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Aims The spread of international migration and immigrants’ marriages with the host community has 
had special effects on geographical spaces, especially the quality of life in rural areas. The aim of this 
study was to analyze the effect of marriages of Afghan men with Iranian women on socio-economic 
dimensions of their quality of life in rural areas of Jiroft. 
Methodology This causal-comparative study was performed on 403 households in Band-e-Seraji, Lake, 
Chah-e-Afghan and Sandal villages of Jiroft city and 197 households were randomly selected for the 
study. Indicators in socio-economic dimensions of quality of life were examined in the framework of field 
studies. Kruskal-Wallis and linear regression tests were also used to analyze the data.
Findings The socio-economic quality of life of rural households of Iranian-Afghan couples was 
significantly different from Iranian couples (p<0.0001). The average index of the whole economic 
dimension in rural households with Iranian couple (3.52) was higher than rural households with Afghan-
Iranian couple (2.15) and the coefficient of variation was lower in rural households with Iranian couple 
with lower than rural households with Afghan-Iranian couple. In the average general socio-economic 
status of quality of life, rural households of Iranian couple (3.11) had a more favorable situation than 
rural households with Afghan-Iranian couple (2.20).
Conclusion The socio-economic quality of life in rural households with Iranian couples is more favorable 
than rural households with Iranian-Afghan couples.
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 چکیده
های مهاجران با جامعه میزبان المللی و ازدواجهای بینگسترش مهاجرت اهداف:

سبب ایجاد اثرات خاص در فضاهای جغرافیایی و به خصوص کیفیت زندگی 
های مردان هدف پژوهش حاضر تحلیل اثر ازدواجفضاهای روستایی شده است. 

آنها در مناطق اجتماعی کیفیت زندگی -افغانستانی با زنان ایرانی بر ابعاد اقتصادی
 روستایی شهرستان جیرفت بود.

سراجی،  خانوار روستاهای بند 403 ای درمقايسه-این پژوهش عّلی شناسی:روش
خانوار به  197 صندل شهرستان جیرفت انجام شد و دریاچه، چاه افغان و کنار

-هایی در ابعاد اقتصادیصورت تصادفی برای مطالعه انتخاب شدند. شاخص
ت زندگی در چارچوب مطالعات میدانی مورد بررسی قرار گرفت. اجتماعی کیفی

های کروسکال واليس و رگرسيون ها از آزمونو تحلیل داده همچنین برای تجزیه
 خطی استفاده شد.

-های ایرانیاجتماعی زندگی خانوارهای روستایی زوج-کیفیت اقتصادی ها:یافته
میانگین (. >p=0001/0داری داشت )معنیهای ایرانی تفاوت زوج افغانستانی با

( باالتر از 52/3) یرانیاکل بعد اقتصادی در خانوارهای روستایی با زوج  شاخص
( و ضریب تغییرات نیز در 15/2) یرانیا-خانوارهای روستایی با زوج افغانستانی
از خانوارهای روستای با زوج  ترنییپاخانوارهای روستایی با زوج ایرانی 

اجتماعی -در میانگین وضعیت کلی کیفیت اقتصادی ایرانی بود.-نیافغانستا
تری نسبت ( دارای وضعیت مطلوب11/3) یرانیازندگی، خانوارهای روستایی زوج 

 ( بودند.20/2) یرانیا-به خانوارهای روستایی با زوج افغانستانی
اجتماعی زندگی در خانوارهای روستایی با زوج -کیفیت اقتصادی گیری:نتیجه

 افغانستانی است.-تر از خانوارهای روستایی با زوج ایرانیایرانی مطلوب
افغانستانی، کیفیت زندگی، توسعه -ایرانی هایمهاجرین افغانستان، ازدواج ها:کلیدواژه
 روستایی
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 مقدمه

های ها که قربانی جنگ با شوروی و جنگبسیاری از افغانستانی
اند؛ به طوری که ایران اند به ایران پناهنده شدهاز آن بوده داخلی پس

میلیون نفر از مهاجران افغانستانی  3/2میزبان بیش از  1394تا سال 
. آمارها نشان [Abbasi-Shavazi et al., 2015]بوده است 

طور غیرقانونی از  از مهاجران افغانستان به %99دهد که بیش از می
اند. این مهاجران عالوه بر اینکه وارد ایران شده مرزهای شرقی کشور

در ابعاد مختلف فرهنگی، ازدواج، اشتغال، آموزش، بهداشت، 
اند، اکثرًا غیرماهر تأثیرگذار بودهها، جرائم، مسکن و غیره ناهنجاری

این امر تأثیر مستقیم  درآمد فعالیت دارند وهای کمبوده و در شغل
 & Isazadeh] بر میزان درآمد و کیفیت زندگی آنان دارد

Jahanbakhsh, 2012]توان نتیجه گرفت که وجود بنابراین، می ؛
ردن توازن خویرقانونی افغانستان در ایران، باعث برهمغمهاجران 

ی در برخی از مناطق شده است. عالوه اقتصادفرهنگی، اجتماعی و 
ها در کشور و پیوندهای سببی از شدن حضور افغانطوالنی بر این،

