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 چکیده

 و توسعه سازمان عضو ۀيافتتوسعه کشور ١5 از مهاجرت بر مؤثر عوامل بررسي مطالعه اين هدف

 ٨٠٠٢-١۹۹١ هايسال طي آمريکا ۀمتحد اياالت به توسعهحالدر کشور ١4 و اقتصادي هايهمکاري

ي هادادهي الگو از استفاده با و مهاجرت ۀدافع -جاذبه ۀينظر چارچوب در ،منظور نياي برا. است

-يمي بررس کايآمرۀ متحد االتيا به کشورها گروه دو نيا از مهاجرت بر مختلف عوامل ریتأث ،ييتابلو

 منفي کشورها از گروه دو هر براي مقصد، کشور و مبدأ کشور میان فاصله که دهدمي نشان نتايج. شود

 نيا به مهاجرت حجم کايآمر کشور با مبدأي کشورها انیم مسافت شيافزا با لذا ت؛اس دارمعني و

 و دار معني توسعهحالدر کشورهاي براي مبدأ، کشور در کار نیروي ۀعرض میزان. ابدييم کاهش کشور

 کشورهاي براي تکنولوژي شکاف متغیر. یستن دارمعني يافتهتوسعه کشورهاي براي اما ؛است مثبت

 از گروه دو هردر . است دارمعني و مثبت ،توسعهحالدر کشورهاي براي و دارمعني و منفي ،يافتهتوسعه

-حالدري کشورها اما ؛دهديم کاهش را مهاجرت مبدأ کشور دري گذارهيسرما نرخ شيافزا، کشورها

 نرخ داخلي، ناخالص تولید ۀسران تفاوتي متغیرها. دارند ریمتغ نيا به نسبتي شتریب تیحساس توسعه

 مستقیم گذاريسرمايه و جمعیت گذشته، سال دو مهاجرت انساني، ۀسرماي شاخص ولد، و زاد

ي رهایمتغ همچنین،. هستند دارمعني و مثبت کشورها از گروه دو هر براي مبدأ کشور در خارجي

 .دارند مهاجرت جريان گیريشکل در اندکي تأثیر خارجي مستقیم گذاريسرمايه و جمعیت

 .تعابلويي  هعاي داده توسععه، حالدر کشورهاي يافته،توسعه کشورهاي مهاجرت،: هاواژهکلید

 .  JEL :C23،O51 ،F22بندي طبقه
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 مقدمه .1

 بر ايگسترده فرهنگي و اقتصادي آثار که اجتماعي موضوعات ترينمهم از يکي امروزه

 هايرشته توجه مورد جمعیتي، ايپديده عنوانبه مهاجرت. است مهاجرت ۀپديد دارد، کشورها

 خصوصبه. است شده بیان مهاجرت باب در مختلفي نظريات و است اجتماعي و انساني علوم

 پیش از شیب پديده اين دوم، جهاني جنگ از پس انمهاجر تعداد و مهاجرت روند افزايش با

 اين به مهاجرت موضوع اهمیت. گرفت قرار اجتماعي و انساني علوم پردازاننظريه توجه مورد

 آن از که مکاني هم خود، هم ديگر، مکان به مکاني از جاييبهجا با مهاجر فرد که است دلیل

-به دهد؛مي قرار تأثیر تحت را کندمي مهاجرت آن به که مکاني هم و است کرده مهاجرت

 بیشتري میزان به مهاجرت مقصد و مبدأ کشورهاي دنیا، در نامهاجر تعداد افزايش با که طوري

 کشورهاي تواندمي مهاجرت، هايانگیزه و علل شناخت ،بنابراين .شوندمي متأثر پديده اين از

. دهد ياري مهاجرت روند تغییر براي گذاريسیاست جهت در را مهاجرت مقصد يا و مبدأ

 . است متفاوت ديگر کشور به کشوري از عوامل اين شرايط، تفاوت به توجه با البته

 کشور بزرگترين آمريکا که است کرده اعالم ٨٠١٨ سال در ١آمريکا سرشماري ۀادار

 ارتباط) است جهان سطح در يافتهتوسعه نیز و توسعهحالدر کشورهاي از مهاجر ۀکننددريافت

 از % ١1 که برندمي سر به آمريکا در مهاجر میلیون چهل حدود که طوريبه؛ (٨٠١٨ ،٨جمعیت

 گروه دو به کشورها بنديدسته با مطالعه اين در لذا ؛دهدمي تشکیل را کشور اين کل جمعیت

 اين از گروه هر از مهاجرت بر مؤثر عوامل تا شودمي تالش توسعه،حالدر و يافتهتوسعه

 .شود بررسي آمريکا کشور به کشورها

 هايهمکاري و توسعه سازمان عضو کشورهاي میان از يافته،توسعه کشور ١5 منظور اين به

 اياالت به نامهاجر حجم بیشترين که کشورهايي میان از توسعه،حالدر کشور ١4 و 1اقتصادي

 دو برآورد و طراحي با و شده انتخاب( ايران کشور جمله از) ندهست دارا را آمريکا ۀمتحد

                                                            
1. U.S. Census Bureau 
2. Population Connection 
3. OECD 
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-مي تحلیل نتايج توسعه،حالدر و يافتهتوسعه کشورهاي براي زامجّ تابلويي هايداده الگوي

 ۀزمین در شدهانجام خارجي و داخلي مطالعات از برخي ،ينظري مبان بیان ضمن ،ادامه در. شود

 برآورد نتايج سپس ،شودمي پرداخته تحقیق الگوي معرفي به آنگاه و شودمي ذکر مهاجرت

 .شودمي هيارا سیاستي پیشنهادهاي ،انيپادر. شودمي تحلیل و تجزيه نظر مورد الگوي

 پژوهشي نظري مبان. 2

 هايجاييبهجا عوامل از يکي عنوانبه الملليبین هايمهاجرت بیستم قرن دوم ۀنیم از

 جمعیت تحرک زمان اين در که طورهمان. شد شناخته جهان سرتاسر در توسعه و اجتماعي

 زندگي تمام مردم سنتي جوامع در. گرفتمي خود به نیز جديدي هايشکل يافت،مي افزايش

 وسیعي سطح در مهاجرت امروزه اما ؛کردندمي سپري مجاور يا خود روستاي در را خويش

 به يا و کشور داخل در يا بهتر زندگي يا و امنیت جستجوي در مردم و است کرده پیدا رواج

 سنتي مرزهاي فرسايش سبب مهاجرت ،واقعدر. کنندمي جاييبهجا به اقدام ،کشور از خارج

-٨6۹: ٨٠٠٠ ،١کاستلس) شودمي ملي هايدولت و اخالقي هايگروه ها،فرهنگ ها،زبان میان

٨٢١.) 

 توجه مورد مختلف هايديدگاه از تواندمي که است سويهچند ۀپديد يک مهاجرت يندآفر

 را مهاجرت ،کلي تعريف در اما ؛است هشد هيارا متعددي تعاريف مهاجرت براي لذا د؛گیر قرار

 محل به جغرافیايى محل يک از مردم هاىگروه يا و اشخاص مىيدا يا موقتى حرکت توانمي

 الملليبین هايمهاجرت در که است ذکر شايان (.5: ٨٠٠٢ ،٨زانکر هاگن) کرد تعريف ديگر

 قصد به مييداي المللبین مهاجرت. دارد وجود تمايز فصلي و موقتي مي،يدا هايمهاجرت میان

. گیردمي صورت همیشه براي حتي يا و طوالني زمان مدت براي مقصد کشور در ماندنباقي

 بازگشت قصد همچون داليلي به بنا مهاجر فرد که است مهاجرتي موقتي، الملليبین مهاجرت

 کشور در کمتري زمان مدت میزبان، کشور دولت توسط شدهاعمال هايمحدوديت يا وطن به

 کشور در کشاورزي فصل تغییر با همراه نیز فصلي الملليبین هايمهاجرت. ماندمي باقي مقصد

                                                            
1. Castles 
2. Hagen-Zanker 
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 آيدمي پديد( برداشت فصل در آمريکا در کشاورزي محصوالت برداشت زمان همچون) مقصد

  (.٨: ١۹۹٨ ،١داول مک و وود گرين)

 بیان و يافتن صدد در بسیاري نامحقق ،کنون تا است گرفته شکل مهاجرت که زماني از

 در تنها نه هاتفاوت اين. است بوده همراه هاييتفاوت با البته که اندبرآمده مهاجرت آثار و علل

 دارد وجود نیز مهاجرت به مربوط نظريات و هامدل در بلکه ؛شودمي ديده تجربي هايتحلیل

 المللبین مهاجرت ۀحوز در نظريات مهمترين از تعدادي ذکر به ادامه در(. ١: ٨٠٠6 ،٨تايم)

 .شودمي پرداخته

 با نوزدهم قرن اواخر در که بود کسي اولین 4راونشتاين: 1مهاجرت ۀدافع -جاذبه ۀنظري

 استوار عامل پنج بر قوانین اين که داد توضیح را مهاجرت اولیه اصول مهاجرت، قوانین ايجاد

-بهجا براي را کوتاه فواصل مهاجران، بیشتر داشت عقیده وي .است فاصله عامل اولین. بود

