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 سنجش اثر حضور اتباع خارجی در بازار کار کشور

  ‡شهال صباغی و ،*‡پور هما طاهری، †اله میرفالح نصیری سید نعمت
 مرکز آمار ایران  †
  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ‡

هـای های سرشماری نفوس و مسکن، به بررسـی ویژگـیمقاله حاضر براساس دادهچکیده: 
خارجی و تاثیر حضور آنان بر شاخص های بازار کـار در کشـور اجتماعی و اقتصادی اتباع 

پرداختـه اسـت. نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه  ۱۳۹۰و در مقایسه بـا سـال  ۱۳۹۵در سال 
درصـد  ۱۰٫۳بـه میـزان  ۱۳۹۰نسبت به سـال  ۱۳۹۵جمعیت فعال اتباع خارجی در سال 

 ۱۴٫۵ فـزایشاز ا ۱۳۹۵افزایش داشته اسـت. همچنـین جمعیـت شـاغل خـارجی در سـال 
بـا  ۱۳۹۵برخوردار بوده، در مقابل بیکاران خارجی در سال  ۱۳۹۰درصدی نسبت به سال 

در  ۱۳۹۵اند. جمعیـت غیرفعـال اتبـاع خـارجی در سـال درصدی مواجه بوده ۴۲٫۶کاهش 
درصد جوانان شاغل  ۷٫۹درصدی را تجربه کرده است.  ۰٫۴افزایش  ۱۳۹۰مقایسه با سال 

سـاله در سـال  ۲۴تـا  ۱۵انـد. سـهم جوانـان شـاغل خـارجی ی بودهکشور، جزء اتباع خارج
تعـداد  ۱۳۹۰بیش از دو برابر شده است. در مقایسه با سال  ۱۳۹۰نسبت به سال  ۱۳۹۵

درصد کاهش یافتـه کـه ایـن کـاهش  ۲۸٫۸شاغالن خارجی دارای تحصیالت عالی به میزان 
از  ۱۳۹۵ار داخلـی، در سـال نشدن نیروی کدر سهم زنان رخ داده است. با فرض جایگزین

از بازار کار کشور سبب کاهش نرخ مشـارکت اقتصـادی و از  یک سو خروج اتباع خارجی
  شود. یم یکاریش نرخ بیگر موجب افزاید یسو

اتباع، اتباع خـارجی، نـرخ بیکـاری اتبـاع خـارجی، نـرخ مشـارکت اتبـاع : یدیلکواژگان 
  خارجی.
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  مقدمه -۱
مندی از منـابع سرشـار طبیعـی،  جغرافیایی خاص خود و بهرهکشور ایران به دلیل موقعیت 

های شغلی بسیار باشد و همچنین به دلیل وقوع جنـگ و  تواند فراهم کننده موقعیت که می
های اخیر در کشورهای همجوار مانند افغانستان، عراق، پاکستان و ... و  یا ناامنی در دهه
رش مهـاجران مسـتعدتر یپـذ ین، بـراالمللـی درخصـوص پناهنـدگا نین بیجاری شـدن قـوان

ران یـمختلـف وارد ا یو ... از مرزهـا یافغـان یادیـن امر سبب شـده تعـداد زیگردیده و هم
ها و  ت دانشـگاهیـش ظرفیو افـزا  ۶۰شوند. از طرفی انفجار جمعیت کشور ایران در دهـه 

بینـی نشـده و بـدون ر، نیـروی کـار عظـیم پـیشیـاخ یها سـال یط یمؤسسات آموزش عال
ریزی را به بـازار کـار کشـور تحمیـل نمـود و سـبب شـد یـک ارتبـاط نـابرابری میـان  برنامه

  های شغلی موجود در کشور بوجود آید.  جویندگان کار و فرصت
تواند تعداد جویندگان کـار را افـزایش داده و  در کشور،می یدر این میان حضور اتباع خارج

نـی گـردد. از سـوی دیگـر نبایـد ایـن های شـغلی از جوینـدگان کـار ایرا سبب سلب فرصـت
موضوع را نادیده گرفت که اغلب جویندگان کار ایرانی (حتی فاقد تحصیالت دانشگاهی و 

پـذیرد،  هایی که توسط نیروی کار خارجی صورت می بدون مهارت) حاضر به انجام فعالیت
  شوند.  نمی

 یمختلـف، امـر یشورهادر ک یکار خارج یروین یریتوان گفت، نفس به کارگاز این رو می
کـار بـه کشـورها  یرویـ، ورود و خروج نیط متعادل و منطقیاست، چنانچه در شرا یعیطب

ن خصـوص دارد؛ بـه یـهـر کشـور در ا یاسـتگذاریبه س یند نبوده و بستگیآنقدر هم ناخوشا
از  یمنـدبهـره یدر راسـتا یتوان از حضور اتباع خـارجکه به صورت دوسویه هم می یطور

 یلکرده سود برده و متعاقب آن به توسعه و رونق اقتصادیتحص یروهایارت نتخصص و مه
ن یرا از بـ یداخلـ یروهاین یبرابر امکان به کارگمار یهاا در فرصتیرساند و  یاریکشور 
  برد. 

در مقاله حاضر سعی شده، بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسـکن مرکـز آمـار  
شـور، کاتبـاع خـارجی حاضـر در  یهـا یژگیه ویی، ضمن اراایران و با تحلیل و تبیین علم

از حضـور در بـازار کـار کشـور در  یناشـ یمثبت و منفـ یامدهایت اشتغال آنان و پیوضع
  رد.یقرار گ یمورد بررس ۱۳۹۰و در مقایسه با سال  ۱۳۹۵سال 
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  بیان مسئله -۲
جتمـاعی، هـای مختلـف احضور اتباع خارجی در کشـور موضـوعی اسـت کـه بایـد از جنبـه

از  یکـی یاقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد. در ایـن میـان اشـتغال اتبـاع خـارج
ر نمـوده یـاست که در چند دهه گذشته، بازار کار کشور را با خود درگ یاتیموضوعات و واقع

 یکـار یاز فضـا یبخشـ یمجـاز خـارجریـکار مجـاز و غ یرویاکنون هزاران نفر ناست. هم
  اند.  ردهکشور را اشغال ک

د کــه در شــرایطی کــه بحــران بیکــاری در کشــور از یــآ یش مین ســوال پــیــنجــا ایحــال در ا
هـای پـیش روی سیاسـتمداران و مسـئوالن کشـور اسـت، آیـا  ترین مسائل و چالش اساسی

جایگزینی نیروی کار ایرانی به جای نیروی کار خارجی در کاهش آمار بیکـاری تـاثیر گـذار 
بـه  یکار داخلـ یروین یبرا یدیدر کشور به عنوان تهد ین خارجیاست؟ و آیا حضور شاغل