-طریق ازدواج با دختران ایرانی نیز باعث ایجاد مشکالت اجتماعی
 .[Anbari & Jamshidiha, 2010]اقتصادی شده است 

 ناآگاهی، مالی، و فرهنگی فقر اجتماعی، فقر کارشناسان؛
و غیره در بعضی از  هـاخـانواده احساسات ازسوءاستفاده 

 به. دانندمی هاازدواج گونهینا اصلی دالیل از ی ایرانی راهاخانواده
 ایرانـی زن ازدواج کشور، مدنی قانون 1060گفته آنها براساس ماده 

 دولت طرف ازاجازه  بـه کسب را 1380خـارجی بعد از سال  اتبـاع بـا
گیرد. یمو تنها به فرزندان این زنان شناسنامه تعلق  کرده موکول

 اتباع و شیادی فریـباثر  بر و بوده ناموفق هاازدواج این از بسیاری
 مدتی دختران این که شودمی نتیجـه آن و گرفتـه صورت خارجی

 از پسآنـان  شـوهران یـا و رهـا مرزها یسو آن در ازدواج از پس
 مشکالت و فرزند چند با راآنها  و گردندیبازم کشورشان به مدتی

گذارند می خود حال به اجتماعی-و اقتصادی روانـی-روحـی یدهعد
[Yzdanpanah Dero, 2015] مجموعه عوامل فوق باعث .

-های دو تابعیتی )ایرانیشود تا میزان کیفیت زندگی خانوادهمی
اثرات سوء فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی افغانستانی( تقلیل یابد و 

برجای گذارد. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش 
اجتماعی -های اقتصادیافغانستانی بر شاخص-های ایرانیازدواج

 کیفیت زندگی در روستاهای شهرستان جیرفت است.

است.  شده انجامدر ارتباط با مهاجران افغانستان مطالعات فراوانی 
و  [Akhlaghi et al., 2016]همکاران و اخالقی مثال  طور به

به بررسی مشکالت عاطفی مهاجران در  [Burbor, 2014] بوربور
آنها مهاجران افغانستان در تأمین  به نظراند. کشور ایران پرداخته

اند و تغییر خود از سوی جامعه میزبان ناکام بوده تأییدانتظارات و 
 ,Pourrohani] یپورروحانپندارند. این وضعیت را غیرممکن می

 میرزاییو  [Mahmoudian, 2007] محمودیان، [2014
[Mirzaei, 2014]  به بررسی اثرات مهاجرت و نیز میزان سازگاری

 اند.رداختهاجتماعی مهاجران افغانستان در جامعه ایران پ-فرهنگی
 & Keshavarz Ghasemi] نادرپورکشاورز قاسمی و 

Naderpour, 2018] مهاجرت پیامدهای در تحقیق خود به تبیین 
قزوین پرداختند و  در شهر ایران جامعه بر افغانستان کشور اتباع

 جامعه و هاافغانستانی میان شدید اجتماعی فاصله نتیجه گرفتند
 & Mirlotfi] تیغمیرلطفی و جهان .وجود داردپژوهش  مورد

Jahantigh, 2018] مکانی تعلق حس پیامدهای در بررسی خود به 
: موردی مطالعه) مقصد کشور بر فرامرزی( افاغنه) مهاجران

 ، پرداختند و نتیجه گرفتند که وجود(سیستان مرزی روستاهای
 قتعل و ملی هویت خوردن برهم باعث ایران، از نقطه این درها افغان
 حاتمی نژاد است. شده سیستان مرزی منطقه روستاهای در مکانی

در پژوهش خود به  [Hatami Nejad et al, 2016]و همکاران 
 ذهنی رویکرد با ایران مقیم افغان مهاجران زندگی کیفیت سنجش
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 مهاجران زندگی کیفیت دادند پرداختند و نشان یروزآبادف در روستای
وثوقی و  .دارد قرار نامطلوبی وضعیت در ذهنی لحاظ به افغان

در تحقیقی تحت عنوان  [Vosoghi & Mohseni, 2016] محسنی
بررسی نگرش شهروندان مشهدی نسبت مهاجرین خارجی مقیم 
مشهد نشان دادند که بیشترین نگرش منفی شهروندان مربوط به 

 ینهزم اجتماعی است اما نگرش پاسخگویان در هاییبمتغیر آس
و  پوراحمدمتغیرهای اقتصادی به سمت مثبت میل نموده است. 

