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 چکیده
هاي مختلف بررسی توان از جنبهبر تحرکات برون مرزي نیروي انسانی را می تجارتاثر 

شرایط  رکلیطو بههاي اقتصادي و کرد. باز بودن اقتصاد خود اثرات متفاوتی بر دیگر شاخص
گیري افراد در خصوص مهاجرت اقتصادي و از آن طریق رفاه جامعه دارد که خود بر تصمیم

. این تحقیق با استفاده از یک الگوي حداکثر درستنمایی پواسن نما و با پیروي از مؤثر است
در  OECD عضوکشور  20به  مبدأکشور  35جریان مهاجرت از  ، به بررسی پدیدهمدل جاذبه

پرداخته است. بر اساس نتایج الگو، افزایش تجارت کشورهاي  2018تا  2000ي زمانی رهدو
مقصد موجب افزایش جریان مهاجرت به آن کشورها (عامل جاذبه) و افزایش این شاخص در 

 دیتولافزایش  چنین همدهد (عامل دافعه). جریان مهاجرت را کاهش می مبدأکشورهاي 
، افزایش حجم تجارت مبدأ، افزایش جمعیت کشورهاي داخلی کشورهاي مقصد ناخالص

ي جریان مهاجرت از ؛ عوامل جاذبهمبدأکشورهاي مقصد و افزایش نرخ بیکاري کشورهاي 
تواند اند و کاهش این متغیرها میشناخته شده OECDبه کشورهاي منتخب  مبدأکشورهاي 

 عامل دافعه مهاجرت تلقی شوند. 
 JEL: C23 ،F16 ،F22 ،F41 ،J61بندي طبقه

تجارت، تحرکات برون مرزي نیروي انسانی، حداکثر درستنمایی پواسن  :هاي کلیديواژه
 نما، الگوي جاذبه

                                                           
 مسئول، شماره تماس: . نویسنده *
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 مقدمه - 1
نیروي کار و نقل و انتقاالت آن در طول تاریخ نظریات اقتصادي از جمله مباحث 

خود جلب  مهمی به شمار آمده و و توجه زیادي را در تدوین مباحث علوم انسانی به
به نیروي کار تحرکات برون مرزي و مهاجرت  طکرده است. یکی از مباحث مهم مربو

ي نیروي کار و ... وري، عرضهبر بیکاري، بهره تأثیرن از طریق در حقیقت مهاجرااست. 
عنوان  به مهاجرانکنند. ورود می متأثرو مقصد مهاجرت را  مبدأاقتصاد کشورهاي 

تواند موجب کاهش نرخ رشد شده به بازار کار، مید تزریقبخشی از نیروي کار جدی
 توانند نقشمی مهاجران، چنین همشود. قیمت خدمات و کاالهاي غیر قابل تجارت 

از  ).2015، 1یی در رشد اقتصادي و کارآفرینی داشته باشند (فرالي و الفستورمسزا به
تر، ر به کشورهاي مرفهسوي دیگر، با افزایش مهاجرت از کشورهاي داراي رفاه کمت

یابد و سبب ي دانش و تکنولوژي کشورهاي مهاجرپذیر افزایش میامکان رشد و توسعه
ي شود؛ جریان مهاجرت، سبب کاهش سرعت رشد و توسعهایجاد مزیت نسبی می

ي آن، کاهش رشد و مزیت نسبی شود که نتیجهتکنولوژي کشورهایی با رفاه کمتر می
 ).2015، 2فریمنست (رهاي مهاجرفرست اکشو

رود، مردم  شرایط اقتصادي کشورها در مهاجرت اهمیت زیادي دارد. انتظار می
تمایل به مهاجرت به کشورهایی داشته باشند که در آن درآمد بیشتري کسب کنند. 

کشورهایی که شرایط اقتصادي بدي دارند، تمایل بیشتري به مهاجرت  ساکنان چنین هم
معتقد است شرایط بهتر اقتصادي در  ،)2009( 3مثال، مایدا عنوان خواهند داشت. به
به آن کشور دارد. گیولیتی  مهاجراناي مثبت با تعداد  ، رابطهمهاجرانکشورهاي مقصد 

کنند افراد مایل به  کتاب اقتصاد مهاجرت، بیان می 26) در فصل 2013( 4و واهبا
ي ناشی از اوضاع مطلوب  مهاجرت به کشورهایی هستند که سیستم رفاهی سخاوتمندانه

 اقتصادي دارند.
 طورکلی بهشود.  المللی جزئی مهم در درآمد ملی محسوب می بخش تجارت بین

گیرد. با افزایش صادرات و یا  قرار می تأثیرتجارت از دو جهت صادرات و واردات تحت 
ست که ا یابد. افزایش درآمد ملی خود عاملی درآمد ملی افزایش می ،کاهش واردات

 مهاجران ویژه به مهاجرانشود. از سوي دیگر، افزایش  سبب جذب مهاجران بیشتر می
                                                           
1. Fairlie and Lofstrom 
2. Freeman 
3. Mayda  
4. Giulietti and Wahba 
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ي آن افزایش درآمد ملی  که نتیجه ماهر، صادرات کشور مهاجرپذیر را افزایش خواهد داد
خواهد بود. از سوي دیگر، کشورهاي داراي اقتصاد باز به دلیل تجارت آسان توانایی 

دارند و در نتیجه  مهاجرانسهیل جریان نیروي کار و بیشتري در افزایش صادرات و ت
 افراد خواهان مهاجرت تمایل بیشتري به مهاجرت به این کشورها دارند. 

بر شرایط اقتصادي دو طرف مهاجرت اثر متغیرهاي اقتصادي  تأکیددر این مقاله با 
 1در چارچوب الگوي جاذبه و با روش اقتصادسنجی حداکثر درستنمایی پواسن نما

) به OECDي (قتصادا و توسعه يسازمان همکارشود. کشورهاي عضو بررسی می
در  .استدرنظر گرفته شده  مهاجرانعنوان مقصد  مشابه به نسبتدلیل شرایط اقتصادي 

ي باال که داراي شرایط با درآمد سرانه یافته توسعهعضو این سازمان، کشورهاي  35میان 
عنوان کشورهاي  کشور به 35 چنین هم. شده استاقتصادي مشابهی هستند، انتخاب 

 .اند همهاجرت در نظر گرفته شد مبدأ
 
 مبانی نظري و پیشینه پژوهش - 2

 2عنوان مثال کوتاري نامند. بهیشتر محققان نقل مکان برون مرزي را مهاجرت میب
ز مهاجرت را به حرکت یک فرد یا گروهی از افراد در امتداد مرزهاي سیاسی ا ،)2002(

یک واحد جغرافیایی به واحدي دیگر براي اقامت دائم یا موقت در مکانی غیر از کشور 
 رظدر نو آن را عاملی براي تغییر وضعیت فرد مهاجرت کننده  کند میمادر، تعریف 

 ).1397و عرب مازار،  زاده یمصطف( گیرد می
به  مبدأر این مقاله منظور از مهاجرت، مهاجرت پناهجویان از کشورهاي د

دارد.  مهاجرانو مقصد  مبدأکشورهاي مقصد است. مهاجرت اثرات زیادي بر کشور 
 مهاجرانتر از کشورهاي مقصد اقتصادي عقب افتاده طور معمول، به مبدأکشورهاي 

دارند؛ لذا تمایل کشورهاي  مهاجرپذیر به پذیرش نیروي کار ارزان و یا نیروي کار ماهر 
 يدارا يمهاجران به کشورها ربیشتکه  کند میان ) بی1999( 3بیشتر است. بورجاس

