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مقدمه

دولت  ،دوره نیا در. شدند وارد رانیبه پاکستان و ا یادیز پناهندگان و مهاجرانبه افغانستان،  یوشور حملةاز  بعد

درصد از پناهندگان  80حدود  ،جهت نیبه هم و کرد یکنترل م یشتریخود را با دقت ب یورود یپاکستان مرزها

 یمشخص سیاست ،اول پس از انقالب یها سالدر  ایران در اما ،افتندیاسکان  ژهیو یها در پاکستان، در اردوگاه یافغانستان

خواهران  وکمک به برادران  یبراوجود نداشت. احساس ضرورت  یافغانستان پناهندگان رشیپذ ۀنحو و میزان یبرا

مانع  ،افغانستان و رانیا انیم کنترل یرقابلغ ۀقرار داشتند و مرز گسترد یشورو ارتش فشار ریکه ز یافغانستان مسلمان

مهاجر وارد شهرها و  یها درصد از افغان 90از  شیب ،لیدل نیهم به. شد رانیها به خاک ا بر ورود افغان قینظارت دق

 ،یپناهندگان افغانستان یرو شتریکنترل ب که یدرحال ؛شدند کار  بهمخارج خود مشغول  نیتأم یبرا و شدند رانیا یروستاها

 موجورود  بهسابق،  یشورو یروهاین وسیلة  به اشغال افغانستان (.64: 1383 ،یموغار یمیبود )کر یرپذ امکاناز ابتدا 

 در یگر،د یسو از(. 313: 1390 راد،  یمی)فه شد منجر رانیا به افغانستانی نفر ونیلیم 9/2 حدود شامل جمعیتی، میعظ

 بازگشت لزومبه  رانیا یمش خط ،اهلل  بینج یستیکمون میدر افغانستان و سقوط رژ یبا شکست شورو 1992سال 

سازمان ملل  یعال یایساریافغانستان و کم ران،یا یها دولت نیب یا جانبه  و قرارداد سه افتی رییتغ کشورشان به پناهندگان

دو سال به اجرا گذاشته  یبازگشت به افغانستان ط ۀگسترد ندیفرا ،نامه تفاهم نیا یط که دیدر امور پناهندگان به امضا رس

را در  یاز خشونت و ناآرام یدیجد ةمرحل طالبان، ظهور و نیمجاهد یروهاین نیب یداخل جنگ اما ،(1: 2011)کوپکه،  شد

 موج ،یناآرام ینا دلیل  به ،مناسب انجام نشد طور بهبه کشورشان  ها یافغانستانبازگشت  ةبرنام تنها نه وافغانستان دامن زد 

 .کردند عزیمت رانیا سمت  به مهاجرانو  پناهندگاناز  یدیجد

در  و بودنفر  1،211،171در کشور  یافغانستان مهاجرانتعداد  ،1385نفوس و مسکن در سال  یعموم یسرشمار براساس

نفر  160،892 یدر استان خراسان رضو یافغانستان مهاجرانتعداد  ،1385 سال در. افتی شیافزانفر  1،452،513 به 1390سال 

در استان  یافغانستان مهاجرانتعداد  ،1390 سال در. بوددرصد  28/13کشور  داخل های  انستانیافغ کل تینسبت به جمع و

 یانگربارقام  نیا. بوددرصد  17/14 کشورداخل  های  افغانستانیکل  تیجمع به نسبت که بود نفر 205،859 یخراسان رضو

عدد شامل تعداد  ینا که است ذکر شایان. استنسبت به کل کشور  یدر استان خراسان رضو یافغانستان مهاجران یکم شیافزا

 کشور اقامت دارند. ینو در ا اند  شده یرانوارد ا یرقانونیغ طور به که شود ینماز مهاجران و پناهندگان  یادیز

است  یمسائل جملهاز  ،دمشه شهر کالنو  یاستان خراسان رضو یژهو به رانیدر ا یمهاجرت و اقامت اتباع خارج ۀیدپد

 یدارد. برا یپ در نیزرا  یمتعدد سیاسی و اقتصادی ،یو معضالت اجتماع ها یناهنجارآثار مثبت،  یداشتن برخ ضمن هک

و هماهنگ  یقدق یزیر برنامهو  نیمع راهبردداشتن  چیز، ره از شیپ ،آن تبعات رساندن  حداقل  به ایمعضالت  نیرفع ا

 مهاجران از یادیز تعداد حضور بهو با توجه  منظور  بدین. دارد یتضرورت و اهم یخارج مهاجران مدیریت زمینةدر  یژهو به

 یلو تحل بررسی بهپژوهش  ینکشور، ا ینبا ا بودنمرز هم همچنینو  یدر استان خراسان رضو افغانستانیپناهندگان  و

 .پردازد یم یافغانستان مهاجران تیریمد ةزمین در استان های راهبرد
 

 ینظریمبان

مهاجرت

 «دائم ایموقت  طور به گرید نیسرزم در شدن  و ساکن یاصل نیترک سرزم»عام کلمه عبارت است از  یمعنا  به مهاجرت

 جاشدن  هجاب»از عبارت است  -است تینوع تحرک جمع نیتر که مهم -اخص کلمه یامعن  به اما ،(46: 1369 ،یخی)ش

از تحرک  یشکل ،مهاجرت(. 316: 1390 )جوان،« دائم بدون قصد بازگشت به مبدأ طور بهها  انسان یانفراد ای یجمع دسته

 یمعمول اقامت محل رییتغ به دیبا تحرک نیا .ردیگیمانجام  ییایجغراف واحد دو نیب که است تیجمع یمکان ای ییایجغراف



 291...یاستانخراسانرضویمهاجرانافغانستانیریتمدیراهبردهایلوتحلیبررس

 

 نظران،  صاحب از گروهی. به نظر نجامدیب دیجد اقامت محل ایبه مقصد  ،یو مهاجرت از قبل اقامت محل ایاز مبدأ  فرد

 رییتغ ،آن ملموس نتیجة ،باشد هرچه انتخاب نیا یها زهیانگ. علل و ددهیمانتخاب است که مهاجر انجام  ینوع مهاجرت

 یاقدام هراومهاجرت را هم توانینم اما ،است گرید محدودۀبه  ییایجغراف محدودۀ کیفرد از  یمعمول اقامت محل

 یو بر و استفرد  ۀکه خارج از خواست و اراد دهدیمرخ  یبر اثر عوامل یاضطرار یطدر شرا مهاجرت .کرد یتلق یانتخاب

 متیعز دیاز محل اقامت خود به محل جد یکه همراه و یو افراد یاصل مهاجر نیب کیتفک نجایدر ا .شودیم لیتحم

