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 عوامال  از ای پیچیاده    مجموعا   نتیجا   کا   اسا؛   اقتصاادی  -اجتماعی ایپديده يک مهاجرت

از دو  حاضار  یا  تحقاس؛.  اقتصادی، جغرافیايی و سیاسی روانشناختی، شناختی، جمعی؛ اجتماعی،

دهد. روش  کند و نقش اين عوامل را نشان می یمبعد جمعیتی و اقتصادی ب  موضوع مهاجرت نگاه 

کشاور   210هاای ثانويا     های ماورد اساتداده، داده   تحقی  از نوع پژوهشی و کاربردی اس؛. داده

متغیار درصاد    کا   . نتااي  نشاان داد  اسا؛  2016جهاانی در ساال    Data sheetاستخراج شاده از  

نشینی، متغیر درصد جمعی؛ فعاال، متغیار میازان بااروری کال و متغیار دراماد ساران  راب ا           شهر

کا  متغیرهاای درصاد جمعیا؛ در سان       داری با متغیر میزان خالص مهاجرت دارد  در حالی  معنی

اناد  درنهايا؛ متغیرهاای     مورد تأيید واقع نشده ها قارهفعالی؛ ب  تدکیک جنس، تراکم زيستی و زير

 متغیر وابست  يعنی میزان خالص مهاجرت را تبیین کنند. تغییرات از 030/0اند  توانست قی  مستقل تح

میزان خالص مهاجرت، میزان باروری کل، درصد شهرنشینی، درامد سران ، تاراکم  واژگان کلیدی: 

 .ها، درصد جمعی؛ فعال زيستی، زير قاره
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 2 و 1 های شمارهنوزدهم  سال اقتصادی مجل  44

 

 مقدم  .1

مدایی در پاسدب بد  نیازهدای     اجت طیشدرا  و فرهند   ،زمدان  بدا ای اسدت کد    مهاجرت پدیدده پیییدده  

در سدح  میدی    ک  شود یمجریان تغییرات جمعیتی ناشی  درفرهنگی  تحوالت واجتمایی  ،اقتصادی

چهار بعد ویژه اسدت، شدامت تغییدر در م،دان،      رندهیدربرگمفهوم مهاجرت  .دیآ یمی پدید المیی نیب و

 هدای پیشدرفت  و گسدتر   بد   توجد   بدا  اخیدر  هدای  لسا در .(1371 ،شیخی) یتفعال واقامتگاه، زمان 

 خصدو    بد  و داخیدی  گسدترده  هایشاهد مهاجرت توسع  درحال کشورهای از بسیاری در صنعتی

 صدنعتی  و بدرر   بد  شدهرهای   کوچک شهرهای از و شهری مناطق ب  روستایی مناطق از مهاجرت

 زیدادی  تفاوت بسیار ک  گیردمی انجام دلیت این ب  کشورها این در ها مهاجرت از حجم این هستیم.

 ایدن  مختید   منداطق  بدین  رفداهی  و اجتمدایی  بهداشتی، اقتصادی، ام،انات از برخورداری لحاظ از

 قسمتی ک  باشد تنگناهایی از ناشی تواند یم فرایند یک ینوان تحت مهاجرت .دارد وجود کشورها

- آموزشدی  تسدهیتت  و شدغیی  یهدا  فرصدت  بدا  دیگر قسمتی محیی و وضعیت هایویژگی ب  آن از

 .(1380دیگران،  و سجادی) باشد داشت  بستگی ،دارند یم یرض  شهری مراکر ک  بهداشتی

قرار  مختی  مورد توج  های دیدگاهاز  دتوان میاست ک   ی چند سو ەمهاجرت یک پدید فرایند

 تدوان  می شده است؛ اما در تعری  کیی، مهاجرت را ارائ گیرد؛ لذا برای مهاجرت تعاری  متعددی 

دیگدر تعرید     مردم از یک محت جغرافیایى ب  محت های گروهاشخا  و یا  دائمیحرکت موقتى یا 

هدای مهداجرت بسدیار     های جمعیت شناختی، در کنترل جریان نقش یامت (.2008، کرد )هاگن زان،ر

های جمعیتی هسدتند.   جایی جاب   عیت اساس هم مهم است. ناهمگنی مناطق و نرخ افرایش طبیعی جم

