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 چکیده
شتراکات زبانی، مذهبی و فرهنگی میان شترک، ا ستان و ایران وجود مرز م صد  43شرایطی را فراهم کرده که حدود  افغان در
روند بازگشت اختیاری مهاجران افغانستان از سطح جهان به  1381مهاجران افغانستان در کشور ایران سکونت گزینند. از سال 

سازمان ملل متحد آغاز و تاکنون بیش از کمک  ساریای عالی پناهندگان  شته 2/6کمی شور بازگ دف ند. هامیلیون نفر به این ک
شور ها در کنهای کسب شده این مهاجرین در کشور ایران و درنتیجه امکان اشتغال آبررسی سطح و نوع مهارتاین مطالعه، 
ستان  ستفاده از دادهافغان ستا با ا ست. در این را  ای به بررسی تاثیر مهاجرت به کشور ایران بر آموزش و کسبهای پرسشنامها
نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهاجرت به کشور پرداخته شد. 1381-1376در بازه زمانی  های نیروی کار افغانستانمهارت

اگیری های فرداری دارد. همچنین مهارتهای نیروی کار افغانسییتان اثر مثبت و معنیایران بر میزان فراگیری آموزش و مهارت
ش و های فراگیری آموزگشته از کشور ایران، فرصتشده توسط مهاجران در بازار کار کشور ایران، سطح سواد مهاجران باز

مهارت برای مهاجران در کشیییور ایران، نوع حرفه مهاجران در کشیییور ایران و مدت اقامت مهاجران در کشیییور ایران بر نرخ 
نوع حرفه  ینهای مطالعه، بداری دارد. براسییاس یافتهاشییتغال مهاجران بازگشییته در بازار کار کشییور افغانسییتان اثرمثبت و معنی

های آموزش و مهارت در کشور ها، قانونی بودن روند مهاجرت و فرصتمهاجران در بازار کار کشور ایران و میزان درآمد آن
زا بوده و از مهاجرت به کشیییور ایران های مهاجر درآمدداری وجود دارد. همچنین مهاجرت برای خانوادهایران رابطه معنی
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 مقدمه -1
ای اسیییت که در بطن جوامع وجود داشیییته، گاه حالت نزولی و گاه حالت مهاجرت پدیده

سان ها در  ست به مهاجرت میصعودی دارد. ان زنند. طول حیات خود به انحاء گوناگون د
سیاسی و فرهنگی از عوامل موثر بر مهاجرت در جنگ سائل اقتصادی،  ها، بالیای طبیعی، م

 دوران مختلف بوده است. 

میلیون نفر کشور زادگاه خود را ترک  258حدود  2317بنابر آمار سازمان ملل در سال 
دهنده آن اسییت که از سییال کنند. این آمار نشییانندگی میکرده و در یک کشییور دیگر ز

 64درصییید افزایش یافته و کشیییورهای با درآمد باال میزبانی  47به بعد رقم مهاجرت  2333
 دارند. -رسدمیلیون تن در سطح جهان می 165که به -درصد مهاجران را 

شتراکات  شترک طوالنی، ا سابق بنابر وجود مرز م شوروی  سط  ستان تو شغال افغان پس از ا
سیاری از افغان سال مذهبی، فرهنگی و زبانی با ایرانیان، ب به تدریج به  1358ها در نیمه آخر 

درصیید آمار مهاجران افغان را  53میالدی  2315کشییور ایران مهاجرت کردند. بعد از سییال 
ست که این وضعیت ناشی از جنگمهاجرت اقتصادی  شکیل داده ا لی های داخکارگران ت

مهاجران افغان در بازار کار ایران در  و تحوالت سیییاسییی بود. با توجه به حکییور گسییترده
 ایم که در قسمتتحقیق حاضر سوال هایی را در قالب سوال های اصلی و فرعی طرح کرده

 بیان مساله مطرح خواهد شد. 
ساله، دیدگاهساختار پژوهش  ست که در ادامه ابتدا بیان م صورت ا ضر به این  های حا

گاهی  عدی، پس از ن ته و در بخش ب حث قرار گرف عات تجربی مورد ب طال تئوریکی و م
سطح جهان و کشور ایران، اهداف برنامه بلندمدت  ستان در  گذرا به آمار مهاجران افغان

ان از روند بازگشت مهاجران افغانستکنندگان، انکشاف ملی افغانستان در مورد بازگشت
 شیییناسیییی تحقیق، نتایج تحقیق و پیشییینهادات الزم سیییطح جهان و کشیییور ایران، روش

 شود.ارائه می

 

 بیان مساله -2
کار بر حسیییب  کار، توزیع نیروی  مل موثر بر جمعیت نیروی  عا یک  به عنوان  مهاجرت 

 گذاری و تولید، سرمایههای شغلیمهارت، تخصص و آموزش، نرخ اشتغال، ایجاد فرصت
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ست از: جابه بنا کاال و خدمات مطرح بوده و  جایی مردم از یک مکان بهبه تعریف عبارت ا
مکانی دیگر برای کار یا زندگی. مهاجرت یک پدیده دو بعدی بوده که سیییبب رشییید و 

شود و نوع تبادل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مثبت شکوفایی کشورهای مبدا و مقصد می
مدت مدت و کوتاهها دارای اثرات مثبت و منفی در درازآورند، مهاجرتبه وجود می را

هستند؛ این اثرات، تغییراتی را در ساختار اجتماعی و اقتصادی منطقه مهاجرفرست و منطقه 
 (.1376کنند )جوادی، مهاجرپذیر وارد می

ر بازار کاال و اثرات اقتصیییادی مهاجرت شیییامل: آثار بازار کار، آثار تقاضیییای کل د
قاالت پولی(، ایجاد شیییبکه قل و انت بازار پول )ن های تجارتی و سیییهولت خدمات، آثار 

گذاری مسییتقیم خارجی و تاثیر بر فرآیند تولید و ترکیب عوامل تولید اسییت. آثار سییرمایه
های فرهنگی، انتقال و اشیییاعه اجتماعی آن شیییامل: آثار ترکیب جمعیت، زبان، نوآوری

 ای است. های فنی و حرفهایش دانش و کسب مهارتفرهنگی، افز
مدت ممکن اسیییت متفاوت مدت و بلنداثرات ورود مهاجران روی بازار کار در کوتاه

مدت سییرمایه فیزیکی ثابت و زمان مورد نیاز جهت اسییتفاده بهینه از نیروی باشیید؛ در کوتاه
نواع مختلف سییرمایه انسییانی برای مهاجران محدود اسییت، اما در بلندمدت فرض تحرک ا

ه تواند در صییورت نیاز از یک بخش بطوری که سییرمایه فیزیکی میپذیرفته شییده اسییت به
بخشییی دیگری انتقال یابد. همچنین در بلندمدت برای مهاجران این امکان فراهم اسییت که 

و  های فنیسییرمایه انسییانی خویش را از طریق باال بردن سییطح تحصیییالت و کسییب مهارت
 (. 1387زاده و مهرانفر، یش دهند )عیسیزبانی افزا