کامل وجود نداشته  ییهمسوو  یهمسان ،گروه دو نیا انتخاب و خواست نیب یدر موارد بسا چهاست و  یضرور کنند،یم

اقدام به مهاجرت  یو مهاجرت اثر بر ای یاصل مهاجر دنبال  مهاجرت نباشند و به یاصل ریگ  میکه خود تصم یباشد. افراد

است و مسائل و  یاصل مهاجران از شیب معمول طور  به یتبع مهاجران تعداد .شوندیم دهینام «یتبع مهاجران» ،کنند

 (.5: 1380 ،ی)زنجان شودیم لیو بر آنان تحم دریگ  یم نشئتاز آنان  شتریب زیمشکالت مهاجرت ن



1جوپناه

خطرناک کشور خود در امان بمانند،  یطتا از جنگ و شرا کنند یمعبور  المللی ینب یهستند که از مرزها یافراد یانجو پناه

 .یردبگ یمآنان تصم یدرمورد درخواست پناهندگ یزبانتا کشور م مانند یماما منتظر 



 2هپناهند

نژاد، مذهب،  برحسب یبمعقول از تعق ترس» یلدل  بهو  کنند یم یهستند که در خارج از کشور خود زندگ یافراد پناهندگان

 (.97: 1394 ،یو سجاس ی)زرقان یستندقادر به بازگشت ن «یاسیس ۀیدعق یاخاص  یگروه اجتماع یکدر  یتعضو یت،مل



SWOTراهبردییزیربرنامهمدل

 لیتحل اما ،گرفت کار  به توان یم راهبردی تیریمد ندیدر فرا راهبردیموارد  لیتحل یبرا یادیز های یکتکنها و  روش

SWOT- و  یآباد کمال ی)نخع استه  آن ینتر متداول -کند یم یابیارز را دهایتهد و ها فرصت ها،  ضعف ها،  قوت که

 (.26: 1389 ران،دیگ

 
SWOTیلیتحلچارچوب.1شکل

 2012:1990گورنر،:منبع

                                                                                                                                                            
1. Asylum Seeker 

2. Refugee 
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 لیتحل یبرا ای یلهوس عنوان به ،معمول طور  به است و گیری یمتصم بانیپشت مهم ابزار کی SWOT لیتحل

 یبرا یخوب ةیپا SWOT لیتحل ینهمچن (.350: 2003)کانگاس،  درو یم کار  به ستمیس یو درون یرونیب های یطمح

 لیتحل در. دارد نیز هایی  محدودیت ،مراحل یابیدر سنجش و ارز ،لیتحل ینا این،. با وجود آورد یمفراهم  راهبرد لیتشک

 عبارت  به. ستین یریگ اندازه قابل یشنهادیپ راهبرد ایهر عامل در طرح  ریتأث نییتع یعوام برا ةدامن ،SWOT یمعمول

 قابلیت تحلیل، این همچنین. گرفت کار  به عوامل ینسب تیاهم کردن  مشخص یبرا توان ینم را SWOTمدل  ،گرید

به  SWOTمدل  ،حال ینباا(. 501: 2004 یگران،)کاجانوس و د ردندا گیری یمتصم یبرا را وهایتناسب آلترنات یابیارز

 نکهیا یژهو به ؛دهد یم حیتوض یجدا، خالصه و کل صورت بهو عوامل را  کند  میاشاره  قیدق صورت به لیعوامل در تحل

 ؛کند یم یبند طبقه( دهایو تهد ها فرصت) یرونیب و( ها  و ضعف ها  )قوت یدرون صورت بهرا  لیعوامل تحل SWOTمدل 

 سبب، نیهم به .دهد  می دست  به یو درون یرونیاز عوامل ب یناقص ستفهراغلب فقط  SWOTمدل  جینتا ،نیبنابرا

 (.85: 1390 دیگران،و  ییکند )رهنما یابیرا ارز راهبردی گیری یمتصم ندیفرا ،جامع طور بهآن را ندارد که  قابلیت

 

آننییتعةنحووSWOTسیماترةچهارگانیراهبردها.1جدول

(W)هاضعف(S)هاقوت
 ها فرصت

(O) 
از  یبردار بهرهحداکثر(:  -)حداکثر SO های راهبرد

 (یتهاجم راهبرد) ها قوتها با استفاده از  فرصت
با  ها ضعف بردن  نیحداکثر(: ازب -)حداقل WO های راهبرد

 (کارانه محافظه راهبرد) ها فرصتاستفاده از 

 دهایتهد
(T) 

از بروز  یریجلوگحداقل(:  -)حداکثر ST های راهبرد
 (یرقابت راهبرد) ها قوتبا استفاده از  اهدیتهد

 زیبا پره ها ضعفحداقل(: کاهش  -)حداقل WT های راهبرد
 (یتدافع راهبرد) اهدیتهد از

1391:116،دیگرانویانیهاد؛1383:34فردآر،؛1384:365گلکار،:منبع

 

 SWOTوANPقیتلف

 ای ارهایآن و از مع ینییپا یها قسمت ةهماز  یمراتب  سلسله ییباال یها گروهبر عملکرد مستقل  AHP یاصل فرضیة

 ؛شود  نمی یساختار یمراتب  سلسله صورت به گیری یمتصماز مشکالت  یاریهر سطح بنا نهاده شده است. بس های یتمآ

 هبامل سطوح باال وعاست  ممکن گاهیشود.  گریکدیو ارتباط عوامل گوناگون با  وانفعال فعلامکان دارد شامل  چراکه

 عوامل انیمبازخورد  یکه برا یعملکرد یبا وابستگ ،مسائل ساختار بهداشته باشند.  یوابستگ نییسطوح پا املوع

 یبرا را( AHP) یمراتب  سلسله لیمدل تحل ،یساعت. دشو یمتوجه  یا شبکه ستمیس کی عنوان به ،آورد یمفراهم  یطیشرا

 یا ارهایبا مع مسائلحل  یبرا( را ANP) یا شبکه یلتحل مدلو  ،مستقل یوهایآلترنات ای ارهایبا مع مسائلحل 

کل از  کی ،درواقع ANP(. 1977 ساعتی، ؛113: 2001 یم،ک یو ها ی)ل است کرده شنهادیوابسته به هم پ یوهایآلترنات

 انیم دهیچیروابط متقابل پ ANP اما ،دهد یمرا نشان  جهتی یک یمراتب  با ارتباط سلسله یچارچوب AHP. است AHPمدل 

 نیگزیجا ییها شبکهرا با  مراتب سلسله ،ANP یبازخورد کردی. روسازد  می پذیر  را امکان ها مشخصهو  اه  میتصم سطوح

