت

 4862 872 قانونی

 5161 814 غیرقانونی

 88868 947 مجموع
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 ددمیزان تمایل افراد به مهاجرت مج

 به مایلیتدرصد  4867 دادند وپاسخ مثبت  به مهاجرت مجدد پاسخ دهندگان درصد 5568(، 6بر اساس نمودار شماره )

اقتصادی و مرتبط به اوضاع  راتمامی عوامل و نکرده  یهارا مشخصیاز پاسخ دهندگان جواب درصد  462 ندارند، مجدد مهاجرت

یر این در غ تصمیم به مهاجرت مجدد نداشته و زمینه کاری و امنیت،فراهم بودن  در صورت کشور دانستند و بیان داشتندامنیتی 

 پیش خواهند گرفت. دررا مهاجرت راه دوباره صورت 

 

 مجدد مهاجرت به افراد تمایل میزان(: 6) شماره نمودار

 

 جمع بندی تحقیق

دست نتایج ب ،پردازیممی ستانهای غیر قانونی شهروندان افغانشناسایی عوامل مهاجرتو در این بخش تحقیق به جمع بندی 

 تحلیل نمود.بخش  سه درتوان میهای تحقیق را افتهآمده از ی

 دهندگانخصوصیات فردی پاسخ  .1

 یاز نظر جنسیت داشته وسال قرار  98تا 81 سنیهای در گروه کثر پاسخ دهندگانا که دهدنتایج به دست آمده نشان می    

در مقطع کمی  تعداد و سوادبیافراد  درصد 7264از  یشمیزان تحصیالت ب از نگاه همچنیندادند؛ میتشکیل مردان را  درصد 3868

افراد متاهل بوده و به دلیل مشکالت اقتصادی و بیکاری  درصد 6863 وضعیت تاهلاز نظر  در نهایت .داشته اند ماستری تحصیالت

 .و به هدف تامین معیشت خانواده تمایل بیشتری به مهاجرت داشتند

 دافعه عوامل .2

 .شودمییاد  "عوامل دافعه"ه عنوان بکه دارد مبدا  کشور و ترک یردمم هایمهاجرتبرای هر کشور نقش بسزایی در عوامل درونی 

 :باشدمی ذیل بصورت ،مهاجران مقصد کشورهایعوامل با توجه به  این

 ایران از کنندگان بازگشت -2-1 

 پاسخ 125 مجموع دربازگشت کرده اند و  یراننفر از ا 938مصاحبه انجام شده،  785 یاناز م ،(4) شماره جدول به توجه با

 :گردید بندی دسته ذیل یهاهگرو در و هشد دریافت جمع این از افغانستاندر مورد دالیل ترک  مختلف



19 
 

بیکاری، فقر، شرایط یل اقتصادی: )دلبه  دگانبازگشت کنندرصد  7268 عوامل اقتصادی بر اساس اطالعات تحقیقعوامل اقتصادی: 

 ترک کردند.کشور را  (و دیگر موارد ، مساعد نبودن زمینه کاربدهکاری ،سخت اقتصادی، خشکسالی

جنگ و ناامنی، ترس از طالبان، مشکالت سیاسی، دشمن داری ) امنیتبه دلیل بازگشت کنندگان  درصد 98689عوامل امنیتی: 

 کشور را ترک کردند. ...( و

 کشور را ترک کردند. (سیالب و خشکسالی) یطیمح یستز عواملبازگشت کنندگان به دلیل  درصد 4 :زیست محیطیعوامل 

 تبلیغ، ،تفریح نبوددولت،  ی)ناکارآمد اجتماعی ـ فرهنگیترک کشور عوامل دالیل از  درصد 8651 اجتماعی ـ فرهنگی: عوامل

 است.( و ... یمشکالت فرهنگ ی،کشور، مشکالت خانوادگ یندهبه آ اطمینان عدم یل،تحص ینهنبود زم

 است. (معالجه برای صحی خدمات بودن )نامناسب یدرمانـ  صحی ترک کشور دالیل از درصد عوامل 8636 :یدرمان-صحی عوامل

و  وظیفه نظام از فرار،  کشورها سایر تر درراحت ی)زندگ ، عوامل قانونیترک کشور عواملاز  درصد 8682در نهایت  :قانونی عوامل

 است....( 

 پاکستان از کنندگان بازگشت -2-2

 پاسخ 265 مجموع دراند و بازگشت کرده پاکستاننفر از  831مصاحبه انجام شده،  785 یاناز م ،(4) شماره جدول به توجه با