و رشدد جمعیدت دارندد. بد  بیدان       بسیار نردی،ی با منابع منحقد    شناختی، رابح  های مؤثر جمعیت یامت

شدود،   ک  بر حسب ارتباط بین مندابع انسدانی و فیری،دی منحقد  بیدان مدی       طور آندیگر، فشار جمعیت 

آید و بنابراین، از دیدگاه ارتبداط   مهاجرت ب  حساب می انواع  شناختی مهمی برای هم  یامت جمعیت

(. در 1372شدود )مداهر،    فیری،ی و انسانی میان مناطق، کییدد در  رونددهای مهداجرت شدمرده مدی     

و  داری سدرمای  محابق با نظری ، نفوذ روابط اقتصداد  توان افرود ک   ارتباط با نقش یوامت اقتصادی می

؛ بد  طدوری کد     شدود  مدی  المییدی  بین های حرکتامون، سبب ایجاد کشورهای پیر  ب داری سرمای غیر

 هدای  شدرکت کد  مددیران و صداحبان     شدود  مدی مندافع بداالتر و ثدروت بیشدتر سدبب       تمایت ب  کسدب 

کشورهای فقیر وارد شوند و در پیرامون اقتصداد جهدانی بد  دنبدال زمدین، مدواد خدام،         ب  داری سرمای 
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و کمتر  فقیرهمینین ی،س آن، نیروی فعال در کشورهای  و بازار مصرف جدید باشند نیروی کار و

 .کنند میمهاجرت  یافت توسع  کشورهایب   یافت  توسع 

 بیان مسئل  و ضرورت تحقی . 2

 اجتمدایی،  یوامدت  از ای پیییدده   مجموید   نتیجد   اسدت؛ک   اقتصادی -اجتمایی ایپدیده مهاجرت

ند    کد   اسدت  پیییدده  امری مهاجرت . فراینداست سیاسی اقتصادی و روانشناختی، شناختی، جمعیت

 در ای متحظ قابت  تغییرات بی،  ،دهد می قرار تأثیر تحت را جامع  یک تیرشد جمع و حجم فقط

 اجتمدایی  سدازگاری  و تحبیق نوع یک توان می را مهاجرت کند. ایجاد می جمعیت توزیع و ساخت

 سراسدر جهدان،   کشدورهای  در. کدرد  محسدوب  و فرهنگدی  اجتمایی اقتصادی، نیازهای ب  پاسب در

 از بعضدی  در همدین خداطر   ب  و است نشده توزیع محیحی های توانایی اساس بر ام،انات و جمعیت

بهین   استفاده الزم های ظرفیت از مناطق بعضی در و دارد وجود جمعیت اندازه بیش از تراکم مناطق

 بد  سدوی   یافت  توسع  کمتر مناطق از مهاجرت جهتی از تا شده موجب امر همین .گیرد نمی صورت

 در درجد  اول  را سد،ونت  محدت  تر  ییت شده انجام محالعات .صورت پذیرد تریافت توسع مناطق 

 و بهداشت نظیر رفاهی ام،انات نداشتن دوم درج  در و کافی درآمد یدم و بی،اری فقر، ب  مربوط

صدورت   یادید ز یها مهاجرت ذشت امروزه نسبت ب  گ دیدان یمک   طور همان. اندکرده ینوان مدرس 

از روسدتا بد     شدتر یب هدا  مهداجرت در گذشت   ؛یو چ  ب  صورت خارج یب  صورت داخی چ  ردیگ یم

کشدور   فعدال  یروهدا ین دادن دسدت  ازو  تید کداهش جمع  اید  شیبدر افدرا   یریتأث چیه ک شهر بودند 

افدرایش   کداهش جمعیدت روسدتا و    بدا  ب  شدهر  روستا انتقال نیروهای فعال ازبدین معنی ک  د، نداشتن

اما این بدین معنی نبود ک  کشور بدرای همیشد  بخشدی از نیروهدای فعدال      جمعیت شهری همراه بود؛ 

ایدن  ؛ اسدت ی ب  خارج از کشدور  ها مهاجرت ،اما منظور ما از میران مهاجرت؛ خود را از دست بدهد