 ید بـه چرخـه اقتصـادیـش تولیا با افزایکند و  یشمار آمده و به اقتصاد کشور ضربه وارد م
  رساند؟ یم یاریکشور 

  ادبیات نظری و پژوهشی -۳
یـع هـا اعـم از داخلـی و بـین المللی،سـازوکاری بـرای بـاز توزاز دیدگاه اقتصـادی مهـاجرت

نیروی کار هستند.این دیدگاه از نظرات ادام اسمیت متاثر است. اسمیت، مهـاجرت را نیـز 
و آن را نه تنها باعث رشد اقتصـادی دو منطقـه  داندمتاثر از تابع قانون عرضه و تقاضا می

ای بـرای بهبـود وضـع کـار و اشـتغال بـه شـمار مهاجرپذیر ومهاجرفرست،بلکه حتی وسـیله
  . ]۱[ آورد می
رویکـرد .دهـدریه اقتصادی، مهاجرت را در دو سطح خرد وکـالن مـورد بررسـی قـرار مـینظ

را حاصــل مهــاجرت هــای کــالن در فراینــد مهــاجرت توجــه دارد و کــالن بــه تــاثیر ســاخت
 داند که برتر از فرد بوده ودر تضاد با خواست وتمایل وی قرار دارد.نیروهایی می

افراد به طور وسیعی در رابطـه بـا عملکـردی مهاجرت بر اساس نظریهاقتصاد جدید خانوار،
ا با هدف بـه حداکثررسـاندن درآمـد خانوارهاسـت، است که در جامعه دارند. این امر نه تنه

رسـاندن مخـاطرات ناشـی از بـازار کـار مهاجرفرسـت نیـز هسـت. بلکه در جهت به حداقل
که یا در مبـداء وجـود ندارنـد … های بازار کار ومخاطراتی مانند فقدان امنیت،بیمه،کاستی

کننـد بـا نوارها تـالش مـیویا از دسترسی اکثریت جامعه به دور است.بر پایه این نظریه خا
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شان را بهبود بخشند.بر همـین اسـاس تنوع بخشیدن به منابع درآمدی خود،وضع اقتصادی
مهاجرت افراد از خانواربه مکانی دیگر که در آن، دسـتمزدها و شـرایط اشـتغال مسـتقل از 
نوسانات اقتصادی محلی است، نوعی امنیت اقتصادی (در مقایسـه بـا مبـداء) بـرای آنهـا 

 . ]۱[ قیمی شودتل
تایلور و استارک معتقدند پول ارسالی مهاجران به خـانوار، نـه تنهـا منجـر بـه بهبـود وضـع 

درآمـد خانوارهـای دارای مهـاجر را نسـبت بـه خانوارهـای   شود، بلکهاقتصادی خانوار می
 ها به دنبـال داردفاقد مهاجر افزایش داده و نوعی منزلت اجتماعی باالتری برای آن همتراز

این نظریـه فقـط بـه عامـل اقتصـادی توجـه کـرده و از سـایر عوامـل بـه راحتـی عبـور ]. ۱[
  در حالی که عوامل اجتماعی و فرهنگی تاثیر به سزایی در مهاجرت دارند.  کرده

های پاگرفته از آن را به عنوان بنابر اعتقاد کارکردگرایان، نظام مقصد، نهایتا مهاجر و نسل
پذیرند.به طور اجتماعی نظیر سایر اعضا خود می -یص اقتصادی اعضا دایمی خود با خصا

هـای اجتمـاعی ناشـی از عـدم ها مهاجرت را عامل مطمئن برای جلوگیری از آسیبکلی آن
-افزایند مهاجرت باعث برابری و استقالل مـیها همچنین میدانند. آنتعادل در جامعه می

آورد و اعتقـاد دارنـد اگـر چـه بـه لحـاظ یشود و زمینه بهبود وضعیت زندگی را به وجود مـ
آورد، اما ایـن بیکـاری مـوقتی بـوده و مـدتی بعـد از اقتصادی در ابتدا بیکاری به وجود می

  کسب شغل، بهبود و رفاه اقتصادی را به همراه می آورد.
الری ساستاد بحث او مربوط به سـرمایه نیـروی انسـانی اسـت. بـه نظـر وی مهـاجر وقتـی 

کند که این امر دارای بازده اقتصادی باشد. بازدهی که فراتر از تفاوت رت میاقدام به مهاج
فایده  –درآمد در مبدا و مقصد مهاجرتی است، زیرا بر اساس نظریه وی که به نظریه هزینه 

گیـرد کـه درآمـد در مبـدا بـه عـالوه هزینـه واقعـی موسوم است، مهاجرت زمانی انجـام مـی
  . ]۱[ انتظار باشدمهاجرت کمتر از درآمد قابل 

بر اساس این تئوری، مهاجرت و دوره بیکاری و کم کاری همراه آن، ممکن است به عنـوان 
یک سرمایه گذاری تلقی شود که سرانجام درآمد باالتر و سطح زندگی باالتر زنـدگی را بـرای 

  . ]۵[ مهاجرین دربردارد
هـاجرت را تحـت تـاثیر م نظریه وی به تئوری دافعـه و جاذبـه معـروف اسـت، اورت لی که

چهار عامل عمده ذیل تبیین کرد: الف: عوامل موجود در مبدا (برانگیزنده یا بازدارنده) ب: 
عوامل موجود در مقصد (برانگیزنده یا بازدارنده) ج: موانـع موجـود در جریـان مهـاجرت از 

   ].۱[مبدا به مقصد  د: عوامل شخصی 
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  تعاریف و مفاهیم  -۴
  تعریف اتباع خارجی:

تابعیــت، تعلّــق حقــوقی و معنــوی شــخص بــه یــک دولــت اســت. مطــابق قــوانین موجــود، 
  شوند: ایران محسوب می  اشخاص زیر تبعه

ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسـلم باشـد؛ تبعیـت   کلیه .1
  خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورداعتراض دولت ایران نباشد.

