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 چکیده

روي کار یکی از مهمترین عوامل تولید است و خروج آن از کشور متضمن هزینه فرصت جا که نی از آن

اقتصادي براي جامعه خواهد بود، در این مطالعه تالش شده است تاثیر نهادهاي حکمرانی و عوامل اقتصادي 

ساله از در بررسی م. مورد بررسی قرار گیرد 2012تا  2002هاي  مؤثر بر مهاجرت نیروي کار ایران طی سال

افزار استتا در تخمین روابط از نرم  وتابلویی استفاده شده  هاي دادهمبانی نظري الگوي جاذبه و روش تخمین 

که  OECD از اعضايکشور  8در این مطالعه، مهاجرت نیروي کار از ایران به  .بهره گرفته شده است

نتایج پژوهش حاکی از آن است  .ده استاند، بررسی ش داشته بیشترین سهم از مهاجرت نیروي کار ایرانی را

، بار مالی مقررات، حاکمیت شامل ثبات سیاسی آن هاي شاخص کل و زیر حکمرانی که بهبود شاخص

ها یا به عبارتی دیگر پایین بودن  قانون و کنترل فساد در کشورهاي مقصد عامل جاذبه و کاهش این شاخص

اثر شاخص  ضمناً .و بالعکس اند شدهیروي کار ایران شناخته ي مهاجرت ن کیفیت نهادها در ایران عامل دافعه

بر مهاجرت اثر  گویی پاسخخشی دولت معنادار نبوده و همچنین شاخص حق اظهار نظر و کارایی و اثر ب

داشته  د نقش اساسی در کاهش مهاجرتتوان میبر این اساس، بهبود نهادهاي حکمرانی در ایران . منفی دارد

  . باشد
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 مقدمه - 1

د؟ گذار نیروي کار تأثیر می مرزي برونها بر جریانات  چه اندازه نهادهاي حکمرانی و کیفیت آن

اما انسان از . یک کشور استتولید و سرمایه انسانی محرك توسعه  هاي نهادهنیروي کار یکی از 

 حال. قدرت انتخاب برخوردار است و این توانایی در انتخاب محل سکونت و کار نیز وجود دارد

تا تصمیم به مهاجرت از زادگاه یا سرزمین خود بگیرند و کشور  دارد میرا وا  ها انسانچه عواملی 

تمام یافت؛ مفهوم مشترك بین تعاریف فراوانی  توان می؟ از پدیده مهاجرت کنندخود را ترك 

جایی و نقل مکان افراد از یک مکان به مکان دیگر بنا به  جابهتعاریف موجود عبارت است از 

به عنوان مثال . نامند اما بیشتر محققان نقل مکان برون مرزي را مهاجرت می. دالیل مختلف

متداد مرزهاي سیاسی از مهاجرت را به حرکت یک فرد یا گروهی از افراد در ا) 2002( 1کوتاري

یک واحد جغرافیایی به واحدي دیگر براي اقامت دائم یا موقت در مکانی غیر از کشور مادر، 

  .نماید میو آن را عاملی براي تغییر وضعیت فرد مهاجرت کننده لحاظ  کند میتعریف 

دي در کشور مهاجرفرست دو دیدگاه تا ح سیاسی - مهاجرت و شرایط اقتصادي بارابطه در 

و نسبی توسعه و میزان  رابطه معکوس میان سطوح مطلقمتضاد وجود دارد، از یک دیدگاه 

که مهاجرت نیروي  دهد میتجربی نشان به عنوان مثال تحقیقات . از کشور وجود دارد ها مهاجرت

 شود میمستقیم خارجی براي کشورهاي مبدأ محسوب  گذاري سرمایهکار غیر ماهر، جانشین 

 گذاري سرمایهاي مکمل بین مهاجرت نیروي کار ماهر و  و رابطه) 2007، 2وپورتکاگلر و راپ(

همچنین ). 2016، 3هاگزاي و همکاران(مستقیم خارجی در کشورهاي مهاجرفرست وجود دارد 

. )2016، 4جایت و مارشال( شود میو در حال توسعه نیز تایید  یافته توسعهاین نتیجه براي کشورهاي 

از  .دانند ي اقتصادي و سیاسی می یگر از نظریه پردازان مهاجرت را الزمه توسعهدر مقابل، بعضی د

، مهاجرت با بهبود شرایط مهارتی و آموزشی مهاجران همراه است و در بلندمدت و بعد اقتصادي

، 5دي هاس( شود میدر صورت بازگشت این مهاجران، منجر به جهش اقتصادي در کشور مبدأ 

یک عامل  المللی بینشده است که مهاجرت  تاییداز بعد سیاسی نیز . )2010و دي هاس،  2009

ي  مهم از نهادهاي حکمرانی است و باز بودن بیشتر مهاجرت اثر مثبت و بلند مدت روي توسعه

                                                           
1. Kothari (2002) 
2. Kugler and Rapoport (2007) 
3. Hoxhaj (2016) 
4. Jayet and Marchal (2016) 
5. De Haas (2009) 
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 شود میو موجب بهبود نهادها در مبدأ ) 2016 ،1داکوایر و همکاران(نهادهاي کشور مبدأ دارد 

سی و آزادي اقتصادي را انسانی، دموکرا همچنین مهاجرت و سرمایه. )2010 ،2باتیستا و ویسنت(

  ).2011داکوایر و همکاران، ( دهد میافزایش 

ي کلی مورد تحلیل قرار داد؛ عوامل اقتصادي،  در سه مجموعه توان میعوامل موثر بر مهاجرت را 

تأثیر بسزایی بر  متغیرهاي اقتصادي دهد میات تجربی براي کشورها نشان مطالع. محیطی و سیاسی

، تاثیر این )2000( 4و چیسوك) 1987( 3بورجاس مطالعات پدیده مهاجرت دارند به عنوان مثال

براي اند،  نیز بر تاثیر عوامل محیطی تاکید کرده ها مقالهتعداد زیادي از . رساند عوامل را به تایید می

 هبخصوص در مواجه .)2015( 6و کونیگلیو و پس 5)2015( بینه و پارسونس :مثال مراجعه شود به

افراد تصمیم به مهاجرت  یافته توسعهبا اختالالت آب و هوایی نامطلوب در کشورهاي کمتر 

خود این  در مطالعات تجربی) 2015( 8و میلوك) 2011( 7گیرند که لیلیور و بروك می مرزي برون

هنگی را نیز عوامل اجتماعی و فر توان میعوامل سیاسی که . اند این اثر را بررسی کرده

برخی از این . اند طور گسترده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته به ،اي از آن دانست زیرمجموعه

آریو و ، )2016( 9، آریو و همکاران)2010( باتیستا و ویسنتمطالعات در این موضوع عبارتند از 

  ...و ) 2013(همکاران 

اد، تحقیق در خصوص عوامل موثر بر در اقتص بخصوص با توجه به اهمیت و نقش نیروي انسانی

در همین راستا پژوهش حاضر  .کند میبر شناسایی و چون و چراهاي آن کمک زیادي  این پدیده

 یافته توسعهسعی بر آن دارد به تأثیر نهادهاي حکمرانی بر مهاجرت نیروي کار ایران به کشورهاي 

با توجه به اینکه بخش . ردازدبپ) 10سازمان اقتصادي همکاري و توسعهبخصوص کشورهاي عضو (

و همچنین  11بوده استOECD اعظم از مهاجرت نیروي کار از ایران به کشورهاي عضو 

مهمترین کشورهاي مقصد مهاجران ایرانی در این منطقه هاي آماري؛ در این تحقیق،  محدودیت

   .اند مورد بررسی قرار گرفته

                                                           
1. Docquier (2016) 
2. Batista and Vicente (2010) 
3. Borjas (1987) 
4. Chiswick (2000) 
5. Beine and Parsons (2015) 
6. Coniglio and Pesce (2015) 
7. Lilleor and Broeck (2011) 
8. Millock (2015) 
9. Ariu (2016)  
10. Organization Economic for Co-operation and Development (OECD) 

11
 OECDبا توجه به آمار سري زمانی مهاجرت نیروي کار ایران، پایگاه اطالعاتی کشورهاي . 
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مبانی نظري پدیده مهاجرت در خصوص نهادهاي  طور خالصه در مورد در ادامه این مقاله ابتدا به

. گیرد این زمینه مورد بررسی قرار می در نتایج مطالعات تجربی اخیرو  شود میحکمرانی بحث 

مدل  شود، پس از آن مهاجرت نیروي کار از ایران بررسی می هاي دادهسپس شرایط مهاجرت و 

   .دشو سیاستی ارائه میهاي  پیشنهادي برازش و در نهایت نتایج تحقیق و توصیه

 

  و پیشینه تحقیق مبانی نظري -2

مهمترین در مطالعات رشد نسبی؛ کیفیت نهادها توسط بسیاري از اقتصاددانان مشهور به عنوان 

به عنوان مثال ( مورد اشاره قرار گرفته است و جوامع مختلف نابرابري بین کشورهاعامل اثرگذار بر 

 3، الپورتا و همکاران)ب 2005(و  )آ 2005( 2و همکاران وعاصم اوغل، )1999( 1هال و جونس

هاي متفاوت موجب مهاجرت افراد از  ها و دیگر آثار آن از طریق کانال این نابرابري. ))2008(

روند  در واکنش تعادل. شود میتر  اي دیگر با شرایط مطلوب اي با شرایط نامطلوب به جامعه جامعه

هاي  ي کانال به کیفیت حکمرانی در نتیجه ،اسب بودن حجم آنیا به عبارتی دیگر متن مهاجرت

به چهار مکانیزم اشاره ) 2013(ي آریو و همکاران  متعدد است که در این پژوهش با پیروي از مقاله

   :شود می

  روندان داردهرفاه ش برکیفیت حکمرانی در کشور مبدأ از طریق بندهاي زیر تاثیر مستقیم :