 های ذیل دسته بندی گردید:شده و در گروه دریافت جمع این از در مورد دالیل ترک افغانستان مختلف

به دلیل  درصد 47638 درحدود از پاکستان بازگشت کنندگانبدست آمده، از مجموع  بر اساس اطالعات تحقیق: امنیتیعوامل 

 کشور را ترک کردند....( جنگ و ناامنی، ترس از طالبان، مشکالت سیاسی، دشمن داری و)امنیتی 

بیکاری، فقر، شرایط سخت اقتصادی، ) یاقتصادیل به دلاز بازگشت کنندگان درصد  94681 یتی،: پس از عوامل امناقتصادی عوامل

 کشور را ترک کردند.و دیگر موارد(  زمینه کار، مساعد نبودن بدهکاری ،خشکسالی

 خدمات بودن )نامناسب درمانی_ صحی خدمات بودن نامناسببازگشت کنندگان به دلیل  درصد 85674 :درمانی صحی عوامل

 .کشور را ترک کردند (معالجه برای صحی

 ـ فرهنگی به دلیل اجتماعی ـ فرهنگی درصد بازگشت کنندگان به دلیل مشکالت اجتماعی 8612 :یفرهنگ ـ یاجتماع عوامل

و  یفرهنگ مشکالت ی،کشور، مشکالت خانوادگ یندهبه آ اطمینان عدم یل،تحص ینهنبود زم تبلیغ، تفریح، نبوددولت،  ی)ناکارآمد

 کشور را ترک کردند. ...(

 د.کشور را ترک کردن سیالب( و )خشکسالیبه دلیل عوامل زیست محیطی بازگشت کنندگان  درصد 8645: یطیمح یستعوامل ز

 (کشورهای اروپایی )میدان هوایی کابل از کنندگان بازگشت -3-2

 94مجموع دراند و بازگشت کردهکشورهای اروپایی نفر از  26مصاحبه انجام شده،  785 یاناز م ،(4) شماره جدول به توجه با

 ی ذیل دسته بندی گردید:هاهو در گرو شده دریافت جمع این از در مورد دالیل ترک افغانستان مختلف پاسخ

 امنیتی عوامل به کشورهای اروپاییبازگشت کنندگان مهاجرت  دلیل درصد 58های جمع آوری شده، طبق داده :امنیتی عوامل

 بوده است.

 اند.دست به مهاجرت زده اقتصادیعوامل به دلیل بازگشت کنندگان از اروپا  درصد 95623 :اقتصادی عوامل

 اند.دست به مهاجرت زده به دلیل عوامل اجتماعی ـ فرهنگیدرصد بازگشت کنندگان از اروپا  84668 :یفرهنگ-اجتماعی عوامل

 عوامل جاذبه .3

 دگیزن به دستیابی و مهاجرت جهت توسعه کم جوامع برای کشورها این جذابیت باعثمقصد،  یکشورها در یمختلف عواملالبته 

 :باشدمی ذیل بصورت مهاجران، مقصد کشورهایبا توجه به  شده و نامیده "جاذبهعوامل " عوامل این شده، بهتر
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 ایران از کنندگان بازگشت -3-1 

 مختلف پاسخ 553 مجموع دراند و بازگشت کرده یراننفر از ا 938مصاحبه انجام شده،  785 یاناز م ،(4) شماره جدول به توجه با

 های ذیل دسته بندی گردید:و در گروهشده  دریافت جمع این از در مورد دالیل انتخاب کشور مقصد مهاجرت

صرف  ،بودن نزدیکبه دلیل همجواری، از ایران درصد از بازگشت کنندگان  7268 بر اساس اطالعات تحقیق،: یعوامل اقتصاد

 انتخاب اصلی یلاز جمله دال ،هستند یعوامل اقتصاددهنده  یلتشک که ینیچن ینا مواردمساعد و  یکار ینهزم کمتر، هزینه

 .نداول قرار گرفته ا یو در دسته بند شده محسوبجهت مهاجرت  مقصد کشور

: همچون یفرهنگـ  یمهاجرت، عوامل اجتماع مقصد انتخاببرای پاسخ دهندگان درصد  2662 :فرهنگی_ یاجتماع عوامل

