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وده ای.  م  طا ه   ه آ ای  و را ش   دایا 
م   :  قد

مدر و ما  ده  با نا ط  ا د  و  مام د ع   با  وا م  روی  د  د ی  د ، ودن شان  د ن   وا دن  و 
د.  ما  م  ه  و آرزو وا دن    ا  راه  ر  و 

ت  ول  ما،   تاد را وان ا وازی    ی  با د جالل  ر  ی د ناب آ زا  تاد  م از ا دا ب  ود وا
ه ام ل   ه  شان  ی ا ی و ع ی اخال ی  ما م.در د ،از را ما ی   ا
د.  ود ت  ول ز ی را  ن ت  و شاور  تاد  وان ا ی   ول صاد ر ر ی د ناب آ ه از  ن  ی دن و

شان غ ا ی  ما  واری و  ذارم  ر  .پاس
ود  ی  یان  را ارزیا ی  با د   رزا د  ر  ی د ناب آ یان   تاد داور  ی  ه و از ا ھادات اصال و 

د ود ح  ی را  ق و  جا ش را دارم.د ل    ، 
م  از و ا د و  ود  ود  ه  ق را  ل و  د و  د ی ا یک  ه ای   عمان  تادان و  نمام ا ودن  ز سان  و ا

د د نا  م.را  ش  ، 
د  ه زدن و ر د  آرزوی ر ح، آزادی، ا ن را  ذر ص گاه و رو  ، ف ی  سان   دارم و ذ مام ا ق را   دل  و 

سان ه ا تارم.  ای  وا   
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 چکیده
مهاجرت از افغانستان یکی از مهمترین و بزرگترین جریانات مهاجرتی در دوران معاصر بوده است. حدود یک 
سوم جمعیت افغانستان از کشور مهاجرت کرده و هنوز نیز بخش قابل توجهی از جمعیـت در تمنـاي رفـتن    

اامنی و به ویژه احساس ناامنی هستند. یکی از زمینه ها و بسترهاي اثرگذار برجریان مهاجرتی از افغانستان، ن
 این در تحقیق روشاست که در این پایان نامه قصد داریم به بررسی رابطه آن با تمایل به مهاجرت بپردازیم. 

 بررسـی  مـورد  نمونـه  تعـداد   است. 2017پیمایش مردم افغانستان در سال  هاي ثانویه داده تحلیل مطالعه
 افـرادي  تحقیق، هاي یافته براساس افغانستان می باشد.  استان 34 ساله و باالتر در  18نفر  10012 شامل
اند را مردان، جوانان، داراي تحصـیالت دیـپلم، مجـرد، از قومیـت هـزاره و       داشته باالیی مهاجرتی تمایل که

افرادي که از خانواده هاي طبقـه متوسـط و پـایین     بیشتر در معرض رسانه (تلویزیون) می باشند. همچنین،
افرادي که حداقل یکی از اعضاي خـانواده شـان خـارج از    مایل بیشتري به مهاجرت از کشور داشتند. بودند ت

ساختاري نیز  –کشور بوده است بیشتر تمایل به مهاجرت از کشور داشتند. عالوه بر این، متغیرهاي وضعیتی 
وضـعیت اقتصـادي و اجتمـاعی     بر تمایل به مهاجرت اثرگذار بوده اند. افرادي که ارزیابی بدبینانه و منفـی از 

خانوار، شرایط زندگی و عملکرد دولت داشته اند بیشتر تمایل به مهاجرت از کشـور داشـته انـد.  همچنـین،     
افرادي که معتقد بودند بین طالبان و دولت افغانستان صلح اتفاق نمی افتد، افرادي که داعش را تهدید براي 

و روند کشور را اشتباه می دانستند تمایل بیشتري به مهاجرت از منطقه خود می دانستند و افرادي که مسیر 
احساس نا امنی با تمایل به مهاجرت از کشور رابطه آمـاري   افغانستان داشتند. در نهایت، نتایج نشان داد که

