
مهاجرت  بر  حکمرانی  کیفیت  تاثیر  بررسی 
دانش آموختگان
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چکيده: این پژوهش تأثیر کیفیت حکمرانی بر مهاجرت دانش آموختگان را از جهان درحال توسعه 
به کشورهای توسعه یافته بررسی می کند. با استفاده از نظریه های سرمایه انسانی و گذار مهاجرتی، 
دو فرضیه درباره نقش کیفیت حکمرانی در مهاجرت دانش آموختگان پیشنهاد و از داده های 
مقطعی 2000 و 1990 در قالب یک مدل مطلوبیت تصادفی برای آزمون فرضیه ها استفاده 
شده است. برای ساخت یک شاخص ترکیبی کیفیت حکمرانی، روش »تحلیل مولفه های اصلی« 
)ACP( استفاده شده است. آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که شکاف موجود در کیفیت 

حکمرانی بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته از جمله عواملی بوده که به طور معناداری 
بر مهاجرت دانش آموختگان از کشورهای آسیایی منتخب به کشورهای اروپای غربی و آمریکای 
شمالی تاثیر می گذارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای کاهش مهاجرت دانش آموختگان، 
کشورهای درحال توسعه باید کیفیت حکمرانی خود را از راه سیاست گذاری برای ایجاد شفافیت و 
پاسخ گویی، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، اثر بخشی دولت و وضع قوانین بهتر، بهبود بخشند. ولی 
در کوتاه مدت الزم است تا راه کارهایی برای استفاده از ظرفیت هایی نیروی انسانی تحصیل کرده 
کشورهای درحال توسعه، که مقیم خارج هستند، طراحی شوند. این پیشنهادهای سیاستی برای 
ایران از اهمیت بیشتری برخوردارند، چرا که در طی این سالیان، در میان کشورهای درحال توسعه، 

ایران رتبه باالیی در مهاجرت دانش آموختگان به خارج از کشور داشته است.
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مقدمه
برای دستیابی  از سرمایه های اصلی هر کشوری  انسانی دانش آموخته، یکی  نیروی  بدون تردید 
به توسعه پایدار به شمار می رود. مهاجرت افرادی که دارای تحصیالت دانشگاهی هستند، می تواند 
برای کشورهای  و  آمده  به شمار  مهاجر یک خسارت عمده  برای کشور صادرکنندۀ  بالقوه،  به  طور 
مهاجرپذیر، یک منفعت بزرگ محسوب شود. ولی نباید منافعی را که این نوع مهاجرت ها می تواند 
برای کشور مبدا داشته باشد، نادیده گرفت. در سال های گذشته، پژوهش های زیادی در خصوص تاثیر 
متقابل مهاجرت و توسعه1 در سطح بین المللی صورت گرفته است. اما باید اذعان داشت که یکی از 
دالیل گسترش شکاف اقتصادی ـ اجتماعی بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته آن است که 
کشورهای درحال توسعه، سرمایه انسانی خود را به نفع کشورهای توسعه یافته از دست می دهند. البته 
برخی پژوهش ها نشان می دهند اگر که این مهاجرت ها به گونه ای مدیریت شوند که ارتباط مهاجران با 
کشورهای خود حفظ شود و امکان انتقال دانش و فناوری به وجود آید؛ این مهاجرت ها می توانند برای 

.)Roudgar, 2014( کشورهای درحال توسعه نیز مفید واقع شوند
مهاجرت دانش آموختگان را نباید فقط به عنوان از دست دادن یک عامل تولید مهم برای توسعه 
اقتصادی تلقی کرد، بلکه از دیدگاه توسعه اجتماعی، این مهاجرت ها مهم هستند؛ چرا که کشورهای 
درحال توسعه، یک سرمایه انسانی مهم را برای مدیریت علمی جامعه از دست خواهند داد )کاظمی پور، 
1378(. در این صورت، نه تنها ظرفیت جامعه برای تولیدات اقتصادی کاهش پیدا می کند، بلکه توانایی 
آنان برای حل مسائل بنیادین خود نیز کاهش می یابد. از این دیدگاه، رابطۀ دو سویه ای بین کیفیت 
در یک  یکسو، کیفیت ضعیف حکمرانی  از  به وجود می آید.  دانش آموختگان3  مهاجرت  حکمرانی2و 
با  توسعه یافته ای  کشورهای  به سوی  عالی  تحصیالت  دارای  افراد  رانش  باعث  درحال توسعه،  کشور 
کیفیت بهتری در حکمرانی می شود. از سوی دیگر، مهاجرت دانش آموختگان باعث می شود که کشور 
این چرخۀ معیوب،  و  برخوردار گردد  بنیادین خود  برای حل مسائل  توان کمتری  از  درحال توسعه 
توسعه اقتصادی ـ اجتماعی این کشورها را متاثر می سازد. اگر به رتبه مهاجرت دانش آموختگان ایرانی 
در مقیاس بین المللی نگاه کنیم، خواهیم دید که از میان 91 کشور درحال توسعه، ایران »رتبه نخست« 
مهاجرت دانش آموختگان را به خود اختصاص داده است )IMF, 2009(. در این شرایط، بررسی تاثیر 

کیفیت حکمرانی بر مهاجرت دانش آموختگان از اهمیت خاصی برای توسعه کشور برخوردار است. 

1. Migration and Development
2. Quality of Governance
3. Migration of Highly Educated Persons
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هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت حکمرانی بر مهاجرت دانش آموختگان از کشورهای 
درحال توسعه آسیایی به کشورهای توسعه یافته اروپایی غربی و آمریکای شمالی بوده و برای بررسی 

این تاثیر دو فرضیه زیر ارائه می شوند: 
الف( کیفیت ضعیف حکمرانی در کشورهای درحال توسعه آسیایی تأثیر منفی و معناداری بر رانش 

دانش آموختگان به سوی کشورهای توسعه یافته در اروپا و آمریکا دارد.
ب( کیفیت بهتر حکمرانی در کشورهای توسعه یافته در اروپا و آمریکا تاثیر مثبت و معناداری بر 

جذب دانش آموختگان از کشورهای درحال توسعه آسیایی دارد. 
شایان ذکر است که »شکاف کیفیت حکمرانی« بین دو دسته از کشورهای یادشده می تواند یا 
ناشی از کیفیت ضعیف تر حکمرانی در کشورهای درحال توسعه یا نتیجۀ کیفیت بهتر حکمرانی در 
کشورهای توسعه یافته باشد. آنچه برای پژوهش حاضر اهمیت دارد بررسی تاثیری است که این شکاف 
داشته  توسعه یافته ها  به  از جهان درحال توسعه ها  دانش آموختگان  مهاجرت  بر  در کیفیت حکمرانی 

است. 
از مقدمه، بخش دوم  بود. پس  ترتیب زیر خواهد  به  نکته ها، سازماندهی مقاله  این  به  با توجه 
مقاله به بررسی ادبیات موضوع پرداخته و ضرورت پژوهش را آشکار می سازد. بخش سوم به مبانی 
نظری تحلیل اثرات کیفیت حکمرانی بر مهاجرت دانش آموختگان می پردازد، در بخش چهارم از مدل 
مقاله،  پنجم  بخش  می گردد.  استفاده  پژوهش  فرضیه های  آزمون  برای  مهاجرت  تصادفی  مطلوبیت 

نتایج و توصیه های سیاستی را ارائه می دهد.

مبانی�نظری�و�پيشينۀ�پژوهش
در دو دهه گذشته، جریان مهاجرت بین المللی نیروی انسانی دارای تحصیالت عالی دانشگاهی، به 
ویژه از کشورهای درحال توسعه به توسعه یافته، موضوع بررسی های نظری و تجربی بسیاری قرار گرفته 
است. برای آنکه بتوان به کمک پیشینۀ پژوهش، ضرورت این پژوهش را بهتر توضیح داد، ابتدا الزم 
است اشارۀ مختصری به یکی از مدل های تحلیل مهاجرت نیروی انسانی صورت گیرد. همان طوری 
که هاس1 )2010 الف( می گوید، مدل »کشش و رانش«2 یکی از متداول ترین مدل ها برای توضیح 
و  رانشی  عوامل  از  مدل، مجموعه ای  این  اساس  بر  است.  بوده  مناطق  بین  انسانی  نیروی  مهاجرت 

1. Hass 
2. Push-Pull Models
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کششی وجود دارند که باعث می شوند افراد برای دستیابی به یک زندگی بهتر، از یک منطقه به منطقه 
دیگر مهاجرت کنند. در قالب مدل کشش و رانش جاذبه های کشورهای مقصد برای افراد دانش آموخته 

شناسایی شده و عوامل رانشی مشابه در کشورهای مبدا برای این مهاجرت ها مشخص می گردند. 
کشورهای  در  حکمرانی  بهتر  کیفیت  آیا  دهد:  پاسخ  زیر  پرسش های  به  می خواهد  مقاله  این 
در  حکمرانی  ضعیف تر  کیفیت  آیا  است؟  بوده  دانش آموخته  افراد  جذب  برای  عاملی  توسعه یافته 
به طور  است؟  بوده  این کشورها  از  دانش آموختگان  رانش  عوامل  از جمله  درحال توسعه  کشورهای 
خالصه، این دو پرسش را می توان این گونه مطرح کرد: آیا شکاف موجود بین کیفیت حکمرانی در دو 
دسته کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته تاثیر معناداری بر تصمیم گیری افراد دانش آموخته برای 