 یآسان به میرمستقیغ ای میمستق ،یتبع ایمسلط  ،ینییپا ای ییباال سطوح انیارتباط م ها،  که در آن است کرده

 ها یگزینجا تیاهم ارهایمع تیاهم نکهیعالوه بر ا ،نمونه یبرا(؛ 3377: 2007 یرن،و داغدو یاکسل) ستین دادن  نشان  قابل

: 1390 دیگران،و  یی)رهنما باشد داشته ارهایمع تیدر اهم یریممکن است تأث زین ها یگزینجا تیاهم ،کند یمرا مشخص 

88.) 
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یاشبکه(ساختارbیمراتبسلسلهساختار(aیاشبکهمدلکیبایمراتبسلسلهمدلکیانیمیساختارتفاوت.2شکل

2004:338داغدویرن،ویاکسل:منبع

 

در  شده ییشناسا یها خوشهو  طبقات نیب یبازخورد دهد یماجازه  یاتیعمل های یوابستگمسئله با  کی یساختاربند

و روش  ،ارهایو مع ها ینهگز نیدر حالت استقالل ب یمسائلحل  یرا برا AHPروش  یساعت. شود افتیدر شبکه ستمیس

ANP است کرده شنهادیپ ،دارند ارهایمع ای ها ینهگز نیب یکه وابستگ یمسائلحل  یرا برا. ANP یساعت وسیلة  به 

با روابط  یمراتب  سلسله یساختارها یرا برا یبستر AHP کهطور همانارائه شد.  AHPاز  یمیتعم عنوان بهو  ریزی یهپا

. در سازد  می پذیر  امکان را ارهایو مع ها  میمختلف تصم حوسط نیب یداخل ۀدیچیروابط پ ANP ،کند یمفراهم  سویه یک

 مسائلحل  یچندمنظوره و برا های گیری یمتصممشروح و مبسوط در بحث  یروش عنوان به ANPروش  ،ریاخ یها سال

 (.69: 1389 ،یمطرح بوده است )نجف گیری یمتصم ۀدیچیپ

ANP و  ردسروکار دا ها یوابستگ( با انواع ارهایمتقابل اثر مع یوابستگ) کیستماتیس طور بهاست که  یاضیر یتئور کی

 گیری یمتصم یبرا یجامع و قدرتمند روش ANP. است شده گرفته کار  گوناگون به های ینهزمدر  آمیز یتموفق ای  گونه به

در  گیرنده یمتصمهر  یشخص یها قضاوت ای یتجرب اطالعات از استفاده با( دهیچیپ گیری یمتصم مسائل حل منظور  به) قیدق

از  کیهر تیارجح و تیاهم یابیمتفاوت و ارز یارهایمع یسازمانده یبرا ساختار کی کردن  فراهم با و استنهاده  اریاخت

 لیتحل ندیفراآنجاکه  از(. 39: 1390 ،یسردر یو ساالر یانی)ک کند یمرا آسان  گیری یمتصم ندیفرا ،ها ینهگزها نسبت به  آن

 ،یریپذ انعطاف ،یمثبت آن از جمله سادگ های یژگیو همةآن است،  ۀو شکل گسترد AHP یحالت عموم ،یا شبکه

 دهیچیرا دارد و ارتباطات پ ها قضاوتدر  یسازگار یبررس تیقابل و ،یفیو ک یکم یارهایمع زمان هم یریکارگ به

درنظر  یمراتب  ساختار سلسله یجا به یا شبکهساختار  یریکارگ بهرا با  میتصم عناصر انیمتقابل و بازخورد( م های یوابستگ)

درنظر  1ها ینهگزو  ارهایمعریز ارها،یاز مع یا  شبکه ةمثاب بهرا  یا مسئله( هر موضوع و ANP) یا شبکه لیتحل ندیفرا. ردیگ  می

داشته  ارتباط گریکدی با به هر شکل، قادرندشبکه  کیعناصر در  یتمام. اند شدهجمع  ییها خوشهدر  گریکدیکه با  گیرد یم

 توان یمرا  ANP ،نیبنابرا ؛است یرپذ امکان ها خوشه انیم متقابل ارتباط و بازخورد شبکه، کیدر  گر،ید عبارت  به. باشند

 و ارهایمع هدف، نایمارتباط  ،یکنترل مراتب سلسله. یا شبکهو ارتباط  یکنترل مراتب سلسلهدو قسمت دانست:  شامل

عناصر و  نیب یوابستگ ،یا شبکهارتباط  همچنین. است یرگذارتأث ستمیس یدرون ارتباط بر و دوش  میرا شامل  ارهایرمعیز

 آورد  میعناصر را فراهم  نیمتقابل ب های یوابستگامکان درنظرگرفتن  ANP تیقابل نیا. سازد  می پذیر  امکان یزن را ها خوشه

 (.84: 1390)زبردست،  دده یمارائه  یشهرساز ۀدیچیبه مسائل پ یقینگرش دق ،یجهدرنتو 
 

پژوهشروش

منابع مختلف و  یبررس از پس .است یلیتحل -یفیتوص یت،روش و ماه نظر ازو  یهدف، کاربرد لحاظ ازپژوهش  این

                                                                                                                                                            
 .شوند یم یدهعناصر نام ها ینا ة. هم1
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 هادیو تهد ها  فرصت و (ی)داخل ها  و ضعف ها قوت مهاجرت، حوزۀکارشناسان  و نامتخصص های  دیدگاهاز  استفاده

حاصل از  های راهبرد بندی یتاولو یبرا. شدند ییشناسا یاستان خراسان رضو یافغانستان مهاجران( در بحث ی)خارج

مربوط به بحث مهاجرت و با استفاده از  یلیتکم التیتحص یدارا افراد و کارشناسان ،اندااست نظر با ،SWOT کیتکن

 ارها،یرمعیز و ارهایاز مع کیهر یازهایامت شدن  پس از مشخص ،ANPو مدل  یساعت 9تا  1 یازدهیامت ستمیس

 یآمار ةجامع .ندشد بندی یتو اولو ارزیابی یاستان خراسان رضو یافغانستان مهاجراندر بحث  آمده دست به های راهبرد

 ةکل گذرنام ۀادار ی،استان خراسان رضو یخارج مهاجرانکل امور اتباع و  ۀادار کارشناسانمربوط به  ،پژوهش ینا

 ناو متخصص انادتوزارت امور خارجه در شرق و شمال شرق کشور و اس یندگیاستان، نما یانتظام یرویاستان، ن

 .دشو برگردانده  تکمیلپرسشنامه  73 ،ها آن ینب شده توزیع ةپرسشنام 100 از که بود دانشگاهی
 

 هایافتهوبحث

و  ها،  و فرصت هاتهدید ،ها  ضعف ،ها قوتاز  کیدر هر یرگذارتأث یها شاخصعوامل و  ینتر مهم شناسایی ،اول مرحلة