معناداري دارد و افرادي که احساس ناامنی زیادي می کنند تمایل بیشتري به مهاجرت از کشور دارند. نتایج 
گرسیون لجستیک نشان داد که تأثیر معنی دار احسـاس نـاامنی علیـرغم کنتـرل اثـرات سـایر متغیرهـاي        ر

ساختاري همچنان در مدل باقی مانده است. از اینـرو، احسـاس نـاامنی متغیـر مهـم و       -جمعیتی و وضعیتی
 تأثیرگذار بر تمایل به مهاجرت از کشور افغانستان است.

 
 : مهاجرت بین المللی، امنیت، احساس ناامنی، طالبان، افغانستان. واژگان کلیدي

 
 
 

 



 

  خ
 

 فهرست مطالب
عنوان                                                                                      صفحه

 مقدمه 1
 فصل اول: طرح تحقیق 3
 )1-1 بیان مسئله 4
 )2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 8
 )1-3 سواالت پژوهش 10
 )1-4 اهداف تحقیق 10
 ی نظري وپیشینه تحقیقنفصل دوم:مبا 11
 )2-1 مبانی نظري 12
 )2-1-1 ینراونشتا یمهاجرت ینقوان 12
 )2-1-2  جاذبه و دافعه مهاجرت  یهنظر 13
 )2-1-3   مهاجرت ياقتصاد يها یهنظر 14
 )2-1-3-1 یده  و فا ینهو هز یانسان یهسرما یهنظر 15
 )2-1-3-2   مهاجرت تودارو ياقتصاد یهنظر 15
 )2-1-3-3 ی نسب یتمحروم یهنظر 16
 )2-1-4 اينظریه شبکه 17
 )2-2 پیشینه پژوهش 19
 )2-3 مدل تحقیق 22
 )2-4 فرضیه هاي تحقیق 23
 فصل سوم: روش تحقیق و داده ها 24
 )3-1 روش تحقیق 25
 )3-2 هامنبع داده 25
 )3-3 هاابزار گردآوري داده 25
 )3-4 شیوه نمونه گیري 26
 )3-5 حجم نمونه 26
 )3-6 متغیرهاي تحقیق 27
 )3-6-1 متغیر وابسته پژوهش: 27
 )3-6-2 متغیر مستقل پژوهش: 28
 )3-6-3 متغیرهاي مستقل(کنترل) پژوهش: 28
 )٣-7 ها ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده روش 30
 : یافته هاي تحقیقفصل چهارم  31
 )4-1 توصیف متغیرهاي جمعیتی 32
 )4-1-1 جنس 32
 )4-1-2 سن 32
 )4-1-3 تحصیالت  33
 )4-1-4 وضعیت اشتغال 33



 