مهاجرت داشته است؟ 
با توجه به این مالحظات، اکنون بهتر می توان به پژوهش های عمده ای که در این زمینه انجام 
از جمله پژوهشگرانی هستند که در پژوهش  برتوسچی و استروزی1 )2008(  انداخت.  نگاهی  شده 
بلندمدت )1910-1870( خود، درباره عوامل مؤثر بر مهاجرت نیروی انسانی، توجه خاصی به نقش 
و  تفاوت های دستمزدها  مانند  اقتصادی و جمعیتی،  ارتباط عوامل  ابتدا  آنها  نهادی داشتند.  عوامل 
پرداختند. در  نهادی  عوامل  تاثیر  ارزیابی  به  بررسی کرده و سپس  مهاجرت  با  را  ساختار جمعیتی 
پژوهش آنها، نهادهای سیاسی شامل اطالعاتی در مورد سطح دموکراسی و حق رای بوده و نهادهای 
مهاجرتی شامل سیاست های جذب مهاجران، یعنی سیاست های مربوط به قوانین شهروندی، سیاست 
توزیع زمین و سیاست آموزش و پرورش عمومی بودند. در این پژوهش، بر اساس اطالعات مربوط 
به نهادهای سیاسی و مهاجرتی، یک شاخص کیفیت نهادی تعریف شده و اثر مثبت آن شاخص بر 

مهاجرت نیروی انسانی نشان داده شده است. 
در پژوهش دیگری، نژاد و یانگ2 )2015(  نقش کیفیت نهادها در مهاجرت بین المللی را از راه 
بررسی جریان های مهاجرت دو جانبه بین 77 کشور برای سال های 2000-1990 مورد پژوهش قرار 
داده و دریافتند که افزایش نسبی در آزادی اقتصادی به طور قابل مالحظه ای، عامل جذب مهاجران 
به دیگر کشورها بوده و وجود نهادهای اقتصاد آزاد در کشورهای مقصد، باعث جذب دانشگاهیان و 
غیر دانشگاهیان شده است. این مقاله به تاثیر کیفیت حکمرانی بر جذب دانش آموختگان به کشورهای 

مقصد نمی پردازد.

1. Bertocchi & Strozzi
2. Nejad & Young
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مهارت  سطح  بر  مبدا  کشور  نهادهای  اثر  بررسی  به  خود  پژوهش  در   )2011( میترا1  و  بانگ 
با  که  دادند  نشان  آنها  پرداختند.  سال های1985-2000  بین  زمانی  دورۀ  در  آمریکا  در  مهاجران 
افزایش یافته و  انسانی  انتظاری سرمایه گذاری بر نیروی  بازده  افزایش ثبات سیاسی در یک کشور، 
در نتیجه شهروندان، به ویژه دانش آموختگان، انگیزه کمتری برای مهاجرت از کشور خواهند داشت. 
از  این پژوهش،  بر اساس  با مهاجرت دانش آموختگان دارد.  این رو، ثبات سیاسی رابطه معکوسی  از 
بین 15 متغیر، تنها سه متغیر ثبات سیاسی، شکل سرمایه گذاری و کیفیت بوروکراسی در کشورهای 
مبدا بوده اند که بر جریان مهاجرت به آمریکا تاثیر گذاشته اند. این درحالی است که نهادهایی مانند 
حقوق مالکیت و شفافیت، تاثیر مثبتی بر جذب مهاجران، به ویژه مهاجران دانش آموخته، به آمریکا 
نداشته اند. این پژوهش نشان می دهد، بسته به اینکه کشورهای مبدا، سیاست های اقتصادی بسته یا 
باز اتخاذ نمایند، تأثیر نهاد دموکراسی بر جذب مهاجران به آمریکا متفاوت بوده است )شاه آبادی و 

همکاران، 1385(.
کشورهای  از  نخبگان  مهاجرت  تعیین کننده  عوامل  بررسی  به  اسکات2)2008(  و  دوکوایر 
درحال توسعه به کشورهای توسعه یافته عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه3 پرداختند. در این 
حقوق  دولت،  بخشی  اثر  داخلی،  شورش  عدم  و  سیاسی  ثبات  نظیر  متغیرهایی  مجموعه  پژوهش، 
مالکیت و تقسیمات مذهبی در نظر گرفته شدند. از جمله نتایج این پژوهش آن بوده است که محیط 
این  که،  به گونه ای  داشته،  دانش آموختگان  مهاجرت  نرخ  متوسط  بر  مهمی  اثر  سیاسی،  اجتماعی- 
متوسط برای افراد دارای تحصیالت عالی از جوامعی که دچار بی ثباتی سیاسی، بوروکراسی ناکارامد و 
عدم حمایت از حقوق مالکیت برخوردار بوده اند، به جوامعی افزایش یافته است که دارای کیفیت بهتر 

حکمرانی سیاسی و اقتصادی هستند.  
کشور   189 از  نخبگان  مهاجرت  تعیین کننده  عوامل  بررسی  به   )2008( همکاران4  و  باین 
و   2000 سال های  در  توسعه  و  اقتصادی  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای  به  درحال توسعه 
فضای  از:  عبارت اند  شده  گرفته  نظر  در  پژوهش  این  در  که  توضیحی  متغیرهای  1990پرداختند. 
فاصله  و  استعماری  رابطه  قومیت،  زبانی،  شباهت  ملی،  ناخالص  تولید  میزان  اجتماعی،  سیاسی ـ 
کشورها. تاثیر فضای سیاسی ـ اجتماعی بر مهاجرت دانش آموختگان با استفاده از شاخص های ثبات 

1. Bang & Mitra
2. Dicquier & Skkat 
3. Organization for Economic Cooperation & Development )OECD(
4. Beine et al.
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سیاسی، اثر بخشی دولت و حقوق مالکیت اندازه گیری شده است. این پژوهش نشان می دهد که عدم 
حمایت از حقوق مالکیت و بی ثباتی سیاسی از جمله عوامل مهاجرت دانش آموختگان از کشورهای 
راستا،  همین  در  است.  بوده  توسعه  و  اقتصادی  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای  به  درحال توسعه 
 30 به  درحال توسعه  کشور   153 از  مهاجرت  آمارهای  از  استفاده  با   )2002( ویلیامسون1  و  هاتن 
کشور توسعه یافته، عوامل تعیین کننده مهاجرت افراد دارای تحصیالت دانشگاهی در سال 2000 را 
این گونه معرفی می کنند: فرصت های شغلی و امکانات اجتماعی کشورهای توسعه یافته، سطح بیکاری، 

جنگ های داخلی و تفاوت دستمزدها بین دو کشور یادشده. 
پژوهش مهم دیگر در این زمینه توسط اریو و همکاران2 )2015( انجام شده است. این پژوهش، 
کیفیت حکمرانی را با استفاده از شاخص حکمرانی خوب3، و تأثیر آن را بر مهاجرت دانش آموختگان، 
در مقایسه با مهاجرت افراد غیردانشگاهی، اندازه گیری و بررسی می کند. دوره زمانی این پژوهش دو 
مقطع 1990 و 2000 بوده است. برای هر جفت از کشورها، جدا از میزان توسعه یافتگی آنها، یک 
توازن مهاجرت4به عنوان نسبت جریان خروجی به ورودی مهاجرت محاسبه شده است بر اساس این 
کشورها  این  بین  را  مهاجرت  خالص  جریانات  کیفیت حکمرانی،  در  جانبه  دو  تفاوت های  پژوهش، 
تحت تأثیر قرار داده است. کشورهایی که کیفیت حکمرانی آنها بهتر بوده، جریان های خالص مثبت 
مهاجران تحصیل کرده و کشورهایی که کیفیت حکمرانی در آنها ضعیف تر بوده، جریان های خالص 
منفی مهاجران تحصیل کرده را تجربه کرده اند. اما، این پژوهش تمرکز خاصی بر مهاجرت از سوی 

کشورهای درحال توسعه به کشورهای توسعه یافته نداشته است.
در کنار این پژوهش های بین المللی، می توان به برخی پژوهش های داخلی در این زمینه اشاره کرد. 
شاه آبادی و همکاران )1392(، تاثیر آزادی اقتصادی و سیاسی در شکل دهی به مهاجرت بین المللی 
و  کرده  بررسی   1996  -2009 زمانی  دوره  در  آمریکا  به  درحال توسعه  کشورهای  از  را  کار  نیروی 
معناداری  به طور  منتخب،  درحال توسعه  در کشورهای  مدنی  و  آزادی سیاسی  فقدان  که  دریافتند 
باعث مهاجرت افراد دارای تحصیالت عالی به آمریکا شده است. همچنین افزایش آزادی اقتصادی در 
کشورهای درحال توسعه منتخب، نقش مثبت معناداری در مهاجرت دانش آموختگان به آمریکا داشته 
داخل  در  اجتماعی  سیاسی ـ  فضای  از  دانش آموختگان  که  می کند  نتیجه گیری  پژوهش  این  است. 

1. Hatton & Williamson
2. Ariu et al
3. Good Governance
4. Migration Balance



77

ان
تگ
وخ

شآم
دان
ت

جر
ها
رم

یب
ران
کم

ح
ت
یفی
رک

اثی
یت

رس
بر

ان
گر

دی
رو

غف
را
ن
سی

ح

کشورهای خود ناراضی بوده اند، اما تا پیش از آنکه امکانات اقتصادی شان بهبود نیافته، قادر به آشکار 
ساختن این نارضایتی در قالب مهاجرت نبوده اند. بر اساس این پژوهش، نرخ بیکاری نیروی انسانی 
ماهر دارای تأثیر معناداری بر مهاجرت آنها بوده است. شاه آبادی و همکاران )1385( همچنین عوامل 
مؤثر بر مهاجرت نخبگان را در ایران با رویکرد مشابهی بررسی کردند. اما در پژوهش آنها تمرکزی بر 
تاثیر کیفیت حکمرانی بر این مهاجرت ها وجود ندارد. عسگری و همکاران )1387( با استفاده از مدل 
کشش و رانش، علل مهاجرت نخبگان از 30 کشور درحال توسعه به 16 کشور عضو سازمان همکاری 
اندازه  در  تفاوت  و  کرده  بررسی   1991-2004 زمانی  دوره  در  را   )OECD( توسعه1  و  اقتصادی 
جمعیت، شرایط بازار کار مانند نرخ دستمزد و بیکاری، کیفیت ارائه خدمات اجتماعی و یارانه ها را از 
جمله عواملی دانسته اند که بر مهاجرت نخبگان از کشورهای درحال توسعه به کشورهای عضِو سازمان 
اثر داشتند. اما این پژوهش نیز به تاثیر نهادهای سیاسی بر مهاجرت نخبگان نپرداخته است. شایان 
ذکر است آنچه که مهاجرت نیروی انسانی دانش آموخته را از دیگر انواع مهاجرت ها، مانند مهاجرت 
غیردانشگاهیان یا پناهندگان سیاسی، متمایز می سازد، آگاهی و دانشی است که این مهاجران در مورد 
تاثیر نهادها در بهره برداری از سرمایه انسانی خود برخوردار هستند. به عالوه، چنین فرض می شود 
که دانش آموختگان، زندگی خوب را نه تنها نیازمند درآمد باالتر دانسته، بلکه نیازمند تامین اجتماعی 