پوهدای  از ت،ا و دهدد  یمد خدود را از دسدت   تأثیرگدذار   نیدروی فعدال و   مبدد  بدان معناست ک  کشور 

 یروید ن هدرار  صدیسساالن   رانیاکشور  ن، یتوج  ب  ا با. ماند یبازم رهیغ و یفرهنگ ،یییم اقتصادی،

 2013خواهیم پرداخت. بانک جهانی در سال  ب  این موضوع دهد؛ از دست می را خود باسواد فعال و

 جهدان  کشدور  193ه است؛ ک  از بین نفر ایتم کردهرار  300نرخ خالص مهاجرت در ایران را منفی 

خدارج و  خالص رقمی است ک  از تفاضت مهاجرت ب   مهاجرت قرار گرفت  بود.رتب  پانرده  ایران در

اما بدا   دنکن  هرار نفر کشور را تر 600یعنی ام،ان دارد ساالن  ؛ آید می ب  دستمهاجرت ب  داخت 
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 2 و 1 های شمارهنوزدهم  سال اقتصادی مجل  46

 

 و کدارگر سواد  و معموالً بیافغانستانی یا یراقی  اکثراًک  ب  کشور  واردشدههای  کم کردن مهاجرت

در صورتی ک  تعداد قابت توجهی از مهاجرین ایراندی کد  کشدور را    هرار برسد،  300ب   هستند،ساده 

قابدت تحقیدق    ی ئمسد  خود یدک  این ؛ ک هستند و دارای مهارت فنی و تخصص باسواد کنند میتر  

 میدران خدالص   یم؛متمرکر نیسدت  (ایران مثتًکشور )یک  روی ربحقیق   این،  در این تبا توج  ب .است

از تی مهدداجرجریددان  معمددوالً خددواهیم کددرد.بدد  صددورت اجمددالی بیددان  کشددور 210در  مهدداجرت را

ایتم کدرد کشدور هندد در رتبد       1بانک جهانی؛ استتوسع  ب  کشورهای صنعتی  الکشورهای درح

کنندد و   میهندی کشور خود را تر  نفر  2294000ن  ساالک   ص مهاجرت قرار دارداول میران خال

میدران  شددن   منفدی ییت  ؛ ک کنند مهاجرت می غیرهافغانستان و  سوری ، ن،یچ همیون یکشورها ب 

هدم کشدور    و مبدد  مهاجرت امروزه بیش از گذشت  هم برای کشدور   ج یدرنت .است مهاجرت خالص

 .استمحرح  مسئی مقصد ب  ینوان یک 

 و هر است انجام شده آن پیرامون نیر ای گسترده محالعات ،مهاجرت پدیده بودن فراگیر دلیت ب 

 و اندد  پرداختد   آن بد   خدود  هدای  دیددگاه  و اهدداف  اسداس  بدر  هدا  سدازمان  و پژوهشدگران  از یدک 

  انگیدره  مقصدد،  و مبدد   کشدورهای  یدا  منداطق  زمدانی،  هدای  دوره متفداوتی برحسدب   هدای  بندی طبق 

درنهایدت   ؛ کد  است گرفت  صورت آن منفی و پیامدهای مثبت و مهاجر افراد  طبق و نوع مهاجرت،

( میدران خدالص مهداجرت را در سدح      2016) یجهدان هدای   ب  داده ات،اتحقیق حاضر قصد دارد تا با 

بدرای دسدتیابی بد  ایدن هددف، سدؤال؛ یوامدت         ؛ ک جهانی بررسی کند و تغییرات آن را نمایان سازد

 .کند یمرا محرح  کدامند؟اقتصادی و جمعیتی مؤثر بر میران خالص مهاجرت 

 پیشین  تحقی . 3

در ارتباط با موضوع تحقیدق پرداختد  اسدت؛     گرفت  انجام( ب  محالعات 1در این بخش جدول شماره )

 .استک  شامت تحقیقات داخیی و خارجی 

  

