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ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮ آﻣﻮزش و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن:
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ از اﯾﺮان
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﯿﺴﯽزاده

1

ﻋﺰتاﷲ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن

2

اﺣﻤﺪ ﺿﯿﺎء ﻧﻮري
ﺗﺎرﯾﺦ ارﺳﺎل1397/12/20 :

3

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1399/05/01 :

ﭼﮑﯿﺪه
وﺟﻮد ﻣﺮز ﻣﺸـﺘﺮك ،اﺷـﺘﺮاﮐﺎت زﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن و اﯾﺮان ﺷـﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺪود  43درﺻﺪ
ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن در ﮐﺸـﻮر اﯾﺮان ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .از ﺳﺎل  1381روﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺧﺘﯿﺎري ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﮐﻤﯿﺴـﺎرﯾﺎي ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ آﻏﺎز و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  6/2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﺪف
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﻄﺢ و ﻧﻮع ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﮐﺴﺐ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﮑﺎن اﺷﺘﻐﺎل آنﻫﺎ در ﮐﺸﻮر
اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن اﺳـﺖ .در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪاي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﺮ آﻣﻮزش و ﮐﺴﺐ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 1381-1396ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﺮاﮔﯿﺮي آﻣﻮزش و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽداري دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻓﺮاﮔﯿﺮي
ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻬﺎﺟﺮان در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ،ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ از ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﻓﺮاﮔﯿﺮي آﻣﻮزش و
ﻣﻬﺎرت ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮان در ﮐﺸـــﻮر اﯾﺮان ،ﻧﻮع ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان در ﮐﺸـــﻮر اﯾﺮان و ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان در ﮐﺸـــﻮر اﯾﺮان ﺑﺮ ﻧﺮخ
اﺷــﺘﻐﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺎزﮔﺸــﺘﻪ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﺸــﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن اﺛﺮﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽداري دارد .ﺑﺮاﺳــﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﯿﻦ ﻧﻮع ﺣﺮﻓﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮان در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ آنﻫﺎ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن روﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي آﻣﻮزش و ﻣﻬﺎرت در ﮐﺸﻮر
اﯾﺮان راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨﯽداري وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺑﺮاي ﺧـﺎﻧﻮادهﻫـﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ درآﻣﺪزا ﺑﻮده و از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﮐﺸـــﻮر اﯾﺮان

راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و رﺿﺎﯾﺖﺷﺎن ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮت دوﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي :ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،آﻣﻮزش ،ﻣﻬﺎرت ،اﺷﺘﻐﺎل

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي .J24, J31, J61 :JEL
 -1داﻧﺸﯿﺎرﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ،ﻫﻤﺪان ،اﯾﺮان )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل( ،ﭘﺴﺖاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:
saeedisazadeh@gmail.com
 -2داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان ،ﭘﺴﺖاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:
e.abbasian@ut.ac.ir
 -3ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ،ﻫﻤﺪان ،اﯾﺮان ،ﭘﺴﺖاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:
ahmadzia.noory@gmail.com
 -اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ اﺳﺖ.

 66تاثير مهاجرت بر آموزش و مهارتهاي نيروي کار افغانستان...:

 -1مقدمه
مهاجرت پدیدهای اسیییت که در بطن جوامع وجود داشیییته ،گاه حالت نزولی و گاه حالت
صعودی دارد .ان سان ها در طول حیات خود به انحاء گوناگون د ست به مهاجرت میزنند.
جنگها ،بالیای طبیعی ،م سائل اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی از عوامل موثر بر مهاجرت در
دوران مختلف بوده است.
بنابر آمار سازمان ملل در سال  2017حدود  258میلیون نفر ک شور زادگاه خود را ترک
کرده و در یک کشییور دیگر زندگی میکنند .این آمار نشییاندهنده آن اسییت که از سییال
 2000به بعد رقم مهاجرت  49درصییید افزایش یافته و کشیییورهای با درآمد باال میزبانی 64
درصد مهاجران را -که به  165میلیون تن در سطح جهان میرسد -دارند.
پس از ا شغال افغ ان ستان تو سط شوروی سابق بنابر وجود مرز م شترک طوالنی ،ا شتراکات
مذهبی ،فرهنگی و زبانی با ایرانیان ،ب سیاری از افغانها در نیمه آخر سال  1358به تدریج به
کشییور ایران مهاجرت کردند .بعد از سییال  2015میالدی  50درصیید آمار مهاجران افغان را
مهاجرت اقتصادی کارگران ت شکیل داده ا ست که این و ضعیت ناشی از جنگهای داخلی
و تحوالت سیییاسییی بود .با توجه به حکییور گسییترده مهاجران افغان در بازار کار ایران در
تحقیق حاضر سوال هایی را در قالب سوال های اصلی و فرعی طرح کردهایم که در قسمت
بیان مساله مطرح خواهد شد.
ساختار پژوهش حا ضر به این صور ت ا ست که در ادامه ابتدا بیان م ساله ،دیدگاههای
تئوریکی و م طال عات تجربی مورد ب حث قرار گرف ته و در بخش ب عدی ،پس از ن گاهی
گذرا به آمار مهاجران افغان ستان در سطح جهان و ک شور ایران ،اهداف برنامه بلندمدت
انکشاف ملی افغانستان در مورد بازگشت کنندگان ،روند بازگشت مهاجران افغانستان از
سیییطح جهان و کشیییور ایران ،روش شیییناسیییی تحقیق ،نتایج تحقیق و پیشییینهادات الزم
ارائه می شود.

 -2بیان مساله
مهاجرت به عنوان یک عا مل موثر بر جمعیت نیروی کار ،توزیع نیروی کار بر حسیییب
مهارت ،تخصص و آموزش ،نرخ اشتغال ،ایجاد فرصتهای شغلی ،سرمایهگذاری و تولید