افراد جوان  کند مینیز بیان  ،)2019( 4شوند. توماسمیرفاه سخاوتمندانه جذب  ستمیس
مرتبط با اشتغال  لی، به دالکاریافراد بحتی تمام وقت و  انیو دانشجو کردهو تحصیل

                                                           
1. PPML 
2. Kothari 
3. Borjas 
4. Thomas 
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از  انیاز دانشجو ياری، بسبیترت نیدر معرض مهاجرت هستند. به هم شتریببهتر، 
در مدارس و  لیادامه تحص يبرا بلندمدت ایمدت کوتاه يدر حال توسعه برا ياقتصادها
 ،1ورجاسکنند (بیمهاجرت م شرفتهیپ يبه کشورها شرفتهیپ يکشورها يهادانشگاه
و  یمحل تیجمع بیترک معتقدند به علت تغییر ،)2012( 2کارد و همکاران ).2006

، بومیان مخالف ، مدارس و محل کارها محله در موجودات امکانکاهش دسترسی به 
 . هستند مهاجراني ي پذیرندهها سیاست
ي نیروي کار و بهم نه تنها سبب کاهش عرضه مبدأفزایش مهاجرت در کشورهاي ا

-بلکه به دلیل مهاجرت نیروي کار ماهر بهره ،شودخوردن تعادل بازار کار آن کشور می
یابد. دیدگاه دیگري در این زمینه وجود جرت نیز کاهش میمها ،مبدأوري کشورهاي 
مهاجرت با بهبود شرایط مهارتی و آموزشی مهاجران همراه است و در  دارد؛ براي مثال

 مبدأدر صورت بازگشت این مهاجران، منجر به جهش اقتصادي در کشور  بلندمدت و
که  ه استاور بود) بر این ب2010( 4مائورین ،)2010 و 2009، 3دي هاس( شودمی

منفی بر حمایت از مخارج رفاه  تأثیرناهمگنی قومی ایجاد شده در اثر مهاجرت، 
ي باال در دنیا) دارد. از اي از کشورهاي با درآمد سرانهاجتماعی در کشور سوئد (نمونه

دیگر، از دیدگاه کالن، رشد جمعیت ناشی از افزایش مهاجرت موجب تغییر تقاضا  سوي
 ). 2012، 5شود (نیجکمپ و همکارانالمللی میتجارت بین چنین مهو تولید و 

 تأثیر مهاجرپذیرمهاجرت خود بر شرایط کشورهاي مهاجر فرست و  ،ي دیگرسوز ا
ند مهاجرت از طریق توازن مجدد تخصص، ا هیافتدر ،)2009گذارد. پري و اسپاربر (می

بنابراین از این  ،کندی ایجاد تواند مزیت نسبدهد و میقرار می تأثیرکارایی را تحت 
هاي جوامع مختلف ایفا کند. تواند نقش مهمی در تراز پرداختکانال نیز مهاجرت می
افزایش مهاجرت به کشورهاي اروپایی که ند هست معتقد ،)2016اسپوزیتو و همکاران (

 ،)2013( 6مدت و بلندمدت بیکاري را کاهش دهد. دنسیگیر و دانلیتواند در کوتاهمی
، تمایل 2008هاي اقتصادي همانند بحران سال اعتقاد دارند به هنگام بروز شوك

 یابد. کاهش می مهاجراناز این شوك به پذیرش  متأثرکشورهاي 

                                                           
1. Borjas 
2. Card et al 
3. De Haas 
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دهد. از آن جهت  تولید ناخالص داخلی نمایی از وضع اقتصادي کشور را نشان می
اوتی است، دستمزد در که جریان تحرك نیروي کار میان کشورها همراه با موانع متف

اي در درآمدهاي  کشورها یکسان نیست. از سوي دیگر میان کشورها نیز تفاوت عمده
 ملی و داخلی وجود دارد. 

از این جهت افراد انگیزه جهت مهاجرت دارند. این انگیزه به دو جهت است: اول، 
، مردم . دوم، اوضاع اقتصادي کشور مقصد. بر این اساسمبدأاوضاع اقتصادي کشور 

کشورهاي فقیري که درآمد داخلی کمی دارند، تمایل به مهاجرت به کشورهایی را دارند 
که وضع بهتري دارند. از سوي دیگر، کشورهاي غنی که درآمد داخلی بیشتري دارند 

به دلیل درآمدهاي باال، داراي  معموالًهستند. این کشورها  مهاجرانمقصد جذابی براي 
 کنند. بیشتري را پذیرش می مهاجرانتند و نرخ بیکاري پایینی هس

انداز، با بیان اینکه ریسک  با بررسی مهاجرت بر اساس توري چشم ،)2015(  1زایکا
انداز منفی  گیري مهاجرت نقش دارد، معتقد است که مهاجرت در برابر چشمدر تصمیم

 مهاجراندهد و  انداز مثبت اقتصادي نشان می اقتصادي، واکنش بیشتري نسبت به چشم
که  شوند؛ در حالی گریز می ریسک ،انتظار اوضاع اقتصادي خوب را دارند که هنگامیبالقوه 

 شوند.    پذیر می اگر انتظار شرایط بد اقتصادي را داشته باشند، ریسک
عالوه بر عوامل ژئوپولیتیکی، شرایط  کنند بیان می ،)2013( 2زایکا و دي هاس

 ت جهانی بارجمهاجرت است و جهت تغییرات در مهار اقتصادي نیز عاملی تأثیرگذار ب
در  ،)2017( 3. داستمن و همکارانمرتبط است يو اقتصاد کیتیعمده ژئوپل راتییتغ

هایی  پناهجویی که به علت بروز بحران مهاجران برخالفکنند  پژوهش خود بررسی می
بر اساس  رانمهاجهاي داخلی مجبور به مهاجرت هستند، سایر پناهجویان و  نظیر جنگ

کنند. به همین ترتیب، کشورهاي مهاجرپذیر نیز  گیري می شرایط اقتصادي تصمیم
اقتصادي را بر اساس شرایط اقتصادي کشور خود مانند بازار نیروي کار و ...  مهاجران

 پذیرند. می
هاي مهاجرتی به بیان نقش و اهمیت  بر محدودیت تأکیدبا  ،)2011( 4کلمنز

که  ه استو بیان کرد هتولید ناخالص داخلی در کل جهان پرداختمهاجرت در افزایش 
موانع موجود در مهاجرت سبب از دست رفتن بخشی از تولید ناخالص داخلی احتمالی 
                                                           
1. Czaika 
2. Czaika and de Haas  
3. Dustmann et al 
4. Clemens 
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)، 2000( 1توان به وگلر و رات کشورها خواهد شد.  از دیگر مطالعات در این زمینه می
  )2002( 5) و اسکلدن2016( 4)، داستمن و گورالچ2011( 3)، اتزو2006( 2استرابار

 اشاره کرد. 
هاي مختلف بررسی کرد. با افزایش توان از جنبهاثر تجارت بر مهاجرت را می

یابد و موجب افزایش درآمد ملی  صادرات و کاهش واردات، تراز تجاري افزایش می
گذارد. افزایش  خواهد شد. افزایش تجارت بر حجم صادرات و واردات کشورها اثر می

ردات در کشورهاي در حال توسعه، سبب افزایش تمایل به مهاجرت نیروي کار ماهر وا
شود و افزایش صادرات این کشورها موجب کاهش تمایل به مهاجرت  این کشورها می

در این کشورها عموماً  چنین هم). 2020، 6شود (آپرتی نیروي کار با مهارت پایین می
ماهر وجود دارد و این کشورها کاالیی که به نیروي کار غیر ماهر بیش از نیروي کار 