 شده ليقا تفاوت کوتاه و دور هايمسافت مهاجران بین ،همچنین او .کنندمي انتخاب جايي

 مهاجرت براي را کوتاه هايمسافت زنان و طوالني هايمسافت مردان که ايگونه به ؛است

 که صورت اين به ؛است مهاجرت فرآيند ۀمرحلبهمرحله گیريشکل دوم، .کنندمي انتخاب

 و آمد خواهند شهرى ۀمحوط يا جاذبه مرکز طرف به نزديک هاىدهکده از اول مهاجران

 خیلى هاىدهکده از را مهاجران دهد،مي ادامه خود رشد به تجارت و صنعت که طورهمان

 مورد در شهرى و روستايى مردم تمايالت در تفاوت سوم،. کرد خواهد جذب نیز دور

 چهارم، و دارند مهاجرت به میل روستا اهالي از کمتر شهرى جمعیت اينکه ؛است مهاجرت

 منتهى مهاجرت در افزايش به که است نقلوحمل هايروش بهبود و تکنولوژى در پیشرفت

 افراد و است نهفته عقالنیت مهاجرت يندآفر پشت راونشتاين، ۀعقید به اينکه ضمن. شودمى

-مي مهاجرت به تصمیم مهاجرت، سودهاى و هاهزينه ۀمحاسب بر مبنى عقاليي تصمیم يک در

                                                            
1. Greenwood and Mc Dowell 
2. Thieme 
3. Push-pull theory 
4. Ravenstien 
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 کششي عوامل و رانشي عوامل عنوانبه مبدأ در اقتصادى عوامل ترکیب با گويد،مي او. گیرند

 . شودمي داده توضیح زيادي حد تا مهاجرت جريان مقصد، در

-در کشورهاي اقتصادى ماندگيعقب المللىبین مهاجرت ۀسرچشمکه  گويدمي راونشتاين

-مي عمل خروجي نیروهاي يا رانشي عوامل عنوانبه اقتصادى شرايط اين که است توسعهحال

 عوامل البته. کنندمي تشويق صنعتى ملل طرف به را غیرقانونى و قانونى هايمهاجرت و کنند

 هاىسیستم اشتغال، باالتر، دستمزدهاى) کنندهدريافت کشورهاي در هم ربايشي يا کششي

 يا اقتصادى کند رشد زياد، بیکارى ،پايین دستمزدهاى) رانشي عوامل ۀانداز به ،(بهتر رفاهى

-مي شکل المللىبین مهاجرت جريان چطور و چرا که دهندمي توضیح( فقر و اقتصادى رکود

 .گیرد

 و شد مهاجرت مورد در بیشتري تحقیقات بنايسنگ راونشتاين ۀمطالع هاىفرضیه و اصول

 دافعه -جاذبه ۀنظري به امروز که آنچه داشت، مهاجرت بعدي الگوهاي پیشرفت بر زيادي تأثیر

 (.١6٢-١11: ٨٠٠٠ ،١کوز والز کوامي) است معروف

-بهجا بیان در نظريه ترينفهم قابل و ترينکهن نظريه اين احتماالً: نئوکالسیک کالن ۀنظري

 الملليبین هايجاييبهجا ،نظريه اين طبق بر. است اقتصادي ۀتوسع فرآيند در کار نیروي جايي

 در کار نیروي تقاضاي و عرضه میزان در تفاوت دلیل به ملي هايجاييبهجا مثل ؛درست

 بازار تعادل در است، باال سرمايه به کار نسبت که مناطقي در. گیردمي صورت مختلف مناطق

 است کم سرمايه به کار نسبت که مناطقي در که حالي در است پايین کار نیروي دستمزد

 مناطقي از افراد که شودمي سبب دستمزدها تفاوت اين وجود. است باالتر کار نیروي دستمزد

 . کنند مهاجرت ،است باالتر دستمزدها که مناطقي به است پايین زدهامدست که

 يابدمي افزايش دستمزدها دارند، کمي ۀسرماي که کشورهايي در کار نیروي ۀعرض کاهش با

 يابدمي کاهش دستمزدها دارند، زيادي ۀسرماي که کشورهايي در کار نیروي ۀعرض افزايش با و

 دستمزدها شدنبرابر تا مهاجرت مدل اين در. برسد جهان سطح در تعادلي دستمزد يک به تا

 (.1-6: ٨٠٠٢ زانکر، هاگن) افتدمي اتفاق

                                                            
1. Cuamea Velazquez  
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 تصمیمات بر که است کار نیروي بازار فقط اين نیز نظريه اين در: نئوکالسیک خرد ۀنظري

 به افراد. ندارند مهاجرت تصمیم در مستقیمي تأثیر بازارها ساير و است تأثیرگذار مهاجرت

 در مثبت خالص بازدهها آن مهاجرت آيا که کنندمي بررسي و کرده فايده -هزينه عقاليي طور

 . نه يا دارد پي

. کرد تصور انسانيۀسرماي در گذاريسرمايه توانمي را الملليبین مهاجرت نظريه، اين بر بنا

 زندگي کنند مؤثرتر آنجا در دارند که مهارتي همان با که بروند جايي به کنند انتخاب توانندمي مردم

 دريافت بیشتر تولید قبال در را بیشتري دستمزد آنها اينکه از قبل اما ؛باشند داشته بیشتري تولید و

 کار رهايي ۀهزين سفر، هايهزينه همچون هاييهزينه کنند؛ تقبل را خاصي هايهزينه ، بايدکنند

 سخت ۀتجرب جديد، فرهنگ و زبان يادگیري براي تالش جديد، کار کردنپیدا براي تالش و فعلي

 در نو عاليقي ايجاد و سابق عاليق ترک رواني هايهزينه و کار نیروي جديد بازار با هماهنگي

 مهاجرت فرد که است عقاليي ،١باشد مثبت جاييبهجا از ناشي خالص بازده اگر حال. نو محیطي

 میانِ فرد ،باشد صفر رقم اين چنانچه و کرد نخواهد مهاجرت فرد باشد، منفي بازده اين اگر اما ؛کند

 (.466-41١: ١۹۹1 ،٨ديگران و مسي) است تفاوتبي نرفتن و رفتن

 و آموزش زباني، مهارت تحصیل، سطح) انساني ۀسرماي سطح از فرد چه هر ،همچنین

 اجتماعي شرايط شخصي، خصوصیات چه هر و باشد برخوردار باالتري( غیره و تجربه تربیت،

-مي بیشتر نیز او جاييبهجا ۀانگیز دهند، کاهش بیشتر را مهاجرت هايهزينه تکنولوژيکي و

 را نامهاجر هايهزينه که هاييسیاست با تواندمي مهاجر ۀکننددريافت کشور ،بنابراين. شود

 (. 6: ٨٠١١ ،1کورکوا) بپردازد مهاجرت کنترل به ،دهدمي افزايش

 و دستمزدها سطح از کامل اطالعات داشتن مورد در نئوکالسیک نظريات فرض البته

 ،4کالستروم) شودمي وارد نظريات اين به که است انتقادي کشورها، ساير در شغلي هايفرصت

١٠: ٨٠١١.) 

                                                            
1. Positive net return 
2. Massey et al. 
3. Kurekova 
4. Kallstrom 
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 از الملليبین هايمهاجرت که پردازدمي موضوع اين به نظريه اين: ١دوگانه کار بازار ۀنظري

(. 1-٨: ٨٠٠1 ،٨موراوسکا) گیردمي نشأت صنعتي مدرن جوامع در کار نیروي حقیقي تقاضاي

-مهاجرت دارد عقیده که است آنان مؤثرترين (١۹1۹) 1پیور ،نظريه اين پردازاننظريه بین در

 براي مييدا تقاضاي در يافتهتوسعه کشورهاي اقتصادي اصلي ساختار سبب به الملليبین هاي

 بیکاري همچون) رانشي عوامل از مهاجرت پیور نظر بر بنا. گیردمي شکل مهاجر کار نیروي

 عوامل سبب به بلکه ؛گیردنمي نشأت فرستنده کشورهاي در( پايین دستمزدهاي اب و باال

 صورت گیرنده کشورهاي در( خارجي کار نیروي به ناپذيراجتناب و مزمن نیاز مثل) کششي

-بین هايحرکت گیريشکل در افراد هايتصمیم تأثیر به نظريه اين در گفت توانمي. گیردمي

  (.466-41١: ١۹۹1 ،4ديگران و مسي) شودنمي توجهي المللي

 سبب را يافتهتوسعه کشورهاى دستمزدهاي و کار بازار در اقتصادى دوگانگى نظريه اين

 به است شده تشکیل بخش دو از کار بازار کشورها اين در. داندمي مهاجرت جريان ايجاد

 دوم بخش در و است باال حقوق با خوب هاىشغل کار، بازار اول بخش ۀمشخص که صورتي

 استخدام ثباتيبي و نوسان وپايین حقوق است، ماهر غیر کارگران مختص که( صنعت مثل) آن

 کشور اقتصاد در رقابتي شرايط وجود دلیل به مهاجران ۀکننددريافت کشورهاي که است حاکم

 را آنها کاري شرايط اي و داده افزايش دوم بخش در را کارگران دستمزدهاي نیستند قادر خود،

 کار براي مهاجران طرفي از. است غیرجذاب بومى کارگران براي بخش اين ؛لذا. بخشند بهبود

 مقصدۀ جامع از ييجز را خود آنها که چرا ؛دارند زيادي ۀانگیز ،پايین دست هاىشغل اين در

 استانداردهاي با را بخش نيا دستمزدهاي و کاري شرايط آنها اينکه ضمن ؛گیرندنمى نظر در

 کشور به نسبت تريمناسب وضعیت در را آن و کرده مقايسه خود کشور دستمزدهاي و کاري

 محدوديت جمعیتى، ساختار تغییرات دلیل به کار، بازار دوم بخش در ،همچنین. بینندمي خود