  که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه درایران یا در خارج متولد شده باشند.کسانی  .2
  کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیرمعلوم باشند. .3
کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی ازآنها در ایران متولد شده بـه وجـود  .4

  اند. آمده
خارجـه اسـت بهوجـود آمـده و بالفاصـله پـس از   کسانی که در ایران از پدری که تبعـه .5

رسیدن به سن هجده سال تمام، الاقل یک سال دیگر در ایران اقامـت کـرده باشـند و 
اال قبول شدن آنها به تابعیت ایران بـر طبـق مقرراتـی اسـت کـه مطـابق قـانون بـرای 

  تحصیالت تابعیت ایران مقرر است.
ه تابعیـت کـ تابعیت ایـران را نـدارد، اعّـم از ایـن هکسی است کاز نظر قوانین ایران، بیگانه 

  ].۴[ ت دیگری را داشته باشد یا اصالً بدون تابعیت باشدکممل
ها به صورت اینترنتی توسط ، پرسشنامه۱۳۹۵در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

سرپرست خانوار و یا مطلع ترین فرد تکمیل شده و یا پرسشگر به اقامتگاه معمولی تمامی 
خانوارهای معمـولی (اعـم از ایرانـی و غیرایرانـی) مراجعـه نمـوده اسـت. منظورازاقامتگـاه 

ه کـنـد، مشـروط برآنک یمـ یدرآنجـا زنـدگ یفـرد، محلـی اسـت کـه زمـان سرشـمار یمعمول
 یـکش ازیبـ یه درزمـان سرشـماریکـافراد ینداشته باشد. اقامتگاه معمـول یگریاقامتگاه د

ــد،محل ــاه دارن ــاســت  یاقامتگ ــهک ــه  ه ب ــول مــدت بیشــتری از ســال را در آنجــا ب طورمعم
مورد پرسش قـرار گرفتـه اسـت  ۳۱برند. در سرشماری مذکور تابعیت افراد در سوال  یسرم

، ٤، پاکسـتان کـد ۳، عـراق کـد ۲، افغانستان کد ۱که در صورت داشتن تابعیت ایران کد 
ش یت بیتابع یفرده یکدرج شده است. همچنین درصورت ۶و سایر کشورها کد  ٥ترکیه کد 

  ت براساس اظهار پاسخگو مشخص شده است.یشور راداشته، تابعک یکاز
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    روش تحقیق -۵
این مقاله بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفـوس و مسـکن مرکـز آمـار ایـران در سـال   

به مقایسه وضعیت نیروی کار اتباع خارجی بر بـازار کشـور و در مقایسـه بـا سـال  ۱۳۹۵
  ت.پرداخته اس ۱۳۹۰

  هایافته -۶
تواند تبعات مختلـف اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی بـه وجود اتباع خارجی در کشور می

ای بیشـتر باشـد، همراه داشته باشد که البته هر چه فراوانی و تمرکز اتباع خارجی در منطقه
  های مختلف تاثیرپذیری و تاثیرگذاری بیشتری نیز خواهد داشت. طبیعتًا از جنبه

 ۱۳۶۵های  های عمومی نفوس و مسکن سالو براساس نتایج سرشماری ۱ول مطابق جد
بـا  ۱۳۹۵، تعداد اتبـاع خـارجی رونـد رو بـه افـزایش داشـته ولـی در سـال  ۱۳۹۰لغایت 

نسبت به سـال  ۱۳۹۵کاهش مواجه بوده است، به طوریکه جمعیت اتباع خارجی در سال 
 ۲از کــاهش  ۱۳۹۰بــه ســال  درصــد افــزایش داشــته ولــی نســبت ۷۸٫۳بــه میــزان  ۱۳۶۵

  درصدی برخوردار بوده است. 
  

  ۱۳۹۵تا  ۱۳۶۵های  سال -جمعیت اتباع خارجی در کشور  -۱جدول 
  ۱۳۹۵سال   ۱۳۹۰سال   ۱۳۸۵سال   ۱۳۷۵سال   ۱۳۶۵سال   سال

 ۱۶۵۴۳۸۸  1688195  1594628  1101260  927937  تعداد (نفر)

  مرکز آمار ایران  -۱۳۹۵تا  ۱۳۶۵ های مأخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  
  

) ۱۵۸۳۹۷۹درصـد( ۹۵٫۷شـور، کدر  یرانـیر ایـ،از مجمـوع کـل اتبـاع غ۲مطابق جـدول 
درصـد  ۰٫۹نفـر) عراقـی،  ۳۴۵۳۲درصـد  ( ۲٫۱باشند و پـس از آن بـه ترتیـب،  یافاغنه م

درصــد  ۱٫۳نفــر) مربــوط بــه کشــور ترکیــه و  ۷۱۳درصــد ( ۰٫۱نفــر) پاکســتانی،  ۱۴۳۲۰(
شود حضور باشند. از این رو چنانچه مشاهده می نفر) مربوط به سایر کشورها می ۲۰۸۴۴(

باشـد و از آنجـایی کـه مطـابق افاغنه در کشور نسبت به سایر کشورها بسیار چشـمگیر مـی
تـوان هـا را ندارنـد، لـذا مـیضوابط و قوانین کشور، آنان مجوز حضـور در برخـی از اسـتان
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کننده در میان سایر عوامل کلیدی برای توزیع آنان در سـطح گفت این امر نیز عاملی تعیین
  باشد. کشور می

  
  ۱۳۹۵سال  - تعداد و توزیع نسبی جمعیت کشور به تفکیک تابعیت -۲جدول 

سایر   ترکیه  پاکستان  عراق  افغانستان  ایران  جمع  کشور
  اظهارنشده  کشورها

جمعیت کل 
  ۱۰۵۰۶۰  ۲۰۸۴۴  ۷۱۳  ۱۴۳۲۰  ۳۴۵۳۲  ۱۵۸۳۹۷۹  ۷۸۱۶۶۸۲۲  ۷۹۹۲۶۲۷۰  کشور

توزیع نسبی 
 ۰٫۱۳ ۰٫۰۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۲ ۰٫۰۴ ۱٫۹۸ ۹۷٫۸۰  ۱۰۰٫۰  (درصد)

  مرکز آمار ایران -۱۳۹۵مأخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
  

درصـد را  ۵۳٫۶شـور، کدر  یرانـیر ایـنفر اتباع غ ۱۶۵۴۳۸۸، از مجموع  ۳مطابق جدول 
هـای کشـور بـا د. همچنـین در مقایسـه اسـتانانـدرصد را زنان تشـکیل داده ۴۶٫۴مردان و 

درصد)، خراسان رضوی  ۳۱٫۷۴نفر ( ۵۲۵۰۳۳های تهران با توان گفت، استانیکدیگر می
 ۱۲۶۱۰۶درصـد)، کرمـان  ۱۱٫۲۷نفر ( ۱۸۶۳۹۰درصد)، اصفهان۱۴٫۰۶نفر ( ۲۳۲۶۷۱

ر درصد) بیشترین تعـداد اتبـاع خـارجی را د ۷٫۲۶نفر ( ۱۲۰۰۲۸درصد) و قم  ۷٫۶۲نفر (
  اند.خود جای داده