بهتر، همراه با آزادی سیاسی برای شکوفایی استعدادهای خود می دانند )محمدی الموتی، 1383(. 
در حالی که پژوهش های مختلف به نوعی تاثیر نهادهای سیاسی و اقتصادی یک جامعه بر مهاجرت 
دانش آموختگان را تایید می کنند، اما نحوه اثرگذاری این نهادها بر مهاجرت دانش آموختگان تفسیرهای 
متفاوتی داشته است. از این رو، انجام پژوهش های جدید در این زمینه می تواند به تحلیل های متفاوتی 
درباره تاثیر کیفیت حکمرانی بر مهاجرت دانش آموختگان منتهی گردد. باید یادآوری کرد که قدرت 
توضیحی مدل این مقاله، در مقایسه با مدل هایی که اثر کیفیت حکمرانی بر مهاجرت دانش آموختگان 
توسعه یافتگی  نهفته است. چارچوبی که سطح  مقاله  این  نظر نمی گیرند، در چارچوب نظری  را در 
یک جامعه در سطح کالن را با تصمیم گیری عقالیی دانش آموختگان درباره مهاجرت در سطح خرد 
مرتبط می سازد. به عبارت دیگر، قدرت توضیحی مدل مقاله، از مدل هایی که در تحلیل علل مهاجرت 
صرفاً به تفاوت دستمزدها توجه کرده و تاثیر کیفیت حکمرانی بر مهاجرت را به طور جامع بررسی 
این پژوهش سعی کرده رابطه ای روشن میان سطح توسعه یافتگی،  نمی کنند، بیشتر است، چرا که 

کیفیت حکمرانی و مهاجرت دانش آموختگان برقرار سازد.

1. Organisation for Economic Co-operation and Development
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این پژوهش، با استفاده از نظریه های مهاجرت و کاربرد آنها در مهاجرت بین المللی دانش آموختگان 
سعی می کند که پاسخی برای پرسش های پژوهش ارائه کرده و آن پاسخ را در قالب یک مدل مطلوبیت 
تصادفی مهاجرت آزمون کند. همان طوری که گفته شد، پرسش اصلی این پژوهش آن است که کیفیت 
حکمرانی، چگونه بر مهاجرت دانش آموختگان از کشورهای درحال توسعه به کشورهای توسعه یافته اثر 
می گذارد؟ در حالی که، نظریه های گوناگونی برای تحلیل علل مهاجرت نیروی انسانی ارائه شده است1 

که در اینجا به اختصار به برخی از مهمترین آنها اشاره می گردد:
● نظریه های نئوکالسیکی و سرمایه انسانی مهاجرت2

● نظریه مهاجرتی »اقتصاد جدید«3
● مدل »کشش و رانش« مهاجرت

● نظریه »گذار مهاجرتی«4
نظریه�های�نئوکالسيکی�و�سرمایه�انسانی�مهاجرت. نظریه نئوکالسیکی مهاجرت ریشه در 
راونشتاین  معرفی کرد.  را  مهاجرت6  قوانین  بار،  نخستین  برای  که  دارد،  راِونشتاین5 )1989(  مقاله 
عوامل  که  بود  معتقد  و  کرده  معرفی  توسعه  فرایند  از  جدایی ناپذیر  بخشی  عنوان  به  را  مهاجرت 
متاثر  مهاجرتی،  روندهای  که  دریافتند  پژوهشگران  هستند. سپس  مهاجرت  اصلی  منشا  اقتصادی، 
از عوامل دیگری مانند فاصله جغرافیایی و فشردگی جمعیتی7 نیز هستند )Skeldon, 1997(. بدین 
از  به طور طبیعی  افراد  آن،  اساس  بر  که  گرفت  مهاجرت شکل  عوامل  از  کلی  تصویر  یک  ترتیب، 
مناطق دارای درآمد کمتر و فشردگی جمعیت بیشتر، به سوی مناطقی دارای درآمد بیشتر و فشردگی 
جمعیت کمتر مهاجرت می کنند. این رویکرد زمینه را برای فرموله شدن نظریه نئوکالسیکی مهاجرت 

فراهم آورد.
نظریه نئوکالسیکی مهاجرت در دو سطح ُخرد و کالن ارائه شده است. در سطح کالن، این نظریه 
مهاجرت را از راه تحلیل نقش فاصله های جغرافیایی در عرضه و تقاضای نیروی کار توضیح می دهد. 

1. در مورد طبقه بندی »نظریه های عمومی مهاجرت« نگاه کنید به:
Hein de Haas )2008( «Migration and Development: A Theoretical Perspective», International 
Migration Institute, )Working Papers, no. 9(, University of Oxford, pp. 4-8
2. Neo-Classical and Human Capital Theories of Migration
3. The New Economics of Migration
4. The Transitional Migration Theory
5. Ravenstein
6. Laws of Migration
7. Population Densities
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نرخ های دستمزد متفاوتی که در اثر فاصله های یادشده به وجود می آیند، باعث می شوند که نیروی کار 
از مناطق با دستمزد پایین تر و مازاد عرضه کار، به مناطق با دستمزد باالتر و کمبود نیروی کار مهاجرت 
کند. این منطق نئوکالسیکی در سطح ملی و در سطح بین المللی کاربرد پیدا می کند. این تحلیل از 
مهاجرت نیروی کار در پایه، گرایشی تعادلی دارد، چرا که مهاجرت از راه کاهش کمیابی نیروی کار 
در مناطق مهاجرپذیر و افزایش آن در مناطق مهاجرفرست، باعث ایجاد تعادل در بازارهای کار در هر 
 .)Lewis, 1954; Ranis & Fei, 1961; Harris & Todaro, 1970; Todaro, 1969( دو منطقه می شود
بر اساس این منطق، مهاجرت نیروی کار بین یک کشور درحال توسعه و کشوری توسعه یافته ناشی از 
تفاوت نرخ های دستمزد در این کشورها بوده است و عاملی مهم برای ایجاد تعادل در بازار کار جهانی. 
قالب  دانش آموخته در  کار  نیروی  بر مهاجرت  توسعه یافتگی یک کشور  تاثیر درجه  رویکرد،  این  در 
نرخ دستمزد باالتر نمایان می شود. از آنجایی که کشورهای توسعه یافته از نرخ های دستمزد باالتری 
برخوردارند، جاذبه بیشتری نیز برای نیروی کار دانش آموخته دارند. در بلندمدت، تعادلی شدن قیمت 
نیروی کار بازار جهانی، کار را به تعادل می رساند، به گونه ای که، دیگر انگیزه ای برای مهاجرت نیروی 
کار باقی نمی ماند. شایان ذکر است که یکی از فروض اساسی نظریه نئوکالسیکی مهاجرت آن است که 
مهاجران از شرایط بازار کار در سطح ملی یا بین المللی اطالع کامل داشته و واکنش مناسبی با توجه به 
تفاوت نرخ دستمزدها انجام می دهند. به این دلیل، در بلندمدت مازاد یا کسری نیروی کار در بازارهای 

داخلی و جهانی از بین رفته و تعادل ایجاد خواهد شد.
در سطح خرد، نظریه نئوکالسیکی بیان می کند که نیروی کار، به عنوان یک کنشگر عقالیی، 
هنگامی تصمیم به مهاجرت می گیرد که در تحلیل هزینه و فایده بازدهی خالص مهاجرت را مثبت 

.)Sjaastad, 1962; Todaro, 1969a ; 1969b; 1976; Todaro & Maruszko, 1987( ارزیابی کند
در همین راستا، می توان رابطه را بین نظریه نئوکالسیکی مهاجرت و رویکرد سرمایه انسانی به 
مهاجرت توضیح داد. »نظریه نئوکالسیکی مهاجرت با رویکرد سرمایه انسانی« مهاجرت بین المللی را 
به عنوان سرمایه گذاری افراد برای بهره برداری از توانمندی های خود تلقی می کند. با استفاده از مدل 
انتخاب عقالیی، نظریه سرمایه انسانی مهاجرت نشان می دهد که افراد به مناطقی مهاجرت می کنند 
بتوانند  آنها  آنکه  از  قبل  اما  آورند.  به دست  خود  انسانی  سرمایه  از  را  بازدهی  بیشترین  بتوانند  که 
دستمزد باالتر ناشی از بهره وری باالتر کار خود را تجربه کنند، باید ظرفیت های مادی و مهارت های 
تحصیلی خود را پرورش دهند. آنها باید از منابع مالی الزم برای مهاجرت به کشوری دیگر برخوردار 
باشند، باید با زبان و فرهنگ کشور مقصد آشنایی پیدا کنند و باید خود را برای تحمل هزینه های 
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روانی مهاجرت آماده کنند. همچنین نظریه سرمایه انسانی مهاجرت به تاثیر فضای اجتماعی ـ سیاسی 
 .)Massey et al., 1993( بر بازدهی سرمایه انسانی توجه دارد