در پژوهش خود به  [Poorahmad et al., 2014]همکاران 
 رویکرد با ایران مقیم افغان مهاجران شهری زندگی کیفیت سنجش

 کیفیت یم پرداختند و نشان دادند شرایطکررباط شهرستان در ذهنی
 متوسط حد از کمتر و پایین یمکررباط شهر در مهاجران زندگی

 ,Mirlotfi & Jahantigh] میرلطفی و جهانتیغاست.  شدهیابی ارز

 برها افغان ینیگزسکونترابطه  در مطالعه خود به تحلیل [2014
سیستان پرداختند و  مرزی روستاهای اجتماعی-اقتصادی توسعه

 باعث سیستان روستاهای درها یافغانستان نتیجه گرفتند که حضور
به  شده، روستاها اقتصادی و اجتماعی توسعه سطح آمدنپایین

 توسعه سطح روستاها، درها ستانیافغان تعداد افزایش با طوری که
در  [Azlora et al., 2020] و همکاران آزلورا .یابدمی کاهش

مهاجران پرداختند و  اشتغال و محلی کار مطالعه خود به تقاضای
 انجام صورت در پناهندگان اشتغال حساسیت به توجه با نشان دادند

 برای اشتغال شانس محلی، کار تقاضای جایگزینی اقدامات
 [Petra et al., 2018]و همکاران  پترا .یابدیم افزایش پناهندگان

 سوریه و افغان پناهندگان شغلی سرمایه از در تحقیقی به استقبال
 استفاده در سعی که یانیجوپناه اتریش پرداختند و دریافتند که در
 تهدید با کار بازار قوانین از ناآشنایی باخوددارند  فرهنگی سرمایه از
 Ng et] و همکاران ان جی .هستند مواجه خود شغل رفتن بین از

al, 2015] مهاجران زندگی کیفیت بر تبعیض در پژوهشی به اثرات 
 جمعی، اثر کنگ پرداختند و دریافتند که متغیرهایهنگ در چینی

 ارتقای در مهم عوامل از مهاجرت برای آمادگی و یاجتماع حمایت
و همکاران  ویلیامز .است مهاجران بین در زندگی کیفیت

[Williams et al., 2015]  از مهاجران ی به درکامطالعهدر 
کانادایی پرداختند و نشان دادند  شهرهای سومین در زندگی کیفیت

 زندگی کیفیت کاهش به زبان موانع و درآمد اشتغال، مسائل که
 .است شده منجر مهاجران

المللی در کشورهای میزبان از اهمیت باالیی های بینمهاجرت آثار
های به ایران دارای برخوردار است. در این راستا مهاجرت افغانستان

های مختلف توسعه در آثار مختلف اقتصادی و اجتماعی در بخش
 شغلی، هایفرصت اهشسطح ملی است، در بخش اقتصادی؛ ک

 نیروی دستمزد، بیکاری آمدنکشور، پایین شهروندان مالیات افزایش
کشور،  اقتصادی قدرت جامعه، رکود ساختار سازیبومی، محروم

 هایمسکن، واکنش قیمت دولتی، افزایش هایهزینه افزایش
 ,Anbari & Jamshidiha] میزبان کشور مردم خشم و گرایانملی

2010; Mahmoudian, 2007] ترین آثار هستند. در از مهم
 جرائم افزایش توان از آثاری همچون:بخش اجتماعی نیز می

 شدید تصادم ، ایجاد(و غیره سرقت قاچاق، شرارت،) اجتماعی
 اجتماعی، برهم تضادهای مهاجران، ایجاد و بومیان میان فرهنگی
 ایجادمهاجرفرست،  و میزبان کشور بین سیاسی روابط خوردن
 امور بر دولت تسلط کاهش میزبان و کشور در قومی هایاقلیت

 ,Moinabadi, 2009; Shaterian & Ganjipour]جامعه 

میزبان،  کشور سیاسی تعادل خوردن نام برد. همچنین برهم [2010
 ثبات میزبان، تهدید کشور علیه خارجی و داخلی تهدیدات بروز

 خودمختاری هایجنبش ایجاد جهت میزبان، تهدید کشور سیاسی
از دیگر آثار  [Zarghani & Mousavi, 2012]مهاجران  سوی از

 سیاسی حضور مهاجرین است.-اجتماعی

ها همچون یدگاهدالمللی بعضی از ینبی هامهاجرتدر خصوص 
ها و نوسازی این پدیده را یان، نئوکالسیکگراتوسعهکارکردگرایان، 

ها، مکتب مانند نئومارکسیست های دیگریدگاهدمثبت و گروهی از 
المللی را منفی ینبهای جهانی، مهاجرت سیستم وابستگی و تئوری

دانند علت بسیاری از معضالت جامعه می عنوان بهو این پدیده را 
[Mirlotfi & Jahantigh, 2014]. 

تورم یدگی، ایجاد پاشازهمافزایش نابرابری، مهاجرت، اضمحالل و 
یی، افزایش بیکاری، سقوط آداب و سنن، گرامصرفبا ارسال پول(، )

 & Vosoghi] یانسانناپایداری اقتصاد جوامع محلی و توسعه 

Hojjati, 2012]  یهسرمارکود بازار و [Borjas, 2003] ازجمله 
ها هستند. مبنای بسیاری از بدبینان به یدگاهدآثار منفی این 

ب وابستگی و ها، طرفداران مکتمهاجرت از قبیل نئومارکسیست
های جهانی بر تئوری اجتماعی ساختارگرایی استوار تئوری نظام

بنابراین بسیاری از [ [Nyberg-Sorensen et al., 2002]است 
 بر آثار منفی مهاجرت در کشور میزبان دارند.یه تکها یدگاهد