 یها داده لیتحل و هیپرسشنامه و تجز یبررس از پس: ها آناز  کیهر یرمعیارهایز به مناسب با توجه های راهبرد یینتع

 یاستان خراسان رضو یافغانستان مهاجران ینةزم در هادیو تهد ها  فرصت ،ها  ضعف ،ها قوت ،ها پرسشنامه از حاصل

 یها ضعفو  ها  قوت ییاقدام به شناسا ،راهبردی کردیرو کیمدل و در قالب  نیا از استفاده با نیهمچن. ندشد ییشناسا

شامل  یعوامل درون درمجموع ،انیپاسخگو های  دیدگاه برایند. از دشموضوع  نیا یدهایو تهد ها فرصت نیهمچن ،یداخل

 یزن دهایو تهد ها فرصتشامل  یرونیب عوامل میاندر  .ندشد داده صیضعف تشخ 13قوت و  5 شامل ها  و ضعف ها قوت

مختلف و متناسب با موضوع  های راهبرد ابعاد چهارگانه، نیبراساس ا درنهایت،. شد تعیین دیتهد 15 و فرصت 14

 .است شده ذکر ادامه درکه  دشمشخص 

  

یدراستانخراسانرضویافغانستانمهاجرانحضوریهاقوت.2جدول

هاقوتفیرد
 (S1استان و کشور ) های یارتگاهز ریسا و استان در)ع(  رضا امام منور بارگاه وجود 1
 (S2) یمسلح در کنترل اتباع افغانستان یروهاین ریو سا یمرزبان ،یانتظام یروهاین از استفاده 2
 (S3) یورود و اقامت اتباع افغانستان یبرا تیمحدود جادیا 3
 (S4مناسب و متعدد در استان و کشور ) یدرمان -یو بهداشت یدانشگاه ،یمراکز علم وجود 4
 (S5و اشتغال در استان و کشور ) گذاری یهسرمامناسب  های ینهزم وجود 5

 

یدراستانخراسانرضویافغانستانمهاجرانحضوریهاضعف.3جدول

عنوانفیرد
 (W1ها ) آن نیب یناهماهنگو وجود  مهاجراندر بحث  گیرنده یمتصم یها سازمان تعدد 1
 (W2) یافغان مهاجران رشیپذ یچگونگ ۀدربار جامع و قیدق برنامة نداشتن 2
 (W3) نیقوان نیا نبودنروز بهو  یخارج مهاجرانمربوط به  نیقوان یاجرا در ضعف 3
 (W4حاضر در کشور و استان ) یاز اتباع افغان یلیتفص و قیدق آمار نداشتن 4
 (W5) یافغانستان مهاجرانو بالفعل  بالقوه های یلپتانساستفاده از  برایمناسب  یها پژوهش نشدن  انجام 5
 (W6) ها یماریب ریسا و رداریواگ های یماریباز لحاظ  مهاجران کردن  چک و هیاول یها آموزش ةمنظور ارائ به نهیقرنط عنوان به یمحل ودنب 6
 (W7) مهاجرانو مردم با  نمسئوال از یبرخ دوگانةنامناسب و  یبرخوردها 7
 (W8) رانیا یاسالم مهوریج یاز سو یبه اتباع افغانستان شده ارائهاز خدمات  ناقص یرسان اطالع 8
 (W9کشورها ) ریسا مهاجران و یافغان مهاجران نیب شدن  قائل تفاوت 9
 (W10) مهاجرانکار به  ۀاجاز و تیمالک مانند هایی یتمحدود جادیا 10
 (W11جرائم و...( ) دادن  جلوهو بارز  یکاری)ب ها یافغانستان ۀدربار یداخل یها رسانه کردن  عمل ینشیگز 11
 (W12) یافغان مهاجراناز  انیرانیا یاصول و حیصح شناخت نبود 12
 (W13پاکستان ) دولتبا  یسهمقا در اند برگشتهبه افغانستان  که یمهاجرانو  یافغان یالنالتحص فارغالزم از  تیحما نبود 13
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یدراستانخراسانرضویافغانستانمهاجرانحضوریهافرصت.4جدول

عنوانفیرد
 (O1سخت ) یکارها دادن  کار ارزان با انجام یروین وجود 1
 (O2در افغانستان ) یو اجتماع یفرهنگ رانیسف عنوان به مهاجران بالقوۀ تیظرف 2
 (O3) یاییجغرافو  یخیتار ،یفرهنگ ،ینید ،یزبان ،یقوم اشتراکات 3
 (O4) مهاجران یبرخ یاقتصاد های گذاری یهسرما 4
 (O5) مهاجران یروهایدر اطراف مرز با مشارکت دو کشور با استفاده از ن یو اقتصاد یفرهنگ ،یعلم مراکز جادیا 5
 (O6) در دوران شاه یانقالب های یتفعالدر دوران دفاع مقدس و  ریاس و جانباز د،یشه عنوان یاعطا و رانیو دفاع از ا یلیتحم جنگ در حضور 6
 (O7کشور )دو  یمناسب درجهت منافع مل یها برنامه دیدر هر دو کشور و تول زبان یفارس یگروه یها رسانه وجود 7
 (O8استان و کشور ) یها دانشجو در دانشگاه جذب قیطر از درآمد جادیا 8
 (O9) یرانتوجه به شناخت مهاجران از ا باکاال به افغانستان  صادرات برایبازار مناسب  جادیا 9
 (O10کشور ) ةها در توسع و امکان استفاده از آن مهاجران میاندر  فن اهلمتخصص و  یروهاین وجود 10
 (O11) یرانا یگردشگر ةدرجهت توسع مهاجران غیافغانستان و تبل یتیجمع لیپتانس 11
 (O12در افغانستان ) یعمران یها پروژه یو اجرا گذاری یهسرمامناسب  های ینهزم 12
 (O13کشور ) یها دانشگاهدر  یرانیو ا یفارس یبا توجه به استفاده از منابع علم یو علم یفرهنگ های گذاری یهسرما امکان 13
 (O14)افغانستان  یاسیو س ییاجرا تیریمد در رانیدر ا یافغانستان یالنالتحص فارغ تیظرف از استفاده 14
 