بر اساس نظریه سرمایه انسانی، مهاجران بالقوه هزینه ها و فواید مهاجرت را برآورد کرده و به مناطقی 
مهاجرت می کنند که بازدهی انتظاری خالص سرمایه انسانی در آنجا مثبت باشد )Borjas, 1990(. در هر 
دوره آتی، نحوه محاسبه این بازدهی انتظاری از ضرب »بازدهی مشاهده شده سازگار با سطح مهارت فرد 
در کشور مقصد« در »میزان احتمال به دست آوردن شغلی« توسط وی در کشور مقصد نسبت به »درآمد 
انتظاری فرد« در آن کشور خواهد بود. سپس، این بازدهی انتظاری در کشور مقصد با بازدهی انتظاری 
در کشور مبدا مقایسه شده و اگر نتیجه مثبت باشد وی تصمیم به مهاجرت خواهد گرفت. اگرچه، هنوز 
مقایسه نرخ های دستمزد نیروی انسانی در مبدا و مقصد نقش مهمی در تصمیم گیری وی برای مهاجرت 
دارند، اما دستیابی به دستمزد باالتر در کشور مقصد نیازمند توجه به مسائلی همچون سن و میزان 

 .)Becker, 1962( تحصیالت است
از آنجا که تحصیالت بخش مهمی را از سرمایه انسانی یک مهاجر بالقوه تشکیل می دهد، نظریه 
کشورهای  از  دانش آموختگان  مهاجرت  تحلیل  برای  خوبی  به  می تواند  مهاجرت  انسانی  سرمایه 
درحال توسعه به توسعه یافته ها بکار گرفته شود. همان  طور که، ماِسی و همکاران )1993( می گویند، 
مهاجرت فرایند انتخابی است که افراد دارای انگیزه باال و تحصیالت عالی را به خود جذب می کند. 
همچنین، تحقق ظرفیت های افراد دانش آموخته، وابسته به کیفیت فضای اجتماعی و سیاسی جامعه ای 
است که در آن زندگی می کنند )Massey et al., 1993(. می توان بین نظریه سرمایه انسانی مهاجرت 
و مسئله تفاوت در کیفیت حکمرانی بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به خوبی ارتباط برقرار 

کرد.
نظریه�مهاجرتی�اقتصاد�جدید. همان طور که استارک و بلوم بیان می کنند، »نظریه مهاجرتی 
گرفت  شکل  مهاجرت  نئوکالسیکی  نظریه  نتایج  و  فروض  برای  چالشی  مثابه  به  جدید«   اقتصاد 
)Stark & Bloom, 1985(. فرض اساسی این نظریه آن است که تصمیم گیری برای مهاجرت، توسط 

یک فرد »مجزا از خانوار« صورت نمی گیرد. بلکه چنین تصمیمی توسط یک »خانوار نوعی«1 اتخاذ 
شده و اعضای خانوار با گرفتن چنین تصمیمی نه تنها در پی حداکثر ساختن درآمد انتظاری خود 
هستند، بلکه در پی کمینه کردن خطرات و هزینه هایی هستند که در اثر مهاجرت ممکن است برای 
خانوار به وجود آید. بر اساس نظریه مهاجرتی اقتصاد جدید، برخالف افراد، خانوارها در موقعیتی قرار 

1. Typical Household
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دارند که می توانند ریسک های رفاه خود را از راه متنوع سازی منابع خانوار کنترل کنند. این نظریه 
به مهاجرت می گیرند.  با ریسک، تصمیم  و همراه  ناقص  بازارهای  در  استدالل می کند که خانوارها 
در حالی که، خانوارها در کشورهای توسعه یافته، ریسک های خود را به طور معمول از راه بیمه های 
کشورهای  در  ریسک  مدیریت  سازوکارهای  این  می کنند،  کمینه  دولتی  برنامه های  یا  خصوصی 
نرخ دستمزدها  تفاوت در  این شرایط،  زیادی هستند. در  نواقص  دارای  یا  غایب اند  یا  درحال توسعه 
نمی تواند توضیح دهنده اصلی مهاجرت بین المللی به شمار رود، چرا که خانوارها حتا در صورت فقدان 
چنان تفاوت هایی نیز مایل هستند از مهاجرت، به عنوان مکانیزمی برای کاهش ریسک استفاده کنند.

با در نظر گرفتن این توضیحات، اگرچه شاید بتوان گفت که در مورد یک نیروی کار ساده، واحد 
تحلیل خانوار، به جاِی واحد تحلیل فرد، چارچوب واقع بینانه تری برای بررسی علل مهاجرت در مقیاس 
بین المللی باشد، اما در مورد افراد دانش آموخته، واحد تحلیل فرد از کارایی بیشتری برخوردار است. 
چرا که، برخورداری فرد از تحصیالت عالی، به لحاظ روانی و به لحاظ مالی، امکان تصمیم گیری مستقل 
را برای وی ایجاد می کند. از این رو، افراد دانش آموخته در این تصمیم گیری بیشتر به توانمندی های 

فردی خود متکی هستند تا به حمایت های خانوادگی. 
مدل�کشش�و�رانش�مهاجرت. شکل گیری این مدل برای تحلیل مهاجرت به مقاله لی1)1966( 
بر می گردد. بر اساس این مقاله، تصمیم گیری مهاجرت با چند دسته از عوامل مرتبط است: 1( عواملی 
که مربوط به منطقه یا کشور مبدا هستند؛ 2( عواملی که مربوط به منطقه یا کشور مقصد هستند؛ 3( 
موانع مداخله کننده2 )مانند فاصله، موانع فیزیکی، قوانین مهاجرت و مانند اینها( و 4( عوامل شخصی. 
از  تعریف شده ای  جریان های  قالب  در  مهاجرت  متداول،  طور  به  که  می کند  استدالل   ،)1996( لی 
مناطق خاص در محل مبدا به سمت مکان های خاصی در محل مقصد صورت می گیرد، البته نه تنها 
دانش  انتقال  که  بدان خاطر  بلکه  توزیع شده اند،  بسیار محلی  به گونه ای  فرصت ها  دلیل که  این  به 
از مقصد به مبدا مهاجرت را در قالب انتقال دانش بازسازی می کند. مدل کشش و رانش، همچون 
مدل نئوکالسیکی، نوعی تحلیل هزینه و فایده را در پیش می گیرد، چرا که مطابق این مدل، مهاجر 
با در نظرگرفتن کلیه شرایط و موانع موجود یک تصمیم عقالیی بگیرد. در عین  سعی می کند که 
حال، لی معتقد است که مهاجران بالقوه وزن های متفاوتی را به نقش عوامل کششی و رانشی داده و 
نحوه برخورد آنها با موانع مداخله کننده متفاوت است. شایان ذکر است که پاساریس3 )1989( برای 

1. Lee 
2. Intervening Obstacles 
3. Passaris
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نخستین بار این چارچوب تحلیلی را "مدل کشش رانش مهاجرت" نامید. رویکرد این مدل مبتنی بر 
انتخاب فردی و امکان دستیابی به تعادل مهاجرتی است. اما تمرکز مدل تنها بر تفاوت نرخ دستمزد 
نیست بلکه عوامل جاذبه و دافعه در این مدل می توانند عوامل جمعیتی، فرهنگی و سیاسی باشند. 

)Hass, 2010b( .ولی این مدل، به محتوای عوامل جاذبه و دافعه نمی پردازد
نظریه�گذار�مهاجرتی. این نظریه، مهاجرت را به عنوان بخشی از یک گذار اساسی1 از جامعه سنتی 
به جامعه مدرن تحلیل می کند. برای توضیح این نظریه، باید از مقاله زیلینسکی )1971( درباره فرضیه 
»گذار در قابلیت تحرک« آغاز کرد. او در این مقاله، پیوندی بین دو مفهوم »گذار اساسی« و »گذار در 
قابلیت تحرک«2 برقرار کرد. زیلینسکی یک »مدل فضایی دوره ای«3 را به وسیلۀ ادغام »نظریه گذار 
جمعیتی« و »نظریه فضایی انتشار نوآوری ها« ارائه کرد، تا بتواند مفهوم »گذار اساسی« را توضیح دهد. 
زیلینسکی )1971، 222( فرایند گذار اساسی را به پنج فاز اصلی تقسیم می کند: 1( جامعه سنتی 
ماقبل مدرن )با نرخ زاد و ولد، مرگ ومیر باال و منابع طبیعی اندک(؛ 2( جامعه درحال گذار اولیه )با 
کاهش شدید مرگ ومیر و رشد باالی جمعیت(؛ 3( جامعه درحال گذار متأخر )با کاهش عمده در نرخ 
زاد و ولد، و افزایش قابل توجه در منابع طبیعی(؛ 4( جامعه مدرن پیشرفته )با نرخ های باروری و 
مرگ ومیر تثبیت شده در سطح پایین و رشد اندک جمعیت( و 5( سرانجام، چشم اندازی از یک جامعه 
فوق مدرن ) با نرخ های پایین و مداوم باروری و مرگ ومیر(. در مرکز استدالل زیلینسکی چنین آمده 
ابعاد  در  )مهاجرت(  جابجایی  قابلیت  رشد  از  منظمی  الگوهای  بشری،  جوامع  معاصر  تاریخ  در  که 

فضایی ـ زمانی دیده می شود که یک مولفه ضروری آنها مدرنیزاسیون اجتماعی است.
مهاجرت  مدرن،  ماقبل  سنتی  جوامع  در  که  حالی  در  می کند،  نتیجه گیری  چنین  زیلینسکی 
جابجایی  اشکال  همه  اولیه،  درحال گذار  جوامع  در  است،  بوده  برخوردار  محدودی  بسیار  دامنه  از 
متاخر، مهاجرت  اما، در جوامع درحال گذار  پیدا می کنند.  بین المللی گسترش  و  در مقیاس داخلی 
سمت  به  گذار  از  فاز  این  که  هنگامی  ویژه،  به  می کند،  پیدا  کاهش  زیادی  سرعت  با  بین المللی 
بخش  در  شاغالن  تعداد  زمانی که  دیگر،  عبارت  به  می شود.  نزدیک  خود  انتهای  به  توسعه یافتگی 
کشاورزی به کمترین میزان بهینه خود، از نظر بازده اقتصادی نزدیک می شود، مهاجرت های گسترده 
جوامع  در  که  است  حالی  در  این  یافت.  خواهد  کاهش  مالحظه ای  قابل  به  طور  شهر،  به  روستا  از 
پیشرفته، مهاجرت از روستا به شهر با وسعت کمتری ادامه پیدا کرده و در مقابل، جابجایی افراد بین 