نیروي کار غیر ماهر نیاز دارد را صادر و کاالیی که به نیروي کار ماهر نیاز دارد را وارد 
در مورد کاالهاي با تنوع  خصوص بهبنابراین مهاجران موجب افزایش صادرات ( ،کنند می

ن سبب تحریک تجارت از شوند. در کشورهاي کوچک با اقتصاد باز، مهاجرا باال) می
). در نتیجه، تمایل  2015، 7بر صادرات خواهد شد (هاتزیجرجیو و لودفالک تأثیرطریق 

نیز با استفاده از  ،)2014( 8یابد. کامپانیلو افزایش می مهاجراناین کشورها به پذیرش 
ن اي مثبت میان تجارت (از طریق افزایش صادرات) و تعداد مهاجرا الگوي جاذبه، رابطه

 . نشان داده استاز سمت کشورهاي مدیترانه به سمت کشورهاي اروپایی 
باز بودن تجارت، مهاجرت و درآمد هر  نیرابطه ب یبررسبا  ،)2014( 9اورتگا و پري

بر درآمد سرانه  پزیدي مهاجرت ایشمثبت گش تأثیراز  يشواهد ،شخص در سراسر کشور
 شیافزا قیکه اثر مهاجرت از طر دهند یمنشان  ها آن چنین هم. دنده یارائه م بلندمدت

 شیافزاند که ا هیافتدر ،)2009( 10. هیجن و رایتکند میعمل تولید  عاملکل  يور بهره

                                                           
1. Vogler and Rotte 
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دهد، اگرچه  یماهر را کاهش م ریغ داخلیماهر، دستمزد کارگران  ریتعداد مهاجران غ
 است.  زیناچ شیافزا نیا تأثیر

در تجارت کاالها و خدمات گیري  صمیمهاي تنیروي کار یکی از عامل ازآنجاکه
هاي بنابراین دیگر عامل ،کند میاست، شرایط نیروي کار در یک کشور اهمیت پیدا 

تأثیرگذار بر نقل و انتقاالت نیروي کار موضوع بیکاري در یک جامعه است. بیکاري 
 گذارد؛ اوالً بر مهاجرت اثر می غیرمستقیماي است که از دو منظر مستقیم و  پدیده

هاي باالي بیکاري سبب افزایش  گذارد و نرخ می تأثیرمستقیم بر مهارجت  صورت به
بر شرایط اقتصادي و  تأثیر). ثانیاً بیکاري باال با 2011، 1شود (اتزو تمایل به مهاجرت می

در بخش بعد به تشریح آن  رت خواهد شد.جها به مها رفاه مردم، سبب افزایش تمایل آن
 شود. پرداخته می

 يکاربیشود.  می سنجش سالمت اقتصاد استفاده اریعنوان مع غالباً به يکاریز با
 یابیدست يبرا نیروي کار ییتوانا دهنده نشان رایز ،است ي در اقتصاددیکل یشاخص
عوامل زیادي بر بیکاري مؤثرند. برتیل و . باشد میمولد اقتصاد در بخش به کار  عیسر

یمه بیکاري سخاوتمندانه، مقررات بازار محصول و کنند که ب بیان می ،)2000(  2الرس
این  کننده بیانشود. نرخ باالي بیکاري،  زنی ناهماهنگ موجب افزایش بیکاري می چانه

 از سوي دیگر،. ظرفیت بالقوه آن استاقتصاد کمتر از در کل  دیتولواقعیت است که 
خود را  شتیصرف معحداقل م دیخود با يکاریهمچنان در طول دوره ب کاریب نیروي کار

در اقتصاد  سبب بروز فاجعه رشدتواند  یمآن  ي و تداومکاریبهاي باالي  نرخحفظ کند. 
معتقد است  ،)2012(  3لوین .است یاسیو س یاجتماع هاي یآشفتگ که نتیجه آن شود

  4ی بلندمدت بر کاهش رفاه اقتصادي دارد. داوري و تابلینیاتثرانرخ بیکاري باال 
اعتقاد دارند با افزایش هزینه کار از طریق مالیات کار، بیکاري در  نیز ،)2000(

شود.  آن رشد اقتصادي دچار کاهش می دنبالکشورهاي صنعتی افزایش یافته و به 
گیري  ، نتیجهزا دروننیز با در نظر گرفتن الگوي رشد  ،)1996( 5کاهوك و میچل

ندارد.  يبر عملکرد اقتصاد یفمن يامدهایپ لزوماًقانون حداقل دستمزد که ند ا هکرد
بر رشد  یمثبت ات، تأثیرشتریب یانسان هیانباشت سرما جادیتواند با ا یم یقانون نیچن
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بنابراین بیکاري باال و از این طریق با بدتر شدن شرایط اقتصادي یک  ،داشته باشد
 شود. کشور، پدیده مهاجرت تشدید می

اثر مستقیم آن است. در این زمینه  ،ومین کانال اثرگذاري بیکاري بر مهاجرتد
هاي  با بررسی انگیزه ،)2011( 1نظرات گوناگونی وجود دارد. براي مثال، نیدومیشل

ي اشتغال در مهاجرت با  مهاجرت و ارتباط آن با فواصل مهاجرتی، عقیده دارد که انگیزه
با  ،)2012( 2بیشتري نسبت به سایر عوامل دارد. آتوکوراال و دوادسون تأثیرفواصل زیاد 

مطالعه موردي کشور مالزي، نیروي کار مهاجر را عاملی مهم در رشد اقتصادي کشور 
ار ی بر کاهش دستمزد نیروي کار غیر ککم تأثیرها  حضور آناعتقاد دارند دانند و  می
) نیز به بررسی جریان مهاجرت نیروي کار میان آمریکا 1998( 3گذارد. مسی و پارادو می

که مهاجرت  ندا هدادنشان و  هنظر گرفتن شرایط اقتصاد کالن پرداخت و مکزیک با در
  4. امبرگسن و همکاراندارد يدر توسعه اقتصاد ینقش مثبت ی نیروي کارالملل نیب
که  ي مهاجرت (عموماً فصلی) ) چرخه1ي شامل: مهاجرت کارگر يالگوها) 2013(

به کشور خود و  دیشد یوابستگ با یتیدو تابع) 2، به کشور مقصد دارند یفیضع یوابستگ
 )4و  هم به خانه و هم به کشور مقصد فیضع يوندهایمهاجران با پ) 3، کشور مقصد

 5ند. تیلیا هشناسایی کردرا  به کشور خود دارند یفیضع یکه وابستگ جدیدي مهاجران
میالدي با افزایش نرخ بیکاري سبب کاهش  2008بروز بحران  کند می) نیز بیان 2011(

 ان مهاجرت شده است.جری
دهد. از سویی افزایش  قرار می تأثیربنابراین نرخ بیکاري عوامل گوناگونی را تحت 

از سوي دیگر افراد در کشورهایی  و ي کاهش بروز رفاه اقتصادي است نرخ بیکاري نشانه
ها  آن تمایل آن دنبال گیرند و به با شرایط بد اقتصادي بیشتر در معرض بیکاري قرار می

یابد. با وجود  افزایش می ،تر هاي بیکاري پایین اي مهاجرت به سوي کشورهایی با نرخبر
اي در مورد الگوهاي مهاجرتی نیروي کار، رونق اقتصادي،  منطقه  انجام مطالعات گسترده

 ،)2012( 6نرخ بیکاري و افزایش نیروي کار مهاجر همسو هستند. کنگزنیمی و همکاران
مهاجرت  تأثیرناشی از مدت مثبت  یاثر طوالن کی ،ا و بریتانیابا مطالعه موردي اسپانی