توان آثار مختلفی را در کشور مبدا و مقصد متصور بود. می ،با توجه به ترکیب مهاجران
عنوان مهاجران متخصص های کسب شده بهتوانند برحسب تخصص و مهارتمهاجران می

ساده طبقه ست کهو مهاجران  شود؛ منظور از مهاجران متخصص افرادی ا با مهارت و  بندی 
زنند. این مهارت شیییامل انواع فن و تخصیییص قبلی در کشیییور مبدا دسیییت به مهاجرت می

دسییت هایی هسییتند که فرد در کشییور خود با صییرف هزینه و کسییب تجارب مفید بهحرفه
کند. در مقابل، مهاجر سییاده ها به کشییور مقصیید مهاجرت میآورده و با داشییتن این مهارت

 تواند در مشاغله فاقد تحصیل و مهارت بوده و در بدو ورود نمیعبارت است از افرادی ک
 تخصصی کشور مقصد اشتغال پیدا کند.

ست عبارتند از:  شورهای مهاجرپذیر و مهاجرفر صاد ک آثار مثبت کارگران مهاجر بر اقت
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نه برای مصیییرفافزایش بهره کاهش هزی گاهوری، نده، افزایش سیییود بن یل کن ها، تسیییه
اند، گذاری خارجی، بهبود سییطح زندگی کارگرانی که از کشییورهای فقیرتر آمدهسییرمایه

 (. 1383کاهش نرخ بیکاری در کشور مهاجرفرست و... )کریمی موغاری، 

مند مطرح است که در حقیقت های ارزشنیروی کار متخصص به عنوان یکی از سرمایه
سانی متخصص مبدل کرده است؛ ها را به سرمایهفردی این قشر است که آن ویژگی های ان

سرمایه انسانی متخصص به عنوان دانش، مهارت، خالقیت و سالمت فرد تعریف شده است 
سازمان(. 2332، 1بکر( سطح باالیی از تواناییموفقیت جوامع و  و  تها، خالقیها در گروی 

 (.1373حصوری، دانش افراد است )رستمی
های با توجه به حکییور گسییترده نیروهای افغانسییتانی در اقتصییاد ایران و کسییب مهارت

سانی مولد در این تحقیق تالش داریم تاثیر مهاجرت را بر میزان  سرمایه ان مختلف و تشکیل 
شی مهارت سی کنیم. در این ارتباط، و اثربخ شده برر سب  صلی و فر ایسوالههای ک عی ا

 کنیم:زیر را مطرح و آزمون می
های کاربردی و ها و آموزشمهاجرت به کشور ایران روی مهارت آیا -1اصلی:  یهاسوال

مهاجرت به ایران آیا -2داری دارد؟ قابل اسییتفاده برای مهاجران افغانسییتان اثر مثبت و معنی
 داری دارد؟ غانستان اثر معنیروی نرخ اشتغال افراد بازگشت داده شده در کشور اف

بازار کار ایران بین نوع حرفه مهاجران و میزان درآمد آنآیا -1های فرعی: سیییوال ها در 
بین قانونی بودن روند مهاجرت نیروی کار افغانسییتان به کشییور  آیا -2ارتباط وجود دارد؟ 

هارت باط وجود دارد؟  ایران و فراگیری آموزش و م یا  -3ارت هارت فراگیری بین نوع مآ
یاز  بازار کار ایران که در این مهارتبه آموزش قبل از مهاجرت برای اینشیییده و ن ها در 

های قبلی مهاجران افغان بر میزان داشیییتن مهارتآیا -4تر باشییید، ارتباط وجود دارد؟ موفق
مهاجرت نیروی کار برای آیا -5داری دارد؟ ها در کشیییور ایران اثر معنیفراگیری مهارت

ش ست؟ ک ستان درآمدزا ا شور ایران از مهارت و فنی  آیا -6ور افغان شته از ک مهاجران بازگ
ضایت دارند؟ که در دوران مهاجرت آموخته ضایتآیا  -7اند، ر مندی از مهاجرت میزان ر
 ها نسبت به مهاجرت دوباره به ایران موثر است؟به کشور ایران روی موافقت آن

 
 

  
1- Becker 
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 مبانی نظری  -3
سانی  کسب آموزش سرمایه گذاری محسوب شده و باعث « بکر»براساس تئوری سرمایه ان

در مورد مهاجرت دیدگاهای متفاوت وجود دارد؛ (. 1764 ،)بکرشود میافزایش بهره وری 
نظریه نئوکالسیک پدیده مهاجرت را در چارچوب عرضه و تقاضای نیروی انسانی بررسی 

سانی ادعا میکار برکند. این نظریه با بهمی ضا برای نیروی ان ضه و تقا کند دن چارچوب عر
به علت تفاوت کننده نیروی کار اسیییت. بهکه پدیده مهاجرت تنظیم های عبارت دیگر، 

موجود در عرضیییه و تقاضیییای نیروی کار در مناطق مختلف جغرافیایی، بازار کار در یک 
سر می ست )رحمانی برد و مهاجرت یک پدیده تنظیمحالت عدم تعادل به  کننده این بازار ا

  (.1373ماربری، و مظاهری
ه دهد کبرای مهاجرت داخلی  نشیییان می 2تودارو  -بر اسیییاس مدل هاریس 1بورجاس

  ،جاسبوریرد )گمحاسییبات هزینه و فایده فرد صییورت میمهاجرت بین المللی نیز براسییاس 
 گیری برای مهاجرتگذاری انسییانی و هزینه و فایده، تصییمیمبراسییاس نظریه سییرمایه (.1787

سرمایه صمیم به  شخص مهاجر هزینه و فایده مهاجرت را در نوعی ت ست که در آن  گذاری ا
زون باشد اش افشود که فایده آن به هزینهگیرد. بدین ترتیب مهاجرت موقعی انجام مینظر می
سینی، )حاج سرمایه عمومی  از(. 1385ح سانی، آموزش عمومی موجد  سرمایه ان منظر نظریه 

ای موجد سرمایه اختصاصی است؛ مزیت سرمایه دوم این است است و آموزش فنی و حرفه
شده دارندکه به اتکای مهارت شغلی های کسب  گان آن را برای به دست آوردن جایگاهای 
بیشیییتر کشیییورهای جهان حتی در  سیییازد و همین بینش باعث شیییده که دربیشیییتر آماده می

ی، های عمومها از دیر باز در کنار مقاطع تحصییییلی آموزشهای تعلیم و تربیت آنسییییسیییتم
ست های فنی و حرفهآموزش سانی معتقد ا سرمایه ان ای نیز مدنظر قرار گیرد؛از این رو، نظریه 

 بازده نهایی که مهاجرت یک فرآیند اقتصیییادی اسیییت، چون نیروی کار مهاجر از مناطقی با
 (. 1376کند )شریفی و التجائی، پایین به طرف مناطق با بازده نهایی باال حرکت می