، در دوران گرددیبازمگرچه تاریخچه کیفیت زندگی به دوران ارسطو 
سوفانی چون کیرکگارد، ژان پل سارتر، مازلو و دیگران جدید نیز، فیل

 انددر بحث پیرامون حاالت درونی شخص به آن توجه کرده
[Wish,1986] تمام در زندگی ارزیابی. کیفیت زندگی به 

 مکان، زمان، چون هاییمؤلفه تأثیرتحت و پردازدمی آنی هابخش
 [Sajadiyan et al., 2016] دارد قرار اجتماعی و فردیی هاارزش

 عواملی با ارتباط در زیستی به از ترکیبی عنوان به را آن برخیو 
 نیازهای با ارتباط در همچنین و انتخاب آزادی، رفاه، سالمتی مانند
 امکانات آشامیدنی، آب پوشاک، تغذیه، به دسترسی مانند تریاساس

 اندی بهداشتی و درآمد تعبیر کردههامراقبت آموزشی،
[Bllesteros et al., 2012]  بر این اساس کیفیت زندگی عبارت
کردن که در آن توازن، هماهنگی و است از شرایط بهتر زندگی

های الزم برای زندگی یا زمینه شده نهینهادمطلوبیت و برابری عادالنه 
 باشدهمراه با سالمت، امنیت، آسایش، خالقیت و زیبایی پدید آمده 

[Pourtaheri et al., 2011]. 
برای تبیین مفهوم کیفیت زندگی، مدلی با تأکید بر سه قلمرو 

پذیری، کیفیت اجتماع، محیط و اقتصاد و با مزیت مفاهیم زیست
 Van] شده است زندگی و پایداری در ارتباط متقابل با همدیگر ارائه

Kamp et al., 2003] .پذیری نتیجه تأمین مطلوب محیطی زیست
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  1399 زمستان، 1، شماره 36دوره                                   نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

بیشتر از نظر زمانی، نگاه به حال حاضر دارد، اما  و اجتماعی است و
های محیطی است که ازنظر زمانی نگاه پایداری بیشتر متأثر از جنبه

های اجتماعی، محیطی و توان حوزهبه آینده دارد. در واقع، می
 عنوان سه رکن اصلی کیفیت زندگی در نظر گرفتاقتصادی را به

[Mayres, 1987] .توان با نان روستاهای کمدر این راستا ساک
بودن سطح مهارت و سواد، کمبود تنگناهای مختلفی ازجمله: پایین

های کشاورزی، های شغلی، کمبود منابع آبی برای فعالیتفرصت
کشت، کمبود درآمد و سرمایه، کارایی پایین  بودن سطح زیرپایین

 آالت کشاورزی، عدم تنوع اقتصاد روستایی مواجه هستند کهماشین
 .[Ghasemi et al., 2017] باعث کیفیت زندگی پایین شده است

ها است ویژه اتباع افغانستان سال المللی و بههای بیندر مهاجرت
که مسائل و مشکالتی وجود داشته که ازدواج زنان ایرانی با مردان 

ترین آنها است. گرفتن تابعیت و شناسنامه افغانستانی یکی از مهم
های در اقامت از یکسو و فقر اقتصادی خانوادهو همچنین تسهیل 

ها ایرانی در روستاها از سوی دیگر، علت بسیاری از این نوع ازدواج
 .[Yazdanpanah Dero, 2015] در مناطق روستایی است

نبودن وضعیت و روشن کشورشان به افغانستان اتباع بازگشت
آنها در ایران تابعیت زنان ایرانی در کشور افغانستان سبب ماندگاری 

گردد که اهم آن گردد. این مسئله باعث بروز مشکالتی میمی
 روانی، خودکشی )در اثر عوامل روانی، و روحی هایآسیب عبارتند از:

 و ناکامی و هویتیبی احساس طردشدگی، اقتصادی، عاطفی،
 اخالقی و بزهکاری بندوباریبی به آوردن زندگی(، روی در شکست

 هویتی،بی خانه، در امنیت فقدان در اثر) خانه از اجتماعی، فرار
 خویشاوندان(، احساس طرف از تهدید و طرد روحی، هایاسترس

 ,Heydari] عصیان و پرخاشگری خشونت، نسبی؛ محرومیت

2011].  
ینه اثرات مهاجرت زم دردهد گرچه بررسی سابقه پژوهش نشان می

ینه بررسی زم دراما  شده انجامو کیفیت زندگی مهاجران مطالعاتی 
اجتماعی کیفیت -افغانستانی بر ابعاد اقتصادی-های ایرانیاثر ازدواج

عالوه بر است.  نشده انجامای گونه مطالعهیچهزندگی روستاييان 
هویتی در جامعه و عدم تحصیل فرزندان از جمله این، طالق، بی

یدارنبودن تبع این مسائل و پاها هستند. به گونه ازدواجعواقب این
توان در سطح خانوار و جامعه مشاهده خانواده، آثار بعدی آن را می

 نمود. 
اجتماعی -توان به سطح پایین کیفیت اقتصادیدر همین راستا می
ها در نواحی روستایی نیز اشاره نمود. بر اين زندگی افغانستانی

اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ازدواج مردان افغانستانی 
با زنان ايرانی بر زابعاد اقتصادی و اجتماعی زندگی روستاييان 

 جيرفت انجام شد.
 