1. The Vital Transition
2. The Mobility Transition
3. A Spatio-Temporal Model
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شهرها به  طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا می کند. در این فاز از گذار اساسی، یک افزایش عمده در 
مهاجرت افراد غیرماهر و نیمه ماهر و در مقیاس محدودتری مهاجرت افراد دانش آموخته، از کشورهای 

درحال توسعه به توسعه یافته مشاهده می شود.
اسکلدون )1997( نظریه گذار مهاجرتی زیلینسکی )1971( را از راه تقویت بُعد فضایی و مرتبط 
ساختن آن با دنیای واقعی توسعه داد. از نظر وی، بین سطح توسعه اقتصادی و ایجاد دولت مدرن1 
با مطرح کردن نقش دولت مدرن  او  از سوی دیگر، رابطه مهمی وجود دارد.  از یک سو و مهاجرت 
در فرایند مدرنیزاسیون، این امکان را به وجود آورد تا بتوان تاثیر ساختارهای سیاسی کشورها را بر 
مهاجرت بین المللی مورد تحلیل قرار داد. در این راستا، مدرنیزاسیون اجتماعی نه تنها شامل فرایند 
خواهد  مدرن  سیاسی  ساخت  یک  حاوی شکل گیری  بلکه  است،  جمعیتی  تحوالت  و  صنعتی شدن 
شد. بنابراین، حکمرانی خوب به عنوان شاخصی برای دولت مدرن، به مثابه بخشی جدایی ناپذیر از 

مدرنیزاسیون اجتماعی تلقی گردید. 
برای جمع بندی درباره چارچوب نظری این پژوهش، از یافته های نظریه نئوکالسیکی مهاجرت اغاز 
می کنیم. یک نکته کلیدی در مورد این نظریه آن است که با تاکید بر نقش محاسبه عقالیی هزینه ـ 
فایده، مهاجرت افراد، نقش مهمی را به »عاملیت انسانی«2 در تصمیم گیری در مورد مهاجرت می دهد. 
اما به دلیل آنکه اطالعات کاملی را برای مهاجر فرض می کند، در عمل واکنش خودکار مهاجران در 
سطح خرد و پیامد جبری آن واکنش ها در سطح کالن را عامل از بین رفتن شکاف های موجود در 
بازار کار جهانی معرفی می کند. این درحالی است که دانش مهاجران، مانند دیگر کارگزاران اقتصادی، 
ناقص و محدود است. از این رو، در حالی  که آنها به عالئم قیمتی در بازار کار، واکنش عقالیی نشان 
می دهند، واکنش آنها کاماًل صحیح نیست. با این مقدمات، زمینه برای درک نظریه های سرمایه انسانی 

و گذار مهاجرتی و تحلیلی نظریه  ها از نحوه تصمیم گیری مهاجران فراهم می آید. 
نظریه سرمایه انسانی چنین استدالل می کند که مهاجران بالقوه، تنها در پی کسب رفاه اقتصادی 
بیشتر نیستند، بلکه آنها مهاجرت را به عنوان مکانیزمی برای ورود به یک »فضای اجتماعی بازتر« 
تلقی می کنند که بتوانند بیشترین بهره برداری را از سرمایه انسانی خود به عمل آورند. بهره  برداری 
بهینه از سرمایه انسانی در اثر تغییر محل کار و زندگی، نه تنها امکان دستیابی به دستمزدهای باالتر را 
فراهم می سازد، بلکه زمینه شکوفایی دیگر استعدادهای یک مهاجر را به وجود می آورد. نظریه سرمایه 

1. Modern State
2. Human Agency
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انسانی از نقش یک فضای اجتماعی مناسب در بهره برداری بهینه از سرمایه های انسانی غافل نیست. 
این نکته ما را به سوی امکان برقراری پیوندی منطقی بین نظریه سرمایه انسانی مهاجرت و نظریه 

گذار مهاجرتی هدایت می کند. 
با دیگر مدل های  همان طور که گفته شد، قدرت توضیحی مدل تحلیلی این مقاله، در مقایسه 
تحلیل مهاجرت نخبگان را باید در برقراری ارتباط بین دو نظریه سرمایه انسانی و گذار مهاجرتی و 
کاربرد آنها در قالب متغیر کیفیت حکمرانی در مدل مطلوبیت تصادفی مهاجرت جستجو کرد. اگر به 
نظریه سرمایه انسانی مهاجرت در چارچوب گذار از جامعه سنتی به مدرن نگاه کنیم، در واقع نگاه 
کالن نظریه گذار مهاجرتی درباره اثر توسعه یافتگی یک کشور بر مهاجرت دانش آموختگان را با نگاه 
خرد نظریه سرمایه انسانی به رفتار عقالیی یک مهاجر دانش آموخته، تلفیق کرده ایم. در این صورت، 
می توان نقش حکمرانی خوب به عنوان شاخصی از جامعه مدرن، را وارد الگوی تصمیم گیری عقالیی 

یک مهاجر دانش آموخته کرد. 

مدل�مطلوبيت�تصادفی�مهاجرت�و�روش�ساخت�شاخص�کيفيت�حکمرانی
برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل مطلوبیت تصادفی1 استفاده شده است.2 در این قسمت، 
ابتدا مدل مذکور توضیح داده شده، سپس نحوه وارد ساختن متغیر کیفیت حکمرانی در مدل برای 
به کشورهای منتخب  از کشورهای درحال توسعه منتخب آسیایی  توضیح مهاجرت دانش آموختگان 
اروپایی و آمریکای بیان می شود. پس از تشریح متغیرهای مدل، »ابعاد شش گانه شاخص حکمرانی 
بانک جهانی« معرفی می شوند. برای سنجش کیفیت حکمرانی در کشورهای مبدا و مقصد، از روش 
تحلیل مولفه های اصلی استفاده می گردد تا با ترکیب آن شش بعد در شاخص واحد کیفیت حکمرانی، 
به کشورهای  مبدا  از کشورهای  دانش آموختگان  مهاجرت  بر  کیفیت حکمرانی  تاثیر  بررسی  امکان 

مقصد فراهم آید. 

1. Random Utility Model

2. برای آشنایی بیشتر با مدل مطلوبیت تصادفی نگاه کنید به:
Walker, J., & Ben-Akiva, M. )2002(. Generalized Random Utility Model. Mathematical 
Social Sciences, 43)3(, pp.303-343.
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معرفی�مدل�و�تشریح�متغيرها
افراد،  مجموعه  یک  در  که  است  اساسی  ایده  این  بر  مبتنی  مهاجرت  تصادفی  مطلوبیت  مدل 
مطلوبیت غیرمستقیم هر مهاجر بالقوه از کشور i،که در کشور j زندگی می کند، تابع خطی از درآمد 
فرد  یک  مهاجرت،  هزینه های  و  فواید  به  توجه  با  است.  مهاجرت  هزینه های  و  نهادها  کیفیت  وی، 
 تصمیم خواهد گرفت که آیا در کشور خود بماند یا به کشور 

9 
 

 نیاجه راک رازاد در بموجو یاه فاشک رفتن نز بیا عاملرا  ندر سطح کال اه کنشاو نآمد جبری ادر سطح خرد و پی ناجرامه
  لیا، در حرو یناز ا ست.اقص و محدود ا، ندیاقتصا نارارگزادیگر ک نندام ،ناجرانش مهاست که دالی احدر ینا .کند معرفی می

ی ازمینه بر ت،این مقدما ابنیست.  صحیح مالًاک انهآکنش اودهند،  ن میایی نشکنش عقالاو ،راک رازائم قیمتی در ببه عال انهآکه 
  ید.آ هم میافر ناجراگیری مه نحوه تصمیمز ا اه  ی نظریهو تحلیلجرتی ار مهاو گذ نیانسایه ای سرماه نظریه درک

 اجرت رامه انهآنیستند، بلکه  دی بیشتراقتصاه ارف در پی کسب تنها ،لقوهاب ناجراکند که مه ل میستدالاچنین نی انسایه انظریه سرم
نی انسایه اسرم زا اری رابرد بهره بیشتریننند اتوبکنند که  تلقی می «زتراعی باجتمای افض»یک به ی ورود انیزمی بران مکابه عنو
 ترالای باهبه دستمزد بیان دستیامکا اتنه نه ،ر و زندگیاتغییر محل ک ثرا نی درانسایه از سرماری بهینه ابرد  ورند. بهرهآعمل ه خود ب

یک  ز نقشا نیانسایه انظریه سرم ورد.آ می وجوده ب ار جرای یک مهادهاستعدا یی دیگرازمینه شکوف بلکه، زداس می همافر ار
 یپیوند ریان برقرامکابه سوی  ار این نکته مافل نیست. اغ نیانسا یاه یهاز سرما ری بهینهابرد در بهره سبامن عیاجتمای افض

  .کند یت میاهد جرتیار مهاجرت و نظریه گذانی مهانسایه ابین نظریه سرم منطقی
 ید دراب ان راجرت نخبگای تحلیل مهاه دیگر مدل ایسه بادر مق ،لهاین مقا تحلیلی قدرت توضیحی مدلکه گفته شد، طور  ناهم

مدل مطلوبیت  نی درامتغیر کیفیت حکمرلب ادر ق انهآربرد او ک جرتیار مهانی و گذانسایه اسرم دو نظریه ط بینارتباری ابرقر
در  ،ه کنیمانگ معه سنتی به مدرناز جا راگذ رچوبادر چ جرتانی مهانسایه امنظریه سربه گر ا جرت جستجو کرد.ادفی مهاتص
یه انظریه سرمه خرد انگ اب ار آموختگان دانش جرتایک کشور بر مه فتگیای توسعهثر اره اجرتی دربار مهان نظریه گذه کالاقع نگاو
خصی ان شاعنوه ب خوب نیاقش حکمرن ناتو می ین صورت،ادر  .یما کرده تلفیق ،آموخته دانش جرایک مهیی ر عقالارفتی به نانسا
 د. رک آموخته دانش جرای یک مهیگیری عقال تصمیملگوی ا رداو ار ،مدرن معهاج زا