 براى قوى تقاضاي يک ،بنابراين ؛دارد وجود( نوجوانان و هازن) کار سنتى منابع ۀعرض در

                                                            
1. Dual labor market theory 
2. Morawska 
3. Piore 
4. Massey et al. 
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-مي عمل مهاجرت کششى عامل يک عنوان به که داشت خواهد وجود مهاجر موقتى کارگران

 وجود ماهر غیر کارگران براي که زيادي تقاضاي همچنین(. ٢-1: ٨٠٠٢ زانکر، هاگن) کند

 کندمي ايجاد سیاه بازار يک مهاجر کارگران براي و بردمي بین از را مرزي هايمحدوديت ،دارد

 (.٨٠١١:١١ کالستروم،) کندمي فراهم را هاآن غیرقانوني مهاجرت ۀزمین و

تغییر در بازارهاي جهاني از عوامل مؤثر بر : در اين نظريه ١جهاني هايسیستم ۀنظري

. است شدنمهاجرت به عنوان تابعي از جهاني ،لذا ؛المللي شناخته شده استمهاجرت بین

 اقتصادي وابستگى و گرفته خود به جديدي شکل تولید هاىروش شدن،جهاني فرآيند با همراه

 طوربه کشاورزي و صنعتي کاالهاي صادرات ۀتوسع ،طرفي از. يابدمي افزايش کشورها میان

 کشورهاي به يافتهتوسعه کشورهاي از خارجى مستقیم گذارىسرمايه جريان با قدرتمندي

 با کار سنتي ساختار دلیل به که اقتصادهايي شدنپديدار با حال. دارد رابطه ٨يافتهتوسعهنیمه

-مي شکل دور هايمسافت به جوان جمعیت از بخشي مهاجرت شوند،مي روبهرو شکست

 داندمي سکه يک روي دو همانند را کار نیروي و سرمايه تحرک ۀنظري اين رو اين از. گیرد

 (. ۹-٢: ٨٠١١ ،1کورکوا)

 به داريسرمايه غیر و داريسرمايه اقتصاد روابط نفوذ ،نظريه اين با مطابق ديگر، طرف از

 کسب به تمايل که طوري به ؛شودمي الملليبین هايحرکت ايجاد سبب ،پیرامون کشورهاي

 به داريسرمايه هايشرکت صاحبان و مديران که شودمي سبب بیشتر ثروت و باالتر منافع

 و کار نیروي خام، مواد زمین، دنبال به جهاني اقتصاد پیرامون در و شوند وارد فقیر کشورهاي

 اما ؛شدمي ايجاد استعمار تحت مناطق توسط هدف اين ،گذشته در. باشند جديد مصرف بازار

 مشارکت با و چندملیتي هايشرکت و مستعمراتي جديد هايدولت توسط امر اين امروزه

 .شودمي ممکن ملي منابع و نخبگان جهاني

                                                            
4. World systems theory 

2. Semi-Developed 

9. Kurekova 
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 موازات به. افتدمي اتفاق داريسرمايه ۀتوسع فرآيند ۀنتیج در مهاجرت ،نظريه اين بنابر

-بخش حتي ژاپن و اقیانوسیه شمالي، آمريکاي غربي، اروپاي در اشهسته از داريسرمايه اينکه

 بازار وارد ايگسترده طوربه انساني جمعیت کند،مي پیدا گسترش بیرون به جهاني بزرگتر هاي

 پیرامون محیط همراه به کار نیروي و خام مواد ها،سرزمین که طورهمان. شوندمي اقتصاد جهاني

 شوندمي ايجاد ناپذيرياجتناب طوربه مهاجرت جريانات آيندمي در بازارها اين تأثیر و کنترل تحت

  (.466-41١: ١۹۹1 ديگران، و مسي) شودمي مرزها سوي آن به جاييبهجا سبب و

 که بار اولین که است کرده ثابت المللىبین مهاجرت تجربى مشاهدات :١شبکه ۀنظري

 دنبال به را بیشتري هايمهاجرت و کرده پیدا توسعه اجتماعى زيربناى شود،مي انجام مهاجرت

 (.١6٢-١11: ٨٠٠٠ کوز، والز کوامي) آوردمي

 را مقصد کشورهاى در مهاجران و مبدأ کشورمیان ايشبکه روابط وجود( ١۹٢6) ٨تیلور

 از هاييمجموعه ،مهاجرت هايشبکه اين. داندمي مهاجران جذب در مهم بسیار عامل يک

 طريق از مبدأ در را مهاجران غیر و مقصد در سابق مهاجران که هستند اشخاص بین روابط

-هزينه ايشبکه ارتباطات. کنندمي مرتبط يکديگر با دوستانه روابط و خويشاوندي هاينسبت

 پناهگاه و درآمد و شغل کسب خصوص در کمک و اطالعات دادن طريق از را مهاجرت هاي

 .دهدمي کاهش

 ۀاولی نقش که است اجتماعي ۀسرماي از ديگري شکل ،شبکه روابط گفت توانمي بنابراين 

( هاهزينه ساير و رواني هايهزينه بلکه ؛مادي هايهزينه فقط نه) مختلف هاىهزينه کاهش آن

. است آن خالص بازده افزايش و الملليبین هايجاييبهجا از ناشي ريسک کاهش همچنین و

 (. 1: ٨٠٠۹ ،1الدين محي)

 کشورهاي ۀمحدودکنند هايسیاست تا شوندمي باعث مهاجرتي هايشبکه وجود ،همچنین

 بنابراين و روابط اين داشتن دلیل به افرادزيرا  ؛نکند عمل خوبيبه مهاجرت مورد در مقصد

                                                            
1. Network theory 
2. Taylor 
3. Mohei Eddin 
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 به اقدام نیز قاچاقي و غیرقانوني هايصورت به است ممکن مهاجرت براي قوي ۀانگیز

 (.6: ٨٠٠6 ،١زانووياک) کنند مهاجرت

 تواندمي ،دارد که شمولي و فراگیري دلیل به که است دافعه-جاذبه ۀنظري اين ،مجموعدر

  .دهد جاي خود در را مهاجرت ۀزمین در موجود نظريات ۀهم

 فرار علل بررسي» عنوان تحت خود ۀمطالع در( ١1٢1) يشاکرعسکري و  ،يتقو ،عسگري

 علل بررسي به «٨جاذبه مدل قالب در OECDکشورهاي به توسعهحالدر کشورهاي از مغزها

 ۀتوسع هايهمکاري سازمان عضو اصلي کشور١6 به توسعهحالدر کشور 1٠از مغزها فرار

 نرخ جمعیت، ۀانداز در تفاوت شامل عوامل اين. اندپرداخته جاذبه الگوي قالب در اقتصادي

 خصوصي بخش مشارکتِ و آموزش ۀياران اجتماعي، رفاه و زندگي کیفیت بیکاري، و دستمزد

-هب است، توجیه قابل جاذبه الگوي قالب در مغزها فرار که دهدمي نشان تحقیق نتايج. هستند

 کیفیت بیکاري، و دستمزد جمله از کار بازار شرايط جمعیت، ۀانداز در تفاوت که طوري

 عضو کشورهاي میان خصوصي بخش مشارکت و آموزش ۀياران اجتماعي، رفاه و زندگي

 . است بوده مغزها فرار توضیح در اصلي عوامل از اقتصادي هايهمکاري و توسعه سازمان

، اقتصادي رشد بر مغزها مهاجرت اثر» عنوان با ايمطالعه در( ١1٢٢) پوران و آبادي شاه

 . دارد اشاره اقتصادي رشد و نخبگان مهاجرت میان منفي ۀرابط وجود به «ايران موردي ۀمطالع

فرار مغزها و رشد اقتصادي: »اي با عنوان ( در مقاله٨٠٠١) 3راپوپرت ويیر وکو، ديناب

کنند. مدل انساني اشاره مي ۀگیري سرمايمثبت فرار مغزها در شکل ۀبه جنب «نظريه و شواهد

شود. انساني و رشد در کشور مبدأ، در نتیجه مهاجرت متمرکز مي ۀگیري سرمايآنان بر شکل

انساني کم  ۀآنان در يک اقتصاد ضعیف، با ظرفیت ناکافي براي رشد، برگشت سرماي ۀبه عقید

يابد. با توجه به کسب تحصیل که موتور رشد اقتصاد است، کاهش مي ۀانگیز ،است و بنابراين

شود، بنابراين مهاجرت از اينکه در جهان در سطح وسیعي به تحصیل و آموزش بها داده مي

که شکاف تحصیالت در آن بیشتر باشد. براي اثبات چنین مدعايي، از میان افتد جايي اتفاق مي

                                                            
1. Zanowiak 
2. Gravity Model 
3. Bein, Docquier and Rapoport 



 411                         ... کشورهاي از مهاجرت بر مؤثر عوامل بررسي                           شمارة اول   

-به برآورد مدل مي 1هاي مقطعيکشور را برگزيده و از داده 11توسعه، حالدر کشورهاي

انساني و مهاجرت  ۀداري میان شاخص سرمايخطي معني ۀبرآورد، رابط ۀپردازند. اگرچه نتیج

 ۀداري میان شاخص سرمايغیرخطي، مثبت و معنيطۀ راب ۀددهناما نشان ؛دهدرا نشان نمي

داري مثبت و معني ۀدهد که رابطآمده همچنین نشان ميدست. نتايج بهاستانساني و مهاجرت 

 ۀدار میان مهاجرت و اندازقوي، منفي و معني ۀمیان تفاوت دستمزدها و مهاجرت و رابط

رسند که فرار مغزها در صورتي سودمند به اين نتیجه مي هاآن ،نهايتجمعیت وجود دارد. در