بین افراد ناشیییی از تفاوت در طبق تئوری سیییرمایه انسیییانی تفاوت در دسیییتمزد ها در 
سب ه وری ببهره سرمایهسبب ک شتر  در بین آنآموزش  و یادگیری مهارت و   هاگذاری بی
 (2314 ، 3کارانکاهوک و هم) است

  
1- Borjas 

2- Harris-Todaro 

3- Cahuc Pierre et al. 
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 پیشینه پژوهش -4
فرار مغزها و رشد اقتصادی: نظریه »ای با عنوان ( در مقاله2331) 1باین، دوکوییر و راپوپرت 

بیان  «گیری سرمایه انسانی و رشد در کشور مبداو شواهد به جنبه مثبت فرار مغزها در شکل
کنند که در یک اقتصاد ضعیف با  رفیت ناکافی برای رشد، برگشت سرمایه انسانی کم می

، یابد. از این روشیید اقتصییاد اسییت، کاهش میاسییت و انگیزه کسییب تحصیییل که ماشییین ر
شتر باشد. برای اثبات چنین مهاجرت از جایی اتفاق می افتد که شکاف تحصیالت در آن بی

های کشییور را انتخاب کرده و با توجه به داده 37توسییعه ادعایی از میان کشییورهای در حال
سرمایه انمقطعی رابطه غیرخطی، مثبت و معنی سانی و مهاجرت را مورد داری میان شاخص 

 دهد. تایید قرار می
( در تحقیقی که به بررسییی تحرک نیروی کار در اثر 2332) 2النگ بورگ و ریجی

ادغام بازارهای نیروی کار کشییورهای داوطلب پیوسییتن به اتحادیه اروپا بر نرخ بازدهی 
صادی پرداخته شد و رفاه اقت سانی و در نتیجه ر سرمایه ان شکیل  صیالت و ت اند. این تح

وتحلیل قرار گرفته ، مورد تجزیه3های رشد گروسمن هلپمنتحقیق که با استفاده از مدل
اسیییت با مطالعه گروهی از کشیییورهای داوطلب پیوسیییتن به اتحادیه اروپا به این نتیجه 

وپا، گذار به بازار کار اتحادیه اراند که انتظار پیوستن بازار کار کشورهای درحالرسیده
باز ظاری آموزش و از ایننرخ  ها ده انت  رو نرخ رشیییید اقتصییییادی را در این کشیییور

 دهد. افزایش می

سبیرگ و راگان ( در تحقیقی تحت نام تاثیر آموزش کشور مقصد بر میزان 2332) 4برات
تایج  یاالت متحده آمریکا پرداخته اسیییت. ن عه موردی مهاجران موجود در ا درآمد: مطال

شان می شگاهی را تمام دهد، مهاجرانتحقیق ن ی که در ایاالت متحده آمریکا تحصیالت دان
 شود.کرده، موقع بازگشت به کشور مبدا سبب تقویت سیستم آموزش و پرورش می

در تحقیقی با هدف بررسیییی انتقال تکنولوژی از طریق نفع مغزها ( 2314) 5صیییامت 
سرمایه صادی تون)بازگشت مهاجران و افزایش  ستگذاری خارجی( بر رشد اقت فاده س با ا

  
1- Bein, Docqier and Rapoport  

2- Lund borg and Rechea 

3- Groosman Helpman  

4- Bratsberg and Ragan   

5- Samet 
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سبب از روش داده ست که مهاجرت به آمریکا و اروپا  سیده ا های تابلویی به این نتیجه ر
بهبود وضییع اقتصییادی تونس از طریق انتقال تکنولوژی در زمان بازگشییت به کشییور مبدا 

 شده است.

های های جدید، شییغلای تحت عنوان مهارتدر مقاله( 2316) 1ماریا هیگن و واسییینک
قال مهارتجدید:  وکار در مکزیک گیری کسیییبها و شیییکلبازگشیییت مهاجران، انت
سمی و پرداخته سانی غیرر سرمایه ان شکاف موجود بین انتقال  ستقیم  اند. این مقاله به طور م

هد. دکند را مورد توجه قرار میوکار در میان مهاجران که بازگشت میشانس ایجاد کسب
غیرمهاجر در مکزیک،  233مهاجر بازگشییتی و  233های حاصییل از بررسییی براسییاس یافته

های کنند و موفق به کسیییب مهارتدهد که افرادی که مهاجرت مینتایج تحقیق نشیییان می
سبجدید در دوران مهاجرت می وکار شود، اغلب دانش جدید خود را برای راه اندازی ک
 کنند.در کشور مبدا تحریک می
ای به بررسیییی تاثیر مهاجرت بر انباشیییت مقالهدر ( 1373ماربری )رحمانی و مظاهری

سعه ) شورهای در حال تو صادی در ک شد اقت سانی و ر اند. پرداخته( 2333-1775سرمایه ان
های پنل مورد بررسییی قرار گرفته اسییت. نتایج تحقیق نشییان این تحقیق با اسییتفاده از داده

ت سییرمایه انسییانی دارد و داری بر انباشییانداز مهاجرت اثری مثبت و معنیدهد که چشییممی
 خود مهاجرت بالفعل نیز در هر دوره اثر منفی بر انباشت سرمایه انسانی دارد.

 

 آمار مهاجران افغانستان در سطح جهان  -3
ی ثباتهای اخیر با نام افغانسییتان و مردم آن عجین شییده اسییت. بیپدیده مهاجرت در سییال

نی، تبعیض، تصییور نادرسییت از کشییورهای امسیییاسییی، بیکاری، فقر، عدم وجود اشییتغال، نا
ساد، عدم توجه به متفکران داخلی، عدم توجه به تواناییجهان، بی راد، عدم های افعدالتی، ف

های داخلی، پایین بودن توجه به کیفیت تحصییییلی و عدم وجود گذاریحمایت از سیییرمایه
به کشورهای جهان  امنیت از جمله عوامل مهمی است که در مهاجرت نیروی کار افغانستان

 خصوص کشور ایران نقش داشته است.هو ب
مجموع مهاجران و پناهندگان افغان در سییطح کشییورهای جهان  1377بنا به آمار سییال 

ست. که از آن جمله مهاجران دارای مدرک و بدون مدرک  5/6 شده ا میلیون تن گزارش 
  
1-  Maria Hagan and Wassink 
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ستان  شور پاک شامل: یک میلیون  453میلیون و  2در ک صورت هزار تن به 433و هزار تن )
نام شیییده،  نام و  753قانونی و ثبت  فاقد مدرک ثبت  فاقد هر نوع  333هزار تن  هزار تن 

ست )وزارت امور مهاجرین و عودت ستان، کنندمدرک( ا مهاجران دارای (. 1377گان افغان
هزار تن  753هزار تن )شیییامل:  433میلیون و  2مدرک و بدون مدرک در کشیییور ایران 