فصلنامه علمی پژوهشهاي اقتصادي ايران /سال بيستوپنجم /شماره  /85زمستان 1399

67

کاال و خدمات مطرح بوده و بنا به تعریف عبارت ا ست از :جابهجایی مردم از یک مکان به
مکانی دیگر برای کار یا زندگی .مهاجرت یک پدیده دو بعدی بوده که سیییبب رشییید و
شکوفایی کشورهای مبدا و مقصد میشود و نوع تبادل فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی مثبت
را به وجود میآور ند ،مهاجرت ها دارای اثرات مثبت و منفی در دراز مدت و کوتاه مدت
هستند؛ این اثرات ،تغییراتی را در ساختار اجتماعی و اقتصادی منطقه مهاجرفرست و منطقه
مهاجرپذیر وارد میکنند (جوادی.)1396 ،
اثرات اقتصیییادی مهاجرت شیییامل :آثار بازار کار ،آثار تقاضیییای کل در بازار کاال و
خدمات ،آثار بازار پول (نقل و انتقاالت پولی) ،ایجاد شیییبکه های تجارتی و سیییهولت
سییرمایهگذاری مسییتقیم خارجی و تاثیر بر فرآیند تولید و ترکیب عوامل تولید اسییت .آثار
اجتماعی آن شیییامل :آثار ترکیب جمعیت ،زبان ،نوآوری های فرهنگی ،انتقال و اشیییاعه
فرهنگی ،افزایش دانش و کسب مهارتهای فنی و حرفهای است.
اثرات ورود مهاجران روی بازار کار در کوتاه مدت و بلند مدت ممکن اسیییت متفاوت
باشیید؛ در کوتاهمدت سییرمایه فیزیکی ثابت و زمان مورد نیاز جهت اسییتفاده بهینه از نیروی
انسییانی برای مهاجران محدود اسییت ،اما در بلندمدت فرض تحرک انواع مختلف سییرمایه
پذیرفته شییده اسییت بهطوری که سییرمایه فیزیکی میتواند در صییورت نیاز از یک بخش به
بخشییی دیگری انتقال یابد .همچنین در بلندمدت برای مهاجران این امکان فراهم اسییت که
سییرمایه انسییانی خویش را از طریق باال بردن سییطح تحصیییالت و کسییب مهارتهای فنی و
زبانی افزایش دهند (عیسیزاده و مهرانفر.)1389 ،
با توجه به ترکیب مهاجران ،میتوان آثار مختلفی را در کشور مبدا و مقصد متصور بود.
مهاجران میتوانند برحسب تخصص و مهارتهای کسب شده بهعنوان مهاجران متخصص
و مهاجران ساده طبقهبندی شود؛ منظور از مهاجران متخ صص افرادی ا ست که با مهارت و
تخصییص قبلی در کشیییور مبدا دسیییت به مهاجرت میزنند .این مهارت شیییامل انواع فن و
حرفههایی هسییتند که فرد در کشییور خود با صییرف هزینه و کسییب تجارب مفید بهدسییت
آورده و با داشییتن این مهارتها به کشییور مقصیید مهاجرت میکند .در مقابل ،مهاجر سییاده
عبارت است از افرادی که فاقد تحصیل و مهارت بوده و در بدو ورود نمیتواند در مشاغل
تخصصی کشور مقصد اشتغال پیدا کند.
آثار مثبت کارگران مهاجر بر اقت صاد ک شورهای مهاجرپذیر و مهاجرفر ست عبارتند از:

 68تاثير مهاجرت بر آموزش و مهارتهاي نيروي کار افغانستان...:

افزایش بهره وری ،کاهش هزی نه برای مصیییرف کن نده ،افزایش سیییود بن گاه ها ،تسیییه یل
سییرمایهگذاری خارجی ،بهبود سییطح زندگی کارگرانی که از کشییورهای فقیرتر آمدهاند،
کاهش نرخ بیکاری در کشور مهاجرفرست و( ...کریمی موغاری.)1383 ،
نیروی کار متخصص به عنوان یکی از سرمایههای ارزشمند مطرح است که در حقیقت
ویژگی فردی این قشر است که آنها را به سرمایههای انسانی متخصص مبدل کرده است؛
سرمایه انسانی متخصص به عنوان دانش ،مهارت ،خالقیت و سالمت فرد تعریف شده است
)بکر .)2002 ،1موفقیت جوامع و سازمانها در گروی سطح باالیی از تواناییها ،خالقیت و
دانش افراد است (رستمیحصوری.)1393 ،
با توجه به حکییور گسییترده نیروهای افغانسییتانی در اقتصییاد ایران و کسییب مهارتهای
مختلف و تشکیل سرمایه انسانی مولد در این تحقیق تالش داریم تاثیر مهاجرت را بر میزان
و اثربخ شی مهارتهای ک سب شده برر سی کنیم .در این ارتباط ،سوالهای ا صلی و فرعی
زیر را مطرح و آزمون میکنیم:
سوالهای اصلی -1 :آیا مهاجرت به کشور ایران روی مهارتها و آموزشهای کاربردی و
قابل اسییتفاده برای مهاجران افغانسییتان اثر مثبت و معنیداری دارد؟ -2آیا مهاجرت به ایران
روی نرخ اشتغال افراد بازگشت داده شده در کشور افغانستان اثر معنیداری دارد؟
سیییوال های فرعی-1 :آیا بین نوع حرفه مهاجران و میزان درآمد آن ها در بازار کار ایران
ارتباط وجود دارد؟  -2آیا بین قانونی بودن روند مهاجرت نیروی کار افغانسییتان به کشییور
ایران و فراگیری آموزش و م هارت ارت باط وجود دارد؟  -3آ یا بین نوع م هارت فراگیری
شیییده و نیاز به آموزش قبل از مهاجرت برای این که در این مهارت ها در بازار کار ایران
موفقتر باشییید ،ارتباط وجود دارد؟  -4آیاداشیییتن مهارتهای قبلی مهاجران افغان بر میزان
فراگیری مهارت ها در کشیییور ایران اثر معنیداری دارد؟ -5آیا مهاجرت نیروی کار برای
ک شور افغان ستان درآمدزا ا ست؟  -6آیا مهاجران بازگ شته از ک شور ایران از مهارت و فنی
که در دوران مهاجرت آموختهاند ،ر ضایت دارند؟  -7آیا میزان ر ضایتمندی از مهاجرت
به کشور ایران روی موافقت آنها نسبت به مهاجرت دوباره به ایران موثر است؟