  ۱۳۹۵ سال -جمعیت اتباع خارجی برحسب جنس و استان -۳جدول 
  استان  جمع  مرد  زن

  جمع ۱۶۵۴۳۸۸ ۸۸۵۹۰۹ ۷۶۸۴۷۹
 تهران ۵۲۵۰۳۳ ۲۸۰۴۷۳ ۲۴۴۵۶۰
 خراسان رضوی ۲۳۲۶۷۱ ۱۱۸۸۰۷ ۱۱۳۸۶۴
 اصفهان ۱۸۶۳۹۰ ۹۶۷۲۶ ۸۹۶۶۴
 کرمان ۱۲۶۱۰۶ ۷۰۳۹۸ ۵۵۷۰۸
 قم ۱۲۰۰۲۸ ۶۱۷۲۸ ۵۸۳۰۰
 فارس ۱۱۰۰۹۸ ۶۱۷۰۹ ۴۸۳۸۹
 البرز ۸۴۸۰۵ ۴۵۸۳۸ ۳۸۹۶۷
 یزد ۵۳۶۴۳ ۲۹۴۴۶ ۲۴۱۹۷
 سمنان ۳۵۵۴۴ ۱۸۶۳۰ ۱۶۹۱۴
 بوشهر ۳۰۲۸۶ ۱۹۸۰۷ ۱۰۴۷۹
  ها سایر استان  ۱۴۹۷۸۴  ۸۲۳۴۷  ۶۷۴۳۷

  مرکز آمار ایران -۱۳۹۵مأخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
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درصـد جمعیـت  ۵٫۱درصـد جمعیـت اسـتان قـم،  ۹٫۳همچنین نتایج حاکی از آن است که 
هـای تهـران و درصد جمعیـت اسـتان ۴٫۰درصد جمعیت استان یزد و  ۴٫۷استان سمنان و 

کرمان تبعه خارجی هستند. به عبارت دیگر پنج استان مذکور نسـبت بـه جمعیـت اسـتانی 
  خود دارای بیشترین سهم تبعه خارجی در استان خود هستند.

ت یبر حسب وضع فعال یشتر اتباع خارجیساله و ب ۱۰ت یع جمعیوز، ت ٤براساس جدول 
از آن اسـت کـه از  ی، حـاک۱۳۹۵ن زنـان و مـردان در سـال ین در بـیدر کل کشور و همچن

 ۴۴٫۰نفـر ( ۵۶۰۰۴۰شـتر در کشـور، یسـاله و ب ۱۰ ینفر تبعه خارج ۱۲۷۳۲۱۱مجموع 
رفعـال یت غیـروه جمعدرصـد) در گـ ۵۵٫۳نفر ( ۷۰۴۶۶۵ت فعال و یدرصد) در گروه جمع
اند. در گـروه  ت خود را ذکر نکردهیدرصد)، وضع فعال ۰٫۷نفر ( ۸۵۰۶ن یقرار دارند. همچن

  باشند.   یکار میدرصد) ب ۳٫۸نفر ( ۲۱۳۹۴درصد) شاغل و  ۹۶٫۲نفر ( ۵۳۸۶۴۶فعاالن، 
بـه میـزان  ۱۳۹۰نسـبت بـه سـال  ۱۳۹۵همچنین جمعیت فعـال اتبـاع خـارجی در سـال 

زایش داشته است. این در حالی است که جمعیـت شـاغل خـارجی در سـال درصد اف ۱۰٫۳
برخــوردار بــوده ولــی در مقابــل  ۱۳۹۰درصــدی نســبت بــه ســال  ۱۴٫۵از افــزایش  ۱۳۹۵

  اند. درصدی مواجه بوده ۴۲٫۶با کاهش  ۱۳۹۵بیکاران خارجی در سال 
فـزایش  ا ۱۳۹۰در مقایسـه بـا سـال  ۱۳۹۵جمعیت غیرفعال اتبـاع خـارجی نیـز در سـال 

  دهد. درصدی را نشان می ۰٫۴
 

  ۱۳۹۵و   ۱۳۹۰های سال –ساله و بیشتر اتباع خارجی برحسب وضع فعالیت  ۱۰.جمعیت  -۴جدول
 سال جمع کل جمعیت فعال فعالجمعیت غیر اظهار نشده

 جمع شاغل بیکار
۸۵۰۶ ۷۰۴۶۶۵ ۲۱۳۹۴ ٥۳۸٦٤٦ ۵۶۰۰۴۰ ۱۲۷۳۲۱۱ ۱۳۹۵ 
۷۱۹۵۴ ۷۰۱۹۳۸ ۳۷۲۷۰ ٤۷۰٦۱۰ ۵۰۷۸۸۰ ۱۲۸۱۷۷۲ ۱۳۹۰  

  مرکز آمار ایران -۱۳۹۵و   ۱۳۹۰های ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال     
  
ت بـه تفکیـک اسـتان یبر حسب وضع فعال یشتر اتباع خارجیساله و ب ۱۰ت یع جمعیتوز

نفـر  ۳۹۷۱۹۳زان یـن تعـداد بـا میشـتریرفعـاالن بیدهـد، درگـروه غنشـان مـی ٥در جدول 
درصد) خانه دار هستند. همچنین استان تهران بیشترین جمعیت فعـال و بیشـترین  ۵۶٫۴(

جـای  های کشـور، در خـودرا نسبت به سایر استان ۱۳۹۵جمعیت شاغل خارجی در سال 
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داده است. این در حالی است که بیشترین جمعیت بیکار خارجی در استان خراسان رضوی 
هـا ساکن هسـتند. در گـروه جمعیـت غیرفعـاالن نیـز اسـتان تهـران بـه نسـبت سـایر اسـتان

بیشترین محصل و خانه دار را داشته و بیشـترین افـراد دارای درآمـد بـدون کـار در اسـتان 
  ست. خراسان رضوی دیده شده ا

  ۱۳۹۵سال  -ساله و بیشتر اتباع خارجی برحسب وضع فعالیت و استان ۱۰جمعیت   -۵جدول 

  جمع کل  استان

  جمعیت غیر فعال    جمعیت فعال
اظهار 
  خانه دار  محصل  جمع    بیکار  شاغل  جمع  نشده

دارای 
درآمد 
بدون 
  کار

  سایر

 ۵۹۵۰۴۸۵۰۶ ۵۵۶۷ ۳۹۷۱۹۳ ۲۴۲۴۰۱ ۷۰۴۶۶۵ ۲۱۳۹۴ ۵۳۸۶۴۶ ۱۲۷۳۲۱۱۵۶۰۰۴۰  کل کشور
 ۱۶۲۴۳۱۸۷۲ ۱۴۰۵ ۱۲۹۱۸۹ ۷۵۶۶۵ ۲۲۲۵۰۲  ۴۲۰۳ ۱۸۲۷۳۰ ۱۸۶۹۳۳ ۴۱۱۳۰۷ تهران