  د
 

 )4-1-5 وضعیت زناشویی 34
 )4-1-6 قومیت 34
 )4-1-7 روستایی -محل سکونت شهري 35
 )4-1-8 در معرض رسانه (تلویزیون) 35
 )4-1-9 خانواروضعیت رفاهی  36
 )4-1-10 شبکه مهاجرتی 37
 )4-2 ساختاري -توصیف متغیرهاي وضعیتی 40
 )4-2-1 ارزیابی بهبود وضعیت خانوار 40
 )4-2-2 میزان رضایت از زندگی 41
 )4-2-3 میزان رضایت از عملکرد دولت 42
 )4-2-4 اعتماد نهادي 43
 )4-2-5 ارزیابی صلح میان دولت افغانستان و طالبان 44
 )4-2-6 عنوان تهدیددرك داعش به 45
 )4-2-7 پنداشت از مسیر و روند حرکت کشور 45
 )4-3 احساس ناامنی (عدم امنیت) 47
 )4-4 تمایل به مهاجرت از افغانستان 49
 )4-5 نتایج تحلیل دومتغیره 53
 )4-5-1 رابطه جنس با تمایل به مهاجرت از کشور 53
 )4-5-2 به مهاجرت از کشور رابطه سن با تمایل 53
 )4-5-3 رابطه تحصیالت با تمایل به مهاجرت از کشور 54
 )4-5-4 رابطه وضعیت اشتغال با تمایل به مهاجرت از کشور 55
 )4-5-5 رابطه وضعیت زناشویی با تمایل به مهاجرت از کشور 55
 )4-5-6 رابطه قومیت با تمایل به مهاجرت از کشور 56
 )4-5-7 سکونت با تمایل به مهاجرت از کشور رابطه محل 57
 8-5-4) رابطه در معرض رسانه (تلویزیون) با تمایل به مهاجرت از کشور 57
 )4-5-9 رابطه وضعیت رفاهی خانوار با تمایل به مهاجرت از کشور 58
 )4-5-10 رابطه شبکه مهاجرتی با تمایل به مهاجرت از کشور 59
 )4-5-11 زندگی با تمایل به مهاجرت از کشوررابطه میزان رضایت از  59
 )4-5-12 رابطه ارزیابی بهبود وضعیت خانوار با تمایل به مهاجرت از کشور 60
 )4-5-13 رابطه میزان رضایت از عملکرد دولت با تمایل به مهاجرت از کشور 61
 )4-5-14 رابطه میزان اعتماد نهادي با تمایل به مهاجرت از کشور 61
 رابطه ارزیابی صلح میان دولت افغانستان و طالبان با تمایل به مهاجرت از کشور 62

 
15-5-4( 

 )4-5-16 عنوان تهدید با تمایل به مهاجرت از کشوررابطه درك داعش به 62
 )4-5-17 رابطه پنداشت از روند/ مسیر حرکت کشور با تمایل به مهاجرت از کشور 63
 )4-5-18 تمایل به مهاجرت از کشوررابطه احساس ناامنی با  64
 )4-6 نتایج تحلیل چندمتغیره 65
 فصل پنجم: نتیجه گیري و پیشنهادات 68



 

  ذ
 

 
 فهرست جداول

عنوان                                                                                     صفحه                                                                                        
 .3-1جدول  استان افغانستان 34توزیع تعداد نمونه ها در  27
 4-1جدول  پاسخگویان بر حسب جنستوزیع  32
 .4-2جدول  توزیع سنی افراد مورد بررسی 33
 .4-3جدول  توزیع سطح تحصیالت پاسخگویان 33
 .4-4جدول  توزیع وضعیت اشتغال پاسخگویان 33
 4-5جدول  توزیع وضعیت زناشویی پاسخگویان 34
 .4-6جدول  توزیع قومیت افراد مورد بررسی 34
 .4-7جدول  پاسخگویان بر حسب محل سکونتتوزیع  35
 4-8جدول  توزیع جغرافیایی افراد مورد بررسی بر حسب مناطق 35
 .4-9جدول  توزیع میزان تماشاي تلویزیون در شبانه روز در میان افراد مورد بررسی 36
 .4-10جدول  توزیع درصدي تعداد اقالم در اختیار و مالکیت خانوار پاسخگویان 36
 .4-11جدول  توزیع درصدي مقایسه وضعیت خانوار در ابعاد مختلف در مقایسه با سال قبل 40
 4-12جدول  میزان رضایت پاسخگویان از عملکرد دولت در ابعاد مختلف (درصد) 42
 .4-13جدول  میزان اعتماد به نهادها و سازمان هاي مختلف فعال در افغانستان (درصد) 43
 4-14جدول  پاسخگویان پیرامون میزان هراس از امنیت و مصونیت شخصیتوزیع دیدگاه  47
 .4-15جدول  هاي مختلفتوزیع احساس ترس و ناامنی پاسخگویان از مواجهه با موقعیت 48
 4-16جدول  نتایج رگرسیون لجستیک عوامل موثر بر تمایل به مهاجرت از افغانستان 66