 نیاخص کیفیت حکمراخت شاو روش س جرتامه دفیامدل مطلوبیت تص
ده اتوضیح د مذکور مدل ابتدا ،ین قسمتادر  0.ستاشده  دهاستفا 0دفیامدل مطلوبیت تص زا پژوهشی اه فرضیه آزمونی ابر

توسعه  لاحی دراهز کشورا آموختگان دانشجرت ای توضیح مهابردر مدل نی امتغیر کیفیت حکمر ختنارد ساوشده، سپس نحوه 
خص انه شاگ شش دابعا» ،ی مدلاز تشریح متغیرهاشود. پس  ن میابی یآمریکایی و اروپای منتخب اهیی به کشورآسیامنتخب 

ی اه لفهموتحلیل روش  زا، و مقصد مبدای اهدر کشور نیاکیفیت حکمر ی سنجشابر شوند. معرفی می «نیانک جهاب نیاحکمر
نی بر اکیفیت حکمر تاثیربررسی ن امکا ،نیاکیفیت حکمرحد او خصاش ن شش بعد درآترکیب  اب اگردد ت ده میاستفاصلی ا

  ید.آهم امقصد فری اکشوره به مبدای از کشورها آموختگان دانشجرت امه

 امعرفی مدل و تشریح متغیره

 لقوهاجر بامطلوبیت غیرمستقیم هر مه ،دافرادر یک مجموعه که ست اسی اسا یدهاین ابر  مبتنی جرتامه دفیامدل مطلوبیت تص
ید و اتوجه به فو اب ست.اجرت امه یاه و هزینه ادهاکیفیت نه وی، درآمدز ابع خطی اتکند،  زندگی می jکه در کشور،i ز کشورا

به کشور  اند یابم خوددر کشور  ایآهد گرفت که ا( تصمیم خوi        ) iکشور شده دریک فرد متولد ،جرتای مهاه هزینه
 دهد. می توضیح ار جرامهفرد  مطلوبیتثر بر مومل این مدل عوارت دیگر، ابه عب جرت کند.ا( مهj          jنندادیگری م

 زا، گزیند مت میاقا نامک نآشده و در متولد iمطلوبیت هر فردی که در کشور ،اهیک مجموعه کشور (، در0) دلهامع ساسابر 
  :هد بوداخو ن کشورآدر  نیاوی و کیفیت حکمر درآمد زابع خطی اشده و تگیری  زهاندازیر دله امع
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 :به کنید نگاه تصادفی مطلوبیت مدل با بیشتر شناییآ برای 2
Walker, J., & Ben-Akiva, M. )2002(. Generalized Random Utility Model. Mathematical Social Sciences, 43)3(, pp.303-343. 

 i متولدشده در کشور
 مهاجرت کند. به عبارت دیگر، این مدل عوامل موثر بر مطلوبیت 

9 
 

 نیاجه راک رازاد در بموجو یاه فاشک رفتن نز بیا عاملرا  ندر سطح کال اه کنشاو نآمد جبری ادر سطح خرد و پی ناجرامه
  لیا، در حرو یناز ا ست.اقص و محدود ا، ندیاقتصا نارارگزادیگر ک نندام ،ناجرانش مهاست که دالی احدر ینا .کند معرفی می

ی ازمینه بر ت،این مقدما ابنیست.  صحیح مالًاک انهآکنش اودهند،  ن میایی نشکنش عقالاو ،راک رازائم قیمتی در ببه عال انهآکه 
  ید.آ هم میافر ناجراگیری مه نحوه تصمیمز ا اه  ی نظریهو تحلیلجرتی ار مهاو گذ نیانسایه ای سرماه نظریه درک

 اجرت رامه انهآنیستند، بلکه  دی بیشتراقتصاه ارف در پی کسب تنها ،لقوهاب ناجراکند که مه ل میستدالاچنین نی انسایه انظریه سرم
نی انسایه اسرم زا اری رابرد بهره بیشتریننند اتوبکنند که  تلقی می «زتراعی باجتمای افض»یک به ی ورود انیزمی بران مکابه عنو
 ترالای باهبه دستمزد بیان دستیامکا اتنه نه ،ر و زندگیاتغییر محل ک ثرا نی درانسایه از سرماری بهینه ابرد  ورند. بهرهآعمل ه خود ب

یک  ز نقشا نیانسایه انظریه سرم ورد.آ می وجوده ب ار جرای یک مهادهاستعدا یی دیگرازمینه شکوف بلکه، زداس می همافر ار
 یپیوند ریان برقرامکابه سوی  ار این نکته مافل نیست. اغ نیانسا یاه یهاز سرما ری بهینهابرد در بهره سبامن عیاجتمای افض

  .کند یت میاهد جرتیار مهاجرت و نظریه گذانی مهانسایه ابین نظریه سرم منطقی
 ید دراب ان راجرت نخبگای تحلیل مهاه دیگر مدل ایسه بادر مق ،لهاین مقا تحلیلی قدرت توضیحی مدلکه گفته شد، طور  ناهم

مدل مطلوبیت  نی درامتغیر کیفیت حکمرلب ادر ق انهآربرد او ک جرتیار مهانی و گذانسایه اسرم دو نظریه ط بینارتباری ابرقر
در  ،ه کنیمانگ معه سنتی به مدرناز جا راگذ رچوبادر چ جرتانی مهانسایه امنظریه سربه گر ا جرت جستجو کرد.ادفی مهاتص
یه انظریه سرمه خرد انگ اب ار آموختگان دانش جرتایک کشور بر مه فتگیای توسعهثر اره اجرتی دربار مهان نظریه گذه کالاقع نگاو
خصی ان شاعنوه ب خوب نیاقش حکمرن ناتو می ین صورت،ادر  .یما کرده تلفیق ،آموخته دانش جرایک مهیی ر عقالارفتی به نانسا
 د. رک آموخته دانش جرای یک مهیگیری عقال تصمیملگوی ا رداو ار ،مدرن معهاج زا

 نیاخص کیفیت حکمراخت شاو روش س جرتامه دفیامدل مطلوبیت تص
ده اتوضیح د مذکور مدل ابتدا ،ین قسمتادر  0.ستاشده  دهاستفا 0دفیامدل مطلوبیت تص زا پژوهشی اه فرضیه آزمونی ابر

توسعه  لاحی دراهز کشورا آموختگان دانشجرت ای توضیح مهابردر مدل نی امتغیر کیفیت حکمر ختنارد ساوشده، سپس نحوه 
خص انه شاگ شش دابعا» ،ی مدلاز تشریح متغیرهاشود. پس  ن میابی یآمریکایی و اروپای منتخب اهیی به کشورآسیامنتخب 

ی اه لفهموتحلیل روش  زا، و مقصد مبدای اهدر کشور نیاکیفیت حکمر ی سنجشابر شوند. معرفی می «نیانک جهاب نیاحکمر
نی بر اکیفیت حکمر تاثیربررسی ن امکا ،نیاکیفیت حکمرحد او خصاش ن شش بعد درآترکیب  اب اگردد ت ده میاستفاصلی ا

  ید.آهم امقصد فری اکشوره به مبدای از کشورها آموختگان دانشجرت امه

 امعرفی مدل و تشریح متغیره

 لقوهاجر بامطلوبیت غیرمستقیم هر مه ،دافرادر یک مجموعه که ست اسی اسا یدهاین ابر  مبتنی جرتامه دفیامدل مطلوبیت تص
ید و اتوجه به فو اب ست.اجرت امه یاه و هزینه ادهاکیفیت نه وی، درآمدز ابع خطی اتکند،  زندگی می jکه در کشور،i ز کشورا

به کشور  اند یابم خوددر کشور  ایآهد گرفت که ا( تصمیم خوi        ) iکشور شده دریک فرد متولد ،جرتای مهاه هزینه
 دهد. می توضیح ار جرامهفرد  مطلوبیتثر بر مومل این مدل عوارت دیگر، ابه عب جرت کند.ا( مهj          jنندادیگری م

 زا، گزیند مت میاقا نامک نآشده و در متولد iمطلوبیت هر فردی که در کشور ،اهیک مجموعه کشور (، در0) دلهامع ساسابر 
  :هد بوداخو ن کشورآدر  نیاوی و کیفیت حکمر درآمد زابع خطی اشده و تگیری  زهاندازیر دله امع

(0)                                                  ̅̅̅̅         
 

                                                           
1 Random Utility Model 

 :به کنید نگاه تصادفی مطلوبیت مدل با بیشتر شناییآ برای 2
Walker, J., & Ben-Akiva, M. )2002(. Generalized Random Utility Model. Mathematical Social Sciences, 43)3(, pp.303-343. 

 j دیگری مانند
فرد مهاجر را توضیح می دهد.