ونت، جرایم، دسترسی به عدالت، نبود فرهنگ سیاسی و شایسته فساد، ثبات سیاسی، خش

مهاجرت که اولین کسی بود ) 1970( 4هیرشمن. هاي عمومی و غیره ساالري، صحت سیاست

عوامل موثر از طریق . کرد معرفیبودن کیفیت نهادها  نامطلوببه نسبت مهاجرت را واکنشی 

ه اکثراً نامطلوب و به دفع افراد در ک شوند میاین کانال عمدتاً عوامل دافعه مهاجرت نامیده 

  .شود میکشور مبدأ منجر 

 طور  به وط به کیفیت نهادها در کشور مقصد؛همان منطق تعریف شده در بند باال اما مرب

رود مهاجرت به کشوري به کیفیت نهادي باال صورت گیرد که این کانال  متوسط انتظار می

  .استمربوط به عوامل جاذبه مهاجرت 

                                                           
1. Hall and Jones (1999) 
2. Acemoglu (2005a & 2005b) 
3. La Porta (2008) 
4. Hirschman (1970) 



  
  

  5   تاثیر نهادهاي حکمرانی بر مهاجرت بین المللی نیروي کار ایران

 بخشی از جمعیت از . شود می... رشوه، اخاذي، اختالس و اي بد معموالً منجر به نهاده

) جمله برخی از مقامات دولتی از(د در حالی که بخشی از آن نبر فسادهاي اجتماعی رنج می

تر ساختن موضوع، مورفی  براي روشن. دشون میاز دستاوردهاي خصوصی نامشروع سودمند 

ي حقوق به  از نسبت افراد با تحصیالت در رشته) 2007( 2یماریان و) 1991( 1و همکاران

جویی در کشورهایی با کیفیت نهادي  اي براي استعدادهاي مخصوص رانت عنوان نماینده

ت با مهارت باال و هاي مهاجر نرخ بین ماریانی نشان داده است که. اند پایین استفاده کرده

که برخی عامالن تحصیل  دهد مینشان  این. وجود داردور ضعیف ارتباط ط جویی به رانت

جویی نامیده  ان کانال رانتبه عنو این کانال. شوند میمند  کرده از نهادهاي ضعیف بهره

 .شود می

  ،گزاف  هاي هزینهد مسئول توان مینهادهاي بد و اثربخشی پایین دولت در کشورهاي مبدأ

. خیلی پر هزینه است بدیهی است که مهاجرت از کشورهاي سوسیالیستی. مهاجرت باشد

کشور نتیجه  127رنامه در گذ هاي هزینهآمار مربوط به  آوري جمعبا ) 2007( 3مکنزي

کشور را نشان  13ي ساالنه در  ها بیش از ده درصد از درآمد سرانه گرفت که این هزینه

صوص در شرایط باالي گذرنامه با حاکمیت ضعیف همراه است، بخ هاي هزینه. دهد می

 4عنوان کانال اجباري این کانال به. ، بیشتر قابل توجه استکمتر هاي مهاجرتی و بوروکراس

  .شود مینامیده 

تصادي و اجتماعی اثبات شده است تاثیر نهادهاي حکمرانی و عوامل سیاسی بر اکثر متغیرهاي اق

ی و ، هرات)1396(گوگردچیان و میرجابري : به عنوان مثال و براي کشور ایران مراجعه شود به(

در مجموع  همچنین در خصوص مهاجرت .))1397(، عرب مازار و همکاران )1394(همکاران 

گفت که نهادهاي حکمرانی از طریق تحت تاثیر قرار دادن مطلوبیت افراد در کشورها  توان می

. شود میي انسانی جوامع  افراد بخصوص نیروي کار به عنوان سرمایه مرزي برونموجب تحرکات 

 هاي مهاجرتفیت حکمرانی از جهت مثبت خالص یدهند که ک نشان می) 2016(اران آریو و همک

دو جریان مهاجرت ورودي و  بخشد، نهادهاي داخلی و خارجی هر ماهر ورودي را بهبود می

ماهر با  هاي مهاجرتخالص جریان  ،دهند؛ در نتیجه کیفیت نهادها خروجی را تحت تأثیر قرار می

                                                           
1. Murphy (1991) 
2. Mariani (2007) 
3. McKenzie (2007) 
4. Forced Channel 
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ها بر سرمایه  ند از طریق جریان مهاجرتتوان میبنابراین نهادها . کند می مدرك دانشگاهی را تعیین

و مدل را با استفاده از  استي یک مدل مطلوبیت  ها بر پایه ي آن مطالعه. انسانی تأثیر بگذارند

بینی  ماتریس جامع مهاجرت بر حسب سطح تحصیالت و یک شاخص ترکیبی از حکمرانی پیش

، تاثیر بسزایی در شکل و شود میکه موجب مهاجرت  ي این نی به عالوهنهادهاي حکمرا. اند کرده

به بررسی نقش ) 2013(ي مجزا آریو و همکاران  ساختار آن نیز دارد، به عنوان مثال در یک مطالعه

. پردازند می در حالت تعادل دهی اندازه و ساختار آموزشی مهاجرت کیفیت حکمرانی در شکل

ي  شده ساخته هاي شاخصریس جامع مهاجرت بر حسب سطح تحصیالت و ها با استفاده از مات آن

، یک مدل تجربی را استاصلی به دست آمده  هاي دادهکیفیت حکمرانی که از تجزیه و تحلیل 

که اختالفات بین کشوري در  دهد میها نشان  نتایج پژوهش آن. اند بررسی و آزمایش کرده

 .گذارد تاثیر می مرزي رونبشاخص کیفیت حکمرانی، بر جریان مهاجرت 

از  توان مینیروي کار، ن مرزي برونباوجود چشمگیر بودن اثر نهادهاي حکمرانی بر تحرکات 

اي اثر و جهت این  وشی کرد که مطالعات گستردهپ دیگر آثار اقتصادي و بنیادي مهاجرت چشم

ا تأکید بر اثر ي تحقیق در این موضوع حتی ب پس الزمه. اند دست از عوامل را بررسی کرده

بنابراین در ادامه ابتدا به صورت . استنهادهاي حکمرانی، در نظر گرفتن دیگر متغیرهاي مهم نیز 

اي از عوامل مهم و  موجود در این حوزه اشاره شده و سپس مجموعه هاي نظریهترین  مختصر به مهم

مورد بررسی قرار  ها استفاده شده است، مؤثر در خصوص مهاجرت که در این پژوهش نیز از آن

  .گیرند می

مطرح شده در باب مهاجرت  هاي نظریهاز جمله . نظریات متعددي در زمینه مهاجرت وجود دارد

یه تضاد یا رنظ، 1نئوکالسیک نظریه ها پرداخته شده است، عبارتند از؛ به شرح آن) 1(که در جدول 

  . 6دافعه –نظریه جاذبه و  5نظریه شبکه، 4کارکردگرایان  نظریه، 3نظریه لی، 2ساختارگرایی

                                                           
1. Neoclassical Theory 
2. Conflict Theory or Post-Structural List Theory 
3. Lee Theory 
4. Functionalism Doctrine 
5. Network Theory 
6. Pull-push Theory 
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  مطرح شده در حوزه مهاجرت هاي نظریه: 1جدول 

  شرح مختصري از آن  نظریه

  نئوکالسیک

کار بردن  ، همچنین با بهکند میاین نظریه پدیده مهاجرت را در چارچوب عرضه و تقاضاي نیروي انسانی بررسی 

تفاوت  .دیده مهاجرت تنظیم کننده نیروي کار استکه پ کند میچارچوب عرضه و تقاضا براي نیروي انسانی ادعا 

اي با دستمزد باالتر مهاجرت کنند و این  تر به ناحیه اي با دستمزد پایین که افراد از ناحیه شود میدر دستمزد باعث 

، 1استارك( مهاجرت برابر شود هاي هزینهاختالف دستمزد به جایی برسد که با  تا یابد مهاجرت آنقدر ادامه می

1991( .  

  تضاد یا ساختارگرایی

کنند، فرض  مطرح می NELM(2(نیروي کار نظریه نوین اقتصاد مهاجرت مهاجرت را بر مبناي  ساختارگرایان

د پاسخی براي غلبه بر پدیده توان میگیرد و  کنند که پدیده مهاجرت در شرایط فقر و با ریسک باال صورت می می

هام گرفته از این نظریه براي الهاي  دیدگاه). 1999، 4و تیلور 1985، 3استارك و بلوم(ازار محسوب شود شکست ب

به نظر مهاجرتی پناهندگان، مفید  هاي گروهکشورهاي در حال توسعه و همچنین براي اشکال غیر کارگري، مانند 

  ).2010، 5دي هاس( رسد می

  لی

به چهار گروه کلی خالصه  ،تعواملی که در تصمیم گیري براي مهاجرت مؤثر اس، )1966( 6لی طبق نظر

عوامل شخصی ) 3ه مقصد ارتباط دارند، زعواملی که با حو) 2مبدأ ارتباط دارند،  زهعواملی که با حو) 1: شوند می

  . موانع بازدارنده) 4و 

  کارکردگرایان

، شود میب هاي علوم اجتماعی محسو جا که اقتصاد از زیر شاخه از آن .اساس نظریات مذکور، جامعه شناسانه است

رود مهاجرت  اجتماعی محسوب شده و در این راستا، انتظار می هاي شاخصاقتصادي نیز به نوعی از  هاي شاخص

دي (مردم از نواحی با درآمد پایین به نواحی با درآمد باال، صورت گرفته و منجر به راه اندازي جریان سرمایه شود 

  . )2010هاس، 

  شبکه

زیربناى اجتماعى  شود اولین بار که مهاجرت انجام می ،المللى ثابت کرده است مشاهدات تجربى مهاجرت بین

هاي مهاجرت،  شبکه .)2000، 7والزکوز کوامیا(آورد  هاي بیشتري را به دنبال می توسعه پیدا کرده و مهاجرت