1- Becker
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 -3مبانی نظری
براساس تئوری سرمایه انسانی «بکر» کسب آموزش سرمایه گذاری محسوب شده و باعث
افزایش بهره وری میشود (بکر .)1964 ،در مورد مهاجرت دیدگاهای متفاوت وجود دارد؛
نظریه نئوکالسیک پدیده مهاجرت را در چارچوب عرضه و تقاضای نیروی انسانی بررسی
میکند .این نظریه با بهکار بردن چارچوب عر ضه و تقا ضا برای نیروی ان سانی ادعا میکند
که پدیده مهاجرت تنظیمکننده نیروی کار اسیییت .به عبارت دیگر ،به علت تفاوت های
موجود در عرضیییه و تقاضیییای نیروی کار در مناطق مختلف جغرافیایی ،بازار کار در یک
حالت عدم تعادل به سر میبرد و مهاجرت یک پدیده تنظیمکننده این بازار ا ست (رحمانی
و مظاهریماربری.)1393 ،
بورجاس 1بر اسیییاس مدل هاریس -تودارو  2برای مهاجرت داخلی نشیییان میدهد که
مهاجرت بین المللی نیز براسییاس محاسییبات هزینه و فایده فرد صییورت میگیرد (بورجاس،
 .)1989براسییاس نظریه سییرمایهگذاری انسییانی و هزینه و فایده ،تصییمیمگیری برای مهاجرت
نوعی ت صمیم به سرمایهگذاری ا ست که در آن شخص مهاجر هزینه و فایده مهاجرت را در
نظر میگیرد .بدین ترتیب مهاجرت موقعی انجام میشود که فایده آن به هزینهاش افزون باشد
(حاجحسیینی .)1385 ،از منظر نظریه سیرمایه انسیانی ،آموزش عمومی موجد سیرمایه عمومی
است و آموزش فنی و حرفه ای موجد سرمایه اختصاصی است؛ مزیت سرمایه دوم این است
که به اتکای مهارتهای ک سب شده دارندگان آن را برای به د ست آوردن جایگاهای شغلی
بیشیییتر آماده میسیییازد و همین بینش باعث شیییده که در بیشیییتر کشیییورهای جهان حتی در
سییییسیییتمهای تعلیم و تربیت آنها از دیر باز در کنار مقاطع تحصییییلی آموزشهای عمومی،
آموزشهای فنی و حرفهای نیز مدنظر قرار گیرد؛از این رو ،نظریه سرمایه ان سانی معتقد ا ست
که مهاجرت یک فرآیند اقتصیییادی اسیییت ،چون نیروی کار مهاجر از مناطقی با بازده نهایی
پایین به طرف مناطق با بازده نهایی باال حرکت میکند (شریفی و التجائی.)1396 ،
طبق تئوری سییرمایه انسییانی تفاوت در دسییتمزد ها در بین افراد ناشییی از تفاوت در بهره
وری به سبب کسب آموزش و یادگیری مهارت و سرمایهگذاری بیشتر در بین آنها است
(کاهوک و همکاران)2014 ،3
1- Borjas
2- Harris-Todaro
3- Cahuc Pierre et al.
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 -4پیشینه پژوهش
باین ،دوکوییر و راپوپرت )2001( 1در مقالهای با عنوان «فرار مغزها و رشد اقتصادی :نظریه
و شواهد به جنبه مثبت فرار مغزها در شکلگیری سرمایه انسانی و رشد در کشور مبدا» بیان
می کنند که در یک اقتصاد ضعیف با رفیت ناکافی برای رشد ،برگشت سرمایه انسانی کم
اسییت و انگیزه کسییب تحصیییل که ماشییین رشیید اقتصییاد اسییت ،کاهش مییابد .از این رو،
مهاجرت از جایی اتفاق میافتد که شکاف تحصیالت در آن بیشتر باشد .برای اثبات چنین
ادعایی از میان کشییورهای در حالتوسییعه  37کشییور را انتخاب کرده و با توجه به دادههای
مقطعی رابطه غیرخطی ،مثبت و معنیداری میان شاخص سرمایه انسانی و مهاجرت را مورد
تایید قرار میدهد.
النگ بورگ و ریجی ) 2002( 2در تحقیقی که به بررسییی تحرک نیروی کار در اثر
ادغام بازارهای نیروی کار کشییورهای داوطلب پیوسییتن به اتحادیه اروپا بر نرخ بازدهی
تح صیالت و ت شکیل سرمایه ان سانی و در نتیجه ر شد و رفاه اقت صادی پرداخته اند .این
تحقیق که با استفاده از مدل های رشد گروسمن هلپمن ،3مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته
اسیییت با مطالعه گرو هی از کشیییورهای داوطلب پیوسیییتن به اتحادیه اروپا به این نتیجه
رسیده اند که انتظار پیوستن بازار کار کشورهای درحال گذار به بازار کار اتحادیه اروپا،
نرخ بازده انت ظاری آموزش و از این رو نرخ رشیییید اقتصییییادی را در این کشیییور ها
افزایش می دهد.
4

برات سبیرگ و راگان ( )2002در تحقیقی تحت نام تاثیر آموزش ک شور مقصد بر میزان
درآمد :مطالعه موردی مهاجران موجود در ایاالت متحده آمریکا پرداخته اسیییت .نتایج
تحقیق ن شان میدهد ،مهاجرانی که در ایاالت متحده آمریکا تح صیالت دان شگاهی را تمام
کرده ،موقع بازگشت به کشور مبدا سبب تقویت سیستم آموزش و پرورش میشود.
صیییامت )2014( 5در تحقیقی با هدف بررسیییی انتقال تکنولوژی از طریق نفع مغزها
(بازگ شت مهاجران و افزایش سرمایه گذاری خارجی) بر ر شد اقت صادی تونس با ا ستفاده
1- Bein, Docqier and Rapoport
2- Lund borg and Rechea
3- Groosman Helpman
4- Bratsberg and Ragan
5- Samet
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از روش داده های تابلویی به این نتیجه ر سیده ا ست که مهاجرت به آمریکا و اروپا سبب
بهبود وضییع اقتص ی ادی تونس از طریق انتقال تکنولوژی در زمان بازگشییت به کشییور مبدا
شده است.
1

ماریا هیگن و واسییینک ( )2016در مقالهای تحت عنوان مهارتهای جدید ،شییغلهای
جدید :بازگشیییت مهاجران ،انتقال مهارت ها و شیییکل گیری کسیییب وکار در مکزیک
پرداختهاند .این مقاله به طور م ستقیم شکاف موجود بین انتقال سرمایه ان سانی غیرر سمی و
شانس ایجاد کسبوکار در میان مهاجران که بازگشت میکند را مورد توجه قرار میدهد.
براسییاس یافتههای حاصییل از بررسییی  200مهاجر بازگشییتی و  200غیرمهاجر در مکزیک،
نتایج تحقیق نشیییان میدهد که افرادی که مهاجرت میکنند و موفق به کسیییب مهارتهای
جدید در دوران مهاجرت می شود ،اغلب دانش جدید خود را برای راه اندازی ک سبوکار
در کشور مبدا تحریک میکنند.
رحمانی و مظاهری ماربری ( )1393در مقاله ای به بررسیییی تاثیر مهاجرت بر انباشیییت
سرمایه ان سانی و ر شد اقت صادی در ک شورهای در حال تو سعه ( )2000-1975پرداختهاند.
این تحقیق با اسییتفاده از دادههای پنل مورد بررسییی قرار گرفته اسییت .نتایج تحقیق نشییان
میدهد که چشییمانداز مهاجرت اثری مثبت و معنیداری بر انباشییت سییرمایه انسییانی دارد و
خود مهاجرت بالفعل نیز در هر دوره اثر منفی بر انباشت سرمایه انسانی دارد.