، مدتهزار تن دارای پاسپورت فامیلی با اقامت کوتاه 453رت قانونی و ثبت نام شده، صوبه
هزار تن دارای اقامت طوالنی و یک میلیون نفر فاقد هر نوع مدرک( اسیییت. در سیییایر  33

سیایی  کنند. در کشورهای جوی افغان زندگی میمهاجر و پناه 87هزار و  451کشورهای آ
سترا تن حکور دارند که از این تعداد  322هزار و  155لیا یک میلیون و اروپایی، آمریکا و ا

اند. تن یا سییند پناهندگی دارند و یا تابعیت آن کشییورها را دریافت کرده 732هزار و  541
کنندگان در سییال دیگر تقاضییای پناهندگی دارند. میزان بازگشییت 133هزار و  6همچنین 
هزا رو  332میالدی به  2317ندگان در سیییال کنهزار تن و مجموع بازگشیییت 617به  2317
تن از کشییورهای ایران و پاکسییتان و باقی از سییایر  43هزا رو  323تن ثبت شییده که  453

گان کننداند )وزارت امور مهاجرین و عودتکشیییورهای جهان به کشیییور بازگشیییت کرده
 (.1377افغانستان، 

دگان افغانسییتان ارائه شییده کننآماری که در گزارشییات وزارت امور مهاجرین و عودت
 453میلیون و  2حدود  1376هزار تن، در سییال  633میلیون و  2حدود  1375اسییت در سییال 

هزارتن با مدرک و بدون مدرک در کشییور  433میلیون و  2حدود  1377هزار تن و در سییال 
 (.1377 و 1376کنندگان افغانستان، کردند )وزارت امور مهاجرین و عودتمیایران زندگی 

مهاجر میلیون  5/1توان ادعا کرد که همواره بیش از دسیییت آمده میبا توجه به نتایج به
 53شییناسییی تقریبا بیش از برد. از نظر جمعیتافغان فاقد مدرک در کشییور ایران بسییر می

توان جامعه مهاجران سییال هسییتند؛ به همین دلیل می 33تا  23درصیید مهاجران قانونی بین 
سییهم کشییورهای مقصیید برای مهاجران ( 1)امعه جوان تلقی کرد. نمودار افغانسییتان را ج

 دهد.المللی افغانستان را نشان میبین
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 1515المللی افغانستان در سال سهم کشورهای مقصد از مهاجران بین -1نمودار 

 2318، 1ماخذ: هولزمن

 

 بازگشت مهاجران افغان ازایران و سایر کشورهای جهان  -5
، جامعه جهانی به دنبال بازگرداندن صیییلح و ثبات به افغانسیییتان شییید. 1383 بعد از سیییال

های خارجی به جنگ داخلی پایان داد. بالفاصیییله المللی و کمکحکیییور نیروهای بین
ها پناهنده از ایران و پاکستان و ساییر کشورها به وطن خود بازگشتند. روند سیاسی میلیون

به  بار در تاریخ برای خلق و تصیییویب قانون اسیییاسیییی  آرامی پیش رفت و برای اولین 
افغانسییتان انتخابات مردمی برای تعیین ریاسییت جمهوری برگزار شیید. مبالغ زیادی برای 

ای جانبه، توافقنامه سه1382بازسازی کشور از سوی جامعه جهانی تعهد داده شد. در سال 
ساریای عالی پناهندگان  27در  ستان و کمی کا و  2سازمان ملل متحدبند بین ایران، افغان ام

فت  تان از ایران صیییورت گر غانسییی گان اف ند ناه یاری پ بازگشییییت اخت طرحی برای 
 (. 1375شوازی و دیگران، )عباسی

میلیون مهاجر و پناهنده  52/2ت ملی، زمینه بازگشت بیش از داز آغاز کار حکومت وح
، مدرک مهاجرتکنندگان دارای به کشییور افغانسییتان فراهم شییده اسییت؛ تمامی بازگشییت

دالری کمیسیییاریای عالی سیییازمان ملل در امور  233حدود  هنگام بازگشیییت از کمک
 (.1376کنندگان افغانستان، اند)وزارت امور مهاجرین و عودتپناهندگان مستفید شده

  
1  - Holzmann 

2- United Nation High Commissioner for Refugeees (UNHCR) 
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تاکنون تعداد  1381کنندگان از سیییال های وزارت امور مهاجرین و عودتبنابر گزارش
اند که در درک و بدون مدرک از کشییور ایران به کشییور بازگشییتهزیادی از مهاجران با م

 ( نشان داده شده است.1جدول )
 

 1581-1511کنندگان از کشور ایران از سال آمار تخمینی بازگشت -1جدول 
 سال دارای مدرک فاقد مدرک مجموعاً 
 1371تا  1381 333333 2533333 2833333

178833 155333 43833 1372 

337532 324766 14766 1373 

633333 573333 13333 1374 

438475 436236 2257 1375 

463563 462361 1232 1376 

576838   1377 

 1377، افغانستانجاشدگان کنندگان و بیماخذ: کمیته اجرایی عودت

 
مالی  هایهای اول روند بازگشت اختیاری به کشور به دلیل سرازیر شدن کمکدر سال

ود داشت. از کنندگان وجکنندگان و غیربازگشتالمللی بازار کار خوبی برای بازگشتبین
کار  وجویاین رو، یکی از عوامل اصییلی تمایل به بازگشییت در میان افراد، یافتن و جسییت

های به بعد، وضعیت امنیتی کشور رو به وخامت گذاشت و گروه 1385بهتر بود، اما از سال 
ای کشور قدرت گرفت؛ این وضعیت روی بازگشت در والیات حاشیهمخالف دولت از نو 

 (.1375شوازی و دیگران، پناهندگان تاثیر گذاشت )عباسی
روند بازگشییت اختیاری مهاجران را از تمام کشییورهای جهان در بازه زمانی  (2)نمودار 

 دهد.نشان می 1376-1381
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 (1581-1515افغان از تمام کشورهای جهان )روند بازگشت اختیاری مهاجران  -2نمودار 

 (2317ماخذ: کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد،  

  
از  1375-1381روند بازگشت مهاجران که به صورت اختیاری و اجباری در بازه زمانی 

 نشان داده شده است. ( 3) در نموداراند هکشور ایران به افغانستان بازگشت
  

 
 ( 1581-15) روند بازگشت اختیاری و اجباری مهاجران افغان از کشور ایران -5نمودار 

 2316و  2312، 2311ماخذ: کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، 
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نابر گزارش جدید سیییازمان بین تاکنون  2318، از اول ژانویه 1المللی مهاجرتب میالدی 
ته از اند. مهاجران بازگشییه افغانسییتان بازگشییتهتن از ایران و پاکسییتان ب 325هزار و  752تعداد 

تن است. این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال  633هزار و  721کشور ایران شامل 
شته حدود  شته در این بازه زمانی  43گذ ست. از مجموع مهاجران بازگ صد افزایش یافته ا در