ز طریق در مقصد و غیر مهاجران را در مبدأ ا هایی از روابط بین اشخاص هستند که مهاجران سابق مجموعه

افراد به دلیل داشتن این روابط ممکن  حتی. کنند هاي خویشاوندي و روابط دوستانه با یکدیگر مرتبط می نسبت

   ).2006، 8زانوویاك(قانونی نیز اقدام به مهاجرت کنند  هاي غیر است به صورت

  دافعه-جاذبه

وامل مربوط به کشور مقصد، و عوامل در این نظریه هر عمل مهاجرتی وابسته به عوامل مربوط به کشور مبدأ، ع

جود وخاطر عوامل رانشی که در محل زندگی  که برخی افراد به دارد میطور ساده بیان  این نظریه به. فردي است

  ).2011، 9بنگ و میترا(کنند  مهاجرت می، خاطر عوامل جاذبه که در مناطق دیگر وجود دارد و به دارد

  

مهاجرتی وابسته به عوامل مربوط به کشور مبدأ، عوامل مربوط به کشور  هر عملدافعه  –جاذبه در نظریه 

خاطر عوامل رانشی که  که برخی افراد به دارد میطور ساده بیان  این نظریه به. مقصد، و عوامل فردي است

کنند  مهاجرت می، خاطر عوامل جاذبه که در مناطق دیگر وجود دارد و به جود داردودر محل زندگی 

و هر سه گروه  در بررسی مهاجرت است منسجماي و  پایه نظریه جاذبه نظریه). 2011، 10میترابنگ و (

                                                           
1. Stark (1991) 
2. New Economics of Labor Migration 
3. Stark and Bloom (1985) 
4. Taylor (1999) 
5. De Hass (2010) 
6. Lee (1966) 
7. Cuamea Velazquez  (2000) 
8. Zanowiak (2006) 
9. Bang and Mitra (2011) 
10. Bang and Mitra (2011) 
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در چارچوب این نظریه  توان میرا  هاي فردي شرایط مقصد و انگیزه أ،عوامل موثر یعنی شرایط مبد

انی شده در بحث تاثیر نهادهاي حکمر عوامل مربوط به چهار کانال مطرح یا به بیان دیگر، بیان کرد

 مؤثر بر مهاجرتو سیاسی عوامل اقتصادي  امکان بررسی بخصوص .شود میبر مهاجرت را شامل 

تمرکز ادبیات موضوع در مقوله . در قالب این نظریه در چارچوب عوامل جاذبه یا دافعه میسر است

در پژوهش ) 2005( 1به عنوان مثال مایدا .عوامل موثر بر مهاجرت نیز بر روي مدل جاذبه است

مهاجرتی را معرفی کرده است که بر اساس آن مهاجرت تابعی از سطح  ي جاذبهخود مدل 

 ي جغرافیایی وري نیروي کار و درآمد حقیقی نیروي کار در کشورهاي مبدأ و مقصد، فاصله بهره

وري باال و  در افراز متغیرهاي این پژوهش به دافعه و جاذبه؛ سطح بهره .است مرز بین دو کشور و

و سطح پایین همین متغیرها در  عامل جاذبه مقصدحقیقی باالي نیروي کار در کشورهاي درآمد 

جغرافیایی نزدیک و مرز مشترك  همچنین فاصله. باشند ي مهاجرت می عامل دافعه مبدأکشورهاي 

ردن متغیرهاي ه مایدا با وارد کالبت. شوند بین کشورهاي مبدأ و مقصد نیز عامل جاذبه محسوب می

نسبتاً غیر اقتصادي دیگري همچون زبان رایج  عوامل که دارد میخود، بیان  ر مدل جاذبهدیگري د

د مهاجرت را تحت تأثیر توان میهاي دو کشور نیز  ي مستعمراتی و جمعیت بین دو کشور، سابقه

مجدداً با تحلیل نقش عوامل جاذبه و دافعه در ) 2010(ي دیگر نیز مایدا  در مطالعه. قرار دهند

هاي مهاجرت تأثیر نسبتاً  نشان داد که عوامل دافعه روي مجموع نرخ المللی بینرت مهاج

  . تري در مقایسه با عوامل جاذبه و فاصله دارند کوچک

به طور کلی الگوي جاذبه کنش و واکنش یک مجموعه متغیرهاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، 

مورد بررسی و تحلیل قرار را ت، در خصوص یک پدیده، در اینجا پدیده مهاجر... فرهنگی و 

منشأ پیدایش این الگو، مدل جاذبه بین اجسام نیوتن در علم فیزیک است که بعدها در . دهد می

کار گرفت و  براي اولین بار فیزیک نیوتنی را در مطالعه رفتار انسان به 2، اچ گري1860ي  دهه

در اقتصاد نیز . اجتماعی پیدا کردچه که معادله جاذبه نامیده شد، کاربرد وسیعی در علوم  آن

هاي درون  مختلف جریان عهاي تجربی زیادي در توضیح انوا مطالعات الگوي جاذبه، موفقیت

کسب کرده  ،ها جمله مهاجرت نیروي کار، تجارت بین کشوري و سرمایه از المللی بیناي و  منطقه

مقیاس جهت توضیح جریان عنوان یک  واقع الگوي جاذبه مفهوم نیروي جاذبه را به در. است

  .برد کار می یان کشورهاي جهان بهسرمایه و مهاجرت نیروي کار م

                                                           
1. Mayda (2005) 
2. Gray, H. 
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هاي متعددي اشاره کرد؛ به عنوان مثال  به پژوهش توان میدر خصوص اثر دیگر عوامل اقتصادي 

اساس سطح آموزش پیشنهاد کردند و نشان دادند که  تحلیلی را بر) 2007( 1داکوایر و همکاران

جمله فاصله نشان  با مهارت باال حساسیت کمتري نسبت به متغیرهاي جغرافیایی ازمهاجرت 

دو ویژگی ) 2011( 2گروگر و هانسون. استتر  د، بلکه نسبت به متغیرهاي اقتصادي حساسده می

 هاي مهاجرتبه عنوان مثال (ند؛ انتخاب مثبت ا هار را نشان دادنیروي ک المللی بینمهم از تحرکات 

و یا  ماهر هاي مهاجرتبه عنوان مثال، (سازي مثبت  و مرتب) رت باالتر از سطح متوسطاداراي مه

د به کشورهایی که ماهران در آن داراي مهارت باال تمایل دار به عبارتی دیگر تحصیل کرده،

  .ي مهاجرت نتیجه گرفتند ههم بودن این دو ویژگی را در پدیدو م) صورت گیرد هستند

 کند میجا اهمیت پیدا  وثر بر مهاجرت اعم از سیاسی و اقتصادي از آندر کل تشخیص عوامل م

ي اثر  عالوه طرفه باشد، به عبارتی دیگر به د دوتوان میي مهاجرت و نهادهاي حکمرانی  بطهکه را

به عنوان . گذارد مثبت حکمرانی خوب بر مهاجرت، مهاجرت نیز بر نهادها در جهت مثبت تاثیر می

اند که یک تأثیر مثبت و قوي از مهاجرت روي  نشان داده) 2011( مکارانداکوایر و همثال، 

هاي مهاجرت باال نیز ممکن است انگیزه نخبگان براي بهبود کیفیت  نرخ. کیفیت نهادها وجود دارد

تر شدن نقش عوامل اقتصادي  حال با روشن). 2003، 3راپوپورت داکوایر و(دهد نهادها را افزایش 

با بررسی ادبیات گیري مهاجرت نیروي کار،  نهادهاي حکمرانی در شکل در کنار عامل مهم

به عواملی همچون  توان میمهاجرت مؤثر بر پدیده اقتصادي از دید نظري عوامل اصلی  موضوع

دستمزد، انباشت مهاجران در کشورهاي مقصد، اندازه جمعیت، بیکاري و رشد اقتصادي اشاره 

  .شود میلعات تجربی در خصوص این عوامل پرداخته که در ادامه به برخی از مطا کرد

گفت محیط روانی ساخته شده از بیکاري در یک جامعه بیشتر به  توان میدر مورد بیکاري 

انجامد و یک عامل دافعه در کشور مبدأ؛ و از طرفی دیگر نرخ اشتغال  مهاجرت افراد این جامعه می

و افزایش نرخ بیکاري در کشورهاي  شود یمباال در کشورهاي مقصد یک عامل جاذبه، محسوب 

هاي  تفسیر مشابه در ایده .دهد میمقصد، تعداد کارگران خارجی را به طور قابل توجهی کاهش 

که معتقدند افزایش نرخ  استجو و  جستقابل ي مهاجرت  برخی دیگر از صاحب نظران حوزه

د آن کشور به کشورهایی با در کشور مبدأ موجب مهاجرت افرا یتبیکاري از طریق کاهش مطلوب

                                                           
1. Doquier (2007) 
2. Grogger and Hanson (2011) 
3. Doquier and Rapoport (2003) 
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به ) 2013( 2و برتولی و همکاران) 2013( 1و همکاران ، این شواهد از طرف بینهشود میشرایط بهتر 

   .تایید رسیده است

را تصویر کلی از شرایط اقتصادي کشورها، حتی شرایط مدیریتی و حکمرانی  رشد اقتصادي نیز

ها بر  گذاري آنرشد اقتصادي و از آن طریق، تأثیر نظر گرفتن عوامل مؤثر بر با در. دهد میان نش

یابیم که عوامل مهم اقتصادي و حتی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی؛ از  می ي مهاجرت، در پدیده

مل تأثیر عوا) 1999( 3تمپل. گذارند کانال غیر مستقیمی چون رشد اقتصادي بر مهاجرت تأثیر می

ي دولت،  رایط اقتصاد کالن، نظام تجاري، اندازه، تأثیر بخش مالی، شمختلف مانند رشد جمعیت