 -5آمار مهاجران افغانستان در سطح جهان
پدیده مهاجرت در سییالهای اخیر با نام افغانسییتان و مردم آن عجین شییده اسییت .بیثباتی
سیییاسییی ،بیکاری ،فقر ،عدم وجود اشییتغال ،ناامنی ،تبعیض ،تصییور نادرسییت از کشییورهای
جهان ،بیعدالتی ،فساد ،عدم توجه به متفکران داخلی ،عدم توجه به تواناییهای افراد ،عدم
حمایت از سیییرمایهگذاریهای داخلی ،پایین بودن توجه به کیفیت تحصییییلی و عدم وجود
امنیت از جمله عوامل مهمی است که در مهاجرت نیروی کار افغانستان به کشورهای جهان
و بهخصوص کشور ایران نقش داشته است.
بنا به آمار سییال  1397مجموع مهاجران و پناهندگان افغان در سییطح کشییورهای جهان
 6/5میلیون تن گزارش شده ا ست .که از آن جمله مهاجران دارای مدرک و بدون مدرک
1- Maria Hagan and Wassink
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در ک شور پاک ستان  2میلیون و  450هزار تن ( شامل :یک میلیون و  400هزار تن به صورت
قانونی و ثبت نام شیییده 750 ،هزار تن فاقد مدرک ثبت نام و  300هزار تن فاقد هر نوع
مدرک) ا ست (وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان افغان ستان .)1397 ،مهاجران دارای
مدرک و بدون مدرک در کشیییور ایران  2میلیون و  430هزار تن (شیییامل 950 :هزار تن
به صورت قانونی و ثبت نام شده 450 ،هزار تن دارای پاسپورت فامیلی با اقامت کوتاهمدت،
 30هزار تن دارای اقامت طوالنی و یک میلیون نفر فاقد هر نوع مدرک) اسیییت .در سیییایر
ک شورهای آ سیایی  451هزار و  87مهاجر و پناهجوی افغان زندگی میکنند .در ک شورهای
اروپایی ،آمریکا و ا سترالیا یک میلیون و  155هزار و  322تن حکور دارند که از این تعداد
 541هزار و  932تن یا سییند پناهندگی دارند و یا تابعیت آن کشییورها را دریافت کردهاند.
همچنین  6هزار و  133دیگر تقاضییای پناهندگی دارند .میزان بازگشییتکنندگان در سییال
 2017به  619هزار تن و مجموع بازگشیییتکنندگان در سیییال  2019میالدی به  332هزا رو
 453تن ثبت شییده که  320هزا رو  40تن از کشییورهای ایران و پاکسییتان و باقی از سییایر
کشیییورهای جهان به کشیییور بازگشیییت کردهاند (وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان
افغانستان.)1397 ،
آماری که در گزارشییات وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان افغانسییتان ارائه شییده
اسییت در سییال  1395حدود  2میلیون و  600هزار تن ،در سییال  1396حدود  2میلیون و 450
هزار تن و در سییال  1397حدود  2میلیون و  430هزارتن با مدرک و بدون مدرک در کشییور
ایران زندگی میکردند (وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان افغانستان 1396 ،و .)1397
با توجه به نتایج بهدسیییت آمده میتوان ادعا کرد که همواره بیش از  1/5میلیون مهاجر
افغان فاقد مدرک در کشییور ایران بسییر میبرد .از نظر جمعیتشییناسییی تقریبا بیش از 50
درصیید مهاجران قانونی بین  20تا  30سییال هسییتند؛ به همین دلیل میتوان جامعه مهاجران
افغانسیییتان را جامعه جوان تلقی کرد .نمودار ( )1سیییهم کشیییورهای مقصییید برای مهاجران
بینالمللی افغانستان را نشان میدهد.
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نمودار  -1سهم کشورهای مقصد از مهاجران بینالمللی افغانستان در سال 1396
ماخذ :هولزمن2018 ،1

 -6بازگشت مهاجران افغان ازایران و سایر کشورهای جهان
بعد از سیییال  ، 1380جامعه جهانی به دنبال بازگرداندن صیییلح و ثبات به افغانسیییتان شییید.
حکیییور نیروهای بین المللی و کمک های خارجی ب ه جنگ داخلی پایان داد .بالفاصیییله
میلیون ها پناهنده از ایران و پاکستان و ساییر کشورها به وطن خود بازگشتند .روند سیاسی
برای خلق و تصیییویب قانون اسیییاسیییی به آرامی پیش رفت و برای اولین بار در تاریخ
افغانسییتان انتخابات مردمی برای تعیین ریاسییت جمهوری برگزار شیید .مبالغ زیادی برای
بازسازی کشور از سوی جامعه جهانی تعهد داده شد .در سال  ،1382توافقنامه سهجانبهای
در  29بند بین ایران ،افغان ستان و کمی ساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد 2ام کا و
طرحی برای بازگشییییت اخت یاری پ ناه ند گان اف غانسییی تان از ایران صیییورت گر فت
(عباسیشوازی و دیگران.)1395 ،
از آغاز کار حکومت وحدت ملی ،زمینه بازگشت بیش از  2/52میلیون مهاجر و پناهنده
به کشییور افغانسییتان فراهم شییده اسییت؛ تمامی بازگشییتکنندگان دارای مدرک مهاجرت،
هنگام بازگشیییت از کمک حدود  200دالری کمیسیییاریای عالی سیییازمان ملل در امور
پناهندگان مستفید شدهاند(وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان افغانستان.)1396 ،
1- Holzmann
)2- United Nation High Commissioner for Refugeees (UNHCR
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بنابر گزارشهای وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان از سیییال  1381تاکنون تعداد
زیادی از مهاجران با مدرک و بدون مدرک از کشییور ایران به کشییور بازگشییتهاند که در
جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول  -1آمار تخمینی بازگشتکنندگان از کشور ایران از سال 1381-1397
سال

دارای مدرک

فاقد مدرک

مجموعاً

 1381تا 1391

300000

2500000

2800000

1392

43800

155000

198800

1393

14766

324766

339532

1394

10000

590000

600000

1395

2259

436236

438495

1396

1202

462361

463563

1397

576838

ماخذ :کمیته اجرایی عودتکنندگان و بیجاشدگان افغانستان1397 ،

در سالهای اول روند بازگشت اختیاری به کشور به دلیل سرازیر شدن کمکهای مالی
بینالمللی بازار کار خوبی برای بازگشتکنندگان و غیربازگشتکنندگان وجود داشت .از
این رو ،یکی از عوامل اصییلی تمایل به بازگشییت در میان افراد ،یافتن و جسییتوجوی کار
بهتر بود ،اما از سال  1385به بعد ،وضعیت امنیتی کشور رو به وخامت گذاشت و گروههای
مخالف دولت از نو در والیات حاشیهای کشور قدرت گرفت؛ این وضعیت روی بازگشت
پناهندگان تاثیر گذاشت (عباسیشوازی و دیگران.)1395 ،
نمودار ( )2روند بازگشییت اختیاری مهاجران را از تمام کشییورهای جهان در بازه زمانی
 1381-1396نشان میدهد.
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2000000 1834541
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
761123
800000
514090
600000
372577
365410
274484112968 94556
400000
16995
475634
33733
54552 67962 38766 58460
200000
139804
0
1400

1390

1395

1380

1385

نمودار  -2روند بازگشت اختیاری مهاجران افغان از تمام کشورهای جهان ()1381-1396
ماخذ :کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد)2017 ،