 یزبان،شور مک یشرفتسطح پ یگران،د یقفرزندان، تشو یلبهتر، ازدواج، تحص یزندگ اشتراکات دینی و مذهبی، ی،فرهنگ مشترکات

 اند.را مد نظر گرفته تبلیغو  کشورها سایر در فامیل و اقارب وجودبهتر،  یندهآ

 .به عنوان مقصد مهاجرت شناخته شده است یرانانتخاب کشور ا یلدل ینسوم روحی و جسمی امنیت به دستیابی: امنیتی عوامل

 اند.انتخاب نمودهبرای مهاجرت را کشور درصد بازگشت کنندگان آن  469و 

را برای مهاجرت و ...(  ترانزیت پناهندگی،) قانونی عواملخ دهندگان پاس درصد 8613از عوامل ذکر شده،  پس: یقانون عوامل

 اند.انتخاب نموده

 اند.را برای مهاجرت انتخاب نموده درمانی ـ یصحعوامل بازگشت کنندگان  درصد 8662در انتها  :درمانی ـ یعوامل صح

 

 پاکستان از کنندگان بازگشت -3-2

 پاسخ 237 مجموع دراند و بازگشت کرده پاکستاننفر از  831مصاحبه انجام شده،  785 یاناز م (4) شماره جدول به توجه با

 های ذیل دسته بندی گردید:و در گروهشده  دریافت جمع این از در مورد دالیل انتخاب کشور مقصد مهاجرت مختلف

جهت را کشور مقصد اقتصادی در  لیدال از پاکستان کنندگانبازگشت درصد 59، اطالعات تحقیق طبق بر: قتصادیاعوامل 

 .نداول قرار گرفته ا یو در دسته بنداند نموده انتخابمهاجرت 

 لیدلرا  فرهنگیـ  اجتماعیعوامل درصد از مجموع بازگشت کنندگان  9868 ،اقتصادی: پس از عوامل یفرهنگـ  اجتماعی عوامل

 اند.دانستهکشور مقصد انتخاب اصلی 

اصلی  لیدلرا  یدرمانـ  یصح یلامل دالوعبازگشت کنندگان  8963 ی،و اجتماع یاز عوامل اقتصاد پس: یدرمانـ  یصح عوامل

 اند.انتخاب کشور مقصد دانسته

مهاجرت به پاکستان  عامل آخرین عنوان بهرا  امنیتی عواملاز مجموع پاسخ دهندگان درصد  9 یتدر نهاامنیتی:  عوامل

 اند.شناخته

 رهای اروپایی )میدان هوایی کابل(کشو از کنندگان بازگشت -3 -3

 26مجموع دراند و بازگشت کردهکشورهای اروپایی نفر از  26مصاحبه انجام شده،  785 یاناز م ،(4) شماره جدول به توجه با

 ی ذیل دسته بندی گردید:هاهشده و در گرو دریافت جمع این از در مورد دالیل انتخاب کشور مقصد مختلف پاسخ

درصد از مجموع پاسخ دهندگان برگشت کننده از کشورهای اروپایی،  6468های تحقیق، بر اساس داده :یفرهنگـ  یاجتماع عوامل

 اند.نموده بیانبه عنوان مهمترین عامل انتخاب کشور مقصد جهت مهاجرت را فرهنگی ـ  عوامل اجتماعی
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 اند.دانستهیل انتخاب کشور مقصد دالاز جمله عوامل اقتصادی را  از مجموع پاسخ دهندگان درصد 8461عوامل اقتصادی: 

 اند.کشور مقصد دانستهانتخاب اصلی را دلیل  از مجموع پاسخ دهندگان عوامل امنیتی درصد 6648 :امنیتی عوامل

  اند.اصلی انتخاب کشور مقصد دانسته لیدلرا قانونی امل وبازگشت کنندگان ع درصد 966 یتدر نها :قانونی عوامل

 

 نتیجه گیری

ته پرداخهای غیر قانونی شهروندان افغانستان تحقیق کنونی بدین هدف پی ریزی گردید تا به شناسایی عوامل مهاجرت

کشور پاکستان درصد از  9262از کشور ایران، پاسخ دهندگان درصد  7964 ،جمعیت شناختی اشتراک کنندگانآمار با توجه به .شود

لذا .دشدنمتفاوتی مواجه تجربیات  وبا شرایط  زمان اقامتاند و در مدت شت نمودهبازگ ی به کشوراز کشورهای اروپای درصد 464و 