نیز ) 1998( 4همکارانگالوپ و . دهد توزیع درآمد و محیط سیاسی و اجتماعی را بر رشد نشان می

وقتی به منشأهاي بنیادي رشد توجه . کنند تأثیر عوامل جغرافیایی را به این فهرست اضافه می

، زیر ساخت 5نهادي اقتصاد به قابلیت اجتماعی شود، به دنبال آن کانون توجه از چارچوب می

و  1999، 1997، 9و هال و جانس 1986، 8آبرامویز( کند میتغییر  7، یا متغیرهاي فرعی6اجتماعی

در حال حاضر این ایده کامالً پذیرفته شده است که حکمرانی خوب، ). 1994، 10بامول و همکاران

بانک ( براي موفقیت در رشد و توسعه هستندهاي مهمی  شرط نهادها و ساختار انگیزشی، پیش

هاي مهم بنیادي رشد، که در تحقیقات  کننده همچنین از دیگر تعیین. 11)2002و  1997جهانی، 

جویی،  ها داده شده است مردم ساالري، کیفیت اداره، رانت رشد اقتصادي اهمیت بیشتري به آن

تغیر رشد اقتصادي نمادي از بسیاري از پس م. اعتماد، فساد، تنوع قومی، نژادي و مذهبی هستند

رین تواند باشد و از سوي دیگر رشد اقتصادي باال یکی از مهمت متغیرهاي بنیادي یک جامعه می

پذیر و رشد اقتصادي پایین یکی از مهمترین عوامل دافعه براي عوامل جاذبه براي کشور مهاجر

یادي مورد توجه قرار گرفته است، به شرایط تولید یا رشد در مطالعات ز. کشور مهاجرفرست است

ي خود به بررسی اثر تولید ناخالص داخلی بر  ، در مقاله)2006( 12عنوان مثال بینه، داکوایر و چیف

                                                           
1. Beine (2013) 
2. Bertoli (2013) 
3. Temple (1999)  
4. Gallup (1998) 
5. Social Capability 
6. Social Infrastructure 
7. Ancillary Variables 
8. Abramovitz (1986) 
9. Hall and Jones (1997 & 1999) 
10. Baumol (1994) 
11. World Bank (1997 &  2002) 
12. Beine, Docquier and Schiff (2006) 
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با معرفی یک مدل رشد تجربی، این  )2012( 1ن داکوایر و راپوپورتهمچنی. اند مهاجرت پرداخته

با طراحی یک سیستم دینامیکی ) 1395(زاده  طفیبراي اقتصاد ایران نیز مص. اند اثر را بررسی کرده

ها بر رشد  با انتخاب برخی از متغیرهاي نهادي و سیاسی مهم و تاثیر آن براي مهاجرت ابتدا

نشان داد که متغیرهاي مردم ساالري، کیفیت قانون،  2013 تا 1980اقتصادي کشور در دوره 

به عنوان (ی و شاخص کل حکمرانی آزادي اقتصادي، درجه باز بودن اقتصاد، توسعه انسان

در جهت مستقیم بر سرانه رشد ) اي از متغیرهاي نماینده براي شرایط نهادها در ایران مجموعه

ي دوم با توجه به تاثیر مثبت رشد اقتصادي بر  گذارند و در مرحله اقتصادي در ایران تاثیر می

غیر مستقیم بر مهاجرت تأثیر طور  مهاجرت نیروي کار، نتیجه گرفت که متغیرهاي نهادي به

از دیگر مطالعات تجربی عوامل موثر بر مهاجرت با تاکید بر متغیرهاي اقتصادي  .گذارند می

 4و بینه، داکوایر و اوزدن) 2014( 3، آنتونی و همکاران)2013( 2در وال وانهاي  پژوهشبه  توان می

نهادهاي حکمرانی در  مطالعات داخلی فارغ از تمرکز بر اثر از .اشاره کرد) 2015( 4اوزدن

مطالعه عوامل این در . اشاره کرد) 1386( همکارانربایجانی و ذي آ به مطالعه توان میمهاجرت 

ي مکملی بین حجم تجارت  هوجود رابط. اند شدهطور کلی بررسی  موثر بر مهاجرت نیروي کار به

ار؛ از جمله وري نیروي ک و مهاجرت نیروي کار ایرانی و همچنین همگرایی در سطح بهره

نیز در یک مقاله ) 1396(مازار و همکاران  عرب .شود میها محسوب  ي آن ترین نتایج مطالعه مهم

) 1394(متقی  .به شناسایی عوامل موثر بر مهاجرت ایرانیان با تاکید بر متغیرهاي اقتصادي پرداختند

 هاي شاخصران؛ تأکید بر عوامل اقتصادي بر مهاجرت در ایتاثیر "ي خود تحت عنوان  نیز در مقاله

در نظر گرفتن عوامل کشور مبدأ، با  1980-2010با استفاده از آمار سري زمانی  "درآمد و بیکاري

تولید ناخالص داخلی، بیکاري و شاخص حکمرانی خوب، از  هاي شاخصگیرد که  نتیجه می

   .شوند میعوامل اصلی بلندمدت تأثیرگذار بر میزان مهاجرت از کشور ایران، محسوب 

  

 روند مهاجرت و مهاجرت نیروي کار ایران  - 3

اي در حال افزایش  هاي اخیر بخصوص بین کشورهاي منطقه در سال المللی بینجریان مهاجرت 

ایران و در آسیا برخی از بزرگترین جریان مهاجرت از افغانستان به جمهوري اسالمی  بوده است،

                                                           
1. Docquir and Rapoport (2012) 
2. Van der Waal (2013) 
3. Antoni (2014) 
4. Beine, Docquir and Ozden (2015) 
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ترین سیستم مهاجرین  ، و در آفریقا فعالاستزي به مالزي تایلند و از اندونپاکستان، از میانمار به 

هاي آن، کشورهاي مرکز آفریقا و کشورهاي غرب آفریقا، که در  بین آفریقاي جنوبی و همسایه

، 1نیروي کار المللی بینمهاجرت (، وجود دارد شود میآن بعضاً سه میلیون کارگر مهاجر شامل 

محدود  یافته توسعهنامنظم تنها به کشورهاي  هاي اجرتمهاین بدان معنی است که ). 197 :2010

عنوان مثال  به ها مهاجرت در حالت نامنظم داشته باشد، که آسیا میلیون شود می؛ تصور شود مین

اي در تایلند  ها در مالزي و برمه ها و اندونزي ها در ایران و پاکستان، فلیپینی افغان تعداد زیاد

  . 2)33 :2010ار، نیروي ک المللی بینمهاجرت (

چند سال اخیر با توجه به  اي، در منطقه هاي مهاجرترغم حجیم بودن  دیگر، علی از طرف

روند صعودي  OECD، جریان مهاجرت از آسیا به کشورهاي عضو 2016سال  يها گزارش

ذکر است کشور آمریکا میزبان  شایان. )5 :2016، 3کتابچه گزارشات سازمان کار(داشته است 

تعداد مهاجران از آسیا به آمریکا  2013ن مهاجرین آسیا بوده است، به عنوان مثال در سال تریبیش

 استهزار نفر گزارش شده است و همواره بیشترین تعداد بین کشورهاي میزبان را دارا  348

   ).7 :2016کتابچه گزارشات سازمان کار، (

 نیسترانی در همه کشورها موجود باتوجه به محدودیت آماري، آمار کل مهاجران نیروي کار ای

شده است و تنها آماري است که آوری جمع OECDاما این آمار براي برخی از کشورهاي عضو 

گزارش شده توسط  هاي دادهطبق . بتوان با اعتماد نسبتاً بیشتر در مطالعات از آن استفاده کرد

ل در کشورهاي عضو سا 25تعداد کل مهاجران ایران باالي  ،)2006( 4داکوایر و مارفوك

OECDنفر است، که در عرض  525412و  354735به ترتیب برابر  2000و  1990هاي  ، در سال

تعداد کل مهاجران موجود و تعداد . نفر افزایش پیدا کرده است 170677ده سال این تعداد 

 2012 تا سال 2001از سال  OECDمهاجرت نیروي کار ایران در هر سال به برخی از کشورهاي 

  :5گزارش شده است 1نیز به صورت نمودار 

                                                           
1. International Labour Migration, A rights-based Approach (2010) 

2
 .باشد ها در دسترس نمی اي آمار دقیق از آن هاي منطقه به دلیل نامنظم بودن مهاجرت. 

3. Annual Report 2016 on ADBI, OECD and ILO, Labour Migration in Asia: Building 
Effective Institutions (2016) 
4. Docquier and Marfouk (2006) 

5
   .ها وجود ندارد در برخی از سال OECD آمار مربوط به مهاجرت براي بعضی از کشورهاي. 
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  OECD1سایت کشورهاي  وب 

 -نفر  –OECDاز کشورهاي عضو  به برخیکل مهاجران ایرانی و مهاجرت نیروي کار ایران در هر سال 

2012(  

در  OECDتعداد کل مهاجران ایرانی در کشورهاي 

) ایران(کنندگان به کشور مبدأ  تعداد کمتري از مهاجرت

بیشتر از  OECDبدان معنا که جریان خروجی نیروي کار از ایران به سمت کشورهاي 

با توجه به نمودار قسمت ب، . کنندگان به کشور بوده است

، به طور صعودي در حال افزایش بوده به 2012

  . به بعد شیب بیشتري پیدا کرده است

                                                           
1. https://stats.oecd.org 
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تاثیر نهادهاي حکمرانی بر مهاجرت بین المللی نیروي کار ایران

 هاي دادهبانک اطالعاتی و مجموعه  :منبع

کل مهاجران ایرانی و مهاجرت نیروي کار ایران در هر سال : 1 نمودار

2012تا  2001(

  