                                                             
1. World Bank 
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 پیشین  تحقی  مرتبط با موضوع تحقی  .1جدول 

نویسنده یا 

 نویسندگان
 نتیج  موضوع رو  تحقیق سال

 پژوهشی 2001 دوکوییر و راپوپرت
 :اقتصادی رشد و مغرها فرار

 و شواهد نظری 

 شاخص میان داری یمعن ح  خحیراب

را نشان مهاجرت  و سرمای  انسانی

غیرخحی،   حراب هدهند ؛ اما نشاندهد ینم

ی  میان شاخص سرما داری معنیمثبت و 

و منفی . رابح  انسانی و مهاجرت است

جمعیت  و اندازهمهاجرت  میان دار یمعن

 .دارد وجود

 پانیی 2004 سولیمانو

و مهاجرت  ،تاریبشدن یجهان

آمری،اى  : نگاهی ب المییی بین

 التین

 جهانى اتفاقاتی ک  در سح  اقتصاد

 مهاجرت، بر داری معنی ، ب  ش،تاند افتاده

 یرگذارتأث التین یدر آمری،ا خصو  ب 

 .بوده است

 پیمایشی 2007 میدا

 یوامت فرهنگی، جغرافیایی تأثیر

 یمهاجرتو جمعیتی در جریان 

 های سال درOECD  کشور 14

1995-1980 

کسب درآمد و نقش  های فرصتافرایش 

 .کند یمارزیابی  مثبتجمعیت را 

 پیمایشی 2013 پاچ،و و هم،اران
در  یراقتصادیغاثر یوامت 

  کشور 16جریان مهاجرتی 
OECD 

میران جمعیت، درآمد سران  نسبی و 

 .اند بوده اثرگذاریوامت جمعیتی 

و  جانتن و فتحی

 سیفی
 پانیی 1394

بررسی یوامت مؤثر بر مهاجرت 

یافت  و  توسع از کشورهای 

 ب  کشور آمری،ا. توسع  درحال

سران  تولید ناخالص داخیی، نرخ زاد و 

ولد و سرمای  انسانی تأثیر مثبت و 

 دارد. دو گروهداری بر هر  یمعن

زاده و  ییسی

 مهرانفر
 پژوهشی 1392

المییی  مهاجرت بین تأثیربررسی 

 موردبر سح  اشتغال و دستمرد: 

 .اقتصاد ایران محالع 

 

تأثیر جمعیت در سن فعالیت و میران 

کشور افغانستان تأثیر مثبتی بر بی،اری در 

 میران مهاجرت ب  ایران داشت  است.

 پانیی 1391 آبادی و بررگی شاه

تأثیر آزادی اقتصادی بر 

مهاجرت نخبگان از کشورهای 

ب  ایاالت متحده  G77منتخب 

 آمری،ا.

آزادی اقتصادی بیشتر تأثیر منفی بر 

 مهاجرت نخبگان داشت  است.
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  یو فرض سؤالو  هدف. 4

شناسایی یوامت جمعیتدی و اقتصدادی مدؤثر بدر میدران خدالص مهداجرت        »حاضر هدف اصیی تحقیق 

یوامدت اقتصدادی و جمعیتدی مدؤثر بدر میدران       » قید تحق. این در حال است ک  سؤال اصیی این «است

 های این تحقیق بدین شرح هستند؛ فرضی  درنهایت؛ و است «خالص مهاجرت کدامند؟

 ؛بین درصد جمعیت فعال با میران خالص مهاجرت نویی رابح  وجود دارد رسد میب  نظر  .1

 ؛با میران خالص مهاجرت نویی رابح  وجود دارد شهرنشینیبین درصد  رسد میب  نظر  .2

 ؛میران خالص مهاجرت نویی رابح  وجود داردبا  رسد بین تراکم زیستی ب  نظر می .3

 ؛مهاجرت نویی رابح  وجود داردمیران خالص با مد سران  آبین در رسد میب  نظر  .4

 ؛باروری کت با میران خالص مهاجرت نویی رابح  وجود دارد رسد بین میران ب  نظر می .5

رسد بین درصد افراد در سن فعالیت ب  تف،یک جنس با میران مهاجرت خالص نویی  ب  نظر می .6

 رابح  وجود دارد.