این اثر براي کشور اسپانیا سبب  در انگلستان عوامل تولیدکل  يور بر بهرهنیروي کار 
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ند ا ه) بررسی کرد2017( 1. بو و الیبشده استوري نیروي کار داخلی  کاهش بهره
ها را به  از مهارت يدیجد فید، طرون یم گریبه کشور د يمهاجران از کشور که هنگامی

 شوند. یم يرشد اقتصاد کیو تحر يآور در فن يرشد نوآور سببهمراه دارند که 
 دیبر تولرا  یمثبت مشخص تأثیربا بررسی اثر مهاجرت نیروي کار بر توسعه،  چنین هم

 ند.ا همشاهده کرد یواقع یناخالص داخل
اند ی پرداختهالملل بینمهاجرت  جمله دیگر مطالعات خارجی که به بررسی علل از

 توان به موارد زیر اشاره کرد. می
بر مهاجرت را تحلیل کرده و  غیراقتصاديعوامل مؤثر اقتصادي و  ،)2005( 2مایدا

 مبدأوري نیروي کار، درآمد حقیقی نیروي کار در کشورهاي عواملی از جمله سطح بهره
رایج بین دو کشور، سابقه مستعمراتی و  ي جغرافیایی، مرز مشترك، زبانو مقصد، فاصله

در  ،)2007( 3هاي دو کشور را در مدل خود بررسی کرده است. مارفوكجمعیت
ها؛ عوامل تأثیرگذار بر فرار کننده تعیینعنوان فرار مغزهاي آفریقا: قلمرو و  بااي مطالعه

تقارب زبانی،  ي جغرافیایی،زندگی و محدودیت نقدینگی، فاصله ياستانداردهامغزها را 
اقتصادي و امکانات آموزشی تشخیص داده است. آنتونی و -هاي شغلیبیکاري، فرصت

بر عوامل اقتصادي؛ درآمد،  تأکیدها با مهاجرت معلم انیجر) در مقاله 2014( 4همکاران
هاي درآمد شخصی، تولید ناخالص هاي مصرف کننده، مالیاتشاخص هماهنگی و قیمت

عوامل در  ینتر مهم ارج روي آموزش در سطح باالي تحصیل راداخلی، بیکاري و مخ
 مهاجرت این دست از سرمایه انسانی دانسته است.

در داخل کشور، مطالعات اندکی در زمینه مهاجرت صورت گرفته است. ازجمله این 
  :توان به موارد زیر اشاره کردمطالعات می
ه کارشناسی ارشد خود و نامهاي پایاندر یکی از بخش ،)1395( زاده مصطفی

 8)، عوامل مؤثر بر جریان مهاجرت نیروي کار از ایران به 1396مازار و همکاران (عرب
) با استفاده از آمار 1386. آذربایجانی، طیبی و هنري (اند کشور خارجی را بررسی کرده

عوامل  1383تا سال  1371در دوره  OECDکشور عضو  5ساالنه مهاجرت ایران به 
اند. بر مهاجرت نیروي کار ایران را برخی از متغیرهاي اقتصادي تشخیص دادهمؤثر 
 ،2010–1980دوره زمانی  هاي سري زمانیدادهبا استفاده از  ،)1394متقی ( چنین هم
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) را هاي درآمد و بیکاري بر شاخص تأکید (با عوامل اقتصادي بر مهاجرت در ایران تأثیر
و  مبدأهش حاضر، از نظر گستردگی و تعدد کشورهاي اند. پژومورد مطالعه قرار داده

ي زمانی استفاده شده و مدل اقتصادسنجی، داراي جنبه نوآوري بازه چنین هممقصد و 
 .باشد میدر این زمینه 

 
 ي مهاجرت و شرح مدلالگوي جاذبه - 3

هاي مطرح شده در در زمینه مهاجرت وجود دارد. از جمله نظریه گوناگونینظریات 
نظریه ،  2یه تضاد یا ساختارگراییرنظ ، 1نئوکالسیک نظریه مهاجرت عبارتند از؛ نهزمی
 . 6دافعه –نظریه جاذبه و  5نظریه شبکه، 4ي کارکردگرایاننظریه، 3لی

پدیده مهاجرت را در چارچوب عرضه و تقاضاي نیروي انسانی  ،نئوکالسیک نظریه
عرضه و تقاضا براي نیروي انسانی ادعا کار بردن چارچوب با به چنین هم، کند میبررسی 

 سببتفاوت در دستمزد  نیروي کار است. کننده تنظیمکه پدیده مهاجرت  کند می
اي با دستمزد باالتر مهاجرت تر به ناحیهاي با دستمزد پایینشود که افراد از ناحیه می

که با  اختالف دستمزد به جایی برسدتا یابد کنند و این مهاجرت آنقدر ادامه می
مهاجرت را بر  ). تضاد ساختارگرایان1991، 7استارك( هاي مهاجرت برابر شود هزینه

کنند فرض می کرده ومطرح  NELM(8نیروي کار (نظریه نوین اقتصاد مهاجرت مبناي 
تواند پاسخی گیرد و میکه پدیده مهاجرت در شرایط فقر و با ریسک باال صورت می

، 10و تیلور 1985، 9استارك و بلوم(ار محسوب شود. براي غلبه بر پدیده شکست باز
 چنین همهاي الهام گرفته از این نظریه براي کشورهاي در حال توسعه و ). دیدگاه1999

 رسدبه نظر میهاي مهاجرتی پناهندگان، مفید براي اشکال غیر کارگري، مانند گروه
لی که در عوام، )1966( 12لی طبق نظر ،). از طرفی دیگر2010، 11دي هاس(
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) عواملی 1: شوندخالصه میچهار گروه کلی  در هستندبراي مهاجرت مؤثر گیري  تصمیم
) عوامل 3) عواملی که با حوضه مقصد ارتباط دارند، 2ارتباط دارند،  مبدأکه با حوضه 

اساس نظریات . در مورد نظریه کارکردگرایان باید گفت ) موانع بازدارنده4شخصی و 
هاي علوم اجتماعی محسوب  اقتصاد از زیر شاخه که ازآنجاییاست  انهشناس جامعهمذکور، 

هاي اجتماعی محسوب شده و در  هاي اقتصادي نیز به نوعی از شاخص شود، شاخص می
رود مهاجرت مردم از نواحی با درآمد پایین به نواحی با درآمد باال،  این راستا، انتظار می

 مورد. در )2010سرمایه شود (دي هاس،  اندازي جریان صورت گرفته و منجر به راه
اولین بار که  ،المللى ثابت کرده استمشاهدات تجربى مهاجرت بیننظریه شبکه؛ 

هاي بیشتري را شود، زیربناى اجتماعى توسعه پیدا کرده و مهاجرتمهاجرت انجام می
روابط  هایی ازهاي مهاجرت، مجموعه) شبکه 2000، 1آورد (کوامیاوالزکوزبه دنبال می

از طریق  مبدأدر مقصد و غیر مهاجران را در  بین اشخاص هستند که مهاجران سابق
افراد به دلیل  حتیکنند. هاي خویشاوندي و روابط دوستانه با یکدیگر مرتبط مینسبت

هاي غیرقانونی نیز اقدام به مهاجرت کنند صورت بهداشتن این روابط ممکن است 
هر عمل مهاجرتی وابسته به عوامل دافعه، -نظریه جاذبهاما در ؛ )2006، 2(زانوویاك

و عوامل فردي است. این نظریه  ، عوامل مربوط به کشور مقصدمبدأمربوط به کشور 
جود وعوامل رانشی که در محل زندگی  دلیلدارد که برخی افراد بهان میطور ساده بی به