تعداد کل مهاجران ایرانی در کشورهاي  شود میقسمت الف مشاهده  1در نمودار 

تعداد کمتري از مهاجرت دهد میحال افزایش است و این نیز نشان 

بدان معنا که جریان خروجی نیروي کار از ایران به سمت کشورهاي  .اند برگشته

کنندگان به کشور بوده است ریان برگشت همین گروه از مهاجرتج

2012تا  2001جریان مهاجرت نیروي کار ایرانی از سال 

به بعد شیب بیشتري پیدا کرده است 2007طوري که این روند از سال 

  

  

2003 2005 2007 2009 2011

تعداد کل مهاجران: الف
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  شرح مدل - 4

به اعتبار ) 2015(یا بینه و همکاران ) 2011(از مدل جاذبه از جمله اندرسون  مطالعات جدید

مهاجرت  ي جاذبهالگوهاي  شواهدي براي استفاده گسترده از، )1889، 1885( 1ونشتینارمطالعات 

جاذبه را براي جریان تجارت تخمین زد و اقتصاددانان ) 1962( 3البته تینبرگن. 2شود میمحسوب 

، 4هید و مایر(اند  کرده دنبالطور ناپیوسته مدل جاذبه را  نیز از آن به بعد، بهي تجارت  حوزه

 در. کرد ي مهاجرت موضوعیت پیدا ؛ ولی در مجموع این مدل به صورت گسترده در حوزه)2013

مدل قابل قبولی براي عوامل مؤثر بر مهاجرت نیروي کار تصریح  توان میچهارچوب این الگو، 

الگو این است که در کنار عوامل تأثیرگذار کشور مبدأ بر  هاي ویژگی یکی دیگر از. کرد

این نظریه حتی به محقق . شود میگیري مهاجرت، عوامل مؤثر کشور مقصد نیز در نظر گرفته  شکل

مهاجرت، در کنار عوامل اقتصادي، عوامل غیر  هاي گروهبراي بررسی هریک از  دهد میاجازه 

به  را د کرده و کشش مهاجرت نسبت به تغییرات آن دسته از متغیرهانیز در مدل واررا اقتصادي 

  .دست آورد

طور که در بخش مبانی نظري بدان اشاره شد؛ نقطه شروع الگوي جاذبه، قانون نیوتن در  همان

  : شود میمورد نیروي جاذبه میان دو جسم است که به صورت معادله زیر بیان 

  

��� = 	
��	.	��

���
																																																																																																															  )1(  

  

، نسبت �� و ��	 اجسام، است، که با جرم jو  iنیروي جاذبه میان دو جسم  ���این رابطه در 

کاربرد این نظریه در  )1860(اچ گري . ي عکس دارد ، رابطه���ها،  ي میان آن مستقیم و با فاصله

مهاجرت؛ براي اولین  ي جاذبهایجاد قوانین با ) 1885( ونشتینارعلوم انسانی را نشان داد و بعد از او 

 راونشتیناما قانون . اقتصاد مطرح کرد ي هزحوطور کل در  بار این نظریه را در بحث مهاجرت و به

، )1983( 5در ادامه دوریگو و تابلر. خالی از هرگونه مدل ریاضی براي علل مهاجرت بود

ي  ي ساده مدل دوریگو و تابلر؛ معادلهبر اساس . سازي ریاضی این الگو را ارائه کردند مدل

    :است 2رابطه مهاجرت به صورت 

                                                           
1. Ravenestein (1885 & 1889) 

2
  .اند نقل قول کرده) 1858(از کاري ) 1969(ها، نیدرسون و بچدولت  حتی به عنوان یک منبع پیش از آن. 

3. Tinbergen (1962) 
4. Head and Mayer (2013) 
5. Dorigo and Tobler (1983) 
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��� = 	
�����	.	�����

������
  )2(                                                                                               

  

نیز نشانگر  ������. دهد می را نشان jبه مقصد  iافراد مهاجر از مبدأ تعداد ، ���، 2 ي در رابطه

ي مبدأ  ي منطقه به ترتیب عوامل دافعه �����	و  ����ℎاما بردارهاي . است jو  iفاصله بین مناطق 

ي راونشتین،  هاي مطالعه در کل اصول و فرضیه. گیرند ي مقصد را در بر می منطقه ي جاذبهو عوامل 

مورد مهاجرت شد و تأثیر زیادي بر پیشرفت الگوهاي بعدي  بناي تحقیقات بیشتري در سنگ

در ). 2000، 1کووامی والزکوز(دافعه معروف است، داشت -ي جاذبه مهاجرت که امروز به نظریه

ي مدل جاذبه براي مهاجرت، با گذشت زمان و طی چندین تحقیق؛ به  نهایت فرم اصالح شده

   .هاي عوامل جاذبه و دافعه نیز استدارتغییر پیدا کرد که شامل بر 3رابطه صورت 

  

���=���
����

��	.����
��	.	�����

��

�����
��	.		������

��
 )3(                                                                                                                       

  

   :عبارتی دیگر اما عوامل جاذبه و دافعه در تابع ریاضی آن هرکدام داراي دو بخش هستند، به

  

����=Y.�� 
���ℎ�= Y.�� 

  

ي  مجموعه Xو  شوند میي متغیرهایی که با لگاریتم وارد مدل اقتصادسنجی  مجموعه Yکه در آن 

  .شوند میمتغیرهایی که بدون لگاریتم در مدل اقتصادسنجی ظاهر 

هاي اقتصادي و بررسی  است، که با استفاده از تئوري 2ه ي شمار از رابطه بر گرفته 3ي  معادله

کلی و لگاریتمی مدل جاذبه  شکل 4ي  رابطه. عوامل مؤثر بر مهاجرت، ارتقاء پیدا کرده است

   .طور گسترده در مطالعات از آن استفاده شده است است که به )3 ي رابطه(

  

����� = ����� + �������� + �������� + ����	����� + �������ℎ� + 

���������� + ���  )4(                                                                                                                                         

  

به ترتیب جمعیت کشور مبدأ و کشور مقصد را نشان  ���� و ����ثابت مدل،  c، 4ي  در رابطه

در ادامه برخی . بیانگر بردار متغیرهاي جاذبه و دافعه هستندترتیب  بهنیز  ����ℎو  �����	. دهد می

                                                           
1. Cuamea Velazquez (2000) 
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اما این دو بردار . شد در بخش مبانی نظري نیز تشریح شدند وارد مدل خواهداز این متغیرها که 

د، اعم از اقتصادي و غیر اقتصادي گذارن نوعی بر مهاجرت تأثیر می ند همه متغیرهایی که بهتوان یم

، در این پژوهش ایران، تا iي  ي جغرافیایی کشور یا منطقه نشانگر فاصله ������. در بر بگیرند را

کل،  در. است سازمان توسعه و همکاري اقتصادي ، کشورهاي منتخب عضوjکشور مقصد 

الگوهاي  توان میشکل کلی مدل جاذبه براي مهاجرت است و تحت شرایط مختلف  4ي  رابطه

شده،  انجامهاي  تحقیق در پژوهش الزاماتطوري که بسته به  همان. متعددي از آن را ارائه کرد

در نهایت، مدل تحقیق حاضر با تفکیک بردارهاي جاذبه و . الگوي مناسب آن تصریح شده است

به عوامل مؤثر با توجه به شرایط اقتصادي و سیاسی کشور، مبانی نظري و مدل جاذبه به دافعه 

   : شود میتصریح  5ي  رابطهصورت 

  

��� = ���� + ������ + �������� + ���� + ��� + ����� + ������ + 

�������� +  �������� + ������� + ������� + �������� + ���  )5(                         

  

   :شود میجمع  Cمتغیر مربوط به فاصله به دلیل ثابت بودن آن طی زمان با جزء ثابت 

  

��� = ��(�� + �����) +������ + �������� + ���� + ��� + ����� + 

������ + �������� +  �������� + ������� + ������� + ���  )6(                           

  

  :شود به صورت زیر بازنویسی می) 6(ي  در نهایت رابطه

  

��� = ��� +������ + �������� + ���� + ��� + ����� + ������ + 

�������� + �������� + ������� + ������� + ���  )7(                                           

  

زده  اهد بود که در بخش بعدي ضرایب آن تخمینپایه اقتصادسنجی خو ي همان رابطه) 7(ي  رابطه

در اول هر متغیر به معنی لگاریتم طبیعی آن  �حرف  .شود میو به تحلیل نتایج آن پرداخته  شود می

آمار به صورت ساالنه و . شود معرفی میها  دادهآوری جمعحال متغیرهاي مدل و روش . متغیر است

) ��(ابتدا به معرفی شاخص حکمرانی خوب . است  تهیه شده 2012تا  2002ي زمانی  در بازه

   .شود میپرداخته 
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در تعریف بانک جهانی از میانگین شش شاخص تحت عنوان شاخص حکمرانی خوب براي 

این شش  ).2010، 1کافمن و همکاران(گیري کیفیت نهادي در کشورها استفاده شده است  اندازه

، به صورت )WGI2 )2015اقتصاد با توجه به توضیحات پایگاه اطالعاتی شاخص و اثرات آن بر 

   :شوند میزیر تعریف 

قانونی، وجود نهادهاي مدنی و انتشار  هاي آزادي :WDVA(3( گویی پاسخحق اظهار نظر و 

هستند و موجب تقویت  گویی پاسخآزاد اطالعات که مصادیقی از وجود حق اظهارنظر و 

ثبات سیاسی و عدم خشونت د، شون فافیت اقتصادي و اجتماعی میشهاي عمومی و  آگاهی

)WDPS(4: کارایی و اثربخشی دولت  ،...هاي داخلی، ترور و  هاي جناحی، نزاع درگیري نبود

)WDGE(5: هاي صحیح و الزمه  اثربخشی دولت یعنی توانایی دولت در تدوین و اجراي سیاست

کیفیت  :WDRQ(6(بار مالی مقررات است،  اداري کارآمدآن برخورداري از یک دستگاه 

د بر توان میترین نهادهایی است که  بروکراسی و قوانین و مقررات مطلوب و کارآمد یکی از مهم