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )5-1 خالصه و نتیبجه گیري 69
 )5-2 _سیاستیپیشنهادات تحقیقاتی  74
 منابع 75



 

  ر
 

 فهرست شکل ها و نمودار
عنوان                                                                                   صفحه 

 .2-1شکل  مدل نظري و تحلیلی تحقیق 22
 1-4نمودار  (درصد)وضعیت رفاهی خانوارهاي افراد مورد بررسی  37
 .2-4نمودار  داشتن اعضاي خانواده و فامیل در خارج از کشور در میان افراد مورد بررسی (درصد) 38
 4-3نمودار  توزیع کشورهاي محل اقامت اعضاي خانواده /خویشاوندان افراد مورد بررسی 38
 .4-4نمودار  ارج از کشوروضعیت دریافت کمک مالی (پول) از اعضاي خانواده/خویشاوندان در خ 39
 .4-5نمودار  ارزیابی وضعیت خانوار در مقایسه با سال قبل (%) 41
 .4-6نمودار  میزان رضایت از زندگی پاسخگویان (%) 41
 .4-7نمودار  میزان رضایت پاسخگویان از عملکرد دولت افغانستان (%) 42
 .4-8نمودار  میزان اعتماد نهادي پاسخگویان (%) 44
 4-9نمودار  ارزیابی پاسخگویان از برقراري صلح میان دولت افغانستان و طالبان (%) 44
 .4-10نمودار  داعش را خطري براي امنیت منطقه خود دانستن پاسخگویان (%) 45
 4-11نمودار  پنداشت پاسخگویان از روند و مسیر حرکت کشور افغانستان (%) 46
 .4-12نمودار  پاسخگویان (درصد)میزان احساس ناامنی در بین  48
 .4-13نمودار  تمایل پاسخگویان به مهاجرت از افغانستان در صورت مهیا شدن فرصت (درصد) 49
 .4-14نمودار  تمایل به مهاجرت از افغانستان برحسب استان (درصد) 50
 .4-15نمودار  )n=4339دالیل تمایل به مهاجرت از افغانستان ( 51
 4-16نمودار  )n=5673افغانستان (عدم تمایل به مهاجرت) ( دالیل ماندن 51
 .4-17نمودار  )n=4339اقدامات موردانتظار از دولت براي منصرف شدن از مهاجرت( 52
 .4-18نمودار  رابطه جنس با تمایل به مهاجرت از کشور (%) 53
 4-19نمودار  رابطه سن با تمایل به مهاجرت از کشور (%) 54
 .4-20نمودار  سطح تحصیالت با تمایل به مهاجرت از کشور (%)رابطه  54
 .4-21نمودار  رابطه وضعیت اشتغال با تمایل به مهاجرت از کشور(%) 55
 .4-22نمودار  رابطه وضعیت زناشویی با تمایل به مهاجرت از کشور(%) 56
 .4-23نمودار  رابطه قومیت با تمایل به مهاجرت از کشور(%) 56
 .4-24نمودار  رابطه محل سکونت با تمایل به مهاجرت از کشور(%) 57
 .4-25نمودار  رابطه میزان تماشاي تلویزیون با تمایل به مهاجرت از کشور(%) 58
 .4-26نمودار  رابطه وضعیت رفاهی خانوار با تمایل به مهاجرت از کشور(%) 58
 .4-27نمودار  مهاجرت (%) رابطه شبکه مهاجرتی در خارج از کشور با تمایل به 59
 .4-28نمودار  رابطه میزان رضایت از زندگی با تمایل به مهاجرت از کشور(%) 60
 .4-29نمودار  رابطه ارزیابی بهبود وضعیت خانوار با تمایل به مهاجرت از کشور(%) 60
 .4-30نمودار  رابطه میزان رضایت از عملکرد دولت با تمایل به مهاجرت از کشور(%) 61
.4-31نمودار  رابطه میزان اعتماد نهادي با تمایل به مهاجرت از کشور(%) 61
.4-32نمودار  رابطه ارزیابی صلح میان دولت افغانستان و طالبان با تمایل به مهاجرت از کشور(%) 62