 . روش تحقی 5

 میدت   سدازمان یضدو   کشدور  210 شامت جامع  آماری. استرو  تحقیق از نوع پژوهشی و کاربردی 

 در میدت شده توسط سازمان  ارائ  های از داده پژوهش یها داده .موجود است ها آن یها دادهک   است

تجری  و تحییت  رو . است شده دییتأ رین ها داده نیا پایایی و روایی. استاستخراج شده  2016 سال

 صورت گرفت  است. stata افرار نرم ی یو ب  وس یونیرگرس یها مدلب  کمک  ها داده

 ها . يافت 6

شدوند و بعدد از انجدام آزمدون آمداری، نتدایر آن ارائد          در این بخش متغیرهای تحقیدق توصدی  مدی   

، مدورد  اسدت یدر وابسدت    یک متغ یر مستقت ومتغشش  ؛شامتمتغیر را ک   شود. تحقیق حاضر هفت می

 بررسی قرار خواهد داد.
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 مستقل یرهایمتغ. 6-1

 . فرمدول محاسدب   اسدت هدای یدک زن در طدول دوران بداروری      میران باروری کت: متوسط تعداد بی 

 میران باروری کت بدین ش،ت است.

 TFR= MFR * T 
جمعیدت حاضدر در    میتقسد کد  از  است مهم در بحث توسع   های شاخص: ی،ی از ینیشهرنشدرصد 

 .آید می ب  دست شهرها ب  کت جمعیت

 سب  درصد شهرنشینی بدین ش،ت است.فرمول محا

Purb = urban pop / population 

بحدث  مکد  در   گیدرد  توجد  قدرار مدی    مورد  شاخص نیتر مهماز ب  ینوان ی،ی  درصد جمعیت فعال:

 15سال تقسیم بر جمعیت زیدر   65-15؛ ک  از جمعیت دارد کاربرد خییینیر پنجره جمعیتی  و توسع 

 آید. می ب  دستسال  65سال و باالی 

 فرمول محاسب  درصد جمعیت فعال بدین ش،ت است.

Pa= active population / non active population 

مهداجرت مدورد اسدتفاده قدرار      ن میران خدالص یک  برای تبی ییها شاخصاز دیگر  تراکم زیستی:

 مفهدوم میدران  تقریبداً مهدم در ارتبداط بدا      هدای  شداخص زیستی است ک  از  همین میران تراکم ،گرفت 

 .آید ب  دست می ب  ه،تار بر مساحت تعداد افراد از تقسیم است؛ ک  مهاجرتخالص 

 فرمول محاسب  تراکم زیستی بدین ش،ت است.

PD(bio)= p / sc (hes) 

ندام   GNIن شداخص  اهمد  ؛ کد  اسدت تبیین خالص مهاجرت بسیار مهم  های شاخصاز  درآمد سران :

 بدین ش،ت است. درآمد سران  فرمول محاسب  دارد.

GNI= GDP / P 

 وابست  متغیر. 6-2

تعداد  و ب  خارج انتعداد مهاجر قیمهم است ک  از تفر یها از شاخص ی،ی میران خالص مهاجرت:

 ش،ت است. نیبد مهاجرت خالص رانیم فرمول محاسب  .دیآ یب  دست مداخت  ب  نمهاجرا

Mg. n= I-E / P * 100 
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 تحقی  متغیرهایاطالعات توصیدی  .2جدول 

Unique 
value 

 واحد
انحراف 

 استاندارد
 اسم متغیر نوع خحا دامن  میانگین

--یددی NMR 

یددی TFR 

یددی PU 

یددی GNI 

یددی PSKAL 

 _ _ کدبندی continent 

1یددی APP 

_ _ _ _ _ غیر یددی Region 

,یددی GRLFPR 

 

اسدت.  دارای نوع یدا تایدع یدددی    میران باروری  یرمتغدهد ک   ( نشان می2شماره )نتایر جدول 

قدرار گرفتد ،   در دسدترس   یکشدورها یعندی میدران بداروری کدت      ؛است ر صفرمتغی نیتعداد خحا در ا

ک  ب  طدور متوسدط    2.85. میانگین اند قرار داشت  ک  بین این دامن  ؛است 1.2.1.6دارای دامن  یا رنر 

 کشور 49یعنی تعداد  است Value=49 unique هستند، 2.85دارای میران باروری کت  کشورهاهم  

 .است. برای سایر متغیرها نیر ب  همین ترتیب قابت توصی  اند بودهدارای میران باروری کت برابر 

