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 چكیده
آن دسدته از  . ین کشورهای پذیرای مهاجران و پناهندگان افغدانی اسدت  تر مهمایران یکی از 

که با هدف ورود  جوان در سن کار هستندمردان تر  بیش ،اندافغانی که وارد ایران شده مهاجران
بده صدورن   هدا   آن ن افغانی که اکثریت قابل توجهمهاجرا. انددهبه بازار کار به ایران مهاجرن کر

سدواد و غیدر مداهر    بدی  هعمدد به طور اند، غیرقانونی و بدون داشتن مجوز رسمی وارد ایران شده
در این مطالعه، با اسدتفاده از  . مشغول به کارند ی سادهکارگر چون ابتدایی همبوده و در مشاغل 

هدای تدوزیعی   گرنجری در قالب ی  الگوی خودبازگشتی بدا وقفده   علّیتو  جمعی همهای آزمون
(ARDL) ی بدرداری و ی  مدل تصحیح خطا (VECM) علّدی میدان متغیرهدای ندرخ     ی  ه، رابطد

 1222-1262ی ها سالن، طی افغانی در ایرا مهاجرانبیکاری، متوسط دستمزد حقیقی و تعداد 
مددن، مهداجرن   در کوتداه کده  دهد نشان می دست آمده بهنتایج . مورد بررسی قرار گرفته است

. هدا نیسدت   باشد ولی نرخ بیکاری علّیت گرنجر مهداجرن آن  افاغنه علّیت گرنجر نرخ بیکاری می
در ایدران   افغدانی  مهداجران تعدداد  و نرخ بیکداری   ی علّیت دوطرفه میان ی  رابطه در بلندمدن
متوسدط   بده افغدانی   مهداجران تعدداد   ی علّیدت از  هرابطد از سوی دیگر، در بلندمدن . وجود دارد

، حقیقدت در . ور وجود ندارد ولی این ارتباط در جهت عکدس برقدرار اسدت   دستمزد حقیقی کش
ندمددن  مددن و بل  افغانی در بازار کار، نرخ بیکاری ایران را در کوتداه  ی مهاجران هحضور گسترد

در  چندین  هدم . ستمزد حقیقی کشور نداشته استداری بر متوسط دمعنی تأثیرافزایش داده، اما 
  .دهندواکنش نشان میبازار کار در ایران  و شرایطافغانی بر عملکرد  بلندمدن، مهاجران

 JEL: J6, F41, O11, O14, O24بندی طبقه
 علّیت گرنجرافغانی، نرخ بیکاری، دستمزد حقیقی،  مهاجران: هواژکلید 
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 مقدمه -2
ی مختلدف بدوده و بده دنبدال     هدا  قددرن رقابدت  ی  هعرصد  هدا  سدال کشور افغانسدتان  

مردم خدود بده   ی  هاوضاا داخلی، شاهد مهاجرن گسترد تأثیری جهانی و تحت ها دخالت
مذهبی، فرهنگدی و  اما وجود مرز مشتر  طوالنی و اشتراکان  ،خارج از کشور بوده است

افغدانی   مهداجران ی از زیادورود تعداد  سببزبانی بسیاری از مردم افغانستان با ایرانیان، 
و  مهداجران ایران بعد از پاکستان، دومین کشدور پدذیرای    که طوری به ،به ایران شده است

ای طدوالنی دارد،  بده ایدران سدابقه    ها افغانهر چند مهاجرن . باشدپناهندگان افغانی می
در ابتدا تصور . شوروی اتفاق افتاده استی  هاین مهاجرن بعد از حملی  هی عمدها جریان
ی هدا  نابسدامانی اسدتمرار  ولی به دلیل  ها در ایران کوتاه باشد، آن شد که دوران اقامتمی

، مهداجران افغدانی در ایدران    افغانسدتان  کشدور  و رکود و توقف رشد اقتصادی در سیاسی
به بدیش   ها سالافغانی در بعضی  مهاجرانطب  اعالم سازمان ملل، تعداد . دگار شدندمان
نیروی کار جوانی هستند کده بدا   تر  بیشافغانی  مهاجران. میلیون نفر رسیده است 282از 

پدایین بدودن سدطح     دلیدل  به مهاجراناین . دانیافتن شغل وارد بازار کار ایران شدههدف 
کارفرمایان نیز . به کارگری و انجام مشاغل ساده مشغولندتر  شبیشان تحصیلی و مهارتی

تر این کدارگران نسدبت بده کدارگران     کوشی و حضور منظم دلیل دستمزد پایین، سخت به
 . دهندرا در اولویت استخدام قرار میها  آن ایرانی،

ده کدر مهدم را ایجداد    لؤاسد افغانی در بازار کار ایدران دو   ی مهاجران هحضور گسترد
افغانی در ایران بر عملکرد و شرایط بدازار کدار    مهاجرانآیا حضور که  ایناول  سؤال. است
افغانی به عملکرد و شرایط بدازار کدار    مهاجرانآیا که  ایندوم  سؤالگذار بوده است؟ تأثیر

بده   فدوق، در ایدن مقالده    نسدؤاال  دهند؟ با هدف یافتن پاسخ بده یایران واکنش نشان م
علّی میان متغیرهای ندرخ بیکداری، متوسدط دسدتمزد حقیقدی و تعدداد       ی  هبررسی رابط
بدین منظدور، ابتددا ارتبداط میدان ایدن متغیرهدا از        .پردازیممی افغانی در ایران مهاجران

انجدام گرفتده در ایدن    سپس مطالعان تجربدی   ر گرفته ودیدگاه تئوریکی مورد بح  قرا
 مهداجران ورود ی  هی گذرا بده تاریخچد  در بخش بعدی، پس از نگاه. دگرد مرور می زمینه

ی  ههدای سداالن  ، بدا اسدتفاده از داده  هدا  آن افغانی به ایران و وضدعیت تحصدیلی و شدغلی   
گرنجدری در قالدب ید  الگدوی      علّیدت و  جمعدی  هدم هدای   و انجام آزمون 1262-1222

به بررسی ، (ECM)و ی  مدل تصحیح خطا  (ARDL)های توزیعی خودبازگشتی با وقفه
آمدده   دسدت  بده علّی میان متغیرهدای مدذکور و تجزیده و تحلیدل نتدایج      ی  هرابطتجربی 
 .شودگیری ارائه میخالصه و نتیجهدر نهایت،  خته وپردا
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 مبانی نظری -2
امدا  . دهد قرار می و بازار کار را تحت تأثیرنیروی کار را تغییر ی  عرضه مهاجران،ورود 