روند بازگشت مهاجران که به صورت اختیاری و اجباری در بازه زمانی  1395-1381از
کشور ایران به افغانستان بازگشتهاند در نمودار ( )3نشان داده شده است.
اجباری

500000

اختیاری

400000
300000
200000
100000

1396

1394

1392

1390

1388

1386

1384

1382

0
1380

نمودار  -3روند بازگشت اختیاری و اجباری مهاجران افغان از کشور ایران () 1380-96
ماخذ :کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد 2012 ،2011 ،و 2016
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بنابر گزارش جدید سیییازمان بینالمللی مهاجرت ،1از اول ژانویه  2018میالدی تاکنون
تعداد  752هزار و  325تن از ایران و پاکسییتان به افغانسییتان بازگشییتهاند .مهاجران بازگش یته از
کشور ایران شامل  721هزار و  633تن است .این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال
گذ شته حدود  40در صد افزایش یافته ا ست .از مجموع مهاجران بازگ شته در این بازه زمانی
تعداد  12هزار و  965تن بدون اسییناد به صییورت اختیاری و یا اجباری از کشییور ایران از مرز
نیمروز (میلک) و هرات (ا سالم قلعه) بین  25نوامبر و اول د سامبر  2018که حدود  24در صد
کمتر از یک هفته قبل که حدود  17هزار و  31تن است ،میرسد .حدود  6درصد ( 817تن)
از مجموع مهاجران بازگشته از کشور ایران در این بازه زمانی از کمکهای سازمان بینالمللی
مهاجرت مستفید شدهاند (سازمان بینالمللی مهاجرت.)2018 ،
مهاجران افغان در سالهای گذشته از مرزهای ایران به صورت قانونی و غیرقانونی عبور
کرده تا در بازار کار ایران شغل پیدا کرده و از خانوادههای شان در افغان ستان حمایت کنند،
این در حالی است که در سالهای اخیر بازگشت از کشور ایران بهطور خاص افزایش بسیار
شدیدی نسبت به سالهای گذشته دارد؛ این وضعیت ناشی از مسایئل سیاسی و اقتصادی در
ک شور ایران از جمله کاهش ارزش پولی (ایران) ا ست .از آنجا که بی شتر کارگران افغان در
کارهای غیررسیییمی در بازار کار ایران فعالیت دارند در این اواخر تقاضیییا برای اینگونه
فعالیتها به شدت کاهش یافته است .همچنین بیشتر کارگران افغان به صورت ماهانه ،وجوه
پولی را برای خانوادههایشان به کشور افغانستان میفرستند .از این رو ،از وضعیت موجود در
کشور ایران ،بیشتر استانهای هرات ،بادغیس ،غور و فراه بهصورت مستقیم متاثر شده است.

 -7وضعیت بازار کار در افغانستان
تحلیل ارقام سر شماری و ضعیت زندگی در افغان ستان ن شان میدهد که بازار کار افغان ستان
تحت نگرانی قابل مالحظهای قرار دارد .تقریباً یک چهارم (حدود  24درصییید) نیروی کار
افغانستان بیکار هستند .کامال درک نادرستی است اگر فکر کنیم که بیکاری عالوه بر اینکه
تنها مشکل افغانستان است حتی ممکن است اساسیترین ،مشکل بازار کار افغانستان باشد؛
چراکه حداقل یکی از مهمترین مشیییکالت ،کیفیت بسییییار ضیییعیف کار موجود اسیییت به
طوریکه اکثرا بهرهوری پایین پرداخت پایین را در پی دارد .از مجموع نفوس دارای شغل،
)1- International Organization for Migration (IOM
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 20در صد آنها در و ضعیت کار ناکافی قرار دارند (نیاز به کار بی شتر دارند) .عالوه بر آن،
 80درصد تمام و ایف در ایل شغلهای آسیبپذیر قرار میگیرند که به واسطه خطر عدم
مصیونیت شیغلی و شیرایط ضیعیف کاری مشیخص میشیود 67 ،درصید و ایف در بخش
غیرکشییاورزی به شییکل اشییتغال غیررسییمی اسییت و تنها  13درصیید نفوس شییامل کار در
افغانستان را میتوان به حیث دارندگان شغل مناسب محسوب کرد .فرصتهای شغلی برای
جوانان اندک اسیییت به طوری که میزان بیکاری جوانان بسییییار زیاد بوده و به  31درصییید
میرسد .همچنین سطح بیکاری جوانان پسر نسبت به جوانان دختر پیشی گرفته است .عوامل
رشددهنده سریع نفوس که همواره در حال افزایش است و دستههای نفوس که به سن کار
میرسند نیز یک فشار مکاعف را بر بازار کار وارد میکند .میزان مشارکت عمومی نیروی
کار به نسبت پایین و در حد  54درصد است در حالی که نسبت ملی استخدام بر نفوس 41
در صد ا ست .این ارقام میر ساند که ن سبت به کل نفوس ،حجم منابع ب شری موجود جهت
تولید اجناس و خدمات کوچک بوده و مانع انکشاف اقتصادی بیشتر می شود .عامل اساسی
که باعث چنین ارقام پایین شده ،مشارکت بسیار ضعیف زنان در فعالیتهای اقتصادی است.
اشتغال در بخش زراعت بخش اعظم بازار کار افغانستان را مهار کرده است 44 :درصد تمام
اشتغال در بخش زراعت بوده و  43در صد تمام کارگران ،کارگران زراعتی هستند .اشتغال
در بخش صنعت به تناسب کل اشتغال در سطح پایین  18درصد باقی مانده است که نشان
میدهد گذار به سمت یک اقت صاد پی شرفته و متحرک هنوز هم در مرحله مقدماتی خویش
قرار دارد (اداره مرکزی احصائیه.)1395 ،

 -8روششناسی پژوهش
ت حقیق حاضییر از نوع کاربردی اسییت ،روش انجام تحقیق به صییورت میدانی و اسیینادی و
ابزار جمع آوری اطالعات در این تحقیق ،پرسییشیینامه اسییت .جامعه آماری مورد بررسییی،
مهاجران بازگشته به افغانستان از کشور ایران در بازه زمانی  1381-1396است که در این
ارتباط پر س شنامهها در بین آن ان توزیع و اطالعات مربوطه جمع آوری شده ا ست .البته از
اطالعات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان کشور افغانستان نیز استفاده شده است.
در پژوهش حاضییر حجم  415تن و روش نمونهگیری به صییورت تصییادفی سییاده اسییت.
جهت اندازه گیری مطلوب بودن سواالت پرسشنامه از معیار آلفای کرونباخ استفاده شده
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و مقدار آن  0/7است.
در این تحقیق برای آزمون فرضیییههای اصییلی تحقیق از آزمون  tتک نمونهای اسییتفاده
شد .برای آزمون فر ضیههای فرعی تحقیق از جداول توافقی 1و برای وجود رابطه از آزمون
کای دو 2اسییتفاده شیید .همچنین برای تخمین تاثیر مهاجرت بر نرخ اشیتغال از مدل الجیت
استفاده شد .در تحلیل دادههای جمعآوری

3

شده نرمافزارهای  R ،STATA ،SPSSو EXEL

به کار گرفته شد.