خواهد بود که در يک اقتصاد ضعیف مهاجرت زياد نباشد و يا در اقتصادي که داراي رشد 

دهد که سود حاصل از هاي تحقیق نشان ميمیزان مهاجرت متوسط باشد. يافته ،بااليي است

 شود.بیان مي فرار مغزها بیشتر از میزاني است که به صورت نظري

 به نگاهي: المللىبین مهاجرت و تاريخ شدن،جهاني» عنوان با تحقیقي در (٨٠٠4)٨سولیمانو

 تأکید با را المللىبین مهاجرت و درآمدي هايتفاوت شدن،جهاني میان واکنش «التین آمريکاى

 انجام زماني سري تحلیل از استفاده با را تحقیق اين او. کندمي بررسي التین آمريکايى ۀتجرب بر

 شکل به ،اندافتاده جهانى اقتصاد سطح در که اتفاقاتي دهدمي نشان تحقیق ۀنتیج. است داده

 اول ۀدور در. است بوده تأثیرگذار التین، آمريکاى در خصوصبه مهاجرت، بر داريمعني

 درآمد تفاوت دلیل به اروپايي میلیون 6٠ حدود ،١۹١1-١٢1٠ هايسال يعني ؛شدن جهاني

 کانادا، برزيل، استرالیا، آرژانتین، همچون کشورهايي به مقصد و مبدأ کشورهاي بین سرانه

 1٠ حدود آرژانتین ۀسران درآمد ١۹١1 سال در. کردند مهاجرت متحده اياالت و نیوزيلند

 براى اقتصادى قوى هاىانگیزه درآمدي تفاوت اين. بود ايتالیا و اسپانیا از باالتر درصد

 ۀکنندمحدود هايسیاست طور همین. آورد وجود به را آرژانتین به المللىبین مهاجرت

 سبب ،اول جهاني جنگ از ناشي اقتصادي و سیاسي هايآشفتگي از پس مقصد کشورهاي

 کشور مثالً ؛داشتند تريباز مهاجرتي هايسیاست که شد کشورهايي به مهاجرت مقصد تغییر

                                                            
1. Cross-section 
2. Solimano 
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 مهاجران جريان تغییر سبب مهاجرتي، هاىسهمیه ايجاد با ١۹٨4 و ١۹٨١ هايسال در آمريکا

 .شد آرژانتین و برزيل مقصد به آمريکا از

 بوده مؤثر التین آمريکاي به مهاجرت بر مختلف دوران طي که ديگري عوامل همچنین او

 براي انگیزه ايجاد سبب اقتصادي رشد کاهش و بیکاري نرخ بودنباال. کندمي بررسي را است

 کاهش دلیل به هم ايشبکه ارتباطات. شودمي ديگر کشورهاي در اقتصادي هايفرصت کسب

 مهاجرت مستقیم هايهزينه. دهدمي افزايش را مهاجرت مهاجرت، مستقیم غیر هايهزينه

 خصوصاً مهاجرت روند بر شغل جستجوي هايهزينه و بلیط ۀتهی و سفر هايهزينه شامل

 تفاوت دلیل به کشورها میان فرهنگي تفاوت. دارد بسیاري تأثیر فقیر و ماهر غیر افراد مهاجرت

 هم جغرافیايي ۀفاصل. دهدمي کاهش را مهاجرت به میل خانوادگي، روابط و رسوم زبان، در

 يا دموکراسى و میزبان کشور در سیاسى هاىرژيم وي عالوه،به دارد مهاجرت با معکوس ۀرابط

 اشخاص ؛ زيراداندمي مؤثر مهاجرت به تصمیم در زین را مبدأ کشورهاى در قدرت تمرکز

 قبیل از؛ فردي حقوق و مدني هاىآزادي به که کنند زندگى کشورهايي در دهندمى ترجیح

 احترام عمومى مراجع انتخاب حق و مذهبى آزادى ،١عادالنه ۀمحاکم به دسترسى بیان، آزادى

 .شود حمايت قراردادها و مالکیت حقوق همچون اقتصادى حقوق از و شود گذاشته

 آمريکا به اروپا از جنسیتي و خانوادگي هايمهاجرت» عنوان با پژوهشي در (٨٠٠٢) ٨وود گرين

 هايمهاجرت بر مؤثر عوامل بررسي به تابلويي هايداده الگوي از استفاده ضمن ،«١۹١٠-١٢1٠

 با قیتحق مدل. است پرداخته آمريکا ۀمتحد اياالت به اروپايي کشور ١٨ از خانوادگي و جنسیتي

 وجود ۀدهندنشان ،تحقیق نتايج. است شده برآورد تیلور-هاسمن ابزاري متغیر هايروش از استفاده

 هم و مردان هم مثال طوربه ؛است مجرد زنان و مردان مهاجرت خانوادگي، هايمهاجرت میان تفاوت

 مردان بین در پاسخگويي اين میزان ولي ؛دهندمي نشان العملعکس کار بازار ميعال به نسبت زنان

 . ترندحساس کار بازار هايعالمت به مردان و است بیشتر

                                                            
1. Access to a fair trial 
2. Greenwood 
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 مهاجرت ۀکنندتعیین عوامل از ايخالصه» عنوان با ايمقاله در (٨٠١١) ١هاس دو و سزاکا

 اخیر ۀده دو در خصوصبه انگلستان به مهاجرت علل و نوسانات بررسي به «انگلستان به

 با همچنین و انگلستان مهاجرتي و اجتماعي اقتصادي، هايداده از استفاده با آنان. اندپرداخته

 عوامل کار، بازار و اقتصادى شرايط که انددريافته ،حوزه اين در شدهانجام مطالعات از استفاده

 دستمزد سطح در تفاوت دلیل به مردم ،واقعدر. هستند انگلستان به مهاجرت ۀکنندتعیین اصلى

 که است کار نیروي تقاضاي اين نیز کار نیروي بازار در. کنندمي مهاجرت به اقدام درآمد و

 درآمدي هاينابرابري افزايش با ١۹۹٠ سال از بعد خصوصبه. شودمي مهاجران جذب سبب

 به ماهر افراد مهاجرت ۀانگیز ماهر، کارگران میان در دستمزدها بودنباال و انگلستان در

 . است کرده پیدا افزايش انگلستان

 و آن سابق مستعمرات را انگلستان مهاجران اکثريت که دهديم نشان آمدهدستبه جينتا

 فرهنگ و زبان با افراد اين که چرا ؛دهندمي تشکیل( ايرلند همچون) همجوار کشورهاي

 .شوندمي متحمل مهاجرت از را کمتري هايهزينه دلیل همین به و آشناترند انگلیسي

 و انگلستان مهاجرت هايسیاست میان داريمعني ۀرابط ،وجود تحقیق هاييافته همچنین

-محدود هايسیاست ديگر، طرف از. دهديم نشان را ١۹۹٠ ۀده اوايل از مهاجرت هابيجريان

 که شود کشورهايي به مهاجرت سبب است ممکن هم مقصد کشورهاي از برخي ۀکنند

 کشورهاي ساير مهاجرتي هايسیاست ،بنابراين ؛اندکرده وضع مهاجرت بر کمتري محدوديت

 .دانندمي مؤثر کشور اين به مهاجرت بر نیز را مقصد

-سیاست المللي،بین مهاجرت ۀکنندتعیین عوامل» عنوان با پژوهشي در (٨٠١١) ٨هاس دو

 فرض اين مقابل در مهاجرت هايسیاست اثربخشى ۀمناقش «مقصد و مبدأ کشور عمومي هاي

 اثرگذاري ما اگر ،او ۀعقید به. است کرده بررسي را ندارند اثري مهاجرت بر هاسیاست اين که

 غیر عوامل و هاسیاست بنابراين بپذيريم، مهاجرت بر را مقصد کشور مهاجرتي هايسیاست

                                                            
1. Czaika and De Haas 
2. De Haas 
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 -جاذبه ۀنظري عمالً و شوند گذاشته کنار مهاجرت بر اثرگذاري در بايد مبدأ کشور اقتصادي

 .شودمي اعتباربي ۀجاذب الگوي و دافعه

 ١جانشیني آثار به مبدأ کشور حتي و مقصد کشور هايسیاست اثربخشي بررسي براي او

 چهار شامل آثار اين. دهندمي کاهش را مهاجرتي هايمحدوديت که کندمي اشاره مهاجرت

 را آثار اين از هريک او. است معکوس جريان و زمانىبین متقاطع، اي،فاصله جانشیني نوع

 جهت تغییر کشوري سمت به مهاجرت ٨ايفاصله جانشیني اثر در: کندمي تعريف گونهاين

 است ممکن 1متقاطع جانشیني اثر در. باشد داشته کمتري ۀکنندمحدود قوانین که دهدمي

 از ديگري هايشکل به اينکه يا و دهد جهت تغییر قانوني غیر به قانوني شکل از مهاجرت

 وضع محدوديت ماهرغیر کارگران مهاجرت بر وقتي مثالً ؛شود تبديل قانوني هايمهاجرت

 و شدنپناهنده خانوادگي، وحدت مهاجرت همچون ؛ديگري هايشکل به توانندمي افراد شود،

 هیچ يا حاال اصطالح به يا و 4زماني بین جانشیني اثر در. کنند مهاجرت ،دانشجويي مهاجرت