عللی غیر از افزایش تقاضا برای نیدروی   کارورود مهاجران و افزایش نیروی  که صورتیدر 
و در نتیجه کاهش دستمزدها را به دنبال خواهد  زا برونافزایش بیکاری  ،کار داشته باشد

، مهداجران قانونی بودن صادی کشور میزبان، قانونی یا غیرالبته بسته به شرایط اقت. داشت
کشدور میزبدان، اثدران    شدان بدا شدرایط     میدزان انطبداق  چنین  همو ها  آن سطوق مهارتی

در  مهداجران اگدر  . (Hanson 2002) باشدد مهاجرن در بازار کار کشور مقصد متفاون می
سطوق مهارتی مختلف جانشین خوبی برای بومیان باشند، در بدازار کدار بدا نیدروی کدار      

نیروی کار ی  عرضهربوده و با افزایش ها  آن کنند و در نتیجه مشاغل را ازبومی رقابت می
مکمدل   مهداجران در صدورتی کده    ،دیگدر  از سدوی . دهندد دستمزدها را کاهش میسطح 

تواند در اثدر  چنین سطح دستمزدها، می ومیان و همنیروی کار بومی باشند، اشتغال کل ب
ی هدا  گدروه و بومیدان در داخدل    مهداجران اما اگر  (Borjas 2005). مهاجرن افزایش یابد
نیدروی کدار در اثدر    ی  عرضده ن افدزایش  صدور  باشدند، در ایدن    نداقض مهارتی جانشدین  
. ی را که از قبل در کشور میزبان اقامت دارند متدأثر خواهدد کدرد   مهاجرانمهاجرن، ابتدا 
جدیدد بدر روی دسدتمزدهای     مهداجران آور ورود گرفته، اثران زیانانجام طب  مطالعان 

 (Dustman 2008). اساسی استها  آن قبلی، به علت قدرن جانشینی باالی مهاجران

باشدد، از طرید    البته بعضی از کشورها که هدفشان ثابت نگه داشتن دستمزدها مدی 
بده تعددیل    2و تغییدر در تکنولدوژی تولیدد    3تغییر در ترکیب محصولچون  همیی ها روش

قابل ذکر است که مطالعان تجربی انجام شده به اهمیدت تغییدر در   . پردازندمهاجرن می
اضدافه   نیدروی کدار  درصدد   41اند که بدیش از  و نشان دادهتکنولوژی تولید تأکید داشته 

 . ,Slaughter 2002) (Lewis 2004 شده به بازار کار از این طری  قابل جذح هستند

 

 

1- Imperfect substitute 

واحددهای   ین کاالهدا، پردازند که در امر تولید اتر به تولید کاالهایی می در این روش، صنایع کشور مقصد بیش -3
بدرای  . ی نسبی آن در اثر مهاجرن باال رفتده اسدت   کنند که عرضهاز نیروی کاری استفاده می تولیدی به شدن

 .مراجعه شود Rybczynskiو  Gaston ،Nelsonتر به  مطالعه بیش

تری  شکنند که تمرکز بیزا ی  تکنولوژی تولیدی را انتخاح می در این روش، صنایع کشور مقصد به طور درون -2

 ی مطالعه ه منظورب. ی نسبی آن در اثر مهاجرن باال رفته است در استفاده از نیروی کاری داشته باشد که عرضه
 .مراجعه شود  Lewis, Doms (2006) و   Lewis  ،Beaudry (2006) (2005) تر به  بیش
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در . باشدد دن نیز متفاون مدی ممدن و بلندبازار کار، در کوتاه ورود مهاجران براثران 
بهینده از نیدروی    ی اسدتفاده  بدرای فیزیکی ثابت و زمان مورد نیداز  ی  سرمایهمدن، کوتاه

مدن، فرض تحر  انواا مختلدف سدرمایه   اما در بلند. محدود است مهاجرانانسانی برای 
تواند در صورن نیداز از بخشدی بده    فیزیکی میی  سرمایه که طوری بهپذیرفته شده است؛ 

این امکان فراهم اسدت   مهاجرانمدن، برای  در بلندچنین  هم. بخشی دیگری انتقال یابد
انسانی خویش را از طری  باال بردن سطح تحصیالن و کسب مهارن زبدانی  ی  سرمایهکه 

، سدوی دیگددر از .Dustmann 2008)&(Greenwood, Dowell 1986افدزایش دهندد   
 ی کشور میزبدان دوره  چه چنان. وضعیت اقتصادی کشور میزبان بسیار تعیین کننده است

نده تنهدا جدای نیدروی کدار بدومی را تند          مهاجراند، ورود کنجربه رون  اقتصادی را ت
 چده  چندان بلکه برخی نیازها و کمبودهای مهارتی را هم بر طرف خواهد نمود و  ،دکن نمی

دستخوش مشدکالتی اساسدی در    مهاجراناقتصاد این کشور با رکود مواجه باشد، با ورود 
اقتصاددانان بر ایدن باورندد کده    . هد شدبازار کار شده و اشتغال کارگران بومی تهدید خوا
متفداون از اثدران آن در کشدورهای بدا      ،اثران مهاجرن در کشورهای بدا اشدتغال کامدل   

در کشورهایی که بدا بیکداری سداختاری دسدت بده گریبدان       . باشدبیکاری ساختاری می
  (Borjas 2003).گیردهستند، یافتن شغل پاداشی است که به نیروی کار مهاجر تعل  می

 

 مروری بر مطالعات تجربی -9
ی خدود از آزمدون علّیدت گرنجدر بدرای بررسدی        ، در مطالعه(1162)  ویترس و پوپ

-1163های  ارتباط میان مهاجران وارد شده به استرالیا و نرخ بیکاری این کشور در سال
بدا  ی علّی از مهاجرن بده بیکداری    ها در پیدا کردن رابطه اند؛ اما آناستفاده کرده 1126

هدای فصدلی   ، بدا اسدتفاده از داده   ، مار و سدیکلوس 1112در سال . شکست مواجه شدند
ایشدان در  . اند ای را با همین روش برای کانادا انجام داده، مطالعه1143-1113های  سال
، تغییدر در سدطح   1186اندد کده تدا قبدل از سدال       ی خود به این نتیجده رسدیده   مطالعه

، 1186ا تحدت تدأثیر قدرار ندداده اسدت؛ امدا بعدد از سدال         مهاجرن، نرخ بیکاری کانادا ر
، شدان و  1111در سدال  . اندد داری بر روی نرخ بیکاری کانادا داشدته مهاجران تأثیر معنی