 

  ز
 

.4-33نمودار  عنوان تهدید با تمایل به مهاجرت از کشور(%)رابطه درك داعش به 63
.4-34نمودار  رابطه پنداشت از مسیر حرکت کشور با تمایل به مهاجرت از کشور(%) 63
.4-35نمودار  رابطه میزان احساس ناامنی با تمایل به مهاجرت از کشور(%) 64



 

1 
 

 مقدمه
عوامل طبیعی به مهاجرت و ترك در کنار  یتیهاي جمع ییخشونت و جابجا ،یالملل نیو ب یهاي داخلجنگ

شده است. و امروزه شاهد اهمیت بیشتر این موضوع در عرصه  جهان از مردم در سراسر اريیبسسرزمین 
 هستیم.هاي بین المللی و تصمیمات مهم سیاسی و امنیتی 

رو بوده و  تري روبه هاي بیش ثباتی ها و بی  هاي گذشته، به صورت روزافزون با چالش افغانستان در طول سال
 ها. در این سالشده استتر  سامان تر و نابه خونین وضعیت و ادامه داشتهنیز حتی در سالهاي اخیر  این روند،

 رغم وجود برخی براي ایجاد ثبات در کشور، علی رغم افزایش تعهدات دولت افغانستان و جامعه جهانی علی
 نتیجه رضایت بخشی در زمینه ایجاد شرایط ثابت و امن بدست نیامده است.باز هم  متاسفانه آوردها، دست
به مهاجرت از  لیبر تما(به عنوان بعد ذهنی ناامنی)  ینا امن احساس ریپژوهش شناخت تاث نیهدف ا

پاسخگویی به این سوال است که : احساس نا امنی تا چه اندازه با و بدون  و به دنبالباشد.  یافغانستان م
روش درنظرگرفتن اثرات متغیر هاي جمعیتی و وضعیتی بر تمایل به مهاجرت ازافغانستان تاثیر دارد؟. 

 است.  )1396( 2017در سال  مردم افغانستان شیمایخرد پ يداده ها هیثانو لیمطالعه تحل نیدر ا قیتحق
 سپس پرداخته، تحقیق مسئلۀ بیان به ابتدا اول، فصل در است. شده تنظیم و تهیه فصل پنج در نامه پایان

 خواهیم تحقیق اهداف و سؤاالت بیان به نهایت در و گیرد می قرار بررسی مورد آن ضرورت و اهمیت
 بررسی المللی بین مهاجرت هاي نظریهدر زمینه  پژوهش نظري مبانی بر مروري ابتدا دوم فصل در .پرداخت

 می تحقیق موضوع با مرتبط خارجی و داخلی هاي پژوهش و مطالعات بررسی و نقد به سپس، شود. می
 .شود می ارائه و طرح پژوهش هاي فرضیه و تحقیق تحلیلی -نظري مدل نهایت، در .پردازیم
 تحقیق روش ابتدا در .پردازدمی  استفاده مورد هاي داده و تحقیق روش معرفی به نامه پایان سوم فصل

 شده معرفی نمونه حجم و بررسی مورد جمعیت و ها داده منابع سپس است، شده داده توضیح مورد استفاده
 نحوه نهایت، در است، شده ارائه آنها سنجش نحوه و کنترل و وابسته مستقل، متغیرهاي در ادامه، است،
 .اند شده معرفی ها داده تحلیل هاي روش و تحلیل و تجزیه

هاي  ویژگی توصیف به ابتدا در . پردازد می حوزه پنج در تحقیق هاي یافته و نتایج ارائۀ به چهارم فصل در
گیرد.  می قرار بررسی مورد مهاجرت از افغانستان  به تمایل سپس پرداخته، نمونه جمعیتی و زمینه اي