 متغیرهابررسی نرمال بودن . 6-3

ی تحقیق، س  متغیر: میران باروری کت، درآمد سران  و تراکم زیستی نرمدال نبدوده   رهایمتغاز بین 

نرمال خواهند شد؛ ک  در غالدب چندد نمدودار     1لددر یج رو ب   و استتاافرار  است ک  ب  وسیی  نرم

 داد. میرا نشان خواه رهایمتغ نیا یساز نرمال

                                                             
1 G ladder 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             8 / 14

https://ejip.ir/article-1-1090-fa.html
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 باروری کل. هیستوگرام غیرنرمال متغیر مستقل میزان 1نمودار 

 از آنجایی ک  ی،دی از  ،نرمال نیست میران باروری کتمتغیر  دهد ک  ( نشان می1نمودار شماره )

 .بودن متغیرها است، ب  نرمال کردن ایدن متغیرهدا خدواهیم پرداخدت    مال نر ،رگرسیون های فرض شیپ

 ها آزمونم یک از باید از کداک   دهد مینشان  بگیریم؛ کمک ladder Gبرای این کار باید از فرمان 

 .شوداستفاده  سازی نرمالبرای 

 برای متغیر میزان باروری کل G ladder. خروجی فرمان 3جدول 

 
شدود.   اسدتفاده  chi2=16.41بدا   square rootاز آزمدون  دهد ک  باید  ( نشان می3شماره )جدول 

 بعد انجام آزمون نام برده شده متغیر میران باروری کت نرمال خواهد شد.

0
.1

.2
.3

.4
.5

D
e

n
si

ty

0 2 4 6 8
total fertility rate

. 

1/cubic                1/(TFR^3)              40.23        0.000

1/square               1/(TFR^2)              17.08        0.000

inverse                1/TFR                  28.18        0.000

1/(square root)        1/sqrt(TFR)            44.30        0.000

log                    log(TFR)               28.88        0.000

square root            sqrt(TFR)              16.41        0.000

identity               TFR                    22.87        0.000

square                 TFR^2                  57.51        0.000

cubic                  TFR^3                      .        0.000

                                                                  

Transformation         formula               chi2(2)       P(chi2)

. ladder TFR
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 . هیستوگرام نرمال متغیر مستقل میزان باروری کل2نمودار 

دهدد. بدرای دو    ( ش،ت نرمال شده متغیر مستقت میران باروری کدت را نشدان مدی   2شماره )نمودار 

متغیر مستقت درآمد سران  و تراکم زیستی نیر ب  همین ترتیب آزمون آمداری مدورد نیداز ایمدال شدده      

 غیرهای درآمد سران  و تراکم زیستی، آزمون لگاریتم است.است؛ آزمون مورد استفاده برای مت

 تحلیل متغیرهای تحقی  . تجزي  و4جدول 

 

0
.5

1
1.

5

D
en

si
ty

1 1.5 2 2.5 3
TFR_sqrt

. 

                                                                               

        _cons     -66.3601   15.14339    -4.38   0.000    -96.26399   -36.45621

      GNI_log      1.71089   .8601689     1.99   0.048     .0123014    3.409479

     pps_sqrt    -23.13335   23.25905    -0.99   0.321    -69.06337    22.79667

_IContinent_5    -3.418602   2.375123    -1.44   0.152    -8.108794    1.271591

_IContinent_4     1.036708   2.143321     0.48   0.629    -3.195741    5.269157

_IContinent_3     1.090224   1.650898     0.66   0.510    -2.169831    4.350279

_IContinent_2    -1.638781   1.802534    -0.91   0.365    -5.198274    1.920712

     TFR_sqrt     10.52338   3.017533     3.49   0.001     4.564606    16.48214

          APP     .4576034   .1552257     2.95   0.004     .1510767      .76413

       GRLFPR       2.0279   2.380123     0.85   0.395    -2.672166    6.727966

           PU     .0701617   .0318713     2.20   0.029     .0072249    .1330985

                                                                               

          NMR        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                               

       Total    8169.12139   172  47.4948918           Root MSE      =  5.9647

                                                       Adj R-squared =  0.2509

    Residual     5763.4906   162  35.5771025           R-squared     =  0.2945

       Model    2405.63078    10  240.563078           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 10,   162) =    6.76