نیز از آزمون علّیت گرنجری اسدتفاده کدرده و کدار مشدابهی را بدرای      ( 1111)  همکاران
ی علّدی از مهداجرن بده     سدتند رابطده  این محققان، نتوان. اند استرالیا و نیوزلند انجام داده

 

 

1- Withers and Pope 

2 - Marr and Siklos 
3- Shan and et. al 
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بدر اسداس روش علّیدت    ( 3111)  کونیدا ی  همطالعد بیکاری را پیدا کنند، در حدالی کده   
ی  ، در کشدور اسدترالیا ید  رابطده    1161-1116ی  دهدد کده در دوره   گرنجری نشان می
 .طرفه و منفی از تعداد مهاجران به نرخ بیکاری وجود داشته است علّیت گرنجری ی 

مهاجرن، بیکاری،  هایمیان متغیر ی علّی هرابط ،خودی  ه، در مقال(3113)  گراس
ی با انجام آزمون و. ه استنرخ مشارکت و دستمزد حقیقی را مورد بررسی قرار داد

بلندمدن بلندمدن متغیرها در ی  هبه رابط ،وهانسون و جوسیلیوسجمعی به روش ی هم
ی  هکه در بلندمدن رابط ه استنشان دادتصحیح خطا  مکانیزماستفاده از  پی برد و با
قانونی و  مهاجران که طوری به. میان مهاجرن و نرخ بیکاری وجود داردطرفه  علّیت ی 
محق  در این مطالعه، . شوندافزایش نرخ بیکاری در بلندمدن می سببغیرقانونی 

ت دست نرخ بیکاری و نرخ مشارک مدن از مهاجرن بهی علّیت کوتاه بطهراوجود ی   به
از نرخ مشارکت  تر کمنرخ بیکاری را  مهاجران ،مدن فاون که در کوتاهبا این ت یابد، می

 .  دهندافزایش می
میددان  ی علّددی هبده بررسددی رابطد   ،خددودی  هنامدددر پایدان  ،(3112)  ایسددالماسددول  

وی . ه اسدت و مهاجرن در کشور کاندادا پرداختد  یرهای نرخ بیکاری، دستمزد حقیقی متغ
ی هدا  سدال های فصدلی  و با استفاده از داده( 3113)روش گراس ی  هخود را بر پایکه کار 
طرفده و   ای دوکه در بلندمدن رابطده  ه استبه این نتیجه رسید ،انجام داد 3113-1146

ای بین این دو متغیر مدن رابطهولی در کوتاه ،منفی میان مهاجرن و بیکاری وجود دارد
 . باشدبرقرار نمی
ی علّی میان متغیرهای تولید، مهاجرن و  ، با هدف بررسی رابطه(3112)  فریدون

جمعی یوهانسون و مکانیزم تصحیح خطا استفاده کرده  بیکاری در فنالند، از آزمون هم
اختصا  داده، به این نتیجه  1161-3111های  ی خود را به سال وی که مطالعه. است

به تولید و نرخ بیکاری وجود دارد؛ ولی ی علّیت از مهاجرن  رسیده است که ی  رابطه
، کار مشابهی را برای 3112فریدون در سال . باشداین ارتباط در جهت عکس برقرار نمی

است  (GDP)نروژ انجام داده و به این نتیجه رسیده که مهاجرن، علّیت گرنجر تولید 
 . باشدولی علّیت گرنجر نرخ بیکاری نمی
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 1161-1112ی  هبدرای کشدور کاندادا و دور   ای را مطالعده  3112سدال   درکه گراس 
مدن دسدت  میان مهاجرن و بیکاری در کوتاهطرفه  ی علّیت ی  هبه ی  رابط ه،انجام داد
  با ایدن  شوند؛افزایش نرخ بیکاری می سببمدن در کوتاه مهاجرانکه  هو بیان نمود هیافت

 گدراس بدا توجده بده    . هندد دبه نرخ بیکاری کانادا واکنش نشان نمدی  مهاجرانحال، این 
دست آورد، اظهار داشت کده   بهمیان مهاجرن و دستمزد حقیقی  ای کهطرفه ی ی  هرابط

و  مهداجران مکمدل بدودن   دارندد کده    ثر مثبتی بر روی دستمزد حقیقی کاناداا مهاجران
دهدد کده   طرفده نشدان مدی    ی ید   ایدن رابطده  که  در حالی. رساندبومیان را به اثبان می

در آخدرین   .باشدند نمدی به این کشور مهاجرن ی  کنندهعامل تعیین ر کاناداد دستمزدها
ی  هبه بررسدی رابطد  ای ، در مطالعه(3118) ی انجام گرفته در این زمینه، فریدون مطالعه

 وی. ه اسدت درآمد سرانه و بیکاری در کشور سوئد پرداخت مهاجرن، متغیرهای علّی میان
و روش  ARDL جمعدی  هدم ، از آزمدون  1161-3112ی هدا  سدال خود برای ی  هدر مطالع

بلندمددن بدین متغیرهدا و    ی  هبرای آزمون وجود رابط (VECM)تصحیح خطای برداری 
ارتبداط   جمعدی  هدم آزمدون  . کرده استاستفاده ها  آن میان ی علّی هتشخیض جهت رابط

 علّیتمون نتایج آز. دده میمورد تأیید قرار در بلندمدن میان متغیرهای مورد بررسی را 
وجدود  دوطرفه میان مهداجرن و درآمدد   ی  هکه در بلندمدن رابط ه استنشان داد گرنجر
بوده و از بیکاری به مهداجرن برقدرار   طرفه  ی ولی ارتباط میان مهاجرن و بیکاری  دارد؛
 . باشدمی

 

 افغانی در بازار کار ایران مهاجرانحضور  -8
ایران بده زمدان اشدغال افغانسدتان توسدط       ها به تر مهاجرن افغان از نظر تاریخی بیش

هدایی از  کده در برهده   طدوری  بده . گرددنیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی ساب  برمی
ولی بعد از خدروج  . میلیون نفر رسید 282زمان تعداد مهاجران افغانی در ایران به بیش از 

بده کشدور خدویش    هدا   دلیل سرنگونی دولت کمونیستی، صدها هزار نفر از آن نظامیان به
درگیدری مجاهددان   )های داخلدی  اما این بازگشت، با شروا خشونت و ناآرامی. بازگشتند