و یا اجباری از کشییور ایران از مرز  تن بدون اسییناد به صییورت اختیاری 765هزار و  12تعداد 
سالم قلعه( بین  سامبر  25نیمروز )میلک( و هرات )ا درصد  24که حدود  2318نوامبر و اول د

تن(  817درصد ) 6رسد. حدود تن است، می 31هزار و  17کمتر از یک هفته قبل که حدود 
مللی الهای سازمان بینکاز مجموع مهاجران بازگشته از کشور ایران در این بازه زمانی از کم

 (. 2318المللی مهاجرت، اند )سازمان بینمهاجرت مستفید شده
های گذشته از مرزهای ایران به صورت قانونی و غیرقانونی عبور مهاجران افغان در سال

شغل پیدا کرده و از خانواده ستان حمایت کنند، کرده تا در بازار کار ایران  شان در افغان های
ار طور خاص افزایش بسیهای اخیر بازگشت از کشور ایران بهی است که در سالاین در حال

های گذشته دارد؛ این وضعیت ناشی از مسایئل سیاسی و اقتصادی در شدیدی نسبت به سال
شتر کارگران افغان در  ست. از آنجا که بی کشور ایران از جمله کاهش ارزش پولی )ایران( ا

ه گونایران فعالیت دارند در این اواخر تقاضیییا برای این کارهای غیررسیییمی در بازار کار
اهانه، وجوه صورت مها به شدت کاهش یافته است. همچنین بیشتر کارگران افغان بهفعالیت

ر فرستند. از این رو، از وضعیت موجود دهایشان به کشور افغانستان میپولی را برای خانواده
 ه است.صورت مستقیم متاثر شددغیس، غور و فراه بههای هرات، باکشور ایران، بیشتر استان

 

 وضعیت بازار کار در افغانستان -1
شان می ستان ن ضعیت زندگی در افغان شماری و سر ستحلیل ارقام  تان دهد که بازار کار افغان

درصییید( نیروی کار  24ای قرار دارد. تقریباً یک چهارم )حدود تحت نگرانی قابل مالحظه
ه ستند. کامال درک نادرستی است اگر فکر کنیم که بیکاری عالوه بر اینکافغانستان بیکار ه

باشد؛  ترین، مشکل بازار کار افغانستانتنها مشکل افغانستان است حتی ممکن است اساسی
ترین مشیییکالت، کیفیت بسییییار ضیییعیف کار موجود اسیییت به چراکه حداقل یکی از مهم

ن را در پی دارد. از مجموع نفوس دارای شغل، وری پایین پرداخت پاییکه اکثرا بهرهطوری
  
1- International Organization for Migration (IOM)  
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صد آن 23 شتر دارند(. عالوه بر آن، در ضعیت کار ناکافی قرار دارند )نیاز به کار بی ها در و
گیرند که به واسطه خطر عدم پذیر قرار میهای آسیبدرصد تمام و ایف در ایل شغل 83

و ایف در بخش درصید  67شیود، مصیونیت شیغلی و شیرایط ضیعیف کاری مشیخص می
درصیید نفوس شییامل کار در  13غیرکشییاورزی به شییکل اشییتغال غیررسییمی اسییت و تنها 

برای  های شغلیتوان به حیث دارندگان شغل مناسب محسوب کرد. فرصتافغانستان را می
درصییید  31جوانان اندک اسیییت به طوری که میزان بیکاری جوانان بسییییار زیاد بوده و به 

کاری جوانان پسر نسبت به جوانان دختر پیشی گرفته است. عوامل رسد. همچنین سطح بیمی
های نفوس که به سن کار رشددهنده سریع نفوس که همواره در حال افزایش است و دسته

کند. میزان مشارکت عمومی نیروی رسند نیز یک فشار مکاعف را بر بازار کار وارد میمی
 41الی که نسبت ملی استخدام بر نفوس درصد است در ح 54کار به نسبت پایین و در حد 
ست. این ارقام می صد ا شری موجود جهت در سبت به کل نفوس، حجم منابع ب ساند که ن ر

اسی شود. عامل استولید اجناس و خدمات کوچک بوده و مانع انکشاف اقتصادی بیشتر می
صادی است. های اقتکه باعث چنین ارقام پایین شده، مشارکت بسیار ضعیف زنان در فعالیت

درصد تمام  44اشتغال در بخش زراعت بخش اعظم بازار کار افغانستان را مهار کرده است: 
شتغال  43اشتغال در بخش زراعت بوده و  درصد تمام کارگران، کارگران زراعتی هستند. ا

شتغال در سطح پایین  شان  18در بخش صنعت به تناسب کل ا درصد باقی مانده است که ن
شرفته و متحرک هنوز هم در مرحله مقدماتی خویش دهد گذار بمی صاد پی سمت یک اقت ه 

 (.1375قرار دارد )اداره مرکزی احصائیه، 
 

 شناسی پژوهشروش -8
تحقیق حاضییر از نوع کاربردی اسییت، روش انجام تحقیق به صییورت میدانی و اسیینادی و 

مورد بررسییی،  آوری اطالعات در این تحقیق، پرسییشیینامه اسییت. جامعه آماریابزار جمع
است که در این  1381-1376مهاجران بازگشته به افغانستان از کشور ایران در بازه زمانی 

شنامه س ست. البته ازها در بین آنان توزیع و اطالعات مربوطه جمعارتباط پر شده ا  آوری 
کنندگان کشور افغانستان نیز استفاده شده است. اطالعات وزارت امور مهاجرین و عودت

 صییورت تصییادفی سییاده اسییت.گیری بهتن و روش نمونه 415پژوهش حاضییر حجم در 
ستفاده شده جهت اندازه گیری مطلوب بودن سواالت پرسشنامه از معیار آلفای کرونباخ ا
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 است. 7/3و مقدار آن 
ای اسییتفاده تک نمونه tهای اصییلی تحقیق از آزمون در این تحقیق برای آزمون فرضیییه

ض و برای وجود رابطه از آزمون  1های فرعی تحقیق از جداول توافقییهشد. برای آزمون فر
 3اسییتفاده شیید. همچنین برای تخمین تاثیر مهاجرت بر نرخ اشییتغال از مدل الجیت 2کای دو

ستفاده شد .در تحلیل داده   EXELو  SPSS، STATA ،Rهای افزارآوری شده نرمهای جمعا
 شد. به کار گرفته

 

 استفاده در پژوهشمعرفی مدل مورد  -1
 شود:تصریح می (1به صورت رابطه )مدل مورد استفاده در این پژوهش 

  
(1) EMS = C + β1EDLR + β2SKD2i + β3SKD3i + β4SKD4i

+ β5SKD5i + β6AESOD6i + β7TPID7i
+ β8STD8i + U 

 
EMS:  وضعیت مهاجران بازگشته از کشور ایران در بازار کار افغانستان 

EDLR: از کشور ایران سطح سواد مهاجران بازگشته 
SKD2i: مهارت فراگیری شده توسط مهاجران در بخش ساختمانی در کشور ایران 