کنند (بنگ و مهاجرت می، خاطر عوامل جاذبه که در مناطق دیگر وجود داردو به دارد
 ).2011، 3میترا

و هر سه گروه  ی در بررسی مهاجرت استمنسجماي و پایه نظریه ،جاذبه ،نظریه
توان در چارچوب را می هاي فرديشرایط مقصد و انگیزه ،مبدأیعنی شرایط  ،عوامل مؤثر

در قالب این  عوامل اقتصادي مؤثر بر مهاجرت امکان بررسی ویژه به .این نظریه بیان کرد
تمرکز ادبیات موضوع در مقوله عوامل . نظریه در قالب عوامل جاذبه یا دافعه میسر است

عنوان مثال مایدا  به اقتصادي مؤثر بر مهاجرت نیز بر الگوي جاذبه متمرکز است.
اساس آن که بر ا معرفی کرده استي مهاجرتی رجاذبه الگويدر پژوهش خود  ،)2005(

وري نیروي کار و درآمد حقیقی نیروي کار در کشورهاي سطح بهرهمهاجرت تابعی از 
متغیرهاي  با قرار دادن. باشد می مرز بین دو کشور و ي جغرافیاییو مقصد، فاصله مبدأ
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وري باال و درآمد حقیقی باالي نیروي دافعه و جاذبه؛ سطح بهره در دو گروهاین پژوهش 
 مبدأپایین همین متغیرها در کشورهاي و سطح  عامل جاذبه مقصدکار در کشورهاي 

جغرافیایی نزدیک و مرز مشترك بین  فاصله چنین هم. هستندي مهاجرت عامل دافعه
با وارد  ،)2005ه مایدا (شوند. البتو مقصد نیز عامل جاذبه محسوب می مبدأکشورهاي 

 قتصاديغیرا نسبتعوامل دارد خود، بیان می کردن متغیرهاي دیگري در الگوي جاذبه
هاي دو کشور ي مستعمراتی و جمعیتزبان رایج بین دو کشور، سابقهچون  همدیگري 
 .قرار دهند تأثیرتوانند مهاجرت را تحت نیز می
الگوي جاذبه کنش و واکنش یک مجموعه متغیرهاي اقتصادي، سیاسی،  طورکلی به

مورد بررسی را  اجتماعی، فرهنگی و ... در خصوص یک پدیده، در اینجا پدیده مهاجرت
جاذبه بین اجسام نیوتن در علم  الگويپیدایش این الگو،  منشأدهد. و تحلیل قرار می

براي اولین بار فیزیک نیوتنی را در  ،1، اچ گري1860ي فیزیک است که بعدها در دهه
کار گرفت و آنچه که معادله جاذبه نامیده شد، کاربرد وسیعی در مطالعه رفتار انسان به

هاي تجربی اجتماعی پیدا کرد. در اقتصاد نیز مطالعات الگوي جاذبه، موفقیتعلوم 
جمله مهاجرت  المللی ازاي و بینهاي درون منطقهمختلف جریان عزیادي در توضیح انوا

الگوي جاذبه  حقیقت کسب کرده است. در ،هانیروي کار، تجارت بین کشوري و سرمایه
مقیاس جهت توضیح جریان سرمایه و مهاجرت  یک عنوان را بهمفهوم نیروي جاذبه 

 ).1387برد (عسگري، کار مینیروي کار میان کشورهاي جهان به
در نظر گرفته  "مهاجرت سرمایه انسانی"در پژوهش حاضر به دلیل این که موضوع 

شود بیشتر هاي مهم تولید محسوب مییکی از نهاده ازآنجاکهشده و مهاجرت این افراد 
گیرد، استفاده از الگوي ي اقتصادي کشورها قرار میوامل جاذبه و دافعهع تأثیرتحت 

توان الگوي قابل قبولی براي یابد. در چهارچوب این الگو، میجاذبه اهمیت بیشتري می
الگو این است  هاي ویژگیعوامل مؤثر بر مهاجرت نیروي کار تصریح کرد. یکی دیگر از 

گیري مهاجرت، عوامل مؤثر کشور بر شکل بدأمکه در کنار عوامل تأثیرگذار کشور 
دهد براي شود. این نظریه حتی به محقق اجازه آن را میمقصد نیز در نظر گرفته می

نیز  غیراقتصاديهاي مهاجرت، در کنار عوامل اقتصادي، عوامل بررسی هر یک از گروه
ا به دست در الگو وارد کرده و کشش مهاجرت نسبت به تغییرات آن دسته از متغیره

 آورد.

                                                           
1. Gray 
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نقطه شروع الگوي جاذبه، قانون نیوتن در مورد نیروي جاذبه میان دو جسم است 
 شود؛معادله زیر بیان می صورت بهکه 

)1(                                                                             
که با جرم  اجسام،  است jو  iاذبه میان دو جسم نیروي ج در  این رابطه 

در  ،ي عکس دارد. اچ گري، رابطهها، میان آن لهمستقیم و با فاص ، نسبتو
در  1و بعد از او روانشتین هکاربرد این نظریه در علوم انسانی را نشان داد 1860سال 
ي اولین بار این نظریه را در بحث ي مهاجرت؛ برابا ایجاد قوانین جاذبه 1885سال 

اما قانون راونشتین خالی از هرگونه  هاقتصاد مطرح کرد طور کل در حوضهمهاجرت و به
، 1983به سال  2. در ادامه دوریگو و تابلره استالگوي ریاضی براي علل مهاجرت بود

ي لر؛ معادلهند. بر اساس الگوي دوریگو و تابا هالگوسازي ریاضی این الگو را ارائه کرد
 شود؛زیر مطرح می صورت بهي مهاجرت ساده

)2(  
نیز  دهد. میرا نشان  jبه مقصد  i مبدأ، افراد مهاجر از )، 2ي (در رابطه

ترتیب عوامل  بهو   است. اما بردارهاي  jو  iنشانگر فاصله بین مناطق 
ك اصول و . درگیرندي مقصد را در برمیي منطقهل جاذبهي مبدأ و عوامي منطقهدافعه
و  هبناي تحقیقات بیشتري در مورد مهاجرت شد ي راونشتین، سنگهاي مطالعهفرضیه
دافعه  - ي جاذبهزیادي بر پیشرفت الگوهاي بعدي مهاجرت که امروز به نظریه تأثیر

ي الگوي در نهایت فرم اصالح شده). 2000، 3(کووامی والزکوز ه استشتمعروف است، دا
شکل زیر تغییر  صورت بهجاذبه براي مهاجرت، با گذشت زمان و طی چندین تحقیق؛ 

 .باشد میکه شامل بردارهاي عوامل جاذبه و دافعه نیز  هپیدا کرد
)3( 

=   
اما عوامل جاذبه و دافعه در تابع ریاضی آن هرکدام داراي دو بخش هستند، 

 این توابع برابرند با: دیگر عبارتی به
=Y.   