هدا   های داخلی، موج جدیدی از مهاجرن افغانجن . متوقف شد( افغانی با دولت مرکزی
ایدن افدراد در ایدران بدا عندوان پناهنددگان       (. 1264محمودیدان  )به ایران را موجب شدد  

میلیدون افغدانی    182، در حدود 1281با سقوط دولت مرکزی در سال . بندی شدند طبقه
هدا بده ایدران بعدد از بده قددرن رسدیدن         موج بعدی مهاجرن افغان. از ایران خارج شدند
در این دوره، تغییر رفتار دولدت ایدران   . اتفاق افتاد 1261تا  1282های  طالبان طی سال
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اگر چه این مسئله سدبب  . کشور شد در پذیرش پناهندگان سبب افت تعداد مهاجران به
کیلومتر مرز مشدتر  دو کشدور از طرید  قاچداق      121ها از  شد تا عبور غیرقانونی افغان

 . ی پیدا کندتر بیشانسان رون  
شهرهای در  ی سواد و غیرماهر بوده و در حاشیهبی هعمدطور  بهافغانی  مهاجران

و در شمال  ها گاوداری، ها مرغداری ،ها بری سن  چون همحال توسعه در مراکز اقتصادی 
 مهاجران .و در مناط  شهری مشغول کارهای ساختمانی هستند ها بری چوحکشور در 
ناگزیرند  اند،تر به شکل غیر قانونی و بدون داشتن مجوز وارد ایران شده که بیش افغانی

ی گریز از برا کارفرمایان نیز. ایین انجام دهندکه کارهای دشوار را با دستمزدهای پ
  .کنندین هزینه استخدام میتر کمرا با  ها کاری و بیمه، آناضافه پرداختقانون و 

 

 :افغانی در ایران مهاجران شغلیتحصیلی و  وضعیت -8-2
درصد از مهاجران  18بیش از ، 1262آخرین گزارش وزارن کشور در سال طب  

ساله  4تابعیت افغانی جمعیت  وضعیت تحصیلی. افغانی مدر  دیپلم و زیر دیپلم دارند

 . ه استآمد 1جدول در ها کارن صادر شده  تر که برای آن بیشو 
 

 برحسب تحصیالت تر بیشساله و  6 تابعیت افغانی جمعیت -2جدول 

 4تابعیت افغانی جمعیت 
 تر بیشساله و 

 سواددرصد بی سوادبی باسواد جمع

 1121424 282162 222243 22% 

 (1262) وزارن کشورآمار اخذ شده از  :منبع
 

تحصیالن دانشدگاهی   ،افغانی باسواد مهاجرانقابل ذکر است که تعداد بسیار کمی از 
ی تحصدیلی نشدان   ها گروهی باسواد را به تفکی  ها افغان، آمار مربوط به 3جدول . دارند
 .دهدمی
 

 ی تحصیلیها دورهتابعیت افغانی باسواد بر حسب  -2جدول 

تابعیت افغانی جمعیت 
 تر بیشساله و  4باسواد 

 ها دورهسایر  سواد آموزی عالی دانشگاهیپیش متوسطه راهنمایی ابتدائی

 36411 22132 12113 2431 42211 123144 361221 تعداد

 % 2 %2 %382 %186 %11 %32 %21 درصد
 (1262) کشور آمار اخذ شده از وزارن: منبع
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نفدر   1121424 بدرای ، 1262طب  آمار آخرین سرشماری نفوس و مسدکن در سدال   
ی هدا  بخدش نفر مدرد در   241122مهاجر افغانی کارن صادر شده است که از این تعداد، 

اقتصدادی در   ی گانده  ی سهها بخشدر  مهاجران توزیع. ندکار بهمختلف اقتصادی مشغول 
ی است کده مجدوز فعالیدت دارندد و     مهاجراناین آمار تنها مربوط به . آمده است 1نمودار 
 . شودکنند شامل نمیقانونی را که در بازار کار ایران فعالیت میها مهاجر غیر میلیون
 

           
 اقتصادی ایران ی گانهی سهها بخشافغان مرد در  مهاجرانتوزیع  -2 نمودار

 

 روش تحقیق -5
 منظور بر اساس آخرین مطالعان تجربی انجام گرفته در این زمینه، به،  العهدر این مط

ARDLانباشتگی از روش هم رسی روابط بلند مدن میان متغیرهابر
 ارائه شدده توسدط    

هدای   ، حتدی در نمونده  ARDLانباشدتگی  روش هدم . شدود پسران و همکاران استفاده می
. انباشتگی به حجم نمونه حسداس نیسدت  ی همها روش ی کوچ  معتبر بوده و مثل بقیه

 اما، باید توجه داشت. باشد نمیبودن تمام متغیرها  I(1)، در این روش نیازی به چنین هم
زیرا در این روش، مقدادیر بحراندی ارائده شدده توسدط      . باشد I(2)که هی  متغیری نباید 

کده در   و در صورتیبودن متغیرها ارائه شده است  I(1)یا  I(0)پسران و همکاران، با فرض 
باشد، این مقادیر بحرانی صادق نبوده و I(2) بین متغیرها، متغیری وجود داشته باشد که 

 .(Pesaran, Shin 1999) آزمون از اعتبار برخوردار نخواهد بود
گرنجدری بدین    ی علّیدت  رابطده تواند وجود یا عدم وجود جمعی می اگر چه آزمون هم

  انگل و گرنجدر . را مشخض کند ی علّیت رابطهتواند جهت متغیرها را معین کند، اما نمی
 

 

1- Autoregressive Distributed lag Model 
2- Engle and Granger 
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جمدع باشدند، همدواره ید  الگدوی       هدم  Yt و Xtکنند که اگر دو متغیر  بیان می( 1168)
تدوان بدرای بررسدی     در نتیجه مدی . وجود خواهد داشت ها آن تصحیح خطای برداری بین

. بدرداری اسدتفاده کدرد   نجری بین متغیرها از ی  مدل تصحیح خطای ی علّیت گر رابطه
ی  رابطده کند که تغییران متغیر وابسته تدابعی از انحدراف از    خطا بیان می

و تغییدران سدایر متغیرهدای    ( شدود  تصحیح خطا بیان مدی  که با جزء)تعادلی بلند مدن 
مددن و بلندمددن دو متغیدر را بده هدم مربدوط       این الگو که رفتار کوتداه . توضیحی است