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     173

. regress NMR PU GRLFPR APP TFR_sqrt _IContinent_2 _IContinent_3 _IContinent_4 _IContinent_5 pps_sqrt GNI_log
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طدور   . همدان کند یماشاره  قیمورد استفاده در تحق یرهایمتغ تیو تحی  ی( ب  تجر4شماره ) جدول

 ریید تغ coef=.0701617مقددار   ینیدرصد شهرنش در شیافرا واحد کی یازا ب  شود؛ یمک  مشاهده 

 ر یپدذ  مدورد  95.2 یدار یو سدح  معند   sig=0.029 با ک  شود یم جادیاخالص مهاجرت  رانیم در

 بد  مقددار   جدنس  کیب  تف، تیفعال سن در تیجمعدر درصد  ش،یواحد افرا کی ی. ب  ازاشد واقع

coef=2.0279 شود ک  بدا  ایجاد میمیران خالص مهاجرت  در تغییر sig=0.395 یدار یمعند سدح    و 

 بدد  مقدددار درصددد جمعیددت فعددال  بدد  ازای یددک واحددد تغییددر در  مددورد پددذیر  واقددع نشددد.  60.0

coef=.4576034 بدا  شود کد    میایجاد میران خالص مهاجرت  در تغییرsig=0یدار یمعند سدح    ؛ و 

شدود. بد  ازای یدک واحدد افدرایش در میدران        وجود رابح  بین این دو متغیر پذیرفتد  مدی   فرض 99/6

 شدود کد  بدا    تغییدر در میدران خدالص مهداجرت ایجداد مدی       coef=10.52338مقددار   باروری کدت بد   

sig=0.001   مورد پذیر  واقع شد ک  این ب  معنای وجدود رابحد  قدوی     99/99 یدار یمعنو با سح

 coef=.0701617 مقددار  بد   م زیسدتی بین دو متغیر است. ب  ازای یک واحد افرایش در میدران تدراک  

مدورد   67.9 یدار یمعند سدح    و sig=0.321 شدود؛ کد  بدا    ایجاد میتغییر در میران خالص مهاجرت 

 ازای یک واحد افرایشای بین این دو متغیر است. ب   وجود رابح  ب  معنی یدم ؛ ک پذیر  واقع نشد

کد   شدود   ایجداد مدی  تغییر در میران خالص مهاجرت  coef=1.71089 مقدار ب سران   مدآمیران دردر 

 دو نید ا نیبد   رابح  وجود یمعن ب  ؛ ک پذیر  واقع شد مورد 95.2 یدار یمعنسح   و sig=0.048 با

خدالص   رانید بدر م  توانندد  یمد  رید ن هدا  رقارهیزهای تحقیق حاضر این بود ک   ی،ی از فرض متغیر است.

یانوسدی   اق و اروپدا  ،ا،یآمر ا،یآس قا،یآفر رگروهیزرا ب   ها قارهکار  نیا یباشند. برا اثرگذار مهاجرت

بد  قداره    آفریقدا قداره   تیتبدد  بدا  یعنیب  کد دو  کیاز کد  رییتغ بانشان داد ک   رینتا ؛اند تقسیم کرده

و بدا   sig=0.365 .دید آ یمد  وجدود  بد   مهداجرت  خالص رانیم در رییتغ coef=-1/64ب  مقدار  آمری،ا

ب  کدد سد     کیکد  رییتغبا  ؛است ریدو متغ نیا نییدم وجود رابح  ب یب  معن 63.5 یدار یسح  معن

ییدر در میدران خدالص مهداجرت ایجداد      تغ coef=1.090224مقدار  ب سیا آب  قاره  آفریقا قاره از یعنی

یک  از کدتغییر واقع نشده است؛ با پذیر  مورد  49 یدار یمعنسح  و با  sig=0.510 شود ک  با می

جرت تغییر در میران خدالص مهدا   coef=1.036708ب  مقدار ب  قاره اروپا  آفریقااز  یعنیچهار ب  کد 

با واقع نشده است؛ درنهایت پذیر  مورد  37.1 دار یمعنبا سح   و .sig =0.629با شود ک   ایجاد می

ییدر در  تغ coef=-3.418602 ب  مقدار ب  قاره اقیانوسی  آفریقایک ب  کد پنر یعنی از قاره  کد از رییتغ
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واقدع  پدذیر   مورد  84.8 دار یمعنسح   با و sig=0.152ا شود ک  ب یجاد میمیران خالص مهاجرت ا

 نشده است.