= Y.  
                                                           
1. Ravenstein 
2. Dorigo and Tobler 
3. Velazquez 
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شوند و صادسنجی میي متغیرهایی که با لگاریتم وارد الگو اقتمجموعه Yدر آن که 
X با شوند. که بدون لگاریتم در الگو اقتصادسنجی ظاهر می ي متغیرهاییمجموعه

 باشد:زیر می صورت به، تابع مهاجرت 3ها در معادله شماره جایگذاري آن
)4( =   
 شود، بنابراین:ز دو طرف معادله لگاریتم طبیعی گرفته میا
)5( Ln( = +ln( ) 

- ln(  
مربوط به تابع  yو  xدگی اگر مجموعه متغیرهاي در رابطه باال براي کاهش پیچی

جاذبه و دافعه را ترکیب کرده و در یک مجموعه فرض کرد، درنتیجه با ساده کردن 
 شود:معادله آن معادله زیر تولید می

)6( Ln( = + ln(    
 t=1,…,داد متغیرهاي جاذبه و دافعهتع 
 در ادامه:

)7( Ln( = + ln( 
  

n=1,…,  تعداد متغیرهاي جاذبه و دافعه با لگاریتم 
 M=1,…, تعداد متغیرهاي جاذبه و دافعه بدون لگاریتم 

اضر با تفکیک بردارهاي جاذبه و دافعه به عوامل مؤثر با در نهایت، مدل تحقیق ح
و با توجه به شرایط اقتصادي کشور، مبانی نظري و مدل جاذبه  7پیروي از معادله 

 شود:زیر تصریح می صورت به
)8(  =  +  +  +   

 +  +  +  
هاي اقتصادي و که با استفاده از نظریه ) است2( از رابطه برگرفته ،)8ي (معادله

شکل کلی و لگاریتمی  ،)9بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت، ارتقاء پیدا کرده است. رابطه (
 غیرهاي انتخابی در این پژوهش است.الگوي جاذبه باال با در نظر گرفتن مت

)9(  =  +  +  +  +  +   
 +  +  +  +   +   

به ترتیب لگاریتم جمعیت کشورهاي  و   ثابت الگو،   cباال،  در روابط
نیز بیانگر بردار متغیرهاي  و  دهد. مبدأ و کشورهاي مقصد را نشان می
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ترتیب جاذبه و دافعه هستند. در ادامه برخی از این متغیرها که در بخش مبانی نظري  به
، iي جغرافیایی کشور مبدأ نشانگر فاصله ،شوند. وارد الگو می ،ندا هنیز تشریح شد

وي جاذبه براي مهاجرت است و ) شکل کلی الگ8( ، است. در کل، رابطهjتا کشور مقصد 
که بسته به  طور توان الگوهاي گوناگونی از آن را ارائه کرد. همانرایط مختلف میتحت ش

 صورت گرفته شده، الگوي مناسب آن تصریح شده است.  هاي پژوهشیق در لزومات تحق
ي اقتصادسنجی خواهد بود که در بخش بعدي ضرایب آن همان رابطه ،)9( رابطه
ل هر متغیر به معنی لگاریتم در او  شود، حرفو به تحلیل نتایج آن پرداخته می تخمین

ها هاي آنداده آوري جمعطبیعی آن متغیر است. حال به معرفی متغیرهاي الگو و روش 
 اند.تهیه شده 2000-2018 ي زمانیساالنه و در بازه صورت بهشود. آمار پرداخته می
طبیعی جریان مهاجرت نیروي کار از کشورهاي مبدأ لگاریتم  نشانگر ،
i=1,…,35  (در این پژوهش آمار مربوط به پناهندگان استفاده شده است) به کشورهاي

 35ي جریان پناهندگی از هاي ساالنهي تعداد داده) که در برگیرندهj=1,…,20مقصد (
 OECDعضو کشور  20است؛ در اینجا  OECDبه کشورهاي منتخب عضو  مبدأکشور 

هاي مهاجرتی این کشورها بوده و دادهبه دلیل این که بیشترین حجم مهاجرت به 
لیست کشورهاي در (اند مربوط به این کشورها در دسترس بوده است، انتخاب شده

تجارت (جمع صادرات و واردات نسبتی از تولید ناخالص داخلی)  ،)9پیوست). در رابطه (
لگاریتم نرخ بیکاري  چنین هم؛ و  صد به ترتیب مربوط به کشورهاي مبدأ و مق

و لگاریتم تولید ناخالص داخلی کشورهاي  و  کشورهاي مبدأ و مقصد به ترتیب 
 .باشدمی و  مبدأ و مقصد به ترتیب 

سایت کشورهاي هاي وبهاي روند مهاجرت از بانک اطالعاتی و مجموعه دادهادهد
نیز از پایگاه اطالعاتی بانک جهانی ها  اند. دیگر دادهشده يآورجمع OECDعضو 

)1WDIاند.) تهیه شده 
 

 تصریح و نتایج الگو - 4
) 9رابطه ( اقتصادسنجیهاي تابلویی الگو در این بخش، با استفاده از الگوي داده

شود. در همین راستا قبل از تفسیر نتایج، و به تفسیر ضرایب آن پرداخته میبرآورد 
) و تابلویی بلندمدتي اعتبار الگوي سنجی (وجود رابطه تأییدهاي الزم جهت زمونآ

                                                           
1. World Development Indicators (WDI) 
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انتخاب اثرات ثابت و یا تصادفی، واریانس ناهمسانی و  چنین همها و بودن داده
 اقتصادسنجی افزار نرمگیرد. براي نیل به این هدف نیز از  خودهمبستگی، انجام می

 فاده شده است.تاس 1استتا
 

 ي بلندمدتررسی رابطهب -1 – 4
در مرحله اول براي بررسی وجود رابطه بلندمدت، پایایی متغیرها جهت جلوگیري 

ایی تک تک متغیرها در هاي پایشوند. نتایج آزموناز بروز رگرسیون کاذب آزمون می
براي این  2از روش لوین لین چو که است الزم به یادآوريارش شده است. جدول زیر گز
 ده است.ه شادمنظور استف

 
 پایایی متغیرهاي الگو .1جدول 

جمعی مرتبهمتغیرردیفجمعی مرتبهمتغیرردیفجمعی مرتبهمتغیرردیف
1  )0(I 5  )٠( 8  )٠( 
2  )0(I 6  )٠( 9  )٠( 
3  )0(I 7  )٠( 10  )٠( 
4  )0(I       

 پژوهش هايمنبع: یافته
 

جمعی صفر بوده و در سطح، پایا  شود همه متغیرها داراي مرتبهمیمشاهده 
شود. با استفاده از آزمون همجمعی بررسی می بلندمدتي هستند. حال وجود رابطه

 افزار به قرار زیر است:ده و خروجی نرمشاستفاده  3براي این منظور از آزمون کائو
 

 مون همجمعیزآ .2جدول 
 آزمون مارهآ احتمال

0002/0 589/3-  
 پژوهشهاي منبع: یافته

                                                           
1. StataMP 14 
2. Levin, Lin and Chu 
3. Kao Residual Cointegration Test 
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  بلندمدتي ، بنابراین رابطهباشد مینتایج آزمون حاکی از معناداري همجمعی الگو 
شود که رگرسیون کاذب نیست. این شده و نتیجه گرفته می تأییدبین متغیرهاي الگو 
پدیده مهاجرت، اعم از علل  گذار برعوامل تأثیر موردي تحقیق در نیز  الگوي جاذبه

 ،کند میرا مناسب قلمداد  و عوامل مربوط به کشورهاي مقصد مبدأمربوط به کشورهاي 
ي ها سیاستتوان براي ، با اطمینان بیشتر میاقتصادسنجیبنابراین از نتایج این الگوي 

 .باشد از اعتبار الزم برخوردار می پیشنهادي و تفاسیر علمی استفاده کرد و الگو
 

 هاي الگوآزمون تابلویی و یا مقطعی بودن داده -2 –4
لیمر  fهاي تلفیقی، از آماره هاي تابلویی و دادههاي دادهبراي انتخاب بین روش

-بیانگر یکسان بودن عرض از مبدأها (داده استفاده شده است. در این آزمون فرضیه 
هاي مسانی عرض از مبدأها (دادهناه دهنده نشان، هاي تلفیقی) و فرضیه مخالف، 