  خراسان 
 ۸۸۳ ۸۷۸۴ ۱۶۸۶ ۵۹۳۶۲ ۳۶۴۳۵ ۱۰۶۲۶۷  ۴۷۷۶ ۷۱۳۰۵ ۷۶۰۸۱ ۱۸۳۲۳۱ رضوی

 ۶۷۲ ۴۸۸۸ ۴۰۵ ۴۵۷۱۴ ۳۰۰۳۵ ۸۱۰۴۲  ۲۱۲۹ ۵۵۶۶۶ ۵۷۷۹۵ ۱۳۹۵۰۹ اصفهان
 ۴۸۹ ۳۳۶۹ ۴۹۸ ۲۸۶۶۷ ۳۱۳۴۶ ۶۳۸۸۰  ۱۳۷۲ ۲۸۰۸۰ ۲۹۴۵۲ ۹۳۸۲۱ قم

 ۷۷۷ ۵۷۳۲ ۲۷۰ ۳۰۱۶۷ ۱۱۳۴۹ ۴۷۵۱۸  ۱۰۵۴ ۴۳۳۲۸ ۴۴۳۸۲ ۹۲۶۷۷ کرمان
 ۵۶۵ ۴۸۵۴ ۱۴۰ ۲۴۹۸۲ ۱۴۰۵۴ ۴۴۰۳۰  ۱۰۶۵ ۳۶۳۸۶ ۳۷۴۵۱ ۸۲۰۴۶ فارس
 ۱۰۲۳ ۳۱۷۴ ۱۱۶ ۱۸۸۲۹ ۱۱۹۸۷ ۳۴۱۰۶  ۱۱۶۰ ۲۸۹۷۵ ۳۰۱۳۵ ۶۵۲۶۴ البرز
 ۶۳۳ ۲۷۶۴ ۱۹۰ ۱۱۸۶۸ ۵۸۳۹ ۲۰۶۶۱  ۱۳۸۳ ۱۶۹۵۴ ۱۸۳۳۷ ۳۹۶۳۱ یزد

 ۱۸۲ ۱۰۶۳ ۲۵۶ ۸۹۵۱ ۵۶۰۰ ۱۵۸۷۰  ۸۳۵ ۱۱۶۵۶ ۱۲۴۹۱ ۲۸۵۴۳ سمنان
 ۱۱۰ ۹۹۵ ۳۶ ۵۰۶۴ ۲۸۴۲ ۸۹۳۷  ۲۶۷ ۱۳۹۲۱ ۱۴۱۸۸ ۲۳۲۳۵ بوشهر
  سایر 
 ۱۳۰۰ ۷۶۳۸ ۵۶۵ ۳۴۴۰۰ ۱۷۲۴۹ ۵۹۸۵۲  ۳۱۵۰ ۴۹۶۴۵ ۵۲۷۹۵ ۱۱۳۹۴۷ ها استان

  آمار ایران مرکز -۱۳۹۵مأخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
  

نفـر  ۵۳۸۶۴۶حاضـر در کشـور، تعـداد  ی،از کل اتبـاع خـارج۶براساس اطالعات جدول 
انـد.  درصـد از شـاغلین کـل کشـور را بـه خـود اختصـاص داده ۲٫۴باشند که سهم  یشاغل م

نفر اسـت.  ۱۴۷۴۳۲ساله برابر با  ۲۴تا  ۱۵ ین خارجی در گروه سنیهمچنین تعداد شاغل
باشـند. از ایـن رو صد جوانان شاغل کشور، جزء اتباع خـارجی مـیدر ۷٫۹به عبارت دیگر 

سـلب شـده اسـت.   یرانـیاز جوانـان ا یشـغل یها زان فرصتین میشاید بتوان گفت، به هم
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 ۱۳۹۵سـاله در سـال  ۲۴تـا  ۱۵نکته قابل تامل آن است که سهم جوانان شـاغل خـارجی 
  بیش از دو برابر شده است.  ۱۳۹۰نسبت به سال 

نفر ازاتباع خارجی درکشور بیکارهستند که کمتر  ۲۱۳۹۴بق نتایج حاصله،تعدادهمچنین ط
  اند. از یک درصد سهم کل بیکاران کشوررا به خوداختصاص داده

  
  ۱۳۹۵و  ۱۳۹۰های سال -جمعیت شاغل و بیکار کشور و اتباع خارجی در گروه سنی جوانان  -۶جدول 

  گروه سنی  سال
  بیکار    شاغل

سهم  خارجیاتباع   کل کشور
  (درصد)

  

  سهم  اتباع خارجی  کل کشور
  (درصد)

۱۳۹۵  
 ۰٫۷  ۲۱۳۹۴  ۳۲۵۸۲۱۵    ۲٫۴  ۵۳۸۶۴۶  ۲۲۶۷۰۹۸۸  کل
 ۲۴تا  ۱۵

  ساله
۱۸۶۹۳۲۳  ۱۴۷۴۳۲  ۷٫۹    ۹۰۸۸۰۸  ۱۱۶۳۸  ۱٫۳ 

۱۳۹۰  
  ۱٫۱  ۳۷۲۷۰  ۳۵۶۰۰۲۲    ۲٫۳  ۴۷۰۶۱۰  ۲۰۵۴۶۸۷۴  کل
 ۲۴تا  ۱۵

  ساله
۲۲۴۷۵۰۵  ۸۵۸۶۸  ۳٫۸    ۱۰۰۵۰۶۱  ۱۰۱۶۳  ۱٫۰  

  مرکز آمار ایران –۱۳۹۵و   ۱۳۹۰های : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالماخذ
  

نفـر شـاغل خـارجی در کشـور،  ۵۳۸۶۴۶ بیانگر آن اسـت کـه از میـان ۷اطالعات جدول 
ســواد و  درصــد) بی ۴۳٫۵نفــر ( ۲۳۴۳۲۹درصــد) باســواد و  ۵۶٫۵نفــر ( ۳۰۴۱۰۵تعــداد 
  ند. ا نفر وضع سواد خود را ذکر نکرده ۲۱۲تعداد 

ــان  ــز از می ــردان نی ــروه م ــر شــاغل خــارجی  ۴۹۷۷۷۷در گ ــداد  ۱۰نف ســاله و بیشــتر، تع
ــر ( ۲۸۲۱۴۴ ــداد  ۵۶٫۷نف ــواد و تع ــد) باس ــر ( ۲۱۵۴۳۱درص ــد) بی ۴۳٫۳نف ــواد  درص س

  اند. نفر وضع سواد خود را ذکر نکرده ۲۰۲هستند. همچنین تعداد 
نفر  ۲۱۹۶۱ه و بیشتر، تعداد سال ۱۰نفر شاغل خارجی  ۴۰۸۶۹در گروه زنان نیز از میان 