یدراستانخراسانرضویافغانستانمهاجرانمربوطبهبحثحضوریهادیتهد.5جدول

عنوانفیرد
 (T1) رمجازیغ مهاجران یژهو به مهاجرانجرائم مختلف توسط  ارتکاب 1
 (T2) انیرانیا میاندر  ادیاعت شیو افزا یافغانستان انیقاچاقچ و اشرار رمجاز،یغ مهاجراناحتمال قاچاق و ورود مواد مخدر توسط  شیافزا 2
 (T3هردو طرف ) یبرا یانسان تلفات و رمجازیغ مهاجرت لیدل  به یمرز های یریدرگ 3
 (T4) رمجازیغ یها مهاجرت لیدل  بهو انسداد مرز  ینگهدار ادیز های ینههز 4
 (T5) ینشدندیتجد منابع مصرف شیو افزا مهاجرانبه  یرسان خدمات های ینههز جادیا 5
 (T6) مهاجرانخاص  یگتوها و اه  همحل یریگ شکلشهرها و روستاها و  یکالبد بافت رییتغ 6
 (T7) یتیهودو  ای هویت یبو متولدشدن فرزندان  یرقانونیغ یها ازدواج 7
 (T8استان )کشور و  تیجمع یو جنس یسن هرم رییتغ 8
 (T9) افغانستان در ها  آن های  هخانواد یبرا مهاجران ۀشد درآمد کسببا ارسال  از کشور هیسرما خروج 9
 (T10) یندهآدر  یافغانستان مهاجران یسو از و... یو شهروند یمطالبات حقوق ةنیزم شدن  فراهم امکان 10

11 
خطرناک انسان و دام  یها یماریو رواج ب اند شده کن یشهر رانیا در که اطفال فلج و وبا سل، مانند رداریواگ های یماریب انتقال

 (T11کنگو ) مهیمانند تب کر
 (T12از نظر تردد و محل اسکان ) یژهو بهکشور  اخلد یستاناتباع افغان ناقص کنترل 12
 (T13) رانیا میمق های یافغانستانبا  یبدرفتار بهانةبه  رانیا هیو افراد مغرض در داخل افغانستان عل ها گروهسوء  غاتیتبل 13
 (T14) رانیا به افراد نیا متعدد رمجازیغ تردد به توجه با گانهیب یاطالعات های یسسروتوسط  یاتباع افغانستان یاز برخ سوءاستفاده احتمال 14
 ییشناسا درکه  یچوپان رینظ یمشاغل در و اه  باغ و مزارع ،ها در کارگاه انیرانیا یسو از ها  افغانستانی یرمجازغ یریکارگ به 15

 (T15) ندکیم کمک هاافغانستانیبه  ینیسرزم یایجغراف
 

موجود  یها ( و ارتباطANP) یا شبکه لیتحل ندیدر فرا SWOTعناصر  یابیبه جا ،SWOT سیماتر لیتکم از پس

 .است شده داده نشان 3 شکلدر  ANP ییمدل نها .شد پرداخته مختلف عناصر نیب

 
 شبکهلیتحلندیفرادر SWOT عناصریابیجا.3شکل
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مدل،  نیا. دهدیرا نشان م SWOT یعوامل اصل یدرون ارتباط و)کالستر(  ها خوشه نیب هیدوسو ارتباط فوق، مدل

و  ها  فرصت ،ها  و ضعف ها قوتهمان  ارهایاست. مع راهبرد نیبهتر انتخاب ،آن که هدف است یسطحچهار یالگو کی

 Alternativesکه با عنوان  زین چهارم سطح. ندشو  می SWOT ةگانچهارعوامل ابعاد  شامل ارهایمعریزو  هستند هادیتهد

 Super افزار نرمدر  ،فوق یبراساس الگو شده یمترس سیماتر. ستها ینهگزهمان  ای ها راهبرد شامل است، نشان داده شده

Decisions  شود  می مشاهده 4 شکلدر. 

 

 
 SWOTوANPبیترکازحاصلةشدمیترسمدل.4شکل

 

تا  SO1 یوهایآلترنات. است ویآلترنات 19و  اریمع ریز 47 ار،یمع 4 یدارا قیتحق نیمدل ا ،داستیپ 4از شکل  کهطور همان

SO3  راهبردمربوط به SO یوهایآلترنات(، ی)تهاجم ST1  تاST4  راهبردمربوط به ST یوهایآلترنات(، ی)رقابت WO1  تاWO5 

 .هستند( ی)تدافع WT راهبردمربوط به  WT7تا  WT1 یوهایآلترنات و( کارانه محافظه) WO راهبردمربوط به 

 ،SWOT یاصل عوامل انیمتقابل م یوابستگ ودنب: با فرض مدلعوامل  تیاهم ةدرج کردن  مشخص ،دوم مرحلة

 ها  فرصت ،ها  ضعف ،ها قوت شامل SWOTعوامل  ،مرحله نیدر ا .شود یم لیتشک یعوامل اصل یزوج ساتیمقا سیماتر

 صورت به یازدهیامت ۀنحو. شوند یم یبند  وزن هدف به دنیرس یبرا رشانیتأث و عوامل تیاهم ةبراساس درج هادیو تهد

 .است یساعت 9تا  1 یازدهیجدول امت براساسو  گریکدیعوامل با  یزوج ةسیمقا

=A سیتوجه کرد. ماتر ها یسماتر یسازگار به دیبا یزوج ساتیمقا دادن  انجام در [aij] اگر  ند،یرا سازگار گو

aik*akj=aij .محقر  ،ی)ملک است قبول قابل یزوج ساتیمقا یها سیباشد، در ماتر 1/0از کمتر  یناسازگار زانیم چنانچه

 .(172 :1389 ،یدستجرد یمیکر و

 

 SWOTعواملیزوجةسیمقاسیماتر.6جدول

 SWOTTOWSSWOTعواملتیاهمدرجة

074/0 16/0 5/0 25/0 1 S 
275/0 5/0 2 1  W 
137/0 5/0 1   O 
513/0 1    T 

003/0 CR= (یناسازگار زانی)م 
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 عامل بر عامل هر ریتأث یبررس قیاز طر ها  وابستگی این: یاصل عوامل انیمتقابل م های یوابستگ یینتع ،سوم مرحلة

 هیپس از تجز ،یاصل عوامل انیمتقابل م های یوابستگ. شود یم مشخص یزوج ساتیمقا های یسماتراز  استفاده با گرید

 .آید یم دست  سازمان به یرونیو ب یدرون های یطمح لیتحل و

 :است شده لیتشک زیرمطابق با مدل  زین SWOT یاصل عوامل همان ای ارهایو روابط متقابل مع یدرون ارتباط

 

 
ارهایمعیدرونارتباطاتمدل.5شکل

؛2004:338یرن،وداغدویاکسل؛1389:7،راندیگویآبادکمالینخع؛1389:13،راندیگویملک:منبع

2011:8دیگران،وموناوریان

 

 شود ینم لیها تشک فرصت یبرا یزوج ةسیمقا سیماتر چیه رند،یپذیم ریتأث ها قوت ازتنها  ها فرصتآنجاکه  از