% 5. اگر مقدار خطاي احتمال  محاسبه شده بیشتر از سطح خطاي باشد میتابلویی) 
د. در غیر این هاي تلفیقی استفاده شوز روش دادهشود و باید اباشد؛ فرض صفر رد نمی

هش، هاي پژوهاي تابلویی باید استفاده کرد. این آزمون براي دادهصورت از روش داده
یز نشان از تابلویی داده است، این ن 0000/0و خطاي احتمال را  49/22را مقدار آماره 
 د.شوهاي تابلویی استفاده ، بنابراین باید از روش دادهباشد ها میبودن داده

 
 آزمون ثابت و یا تصادفی بودن اثرات  -4-3

شود مطرح می، این پرسش تأیید شده استهاي تابلویی از دادهاستفاده حال که 
انجام شود. به همین  2و یا تصادفی 1الگو در قالب کدامیک از اثرهاي ثابتبرآورد که 

  و هاي استفاده شده است. در آزمون هاسمن فرضیه 3منظور از آزمون هاسمن
مون دارند؛ طبق نتایج آزترتیب روش اثرات تصادفی و روش اثرات ثابت را بیان می به

 000/0و خطاي احتمال آن نیز برابر  86/65 ،مقدار آمارههاي پژوهش حاضر؛ (براي داده
استفاده از این روش  زیرا؛ شده است تأییددست آمده است)؛ روش اثرات ثابت  به

 .در برداردتري و نتایج قابل قبولبوده تر درست
 

                                                           
1. Fixed Effects 
2. Random Effects 
3. Hausman Test 
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 بررسی تشخیص واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی -4-4
ایی ناهمسانی واریانس، به دلیل این که اثرات ثابت براي آزمون مناسب براي شناس

. فرض صفر این آزمون همسانی باشد می 1شده است؛ آزمون والد تعدیل شده تأییدالگو 
افزار استتا براي این واریانس و فرض مخالف آن ناهمسانی واریانس است. خروجی نرم

% 5شود که در سطح خطاي یه است. با توجه به آن، مشاهده مآمد) 3ل (وآزمون در جد
 2با توجه به آزمون ولدریچ چنین همفرض صفر رد و داراي ناهمسانی واریانس است. 

فرض صفر که  ،%5است که در سطح خطاي  روشنبراي بررسی خودهمبستگی در الگو، 
ریانس ناهمسانی و شود، بنابراین الگو داراي واحاکی از عدم خودهمبستگی است، رد می

 .باشد گی میخود همبست
 

 نتایج آزمون واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی الگو. 3جدول
 نتیجه خطاي احتمال مقدار آماره ردیف

 ناهمسانی واریانس 000/0 62/240 آزمون والد 1
 وجود خود همبستگی 0011/0 452/9 آزمون ولدریج 2

 پژوهشهاي منبع: یافته
 
 جو تفسیر نتای اقتصادسنجیتخمین الگوي  -5–4

شده است. در  به تخمین الگو پرداخته STATA افزار نرمدر این قسمت با استفاده از 
که مربوط به الگوهاي  تخمین این رگرسیون از روش حداکثر درستنمایی پواسون نما

ترین الگو براي مهاجرت و پس از استفاده شده است. با انتخاب مناسب ،جاذبه است
افزار با خودهمبستگی الگو، خروجی نهایی نرمواریانس ناهمسانی و  برطرف کردن

 آورده شده است. 4در جدول هاي تابلویی و روش اثرات ثابت،  استفاده از الگوي داده
  

                                                           
1. Wald Test 
2. Wooldridge Test 
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کشور  20به  مبدأکشور  35هاي تابلویی، مهاجرت ساالنه از الگوي دادهبرآورد نتایج . 4جدول 
 )PPMLایی پواسون نما (با روش حداکثر درستنم 2018تا  2000ي ها سالمقصد طی 

وضعیتاحتمال آماره انحراف معیار ضریب متغیرهاي توضیحیردیف 
1 lgdpd1 4562/0 0165/0 62/27 000/0معنادار 
2 lgdpo1 0326/0-0063/0 18/5- 000/0معنادار 
3 lpopd1 1891/0-0155/0 21/12-000/0معنادار 
4 lpopo1 1536/0 0083/0 52/18 000/0ادارمعن 
5 ltd 1188/0 0144/0 27/8 000/0معنادار 
6 lto 2333/0-0133/0 57/17-000/0معنادار 
7 lud 0697/0-0135/0 16/5- 000/0معنادار 
8 luo 0749/0 0081/0 28/9 000/0معنادار 
9 ldist 2717/0-0089/0 67/30-000/0معنادار 
 معنادار000/0 84/6 1579/0 0795/1 مبدأعرض از  10

 پژوهشهاي منبع: یافته
 

طور کلی حاکی از آن است که متغیرهاي توضیحی الگو با معناداري باالیی نتایج به
% معنادار 99دهند و متغیرهاي مؤثر، در سطح اطمینان جریان مهاجرت را توضیح می

 شود، تولید ناخالص داخلی کشورهاي مقصد داراي اثرکه مشاهده می طور همانهستند. 
به آن کشورها  مبدأبزرگ و مثبت بر جریان مهاجرت سرمایه انسانی از کشورهاي  نسبت

شده است. با افزایش یک درصدي تولید ناخالص داخلی کشورهاي مقصد، برآورد 
اما ضریب تولید ناخالص ؛ 1کند میدرصد افزایش پیدا  4562/0متوسط جریان مهاجرت 

منفی این عامل  تأثیرجریان مهاجرت است.  داراي اثر کمتري بر مبدأداخلی کشورهاي 
به سمت کشورهاي منتخب، مطابق با مبانی  مبدأها از کشورهاي بر جریان مهاجرت

درصد کاهش  0326/0نظري بوده و متوسط درجه تأثیرگذاري آن بر جریان مهاجرت 
 (افزایش)، با افزایش (کاهش) یک درصدي آن است. 

) بر جریان مهاجرت پناهندگان به کشورهاي lpopo1( مبدأاثر جمعیت کشورهاي 
، مبدأدار است، طوري که با افزایش یک درصد جمعیت کشورهاي مقصد، مثبت و معنا

توان . مطابق با مبانی نظري میکند میدرصد افزایش پیدا  1536/0متوسط مهاجرت 
                                                           

 گیرد. ي متغیرهاي دخیل در مدل، انجام میبراي این متغیر و بقیه متغیرها نیز، تفسیر با فرض ثابت بودن بقیه. 1
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گفت با افزایش جمعیت در کشوري که داراي شرایط مناسب اقتصادي نیست، جهت 
ضریب متغیر جمعیت اما ؛ ت و تعادل در بازار کار باید نیروي انسانی منتقل شوندثبا

)، معنادار ولی منفی است. بدان معنی که یک درصد افزایش lpopd1کشورهاي مقصد (
درصد  1891/0طور متوسط جمعیت کشورهاي مقصد با توجه به ظرفیت بازار کار، به

و در صورت کاهش آن، به همان مقدار  دهد یمجریان مهاجرت به آن کشورها را کاهش 
گذارد. متغیر تجارت خارجی، براي کشورهاي مقصد، با جهت مثبت بر مهاجرت اثر می

گذارد. افزایش یک درصدي تجارت خارجی کشورهاي مقصد، می تأثیربر مهاجرت 
، مبدأدهد و تجارت خارجی کشورهاي درصد افزایش می 1188/0میانگین مهاجرت را 

دهد و این نیز با توجه به مبانی نظري درصد کاهش می 2333/0ین مهاجرت را میانگ
شود که اثر دور از انتظار نیست، بنابراین از اثر منفی آن بر مهاجرت نتیجه گرفته می