ي  در مطالعهنیز ) 2016( 7طور که کارلوس جیوس همان .عملکرد اقتصادي جوامع تاثیر بگذارد

گیرد، بار مقررات تاثیر مثبت  نتیجه می 2012تا  2002ي زمانی  کشور و براي دوره 119خود براي 

وجب بهبود اشتغال و کاهش مهاجرت مگذارد، کیفیت قوانین و مقررات  بر تولید سرانه بر جاي می

این شاخص حاکی است از میزان احترام  :WDRL(8(حاکمیت قانون  ،شود مینیروي کار 

ستند که با هدف وضع و مردان و شهروندان یک کشور براي نهادهایی قائل ه عملی که دولت

عنی حمایت از افراد در به م به عبارتی حاکمیت قانون. اجراي قانون و حل اختالف ایجاد شده است

است  ی و منصفبین هاي غارتگري و خودسرانه و همچنین وجود نظام قضایی قابل پیش مقابل اقدام

است که بهبود آن کنترل فساد یکی از اجزاي سالمتی اقتصادي : WDCOC(9(کنترل فساد  و

 .هاي اقتصادي و سیاسی است بیانگر سالم بودن یک اقتصاد و محیطی کارا براي پیشرفت

شورهاي باید اشاره کرد که در پژوهش حاضر با استفاده از آمار شاخص حکمرانی در ایران و ک

 آن براي هاي شاخصمقصد، ابتدا یک شاخص ترکیبی حکمرانی خوب با استفاده از میانگین زیر

                                                           
1. Kaufmann (2010) 
2. The Worldwide Governance Indicators, 2015 Update (2015) 
3. Voice and Accountability 
4. Political Instability and Violence 
5. Government Effectiveness 
6. Regulatory Burden 
7. Carlos Góes (2016) 
8. Rule of Law 
9. Corraption Foreign 
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ي کشورها ساخته شده و سپس شکاف این شاخص ترکیبی به عنوان شاخص کلی و  همه

. آن نیز به صورت مجزا در ایران با کشورهاي مقصد مهاجرت محاسبه شده است هاي شاخصزیر

 هاي مدلدر ) آن هاي شاخصشکاف شاخص کلی و شکاف زیر(ها نیز  هرکدام از این شاخص

و اثر آن بر جریان مهاجرت نیروي کار ایران به کشورهاي وارد شده  wdمجزا در نقش متغیر 

به این صورت  ها بنابراین، مدل. اثر مثبت باشد رود این که انتظار می شود میمنتخب تخمین زده 

 مهاجرت با تأکید بر شکاف شاخص کل حکمرانی ي جاذبهمدل اول؛ الگوي : شوند میتعریف 

مهاجرت با تأکید بر شکاف  ي جاذبهل دوم؛ الگوي ، مدwdlag(1( کشورهاي مقصد با کشور مبدأ

مهاجرت با  ي جاذبه، مدل سوم؛ الگوي )wdvalag( گویی پاسخشکاف شاخص حق اظهار نظر و 

 ي جاذبه، مدل چهارم؛ الگوي )wdpslag(تأکید بر شکاف شاخص ثبات سیاسی و عم خشونت 

، مدل پنجم؛ الگوي )wdgelag(مهاجرت با تأکید بر شکاف شاخص کارایی و اثربخشی دولت 

، مدل ششم؛ الگوي )wdrqlag(مهاجرت با تأکید بر شکاف شاخص بار مالی مقررات  ي جاذبه

و مدل هفتم؛ الگوي ) wdrllag(مهاجرت با تأکید بر شکاف شاخص حاکمیت قانون  ي جاذبه

در حال دیگر متغیرها که ). wdcoclag(مهاجرت با تأکید بر شکاف شاخص کنترل فساد  ي جاذبه

   :شوند میبه صورت زیر تعریف  هستندها ثابت  تمام مدل

) j=1,…,8(نشانگر لگاریتم طبیعی جریان مهاجرت نیروي کار از ایران به کشورهاي مقصد  ���

 OECDي نیروي کار از ایران به کشورهاي منتخب عضو  ساالنه هاي دادهي تعداد  که در برگیرنده

دلیل که بیشترین حجم مهاجرت به  این به اند شدهانتخاب  OECDو کشور عض 8است؛ در اینجا 

این کشورها  .به این کشورها در دسترس بوده استمهاجرتی مربوط  هاي دادهاین کشورها بوده و 

روند مهاجرت از  هاي داده. استرالیا، کانادا، فرانسه، ایرلند، هلند، نروژ، اسپانیا و آمریکا: ند ازعبارت

باید . اند شده آوري جمع OECD هاي وب سایت کشورهاي عضو دادهی و مجموعه بانک اطالعات

در دسترس مربوط به مهاجرت نیروي کار از ایران بوده  هاي دادهي  اشاره شود که آخرین مجموعه

 lpop. حاال هیچ گونه تحقیقی براي این دوره در زمینه مهاجرت براي ایران، انجام نشده است و تا

است ) تعداد نفر در هر سال(به ترتیب لگاریتم جمعیت کشورهاي مقصد و کشور ایران  lirpopو 

و همچنین کشور ایران  OECDسایت کشورهاي  که جمعیت مربوط به کشورهاي مقصد از وب

 بیکاري کل نرخ به ترتیب شامل ���و  �. اند شدهتهیه ) 2WDI(از پایگاه اطالعاتی بانک جهانی 

                                                           
1

  . با کم کردن شاخص کشور مبدأ از شاخص کشورهاي مقصد شکاف محاسبه شده است. 
2. World Development Indicators (WDI) 
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مربوط به نرخ بیکاري کل، کشورهاي مقصد و  هاي داده. استهشت کشور مقصد و کشور ایران 

 ����. است  شدهتهیه  ILO(1(کار  المللی بینسایت سازمان  برایران نیز از پایگاه اطالعاتی واقع 

آمار مربوط به . دهد میا نشان رشد تولید ناخالص داخلی کشورهاي مقصد و ایران ر ������و 

متغیر  �����و  ������. استرشد در تحقیق حاضر، برگرفته از پایگاه اطالعاتی بانک جهانی 

در  ������. هستنداي مقصد و ایران مزد و یا جبران خدمات براي کشورهجانشین دست

 ثابت هاي قیمت حسب بر مقصد شورهايک ي ساالنه دستمزد ي لگاریتم طبیعی متوسط برگیرنده

آمار مربوط به آن از مجموعه  که )آمریکا دالر( خرید قدرت برابري و واقعی برحسب 2014 سال

حداقل دستمزد  �����اما . دریافت شده است OECDسایت کشورهاي عضو   وب هاي داده

شده عاتی بانک جهانی تهیه واقعی کشور ایران است،آمار مربوط به این شاخص از پایگاه اطال

اثر تورم نیز در مدل  دهد میاجازه استفاده از آمار واقعی این متغیر به جاي آمار اسمی آن . است

نشانگر  ���� .ثباتی اقتصادي خود را در متغیر دستمزد نشان دهد عنوان بی و این اثر به شوددخیل 

به دلیل ناقص بودن این . ر کشورهاي مبدأ استد 2لگاریتم طبیعی ذخیره و یا انباشت مهاجرت

 به صورت زیر محاسبه شده) 1998( 3ها در پایگاه اطالعاتی کشورها، طبق فرمول گریلچیز داده

   :است

  

���� = 	
���

(������)
 )8(                                                                                                                                         

  

به ترتیب بیانگر تعداد مهاجرین در اولین سالی که موجود  ����و  �، ��� ،)8(ي  در رابطه

 2012تا  2002ي  است، نرخ استهالك و لگاریتم متوسط رشد ساالنه تعداد مهاجرین طی دوره

، اما انباشت دهد میرین در یک سال قبل از شروع دوره را به ما ، انباشت مهاج)8(ي  رابطه. است

   :مهاجرین در هر سال براي کل دوره برابر است با

  

����= (1-	�) ������+���  )9(                                                                                                                                   

  

لگاریتم طبیعی متغیر . فرض شده است% 2میر جهانی،  و  نرخ استهالك مهاجرت برابر نرخ مرگ

   .شود یمبه عنوان متغیر جانشین ذخیره مهاجرت استفاده ) 9(ي  ساخته شده در رابطه

  

                                                           
1. International Labour Organization (ILO) 
2. Accumulation of Labor Migration (ALM) 
3. Griliches (1998) 
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  نتایج مدل -5

 هاي مدلبراي  )7(رابطه لویی مدل اقتصاد سنجی تاب هاي دادهدر این بخش، با استفاده از الگوي 

در همین راستا قبل از تفسیر نتایج، . شود میتحقیق برآورد و به تفسیر ضرایب آن پرداخته 

ها و همچنین انتخاب اثرات ثابت  تابلویی بودن داده(هاي الزم جهت تایید اعتبار مدل سنجی  آزمون

براي نیل به این هدف نیز از . گیرد ، انجام می)خودهمبستگی و یا تصادفی، واریانس ناهمسانی و

   .اسفاده شده است 2استتا و 1اویوزافزارهاي اقتصاد سنجی  نرم

  

 مدل هاي دادهآزمون تابلویی و یا مقطعی بودن  - 1–5

لیمر  -افتلفیقی، از آماره  هاي دادهتابلویی و  هاي دادههاي  در این جهت، براي انتخاب بین روش

 هاي داده(بیانگر یکسان بودن عرض از مبدأها  ��در این آزمون فرضیه . فاده شده استاست

اگر . است) تابلویی هاي داده(دهنده ناهمسانی عرض از مبدأها  ، نشان��و فرضیه مخالف، ) تلفیقی

و باید از  شود مینباشد؛ فرض صفر رد % 5محاسبه شده بیشتر از سطح خطاي  مقدار خطاي احتمال