-مي مهاجرت بیشتر دارند، را بیشتري ۀکنندمحدود قوانین وضع انتظار وقتي مهاجران ،5وقت

 را خانوادگي هايمهاجرت که کرد اعالم آلمان دولت که وقتي ١۹1٠ ۀده اواخر در مثالً ؛کنند

 چه هر ،شود ممنوع آينده در مهاجرت نوع اين مبادا اينکه ترس از مردم دهد،مي کاهش

 هايمحدوديت چه هر ،6معکوس جريان جانشیني اثر در. کردند مهاجرت آلمان به سريعتر

 موقت نامهاجر و شودمي کمتر نیز بازگشتي نامهاجر جريان شود، بیشتر مهاجرت بر شدهوضع

 .دهندمي قرار تأثیر تحت را مهاجرت خالص جريان لذا کنند،مي ميدا اسکان به اقدام

-مي مواجه شکست با حدي تا ،مهاجرت بر شدهوضع هايمحدوديت گونهاين بنابراين،

 طرفهدو جريان هايداده به احتیاج اثر چهار اين از يک هر دقیق میزان بررسي براي البته. شوند

 در هايداده ولي ؛است کنندهدريافت کشور چند و فرستنده کشورهاي از گروهي بین مهاجرت

                                                            
1. Substitution effects 
2. Spatial substitution effects 
3. Categorical substitution effects 
4. Inter-temporal substitution effects 
5. Now or never migration 
6. Reverse flow substitution effects 
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 مهاجرتي هايسیاست اثربخشي مورد در قطع طوربه او ،بنابراين ؛محدودند بسیار دسترس

 و دموکراسي و اقتدار ها،دولت نقش که دارد عقیده دوهاس ،همچنین. کندنمي نظر اظهار

 .است شده داده نشان تحقیقات در که است چیزي آن از تررنگپر بسیار آنان هايسیاست

 مهاجرت و خارجى مستقیم گذارىسرمايه» عنوان تحت پژوهشي در (1٨٠١) ١وال واندر

 کشورهاي در هلند خارجي مستقیم گذاريسرمايه اثر بررسي به «هلند شهرهاي به المللىبین

 مقاله اين در وال .پردازدمي هلند شهرهاي به کشورها اين از مردم مهاجرت بر توسعهحالدر

 اقتصادهاي از مهاجرت با خارجي مستقیم گذاريسرمايه ارتباط بر مبني را ٨ساسن ۀنظري

 عوامل از ترکیبي را ارتباط اين ساسن ۀنظري. کندمي ارزيابى هلند شهرهاى به يافتهکمترتوسعه

 براي تقاضا گردش حول را کششي عوامل و گذاريسرمايه جريانات گردش شامل ؛رانشي

 اين در. گیردمي نظر در شهرها در تولیدي خدمات پیشرفت خاطر به ،ماهرغیر کار نیروي

 آنجا از هاسرمايه که کشوري از را مهاجرت بذر خارجى مستقیم هاىگذارىسرمايه ،نظريه

 .پاشندمي ،شوندمي ناشى

 چنین به شدهکنترل عوامل که دهدمي نشان مهاجرت کالسیک نظريات همانند تحقیق نتايج

-غربي اثر و جمعیتي فشارهاي نیافتگى،توسعه که معني اين به شود؛منجر مي هاييمهاجرت

 يافتهکمترتوسعه اقتصادهاي در هلند خارجي مستقیم گذاريسرمايه نفوذ دلیل به گسترده گرايي

 شده ٨٠١٠-١۹۹6 هايسال بین هلندى شهرهاى به کشورها آن از مهاجرت افزايش به منجر

 مهاجرت براى کششى عامل يک عنوان به هلند شهرهاي در کار نیروي زياد تقاضاي اما ؛است

 کار نیروي تقاضاي افزايش به هلند شهرهاي در مهاجر جمعیت رشد و نبوده دارمعني جديد

 .است نبوده شهرها اين در تولیدي خدمات پیشرفت دلیل به مهاجر

-سرمايه تجارت، اقتصادي کانال سه طريق از توانندمي کشورها که دهدمي نشان مقاله اين

 قطعاً اگرچه گويدمي وال. بگذارند تأثیر مهاجرت بر ديگر کشورهاي به کمک و گذاري

 چنین اما ؛شودمي منتهى اقتصادى رشد به يافتهتوسعه کمتر اقتصادهاي در هاگذارىسرمايه

                                                            
1. Van der Waal 
2. Sassen’s Theory 
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 عامل ساسن ۀنظري در ،بنابراين ؛است مبهمي پیامدهاى داراي مهاجرت بر فشار دلیل به رشدي

 .پذيرفت تواننمي را کششي عامل ولي شود؛مي تأيید رانشي

 . روش تحقیق1

طور که اشاره شد، نظريات مختلفي در بیان علل مهاجرت وجود دارد که بر مبناي هر همان

توان الگوهاي متفاوتي را براي بررسي علل مهاجرت طراحي کرد. در اين مطالعه يک از آنها مي

گیري مبدأ بر شکلدافعه استفاده شده است تا در کنار عوامل تأثیرگذار کشور  -از الگوي جاذبه

بر اساس اين الگو، مهاجرت  زيرامهاجرت، عوامل مؤثر کشور مقصد نیز در نظر گرفته شود؛ 

  1گیرد.در مبدأ صورت مي 2در مقصد و عوامل دافعه 1به دلیل عوامل جاذبه

 که است متغیرهايي شامل  it١x اول، بردار ؛شودمي گرفته نظر در بردار دو ،براي اين منظور

 به مربوط متغیرهاي ۀبرگیرند در  it٨x دوم، بردار و است مبدأ کشور در دافعه عوامل به مربوط

-داده روش اساس بر حاضر تحقیق الگوي ،لذا. است( آمريکا) مقصد کشور در جاذبه عوامل

 :است زير ۀمعادل دو شامل تابلويي هاي

 𝑀𝐼𝐺𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝑋1it
′ β + X2it

′ γ + 𝑍i
′θ + 𝑢it 

𝑢𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝜆𝑡 + 𝜈𝑖𝑡            ;       𝑖 = 1, … , 𝑁     ,   𝑡 = 1, … , 𝑇  

 کشور به i کشور ازي قانون مهاجرت  انگریب که است مدل تۀوابس ریمتغ ،itMIG  فوق ۀرابط در

 مهاجرت که استاين نکته الزم  ذکر. است نفر هزار حسب بر آن واحد و t زمان در آمريکا

 و ماه ششۀ انداز به حداقل ديبا هامهاجرت در اقامت و ستین مرزها از حرکتي معنا به صرفاً

ي طوالن اقامت قصد که تاجران اي جهانگردان مسافران، مثال طوربه. بکشد طول سال کي اي

 (.٨1٠ :٨٠٠٠ ،4کاستلس) شوندينم محسوب مهاجر ندارند، را مقصد در مدت

                                                            
1. Pull Factors 
2. Push Factors 

 که است حالي در این. است مهاجرت بابدافعه به عنوان مبنای مطالعه حاضر یكي از نظریات مطرح شده در  -جاذبه نظریه .9

 .دارند وجود نيز مهاجرت بودن گزینشي نظریه و تكنولوژی انتقالنظریه جریان معكوس  همچون دیگری نظریات

4. Castles 
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 کشور اجتماعي و اقتصادي هايويژگي ۀدهندنشان که است متغیرهايي شامل it١x بردار 

 آمريکا کشور اجتماعي و اقتصادي هايويژگي که است متغیرهايي شامل  it٨x بردار. است مبدأ

 .هستند ثابت زمان طي که است فاصله مانند متغیرهايي ۀدربرگیرند  iZ بردار. دهدمي نشان را

 i ١فرد ۀمشاهد رقابلیغ آثار، t و زمان ۀمشاهد رقابلیغ آثار it الگو خطاي وجز ۀباقیماند 

 .است

 : هستند زير متغیرهاي شامل it٨xو   it١x بردارهاي

itGDP داخلي ناخالص تولید ۀسران به آمريکا ٨داخلي ناخالص تولید ۀسران نسبت  متغیر 

 مربوط داخلي ناخالص تولید ۀسران اطالعات ،کشور هر در ساله هر که آنجايي از. مبدأ کشور

 ناخالص تولید ۀسران ۀگذشت سال اطالعات و شودمي اعالم تأخیر سال يک با سال، همان به

 آورده وقفه سال يک با الگو در متغیر اين لذا گیرد،مي قرار مهاجرت به تصمیم مبناي داخلي

 .است شده

itGAP درصد صورت به متغیر اين. آمريکا کشور و مبدأ کشور میان 1تکنولوژي شکاف متغیر 

 کل بازدهي به مبدأ کشور 4تولید عوامل کل بازدهي نسبت از تکنولوژي شکاف متغیر. است شده بیان

-کاب تولید تابع از TFP محاسبه(. 4٢٠: ٨٠٠٠ ،5زو) شودمي محاسبه آمريکا کشور تولید عوامل

 تولید و انرژي مصرف کار، نیروي سرمايه، موجودي داخلي، ناخالص تولید متغیرهاي شامل داگالس

رفته در تولید کارهاي بهمقدار نهاده ۀنسبتي از محصول است که به وسیل TFP واقع در .است انرژي

هايي که به تحقیق افزايش اختراعات و مهارت کارگران و همچنین يارانه توضیح داده نشده است، لذا

توان گفت شوند. ميمي TFPکند از جمله عواملي هستند که باعث رشد اختصاص پیدا مي 6و توسعه

-کارمیان کشورها به دلیل تفاوت فیزيکي و يا به دلیل تفاوت در کارايي تکنولوژي به TFPتفاوت 

                                                            
 بالتاجي کتاب 9 و 2 فصول به( t) زمان و( i) فرد مشاهده غيرقابل متغيرهای اقتصادسنجي مفهوم از اطالع برای .1

(Baltagi )2111 شود مراجعه. 