 .(13: 1389 ،راندیگو  ی)ملک

 
هاقوتبهتوجهبایاصلعواملیزوجسةیمقاسیماتر.7جدول

هاقوتTOW زنو
258/0 33/0 3 1 W 

104/0 20/0 1  O 
636/0 1   T 

037/0 CR= (یناسازگار زانی)م 

 
هاضعفبهتوجهبایاصلعواملیزوجسةیمقاسیماتر.8 جدول

هاضعفTS زنو
20/0 25/0 1 S 

80/0 1  T 
000/0 CR= (یناسازگار زانی)م 

 
دهایتهدبهتوجهبایاصلعواملیزوجسةیمقاسیماتر.9جدول

یدهاتهدWS زنو
25/0 33/0 1 S 

75/0 1  W 
000/0 CR= (یناسازگار زانی)م 

 

با استفاده از جدول  ،قسمت نیا در(: SWOT رعواملی)ز ارهایمعریز یدرون تیاهممحاسبة درجة  ،چهارم مرحلة

مشخص شده است. در چهار  یزوج ةسیمقا صورت به ،ارهایاز مع کیهر یارهایمعریز یدرون تیاهم ،یساعت یتیکم  نه

 بیضر و دهایو تهد ها فرصت ،ها  ضعف ،ها قوتعوامل سوات شامل  یارهایمعریز یزوج ةسیمقا کیبه تفک ،ریز سیماتر

 .است شده داده نشان سیکل ماتر یناسازگار

W 

T 

S O 



 1396،تابستان2،شمارة49هایجغرافیایانسانی،دورةپژوهش298

 هاقوتیارهایمعریزیزوجةسیمقاسیماتر.10 جدول

S5 S4S3 S2S1هاقوت
1 05/0 33/0 1 1 S1 
1 1 50/0 1  S2 
1 1 1   S3 
50/0 1    S4 

1     S5 

003/0 CR= (یناسازگار زانی)م 

 
هاضعفیارهایمعریزیزوجسةیمقاسیماتر.11 جدول

W13 W12 W11 W10 W9 W8 W7 W6W5W4W3W2W1هاضعف 
8 6 7 6 6 6 4 5 4 2 1 1 1 W1 

8 6 7 6 6 6 4 5 4 2 1 1  W2 
8 6 7 6 6 6 4 5 4 2 1   W3 
7 5 6 5 5 5 3 4 2 1    W4 
5 3 4 3 3 3 1 2 1     W5 
25/0 5/0 33/0 5/0 5/0 5/0 5/0 1      W6 

5 3 4 3 3 3 1       W7 

3 1 2 1 1 1        W8 

3 1 2 1 1         W9 

3 1 1 1          W10 

3 1 1           W11 

2 1            W12 

1             W13 

089/0 CR= (یناسازگار زانی)م 

 
هافرصتیارهایمعریزیزوجسةیمقاسیماتر.12 جدول

O14 O13 O12 O11 O10 O9 O8 O7 O6 O5 O4O3 O2O1فرصت
7 7 4 5 7 5 6 3 5 3 3 1 5 1 O1 

3 3 5/0 1 3 1 2 5/0 1 5/0 5/0 33/0 1  O2 
7 7 4 5 7 5 6 3 5 3 3 1   03 
4 4 2 2 4 2 3 1 2 1 1    04 

4 4 2 2 4 2 3 1 2 1     05 

3 3 5/0 1 3 1 2 5/0 1      06 

4 4 2 2 4 2 3 1       07 

2 2 5/0 1 2 5/0 1        08 

3 3 5/0 1 3 1         09 

2 2 25/0 5/0 1          010 

3 3 5/0 1           011 

2 2 1            012 

1 1             013 

1              014 

027/0 CR= (یناسازگار زانی)م 
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 دهایتهدیارهایمعریزیزوجسةیمقاسیماتر.13 جدول

T15 T14 T13 T12 T11 T10 T9 T8 T7 T6 T5 T4T3 T2T1فرصت
5 5 5 2 2 4 3 5 1 1 2 2 2 1 1 T1 

5 5 5 2 2 4 3 5 1 1 2 2 21  T2 
3 3 3 1 1 2 2 3 5/0 5/0 1 1 1   T3 
3 3 3 3 1 2 2 3 5/0 5/0 1 1    T4 

3 3 3 1 1 2 2 3 5/0 5/0 1     T5 

7 7 7 2 2 4 3 5 1 1      T6 

5 5 5 2 2 4 3 5 1       T7 

1 1 1 33/0 33/0 5/0 5/0 1        T8 

2 2 2 5/0 5/0 2 1         T9 

2 2 2 5/0 5/0 1          T10 

3 3 3 1 1           T11 

3 3 3 1            T12 

1 1 1             T13 

1 1              T14 

1               T15 

011/0 CR= (یناسازگار زانی)م 

 

 از پیشها: در مراحل  آن نایمو روابط  ارهایرمعیز و ارهایبا توجه به مع ها راهبرد تیاهممحاسبة درجة  ،پنجم مرحلة

 سیو سپس ماتر یوزن سیسوپرماتر ،یروزنیغ یها سیسوپرماتر بیترت  به ،ها راهبرد بندی یتاولوو  تیاهم ةمحاسب

 Super Decisions افزار نرم وسیلة  بهمذکور  ندیفرا مراحل همةاست که  ذکر شایان. دشو یمو محاسبه  لیتشک محدود

را  یزوج ساتیکند و مقا یطراح یدرست بهرا  قیتحق در استفاده مورد مدل دیبا فقطمحقق  ترتیب،  بدین. گیرد یمصورت 

 ها آن ارائةو محدود، از  یوزنریغ ،یوزن سیسوپرماتر جیذکر نتا نداشتن  ضرورت به توجه با زین پژوهش نیانجام دهد. در ا

 یارهایرمعیز انیکه از م یمختلف های راهبرد. ابتدا شود  میارائه  ها راهبرد یینها بندی یتاولو فقط و شود  می یخوددار

 .شوند یمذکر  ،اند  شدهاستخراج  دیقوت، ضعف، فرصت و تهد

 
(یتهاجمیهاراهبرد)SOیهاراهبرد.14جدول

راهبردشماره

1 
 ،ینید ،یزبان ،یبر اشتراکات قوم یدتأکبا  دار یهسرمادرجهت جذب نخبه و  یدرمان -یو بهداشت یدانشگاه ،یمراکز علماز  استفاده
  (S4+O3+O4) ییایو جغراف یخیتار ،یفرهنگ