 شناسیروش
در سال  اییسهمقاتحلیلی -این پژوهش کاربردی با روش توصیفی

سراجی،  روستای شهرستان جیرفت )بند 4خانوار در  403در  1396
افغانستانی -ايرانیکه دارای زوج صندل(  دریاچه، چاه افغان و کنار

اطالعات جمعيتی با روش پیمایش و  استبودند انجام شد. 
اطالعات محلی )خانه بهداشت، شورا و دهیاری( به دست آمد 

[Statistics Center of Iran, 2016]  و ميانگين جمعيت
ترتیب حدود محاسبه شد )به %37روستا معادل  4ها در یافغانستان

روستا(. اندازه نمونه تحقیق براساس در هر  %35و  80، 30، 25
خانوار برآورد و تعداد نمونه هر روستا براساس  197فرمول کوکران 

با در نظر روش تخصیص متناسب برحسب درصد خانوار تعیین شد. 
-یرانیا یخانوارها نیانگیشده و م گرفتن تعداد نمونه محاسبه

ونه از نم 73تعداد  ومطالعه،  مورد یروستا 4در  یافغانستان
زوج  ی٪ از خانوارها63نمونه  124و  یافغانستان-یرانیا یخانوارها

 .شدند که در دسترس بودند، انتخاب یرانیا
مرتبط با موضوع  یهادگاهیو د ینظر  یمبان نه،یشیپ یپس از بررس

 ها همت گمارده شد و پساز شاخص یپژوهش، به انتخاب تعداد
و منطبق با موضوع و سؤاالت  یساز یبوم یانتخاب یهاآن شاخص از

و در نهایت برای تعیین اثرات  شد ینامه طراحپرسش ق،یتحق
اجتماعی -ایرانی بر سطح کیفیت اقتصادی-های افغانستانیازدواج

های خانوار با نامهدر قالب پرسشیی هازندگی روستاییان شاخص
 (. 1شیوه تئوری و بنیادی تدوین شد )جدول 

 دیبا تخصص اساتنفر از کارشناسان خبره  10ط نامه توسروایی پرسش
 دییتا ییو کارشناسان توسعه روستا ییروستا یز یرگروه برنامه

در ُبعد اجتماعی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  داییت .دیگرد
 محاسبه شد.  89/0و در ُبعد اقتصادی  817/0

 
 [Pourtaheri et al., 2017; Dehghani et al., 2012]، ایرانی-های ارزیابی کیفیت زندگی در روستاهای دارای زوج افغانستانیو شاخص هامؤلفهابعاد،  (1جدول 
 هاشاخص هامؤلفه ابعاد

 اجتماعی

 کیفیت آموزش
 ،باتجربه و خوب معلمان داشتن مدارس، به نوجوانان و کم کودکان زمان با آسان دسترسی مناسب، تیفیباک و نوساز مدارس بودن دارا

 مدارس در مناسب آزمایشگاهی وجود تجهیزات

کیفیت سالمت و 
 امنیت

 خدمات از یمندبهره یی،غذا برنامه در هایسبز  و میوه مصرف هفتگی غذایی، برنامه در( یماه و گوشت) پروتئینی مواد هفتگی مصرف
 و نزاع عدم و انسجام و اتحاد وجود اضطراری، مواقع در و بهداشتی )خانه بهداشت، درمانگاه، حمام(، دسترسی به پاسگاه پلیس درمانی

 کشمکش میان ساکنان

 کیفیت اوقات فراغت
روستا، توان انجام مسافرت ساالنه به  در( کتابخانه) یهنر وجود امکانات مناسب ورزشی در روستا، وجود امکانات مناسب فرهنگی و 

 همراه خانواده

 اقتصادی
کیفیت اشتغال و 

 درآمد
 مناسب اندازپس داشتن فعالیت، انجام برای سالمتی جسمانی داشتن شغلی، رضایت شغلی، آینده به امید درآمد، از رضایت
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  59 جیرفتدر  زندگی روستایی اجتماعی کیفیت-افغانستانی بر ابعاد اقتصادی-های ایرانیاثر ازدواجــــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                       Volume 36, Issue 1, Winter 2021 

کیلومترمربع در محدوده جغرافیایی  13799این شهرستان با وسعت 
النهار گرینویچ و بین طول شرقی از نصف 31'و  58  ⃘تا  45 ⃘و  56'

شکل ) عرض شمالی قرار گرفته است 20'و  28  ⃘تا  10'و  28  ⃘مدارهای 
1.)  

های و تحلیل آنها از آزمون ها، جهت تجزیهآوری دادهپس از جمع
 SPSSافزار آماری کروسکال واليس و رگرسيون خطی در قالب نرم

استفاده  ArcGIS 10افزار های فضایی از نرمو برای انجام تحلیل 21
 شد.