 -9معرفی مدل مورد استفاده در پژوهش
مدل مورد استفاده در این پژوهش به صورت رابطه ( )1تصریح میشود:
( )1

EMS = C + β1 EDLR + β2 SKD2i + β3 SKD3i + β4 SKD4i
+ β5 SKD5i + β6 AESOD6i + β7 TPID7i
+ β8 STD8i + U

 :EMSوضعیت مهاجران بازگشته از کشور ایران در بازار کار افغانستان
 :EDLRسطح سواد مهاجران بازگشته از کشور ایران

 :SKD2iمهارت فراگیری شده توسط مهاجران در بخش ساختمانی در کشور ایران
 :SKD3iمهارت فراگیری شده توسط مهاجران در بخش صنعت در کشور ایران

 :SKD4iمهارت فراگیری شده توسط مهاجران در بخش کشاورزی در کشور ایران
 :SKD5iمهارت فراگیری شده توسط مهاجران در بخش صنایع دستی در کشور ایران
 :AESOD6iمهیا بودن فرصتهای کسب آموزش و مهارت در کشور ایران
 :TPID7iنوع حرفه مهاجران در بازار کار کشور ایران

 :STD8iمدت اقامت مهاجران در کشور ایران
 :Uجمله پسماند

در این مدل  EMSمتغیر وابسییته و دارای دو سییطح اسییت؛ صییفر :شییرایط بیکار بودن و
1- Contingency Table
2- Chi-Square: χ2
3 -Logit
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یک :شرایط اشتغال در بازار کار افغانستان.

 -10آمار توصیفی نمونه
متغیر های اسییتفاده شییده در این مدل دراین قسییمت مورد بررسییی قرار میگیرد و فراوانی

هرکدام بیان میشود.
جدول  -2مشخصات نمونه مورد مطالعه
مشخصههای جمعیتی

سن

جنسیت
وضعیت تاهل

سطح سواد مهاجران

وضعیت شغلی مهاجران

حجم نمونه
ماخذ :یافتههای پژوهش

فراوانی

درصد فراوانی

 20-18سال

63

15/2

 25-21سال

156

37/6

 30-26سال

114

72/5

بیشتر از 30سال

82

91/7

مرد

330

97/5

زن

85

20/5

مجرد

168

4/5

متاهل

247

95/5

بیسواد

38

9/2

کمتر از سال 12

109

26/3

دیپلم

133

32

لیسانس

123

29/6

فوق لیسانس

11

2/7

دکترا

1

0/2

بیکار

42

10/1

کارگر ساده

165

39/8

محصل

93

22/4

کارمند دولت

80

19/3

کارمند موسسه

35

8/4

415

100
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جدول  -3متغیرهای استفاده شده از پرسشنامه در آزمون فرضیهها
فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از  5سال

137

33

بین  5تا  10سال

117

28

بیشتر از  10سال

161

39

نوع حرفه مهاجران در بازار

مزد بگیر

289

69

کار کشور ایران

خوداشتغال

126

29

کمتر از 50هزار تومان

206

49/6

بین  50تا  100هزار تومان

150

36/1

بین  100تا  150هزار تومان

38

9/2

بیش از  150هزار تومان

21

5/1

ساخت و ساز

146

35

مهارتهای فراگیری شده

کشاورزی

47

11

توسط مهاجران در بازار کار

خدمات

100

24

کشور ایران

صنایع دستی

49

12

صنعت

73

18

فرصت یا تهدید بودن

فرصت

290

70

مهاجرت به کشور ایران

تهدید

125

30

وضعیت زبانی

53

12/8

وضعیت اقتصادی

233

56/1

آموزش و فناوری

52

12/5

شغلی و شخصی

50

12

دالیل دیگر

27

6/5

قانونی بودن مهاجرت به

بلی

221

53/3

کشور ایران

خیر

194

46/7

وجوه ارسالی مهاجران از

بلی

262

63/1

کشور ایران به افغانستان

خیر

153

36/9

مهیا بودن کسب آموزش و

بلی

180

43/4

مهارت در کشور ایران

خیر

235

56/6

داشتن آموزش فنی و

بلی

116

28

خیر

299

72

متغیرهای مورد پپسشنامه
مدت اقامت مهاجران

میزان درآمد مهاجران در
بازار کار کشور ایران

انگیزه مهاجرت به کشور
ایران

حرفهای مهاجران قبل از
مهاجرت شان
ماخذ :یافتههای پژوهش
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از میان انگیزههای مهاجرتی مطرح شده ،انگیزه وضعیت اقتصادی با  56/1درصد از کل
نمونه انگیزه مهاجرتی با بیشیییترین فراوانی اسیییت .برای تعمیم نتایج به جامعه و بررسیییی

معنیداری تفاوت دلیل اقتصادی مهاجران برای مهاجرت از آزمون  χ2استفاده شده است.
جدول  -4آزمون معنیداری دلیل اقتصادی مهاجرت 𝟐𝛘
احتمال

درجه آزادی

آماره آزمون

0/000

4

410/344

ماخذ :یافتههای پژوهش

همانطوری که در جدول ( )4نشییان داده شییده مقدار احتمال کمتر از  0/05اسییت که به
این معنی اسیییت که در سیییطح خطای  5درصییید اختالف معنیداری بین دلیل اقتصیییادی
مهاجرت و دالیل دیگر مهاجرت وجود دارد.

 -11آزمون فرضیهها
یکی از و ایف هر تحقیق ،آزمون فر ضیههای ا ست که آن تحقیق بر آن ا ستوار ا ست .در
این تحقیق به بررسی تاثیر مهاجرت بر آموزش و مهارتهای کاربردی نیروی کار افغانستان
طی سالهای  1381-1396پرداخته شده و در ادامه به برر سی آزمون فر ضیهها و نتایج این
آزمونها پرداخته شده است.