 : شودبه صورن زیر بیان مید، کن می

1- ‹ μ‹0 ∆Yt = α +     
   ∆Yt-i +       

   Xt-i + μ t-i + Vt                               

گرنجری بدین متغیرهدا، مددل تصدحیح خطدای       ی علّیت رابطهعالوه بر تعیین جهت 
تفداون قائدل   مددن و بلندمددن   گرنجری کوتداه  علّیتد که بین کنبرداری ما را قادر می

گرنجدری در بلندمددن    ی علّیدت  رابطده د که تواند نشان ده می μدار نبودن  معنی. شویم
که متغیر وابسته ید    بین متغیرهای توضیحی نسبت به متغیر وابسته وجود ندارد یا این

های هدر کددام از متغیرهدای    دار نبودن مجموا وقفهمعنی. است  ی ضعیفزا برونمتغیر 
گرنجدری   ی علّیدت  رابطده این باشد که در کوتاه مددن   ی دهندهنشان تواندتوضیحی می

دار نبدودن  معنی. بین هر کدام از متغیرهای توضیحی نسبت به متغیر وابسته وجود ندارد
کده در  دهدد   تواند نشانمی μبا همراه های هر کدام از متغیرهای توضیحی مجموا وقفه
م از متغیرهای توضیحی نسدبت بده متغیدر    گرنجری بین هر کدا ی علّیت رابطهبلندمدن 

 .وابسته وجود ندارد

 

 مدل و تجزیه و تحلیل نتایج تجربی ی ارائه -6

 مدل و اطالعات آماری مورد استفاده -6-2

 ، مددل 2و  3ی هدا  بخدش بر اساس مطالب تئوریکی و مطالعان تجربی مرور شده در 
 :شودبه شکل زیر مطرق می 4-1 

  1-4 مدل

  

  

  

  

  =  

    

    

    

    

  +  

  

  
  

  

                                             

 

 

1- Weakly exogenious 
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ی مهداجرن   دهندده نشدان    . باشدد کار مینرخ بیکاری و عملکرد بازار   که در آن، 
متوسدط دسدتمزد کدل کشدور را کده        . شودبوده و تعداد مهاجران افغانی را شامل می

را  (GNP)تولید ناخالض داخلدی    . دهدباشد نشان میکار میی شرایط بازار  کننده بیان
هددف از  . باشدد های اقتصادی در داخل کشور مدی  ی کل فعالیت نشان داده و بیان کننده

بیکداری، متوسدط دسدتمزد و     ی علّی میان متغیرهای نرخ این الگو، بررسی رابطه ی ارائه
کده   وجه به مطالعدان تجربدی، بدرای ایدن    اما با ت. باشدتعداد مهاجران افغانی در ایران می

مدل دچار تورش حذف متغیر مهم نشود، متغیر تولید ناخالض داخلی نیدز در مددل وارد   
الزم به ذکر است که متغیرهای متوسط دستمزد کل کشور و تولیدد ناخدالض   . شده است

ی پسدماندها   نشدان دهندده   eبدردار  . اندد حقیقی شده 1284داخلی به قیمت ثابت سال 
 .انددر ضمن، تمامی متغیرها به شکل لگاریتمی در مدل وارد شده. باشد می

ارائده   یآمدار هدای  دادهتخمین مدل، از  برایآوری آمار و اطالعان مورد نیاز در جمع
المللی مهاجرن در مدورد تعدداد   سازمان بینچنین  همشده از سوی سازمان ملل متحد و 

و بدرای   شدده اسدتفاده   1222-1262ی هدا  سال در طولنی حاضر در ایران افغا مهاجران
، آمدار موجدود در   نرخ بیکداری، متوسدط دسدتمزد حقیقدی و تولیدد حقیقدی      متغیرهای 
و تحلیدل آمداری    برای برآورد. است رفته کار بههای بان  مرکزی و مرکز آمار ایران  نشریه
 .ستاستفاده شده ا Microfit 4افزار از نرم ها مدل
 

 ARDLانباشتگی نتایج آزمون هم -6-2
بلندمدن میدان متغیرهدای تولیدد ناخدالض     ی  رابطهبررسی وجود یا عدم وجود  برای

داخلی، نرخ بیکاری، متوسط دستمزد حقیقی و مهاجرن، باید معدادالن خدود بازگشدتی    
لگاریتم تولید ناخالض داخلی،    لگاریتم نرخ بیکاری،    که در آن  (1)ی  نظیر معادله

افغدانی   مهداجران لگاریتم تعدداد     لگاریتم متوسط دستمزد حقیقی کل کشور و    
 .   اشد، تخمین زده شودب می

(1)       ∆               -          -           -  
 
   

 
     

     

                          

 

   

                      

صدفر مبندی بدر عددم      ی متغیر وابسته است، فرضدیه  LUtکه متغیر  (1)ی  معادلهدر 
 ی در برابر فرضیه:H0)  =  =   =    = (بلندمدن میان متغیرها ی  رابطهوجود 

کددددده   Fی  بدددددا اسدددددتفاده از آمددددداره   :H1)    ≠    ≠    ≠    ≠1(مخدددددالف 
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   ی اگدر آمداره  . گیرد قرار میمورد آزمون ، ودش نامیده می                        
مقادیر بحرانی ارائه شده از سدوی پسدران و همکداران     ی محاسباتی از حد باالی محدوده

بلندمددن بدین متغیرهدا رد    ی  رابطده صفر مبندی بدر عددم وجدود      ی ند، فرضیهکتجاوز 
صدفر را   ی از حد پایین این محدوده باشد، فرضیه تر کممحاسباتی    ی اگر آماره. شود می
بحراندی قدرار گیدرد،     ی محاسباتی، درون محدوده   ی آماره چه چنانتوان رد کرد و نمی

طدی  معادالن این رویه  ی در مورد همه. نتیجه غیر معیّن و غیرقابل استنباط خواهد بود
. اطمیندان حاصدل شدود    نبودن متغیرهدا  I(2) جمعی باید از شود، اما قبل از انجام هممی

یافتده انجدام    د فدولر تعمدیم   ا استفاده از روش دیکیبواحد ی  ریشهزمون آ بدین منظور،
ها نامانا بوده ولی بدا ید    متغیرها در سطح داده ی همه ،نتایج این آزمونطب  . گیرد می

 ی بلندمددن میدان متغیرهدا    ررسدی رابطده  ب منظور بهپس . شوند گیری مانا میبار تفاضل
و  محاسدباتی      ی ، آمداره 2جددول  . استفاده کدرد  ARDLانباشتگی  از روش هم توان می