SKD3i:  مهارت فراگیری شده توسط مهاجران در بخش صنعت در کشور ایران 
SKD4i: مهارت فراگیری شده توسط مهاجران در بخش کشاورزی در کشور ایران 
SKD5i: مهارت فراگیری شده توسط مهاجران در بخش صنایع دستی در کشور ایران 

AESOD6i: های کسب آموزش و مهارت در کشور ایرانمهیا بودن فرصت 

TPID7i: نوع حرفه مهاجران در بازار کار کشور ایران 

STD8i: مدت اقامت مهاجران در کشور ایران 

U: جمله پسماند 
اسییت؛ صییفر: شییرایط بیکار بودن و  سییطحدارای دو  ومتغیر وابسییته  EMSدر این مدل 

  
1  - Contingency Table 

2- Chi-Square: χ2 

3 -Logit 
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 شرایط اشتغال در بازار کار افغانستان. یک: 
 

 آمار توصیفی نمونه -11
گیرد و فراوانی متغیر های اسییتفاده شییده در این مدل دراین قسییمت مورد بررسییی قرار می

 .شودهرکدام بیان می
 

 مشخصات نمونه مورد مطالعه -2جدول 
 درصد فراوانی فراوانی های جمعیتیمشخصه

 سن

  2/15 63 سال 18-23

  6/37 156 سال 21-25

  5/72 114 سال 26-33

  7/71 82 سال 33بیشتر از

 جنسیت
  5/77 333 مرد
  5/23 85 زن

 وضعیت تاهل
  5/4 168 مجرد
  5/75 247 متاهل

 سطح سواد مهاجران 

  2/7 38 بیسواد
  3/26 137 12کمتر از سال 
  32 133 دیپلم
  6/27 123 لیسانس

  7/2 11 فوق لیسانس
  2/3 1 دکترا

 وضعیت شغلی مهاجران

  1/13 42 بیکار
  8/37 165 کارگر ساده
  4/22 73 محصل

  3/17 83 کارمند دولت
  4/8 35 کارمند موسسه

  133 415 حجم نمونه
 های پژوهشماخذ: یافته
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 هااستفاده شده از پرسشنامه در آزمون فرضیهمتغیرهای  -5جدول 
 درصد فراوانی فراوانی پپسشنامهمتغیرهای مورد 

 مدت اقامت مهاجران
  33 137 سال 5کمتر از 

  28 117 سال 13تا  5بین 
  37 161 سال 13بیشتر از 

نوع حرفه مهاجران در بازار 
 کار کشور ایران

  67 287 مزد بگیر
  27 126 خوداشتغال

میزان درآمد مهاجران در 
 بازار کار کشور ایران

  6/47 236 هزار تومان 53کمتر از

  1/36 153 هزار تومان 133تا  53بین 

  2/7 38 هزار تومان 153تا  133بین 

  1/5 21 هزار تومان 153بیش از 

های فراگیری شده مهارت
توسط مهاجران در بازار کار 

 کشور ایران

  35 146 ساخت و ساز
  11 47 کشاورزی
  24 133 خدمات

  12 47 صنایع دستی
  18 73 صنعت

فرصت یا تهدید بودن 
 مهاجرت به کشور ایران

  73 273 فرصت
  33 125 تهدید

انگیزه مهاجرت به کشور 
 ایران

  8/12 53 وضعیت زبانی
  1/56 233 وضعیت اقتصادی
  5/12 52 آموزش و فناوری

  12 53 شخصیشغلی و 
  5/6 27 دالیل دیگر

قانونی بودن مهاجرت به 
 کشور ایران

  3/53 221 بلی
  7/46 174 خیر

وجوه ارسالی مهاجران از 
 کشور ایران به افغانستان

  1/63 262 بلی
  7/36 153 خیر

مهیا بودن کسب آموزش و 
 مهارت در کشور ایران

  4/43 183 بلی
  6/56 235 خیر

آموزش فنی و داشتن 
ای مهاجران قبل از حرفه

 مهاجرت شان

  28 116 بلی

  72 277 خیر

 های پژوهشماخذ: یافته
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درصد از کل  1/56های مهاجرتی مطرح شده، انگیزه وضعیت اقتصادی با از میان انگیزه
 برای تعمیم نتایج به جامعه و بررسیییینمونه انگیزه مهاجرتی با بیشیییترین فراوانی اسیییت. 

 استفاده شده است.  χ2داری تفاوت دلیل اقتصادی مهاجران برای مهاجرت از آزمون معنی
 

 𝛘𝟐داری دلیل اقتصادی مهاجرت آزمون معنی -4جدول 

 آماره آزمون درجه آزادی احتمال
333/3 4 344/413 

 های پژوهشماخذ: یافته 
 

اسییت که به  35/3 نشییان داده شییده مقدار احتمال کمتر از (4)در جدول  که یهمانطور
داری بین دلیل اقتصیییادی درصییید اختالف معنی 5معنی اسیییت که در سیییطح خطای این 

 مهاجرت و دالیل دیگر مهاجرت وجود دارد.
 

 هاآزمون فرضیه -11
ضیه ست. دریکی از و ایف هر تحقیق، آزمون فر ستوار ا ست که آن تحقیق بر آن ا  های ا

تان های کاربردی نیروی کار افغانساین تحقیق به بررسی تاثیر مهاجرت بر آموزش و مهارت
سال ضیه 1381-1376های طی  سی آزمون فر شده و در ادامه به برر ها و نتایج این پرداخته 
 ها پرداخته شده است.آزمون

 

 نتایج آزمون پژوهش -11-1
های کاربردی و قابل استفاده ا و آموزشهفرضیه اول: مهاجرت به کشور ایران روی مهارت

 داری دارد.برای مهاجران افغانستان اثر مثبت و معنی
مقدار احتمال کمتر از  شیییود با توجه به اینکه( مشیییاهده می5طور که در جدول )همان

های ها و آموزشدرصد است، فرضیه کاربردی بودن مهارت 5در سطح خطای بوده و  35/3
 ود.شط مهاجران افغانستان در بازار کار کشور ایران پذیرفته میفراگرفته شده توس

 

 اینمونهتک tنتایج آزمون  -3جدول 
 tآماره  df)درجه آزادی )  احتمال درصد  75فاصله اطمینان 

43/3 24/3 333/3 414 777/7 
 های پژوهشماخذ: یافته
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شتغال افراد  شور ایران روی نرخ ا ضیه دوم: مهاجرت به ک شور فر شده در ک شت داده  بازگ
 داری دارد.افغانستان اثر معنی