 (S5+O4) رانیدر ا یافغانستان گذاران یهسرما لیپتانس از استفاده 2

 (S1+O11) بر وجود بارگاه امام رضا )ع( یدتأکبا  یافغانستان گردشگران جذب 3

 
(یرقابتیهاراهبرد)STیهاراهبرد.15جدول

راهبردشماره
 راتییانسداد مرز، تغ یها نهیهز تیریو مد یزیر برنامه ،بینی یشپ یبرا یدرمان -یو بهداشت یدانشگاه ،یعلم مراکز لیپتانس از استفاده 1

 (S4+T4, 6, 8, 11) و خطرناک یمسر یها یماریو ب یتیجمع
 (S2+T1, 2, 3) یافغانستان مهاجران یمرز یها یریمسلح درجهت کاهش و حذف جرائم، قاچاق و درگ یروهاین لیپتانس از استفاده 2

  (S3+T11, 12) خطرناکو  یمسر یها یماریاز انتقال ب یریدرجهت جلوگ یافغانستان مهاجرانورود و خروج  کنترل 3

 (S2, 3+T7, 15) یرقانونیغ یها و ازدواج رمجازیاز اشتغال غ یریمسلح درجهت جلوگ یروهاین از استفاده 4
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(کارانهمحافظهیهاراهبرد)WOیهاراهبرد.16جدول

راهبردشماره
 استفادۀمهاجران و  مورددر گیری یمتصم یبرا یافغانستان مهاجرانمرتبط با موضوع  یها هماهنگ سازمان تیریو مد یزیر برنامه 1

 (W1, 2+O10) متخصص مهاجر در کشور یروهاین از نهیبه

 مانندمهم  یها کمک در عرصه نیو همچن ییایو جغراف یخیتار ،یفرهنگ ،ینید ،یزبان ،یقوم اشتراکاتبا وجود  بیبر تقر یدتأک 2
 (W9+O3, 6) رانیمختلف در ا یها تیبا مل یخارج اتباع نیب نشدن  قائلو تفاوت  یلیتحم جنگ

در  یقیتشو یها  استیس و هستند یگرید یژگیو یادار یا دار یهسرما ایکه نخبه  یاتباع افغانستان یخاص برا یازهایامت دادن 3
 (W9, 10+O10, 14) جوان و متخصص یروهایاستفاده از ن یراستا

نادرست در برخورد با  یها تیذهن بردن  نیازب و انیرانیا به کینزد یها مردم با فرهنگ دنکرآشناکار ارزان و  یروهاین از استفاده 4
 (W8, 12+O1, 3) ادیبر اشتراکات ز یدتأکاتباع افغانستان با 

مردم و مسئوالن با استفاده از  ران،یاصالح برخورد مد یبرا شفاف و روشن نیبا قوان مهاجران یبرا منسجم و قیدق یزیر برنامه 5
 (W2, 3, 7+O3, 7) ها رسانهاشتراکات و 

 

(یتدافعیهاراهبرد)WTیهاراهبرد.17جدول

راهبردشماره
از ارتکاب جرم، قاچاق  یریجلوگ برای یخارج مهاجران دربارۀ قیدق و مدون برنامة نیها و تدو سازمان نیب شتریب یهماهنگ لزوم 1

 (W1, 2+T1, 2, 14) گانگانیب یاطالعات ۀسوءاستفادو 

در  یو افغانستان یخارج اتباع تیریمد و کنترل برای یخارج مهاجرانمختلف در امور  یها سازمان نیب یهماهنگ جادیا ضرورت 2
 (W1, T12) استان و کشور

 یکالبد بافت رییاز تغ یریجلوگ منظور  به یخارج مهاجران دربارۀ قیدق آمار ةیته و آن قیدق یاجرا و نیقوان کردنروز به ضرورت 3
 (W3, 4+T6, 7, 8) کشور و استان تیجمع یسن هرم رییو تغ یرقانونیغ یها شهرها و روستاها، ازدواج

 (W7+T13) رانیا هیعل افغانستان داخل در مغرض افراد سوء غاتیتبل سازی یخنثدرجهت  مهاجراندر برخورد با  حیتصح لزوم 4
شهرها و روستاها،  یکالبد بافت رییتغ ،یرقانونیغ یها تبعات ازدواج ییدرجهت شناسا یعلم یها پژوهش گرفتن  انجام ضرورت 5

 (W5+T6, 7, 8, 9) کشور از هیو خروج سرما یهرم سن

 مهاجرانبه  یرسان خدمات یها نهیو هز ریدناپذیتجد منابع مصرف کاهش برایها  آن قیدق یاجرا و نیقوان کردنروز بهضرورت   6
(W3+T5) 

 یها نهیو خطرناک و کاهش هز یمسر یها یماریاز ب یریجلوگ منظور به ،الزم یها آموزش یاجرا و نهیقرنط یبرا یمحل جادیا 7
 (W6+T1, 2, 14) مهاجرانبه  یرسان خدمات

 

با توجه به  افزار نرم ،هادیو تهد ها  فرصت ،ها  ضعف ،ها قوت یرمعیارهایز انیم از شده  استخراج های راهبرد انیب از پس

 ینا ،18 جدولدر  .کند یم انیرا ب ها راهبرداز  کیهر یینها امتیازعناصر،  نیب یرونیو ب یدرون ارتباطات و ازهایامت

 ذکر شده است. یازهاامت

عنوان   ترتیب، به  امتیاز و به نیشتریبدارای  WT5و  WT1 ،WT3های  راهبردپیداست،  18که از جدول  گونه همان

و تدوین برنامة  ها سازمانمربوط به لزوم هماهنگی بیشتر بین  WT1اند. راهبرد   اولویت اول، دوم و سوم شناخته شده

. استۀ اطالعاتی بیگانگان سوءاستفادمدون و دقیق دربارۀ مهاجران خارجی برای جلوگیری از ارتکاب جرم، قاچاق و 

WT2  ی مختلف در امور مهاجران خارجی برای کنترل و مدیریت اتباع ها سازماندرمورد ضرورت ایجاد هماهنگی بین

 آمارها و نیز تهیة   کردن قوانین و اجرای دقیق آنروز بهبه ضرورت  WT3و  استخارجی و افغانستانی در استان و کشور 

ی غیرقانونی و تغییر ها ازدواجیر بافت کالبدی شهرها و روستاها، دقیق دربارۀ مهاجران خارجی درجهت جلوگیری از تغی

 Superافزار  نرم، از طریق خروجی گرافیکی ها نهیگزبندی نهایی  یتاولوهرم سنی جمعیت استان و کشور اشاره دارد. 