2. Per Capita GDP 
3. Technology Gap 
4. Total Factor Productivity (TFP) 
5. Xu 
6. R&D 
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 اينترنتي پايگاه از TFP به مربوط اطالعات(. ٨-١: ٨٠٠6، ١شده در تولیدات است )کومینگرفته
٨CEPII BASELINE (٨٠١٠ )است شده استخراج. 

itLSU کشور در کار نیروي ۀعرض متغیر i .کار نیروي ۀعرض ۀنمايند عنوان به ریمتغ نيا 

 زمان در کشورها اين از يک هر میرومرگ بر ولدوزاد نرخ مازاد از ،t زمان در مبدأ کشورهاي

٨٠- t سال، بیست گذشت از بعد افراد اين که است اين بر فرض ،واقع در. است شده استفاده 

 در گیرد، فزوني بیشتر میرومرگ از ولدوزاد که قدر هر. شوندمي کار بازار وارد و اندشده بالغ

 جوان افراد اين ورود با که يابدميبیشتري  افزايش کار به آماده و فعّال جمعیت بعد هايسال

 بیشتر شغل کسب سر بر رقابت ،بنابراين و شد خواهد بیشتر کار نیروي ۀعرض کار، بازار به

 نیابد، افزايش کار نیروي ۀعرض با همگام کار نیروي براي تقاضا که صورتي در حال. شودمي

 به را مهاجرت میل امر نيا. يابدمي کاهش ،واردتازه کار نیروي براي خصوصبه دستمزدها

 بینيپیش ،بنابراين ؛دهديم شيافزا کرد، پیدا باالتر دستمزد با شغلي آنجا در بتوان که کشوري

 از متغیر اين به مربوط اطالعات. باشد مثبت مهاجرت الگوي در متغیر اين عالمت شود،مي

 .است شده دريافت 1جهاني بانک

ijDIS کشور میان جغرافیايي ۀفاصل متغیر i مربوط الگوهاي اکثر در تقريباً. آمريکا کشور تا 

-هزينه ۀنمايند متغیر اين. شودمي استفاده کلیدي متغیر يک عنوان به مکاني ۀفاصل مهاجرت، به

 متغیر براي. بگیرد منفي عالمت الگو در رودمي انتظار که است جاييبهجا پوليغیر و پولي هاي

 اياالت تا مبدأ کشور میان پرواز کیلومتري ۀفاصل از آمريکا کشور تا مبدأ کشور میان فاصله

 .است شده استفاده کیلومتر هزار حسب بر و آمريکا متحده

itINV از درصدي عنوان به متغیر اين. مبدأ کشور در فیزيکي گذاريسرمايه نرخ متغیر 

 CEPIIاينترنتي پايگاه آن اطالعاتي منبع و است شده گرفته نظر در داخلي ناخالص تولید

BASELINE (٨٠١٠) است . 

itBRT کشور تولد خام نرخ متغیرi  زمان در t. 

                                                            
1. Comin 
2. www.cepii.fr 
3. World Bank 

http://www.cepii.fr/
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itHUC کشور در انساني ۀسرماي i .هايسال تعداد متوسط بیانگر انساني، ۀسرماي متغیر 

 ١لي و بارو هايداده مجموعه از و الذکرفوق اينترنتي پايگاه از که است( سال پنج هر) تحصیل

 .است شده استخراج

itMIG2 کشور ازي قانون مهاجرت کل i هزار حسب بر و گذشته سال دو طي آمريکا به 

 مهاجرت و تابعیت خدمات آماري ۀنامسال از مهاجرت، هايداده به مربوط اطالعات. نفر

 .است شده استخراج ٨آمريکا

itPOP کشور جمعیت کل متغیر i ولدوزاد نرخ به مربوط هايداده منبع .نفر هزار حسب بر 

 پايگاه همچنین و جهاني بانک اطالعاتي پايگاه داخلي ناخالص تولید و جمعیت میر،ومرگ و

 .است   1indexmundiاينترنتي

itFDI  مبدأ کشورهاي در خارجي مستقیم هايگذاريسرمايه داخلي جريانات متغیر .

 استخراج شده است. 4آنکتاد اينترنتي پايگاه از متغیر اين به مربوط اطالعات

 ۀتوسع و همکاري سازمان عضو و يافتهتوسعه کشور ١5 هايداده به مربوط اطالعات اين تمامي

 که اندشده انتخاب کشورهايي میان از کشورها اين. هستند توسعهحالدر کشور ١4 و اقتصادي

 فرانسه، کانادا، شامل يافتهتوسعه کشورهاي .دهندمي تشکیل را آمريکا به نامهاجر تعداد بیشترين

 سوئیس و لهستان انگلستان، سوئد، اسپانیا، پرتغال، نیوزيلند، هلند، ژاپن، ايتالیا، اسرائیل، ايرلند، يونان،

 السالوادر، مصر، دومینیکن، جمهوري چین، برزيل، بنگالدش، شامل توسعهحالدر کشورهاي و

 .است فیلیپین و پرو پاکستان، نیکاراگوئه، مکزيک، جنوبي، کره ايران، هائیتي،
 

 تحقیق. يافته هاي4

 جانبهدو يا جانبهيک ن،کردمشخص جهت پايه هايآزمون است الزم الگو برآورد از قبل

 .شود انجام 6تصادفي و 5ثابت آثار وجود نیز و بودن

                                                            
1. Barro and Lee Dataset 
2. Yearbook of  Immigration Statistics 
3. www.indexmundi.com 
4. www.unctad.org 
5. Fixed Effects 
6. Random Effects 

http://www.indexmundi.com/
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 تابلويي هايداده هايآزمون نتايج -1 جدول

 هاآزمون
 کشورهاي به مربوط ۀآمار

 يافتهتوسعه

-در کشورهاي به مربوط ۀآمار

 توسعهحال

 سطح

 احتمال

 %١٠ 1١/1 ٠1/٨۹ ١پاگان-بروش

 %5 1/١٠٠ ۹1/٨  چاو

 %5 6٠/56 ١۹/٨١١ ٨هاسمن

 از بايد ،واقعدر. شودمي استفاده الگو در زمان و فرد آثار تعیین براي پاگان -بروش آزمون

 آثار وجود ردّ بر مبني صفر ۀفرضی آزمون، اين در. شد مطمئن الگو در زمان يا فرد آثار وجود

 و فرد آثار داراي الگو لذا است، صفر ۀفرضی ردّ نشانگر آزمون ۀنتیج. است زمان آثار و فرد

 . است زمان

 اين در صفر ۀفرضی. است چاو آزمون شود،يم انجام منظور ايني برا کهي گريد آزمون

 را فرد آثار فقط که ايجانبهيک الگوي يعني ؛است زمان آثار وجود ردّ و فرد آثار وجود آزمون

 گروه دو هر براي آزمون ۀنتیج. است زمان و فرد آثار همزمان وجود مقابل ۀفرضی و است دارا

 وجود کشورها از گروه دو هر براي زین آزمون اين لذا. کندمي رد را صفر ۀفرضی کشورها از

 ثابت آثار وجود تعیین در که است ذکر شايان .کندمي تأيید الگو در را زمان و فرد آثار همزمان

 دو هر مطالعه اين در عالوههب؛ دارد برتري پاگان-بروش آزمون به نسبت چاو آزمون تصادفي و

 .اندکرده تأيید را آثار اين وجود فوق، آزمون

. کرد مشخص هاسمن آزمون اساس بر را آثار اين بودنتصادفي يا ثابت بايد ادامه در حال

 مشخص را فرد آثار بودنتصادفي يا ثابت و است جانبهيک الگوي چارچوب در آزمون اين

 از گروه دو هر براي آزمون. است فردي آثار بودنتصادفي آزمون اين صفر ۀفرضی. کندمي

 در الگو ،بنابراين ؛کندمي رد فردي آثار بودنتصادفي بر مبني را صفر ۀفرضی کشورها،

 متغیر داراي مدل شد، بحث نیز اين از پیش که طورهمان اما ؛بود خواهد ثابت آثار چارچوب

 حذف ثابت، آثار الگوي چارچوب در الگو برآورد با و است ثابت زمان طي که است فاصله

                                                            
1. Breusch and Pagan Test 
2. Hausman Test 
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 از برآوردي زيرا ؛نیست مناسب مهاجرت هايمدل براي ثابت آثار مدل ،بنابراين ؛شودمي

 بالدراس) دهدنمي دست به را زبان و فاصله مثل ؛هستند ثابت زمان طي که متغیرهايي ضرايب

 متغیر ماهیت که چرا است؛ تصادفي آثار الگو، منطق ،ديگر طرف از(. ١١: ١٠٨٠ ،١و گرين وود

 را بهتري نتايج تصادفي آثار چارچوب در مدل برآورد ،همچنین. ي استتصادف مدل درونزاي

 براي نهايي الگوي ،بنابراين. شودمي استفاده تصادفي آثار الگوي از ادامه در لذا ،دارد همراه به

 .بود خواهد تصادفي آثار چارچوب در و دوجانبه الگوي کشورها، از گروه دو هر

 کشورهاي از مهاجرت علل بررسي براي تحقیق اين در شد، اشاره مقدمه در که طورهمان

 شده استفاده تابلويي هايداد الگوي از آمريکا ۀمتحد اياالت به توسعهحالدر و يافتهتوسعه