 -1-11نتایج آزمون پژوهش
فرضیه اول :مهاجرت به کشور ایران روی مهارتها و آموزشهای کاربردی و قابل استفاده
برای مهاجران افغانستان اثر مثبت و معنیداری دارد.
همانطور که در جدول ( )5مشیییاهده میشیییود با توجه به اینکه مقدار احتمال کمتر از
 0/05بوده و در سطح خطای  5درصد است ،فرضیه کاربردی بودن مهارتها و آموزشهای
فراگرفته شده توسط مهاجران افغانستان در بازار کار کشور ایران پذیرفته میشود.
جدول  -5نتایج آزمون  tتکنمونهای
فاصله اطمینان  95درصد
0/40
ماخذ :یافتههای پژوهش

0/24

احتمال

درجه آزادی ( (df

آماره t

0/000

414

7/977
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فر ضیه دوم :مهاجرت به ک شور ایران روی نرخ ا شتغال افراد بازگ شت داده شده در ک شور
افغانستان اثر معنیداری دارد.
جدول  -6نتیجه مدل الجیت
Variable
C

Coef.
-5/3470

Std. Err.
0/6515

Z
- 8/21

P>z
0/000

EDLR

1/3830

0/3530

7/87

0/000

SKD2i

- 1/300

0/3530

- 3/68

0/000

SKD3i

-1/2455

0/4024

-3/09

0/002

SKD4i

-1/3648

0/5030

- 2/71

0/007

SKD5i

- 1/2511

0/4481

- 2/79

0/005

AESO

0/5993

0/2658

2/24

0/025

TPI

0/5593

0/2693

2/08

0/038

ST
ماخذ :یافتههای پژوهش

0/6255

0/2913

2/15

0/032

مقدار  χ2در این تابع  133/28بوده و از لحاظ آماری معنیدار است .از این رو ،میتوان
گفت که متغیرهای این تابع از لحاظ آماری قابل اتکاء است.
در جدول  6نتایج مدل ن شان میدهد تمام ضرایب از لحاظ آماری معنیدار ه ستند .در
ق سمت تف سیر نتایج میتوان گفت ،در صورت ثابت بودن سایر عوامل یک واحد افزایش
در میزان سطح سواد در دوران مهاجرت منجر به احتمال  2/242درصد شانس شاغل شدن
در بازار کار افغان ستان می شود .در ق سمت تف سیر مهارت فراگیری شده میتوان ا هار کرد
که تمام مهارتهای فراگیری شیییده از لحاظ آماری معنیدار بوده ،اما اثر منفی روی میزان
شاغل شدن در بازار کار افغان ستان دارد؛ این مورد میتواند نا شی از باال بودن نرخ بیکاری
باالی  20در صد در بازار کار افغان ستان با شد .فر صت آموزش و مهارت در بازار کار ایران
از لحاظ آماری معنیداری بوده و در صورت ثابت بودن سایر شرایط یک واحد افزایش در
میزان فرصیییت های آموزش و مهارت در کشیییور ایران موجب  0/599افزایش در احتمال
اسییتخدام در بازار کار افغانسییتان میشییود .نوعی حرفه مهاجران در بازار کار ایران از لحاظ
آماری معنیدار بوده و در صورت ثابت بودن سایر شرایط یک واحد افزایش در نوع حرفه
موجب  0/559افزایش دراحتمال اسییتخدام در بازار کار افغانسییتان میشییود .همچنین مدت
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اقامت مهاجران در بازار کار ایران از لحاظ آماری معنیدار بوده و یک واحد افزایش در
مدت اقامت در کشور ایران سبب احتمال  0/625درصد برابر شدن شانس استخدام در بازار
کار ایران میشود.
با توجه به اثر نهایی مدل الجیت مشیخص میشیود که همه متغیرها به صیورت یکجایی
سییبب باال رفتن احتمال  0/192درصیید شییانس اسییتخدام در بازار کار افغانسییتان میشییود.
همچنین با توجه به اینکه  p_valueهمه متغیرها کمتر از سطح خطایی  5درصد است ،فرضیه
پژوهشییی مبنی بر اینکه مهاجرت به ایران روی نرخ اشییتغال افراد بازگشییت داده شییده در
کشور افغانستان اثر معنیداری دارد ،مورد تایید قرار میگیرد.

 -2-11نتایج آزمون پژوهش
فرضیه اول :بین نوع حرفه مهاجران و میزان درآمد آنها در بازار کار ایران ارتباط وجود دارد.
همانطور که در جدول ( )7مشیییاهده میشیییود با اسیییتفاده از آزمون کای-دو ،مقدار
احتمال کمتر از  0/05ا ست که بدین معنی ا ست که در سطح خطای  5در صد بین دو متغیر
نوع حرفه و میزان درآمد ارتباط وجود دارد.
جدول  -7نتیجه آزمون همبستگی
احتمال

درجهآزادی

آماره پیرسون-کای دو

00/00000

3

27/579

ماخذ :یافتههای پژوهش

فرضیه دوم :قانونی بودن روند مهاجرت به کشور ایران بر فراگیری مهارتها و آموزشهای
نیروی کار افغانستان تاثیر دارد.
همانطور که از جدول ( )8مشخص است با توجه به مقدار احتمال کمتر از  0/05بوده و
و χ2 = 4/240در سطح خطای  5در صد ا ست ،همب ستگی بین دو متغیر مبنی بر تاثیرگذار
بودن مهاجرت قانونی بر افزایش مهارت ها و آموزش نیروی کار افغانسیییتان در بازار کار
ایران معنیدار است.

 84تاثير مهاجرت بر آموزش و مهارتهاي نيروي کار افغانستان...:

جدول  -8نتیجه آزمون همبستگی
احتمال
0/039

درجهآزادی

آماره پیرسون-کای دو

1

4/240

ماخذ :یافتههای پژوهش

فرضیه سوم :بین نوع مهارت فراگیری شده و نیاز به آموزش قبل از مهاجرت برای اینکه در
این مهارتها در بازار کار ایران موفقتر بود ،ارتباط وجود دارد.
جدول  -9نتیجه آزمون همبستگی
احتمال

درجهآزادی

آماره پیرسون-کای دو

0/156

4

6/644

ماخذ :یافتههای پژوهش

ه مان طور که در جدول ( )9مشییییا هده می شیییود م قدار احت مال کمتر از  0/05و
 χ2 = 6/644در سییطح خطای  5درصیید اسییت که بیانگر آن اسییت که همبسییتگی بین دو
متغیر نیاز به آموزش قبل از مهاجرت در کشور مبدا به منظور موفق بودن در بازار کار کشور
مقصد ،رابطه معنیداری وجود ندارد.
فر ضیه چهارم :دا شتن پی شینه مهارتی روی نوع مهارت فراگیری شده تو سط مهاجران افغان
در بازار کار ایران اثرگذار است.
جدول  -10نتیجه آزمون همبستگی
احتمال

درجهآزادی

آماره پیرسون-کای دو

0/268

4

5/192

ماخذ :یافتههای پژوهش

ه مان طور که در جدول ( )10مشییییا هده می شیییود م قدار احت مال کمتر از  0/05و
 χ2 =5/192در سطح خطای  5در صد است که بیانگر آن است که همب ستگی معنیداری
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.
بنابر آمار و یافتههای اداره مرکزی احصییائیه افغانسییتان ،وجوه ارسییالی توسییط کارگران
مهاجر افغان از خارج از کشییور به خانوارهایشییان سییاالنه ،حدود  1/7درصیید تولید ناخالص
ملی کشور است .همچنین به دلیل اینکه کارگران از راههای غیررسمی (سیستم حواله پول)
بی شتر ا ستفاده میکنند ،ممکن ا ست اداره اح صائیه مرکزی افغان ستان این رقم را پایینتر از
ارزش واقعی آن برآورد کرده باشد (بانک جهانی.)2018 ،
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
توجه به وجوه ارسالی توسط مهاجران به کشور افغانستان مورد بررسی قرار میدهیم .نمودار
( )4سهم افراد در نمونه را که دارای وجوه ارسالی به کشور بوده ،نشان میدهد.