در مرحله دوم قرار گرفته و افزایش در آن با آربیتراژ  مبدأتجارت خارجی کشورهاي 
گذاري، تولید و سپس اشتغال در بهبود سرمایه دستمزد موجب کاهش مهاجرت از طریق

داخل شده است. متغیر نرخ بیکاري براي کشورهاي مقصد معنادار و داراي ضریب منفی 
افزایش در بیکاري کشورهاي مقصد انتظار  دیگر  عبارتی بهشده است. برآورد  0697/0

شود افراد ب میاز شرایط کاري در آینده را در آن کشورها کاهش داده و موج مهاجران
اما ضریب متغیر بیکاري براي ؛ کمتر تصمیم به مهاجرت به آن کشورها بگیرند

بنابراین، ؛ رفت معنادار و مثبت شده استکه انتظار می طور همان مبدأکشورهاي 
بیشتر به مهاجرت   مبدأتوان گفت محیط روانی ساخته شده از بیکاري در کشورهاي  می

آید. با ده و یک عامل دافعه در آن کشورها به حساب میافراد این سرزمین منجر ش
، سبب مبدأتوجه به نتایج تخمین الگو، تغییرات یک درصدي نرخ بیکاري کشورهاي 

 گردد.درصدي میانگین جریان مهاجرت در همان جهت می 0749/0تغییر 
د و مقص مبدأ) بین کشورهاي ldistیکی از متغیرهاي مهم در الگوي جاذبه، فاصله (

است که مطابق با مبانی نظري هرچقدر فاصله بیشتر باشد جریان مهاجرت بین آن دو 
شده است که برآورد  2717/0کشور کمتر بوده است. این ضریب در مدل پژوهش منفی 

درصدي جریان مهاجرت در نتیجه افزایش یک درصدي فاصله  2717/0نشان از کاهش 
 باشد.می
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 ها پیشنهادگیري و نتیجه -5
هاي مختلف بررسی کرد. باز بودن اقتصاد توان از جنبهثر تجارت بر مهاجرت را میا

شرایط اقتصادي دارد. از  طورکلی بههاي اقتصادي و خود اثرات متفاوتی بر دیگر شاخص
یابد و موجب افزایش  یک سو با افزایش صادرات و کاهش واردات، تراز تجاري افزایش می

گذارد.  ش تجارت بر حجم صادرات و واردات کشورها اثر میدرآمد ملی خواهد شد. افزای
افزایش واردات در کشورهاي در حال توسعه، سبب افزایش تمایل به مهاجرت نیروي کار 

شود و افزایش صادرات این کشورها موجب کاهش تمایل به  ماهر این کشورها می
جب افزایش صادرات بنابراین مهاجران مو؛ شود مهاجرت نیروي کار با مهارت پایین می

شوند. در کشورهاي کوچک با اقتصاد باز،  در مورد کاالهاي با تنوع باال) می خصوص به(
بر صادرات خواهد شد. در نتیجه، تمایل  تأثیرمهاجران سبب تحریک تجارت از طریق 

 یابد.  افزایش می مهاجراناین کشورها به پذیرش 
ي حداکثر درستنمایی پواسن نما و در این تحقیق سعی شد با استفاده از یک الگو

کشور  20به  مبدأي جریان مهاجرت از کشورهاي ، بررسی پدیدهبا پیروي از مدل جاذبه
پرداخته شود. بر اساس نتایج الگو،  2018تا  2000ي زمانی در دوره OECDعضو 

افزایش تجارت کشورهاي مقصد موجب افزایش جریان مهاجرت به آن کشورها (عامل 
دهد جریان مهاجرت را کاهش می مبدأو افزایش این شاخص در کشورهاي  جاذبه)

 (عامل دافعه). 
از دیگر نتایج پژوهش بررسی اثر دیگر متغیرهاي اقتصادي و متغیر فاصله در کنار 

بنابراین اثر متغیرهاي تولید ناخالص داخلی، جمعیت، نرخ ؛ اثر تجارت بر مهاجرت است
و مقصد، بر جریان مهاجرت نیروي کار  مبدأکشورهاي بیکاري و متغیر فاصله براي 
داخلی کشورهاي مقصد، افزایش جمعیت  تولید ناخالصبررسی شد. درنتیجه؛ افزایش 

، افزایش حجم تجارت کشورهاي مقصد و افزایش نرخ بیکاري کشورهاي مبدأکشورهاي 
 OECD منتخببه کشورهاي  مبدأي جریان مهاجرت از کشورهاي ؛ عوامل جاذبهمبدأ

تواند عامل دافعه مهاجرت تلقی کاهش این متغیرهاي می چنین هماند و شناخته شده
داخلی کشورهاي مبدأ، افزایش جمعیت  تولید ناخالص؛ افزایش گریدشوند. از طرفی 

کشورهاي مقصد، افزایش حجم تجارت کشورهاي مبدأ و افزایش نرخ بیکاري کشورهاي 
 OECDاز کشورهاي مبدأ به کشورهاي منتخب  مقصد؛ عوامل دافعه جریان مهاجرت

تواند نقش عامل جاذبه مهاجرت را افزایش این متغیرها می چنین هماند و شناخته شده
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دارند تصمیم به ي گفته شده، نیروي انسانی را وامیبنابراین، عوامل جاذبه؛ بازي کنند
مهاجرت این طیف مهاجرت بگیرند و از طرفی دیگر عوامل دافعه، موجب کاهش جریان 

بین متغیرهاي گفته  بلندمدتي شود. از دیگر نتایج پژوهش، وجود رابطهاز افراد می
شده در چارچوب الگو جاذبه است و این نیز اعتبار و مناسب بودن الگوي مورد استفاده 

 .کند می تأییدبراي تصریح الگوي مهاجرت را 
داخلی  تولید ناخالصصله و تجارت خارجی، فا تأثیرگذاريي در این میان درجه

بزرگ بوده و قابل تأمل  نسبتکشورهاي مقصد  با ثابت در نظر گرفتن دیگر شرایط، 
ي پیشنهادي این است که با بهبود شرایط کسب و کار ها سیاستبنابراین، یکی از  ؛است

توانند مانعی براي از دست رفتن نیروي کار و می  مبدأو مبادالت تجاري، کشورهاي 
مقصد مورد بررسی در این تحقیق  اقتصاد کشورهايیه انسانی شوند. البته باز بودن سرما

توانند زمینه هاي مهاجرتی، میخود از طریق افزایش تجارت خارجی و تشکیل شبکه
ي ها سیاستدیگر  را فراهم کند. مبدأگسترش بیشتر مهاجرت نیروي کار از کشورهاي 

که در صورت افزایش جمعیت  ریزي شده بازاربرنامهاند از؛ مدیریت پیشنهادي نیز عبارت
به اشتغال و گسترده شدن بازار بیانجامد و بیکاري به تعادل برسد. تثبیت رشد اقتصادي 

ي درست که با توجه به نتایج افزایش رشد در داخل مهاجرت را ها سیاستباال با اعمال 
 دهد.کاهش می

دي از متغیرهاي اقتصادي بر جریان این پژوهش فقط به بررسی اثر تجارت و تعدا
توان با گسترده کردن مطالعه و بررسی اثر دیگر متغیرهاي مهاجرت پرداخت که می

جریان وجوه مهاجران و اثر مثبت آن بر برآورد  چنین هماجتماعی و نهادي بر مهاجرت، 
 ، دیگر ابعاد مهاجرت نیز تحلیل شوند.مبدأاقتصاد 
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