 گروه. است شده تفکیک توسعهحالدر و يافتهتوسعه گروه دو به کشورها کار اين براي. است

 دوم گروه. است اقتصادي توسعه و همکاري سازمان عضو و يافتهتوسعه کشور ١5 شامل اول

 اياالت به مهاجرين بیشترين که کشورهايي میان از که است توسعهحالدر کشور ١4 شامل

 براي( 1) رگرسیون برآورد نتايج( ٨) جدول در. اندشده انتخاب ،هستند دارا را آمريکا متحده

 . است شده هيارا  ٨٠٠٢-١۹۹١ هايسال طي کشور گروه دو هر

 2002-1991 طي کشورها از گروه دو تفکیک به تابلويي هايداده الگوي برآورد جينتا -2 جدول

 توسعهحالدر کشورهاي: دوم گروه يافتهتوسعه کشورهاي :اول گروه متغیر

 t  آماره برآوردي ضرايب t  آماره برآوردي ضرايب

C **6٨/4 ١۹/٨*** ٨۹/۹٠- 1/1- 

GDP ***41 /٠ 51/1 ***11/٠ 5/1 

GAP ***٠1/٠- 1٨٨/١*** -٨/٨ 41/4 

LSU ٠٨/٠ 11/٢*** ٠6/١ 61/1 

INV ***١5/١ -٠/1- ***۹/٢/٨ -٠- 

BRT ***٨4/٠ 1١ ١/٨1/٢ *١6/١ 

HUC ***44/٠ 6٢/4 ***5/1 ٨۹/4 

MIG2 
***5/٠ ۹1/ ٠*** ١٠۹/٠ 4/4 

POP ***٠٠٠٠4/٠ 1١/6 ***٠٠٠٠4/٠ ٠6/1 

                                                            
1. Balderas 
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DIS ***1/٠- 5/6- ***١6/1- 51/5- 

FDI ***٠٠٠٠١5/٠ 4٠٠٠*** ١/٨۹/٢ ٠5/4 

2R ٢4/٠ 4۹/٠ 

F ١4١ ٨1/٨٨ 

 .دهدمي نشان را %١٠ و % 5 ،%١  سطح در داريمعني ترتیب به*   ،** ،***  
 

 مدل الگو، دو هر است، مشخص t و 2R، F هايآماره و برآورد ۀنتیج از که طورهمان

 اياالت به توسعهحالدر کشورهاي و يافتهتوسعه کشورهاي از مهاجرت علل بیان براي مناسبي

 از مهاجرت دهندهتوضیح تواندمي مدل توضیحي متغیرهاي از يک هر و هستند آمريکا متحده

 .باشد آمريکا متحده اياالت به کشورها اين

 تولید ۀسران به آمريکا داخلي ناخالص تولید ۀسران نسبت متغیر رفتمي انتظار که طورهمان

-معني ؛توسعهحالدر کشورهاي براي و يافتهتوسعه کشورهاي براي مبدأ کشور داخلي ناخالص

 وضع بودنبهتردهندۀ نشان ،باشد بزرگتر متغیر اين مقدار چه هر ،واقعدر. است مثبت و دار

-مي مهاجرت هايانگیزه افزايش باعث عامل همین که است مقصد کشور در مردم اقتصادي

 درآمد و شغل کسب براي آمريکا که داشت خواهند عقیده مهاجران صورت اين در زيرا ؛شود

 . است ترمناسب خودشان کشور به نسبت باالتر

 متغیر اين تأثیر ولي ؛است دارمعني کشورها از گروه دو هر براي تکنولوژي شکاف متغیر

 گر،يد عبارت به ؛است مثبت توسعهحالدر کشورهاي براي و منفي يافتهتوسعه کشورهاي براي

 شکاف متغیر مقدار افزايش با( يافتهتوسعه کشورهاي) اول گروه کشورهاي از مهاجرت

 مبدأ کشور TFP نسبت شيافزا لیدل به) متغیر اين افزايش ،واقعدر. يابدمي کاهش تکنولوژي،

 در تکنولوژي بهبود با. است مبدأ کشور در تکنولوژي بهبود ۀدهندنشان( مقصد کشور TFP به

 مردم و يافته کاهش آمريکا و کشورها اين میان تکنولوژي شکاف زانیم يافته،توسعه کشورهاي

 به کمتري ليتما ،بنابراين و بینندمي آمريکا کشور همچون را خود کشور کشورها، اين

 مهاجرت متغیر اين مقدار افزايش با توسعهحالدر کشورهاي در اما ؛کرد خواهند پیدا مهاجرت

 اين در تکنولوژي بهبود و شکاف کاهشي معن به ریمتغ نيا شيافزا که چرا ؛يابدمي افزايش
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 لحاظ از بیشتري افراد ،لذا است. مردم درآمد وکار نیروي وريبهره افزايش نتیجه،در و کشورها

 . بود خواهند مهاجرت به قادر مالي

 کشورهاي براي ولي ؛نیست دارمعني يافتهتوسعه کشورهاي براي کار نیروي ۀعرض متغیر

 اين در کار نیروي ۀعرض میزان در توانمي را امر اين دلیل. است مثبت و دارمعني توسعهحالدر

 فعال تیجمع بودناديز لیدل به توسعهحالدر کشورهاي در. کرد جستجو کشورها از گروه دو

 يافتهتوسعه کشورهاي در کار نیروي ۀعرض از بیشتر بسیار کار نیروي ۀعرض کار، به آماده و

 با نیز توسعهحالدر و يافتهتوسعه کشورهاي در کار نیروي تقاضاي میزان ديگر، طرف از. است

 با همگام اقتصادي شرايط بودنبهتر دلیل به يافتهتوسعه کشورهاي در. دارند تفاوت يکديگر

 نیروي ۀعرض ،بنابراين ؛يابدمي افزايش نیز کار نیروي براي تقاضا کار، نیروي ۀعرض افزايش

-در کشورهاي در ولي ؛نیست گذارتأثیر مهاجرت هايانگیزه بر يافتهتوسعه کشورهاي در کار

 کار نیروي کافي تقاضاي عدم و کار نیروي ۀعرض افزايش با زياد، بیکاري ۀواسطبه توسعهحال

 .شوندمي مهاجرت به مجبور مردم و تشديد بیکاري

 دارمعني ،کشورها از گروه دو هر براي گذاريسرمايه نرخ متغیر رودمي انتظار که طورهمان

 در خون گرفتنجريان از نشان کشور هر در گذاريسرمايه نرخ افزايش زيرا ؛است منفي و

 حالدر کشورهاي حساسیت میزان البته. دهدمي کاهش را مهاجرت که است اقتصاد هايرگ

 دلیل به شايد تفاوت اين. است يافتهتوسعه کشورهاي برابر شش تقريباً متغیر اين به توسعه

-در کشورهاي در که هنگامي ،واقعدر. باشد توسعهحالدر کشورهاي در موجود هايظرفیت

 خود دنبال به کند،مي ايجاد اشتغال مستقیم طوربه و شودمي انجام گذاريسرمايه توسعهحال

 در گر،يد عبارت به ؛کندمي مهیا نیز واسطه و وابسته هايشغل از بسیاري ايجاد براي را زمینه

 مثال، عنوان به ؛دهدمي کاهش را مهاجرت به میل تصاعدي صورت به متغیر اين کشورها اين

ي خصوصي گذارهيسرما ۀپروژ ٨٠٨ انجام ک،یموزامب کشور در آمده عمل به قیتحق اساس بر

 در اما ؛(۹: ١۹۹۹ ،١يکومب) است کرده جاديا١۹۹٢ سالي ط کشور نيا در شغل ١٢65٢

                                                            
1. Cumbi 
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 به بیشتر زمینه هر در گذاريسرمايه و اندشده اشباع تقريباً هاظرفیت يافته،توسعه کشورهاي

 .است ديگر کشورهاي در جديد بازارهاي ايجاد و صادرات افزايش منظور

 توسعهحالدر کشورهاي براي هم و يافتهتوسعه کشورهاي براي هم ولد و زاد نرخ متغیر

 از بیشتر توسعهحالدر کشورهاي براي متغیر اين گذاريتأثیر مقدار البته. است مثبت و دارمعني

 متغیر اين به توسعهحالدر کشورهاي گفت توانمي ،بنابراين ؛است يافتهتوسعه کشورهاي

 با ،لذا. است اقتصادي نامناسب وضع و بیکاري نشانگر باالتر ولدوزاد نرخ. ترندحساس

 مهاجرت هايانگیزه و دوشمي بیشتر بعد هايدوره در کار بازار بر فشار ولد و زاد نرخ افزايش

 توسعهحالدر کشورهاي ولدوزاد نرخ که آنجايي از و( ١٢4: ١۹۹4 ،يمس) يابدمي افزايش

 . بود خواهد بیشتر افراد اين مهاجرتي فشارهاي ،لذا ،است يافتهتوسعه از بیشتر

 از گروه دو هر براي دارد تحصیل هايسال متوسط از نشان که انساني ۀسرماي متغیر

 به جهان کشورهاي از نخبگان مهاجرت نرخ آمار با نتیجه اين. است مثبت و دارمعني کشورها

 توسعهحالدر کشورهاي که محققاني میان از که طوري به ؛دارد مطابقت آمريکا ۀمتحد اياالت