Decisions  نشان داده شده است. 6در شکل 
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 (هانهیگز)هاراهبردیینهایبندتیاولو.18 جدول

 تیاولو شدهنرمالازیامت راهبرد

SO1 01052/0 18 
SO2 01146/0 17 
SO3 00962/0 19 
ST1 06994/0 7 
ST2 06769/0 8 
ST3 05791/0 10 
ST4 05005/0 11 

WO1 03771/0 12 
W02 01946/0 16 
WO3 02021/0 15 
WO4 02145/0 14 
WO5 03579/0 13 
WT1 10310/0 1 
WT2 07596/0 5 
WT3 10198/0 2 
WT4 06084/0 9 
WT5 09666/0 3 
WT6 07000/0 6 
WT7 07965/0 4 

 

 
 Super Decisionsافزارنرمیکیگرافیخروجقیطرازهانهیگزیینهایبندتیاولو.6شکل
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به  مربوط ST4 تا   ST1 های ینهگز ،یتهاجم راهبردمربوط به  SO3 تا SO1 های ینهگز شد،گفته  تر  پیش کهطور همان

 راهبردمربوط به  WT7تا  WT1 های ینهگزو  کارانه محافظه راهبردمربوط به  WO5 تا WO1 های ینهگز ،یرقابت راهبرد

 به شده  داده اولیة یازهایارتباطات و امت براساس ها راهبرد نهایی ازی)خام( مربوط به امت Raw یازهایامت. است یتدافع

 .ردیگ یدرنظر م کیرا عدد  ازهایمجموع امت ،افزار نرمکه  است اساس  نیبرا Normals یازهایامت. ستارهایرمعیز و ارهایمع

 یازهایامت. شود یم کیعدد  ها راهبرد یازهایمجموع امت ،یتدرنهاو  کند یم ریعبت تناسب نیخام را هم به هم یازهایامت

Ideals درنظر  کیمبنا و عدد  عنوان به ،است شده کسب ازیامت نیشتریب یکه دارا را یراهبردکه  است صورت نیهم به ا

 .کند یم رییتغ مبنا نیبر هم ها راهبرد ریسا ازیامت و ردیگ یم

 5879/0 درمجموع یتدافع راهبردمربوط به  های ینهگز شده،  نرمال یازهایامت براساسگفت که  توان یم ،یتدرنها

 درمجموع یرقابت راهبردمربوط به  های ینهگز ،یازامت 1345/0 درمجموع کارانه محافظه راهبردمربوط به  های ینهگز ،یازامت

 یازهایامت براساس. اند کردهکسب  ازیامت 0315/0 درمجموع یتهاجم راهبردمربوط به  های ینهگز و امتیاز 2455/0

 یازهایامت .ردیگ قرار تیاولو در و شود توجه یتدافع راهبردبه  باید ،یفعل تیگفت که در وضع توانیم شده  کسب

 .شود  می مشاهده 7 شکل درفوق  راهبردهایاز  کیهر ةرمجموعیز های راهبرد

 

 
یرضوخراساناستانیافغانستانمهاجرانیهاراهبردبهمربوطشدهکسبیینهاازیامتنمودار.7شکل

 

گیرینتیجه

براساس مدل  یدر استان خراسان رضو یافغانستان مهاجرانحضور  موضوعدربارۀ  متخصصان وکارشناسان  نظر برایند از

SWOT، ةیسبا استفاده از مقا ،بعد ةمرحل در. شد داده تشخیص دیتهد 15 و فرصت 14ضعف،  13قوت،  5 درمجموع 

پس از  .دشمشخص  ارهایرمعیز و ارهایاز مع کیهر یینها یازامت ،ANPمدل  یزن و یساعت یازدهیامت یستمو س یزوج

مختلف مدل  یها بخش ینب یها ارتباطو  یازهابا توجه به امت یموضوع مورد بررس بارۀمختلف در های راهبرد یینتع

 درمجموع یتدافع راهبردمربوط به  های ینهگز یی،نها یازهایامت براساس. شدند بندی یتاولو ها راهبرد شده،  یمترس

 درمجموع یرقابت راهبردمربوط به  های ینهگز ،1345/0 درمجموع کارانه محافظه راهبردمربوط به  های ینهگز، 5879/0

 یفعل تیدر وضع ترتیب،  بدین. اند کردهکسب  ازیامت 0315/0 درمجموع یتهاجم راهبردمربوط به  های ینهگزو  2455/0

 ،WT1 های راهبرد. ردیگ قرار مدیران و ریزان  برنامه تیاولو در و شود توجه ازیامت نیشتریبا کسب ب یتدافع راهبرد به یدبا

WT3  وWT5 راهبرداول، دوم و سوم شناخته شدند.  تیاولو یدارا بیترت  به و ازیامت نیشتریب یدارا WT1  مربوط به

از ارتکاب جرم،  یریجلوگ برای یخارج مهاجران ۀدربار قیمدون و دق ةبرنام نیو تدو ها سازمان نیب شتریب یلزوم هماهنگ
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مختلف در امور  یها سازمان نیب یهماهنگ جادیا ضرورتبه  مربوط WT2. است گانگانیب یاطالعات ۀسوءاستفادو  قاچاق

 کردنروز بهضرورت  WT3و  استدر استان و کشور  یو افغانستان یخارج اتباع تیریمد و کنترل برای یخارج مهاجران

شهرها و  یکالبد بافت رییاز تغ یریدرجهت جلوگ را یخارج مهاجران دربارۀ قیدق آمار تهیةآن و  قیدق یاجرا و نیقوان

گفت که  توان یم یتدرنها. دهد  می نشاناستان و کشور  تیجمع یسن هرم رییو تغ یرقانونیغ یها روستاها، ازدواج

. است یبررس قابل یگریو موارد د یتیامن ،یاسیس ،یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاز ابعاد اجتماع ،یافغانستان مهاجرانموضوع 

موضوع  نیا حیصح تیریمد با و باشد ارتباط در کشور و استان تیامن بعد بااست  ممکن یادشدهابعاد  یتمام ،قتیدرحق

 تیریو مد یزیر برنامه. در بحث ددا کاهش یخارج مهاجران نایمدر  را و... یبزهکار جرم، ،یاجتماع های یبآس توان یم

ورود و خروج در داخل و خارج کشور و  یها زمانسکونت افراد،  قیدق مکان نکهیبا توجه به ا ،یافغانستان مهاجران

 را متوجه خود یخارج مهاجران ،یریتیو مد یزیر برنامه نیچن ،گیرد یممدنظر قرار  مهاجران ۀدربار گریاطالعات الزم د

روند  نیرا دارند. ا یاعمال نیچن دادن  انجام قصد که شود یم یا عده وسیلة  بهاعمال خالف قانون  کاهش موجبو  کند  یم

 .دشو یم یو خارج یرانیا شهروندان نایم در تیامن احساس شیافزا و کشور و استان در تیامن یارتقا سببخود 
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