 

 
 مطالعه موقعیت منطقه مورد (1شکل 

 
 هایافته

پاسخگویان در گروه  %40( مرد و حدود %9/62ها )نفر از نمونه 124
سال قرار  50تا  41در گروه سنی  %30سال و حدود  40تا  31سنی 

سوادی در گروه زوج یبشدت )سواد یبپاسخگویان  %4/48داشتند. 
سرپرستان خانوار،  %8/38بودند. ( افغانستانی بیشتر بود-ایرانی

بیشتر کشاورز )افراد  %7/33افغانستانی(، -بیشتر زوج ایرانیکارگر )
ی هازوجبیشتر در بودند )و مابقی بیکار  دارمغازه %1/3 زوج ایرانی(،

میلیون  2سرپرستان خانوارها درآمد ماهانه کمتر از  %52ایرانی(. 
 تومان داشتند.

وجود اتحاد و انسجام ا زوج ایرانی، شاخص در خانوارهای روستایی ب
، باالترین 48/3با میانگین  و عدم نزاع و کشمکش میان ساکنان

داشت. باالترین میانگین شاخص در  هاشاخصمیانگین را در بین 
دسترسی به پایگاه افغانستانی -کیفیت زندگی خانوارهای زوج ایرانی

 . بود 3پلیس در مواقع اضطراری با ميانگين 

 
 ایرانی -میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات کیفیت زندگی بعد اجتماعی در خانوارهای روستایی با زوج ایرانی و زوج افغانستانی (2جدول 

 شاخص
 ایرانی -افغانستانیزوج  زوج ایرانی

ضریب 
 تغییرات

انحراف 
 معیار

 میانگین
ضریب 
 تغییرات

انحراف 
 معیار

 میانگین

 71/2 03/1 38/0 32/2 47/0 20/0 میزان دسترسی به مدارس نوساز و باکیفیت مناسب
 64/1 81/0 49/0 35/2 74/0 31/0 میزان دسترسی آسان بازمان کم کودکان و نوجوانان به مدارس

 85/2 99/0 34/0 22/3 29/1 40/0 داشتن معلمان خوب و باتجربه
 14/2 92/0 42/0 71/2 86/0 31/0 تجهیزات آزمایشگاهی مناسب در مدارس میزان دسترسی به

 14/2 13/1 53/0 78/2 89/0 32/0 میزان مصرف هفتگی مواد پروتئینی در برنامه غذایی
 71/2 88/0 32/0 68/2 97/0 36/0 ها در برنامه غذاییمیزان مصرف هفتگی میوه و سبزی

 92/2 88/0 30/0 50/2 98/0 39/0 بهداشتی مندی از خدمات درمانی ومیزان بهره
 3 08/1 36/0 12/3 69/0 22/0 میزان دسترسی به پاسگاه پلیس در مواقع اضطراری

 64/1 23/1 75/0 48/3 67/0 19/0 وجود اتحاد و انسجام و عدم نزاع و کشمکش میان ساکنان
 64/1 81/0 49/0 35/2 64/0 27/0 امکانات مناسب ورزشی در روستا وجود

 64/1 81/0 49/0 25/2 64/0 28/0 وجود امکانات مناسب فرهنگی و هنری در روستا
 14/2 13/1 52/0 78/2 89/0 32/0 میزان توان انجام مسافرت ساالنه به همراه خانواده

 26/2 99/0 38/0 71/2 43/0 16/0 های اجتماعیمیانگین شاخص
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  1399 زمستان، 1، شماره 36دوره                                   نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

ی بعد اجتماعی در خانوارهای روستایی با هاشاخصمیانگین کل 
-باالتر از خانوارهای روستایی با زوج افغانستانی (71/2زوج ایرانی )

و میزان ضریب تغییرات در خانوارهای روستایی زوج  (26/2) یرانیا
 (.2ایرانی بود )جدول -ایرانی کمتر از خانوارهای با زوج افغانستانی

در کیفیت زندگی بعد اقتصادی خانوارهای روستایی، شاخص امید 
به آینده شغلی در خانوارهای روستایی با زوج ایرانی باالترین 

باالترین  کهی صورت در( را به خود اختصاص داد، 3) نیانگیم

ایرانی داشتن -میانگین در خانوارهای روستایی با زوج افغانستانی
بود و مابقی  07/3فعالیت با میزان سالمتی جسمانی برای انجام 

کل بعد اقتصادی در  شاخصبودند. میانگین  3زیر  هاشاخص
( باالتر از خانوارهای 52/3) یرانیاخانوارهای روستایی با زوج 

( و ضریب تغییرات نیز در 15/2) یرانیا-روستایی با زوج افغانستانی
های روستای با از خانوار  ترنییپاخانوارهای روستایی با زوج ایرانی 

 (.3جدول ) ایرانی بود-زوج افغانستانی

 
 ایرانی-ی بعد اقتصادی خانوارهای زوج ایرانی و افغانستانیهاشاخصمیانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات ( 3جدول 

 شاخص
 افغانستانی-زوج ایرانی زوج ایرانی

 میانگین انحراف معیار ضریب تغییرات میانگین معیارانحراف  ضریب تغییرات
 07/2 23/1 59/0 83/3 83/0 21/0 میزان رضایت از درآمد