 .دهدمقادیر بحرانی ارائه شده توسط پسران و همکاران را نشان می
 

 بلندمدت متغیرهای  رابطهبررسی  برای Fی  آماره -9 دولج

 درصد 11مقادیر بحرانی در سطح  ی محدوده

مقدار  درصد 12مقادیر بحرانی در سطح  ی محدوده
 F ی آماره

 ی میان متغیرها رابطه
I(1) I(0) 

28611 
28286 

38811 
28311 

2811                       

28611 
28286 

38811 
28311 

3863                       

28611 
28286 

38811 
28311 

3821                       

28611 
28286 

38811 
28311 

4861                       

 محاسبان تحقی : منبع

 

محاسددباتی در   Fی  شددود، آمدداره مشدداهده مددی  2 در جدددولطددور کدده   همددان
تجداوز  % 12از حد بداالی مقدادیر بحراندی در سدطح                             حالت
وجدود خواهدد   % 12ی بلندمددن بدین متغیرهدا در سدطح      کند، در نتیجه ی  رابطهمی
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 ی علّیدت  وجدود رابطده  بیدانگر   ی بلندمددن بدین متغیرهدا    رابطهچه وجود اما اگر. داشت
 ی علّیدت  رابطده جهدت   تواندنمیخواهد بود، اما حداقل در ی  جهت  هاآنگرنجری بین 

گرنجدری   ی علّیدت  رابطهبه منظور بررسی  رو، از این .گرنجری بین متغیرها را تعیین کند
 .شوداستفاده می  (VECM)بین متغیرها، از الگوی تصحیح خطای برداری

 

 های تصحیح خطا ز برآورد مدلحاصل انتایج  -6-9
مددن و بلندمددن را بدا اسدتفاده از ید       گرنجری کوتاه علّیت ، نتایج آزمون2جدول 

و  LM ،LWمتغیدر وابسدته و    LUکده در آن   ،(3)ی  معادلده مدل تصحیح خطا به شکل 
LY متغیرهدا بدا اسدتفاده از     ی بهینده ی  وقفده . دهدمتغیرهای مستقل هستند، نشان می

 . تعیین شده است (1،1،1،1)معیار آکائی  شوارتز برابر با 
(3)                 -          -          - 

 
   

 
   

 
           

          -        -     
 
    

 
 مدت و بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطانجری کوتاهرگ علّیتنتایج آزمون  -8 جدول

 علّیتآزمون  بلندمدن علّیتآزمون 
 مدن کوتاه

 متغیر وابسته
 ECM آزمون توام

DLM               DLM 
    ,  = 0                 
38814 

(18111) 
1831 -
(18121) 

1833 
(18122) 

tمتغیر توضیحی با استفاده از آزمون ی  وقفهداری ضریب با د آزمون معنی1
  

 tداری ضریب عبارن تصحیح خطای با وقفه با استفاده از آزمون آزمون معنی -3

با ضریب عبارن تصحیح خطای با  توضیحی همراهمتغیر ی  وقفهداری ضریب با د آزمون معنی2

 وقفه با استفاده از آزمون والد

 محاسبان تحقی : مأخذ

 

مددن و بلندمددن را بدا اسدتفاده از ید       گرنجری کوتاه علّیتآزمون  ، نتایج2 جدول
و  LU ،LWمتغیدر وابسدته و    LMکده در آن   (2)ی  معادلده مدل تصحیح خطا به شدکل  

 

 

، برای متغیدر توضدیحی ارائده شدده     های تعیین شده در مدل تنها ی  ضریبکه بر اساس وقفه با توجه به این - 1
ی  هیب ارائه شده با استفاده از آمارداری ضرو معنی هآزمون والد نبودنیازی به اعمال قید محدودیت و استفاده از 

t ه استمورد بررسی قرار گرفت. 
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LY بهینه متغیرها با استفاده از معیدار  ی  وقفه. دهدمتغیرهای مستقل هستند، نشان می
 . تعیین شده است (1،1،1،1)آکائی  شوارتز برابر با 

(2)                 -          -          - 
 
   

 
   

 
    

          -        -     
 
     

 
 مدت و بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطاکوتاه یگرنجر علّیتنتایج آزمون   -5 جدول

 بلندمدن علّیتآزمون 
  مدن کوتاه علّیتآزمون 

متغیر 
 ECM آزمون توام آزمون توام وابسته

DLW,
        

DLU,               DLW DLU 
   

     
    ,  = 0     ,  = 0                  
1816 

(1811) 
11816 

(18113) 
182 -
(18113) 

1811 
(1842) 

1831- 
(1814) 

 

    محاسبان تحقی : مأخذ

 

دار بدودن متغیدر   مدن بدا توجده بده معندی    دهند که در کوتاهمی نشان 2و  2جداول 
DLM معنی بودن متغیر و بیDLUافغانی به ندرخ   مهاجراناز تعداد  طرفهی  ایه، رابط

ر د       دار بودن ضدریب تصدحیح خطدا    با توجه به معنی. بیکاری کشور وجود دارد
ای دوطرفه بدین مهداجرن و ندرخ بیکداری وجدود      رابطهدر بلندمدن  (2)و ( 3) معادالن
زمدان ضدرایب    داری هدم ندی این رابطه با استفاده از آزمون تدوأم و بدا توجده بده مع    . دارد

DLM         وDLU,        به منظدور بررسدی دقید     . گیرد مورد تأیید قرار می
مدن و بلندمدن، نتایج برآورد الگدوی تصدحیح   تأثیر افاغنه بر نرخ بیکاری ایران در کوتاه

 . آمده است 8و  4 در جداول (3)ی  هط با معادلخطا و الگوی بلندمدن مرتب
 

 نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا -6 جدول   

 های مهمآماره احتمال مربوطه tی  آماره ضریب متغیر
DC 1812 1843 1822  

F = 11831 
R

2
 = 1848 

D.W= 38112 

DLM 1833 3832 1812 
DLW 1812 1848 1811 

DLY 184- 2862- 18111 
ECM (-1) 1831- 3814- 1812 

 محاسبان تحقی : منبع
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 نتایج برآورد الگوی بلندمدت -8جدول 

 احتمال مربوطه tی  آماره ضریب متغیر

C 182 1828 188 
LM 1813 3812 1812 

LW 1822 1861 1816 

LY 1884- 1864- 1818 
 محاسبان تحقی : منبع          

 

