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  Introduction and Background: New Afghan 

immigrants Generation encounter challenges in 

personal, cultural, social, and national scope in Iran.  

Aims: The present study mainly aims to investigate 

the identity typology of second and third generation 

of Afghan refugees with emphasis on Qazvin 

Province and using constructivism. 

Methodology: The research uses a descriptive-

analytic method and survey research. The research 

population was based on the official report of the 

Ministry of the Interior including 8091 migrants aged 

15-40 years old. A sample of 375 based on the 

Cochran formula were randomly selected from among 

the referrals to the General Directorate of Foreign 

Nationals. 

Conclusion:  1- The Afghan social identity with a 

mean scores 3.65% is higher than other types of 

identity. 2. The mean scores of identity (cultural, 

social, and national identity) varies considerably 

among immigrants whose mother is Iranian-Afghan, 

depending on their nationality. But there is no 

difference between the two groups in terms of 

individual identity. 3. The correlation coefficient in 

the cultural, social and national identities of 

Afghanistan is positive and strong, but the correlation 

between individual identity and other species is not 

observed. 

The results showed that owing to the weakness of the 

individual identity and the strengthening of the social, 

cultural and national identity of the Afghan social 

community in Qazvin, a migrant did not receive the 

correct meanings of their environment or position, 

and this led to the immigrant's ability to acquire new 

roles and identities. It can be called the " Afghan- 

Iranian " identity. 
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                                     در ایران ستانیافغان و سوم ل دومنس پناهندگان گونه شناسی هویتی

قزوین( استانکید بر أ) با ت  
 

 چکیده 
 در لرصه های فردی، فرهنگی،اجتمالی و موی مواجه است.  های فراوانیدرایران با چالش  ستانیافغانپناهنعۀ نسل جعیع  مقدمه:

  ردیاز رو یریبا بهر  گ نیبر استان قزو عیبا تأک ستانینسل دوس وسوس افغان پناهنعگان یتیهو یگونه شناس این پژوهش به دنبال :فاهدا  

 است. تیهو ییبرساخت گرا

 وزارت کشور یرسم شیآما پایۀمورد مطالعه بر  ۀعباشع. جام یم شیمایبا استفاد  از پ یویتحو-یفیپژوهش،توص قیروش تحق مواد و روش ها:

 نیاز ب ینفر بود که به صورت تصادف 911فرمول کوکران  برابرمورد مطالعه  ۀساله و نمون 09-71 پناهنعۀنفر  1937شامل  ش.7931در سال

 مورد مطالعه قرار گرفت. استانعاری یخارج و مهاجرین کننعگان به ادار  کل اتباع مراجعه

بعع ازآن به ترتیب  برخوردار است. یباالتر ۀنمر نیانگیاز م رهویت هاینسبت به سا  51/9نیانگیبا م ستانیافغان یاجتمال تیهو -7 ها: افتهی

 تیهو)تینمر  هو نیانگیم - 9قرار دارنع. 01/9و هویت فردی با میانگین  93/9، هویت موی با میانگین 91/9هویت فرهنگی با میانگین 

دارد. اما  یادیتفاوت ز گری عیاست با  یغانستاناف و یرانیا آن هاکه مادر  پناهنعگانی نیدر ب تیبر حسب تابع ی(و مو ی،اجتمالیفرهنگ

 یرابطه ا ستانیافغان یو مو یاجتمال ،یفرهنگ یدر هویت ها یهمبستگ بیضر -9شود.  یمشاهع  نم یدو گرو  تفاوت یفرد تیهو نیانگیمدر

 .عیگونه ها مشاهع  نگرد ریبا سا یفرد تیهو نیب یهمبستگ یباشع.ول یم یمثبت و قو

فرد  ،فضای جغرافیایی استاندر  ستانیافغان یو مو ی، فرهنگ یاجتمال تیهو تیو تقو یفرد تیشان داد با توجه به ضعف هوپژوهش ن جینتا 

شع   یتاز  ا یها و هویت ها به کسب نقش فرد تیموضوع منجر به هعا نیخود نعاشته و ا تیموقع ای طیمح یاز معان یحیصح افتیدر پناهنع 

 .عینام« ایرانی -افغانستانی»  تیرا هو آنتوان  یاست که م

  واژگان کلیدی:

 ، هویت،کنش متقابل نمادینستاننسل دوس وسوس افغان پناهنعگان گونه شناسی،
 