 
 نتیجه مدل الجیت -5جدول 

Variable Coef. Std. Err. Z P>z 

C 3473/5- 6515/3 21/8 - 333/3 

EDLR 3833/1 3533/3 87/7 333/3 

2iSKD 333/1 - 3533/3 68/3 - 333/3 

3iSKD 2455/1- 4324/3 37/3- 332/3 

4iSKD 3648/1- 5333/3 71/2 - 337/3 

5iSKD 2511/1 - 4481/3 77/2 - 335/3 

AESO 5773/3 2658/3 24/2 325/3 

TPI 5573/3 2673/3 38/2 338/3 

ST 6255/3 2713/3 15/2 332/3 

 های پژوهشماخذ: یافته

 
توان دار است. از این رو، میبوده و از لحاظ آماری معنی 28/133در این تابع  χ2مقدار 

 گفت که متغیرهای این تابع از لحاظ آماری قابل اتکاء است.
شان می 6در جدول  ضرایب از لحاظ آماری معنینتایج مدل ن ستند. در دهد تمام  دار ه

سیر نتایج می سمت تف سایق صورت ثابت بودن  زایش ر عوامل یک واحد افتوان گفت، در 
درصد شانس شاغل شدن  242/2در میزان سطح سواد در دوران مهاجرت منجر به احتمال 

ستان می شده میدر بازار کار افغان سیر مهارت فراگیری  سمت تف ار کرد توان ا هشود. در ق
 زاندار بوده، اما اثر منفی روی میهای فراگیری شیییده از لحاظ آماری معنیکه تمام مهارت

ستان دارد؛ این مورد می شدن در بازار کار افغان شی از باال بودن نرخ بیکاری شاغل  تواند نا
صت آموزش و مهارت در بازار کار ایران  23باالی  شد. فر ستان با صد در بازار کار افغان در

داری بوده و در صورت ثابت بودن سایر شرایط یک واحد افزایش در از لحاظ آماری معنی
افزایش در احتمال  577/3های آموزش و مهارت در کشیییور ایران موجب  صیییتمیزان فر

شییود. نوعی حرفه مهاجران در بازار کار ایران از لحاظ اسییتخدام در بازار کار افغانسییتان می
دار بوده و در صورت ثابت بودن سایر شرایط یک واحد افزایش در نوع حرفه آماری معنی

شییود. همچنین مدت تخدام در بازار کار افغانسییتان میافزایش دراحتمال  اسیی 557/3موجب 
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بازار کار ایران از لحاظ آماری معنی دار بوده و یک واحد افزایش در اقامت مهاجران در 
درصد برابر شدن شانس استخدام در بازار  625/3مدت اقامت در کشور ایران سبب احتمال 

 شود.کار ایران می
شیود که همه متغیرها به صیورت یکجایی مشیخص میبا توجه به اثر نهایی مدل الجیت 

شییود. درصیید شییانس اسییتخدام در بازار کار افغانسییتان می 172/3سییبب باال رفتن احتمال 
درصد است، فرضیه  5همه متغیرها کمتر از سطح خطایی  p_valueبا توجه به اینکه همچنین 

بازگشییت داده شییده در مهاجرت به ایران روی نرخ اشییتغال افراد اینکه مبنی بر ژوهشییی پ
 گیرد.داری دارد، مورد تایید قرار میکشور افغانستان اثر معنی

 

 نتایج آزمون پژوهش -11-2
 ها در بازار کار ایران ارتباط وجود دارد.فرضیه اول: بین نوع حرفه مهاجران و میزان درآمد آن

مقدار  ،ود-شیییود با اسیییتفاده از آزمون کای( مشیییاهده می7طور که در جدول )همان
ست 35/3احتمال کمتر از  سطح خطای که  ا ست که در  درصد بین دو متغیر  5بدین معنی ا

 نوع حرفه و میزان درآمد ارتباط وجود دارد. 
 

 نتیجه آزمون همبستگی -1جدول 
 کای دو-آماره پیرسون آزادیدرجه احتمال

33333/33 3 577/27 
 های پژوهشماخذ: یافته

 
های ها و آموزشبودن روند مهاجرت به کشور ایران بر فراگیری مهارتفرضیه دوم: قانونی 

 نیروی کار افغانستان تاثیر دارد.
بوده و  35/3مقدار احتمال کمتر از  ( مشخص است با توجه به8طور که از جدول )همان

χ2 243/4و سطح خطای  = صد 5در  ست در ستگی بین دو متغیر مبنی بر تاثیرگذار ا ، همب
بازار کار مهاجرت قانونی بر افزایش مهارتبودن  ها و آموزش نیروی کار افغانسیییتان در 

 دار است.ایران معنی
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 نتیجه آزمون همبستگی -8جدول 
 کای دو-آماره پیرسون آزادیدرجه احتمال

337/3 1 243/4 
 های پژوهشماخذ: یافته

 
در  قبل از مهاجرت برای اینکهفرضیه سوم: بین نوع مهارت فراگیری شده و نیاز به آموزش 

 تر بود، ارتباط وجود دارد.ها در بازار کار ایران موفقاین مهارت
 

 نتیجه آزمون همبستگی -1جدول 
 کای دو-آماره پیرسون آزادیدرجه احتمال

156/3 4 644/6 
 های پژوهشماخذ: یافته

 

 و 35/3مقیدار احتمیال کمتر از  شیییود( مشییییاهیده می7طور کیه در جیدول )همیان
 644/6 χ 

2 همبسییتگی بین دو بیانگر آن اسییت که اسییت که درصیید  5در سییطح خطای  =
متغیر نیاز به آموزش قبل از مهاجرت در کشور مبدا به منظور موفق بودن در بازار کار کشور 

 داری وجود ندارد.مقصد، رابطه معنی
 

شینه مهارتی روی  شتن پی شده توسط مهاجران افغان فرضیه چهارم: دا نوع مهارت فراگیری 
 در بازار کار ایران اثرگذار است.

 

 نتیجه آزمون همبستگی -11جدول 
 کای دو-آماره پیرسون آزادیدرجه احتمال

268/3 4 172/5 
 های پژوهشماخذ: یافته

 
مان جدول )ه که در  هده می13طور  مال کمتر از شیییود ( مشییییا قدار احت و   35/3م

172/5χ 
2 سطح خطای   = ست که بیانگر آن است که درصد  5در  ستگی معنیا ری داهمب

بین دو متغیر پیشیییینه مهارت قبل از مهاجرت و زمینه مهارت فراگیری شیییده در بازار کار 
 ایران، وجود ندارد.
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 فرضیه پنجم: مهاجرت برای کشور افغانستان درآمدزا بوده است.
صییائیه افغانسییتان، وجوه ارسییالی توسییط کارگران های اداره مرکزی احبنابر آمار و یافته

درصیید تولید ناخالص  7/1هایشییان سییاالنه، حدود مهاجر افغان از خارج از کشییور به خانوار
( های غیررسمی )سیستم حواله پولکه کارگران از راهملی کشور است. همچنین به دلیل این

ستفاده می شتر ا صائیه مرکزی ابی ست اداره اح ستان این رقم را پایکنند، ممکن ا تر از ینفغان
 (.2318ارزش واقعی آن برآورد کرده باشد )بانک جهانی، 

با توجه به آمار فوق فرضیییه مبنی بر درآمدزا بودن مهاجران برای کشییور افغانسییتان را با 
توجه به اطالعات پرسییشیینامه از دو جهت مورد بررسییی قرار دادیم. ابتدا فرضیییه فوق را با 