Cons=a همد    رهدای مسدتقت  از مبد  نیر بددان معناسدت کد  بددون در نظدر گدرفتن متغی       یرض ای

د بدا  تواند  مدی ن sig=0.000 . در اینجامیران خالص مهاجرت دارند coef=-66.3601ب  مقدار  کشورها

بد  مقددار    مبدد  ب  ازای یک واحد تغییر در یدرض از  توان گفت  ؛ زیرا نمیتحبیق داشت  باشد تیواقع

رسدد.   مدی ک  در یالم واقع بعید بد  نظدر    آید میتغییر در میران خالص مهاجرت ب  وجود  -66.3601

مبندی بدر    Fشداخص   گفدت  تدوان  یم 99/99 دار یمعنسح   و sig=0/000با و  Ftest=6/76درنهایت 

در  و سدت یات،دا ن  قابدت  چنددان  و کم است Fسح   یول ،است بودن آن دار یمعنو بودن مدل خوب 

ر وابست  یعنی میران خالص مهداجرت  تغییرات متغی از 0.029مدل توانست   توان گفت ک  این پایان می

 تبیین کند. را

 گیری . بحث و نتیج 7

المییی ب  ی،ی از مسائت اساسی کشورهای دنیا در یصدر حاضدر تبددیت     مهاجرت و البت  مهاجرت بین

مختید  مدورد    هدای  دیددگاه از  دتواند  میاست ک   ی چند سو همهاجرت یک پدید فرایندشده است. 

شده است؛ اما در تعری  کیی، مهداجرت   ارائ قرار گیرد؛ لذا برای مهاجرت تعاری  متعددی  توج 

 مدردم از یدک محدت جغرافیدایى بد  محدت       های گروهاشخا  و یا  دائمیحرکت موقتى یا  توان می را

های اقتصادی و جمعیتدی مدؤثر بدر میدران خدالص مهداجرت        . تحقیق حاضر ب  جنب دیگر تعری  کرد

 بداروری  میدران  فعالیدت، در سدن   جمعیدت درصد  نشینی،شهرتوج  کرده است ک  شش متغیر درصد 

 کدت،  یبدارور  یدران م یدر کرده است. سد  متغ  بررسیها را  قارهزیردرآمد سران  و  ی،زیستکت، تراکم 

اندد.   شده سازی نرمالنرمال نبوده است ک  با ایمال آزمون آمار مناسب  یستیدرآمد سران  و تراکم ز

هدا سدایر    جدر متغیرهدای تدراکم زیسدتی و زیرقداره      درنهایت ب  تجری  و تحییت نتایر پرداخت  شدد؛ بد   

بدوده   030/0اند. قدرت کت تبیدین متغیرهدا    داری با متغیر وابست  تحقیق بوده متغیرها دارای رابح  معنی

مغدایر بدوده    وییر و راپدوپرت دوکد بدا تحقیدق    و میددا همسدو و   سولیمانواست. این تحقیق با نتایر کار 

یددگاه اقتصدادی کد  فقدط نقدش یوامدت اقتصدادی را بدر میدران          د. درنهایت توانست با انتقاد از است

 نقش سایر یوامت از جمی  یوامت جمعیتی را نیر نشان دهد. داند، مهاجرت مؤثر می
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هدای   ز تحقیدق یک سری یوامت محدود را در این رابح  مورد توج  قرار داده است. ا این تحقیق

رود تا سایر یوامت را در ارتباط با متغیر مهاجرت مورد بررسدی قدرار دهندد. از جمید       آینده انتظار می

های مهم این تحقیق؛ توج  ب  نیروی فعال است ک  نقش مهمدی در رشدد اقتصدادی و توسدع       یشنهادپ

 د.زنن یک کشور دارند و اگر مورد استفاده قرار نگیرند، دست ب  مهاجرت می

 

 منابع
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 .1391المییی صدا و سیما. مهر  های بین مرکر همایش
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