 63/1درصد

 36/9درصد

بلی

خیر

نمودار  -4وجهه ارسالی توسط مهاجران
ماخذ :یافتههای پژوهش

جدول  -11نتیجه آزمون کای دو
احتمال

درجهآزادی

آماره کای دو

0/000

1

28/629

ماخذ :یافتههای پژوهش

همانطور که در نمودار ( )4مشییاهده میشییود 63/1 ،درصیید مهاجران بازگشییته از ایران
ا هار کردهاند که وجوه را به ک شور افغان ستان ار سال میکردند .همچنین با توجه به آزمون
کای دو مقدار احتمال کمتر از  0/05اسیت درسیطح خطای  5درصید مهاجرت باعث ورود

 86تاثير مهاجرت بر آموزش و مهارتهاي نيروي کار افغانستان...:

پول به اقتصییاد کشییور افغانسییتان شییده و در نتیجه مهاجران برای کشییور افغانسییتان درآمدزا
هستند ،تایید میشود.
فرضیییه شییشییم :مهاجران بازگشییته از کشییور ایران از مهارت و فنی که در دوران مهاجرت
آموختهاند ،رضایت دارند.
جدول  -12آزمون  tتک نمونهای
2/5
فاصله اطمینان  95درصدی
0 /4

0/23

= Test Value

احتمال

درجه آزادی ( (df

آماره t

0/000

414

6/921

ماخذ :یافتههای پژوهش

همانطور که در جدول ( )12مشاهده می شود مقدار احتمال کمتر از  0/05است؛ از این
رو ،فرضیییه پژوهشییی مبنی بر رضییایت مهاجران از مهارت و فنی که در دوران مهاجرت به
کشور ایران آموختهاند ،تایید میشود.
فرضیییه هفتم :رضییایت از مهاجرت به کشییور ایران روی موافقت آنها نسییبت به مهاجرت
دوباره به ایران موثر است.
جدول  -13نتیجه آزمون همبستگی
احتمال

درجهآزادی

آماره پیرسون-کای دو

0/003

1

9/045

ماخذ :یافتههای پژوهش

همانطور که در جدول ( )13مشیییاهده میشیییود مقدار احتمال کمتر از  0/05اسیییت و

 χ2 = 9/045در سطح خطای  5در صد است که بیانگر آن ا ست که همب ستگی معنیداری
بین دو متغیر ر ضایت از مهاجرت به ایران و ت صمیم به مهاجرت دوباره به ایران وجود دارد،
موافقت با مهاجرت دوباره به ایران تایید میشود.
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 -12جمعبندی و نتیجهگیری
نتایج حا صل از تجزیهوتحلیل دادههای پر س شنامه و مطالعات انجام شده حاکی از آن ا ست
که مهاجرت به کشیییور ایران بر آموزش و مهارت های نیروی کار افغانسیییتان اثر مثبت و
معنیداری داشته است؛ از این رو ،فرضیه اصلی اول تحقیق تایید میشود.
نتایج آزمون مدل الجیت ن شان میدهد سطح سواد مهاجران بازگ شته از ک شور ایران،
مهارت فراگیری شده در بخشهای ساختمان ،صنعت ،کشاورزی ،صنایع دستی ،مهیا بودن
فرصتهای کسب آموزش و مهارت در کشور ایران برای مهاجران ،نوع حرفه مهاجران در
بازار کار کشیییور ایران ،مدت اقامت مهاجران در کشیییور ایران بر نرخ اشیییتغال مهاجران
بازگشییته از کشییور ایران در بازار کار کشییور افغانسییتان اثری معنیداری دارد؛ از این رو،
فرضیه اصلی دوم تحقیق مورد تایید قرار میگیرد.
نتایج تحقیق نشییان میدهد که نوع حرفه اکثر مهاجران افغانسییتان در بازار کار کشییور
ایران از نوع مزدبگیر بوده که میزان درآمد آنها ن سبت به افراد خود ا شتغالزا در بازار کار
به مراتب پایینتر اسیییت و از لحاظ آماری بین درآمد مهاجران و نوع حرفه آنان رابطه
معنیداری وجود دارد .از دید مهاجران بازگشییته ،مهاجرت آنها به کشییور ایران فرصییت
بوده که بیشییتر از فرصییتهای کسییب درآمد پولی ،کسییب مهارتهای فنی در بازار کار و
فرصت کسب آموزش و سواد استفاده کرده و از لحاظ آماری معنیدار است.
در نمونه مورد مطالعه  46/7درصیید مهاجران بازگشییته به شییکل غیرقانونی در بازار کار
کشیییور ایران فعالیت داشیییته اند .همچنین بین روند مهاجرت قانونی و فراگیری آموزش و
مهارت رابطه معنیداری وجود دارد و فرصیییت های آموزش و مهارت برای مهاجرانی که
بهصورت قانونی مهاجرت کردهاند بیشتر مهیا بوده است.
نتایج تحقیق نشییان میدهد مهاجرت به کشییور ایران برای مهاجران افغانسییتان درآمدزا
بوده و همه سییاله مبالغ پولی قابل توجهی 1را به کشییور خود ارسییال میکنند .همچنین اکثر
مهاجران از مهارتی که در دوران مهاجرت آموختهاند ،رضیییایت داشیییته و تمایل دوباره به
مهاجرت به کشور ایران را دارند که از لحاظ آماری معنیدار است.
با اطالعاتی که از این تحقیق بهدست آمده موارد زیر را میتوان مورد توجه قرار داد:
 -1در این خصوص رقم دقیقی یافت نشد.

 88تاثير مهاجرت بر آموزش و مهارتهاي نيروي کار افغانستان...:

 -1مهاجرین دارای مهارتهای مرتبط با بازار کار ایران بهراحتی و از ابتدا امکان بهدسیییت
آوردن شغل مرتبط را خواهند دا شت .بنابراین ،با به ا شتراک گذاردن این اطالعات و نیز با
کسییب آموزش مهارتی مرتبط ،قبل از مهاجرت به ایران امکان کسییب درآمد برای ایشییان

افزایش مییابد .

 -2با توجه به آثار مثبت مهاجرت در کسیییب مهارت و در نتیجه کسیییب درآمد ،پیشییینهاد
می شود با شنا سایی فر صتهای شغلی از طرف نیروی کار ایرانی ،جایگزینی با نیروی کار
ایرانی صورت گیرد .
 -3با توجه به مهارتهای کسب شده در دوران مهاجرت انتظار بر این است که نیروی کار
برگشته بتواند کسبوکار خود را راه بیندازد .بنابراین ،تسهیل فکای کسبوکار در کشور
افغانستان میتواند بر سرعت شکل گیری کسبوکارهای جدید بیفزاید .
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