نفـر وضـع سـواد ۱۰سـواد و  درصـد) بی ۴۶٫۲نفـر ( ۱۸۸۹۸درصد) باسواد، تعداد  ۵۳٫۷(
  اند.  خود را ذکر نکرده
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  ۱۳۹۵سال  - شاغالن خارجی برحسب جنس و وضع سواد  -۷ جدول

 شرح
 زن   مرد   مرد و زن

سواد جمع
با

 

 بی
شده سواد
هارن

اظ
 

  

سواد جمع
با

 

 بی
 سواد

اظه
شده

ارن
 

  
سواد جمع
با

 

 بی
شده سواد
هارن

اظ
 

ـــــــــل ک
۵۳۸۶۴۶۳۰۴۱۰۵۲۳۴۳۲۹۲۱۲ کشور

 

۴۹۷۷۷۷۲۸۲۱۴۴ ۲۱۵۴۳۱۲۰۲ 
 

۴۰۸۶۹۲۱۹۶۱ ۱۸۸۹۸ ۱۰ 

  مرکز آمار ایران  -۱۳۹۰مأخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
  

متر نفر شاغل دارای تحصیالت عالی در کشور، ک  ۵۳۰۶۳۹۶از مجموع   ۸مطابق جدول 
رسد با توجه بـه سـهم مـذکور و بـا عنایـت بـه باشند. به نظر میدرصد غیرایرانی می ۰٫۲از 

اسـت، لـیکن  یعیطب یمختلف امر یدر کشورها یکار خارج یروین یریآنکه نفس به کارگ
دولت بایستی به استفاده از نیروی کار خارجی متخصـص و دارای تحصـیالت عـالی جهـت 

  اقتصادی کشور اهتمام بیشتری ورزد.   رساندن به رونق چرخهیاری
  

  ۱۳۹٥سال  -برحسب دوره تحصیلی  خارجی دارای تحصیالت عالی شاغالن و شاغالن  -۸جدول 

 لیسانس فوق دیپلم جمع شرح
فوق لیسانس 

ودکترای 
 ای حرفه

تخصصی  دکترای
 و فوق دکترا

 ۱۵۶۶۷۵ ۱۰۲۴۳۶۶ ۲۹۴۷۴۳۳ ۱۱۷۷۹۲۲ ۵۳۰۶۳۹۶ شاغالن کل کشور
 ۱۳۸۹ ۱۹۲۴ ۴۶۰۶ ۲۳۵۷ ۱۰۲۷۶ خارجیشاغالن 

 ۰٫۸۹ ۰٫۱۹ ۰٫۱۶ ۰٫۲۰ ۰٫۱۹  سهم (درصد)
  مرکز آمار ایران -۱۳۹۵مأخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

  
نفـر شـاغل خـارجی در کشـور کـه دارای  ۱۰۲۷۶، از مجمـوع ۹براساس اطالعات جدول 
درصـد)  ۱۱٫۸نفر  ( ۱۲۱۳ درصد) را مردان و ۸۸٫۲نفر ( ۹۰۶۳تحصیالت عالی هستند، 

درصـد  ۲۳٫۰، یالت عـالیتحصـ یدارا یانـد. در میـان شـاغالن خـارج را زنان تشـکیل داده
ــپلم،  لیســانس ودکتــرای درصــد فــوق ۱۸٫۷درصــد لیســانس،  ۴۴٫۸دارای مــدرک فــوق دی

  تخصصی و فوق دکترا هستند.  درصد دکترای ۱۳٫۵ای و  حرفه
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درصـد  ۴۲٫۷دارای تحصـیالت عـالی بـا  یخـارجدر گروه مردان، بیشـترین تعـداد شـاغالن 
درصـد دارای مـدرک تحصـیلی  ۶۰٫۸و در گـروه زنـان نیـز مدرک تحصیلی لیسـانس  یدارا

  لیسانس هستند.
  

  ۱۳۹۵سال  -برحسب جنس و دوره تحصیلی شاغالن خارجی دارای تحصیالت عالی -۹جدول 
فوق لیسانس   لیسانس فوق دیپلم جمع جنس

 ودکترای حرفه ای
ایتخصصی و دکتر

 فوق دکترا
 ۱۳۸۹ ۱۹۲۴ ۴۶۰۶ ۲۳۵۷ ۱۰۲۷۶ جمع
 ۱۳۴۸ ۱۷۳۳ ۳۸۶۸ ۲۱۱۴ ۹۰۶۳  مرد
 ۴۱ ۱۹۱ ۷۳۸ ۲۴۳ ۱۲۱۳  زن

  مرکز آمار ایران -۱۳۹۵مأخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
  
  

 ۰٫۷نفــر ( ۲۱۳۹۴نفــر بیکــار در کشــور، تعــداد  ۳۲۵۸۲۱۵از تعــداد   ۱۰مطــابق جــدول 
نفـر بیکـار خـارجی، ۲۱۳۹۴باشندو براسـاس نتـایج، از مجمـوع خارجی میدرصد) اتباع 

  باشند.   یدرصد) زن م ۲۸٫۷نفر ( ۶۱۳۶درصد) مرد و  ۷۱٫۳نفر ( ۱۵۲۵۸تعداد  
  

  ۱۳۹۵سال  - بیکاران کل کشور بر حسب تابعیت  -۱۰جدول
  اتباع خارجی    اتباع ایرانی    جمع  شرح

  درصد  تعداد    درصد  تعداد    درصد  تعداد
  ۰٫۷  ۲۱۳۹۴    ۹۹٫۳  ۳۲۳۶۸۲۱    ۱۰۰٫۰  ۳۲۵۸۲۱۵  ل کشورک

  مرکز آمار ایران -۱۳۹۵مأخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
  

نفـر  ۲۱۳۹۴ان یـتوان گفت در گروه مـردان و زنـان، از ممی ۱۱براساس اطالعات جدول 
ن ی. همچنسواد هستند یدرصد ب ۲۸٫۵درصد باسواد و  ۷۱٫۴کار در کشور، یب یاتباع خارج

  اند. ز وضع سواد خود را اظهار ننمودهین ۰٫۱
ــــاز م ــــر ب ۱۵۲۸۳ان ی ــــنف ــــارجیک ــــواد،  یار خ ــــد دارا ۶۰٫۱باس ــــ یدرص الت یتحص
 یش دانشـگاهیالت متوسطه و پیتحص یدرصد دارا ۳۴٫۰/سوادآموزی و راهنمایی، ییابتدا

، یلیتحصــ یهــا ر دورهیمــابقی نیــز در ســا باشــند. یم یالت عــالیتحصــ یدرصــد دارا ۵٫۵و 
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اند. همچنین از  ها نامشخص و یا ذکر ننمودهآن یلیا دوره تحصیمشغول تحصیل هستند و 
  درصد، دارای تحصیالت دانشگاهی هستند. ۳٫۹کل بیکاران خارجی، 