م. نمودار دهیارسالی توسط مهاجران به کشور افغانستان مورد بررسی قرار می توجه به وجوه
 دهد.( سهم افراد در نمونه را که دارای وجوه ارسالی به کشور بوده، نشان می4)
 

 
 ارسالی توسط مهاجران وجهه -4نمودار 

 های پژوهشماخذ: یافته
 

 کای دو نتیجه آزمون -11جدول 
 کای دو آماره آزادیدرجه احتمال

333/3 1 627/28 

 های پژوهشماخذ: یافته

 
درصیید مهاجران بازگشییته از ایران  1/63شییود، ( مشییاهده می4طور که در نمودار )همان

سال میا هار کرده ستان ار شور افغان  کردند. همچنین با توجه به آزموناند که وجوه را به ک
ست 35/3مقدار احتمال کمتر از  کای دو سطح خطای  ا صد مهاجرت باعث ورود  5در در

درصد63/1
درصد36/7

ی ل ب ر خی
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پول به اقتصییاد کشییور افغانسییتان شییده و در نتیجه مهاجران برای کشییور افغانسییتان درآمدزا 
 شود. هستند، تایید می

 
فرضیییه شییشییم: مهاجران بازگشییته از کشییور ایران از مهارت و فنی که در دوران مهاجرت 

 اند، رضایت دارند. آموخته
 

 ایتک نمونه tآزمون  -12جدول 
Test Value = 5/2  

 tآماره  df)درجه آزادی )  احتمال درصدی  75فاصله اطمینان 

4/3 23/3 333/3 414 721/6 
 های پژوهشماخذ: یافته

 
است؛ از این  35/3مقدار احتمال کمتر از  شود( مشاهده می12طور که در جدول )همان

مهارت و فنی که در دوران مهاجرت به  فرضیییه پژوهشییی مبنی بر رضییایت مهاجران ازرو، 
 شود.اند، تایید میکشور ایران آموخته

 
ها نسییبت به مهاجرت فرضیییه هفتم: رضییایت از مهاجرت به کشییور ایران روی موافقت آن

 دوباره به ایران موثر است.
 

 نتیجه آزمون همبستگی -15جدول 
 کای دو-آماره پیرسون آزادیدرجه احتمال

333/3 1 345/7 

 های پژوهشماخذ: یافته

 
 اسیییت و 35/3مقدار احتمال کمتر از  شیییود( مشیییاهده می13طور که در جدول )همان

345/7 χ 
2 ستگی معنی است که بیانگر آن است که درصد 5در سطح خطای  = ری داهمب

صمیم به مهاجرت دوباره به ایران وجود دارد،  بین دو متغیر رضایت از مهاجرت به ایران و ت
 شود.موافقت با مهاجرت دوباره به ایران تایید می
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 گیری بندی و نتیجهجمع -12
شده های پرسشنامه وتحلیل دادهنتایج حاصل از تجزیه ت سحاکی از آن او مطالعات انجام 

های نیروی کار افغانسیییتان اثر مثبت و که مهاجرت به کشیییور ایران بر آموزش و مهارت
 شود. ؛ از این رو، فرضیه اصلی اول تحقیق تایید میداری داشته استمعنی
شان مین شور ایران، دهد تایج آزمون مدل الجیت ن شته از ک سواد مهاجران بازگ سطح 

صنعت، کشاورزی، صنایع دستی، مهیا بودن های ساختمان، مهارت فراگیری شده در بخش
های کسب آموزش و مهارت در کشور ایران برای مهاجران، نوع حرفه مهاجران در فرصت

بازار کار کشیییور ایران، مدت اقامت مهاجران در کشیییور ایران بر نرخ اشیییتغال مهاجران 
رو،  د؛ از اینداری داربازگشییته از کشییور ایران در بازار کار کشییور افغانسییتان اثری معنی

 گیرد. فرضیه اصلی دوم تحقیق مورد تایید قرار می
ر افغانسییتان در بازار کار کشییوان مهاجره اکثر دهد که نوع حرفنتایج تحقیق نشییان می
شتغالدرآمد آنکه میزان  ایران از نوع مزدبگیر بوده سبت به افراد خود ا ر کار زا در بازاها ن

پایین تب  حا تر اسیییتبه مرا طه و از ل نان راب ظ آماری بین درآمد مهاجران و نوع حرفه آ
فرصییت به کشییور ایران ها مهاجرت آن، بازگشییتهان از دید مهاجرداری وجود دارد. معنی

 های فنی در بازار کار وهای کسییب درآمد پولی، کسییب مهارتبوده که بیشییتر از فرصییت
 دار است. استفاده کرده و از لحاظ آماری معنیو سواد  فرصت کسب آموزش

درصیید مهاجران بازگشییته به شییکل غیرقانونی در بازار کار  7/46مورد مطالعه در نمونه 
اند. همچنین بین روند مهاجرت قانونی و فراگیری آموزش و کشیییور ایران فعالیت داشیییته

های آموزش و مهارت برای مهاجرانی که داری وجود دارد و فرصیییتمهارت رابطه معنی
 اند بیشتر مهیا بوده است. جرت کردهصورت قانونی مهابه

دهد مهاجرت به کشییور ایران برای مهاجران افغانسییتان درآمدزا نتایج تحقیق نشییان می
اکثر . همچنین کنندرا به کشییور خود ارسییال می 1بوده و همه سییاله مبالغ پولی قابل توجهی

تمایل دوباره به اند، رضیییایت داشیییته و مهاجران از مهارتی که در دوران مهاجرت آموخته
 دار است.مهاجرت به کشور ایران را دارند که از لحاظ آماری معنی

 توان مورد توجه قرار داد:دست آمده موارد زیر را میبا اطالعاتی که از این تحقیق به

  
 در این خصوص رقم دقیقی یافت نشد. -1
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ت دسیییراحتی و از ابتدا امکان بههای مرتبط با بازار کار ایران بهمهاجرین دارای مهارت -1
شغل مرت شتراک گذاردن این اطالعات و نیز با آوردن  شت. بنابراین، با به ا بط را خواهند دا

کسییب آموزش مهارتی مرتبط، قبل از مهاجرت به ایران امکان کسییب درآمد برای ایشییان 
یابد.افزایش می

با توجه به آثار مثبت مهاجرت در کسیییب مهارت و در نتیجه کسیییب درآمد، پیشییینهاد  -2
سایی فرصمی شنا شغلی از طرف نیروی کار ایرانی، جایگزینی با نیروی کار تشود با  های 

ایرانی صورت گیرد.

های کسب شده در دوران مهاجرت انتظار بر این است که نیروی کار با توجه به مهارت -3
وکار در کشور وکار خود را راه بیندازد. بنابراین، تسهیل فکای کسببرگشته بتواند کسب

وکارهای جدید بیفزاید. ر سرعت شکل گیری کسبتواند بافغانستان می
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