تابلویی استفاده  هاي دادهاز روش  باید در غیر این صورت. تلفیقی استفاده کرد هاي دادهروش 

 2صورت جدول پژوهش به  هاي مدلافزار استتا براي این آزمون در خصوص  خروجی نرم. شود

  : است

  

 لیمر - نتایج آزمون اف : 2جدول 

مدل   

  اول

مدل 

  دوم

مدل 

  سوم

مدل 

  چهارم

دل م

  پنجم

مدل 

  ششم

مدل 

  هفتم

  نتیجه

تابلویی یا پنل در  هاي دادهروش   30/6  82/5  06/7  91/5  95/7  93/9  68/6  آماره 

  0000/0  0000/0  0000/0  0000/0  0000/0  0000/0  0000/0  احتمال  . شود میها تایید  مدل

   هاي تحقیق یافته :منبع

  

   .ها استفاده کرد تابلویی براي همه مدل هاي دهدابنابراین با توجه به نتایج آزمون باید از روش 

  

  

  

  

  

                                                           
1. Eviews 8 
2. StataMP 14 
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 آزمون ثابت و یا تصادفی بودن اثرات  - 2–5

که برآورد مدل در قالب  شود می، این پرسش مطرح تابلویی هاي داده روش استفاده از تاییدپس از 

اده شده استف 3به همین منظور از آزمون هاسمن. انجام شود 2و یا تصادفی 1یک از اثرهاي ثابت کدام

به ترتیب روش اثرات تصادفی و روش اثرات ثابت  ��و  �� هاي در آزمون هاسمن فرضیه. است

پژوهش حاضر؛ در جدول  هاي دادهافزار استتا براي  د؛ نتایج آزمون با استفاده از نرمدارن را بیان می

   .است  شدهگزارش  3

  

 نتایج آزمون هاسمن: 3جدول 

مدل   

  اول

مدل 

  دوم

مدل 

  سوم

مدل 

  چهارم

مدل 

  پنجم

مدل 

  ششم

مدل 

  هفتم

  نتیجه

ها تایید  روش اثرات ثابت در مدل  50/24  43/20  58/19  44/20  49/31  25/145  5/24  آماره 

  0064/0  0254/0  0335/0  0253/0  0005/0  0000/0  0075/0  احتمال  . شود می

   هاي تحقیق یافته :منبع

  

 است تر بدان منظور که استفاده از این روش صحیح. ها تایید شده است دلروش اثرات ثابت براي م

   .دهد میتري به ما  و نتایج قابل قبول

  

  بررسی تشخیص واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی -3–5

که اثرات ثابت براي مدل تایید شده  آزمون مناسب براي شناسایی ناهمسانی واریانس، به دلیل این

فرض صفر این آزمون همسانی واریانس و فرض مخالف آن . است 4عدیل شدهاست؛ آزمون والد ت

ها که  براي بررسی خودهمبستگی در مدل 5همچنین از آزمون ولدریچ. ناهمسانی واریانس است

افزار استتا براي  خروجی نرم. فرض صفر آن حاکی از عدم خودهمبستگی است، استفاده شده است

ها  که طبق نتایج آن؛ تمامی مدل گزارش شده است خرآستون  و نتایج در 4ل وها در جد آزمون

   .دچار واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی هستند

  

  

                                                           
1. Fixed Effects 
2. Random Effects 
3. Hausman Test 
4. Wald Test  
5. Wooldridge Test 
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  ها نتایج آزمون واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی در مدل: 4جدول 

  آزمون
مدل 

  اول

مدل 

  دوم

مدل 

  سوم

مدل 

  چهارم

مدل 

  پنجم

مدل 

  ششم

مدل 

  هفتم
  نتیجه

  والد

ها  تمام مدل  68/89  33/37  60/185  05/55  84/35  77/22  65/76  آماره

دچار واریانس 

  ناهمسانی
  0000/0  0000/0  0000/0  0000/0  0000/0  0037/0  0000/0  احتمال

  ولدریچ

ها  تمام مدل  975/7  227/7  081/11  028/8  423/5  304/4  402/8  آماره

دچار 

  خودهمبستگی
  0256/0  0312/0  0126/0  0253/0  0527/0  0767/0  0230/0  احتمال

  هاي تحقیق یافته :منبع

  

 اقتصاد سنجی و تفسیر نتایج هاي مدلتخمین  - 4–5

با انتخاب . شده است ها پرداخته به تخمین مدل STATAدر این قسمت با استفاده از نرم افزار 

ترین مدل براي مهاجرت نیروي کار ایران در چارچوب هفت مدل مجزا و پس از رفع  مناسب

 هاي دادهافزار با استفاده از الگوي  ها، خروجی نهایی نرم نی و خودهمبستگی آنواریانس ناهمسا

   :است 5به صورت جدول تابلویی و روش اثرات ثابت، 
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هاي  تابلویی، مهاجرت ساالنه از ایران به کشورهاي منتخب طی سال هاي دادهالگوي  نتایج برآورد ضرایب: 5جدول 

  2012تا  2002

   مدل اول دل دومم مدل سوم چهارممدل 

53/8)06/3 (]018/0[  46/11)71/2 (]030/0[  094/7)05/1 (]330/0[  05/9)52/3 (]010/0[  lpop 

8/22- )37/3- (]012/0[  99/35- )47/4- (]003/0[  75/17- )70/2- (]030/0[  07/27- )86/5- (]001/0[  lirpop 

034/0)50/0(]631/0[  068/0)7/1(]322/0[  025/0)48/0(]643/0[  0604/0)98/0(]361/0[  U 

2/0)49/5 (]001/0[  054/0-)61/0- (]561/0[  0513/0)83/0(]435/0[  102/0)44/1 (]193/0[  Iru 

030/0)59/0 (]574/0[  102/0)43/2 (]046/0[  0592/0)06/1 (]324/0[  057/0)46/1 (]188/0[  Gdpg 

037/0)43/1(]196/0[  021/0)84/0(]431/0[  0305/0)22/1(]264/0[  047/0)74/1(]125/0[  Irgdpg 

96/2 )31/1(]231/0[  99/4 )20/3(]015/0[  199/7 )72/1(]128/0[  785/1 )92/0(]389/0[  lawage 

58/1-)21/3- (]015/0[  42/2-)27/3- (]014/0[  37/1-)34/2- (]052/0[  39/2-)57/3- (]009/0[  Rmwir 

93/0)28/4 (]004/0[  0197/1)79/4 (]002/0[  004/1)39/7 (]000/0[  954/0)03/4 (]005/0[  lstk 

- - - 379/2 )05/2(]080/0[  Wdlag 

-  -  71/3-  )39/5-(]001/0[    Wdvalag 

- 515/1 )01/3(]020/0[  - - Wdpslag 

52/0 )65/0(]538/0[  -  -  -  wdgelag 

 ض از مبدأعر  ]025/0[)85/2( 352/313  ]166/0[)55/1( 47/134  ]005/0[)97/3( 66/403  ]088/0[)98/1( 24/234

69/0 74/0 75/0 71/0 R-sq: within 

997/0 998/0 997/0 997/0 rho 

63/0 58/0 57/0 62/0 sigma_e 

 

   مدل پنجم مدل شم هفتممدل 

05/9)52/3 (]010/0[  38/8)79/1 (]117/0[  001/6)73/1 (]128/0[  lpop 

07/27- )86/5- (]001/0[  43/26- )33/5- (]001/0[  50/22- )48/3- (]010/0[  lirpop 

0604/0)98/0(]361/0[  032/0)52/0(]618/0[  07/0)04/1(]332/0[  U 

102/0)44/1 (]193/0[  164/0)73/3 (]007/0[  17/0)28/4 (]004/0[  Iru 

057/0)46/1 (]188/0[  032/0)73/0(]492/0[  061/0)34/1 (]222/0[  Gdpg 

047/0)74/1(]125/0[  031/0)14/1(]293/0[  046/0)01/2(]084/0[  Irgdpg 

785/1 )92/0(]389/0[  9/2  )40/1(]204/0[  9/2 )16/1(]278/0[  lawage 

39/2-)57/3- (]009/0[  24/2-)08/3- (]018/0[  41/2-)42/4- (]003/0[  Rmwir 

954/0)03/4 (]005/0[  95/0)34/4 (]003/0[  95/0)30/4 (]004/0[  lstk 

- - 17/1 )39/2(]048/0[  Wdrqlag 

-  41/1 )11/2(]072/0[  -  Wdrllag 

379/2 )05/2(]080/0[  - - Wdcoclag 

 عرض از مبدأ  ]043/0[)47/2(  275/272  ]032/0[)67/2(  91/302  ]080/0[)05/2( 379/2

69/0 7/0 70/0 R-sq: within 

996/0 996/0 994/0 rho 

64/0 63/0 63/0 sigma_e 

  ). دهند را نشان می [Prob] و اعداد داخل کروشه خطاي احتمال (t-Statistic) اعداد داخل پرانتز آماره( هاي تحقیق یافته :منبع
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 70/0 طور میانگین متغیرهاي توضیحی در هر مدل طور کلی حاکی از آن است که به نتایج به

دهند و در هر مدل اثر اکثر متغیرهاي توضیحی بر لگاریتم جریان  جریان مهاجرت را توضیح می

متغیر منصوب به  شود می، مشاهده 5با توجه به نتایج تخمین در جدول . استمهاجرت معنادار 

که با استفاده از میانگین شش شاخص آن ساخته شده بود، در ) wdlag(شکاف حکمرانی کل 

به عبارتی . دار و ضریب آن نیز مثبت تخمین زده شده است درصد معنی 90سطح اطمینان باالي 

ف شاخص حکمرانی بین کشور ایران و کشورهاي مقصد، دیگر با افزایش یک واحدي در اختال

حکمرانی نیز که  هاي شاخصزیر. کند میدرصد افزایش پیدا  38/2جریان مهاجرت به طور متوسط 