بر اساس معادله )1(، در یک مجموعه کشورها، مطلوبیت هر فردی که در کشورi متولدشده و در 
آن مکان اقامت می گزیند، از معادله زیر اندازه گیری شده و تابع خطی از درآمد وی و کیفیت حکمرانی 

در آن کشور خواهد بود: 
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                                                       )1(
 نشان دهنده کیفیت 

11 
 

 ست.ا ن کشورآدر  نیادهنده کیفیت حکمر نانش   و  ،i ر در کشوراری نیروی کانتظا درآمد دهنده نانش    ،(0)دله ادر مع
 اندن در یک کشور بام یابرد افرات ادهنده ترجیح  نانش   ضریب و کند یمگیری  زهاندا درآمدی ابر ار شیه مطلوبیتاح  ضریب 
مدل  یاخط جزِ نگرابیبوده و  لعهای مطامرتبط در فضاد نافرا دهنده نانش      دلهاین معادر  ست.ا خوب نیاحکمرکیفیت 

 شد.اب می
 ،شود تعریف می کند می جرتامه j کشورکه به  iطلوبیت شخص م گیری زهاندای ابردله امعین امی که ا(، هنگ0) دلهامع توجه به اب

      یاج هدلیل، ب ینابه . ندا تعریف شده j کشوردر iشخص  ورحض ساسابر  ان کلیه متغیرهآید که در آ دست می ه( ب0) دلهامع
  ست.اگرفته ر اقر( 0دله )ادر مع    یعنی  ،ربط ی ذیاخط نیز جزِ( 0دله )ادر مع

 
                       ̅̅̅̅                              (0)  

ز است ارت اعب     ،دهند ن میانش j ی کشورابر ار نیاد و کیفیت حکمرافراری انتظا درآمدی امتغیره    و    (،0دله )ادر مع
 دهنده نانش  ضریب  و کند یمگیری  زهاندا ار درآمد ییانه مطلوبیت  ضریب  .j به کشور  i شخص جرتای مهاه هزینه

ی امرتبط در فضاد نافرای است که گویامدل  یاهم جمله خط    ست. امقصد  کشور نی درای کیفیت حکمرابرد افرات اترجیح
  ست.العه امط

تصمیم دهد،  توضیح می اجر رابر مطلوبیت فرد مه ثرمومل اعو ،جرتادفی مهامدل مطلوبیت تص سی کهاساین فرض ا توجه به اب
 اب (۳دله )امعبطه این توضیح، را ا. بیدآ وجود میه ب در مطلوبیت وی کهست ا تیاز تغییرا بعیاتj جرت به کشورامه یابر iشخص

وه عاله ب    دستمزد زا واست که ای ا یدهاف تاثیرتحت  jکشوردر iشخص مطلوبیت (0دله )امع بقامطشود:  ر میاشکآ( 0)دله امع
خودش  (0دله )امع سیاساین فرض ا( ۳دله )اعمدر قع، ادر وورد. آ دست می هب    جرتای مهاه ی هزینهامنه   نیاکیفیت حکمر

   ) “ iکشور کنانابه س  j درکشور ناجرانسبت مه ”ختنامرتبط س به شکل ار
   

(      تر )الاز دستمزد باشی امطلوبیت ن اب 0(
ربرد مدل اکقع ادر و (۳دله )امع ترتیب، ینابه . ستاده ان دانش(    جرت )اهزینه مهی ا( منه     نی بهتر )او حکمر

که مطلوبیت  (0) دلهاط معارتبادر نتیجه،  ست.ابه کشور مقصد  مبداز کشور اجرت اتبیین مه یابر( 0دله ا)معدفی امطلوبیت تص
 بطها( که ر۳دله )امع اب ،کند گیری می زهاندا ار کشور مقصد درتر الابنی از دستمزد و کیفیت حکمراری ابرخورد دلیله ب جرافرد مه

 کنانادر کشور مقصد به س ناجرانسبت مه اب ار جرتای هزینه مهامنه و مقصد مبدانی در او کیفیت حکمر ادر دستمزده اه وتاتف
 شود. ر میاشکآ ،دهد ن میانش مبداکشور 

 
  [   

   
]   [     ]   [     ]                                   (۳)  

جمعیت بومی  نگرابی     و   j به کشور iجرت شخص انگر مهابی    که تعریف شدند، یی اوه بر متغیرهعال (۳) دلهامع در
 شود. می گیری زهاندا( 4دله )است که توسط معا j به کشور iجرت شخص ای مهاه هزینه( ۳دله )ادر مع    . هستند i کشور

                       (4                                                 )  
 و فرهنگی یی،افیاجغر یامل متغیرهاخود ش ،صلهامتغیر فین است. او مقصد  مبدا شورصله بین دو کافنگر ابی    (، 4) دلهادر مع

جمعیت نگر ابی    د. راگذ ثر میا فتهای توسعه یابه کشوره توسعه لاحی دراز کشورهارت جامه بر اه هزینه لاناک زا بوده و نیازب
 ناجرای جذب مهابر نآتر الابظرفیت نگر ابی کشور مقصد دربیشتر جمعیت بومی  شود که . فرض میستاکشور مقصد  در بومی

 ،نآبودن  تر ییناپ ست کها مبدا نی در کشوراحکمر کیفیت هم   . ردامنفی د بطهاجرت رای مهاه هزینه اب ست و در نتیجها
  دهد. یش میافزا لقوهاب جرای یک مهابر ار جرتای مهاه هزینه

                                                           
1 Ratio of Emigrants in Country j to Residents of Country i 

 نشان دهنده درآمد انتظاری نیروی کار در کشور i، و 

11 
 

 ست.ا ن کشورآدر  نیادهنده کیفیت حکمر نانش   و  ،i ر در کشوراری نیروی کانتظا درآمد دهنده نانش    ،(0)دله ادر مع
 اندن در یک کشور بام یابرد افرات ادهنده ترجیح  نانش   ضریب و کند یمگیری  زهاندا درآمدی ابر ار شیه مطلوبیتاح  ضریب 
مدل  یاخط جزِ نگرابیبوده و  لعهای مطامرتبط در فضاد نافرا دهنده نانش      دلهاین معادر  ست.ا خوب نیاحکمرکیفیت 

 شد.اب می
 ،شود تعریف می کند می جرتامه j کشورکه به  iطلوبیت شخص م گیری زهاندای ابردله امعین امی که ا(، هنگ0) دلهامع توجه به اب

      یاج هدلیل، ب ینابه . ندا تعریف شده j کشوردر iشخص  ورحض ساسابر  ان کلیه متغیرهآید که در آ دست می ه( ب0) دلهامع
  ست.اگرفته ر اقر( 0دله )ادر مع    یعنی  ،ربط ی ذیاخط نیز جزِ( 0دله )ادر مع

 
                       ̅̅̅̅                              (0)  

ز است ارت اعب     ،دهند ن میانش j ی کشورابر ار نیاد و کیفیت حکمرافراری انتظا درآمدی امتغیره    و    (،0دله )ادر مع
 دهنده نانش  ضریب  و کند یمگیری  زهاندا ار درآمد ییانه مطلوبیت  ضریب  .j به کشور  i شخص جرتای مهاه هزینه

ی امرتبط در فضاد نافرای است که گویامدل  یاهم جمله خط    ست. امقصد  کشور نی درای کیفیت حکمرابرد افرات اترجیح
  ست.العه امط

تصمیم دهد،  توضیح می اجر رابر مطلوبیت فرد مه ثرمومل اعو ،جرتادفی مهامدل مطلوبیت تص سی کهاساین فرض ا توجه به اب
 اب (۳دله )امعبطه این توضیح، را ا. بیدآ وجود میه ب در مطلوبیت وی کهست ا تیاز تغییرا بعیاتj جرت به کشورامه یابر iشخص

وه عاله ب    دستمزد زا واست که ای ا یدهاف تاثیرتحت  jکشوردر iشخص مطلوبیت (0دله )امع بقامطشود:  ر میاشکآ( 0)دله امع
خودش  (0دله )امع سیاساین فرض ا( ۳دله )اعمدر قع، ادر وورد. آ دست می هب    جرتای مهاه ی هزینهامنه   نیاکیفیت حکمر

   ) “ iکشور کنانابه س  j درکشور ناجرانسبت مه ”ختنامرتبط س به شکل ار
   

(      تر )الاز دستمزد باشی امطلوبیت ن اب 0(
ربرد مدل اکقع ادر و (۳دله )امع ترتیب، ینابه . ستاده ان دانش(    جرت )اهزینه مهی ا( منه     نی بهتر )او حکمر

که مطلوبیت  (0) دلهاط معارتبادر نتیجه،  ست.ابه کشور مقصد  مبداز کشور اجرت اتبیین مه یابر( 0دله ا)معدفی امطلوبیت تص
 بطها( که ر۳دله )امع اب ،کند گیری می زهاندا ار کشور مقصد درتر الابنی از دستمزد و کیفیت حکمراری ابرخورد دلیله ب جرافرد مه

 کنانادر کشور مقصد به س ناجرانسبت مه اب ار جرتای هزینه مهامنه و مقصد مبدانی در او کیفیت حکمر ادر دستمزده اه وتاتف
 شود. ر میاشکآ ،دهد ن میانش مبداکشور 

 
  [   

   
]   [     ]   [     ]                                   (۳)  

جمعیت بومی  نگرابی     و   j به کشور iجرت شخص انگر مهابی    که تعریف شدند، یی اوه بر متغیرهعال (۳) دلهامع در
 شود. می گیری زهاندا( 4دله )است که توسط معا j به کشور iجرت شخص ای مهاه هزینه( ۳دله )ادر مع    . هستند i کشور

                       (4                                                 )  
 و فرهنگی یی،افیاجغر یامل متغیرهاخود ش ،صلهامتغیر فین است. او مقصد  مبدا شورصله بین دو کافنگر ابی    (، 4) دلهادر مع

جمعیت نگر ابی    د. راگذ ثر میا فتهای توسعه یابه کشوره توسعه لاحی دراز کشورهارت جامه بر اه هزینه لاناک زا بوده و نیازب
 ناجرای جذب مهابر نآتر الابظرفیت نگر ابی کشور مقصد دربیشتر جمعیت بومی  شود که . فرض میستاکشور مقصد  در بومی

 ،نآبودن  تر ییناپ ست کها مبدا نی در کشوراحکمر کیفیت هم   . ردامنفی د بطهاجرت رای مهاه هزینه اب ست و در نتیجها
  دهد. یش میافزا لقوهاب جرای یک مهابر ار جرتای مهاه هزینه

                                                           
1 Ratio of Emigrants in Country j to Residents of Country i 

در معادله )1(، 
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 ست.ا ن کشورآدر  نیادهنده کیفیت حکمر نانش   و  ،i ر در کشوراری نیروی کانتظا درآمد دهنده نانش    ،(0)دله ادر مع
 اندن در یک کشور بام یابرد افرات ادهنده ترجیح  نانش   ضریب و کند یمگیری  زهاندا درآمدی ابر ار شیه مطلوبیتاح  ضریب 
مدل  یاخط جزِ نگرابیبوده و  لعهای مطامرتبط در فضاد نافرا دهنده نانش      دلهاین معادر  ست.ا خوب نیاحکمرکیفیت 