 آمريکا در که است شده ثابت همچنین و برندمي سر به متحده اياالت در% 16 ،اندکرده ترک را

 که است کشوري ترينمهم آمريکا(. ۹6: ٨٠١١ ،١وينبرگ) شود مي زيادي حمايت محققان از

 شرايط کشور اين در که آنجايي از و کندمي جهان نقاط اقصي از نخبگان جذب به اقدام

 میزان افزايش با ،دارد وجود دانشجو و کردهتحصیل افراد براي مناسبي پژوهشي و آموزشي

 نشان هم بسیاري تحقیقات. يابدمي افزايش نیز آمريکا به مهاجرت ۀانگیز ،افراد تحصیالت

 و فورد مونت) يابدمي افزايش مهارت و دانش سطح افزايش با مهاجرت به تمايل که اندداده

 (.5: ٨٠١١ ،٨راپوپورت

 توسعهحالدر کشورهاي براي آن برابري هفده تأثیر متغیر، اين مورد در مهم بسیار ۀنکت

 با کشورها اين میان پژوهشي و تحقیقاتي علمي، شکاف در توانمي را نتیجه اين. است

 و علمي شرايط لحاظ از يافتهتوسعه کشورهاي ،واقعدر. دانست يافتهتوسعه کشورهاي

                                                            
1. Weinberg 
2. Mountford and Rapoport 
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 میان پژوهشي و علمي عمیق شکاف يک اما ؛ندارند آمريکا کشور با بسیاري تفاوت پژوهشي

 توسعهحالدر کشورهاي نخبگان و محققان ،لذا .دارد وجود آمريکا با توسعهحالدر کشورهاي

 .   دارند را آمريکا به مهاجرت ۀانگیز يافته،توسعه کشورهاي در خود همتايان از بیشتر بسیار

 کشورهاي براي هم آمريکا، به مبدأ کشور از گذشته سال دو طي کل مهاجرت متغیر 

 چه هر که است طبیعي است، مثبت و دارمعني توسعهحالدر کشورهاي براي هم و يافتهتوسعه

 کشور آن مردم اطمینان ۀدرج ،باشد بیشتر گذشته هايسال در خاصي کشور نامهاجر تعداد

 و يافته افزايش آمريکا کشور به مهاجرت صورت در موفقیت احتمال و مهاجرت به نسبت

 متحده اياالت بهقبالً  که افرادي ديگر،عبارتبه ؛(١٢4: ١۹۹4 ،يمس) کنندمي مهاجرت به اقدام

 نکرده مهاجرت هنوز که هستند افرادي براي اطالعاتي منبع عنوان به ،اندکرده مهاجرت آمريکا

 . کنندمي تأيید شبکه ۀنظري همچنین و سابق تجربي تحقیقات را نتیجه اين. اند

 نقش متغیر اين ،ديگر طرف از. ترندحساس متغیر اين به نسبت يافتهتوسعه کشورهاي البته

 زيرا ؛است کرده ايفا آمريکا مقصد به کشورها از گروه اين از مهاجرت جريان توضیح در مهمي

 از بعد ،لذا؛ دارند آمريکا کشور با کمتري تفاوت اقتصادي لحاظ از يافتهتوسعه کشورهاي

 آمريکا سمت به را کشورها اين مردم که است دوستانه و خويشاوندي روابط اين مالي، ۀهزين

 .کندمي هدايت

 با که معني اين به ؛است مثبت و دارمعني کشورها از گروه دو هر براي جمعیت متغیر

 بسیار متغیر اين اثرگذاري البته. يابدمي افزايش مهاجرت براي تقاضا کشورها جمعیت افزايش

 متغیرهاي ساير کنار در مهاجرت روند بر متغیر اين تأثیر که رسدمي نظر به ،لذا ؛است اندک

 .است کرده عمل ضعیف بسیار مدل مهم

 منفي و دارمعني ،توسعهحالدر و يافتهتوسعه کشورهاي از گروه دو هر براي فاصله متغیر

-دور از ناشي مالي غیر هايهزينه نشانگر هم و مالي هايهزينه ۀدهندنشان هم متغیر اين. است

 را مهاجرت هايانگیزه افراد براي هزينه افزايش با متغیر اين افزايش که است وطن از بودن

-در. دارند متغیر اين به نسبت بیشتري حساسیت توسعهحالدر کشورهاي البته. دهدمي کاهش

 جهت بیشتر مالي هايهزينه تقبل ۀمنزل به( آمريکا) مقصد کشور با بیشتر مسافت وجود واقع
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 کشورهاي از ترپايین توسعهحالدر کشورهاي در درآمد سطح که آنجايي از و است جاييبهجا

 مهاجرت به تمايل آمريکا با توسعهحالدر کشورهاي میان ۀفاصل افزايش لذا ؛است يافتهتوسعه

 هزينه اين تأمین ۀعهد از که چرا ؛دهدمي کاهش بیشتري میزان به کشورها اين مردم میان در را

 .آيندنميبر

 و مثبت الگو دو هر در مبدأ کشور در خارجي مستقیم هايگذاريسرمايه جريانات متغیر

 روابط سطح خارجي مستقیم هايگذاريسرمايه میزان افزايش با رسدمي نظر به. است دارمعني

-مي پیدا بیشتري آشنايي ديگريک هايفرهنگ با اينکه ضمن يافته، ارتقا ديگريک با کشورها

 توانمي ،بنابراين. دهد نشان نیز را اقتصاد بودنباز ۀدرج حدي تا تواندمي متغیر اين البته. کنند

. يابدمي افزايش کشورها میان سرمايه تحرک افزايش با همراه مرزها بین جمعیت تحرک گفت

 کنار در متغیر اين که معني اين به ؛است کم بسیار مهاجرت بر متغیر اين اثرگذاري میزان البته

 توضیح در تريرنگکم نقش گذاريسرمايه نرخ و تکنولوژي شکاف همچون مهمي متغیرهاي

 .دارد مهاجرت جريان
 

 گیري و پیشنهادها. نتیجه5

  مطالعه جينتا. 1. 5

 مهاجرت علت نيترمهم افتهيتوسعهي کشورهاي برا که دهديم نشان آمده دست به جينتا

 دري شاونديخو روابط داشتن و گذشتهي هاسال مهاجرت مهاجرت،ي مالي هانهيهز از بعد

 کشور به نسبت کايآمري داخل ناخالص دیتولۀ سران سطح بودنباالتر نیهمچن و مقصد کشور

 سطح شيافزا مهاجرت، علت نيترمهم توسعهحالدري کشورهاي برا اما ؛است خودشان

 تيرضا عدم نیهمچن و مردمي آگاه و سواد سطح شيافزا ،بهتر عبارت به اي مردم التیتحص

. است قاتیتحق انجام اي لیتحصۀ ادام جهت خود کشوري پژوهش وي علم طيشرا از قشر نيا

 نيا از مهاجرت انيجرۀ دهندحیتوض عامل نيترمهميي جابهجاي مالي هانهيهز آن، از پس

 -يتکنولوژ شکاف ریمتغ و مبدأ کشور دري گذارهيسرما نرخ بعد ۀرتب در و کايآمر به کشورها
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 کشورها نيا از مهاجرت بر که دارد قرار -باشد مردم درآمد سطحۀ دهندنشان توانديم که

 .است اثرگذار
 

 ياستیس يپیشنهادها. 2. 5

 کاهش جهت را ريزي استیسي شنهادهایپ حاضر، قیتحق از آمده دست به جينتا به توجه با

 : کرد هيارا توانيم مهاجرت

 داخلي ناخالص تولید اجزاي از يک هر افزايش با تواندمي امر اين. دیتول سطح شيافزا -١

 افته،يتوسعهي کشورها براي داخلي ناخالص تولید وجز ترينمهم رسدمي نظر به. باشد ممکن

 . باشد صادرات افزايش

 .جامعه نخبگان و خالقیت دانش، به بیشتر احترام و توجه -٨

 هادانشگاه با صنعتي مراکز ارتباط قيطر از که جامعه نیاز اساس بر انساني نیروي تربیت -1

 موجب اقدامات اين. شد خواهد ريپذامکان عملي هايفعالیت با نظري هايآموزش تناسب و

 ۀجینت در که شوند کار به مشغول خود، تحصیلي رشته با مرتبط مشاغلي در افراد تا شد خواهد

 .  شوند تأمین نیز درآمدي لحاظ از افراد، اين براي خاطر آرامش ايجاد ضمن آن

 ايجاد امکان تا دشو گذاريسرمايه مناسب طور به بايد مردم هايسپردهي. گذارهيسرما شيافزا -4

 . يابد کاهش بیکاري از فرار براي مهاجرت ۀانگیز و شود فراهم درآمد آن دنبال به و اشتغال
 

  مطالعاتي پیشنهادهاي. 3. 5

 هايمهاجرت تر،اصخ طوربه يا و توسعهحالدر کشورهاي از زنان و مردان هايمهاجرت -١

 .شودي بررس يافتهتوسعه کشورهاي مقصد به ايران از زنان و مردان

 متغیر عنوان به را مهاجرت توانمي ايران جمله از و توسعهحالدر کشورهاي گرفتننظردر با -٨

 جمعیت رشد بیکاري، داخلي، ناخالص تولید همچون ييمتغیرها بر را آن اثر و گرفت نظر در مستقل

-مي کشور از خارج به مهاجرت کنار در البته. کرد بررسي اجتماعي اي و اقتصادي متغیرهاي ساير و

 .افزود مورد اين به مستقل متغیر عنوان به هم را کشور داخل به مهاجرت توان
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