 07/2 23/1 59/0 4 80/0 20/0 میزان امید به آینده شغلی
 2 14/1 57/0 28/3 71/0 22/0 میزان رضایت شغلی

 07/3 10/1 35/0 35/2 74/0 31/0 میزان داشتن سالمتی جسمانی برای انجام فعالیت
انداز مناسبداشتن پس  19/0 81/0 16/4 57/0 91/0 57/1 

های اقتصادیمیانگین شاخص  17/0 65/0 52/3 57/0 10/1 15/2 

های اجتماعی زندگی خانوارهای روستایی زوج-کیفیت اقتصادی
داری داشت معنی های ایرانی تفاوتزوج افغانستانی با-ایرانی

(0001/0=p< .)اجتماعی -روستای کنارصندل در کیفیت اقتصادی
 (، بند96/2)و روستاهای دریاچه ( بود 24/3) دارای باالترین ميانگين

در  های بعدی بودند.( در رتبه20/2)و چاه افغان  (31/2سراجی )
اجتماعی زندگی، -میانگین وضعیت کلی کیفیت اقتصادی

تری ( دارای وضعیت مطلوب11/3) یرانیاخانوارهای روستایی زوج 
( 20/2) یرانیا-نسبت به خانوارهای روستایی با زوج افغانستانی

 بودند.
بر مدل رگرسيون به میزان  شده واردمعیارهای اجتماعی و اقتصادی 

ایرانی را تبیین -ی افغانستانیهازوجدگی از تغییرات کیفیت زن 65%
، متغیر اقتصادی از مدل نهایی 4کردند. با توجه به نتايج جدول 

 353/0های اجتماعی با ضریب شاخصشد؛  حذفبرازش رگرسیونی 
های اقتصادی در کیفیت تأثیرگذاری بیشتری نسبت به شاخص

 افغانستانی داشتند.-ی ایرانیهازوجزندگی 

 
بینی نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری به سبک ورود برای پیش( 4جدول 

 کیفیت زندگی از طریق ابعاد اقتصادی و اجتماعی
 B SE Beta T P بینمتغیرهای پیش

 000/0 -508/4 - 326/0 -471/1 مقدار ثابت
 000/0 404/7 353/0 52/0 383/0 اجتماعی
 557/0 -588/0 -053/0 55/0 -032/0 اقتصادی

 
 بحث

های اتباع افغانستانی با تحلیل اثر ازدواج منظور بهتحقیق حاضر 
اجتماعی کیفیت زندگی آنها در -بانوان ایرانی بر ابعاد اقتصادی

است. برای تشخیص  گرفته انجاممناطق روستایی شهرستان جیرفت 
در شرایط یکسان مکانی، دو  هاازدواجی این نوع اثرگذار بهتر سطح 

ایرانی ساکن در -رهای با زوج ایرانی و افغانستانیگروه از خانوا

نشان داد که میانگین  هاافتهانتخاب شدند. ی مطالعه موردروستاها 
ی ابعاد اجتماعی و اقتصادی سطح کیفیت هاشاخصکلی و همه 

ایرانی -ی افغانستانیهازوجزندگی خانوارهای با زوج ایرانی باالتر از 
ی بیشتر اثرگذار یون حاکی از بود. همچنین نتایج تحلیل رگرس

ی اقتصادی( بر کیفیت هاشاخصنسبت به ) یاجتماعی هاشاخص
 ایرانی داشته است.-ی افغانستانیهازوجزندگی 

دهد یکی از عواملی که کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار می
های جامعه های فردی و اجتماعی است و در این راستا ویژگیارزش

خصوص آنهایی که غیرقانونی در ایران با  مهاجرین افغانستان به
اند، باعث شده سطح کرده و سکنی گزیده بانوان ایرانی ازدواج
های اجتماعی کیفیت زندگی را در نواحی بسیاری از شاخص

تنها نتایج تحقیق حاضر تأیید روستایی پایین آورد. این موضوع را نه 
 نادرپور و قاسمی کشاورز کند بلکه نتایج تحقیقاتمی

[Keshavarz Ghasemi & Naderpour, 2018] ، و پوراحمد
 وثوقی و محسنیو  [Poorahmad et al., 2014]همکاران 

[Vosoghi & Mohseni, 2016] و همکاران  حاتمی نژاد
[Hatami Nejad et al., 2016]  تیغمیرلطفی و جهانو 

[Mirlotfi & Jahantigh, 2014]  و همکاران  ان جیو[Ng et 

al., 2015] نماید. البته تعدادی از تحقیقات دیگر نیز یم تأیید نیز
و همکاران  پترا [Azlora et al., 2020] و همکارانآزلورا همچون 

[Petra et al., 2018]  و همکاران  ویلیامزو[Williams et al., 

ی اقتصادی بر کیفیت زندگی هاشاخصو بر اثرگذاری  [2015
 .اندکردهید تأکخانوارهای مهاجرین 

ی هامهاجرتهای مثبت در خصوص اثرات یدگاهدبرخالف 
های یدگاهدید شده فوق، با قالمللی، نتایج بسیاری از تحقیقات ینب