 ودنب مساعد ،کاند ههزین و مکانی فاصله ،مذهبی و یمشترکات فرهنگ دلیلبه  مهاجرین اکثریتهای تحقیق بر اساس یافته

کشورها  این یگرد دیافرا انتخاب نمودند و مقصد هایکشور عنوان به را و پاکستان( یران)ا همسایه هایکشور ،یتو امن کار زمینه

 .نمودند انتخابسفر  برای( یتیثالث )ترانز یکشورها به رسیدن هدف بهرا 

فقر و بیکاری،  دالیلبه  که بوده سال 98الی 81جوانان بی سواد و کم سواد در مقطع سنی  پاسخ دهندگان درصد 58بیش از  

 به تنسب امیدیناو  تحصیلی زمینه نبود داری،دشمن ،مریض مداوای ناامنی، ،جنگ یالب،س ،یخشکسال تنگدستی، بدهکاری،

درصد  38بیش از  همچنین .در راه مهاجرت متقبل شدند رازیادی و خطرات  گزاف هایهزینه موارد دیگر و بهتر ندگیز ،آینده

ا مشوره ب اجتماعی_ فرهنگیو  یاسیس_ یتیامن ی،اقتصاد یلکه بخاطر مسا ندبود یمتاهل مردان شاملبازگشت کننده مهاجرین 

 پشت سر نهاده اند. مقصد کشور به رسیدن راه دررا  یپر خطر و صعب العبور یهاهرا براندوستان، اقارب و قاچاق

 تحمل را یکاریب ماه یک از رکمتحدود  در زیاد هاییسخت و مشقت نمودن سپریپس از  یناز مهاجر یزیاد تعداد لذا 

بوده و  یخدمات مشاغل یافغانستان دارا در مهاجرت، ازقبل  یندرصد مهاجر 92از  بیش وجود این با .دنشد کارشامل  نمودند تا

 یزانم مجموعا.گرفتند یشدر پ را خدماتی مشاغل ددرص 59 حدود در بر آمار آنان افزوده شده و مقصد کشورهای به رسیدن با

 ارهاب و رنددا یاندک انداز پس و بوده پایین تخنیکی و زراعتی ی،بخاطر مشاغل خدمات یزبانم یافغان در کشورها یندرآمد مهاجر

ه ب توهین و تحقیرهای فراوان،عالوه بر این  ،شدهمواجه  میزبان نامناسب مردم و دولت دبرخور با اقامتی رکامد نداشتن خاطر به

 .است افزودهبر مشکالت آنان  دوری از وطن و خانوادهو موقع دریافت نکردن دستمزد 

 و اهانت یلدرصد آنان به دل 55 و را دارند یههمسا یبه کشورها بازگشت قصددرصد آنان  48 از بیش همحال هنوز  این با 

 کشور در فراوان مشکالت وجود با نمودند عنوان افراد صددر 48 ینب این در یدند،بازگشت مجدد امتناع ورز از وافر هایتوهین

 گرفت. مهاجرت را در پیش خواهندراه مجددا ، افغانستان دریشان هاهشدن زمینه کاری و خواستنصورت فراهم در  میزبان،

یتی، امن نامناسب وضعیتزمینه کار، داخلی مهاجرت؛ عدم وجود ل یاستنباط نمود، دالتوان از نتایج فوق چنین بنابراین می 

ی های کارفرصت وجودو دالیل خارجی،  مجهول بودن آینده کشور و در ایجاد شغل ضعف حکومتخشکسالی،  ،معیشتیمشکالت 

 این از مواردی و رفاهی- صحی-آرامش و امنیت، دسترسی به خدمات آموزشیکشورهای همسایه و اروپایی،  و درآمد ثابت در

بیکاری و  ،پایین امنیت نبود یک پالیسی واضح برای ایجاد شغل،و  هازیرساختنامساعد بودن  دلیل بههمچنین .است بوده قبیل

 دارند. رادگان تصمیم مهاجرت دوباره بازگشت کنن نیمی از گر موارددی
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 های تحقیقمحدودیت

 :اند بوده روبرو ذیل های محدودیت با محققین تحقیق، این تدوین و تهیه طی در

 بازگشت کنندگان در نقاط مرزی.با ان مصاحبه کنامساعد بودن م 

 بازگشتدر مسیر شرایط نامساعد جسمی و روحی  عدم همکاری مصاحبه کنندگان به دلیل. 