 مهاجرت به تمایل با احساس نا امنی بررسی به دو متغیري هاي آزمون از استفاده با فصل این در همچنین،
احساس ناامنی  تأثیر بررسی به متغیري چند هاي آزمون از با استفاده نهایت، در .پردازیم می از افغانستان

 پردازیم.  می ساختاري -جمعیتی، وضعیتی  متغیرهاي کنترل با بدون و مهاجرت به تمایل بر آن وسطوح
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مورد  در گیري نتیجه و بحث به سپس گردد، می ارائه نامه پایان فصول از اي خالصه ابتدا پنجم فصل در
 پرداخته تحقیقاتی و سیاستی پیشنهادهاي بیان به نهایت، شود. در می پرداخته پژوهش کلیدي هاي یافته
 شود. می
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 طرح تحقیق

 قرار گرفته و در یو ضرورت آن مورد بررس یتپرداخته، سپس اهم یقمسئلۀ تحق یانفصل، ابتدا به ب یندر ا

 پرداخته شده است. یقسؤاالت و اهداف تحق یانبه ب نهایت

 )بیان مسئله:1-1 

بزرگ امروز  یاياز مسائل دن یکیانسان دارد و  یخبه اندازه تار یوسعت ی،انسان یدهپد یکبه عنوان  مهاجرت

را به خود مشغول داشته و محور مذاکرات شمال و  یافتهتوسعه  ياکثر کشورها یاستمداراناست که ذهن س

امروز، همه  یايدر دن تمهاجر ی). به خاطر گستردگ1396 ي،باشد(ذوالفقار یم یاسیجنوب و محافل س

گاه مهاجرت در سطح  یچکه ه يمربوط به مهاجرت روبه رو هستند، به طور يبا چالش ها يجوامع به نحو

وسعت، عمق و چالش را در بر  یایی،پو یالديم یدهزاره جد يو ابتدا یستمقرن ب یانمانند پا یالملل ینب

مربوط به کشور  یرقرن اخ یمدر ن یمهاجرت یدارپا یاناتازجر یکی). 2009 یکیا،نداشته است( توتومورن، آل

مهاجرت ها در طول سال  یناز بزرگتر یکیدهه گذشته،  چهار یط ها ستانی افغانستان است. مهاجرت افغان

 ).2008 یونچر،دوم بوده است( یپس از جنگ جهان يها

 يبرا یمساز تصم ینهزم یچه عوامل ینکهعلل و آثار مهاجرت در جوامع مختلف متفاوت است، ا یت،ماه

. گذارتر هستند یرمهاجرت تاث فرآیند یندرح یچه عوامل ینشود. و همچن یافراد م ییمهاجرت و جا به جا

خطرات  یرفتنبلند و پذ یاانجام مهاجرت در مسافت کوتاه  يافراد برا یمدر تصم یعوامل حت ینا اهمیت

به چهار دهه  یکباشد. در مورد کشور افغانستان نزد یموضوع  قابل توجه م یکشدت آن،  یزانو م یاحتمال

 یاسی،: سيحوزه ها زتوسعه مربوط به هر کدام ا يرفتن بسترها ینو به تبع آن از ب نا امنیجنگ و 

کشور شده  ینباعث مهاجرت گسترده ساکنان ا یتی،و امن یطیمح یستز ی،فرهنگ ی،اجتماع ي،اقتصاد

 ینکشورها (مهاجرت ب یربه سا یا) و یمهاجرت مردم افغانستان در داخل کشور(مهاجرت داخل یدهاست. پد

 عد ازسرنگونی حکومت طالبان ادامه دارد.همچنان حتی بالملل) ، 

 يها یريدرگ یانو قربان یداخل یجاشدگانب ي،و مرز ینقاط افغانستان به خصوص مناطق جنوب یشتردر ب

و  یمناطق کوهستان یاريزمستان در بس يطاقت فرسا ییآب و هوا یط،شرا یدرون قوم یا یخارج یروهاين