ها، مکتب المللی مانند نئومارکسیستینبی هامهاجرتمنفی اثرات 
های جهانی همسو بوده است. این یستمسوابستگی و تئوری 

تواند اثرات یمچه مهاجرت برای مهاجرین  ها معتقدند اگریدگاهد
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اجتماعی فراوانی بر -مثبت داشته باشد ولی آثار منفی اقتصادی
بنابراین به دلیل شرایط اقتصادی ؛ نمایدیمجامعه میزبان تحمیل 

ازدواج مهاجرین افغانستانی با زنان  و اجتماعی که مهاجران دارند،
بر ابعاد اجتماعی و ایرانی در مناطق روستایی باعث اثر منفی 

که مهاجران اقتصادی کیفیت زندگی آنها شده است؛ و در صورتی 
پایبند مسائل اخالقی نباشند و زندگی خود را مانند بعضی از 

شدت بدتر خواهد شد. همچنین مهاجرین رها سازند، این وضعیت به
باید اذعان نمود که شرایط جغرافیایی فضاهای روستایی در 

ح کیفیت زندگی این گروه از خانوارها چندان تأثیری بودن سطپایین
نداشته است، چرا که در شرایط یکسان محیطی سطح کیفیت زندگی 

 ایرانی بوده است.-های افغانستانیهای ایرانی باالتر از زوجزوج

سوادی، ترس از مشارکت در انجام تحقیقات و محیط زندگی یب
بود اطالعات در خصوص نامساعد مهاجران افغانستانی و همچنین ن

 بههای انجام چنین تحقیقاتی است که یتمحدود جمله ازمهاجران 
نماید. با در نظر گرفتن یمارزش نتایج این تحقیق را بیشتر  وضوح

اقتصادی -ایرانی بر ابعاد اجتماعی-ی افغانستانیهاازدواجاثر مسلم 
آن اثرگذاری بر میزان  تبع بهسطح کیفیت زندگی روستاییان و 

ین ابه  ندمعالقتوسعه روستایی، چالش اساسی پیش روی محققان 
توان یمچنین موضوعاتی، آن است که چگونه و با چه راهبردهایی 

اثرات منفی این پدیده را تبدیل به اثرات مثبت برای توسعه روستایی 
 نمود.

گی با توجه به نتایج تحقیق و برای ارتقای سطح کیفیت زند
 گردد:پیشنهادهای ذیل ارائه می

المللی و استفاده از آن در ینبایجاد بانک اطالعاتی مهاجران 
 رخدادهای اجتماعی همچون ازدواج

اقتصادی -باالبردن سطح آگاهی زنان ایرانی از پیامدهای اجتماعی
 ازدواج با اتباع خارجی

ارائه قوانین ی مهاجرین با اتباع ایرانی و هاازدواجنظارت فعال بر 
 حمایتی برای زنان ایرانی

های اجتماعی برای یتحماآموزشی و تقویت -ارائه خدمات فرهنگی
 انسجام و اتحاد بیشتر ساکنان روستایی

 
 گیرینتیجه

فامیلی و ی درونهاازدواج در جوامع سنتی روستایی معموالً 
با ی مهاجرین افغانستان هاازدواجای است، لذا وقوع یفهطادرون

خانوادگی زنان روستایی اتباع ایرانی حکایت از مشکالت عدیده درون
گردد، بلکه ینمباعث پایداری خانوار  تنها نه هاازدواجگونه ینا دارد.

آورد. این موضوعی است که یمسطح کیفیت زندگی را نیز پایین 
ی هاشاخصریزان توسعه روستایی علیرغم توجه به تمام برنامه

ی توسعه خود به آن توجه هابرنامهسعه، در طراحی اجتماعی تو
 . اندنکرده

ی زوایای پنهانی از یک پدیده اجتماعی که نوعبهانجام این تحقیق 
را برای  تواند بر سطح کیفیت زندگی روستاییان اثرگذار باشدیم

 ریزان روشن ساخته است. برنامه

 یتا از تمام دانندینگارندگان بر خود الزم م انیدر پا تشکر و قدردانی:
 یروستاها یو اهال ییروستا یز یرگروه برنامه دیکارشناسان، اسات

اند کمال تشکر و بوده لیپژوهش دخ نیمطالعه که در انجام ا مورد
 را داشته باشند. یقدردان

آن حاصل پژوهش  یاين مقاله و دستاوردها تأییدیه اخالقی:
 بوده و از صحت و اصالت برخوردار است. نویسندگان

نویسنده اول(، پژوهشگر ) : محبوبه سعیدیسهم نویسندگان
نویسنده ) (؛ محمودرضا میرلطفی%50) اصلی/نگارنده مقدمه و بحث
 (.%50شناس/تحلیلگر آماری )دوم(، پژوهشگر کمکی/روش

: این مقاله مستخرج از رساله کارشناسی ارشد با عنوان منابع مالی
افغانستانی در کیفیت زندگی -های ایرانیبررسی نقش ازدواج

روستاییان شهرستان جیرفت با راهنمایی دکتر محمودرضا میرلطفی 
 در دانشگاه زابل به پایان رسیده است.
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