 

 پیشنهادات

 وزارت صحت عامه: -1

  با کیفیت. به خدمات صحیافغانستان  شهروندان دسترسیافزایش 

 

 :اجتماعی امور و کار وزارت -2

 تخصصی هایبخش کارگران و کارمندان از مایتیح هایسییالپ ایجاد. 

 کاریابی برای شهروندان.قانونمند  مراکز ازو نظارت  ایجاد 

  میزبان کشورهای به قانونمند و هدفمندبصورت  متخصص کارگرانایجاد زمینه اعزام. 

 بیکاری آمار کاهش و شغل ایجاد منظور به کارآفرینی های طرح از حمایت. 

 

 :وزارت تجارت و اتاق تجارت افغانستان -3

 جهت رشد و اشتغال زایی در سراسر کشور های تولیدی فابریکه های صنعتی،شهرک ایجاد ،سازی انکشاف متوازنزمینه

 اشتغال کارگران. برایو تولیدات داخلی  یاقتصاد

 های شغلیفرصت برنامه ریزی ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، تبلیغات و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منظور 

 .بهتر

  اشتغال.جهت ایجاد به سایر کشورها  یافغانستانو کاالی صادراتی مساعد نمودن شرایط و حمایت از محصوالت 

 صادرات کاالی داخلی وارض گمرک برکاهش مالیات و ع. 

 داخلی کشور دارند باهت به کاالیشیی که افزایش مالیات بر واردات کاالها. 

 حمایت از تولید کنندگان داخلی و کارآفرینان. 

 تسریع روند ثبت شرکت. 

 تولید داخلی کاهش مالیات بر. 

  جهت ایجاد انگیزه در آنها تدوین قوانین حمایت از کارگران. 

 داخلی جهت معرفی تولیدات داخلی هایمایشگاهایجاد ن. 

 ایجاد زمینه اشتراک تولیدکنندگان داخلی در نمایشگاه خارج از کشور جهت معرفی محصوالت داخلی. 

 

 :وزارت زراعت و مالداری -4

  ،آالت  ای و ماشیناری، گلخانه، باغدزراعتی محصوالتخرید و  های جهانیایجاد مارکیتحمایت از تولیدات زراعتی دهقانان

 .جهت جلوگیری از مهاجرت زارعین به شهرها پیشرفته زراعتی
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 ماشین آالت  کیمیاوی و در اختیار قرار دادن هایدوز قبیل ایجاد کانال های آب، توزیع کحمایتی اخدمات  دهی زایش ارائهاف

 برای زارعین. زراعتی

 خسارات کاهش و زراعتی التوصمح افزایش جهت زراعتی ایه فعالیت شدن ماشینیزه. 

 لخ خشکسالی، حمله مل، سی از بالیایی طبیعی از قبیل در حالت اضطرار ی حمایتی برای زارعین آسیب دیدههاهایجاد بست

 ها و ...

 تولید و سودآوری دهی در مورد مزایای مکانیزه شدن پروسه زراعت و مقایسه میزان ی آموزشی و آگاهیهاهتدوین دور

 .افغانستانرای ی در سایرکشورها بتمحصوالت زراع

 

 :کنندگان عودت و مهاجرین امور وزارت -5

 کننده بازگشت مهاجرین برای پایدار شغلی هایزمینه ایجاد. 

  های غیر قانونی.و پیامدهای مهاجرت های آگاهی دهی در زمینه خطراتهبرنامافزایش 

 قامتیا هایکارت دریافت باو پاکستان  یرانا مقیم ینمهاجر یکار یهافعالیت سازی قانونمند. 

 

 :فرهنگ و اطالعات وزارت -6

 به کشورهای دیگرمهاجرت جوانان جهت جلوگیری از تشویق  ایهای رسانهبرنامهنترل و نظارت دقیق دولت از ک. 

 دیگر.نهادهای  درباره خطرات مهاجرت باهای آگاهی دهی همکاری در نشر برنامه 

 جوانان در پرستی میهن حس و انگیزه ایجاد جهتآموزشی_ فرهنگی  مختلف هایبرنامه ساخت. 

 

 وزارت امور داخله: -7

 علیه مردم.بر امنیتی و قریه جات برای برخورد با تهدیدات  هاولسوالیت، اافزایش تدابیر امنیتی در والی 

 های صنعتی به منظور گسترش تولید ملی.های حفاظتی برای حفاظت از سرمایه گذاران و فابریکه ایجاد پوسته 
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