  
  ۱۳۹۵سال  - بیکاران و بیکاران خارجی برحسب وضع و سطح سواد -۱۱جدول 

اتباع   کل کشور  وضع و سطح سواد
  خارجی

سهم 
  ۰٫۶۶ ۲۱۳۹۴ ۳۲۵۸۲۱۵  جمع کل    (درصد)

 با
  سواد

 ۰٫۴۹  ۱۵۲۸۳  ۳۱۱۱۵۶۲  جمع
 ۱٫۷۵  ۵۱۸۵  ۲۹۵۷۷۷  ابتدایی/سوادآموزی

 ۰٫۸۷  ۴۰۰۲  ۴۶۲۳۹۳  راهنمایی
 ۰٫۵۵  ۱۶۲۰  ۲۹۵۷۴۱  متوسطه

 ۰٫۴۱  ۳۵۷۳  ۸۶۶۸۸۷  دانشگاهیدیپلم و پیش
 ۰٫۰۷  ۸۳۷  ۱۱۸۵۲۹۴  عالی

 ۱٫۲۱  ۶۶  ۵۴۷۰  شخص و اظهارنشدهنام های تحصیلی، دوره تحصیلی  سایر دوره
 ۴٫۱۷  ۶۱۰۵  ۱۴۶۲۹۹  سواد بی

 ۱٫۶۹  ۶  ۳۵۴  اظهار نشده
  مرکز آمار ایران - ۱۳۹۵مأخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

  
  ۱۳۹۵سال  - بیکاران خارجی برحسب جنس، وضع و سطح سواد  -۱۲جدول 

  جمع کل جنس

  سواد با

اظهار  سواد بی
  ی/ابتدای  جمع  نشده

  متوسطه  راهنماییسوادآموزی
  دیپلم و
پیش 

 دانشگاهی
  عالی

سایر دوره 
های 

تحصیلی، 
دوره تحصیلی
نامشخص و 
  اظهارنشده

 ۶ ۶۱۰۵ ۶۶ ۸۳۷ ۳۵۷۳ ۱۶۲۰ ۴۰۰۲ ۵۱۸۵ ۱۵۲۸۳ ۲۱۳۹۴  جمع
  ۲  ۴۷۵۳  ۴۷  ۴۱۲  ۱۹۳۶  ۱۲۹۷  ۳۰۲۹  ۳۷۸۲  ۱۰۵۰۳  ۱۵۲۵۸  مرد
  ۴  ۱۳۵۲  ۱۹  ۴۲۵  ۱۶۳۷  ۳۲۳  ۹۷۳  ۱۴۰۳  ۴۷۸۰  ۶۱۳۶  زن

  مرکز آمار ایران -۱۳۹۵مأخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
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های منتخـب نیـروی کـار اتبـاع ایرانـی و اتبـاع خـارجی در سـال  بیانگر شـاخص ۱شکل 
آید شاخص های منتخب نیروی کـار اتبـاع خـارجی باشد. چنانچه از شکل برمیمی ۱۳۹۵

 عبارتند از : ۱۳۹۵در سال 
 درصد ۴۴٫۰دی : نرخ مشارکت اقتصا 
  :درصد ۹۶٫۲نرخ اشتغال 
  :درصد  ۳٫۸نرخ بیکاری 

د در سـال یـتوان د ینشدن نیروی کار داخلی مو با فرض جایگزین  ۱۳ج جدولیمطابق نتا  
درصـدی نـرخ  ۰٫۱از بازار کار کشور سبب کـاهش  یک سو خروج اتباع خارجیاز  ۱۳۹۵

  شود.  یم یکارینرخ ب یرصدد ۰٫۲ش یگر موجب افزاید یمشارکت اقتصادی و از سو
  

  ۱۳۹۵و  ۱۳۹۰های سال -جمعیت و نماگرهای نیروی انسانی در کشور  -۱۳جدول 

  سال

  ساله و بیشتر ۱۰بیکاری جمعیت     ساله و بیشتر ۱۰فعالیت اقتصادی جمعیت 
  *کل

  بدون احتساب  
  اتباع خارجی

  

  *کل
  بدون احتساب  

  اتباع خارجی

  جمعیت فعال
نرخ 

مشارکت 
  دیاقتصا

  (درصد)

  

 جمعیت فعال
نرخ 

مشارکت 
  اقتصادی
  (درصد)

  

جمعیت 
  بیکار

نرخ 
  بیکاری
  (درصد)

  

  نرخ بیکاریجمعیت بیکار
  (درصد)

۱۳۹۵  ۲۵۹۲۹۲۰۳  ۳۹٫۰    ۲۵۳۶۹۱۶۳ ۳۸٫۹    ۳۲۵۸۲۱۵۱۲٫۶    ۳۲۳۶۸۲۱  ۱۲٫۸  
۱۳۹۰  ۲۴۱۰۶۸۹۶  ۳۸٫۱۲    ۲۲۸۷۹۷۵۳ ۳۸٫۰۸    ۳۵۶۰۰۲۲۱۴٫۷۷    ۲۸۴۰۳۳۰  ۱۴٫۹۳  
  باشد.اع ایرانی و اتباع خارجی میکل، شامل اتب * 

  باشد.می ۱۳۹۵ماخذ: مبنای محاسبه شاخص، نتایج طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
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نرخ مشاركت اقتصادي نرخ اشتغال نرخ بيكاري
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  بحث و نتیجه گیری -۷
های شـغلی  گیرد کـه فرصـت حضور اتباع خارجی در کشور زمانی بیشتر مورد توجه قرار می
یــروی کــار ایرانــی، اشــغال توســط اتبــاع خــارجی دارای تخصــص و مهــارت یکســان بــا ن

ران (به ویژه اتباع غیرمجـاز) در صـنف هـا و یدر ا یاغلب اتباع خارج یگردند. از طرف می
مه، مالیات، اضافه کـار و یهمچون ب یتواند در مسائل یت دارند که کارفرما میفعال یمشاغل

به کـار گمـارد، آنها را  یا قراردادی یچگونه استخدامی... حضور آنها را پنهان کند و بدون ه
تـوان اشـاره نمـود. از سـوی همچنین به عدم امکان تصدی مشاغل دولتی توسـط آنـان مـی

از کـار و  یرفتـه و بـه راحتـیپذ یط و دسـتمزدیرا بـا هـر شـرا یت آنان، هر کاریدیگر اکثر
  شوند.  یت خسته و منصرف نمیفعال

های شــغلی از  تتوانــد ســبب ســلب فرصــ کــه می در ایــران، در حالی یحضــور اتبــاع خــارج
ت فعـال یـاز جمع یکـه پـس از خـروج اتبـاع خـارج یطور  جویندگان کار ایرانی گـردد (بـه