دهدد کده در   نشدان مدی   DLM، مثبدت بدودن ضدریب متغیدر     4 جددول با توجده بده   
نتدایج  . مدن، حضور مهاجران افغانی سبب افزایش نرخ بیکداری کشدور شدده اسدت     کوتاه
داری بدر ندرخ    حاکی از آن است که افاغنه در بلندمدن نیز تأثیر مثبت و معندی  8 جدول

 . اندبیکاری ایران داشته
ی  ی وجدود رابطده   ، فرضدیه DLWمعنی بودن متغیدر  و بی 2 جدولبا توجه به نتایج 

شدود؛ امدا   از متوسط دستمزد حقیقی کشور به مهاجرن افاغنده رد مدی  مدن علّیت کوتاه
ی علّیدت بلندمددن از متوسدط     وجدود رابطده   ،      داری ضریب تصحیح خطا  معنی

این رابطه بدا اسدتفاده از   . رسانددستمزد حقیقی کشور به مهاجرن افاغنه را به اثبان می
مدورد تأییدد قدرار           DLW داری همزمان ضدرایب  آزمون توأم و با توجه به معنی

 .گیرد می
مددن و بلندمددن را بدا اسدتفاده از ید       گرنجری کوتاه علّیتآزمون  ، نتایج6جدول 

و  LU ،LMمتغیدر وابسدته و    LWکده در آن   (2)ی  معادلده مدل تصحیح خطا به شدکل  
LY متغیرهدا بدا اسدتفاده از     ی بهینده ی  وقفده . دهدمتغیرهای مستقل هستند، نشان می

 . تعیین شده است (1،1،1،1)معیار آکائی  شوارتز برابر با 
(2  )                  -          - 

 
   

 
                                                                         

                                             
 
   

 
    

 مدت و بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطای کوتاهگرنجر علّیتآزمون  نتایج -4جدول 

 متغیر وابسته مدنآزمون علّیت کوتاه مدنبلند علّیتآزمون 

ECM 
       DLM         
           
1816 -
(1822) 

1834- 
(1826) 

 

 محاسبان تحقی   :منبع   
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مدن و بلندمدن بدا توجده   تاهدهد که در کونشان می 6جدول آمده از  دست بهنتایج 
از مهداجرن افاغنده بده     ی علّدی  هرابطد        ،و  DLMبدودن متغیرهدای   معنی  به بی

 .متوسط دستمزد حقیقی کشور وجود ندارد
 

 هاتحلیل یافته -6-8
افاغنده علّیدت   مدن مهداجرن  در کوتاه دهد که گرنجری نشان می علّیت انجام آزمون

ها نیسدت، امدا در    باشد ولی نرخ بیکاری علّیت گرنجر مهاجرن آنگرنجر نرخ بیکاری می
مهاجران افغانی در ایران تعداد و نرخ بیکاری  ی علّیت دو طرفه میان ی  رابطه بلندمدن
در ندرخ بیکداری را    ،افغانی با حضدور در بدازار کدار    مهاجرانبه این معنی که  وجود دارد؛

افغدانی بیسدواد یدا     تر مهاجران بیش که جایی آناز . اندافزایش دادهمدن و بلندمدن اهکوت
شدوند کده    کدارگران غیرمداهر محسدوح مدی     ودارای سطح تحصیالن پایینی هستند، جز

مهاجران افغدانی،  باید توجه داشت که . پردازندمهارن میرقابت با نیروی کار داخلی کم به
 ی قانونی برخدوردار ها یران مشغول به کار بوده و از حمایتدر ا به طور غیر قانونیتر  بیش

کارهدای سدخت و دشدوار را بدا      ،شدده تدا کدارگران افغدانی     سدبب همین امدر   نیستند و
کارفرمایان نیز به دلیل پرداخدت دسدتمزدهای پدایین و    . دستمزدهای پایین انجام دهند

هدا   آن ولویت استخدام قرار داده وافغان را در ا مهاجرانبیمه،  کاری واضافهعدم پرداخت 
 .کنند که این امر افزایش بیکاری را به دنبال داردرا جانشین کارگران بومی می

دهدد  می افغانی نشان مهاجراند ی علّیت بلندمدن از نرخ بیکاری به تعدا وجود رابطه
را به دنبدال  که در بلندمدن، تغییر در نرخ بیکاری ایران، تغییر در تعداد مهاجران افغانی 

 .  دهند در حقیقت، افاغنه در بلندمدن به نرخ بیکاری ایران واکنش نشان می. داشته است
 مهداجرن  ازعلّدی  ی  هعدم وجدود رابطد   ،های این مطالعهین یافتهتر مهمیکی دیگر از 

تدوان نتیجده گرفدت کده     بنابراین مدی  ،باشدمی متوسط دستمزد حقیقی کشور نه بهغااف
افغدانی در بدازار کدار قدرار      مهداجران حضدور   تدأثیر قیقی کشور تحت متوسط دستمزد ح

ی هدا  فعالیتی حاضر در بازار کار ایران در ها افغانتر  که بیش اینبا توجه به . نگرفته است
در  ،ند و عالوه بر انجام مشداغل مسدتقیم مسدکن   کار بهساختمانی و امور عمرانی مشغول 

رند و تقریباً تمامی نیروی کدار مدورد نیداز در    ی پیشین این بخش نیز حضور داها فعالیت
 چدون   هدم ده و مشداغلی  کدر  تدأمین پدزی را  های آجدر  و کوره ها سازی ، بلو ها بری سن 
تدرین اتفاقدان در بخدش     بدیش رسدد  به نظدر مدی  اند، کنی را به انحصار خود درآورده چاه

گدذار  تأثیربدر دسدتمزد بخدش سداختمان      تدر  ، بیشساختمان رخ داده و مهاجران افغانی
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های کدارگری اصدیل و قدرتمندد    فاقد اتحادیهبخش ساختمان شاغل در کارگران . باشند
کنندد  متشکل نسبت به دستمزدهای نازلی کده دریافدت مدی    طور بهتوانند  هستند و نمی
، 1222-1262ی ها سالشود، طی مالحظه می 3گونه که در نمودار همان. اعتراض کنند

. دسدتمزد در کدل کشدور بدوده اسدت      تدر از متوسدط  دستمزد در بخش ساختمان پدایین 
، متوسط دستمزد بخش سداختمان  81ی  های دهه دهند که طی سالمطالعان نشان می

در حقیقدت،  (. 1262کریمدی  )تر از نرخ رسمی حداقل دسدتمزد بدوده اسدت    حتی پایین
اندد،  بهدره بدوده  قدانون کدار بدی   هدای   چون کارگران ساختمانی به طور معمول از حمایت