جز شاخص کارایی  اند به مجزا و در کنار دیگر عوامل برآورد شده هاي مدلبه صورت شکاف در 

و اثر  هستنددار  درصد معنی 90ن باالي ، همگی در سطح اطمینا)wdgelag(و اثربخشی دولت 

ثبات سیاسی و عدم خشونت  هاي شاخصدر این مورد . شود میها بر جریان مهاجرت تایید  آن

)wdpslag( بار مالی مقررات ،)Wdrqlag( حاکمیت قانون ،)Wdrllag ( و کنترل فساد

)Wdcoclag ( داري بر جریان  و معنیاثري مشابه با شاخص کل حکمرانی، به بیانی دیگر اثر مثبت

ها براي کشور ایران با کشورهاي مقصد، موجب افزایش  مهاجرت دارند و افزایش اختالف آن

ذکر  هاي شاخصشاخص کنترل فساد از دیگر زیردر این میان اثر زیر. شود میجریان مهاجرت 

 گویی اسخپر حق اظهار نظر و یاما ضریب متغ. تخمین زده شده است 38/2شده بیشتر و ضریب آن 

)wdvalag (طوري که افزایش اختالف در این  به .منفی و خالف انتظار برآورد شده است

دلیل اثر . انجامد و کشورهاي مقصد به کاهش مهاجرت می) ایران(شاخص بین کشور مبدأ  زیر

قانونی، وجود نهادهاي مدنی و  هاي آزاديکه به عنوان  گویی پاسخمنفی شاخص حق اظهار نظر و 

از آن دانست که با افزایش  توان میار آزاد اطالعات تعریف شده است بر جریان مهاجرت را انتش

، اهداف شود میاین شاخص و بهبود آن که موجب افزایش نهادهاي مدنی و انتشار بیشتر اطالعات 

 -مدت دولت مرکزي در خصوص ایجاد اشتغال، بهبود فضاي اقتصادي هاي طوالنی و سیاست

آزادي و  هاي پایهالبته ضعیف بودن . شوند میرو  به ی مختل و با موانع بیشتري روسیاسی و فرهنگ

هاي مستحکم و قانونی در این خصوص و حمایت  عبارتی دیگر نبود سازمان حقوق مالکیت و یا به

بر  گویی پاسخد دلیلی دیگر براي اثر منفی حق اظهار نظر و توان میها نیز  ضعیف دولت از آن

   .یران باشدمهاجرت در ا

نتیجه گرفت که متغیرهاي لگاریتم  توان میها  در مورد دیگر متغیرهاي توضیحی وارد شده در مدل
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، شاخص دستمزد ایران و لگاریتم )به غیر از مدل دوم(جمعیت ایران، لگاریتم جمعیت کشورها 

بانی نظري بر ها معنادار و متناسب با م انباشت مهاجران ایرانی در دیگر کشورها، در تمام مدل

به عنوان مثال ضریب شاخص دستمزد ایران منفی و نسبتاً بزرگ . گذارند جریان مهاجرت تاثیر می

طور چشمگیري  د بهتوان میایران  افزایش شاخص دستمزد در دهد میشان برآورد شده است که ن

معنی  اما ضریب نرخ بیکاري کشورهاي مقصد بی. مانع مهاجرت نیروي کار به خارج کشور شود

ات مهاجران تاثیر مشده است، به بیان دیگر طبق آن نرخ بیکاري در کشورهاي مبدأ بر تصمی

ها معنادار شده و در جهت  اکثر مدلدر  –ایران  –اما ضریب این متغیر در کشور مبدأ . گذارد نمی

زد رشد اقتصادي در ایران و کشورهاي مقصد و همچنین دستم. مثبت بر جریان مهاجرت موثر است

ها معنادار  ها ضرایب آن کشورهاي مقصد تاثیر چندانی بر جریان مهاجرت نداشته و در اکثر مدل

   .نشده است

  

  گیري و پیشنهاد نتیجه – 6

، به بررسی نل دیتا و با پیروي از مدل جاذبهدر این تحقیق سعی شد با استفاده از یک الگوي پ

تا  2002ي زمانی  در دوره OECDر عضو ي مهاجرت نیروي کار از ایران به هشت کشو پدیده

کشورهاي انتخاب شده در این . با تاکید بر تاثیر نهادهاي حکمرانی بر مهاجرت پرداخته شود 2012

مطالعه به عنوان کشور مقصد شامل استرالیا، کانادا، فرانسه، ایرلند، هلند، نروژ، اسپانیا و آمریکا 

  . هستند

از میانگین شش شاخص تحت عنوان شاخص بانک جهانی  در این مطالعه با پیروي از تعریف

 هاي مدلنتایج  .گیري کیفیت نهادي در کشورها استفاده شده است حکمرانی خوب براي اندازه

طور چشمگیري بر جریان  طور کلی نهادهاي حکمرانی به تخمین زده شده نشان داد که به

چقدر  شته است، یا به عبارتی دیگر هریر داي زمانی تعیین شده تاث مهاجرت نیروي کار در بازه

اختالف شاخص حکمرانی خوب بین ایران و کشورهاي مقصد بیشتر باشد و نهادهاي حکمرانی در 

کشورهاي مقصد بهبودي بیشتر داشته باشند، جریان مهاجرت نیروي کار از ایران به کشورهاي 

صورت جدا، نشان داده  حکمرانی به هاي شاخصدر تخمین زیر. مقصد افزایش پیدا کرده است

ثبات سیاسی و عدم خشونت، بار مالی مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد نیز  هاي شاخصشد 

باید اشاره کرد که اثر . گذارند در جهت مثبت بر جریان مهاجرت نیروي کار ایران تاثیر می

اما . تاثیر ندارد ها این شاخص بر جریان مهاجرت ،شاخص کارایی و اثربخشی دولت معنادار نبوده
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دلیل اثر . منفی و خالف انتظار برآورد شده است گویی پاسخضریب شاخص حق اظهار نظر و 

قانونی، وجود نهادهاي مدنی و  هاي آزاديکه به عنوان  گویی پاسخمنفی شاخص حق اظهار نظر و 

ه با افزایش از آن دانست ک توان میانتشار آزاد اطالعات تعریف شده است بر جریان مهاجرت را 

، اهداف شود میاین شاخص و بهبود آن که موجب افزایش نهادهاي مدنی و انتشار بیشتر اطالعات 

 -هاي طوالنی مدت دولت مرکزي در خصوص ایجاد اشتغال، بهبود فضاي اقتصادي و سیاست

آزادي  هاي پایهالبته ضعیف بودن . دشو میرو  و با موانع بیشتري روبه شدهسیاسی و فرهنگی مختل 

هاي مستحکم و قانونی در این خصوص و  عبارتی دیگر نبود سازمان و حقوق مالکیت و یا به

 گویی پاسخاظهار نظر و  د دلیلی دیگر براي اثر منفی حقتوان میها نیز  حمایت ضعیف دولت از آن

حکمرانی،  هاي شاخصخصوص  در نتیجه با پیروي از مدل جاذبه در .بر مهاجرت در ایران باشد

یک عامل دافعه براي  توان میکیفیت پایین نهادها و کاهش شاخص حکمرانی خوب در ایران را 

 هاي شاخصمهاجرت نیروي کار ایران دانست و در مقابل؛ بهبود نهادهاي حکمرانی و افزایش در 

نیروي کار  هاي مهاجرتحکمرانی خوب در کشورهاي مقصد را یک عامل جاذبه براي جریان 

  .آورد ایران به حساب

ي تحقیق افزایش  همچنین بر اساس نتایج تحقیق در مورد دیگر متغیرهاي دخیل، باتوجه به مدل پایه

ي مهاجرت  عوامل دافعه ستمزد ایران و کاهش نرخ بیکاريدر متغیرهاي جمعیت و شاخص د

عالوه  نیروي کار؛ و همچنین افزایش در متغیر جمعیت و رشد اقتصادي کشورهاي مقصد، به

 ي جاذبهیش نرخ بیکاري در ایران و انباشت بیشتر مهاجران ایرانی در کشورهاي مقصد؛ عوامل افزا

گفته  ي جاذبهنتیجه، عوامل  در. اند شدهشناخته  OECDمهاجرت نیروي کار ایران به کشورهاي 

دیگر عوامل دافعه،  تصمیم به مهاجرت بگیرند و از طرفد دار می شده، نیروي کار ایران را وا

ي  از دیگر نتایج پژوهش، وجود رابطه. شود میب کاهش جریان مهاجرت این طیف از افراد موج

جاذبه است و این نیز اعتبار و مناسب  هاي مدلمدت بین متغیرهاي گفته شده در چارچوب بلند

  .کند میبودن مدل مورد استفاده براي تصریح الگوي مهاجرت را تأیید 

ند با بهبود توان میمردان ایران  حاضر این است که دولتي کلی و کلیدي براي تحقیق  نتیجه

اجتماعی، به  هاي آزادينهادهاي حکمرانی در جهت مدیریت نیروي انسانی و در شأن  بخشیدن

نیروي کار که نیروي کار ماهر را نیز شامل  هاي مهاجرتبهبود فضاي کسب و کار و کاهش 

نظارت نزدیک : 1صورت زیر برشمرد به توان میهاي الزم را  از جمله اقدام. ، کمک کنندشود می

                                                           
1

  . 162- 164 :2015برگرفته از کتاب مهاجرت، حقوق بشر و حکمرانی، . 
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نامه در  هاي استخدامی، جدي بودن علیه مجرمان و فاسدان مالی، تفاهم دولت و مراقبت از فعالیت

هاي  و استانداردهاي کار، فعالیت در جهت باال بردن سطح مهارت المللی بین ربش انطباق با حقوق

ها، حمایت از کارگران در زمینه  و اجراي سیاستباالتر، در نظر گرفتن رأي مردم در تدوین 

 ....زنی و  اشتغال، آزادي تشکل و حق چانه
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