دا کرد)، فرصتی را برای سودآوری کارفرمایان از طریـق ی، نرخ مشارکت کاهش پیاقتصاد
پرداخت دستمزد کمتر با ساعات کار طوالنی تر و فرار از پرداخت حقوق اولیـه یـک کـارگر 

ن میان، تنها سـود بـه یسازد. الزم به ذکر است در ا اضافه کار و ... را فراهم می مانند بیمه،
جیب کارفرما روانه شده، در حالی که محصول، ارزان تر ارائه نمی شود و مصـرف کننـده از 

  برد.    این موضوع نفعی نمی
 یا حتـتواند ناشی از ضعف در فرهنگ کار باشد که از یکطرف کارفرمـ موارد فوق الذکر می

شود به علت سود آوری بیشتر بـرای نیـروی  شده، حاضر می ینیش بیپ یها مهیبا وجود جر
کار خارجی شغل ایجاد کند ولی هم وطن وی همچنان بیکار بماند و از سـوی دیگـر اغلـب 
جویندگان کار ایرانی (حتی فاقد تحصیالت دانشگاهی و بـدون مهـارت) حاضـر بـه انجـام 

  گردند.   پذیرد، نمی روی کار خارجی صورت میهایی که توسط نی فعالیت
شور ندارد، امـا کدر  یشور تنها اختصاص به حضور اتباع خارجکدر  یاریکل بکاگرچه مش
چـه بسـا بـه صـورت  یوجـود اتبـاع خـارج یاریکـش بیل افـزایـاز دال یکیرسد  یبه نظر م

تواننـد در  نمی قـانون کـار، اتبـاع بیگانـه ۱۲۰رمجاز باشد. در حال حاضر مطـابق مـاده یغ
ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه اوالً دارای روادید بـا حـق کـار مشـخص بـوده و ثانیـاً 

نان به صورت آزادانـه و یهای مربوطه پروانه کار دریافت دارند. ا مطابق قوانین و آیین نامه
ت یـمشـغول فعال یمختلـف اقتصـاد یهـا ار در بخشکـبدون داشتن مجوز ورود و پروانـه 
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ار گرفتـه کـسـاده بـه  یهـا ه ابتـدا اغلـب در بخشکـروهـا ین نیـرسد، ا شوند. به نظر می یم
گـر یل شـده و دیماهر و متخصـص تبـد یارگرانکران به یشوند، پس از سالها حضور در ا یم

  دهند. یرقابت با خود نم یبرا یرانیار اک یمتقاض یرویبه ن یفرصت
ه در صـورت خـروج نیـروی کـار خـارجی از همچنین این نکته را نباید از نظر دور داشت ک

های اقامت خود در ایران را نیز از  کشور، آنان مهارت، دانش و درآمد کسب شده طی سال
های مجــدد بــرای آمــوزش مهــارت و  کشــور خــارج نمــوده و کشــور عــالوه بــر صــرف هزینــه

نیـروی ها با رکود  تخصص به نیروی کار داخلی، به دلیل عدم حضور آنان در برخی فعالیت
د یـآ یج بر میکار مواجه شده و ضربه اقتصادی نیز از این حیث متحمل گردد. چنانچه از نتا

، ســبب یرغم کــاهش نــرخ مشــارکت اقتصــادیــ، علیدر حــال حاضــر خــروج اتبــاع خــارج
ط برابـر یدر شـرا یرانـیکـار ا یرویـرسـد ن یده که بـه نظـر میکشور گرد یکاریش نرخ بیافزا
  ده، ندارند.یاشغال گرد یکه توسط اکثر اتباع خارج یرش مشاغلیبه پذ یلیتما

باشـند و  اکنون سهم بسیار جزئی نیروی کـار خـارجی در کشـور دارای تحصـیالت عـالی می
ش عرضـه در یت دارند که حضور آنهـا باعـث افـزایفعال یر تخصصیسایر آنها در مشاغل غ

ران یـدر ا یاجتمـاعگـاه یرماهر بازار کـار شـده اسـت. اغلـب آنـان از هیچگونـه پایبخش غ
برخوردار نبوده و به واسطه وضعیت بهتر اشتغال و باال بودن دستمزدها در ایران در مقایسه 
با کشور خود و نیز باال بودن سطح رفاه در جامعه نسبت بـه کشـورهایی چـون افعانسـتان، 

د. باشـن عراق و پاکستان، به اقامت خود ادامه داده و حاضر به بازگشت به کشور خـود نمی
لذا در صورتیکه بتوان از نیروی کار خارجی متخصص و دارای تحصیالت عالی بهـره بـریم، 

  توان به رونق چرخه اقتصادی کشور یاری رساند.  می
 یدر کشــورها یکــار خــارج یرویــن یریجــه گرفــت، نفــس بــه کــارگیتــوان نت یدر مجمــوع م
کـار بـه  یرویـروج نز ورود و خـیـن یط متعادل و منطقیاست.در شرا یعیطب یمختلف امر

ن خصـوص یـهر کشـور در ا یاستگذاریبه س یست و بستگیند نیکشورها آنقدر هم ناخوشا
از تخصــص و مهــارت  یبهــره منــد یدر راســتا یکــه از حضــور اتبــاع خــارجیدارد. بــه طور

رساند  یاریکشور  یلکرده سود برده و متعاقب آن به توسعه و رونق اقتصادیتحص یروهاین
  ن برد. یرا از ب یداخل یروهاین یبرابر امکان به کارگمار یا در فرصتهایو 

تواند هـم  یم ییربنایو ز یمختلف اقتصاد یهاجاد فرصتیو ا یرسد بستر سازیبه نظر م
ت مهاجر و اتباع یشود و هم بتواند جمع یرانیرده اکل یفعال و تحص یرویمنجر به جذب ن

تواند  یم ییربنایو ز یاقتصاد یهاتیرفش ظین افزاید. بنابرایخارجی را به خود جذب نما
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توسـعه و رشـد  یتوان به سـو یب مین ترتینموده و به ا کمکار کبازار  یبه رفع چالش ها
  گام برداشت. یاقتصاد

  ها مرجع
  .مهاجرت، انتشارات سمت، تهران .)۱۳۸۰زنجانی، حبیب اله (  ]۱[
  .قانون کار جمهوری اسالمی ایران   ]۲[
 .مرکز آمار ایران ،۱۳۹۵و  ۱۳۹۰های مومی نفوس و مسکن سالنتایج سرشماری ع  ]۳[
گاه، تهران۱۳۷۹نصیری، محمد (  ]۴[   .). حقوق بین الملل خصوصی، آ
-۷۴مهاجرت و حاشیه نشینی در ایران. فصلنامه جمعیت شـماره  .)۱۳۸۹نقدی، اسداله (  ]۵[

  .۱۰۴-۸۵، صص ۷۳
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