ی نیروی کار غیر مداهر کداهش یافتده اسدت      دستمزد واقعی آنان به دلیل افزایش عرضه
 هدا  بخدش کده ایدن    ی اقتصادی به دلیدل ایدن  ها بخش، اما دستمزد سایر (1262کریمی )

رعایت  ها آن معموالً از اشتغال رسمی برخوردار بوده و قوانین کار و حداقل دستمزدها در
البته حضدور افاغنده در بخدش غیدر     . اندشود، از حضور مهاجران افغانی تأثیر نپذیرفتهمی

 هدا  بخشساختمان اند  بوده است که خود دلیلی بر عدم تأثیرپذیری دستمزدهای این 
 بخش غیر سداختمان تدأثیر   که جایی آناز . باشددر پی ورود این مهاجران به بازار کار می

کده مهداجران افغدانی     سط دستمزد کل کشور دارد، منطقی استیی در تعیین متوسزا به
 .   داری بر متوسط دستمزدها نداشته باشند تأثیر معنی

    

 
 2949دستمزد کل کشور و بخش ساختمان به قیمت ثابت سال  متوسط -2نمودار            

 

ی دیگری که از انجام آزمدون عّلیدت گرنجدری بده دسدت آمدده اسدت، وجدود          نتیجه
این رابطه . باشد ی علّیت بلندمدن از متوسط دستمزد کشور به مهاجرن افاغنه می رابطه

بیانگر آن است که در بلندمدن، حضور مهاجران افغانی تحدت تدأثیر سدطوق دسدتمزدی     
 . گیردایران قرار می
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 گیرینتیجه -8
شدوروی،   ی شدروا جند  داخلدی، مداخلده     ی گذشته، عواملی چدون ها سالدر طول 

وجود  ،نظامیان، نقض حقوق بشر، انهدام مراکز اقتصادی و در کل غیربمباران و قتل عام 
 سدبب مهاجرن مردم این کشور به کشدورهای خدارجی را    ،افغانستان نابسامانی در کشور

وجود مرز مشتر  طوالنی و اشتراکان زبانی و مذهبی بسدیاری از افاغنده بدا     .شده است
از مدردم  بسدیاری   .ایدران کدرده اسدت   ی  هرا رواند  مهاجرانی از این سیل عظیم ،ایرانیان

موطن خدود را تدر    که  مردان جوان در سن کار هستند اند،به ایران آمدهافغانستان که 
 .   انددهبه بازار کار به ایران مهاجرن کربا هدف ورود کرده و 

بیکداری، متوسدط    بین متغیرهای ندرخ  ی علّی هدر این مطالعه، به بررسی وجود رابط
 جمعی همانجام آزمون  ه وافغانی در ایران پرداخته شد مهاجراندستمزد حقیقی و تعداد 

بدرآورد مددل   . ه اسدت وجود ارتباط بین این متغیرها را در بلندمدن مورد تأیید قدرار داد 
ای رابطده مددن  کده در کوتداه   دهد نشان میگرنجری  علّیتتصحیح خطا و انجان آزمون 

ندرخ بیکداری    و ای دوطرفه میان تعدداد مهداجران افغدانی   رابطهبلندمدن در و طرفه  ی 
مثبدت بدودن ضدریب متغیدر مربوطده در مددل تصدحیح خطدا و الگدوی          . باشدبرقرار می

افغدانی ندرخ بیکداری ایدران را در      مهداجران د کده  دهد  مدی بلندمدن برآورد شده، نشدان  
سدواد و غیرمداهر   بی هعمدطور  بهفغانی ا مهاجران. اندمدن و بلندمدن افزایش داده کوتاه

، هدا  بدری  چدون سدن    همشهرهای در حال توسعه در مراکز اقتصادی  ی بوده و در حاشیه
بوده و در مناط   کار بهمشغول  ها بریو در شمال کشور در چوح ها گاوداری، ها مرغداری

رقدانونی  به شدکل غی تر  بیشکه  مهاجراناین  .شهری مشغول کارهای ساختمانی هستند
-فرسدا را بدا دسدتمزدهای پدایین مدی      کنند، کارهای دشوار و طاقتیدر ایران فعالیت م

عدالوه بدر   هدا   آن ندد زیدرا  هدا مایل  آن ی، کارفرمایان نیز نسبت به استخدامسویپذیرند؛ از 
ی  هزینده های غیردسدتمزدی نظیدر    ترند و هزینهدریافت دستمزد پایین پرکارتر و ورزیده

ین عوامل، رقابت کارگران غیرماهر برای ا .کنند ش کارفرمایان تحمیل نمیبیمه نیز بر دو
افدزایش ندرخ    سدبب ی شغلی را به نفدع کدارگران افغدانی تمدام کدرده و      ها فرصتاشغال 

 .بیکاری کل کشور شده است
مددن مهداجران و ندرخ بیکداری بیدانگر ایدن اسدت کده         ی کوتاه طرفه بودن رابطه ی 

پذیرند، ولدی دو طرفده   بیکاری در ایران تأثیر نمی تغییران نرخ مدن ازمهاجران در کوتاه
بودن این ارتباط در بلندمدن، واکنش مهاجران به نرخ بیکاری ایران را در بلندمددن بده   

   .رساند اثبان می
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ی علّدی از مهداجران افغدانی     نتایج آزمون علّیت گرنجر، حداکی از عددم وجدود رابطده    
داری بوده است، در نتیجه مهاجران افغانی تدأثیر معندی  متوسط دستمزد حقیقی کشور  به

مهداجران در   ی با توجه به حضدور گسدترده  . اندبر متوسط دستمزد حقیقی کشور نداشته
 . اندگرفته قرار تأثیردستمزدهای بخش ساختمان تحت  تر بخش ساختمان، بیش
دسدتمزد بده    ی علّیت بلندمددن از متوسدط   دست آمده، وجود رابطه از دیگر نتایج به

کندد حضدور مهداجران در بلندمددن تحدت تدأثیر       تعداد مهاجران بوده است که بیان می
توان نتیجه گرفت کده عملکدرد و شدرایط    در کل می. گیردشرایط بازار کار ایران قرار می

داری بر حضور مهداجران افغدانی در ایدران ندارندد،     مدن اثر معنی بازار کار ایران در کوتاه
ای بوده و حضور مهداجران در ایدران را تحدت تدأثیر     کننده مدن عامل تعیینولی در بلند
 .  دهد قرار می
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