 شد.اب می
 ،شود تعریف می کند می جرتامه j کشورکه به  iطلوبیت شخص م گیری زهاندای ابردله امعین امی که ا(، هنگ0) دلهامع توجه به اب

      یاج هدلیل، ب ینابه . ندا تعریف شده j کشوردر iشخص  ورحض ساسابر  ان کلیه متغیرهآید که در آ دست می ه( ب0) دلهامع
  ست.اگرفته ر اقر( 0دله )ادر مع    یعنی  ،ربط ی ذیاخط نیز جزِ( 0دله )ادر مع

 
                       ̅̅̅̅                              (0)  

ز است ارت اعب     ،دهند ن میانش j ی کشورابر ار نیاد و کیفیت حکمرافراری انتظا درآمدی امتغیره    و    (،0دله )ادر مع
 دهنده نانش  ضریب  و کند یمگیری  زهاندا ار درآمد ییانه مطلوبیت  ضریب  .j به کشور  i شخص جرتای مهاه هزینه

ی امرتبط در فضاد نافرای است که گویامدل  یاهم جمله خط    ست. امقصد  کشور نی درای کیفیت حکمرابرد افرات اترجیح
  ست.العه امط

تصمیم دهد،  توضیح می اجر رابر مطلوبیت فرد مه ثرمومل اعو ،جرتادفی مهامدل مطلوبیت تص سی کهاساین فرض ا توجه به اب
 اب (۳دله )امعبطه این توضیح، را ا. بیدآ وجود میه ب در مطلوبیت وی کهست ا تیاز تغییرا بعیاتj جرت به کشورامه یابر iشخص

وه عاله ب    دستمزد زا واست که ای ا یدهاف تاثیرتحت  jکشوردر iشخص مطلوبیت (0دله )امع بقامطشود:  ر میاشکآ( 0)دله امع
خودش  (0دله )امع سیاساین فرض ا( ۳دله )اعمدر قع، ادر وورد. آ دست می هب    جرتای مهاه ی هزینهامنه   نیاکیفیت حکمر

   ) “ iکشور کنانابه س  j درکشور ناجرانسبت مه ”ختنامرتبط س به شکل ار
   

(      تر )الاز دستمزد باشی امطلوبیت ن اب 0(
ربرد مدل اکقع ادر و (۳دله )امع ترتیب، ینابه . ستاده ان دانش(    جرت )اهزینه مهی ا( منه     نی بهتر )او حکمر

که مطلوبیت  (0) دلهاط معارتبادر نتیجه،  ست.ابه کشور مقصد  مبداز کشور اجرت اتبیین مه یابر( 0دله ا)معدفی امطلوبیت تص
 بطها( که ر۳دله )امع اب ،کند گیری می زهاندا ار کشور مقصد درتر الابنی از دستمزد و کیفیت حکمراری ابرخورد دلیله ب جرافرد مه

 کنانادر کشور مقصد به س ناجرانسبت مه اب ار جرتای هزینه مهامنه و مقصد مبدانی در او کیفیت حکمر ادر دستمزده اه وتاتف
 شود. ر میاشکآ ،دهد ن میانش مبداکشور 

 
  [   

   
]   [     ]   [     ]                                   (۳)  

جمعیت بومی  نگرابی     و   j به کشور iجرت شخص انگر مهابی    که تعریف شدند، یی اوه بر متغیرهعال (۳) دلهامع در
 شود. می گیری زهاندا( 4دله )است که توسط معا j به کشور iجرت شخص ای مهاه هزینه( ۳دله )ادر مع    . هستند i کشور

                       (4                                                 )  
 و فرهنگی یی،افیاجغر یامل متغیرهاخود ش ،صلهامتغیر فین است. او مقصد  مبدا شورصله بین دو کافنگر ابی    (، 4) دلهادر مع

جمعیت نگر ابی    د. راگذ ثر میا فتهای توسعه یابه کشوره توسعه لاحی دراز کشورهارت جامه بر اه هزینه لاناک زا بوده و نیازب
 ناجرای جذب مهابر نآتر الابظرفیت نگر ابی کشور مقصد دربیشتر جمعیت بومی  شود که . فرض میستاکشور مقصد  در بومی

 ،نآبودن  تر ییناپ ست کها مبدا نی در کشوراحکمر کیفیت هم   . ردامنفی د بطهاجرت رای مهاه هزینه اب ست و در نتیجها
  دهد. یش میافزا لقوهاب جرای یک مهابر ار جرتای مهاه هزینه

                                                           
1 Ratio of Emigrants in Country j to Residents of Country i 

 حاشیه مطلوبیت را برای درآمد اندازه گیری می کند و ضریب 

11 
 

 ست.ا ن کشورآدر  نیادهنده کیفیت حکمر نانش   و  ،i ر در کشوراری نیروی کانتظا درآمد دهنده نانش    ،(0)دله ادر مع
 اندن در یک کشور بام یابرد افرات ادهنده ترجیح  نانش   ضریب و کند یمگیری  زهاندا درآمدی ابر ار شیه مطلوبیتاح  ضریب 
مدل  یاخط جزِ نگرابیبوده و  لعهای مطامرتبط در فضاد نافرا دهنده نانش      دلهاین معادر  ست.ا خوب نیاحکمرکیفیت 

 شد.اب می
 ،شود تعریف می کند می جرتامه j کشورکه به  iطلوبیت شخص م گیری زهاندای ابردله امعین امی که ا(، هنگ0) دلهامع توجه به اب

      یاج هدلیل، ب ینابه . ندا تعریف شده j کشوردر iشخص  ورحض ساسابر  ان کلیه متغیرهآید که در آ دست می ه( ب0) دلهامع
  ست.اگرفته ر اقر( 0دله )ادر مع    یعنی  ،ربط ی ذیاخط نیز جزِ( 0دله )ادر مع

 
                       ̅̅̅̅                              (0)  

ز است ارت اعب     ،دهند ن میانش j ی کشورابر ار نیاد و کیفیت حکمرافراری انتظا درآمدی امتغیره    و    (،0دله )ادر مع
 دهنده نانش  ضریب  و کند یمگیری  زهاندا ار درآمد ییانه مطلوبیت  ضریب  .j به کشور  i شخص جرتای مهاه هزینه

ی امرتبط در فضاد نافرای است که گویامدل  یاهم جمله خط    ست. امقصد  کشور نی درای کیفیت حکمرابرد افرات اترجیح
  ست.العه امط

تصمیم دهد،  توضیح می اجر رابر مطلوبیت فرد مه ثرمومل اعو ،جرتادفی مهامدل مطلوبیت تص سی کهاساین فرض ا توجه به اب
 اب (۳دله )امعبطه این توضیح، را ا. بیدآ وجود میه ب در مطلوبیت وی کهست ا تیاز تغییرا بعیاتj جرت به کشورامه یابر iشخص

وه عاله ب    دستمزد زا واست که ای ا یدهاف تاثیرتحت  jکشوردر iشخص مطلوبیت (0دله )امع بقامطشود:  ر میاشکآ( 0)دله امع
خودش  (0دله )امع سیاساین فرض ا( ۳دله )اعمدر قع، ادر وورد. آ دست می هب    جرتای مهاه ی هزینهامنه   نیاکیفیت حکمر

   ) “ iکشور کنانابه س  j درکشور ناجرانسبت مه ”ختنامرتبط س به شکل ار
   

(      تر )الاز دستمزد باشی امطلوبیت ن اب 0(
ربرد مدل اکقع ادر و (۳دله )امع ترتیب، ینابه . ستاده ان دانش(    جرت )اهزینه مهی ا( منه     نی بهتر )او حکمر

که مطلوبیت  (0) دلهاط معارتبادر نتیجه،  ست.ابه کشور مقصد  مبداز کشور اجرت اتبیین مه یابر( 0دله ا)معدفی امطلوبیت تص
 بطها( که ر۳دله )امع اب ،کند گیری می زهاندا ار کشور مقصد درتر الابنی از دستمزد و کیفیت حکمراری ابرخورد دلیله ب جرافرد مه

 کنانادر کشور مقصد به س ناجرانسبت مه اب ار جرتای هزینه مهامنه و مقصد مبدانی در او کیفیت حکمر ادر دستمزده اه وتاتف
 شود. ر میاشکآ ،دهد ن میانش مبداکشور 

 
  [   

   
]   [     ]   [     ]                                   (۳)  

جمعیت بومی  نگرابی     و   j به کشور iجرت شخص انگر مهابی    که تعریف شدند، یی اوه بر متغیرهعال (۳) دلهامع در
 شود. می گیری زهاندا( 4دله )است که توسط معا j به کشور iجرت شخص ای مهاه هزینه( ۳دله )ادر مع    . هستند i کشور

                       (4                                                 )  
 و فرهنگی یی،افیاجغر یامل متغیرهاخود ش ،صلهامتغیر فین است. او مقصد  مبدا شورصله بین دو کافنگر ابی    (، 4) دلهادر مع

جمعیت نگر ابی    د. راگذ ثر میا فتهای توسعه یابه کشوره توسعه لاحی دراز کشورهارت جامه بر اه هزینه لاناک زا بوده و نیازب
 ناجرای جذب مهابر نآتر الابظرفیت نگر ابی کشور مقصد دربیشتر جمعیت بومی  شود که . فرض میستاکشور مقصد  در بومی

 ،نآبودن  تر ییناپ ست کها مبدا نی در کشوراحکمر کیفیت هم   . ردامنفی د بطهاجرت رای مهاه هزینه اب ست و در نتیجها
  دهد. یش میافزا لقوهاب جرای یک مهابر ار جرتای مهاه هزینه

                                                           
1 Ratio of Emigrants in Country j to Residents of Country i 

حکمرانی در آن کشور است. ضریب 
نشان  دهنده ترجیحات افراد برای ماندن در یک کشور با کیفیت حکمرانی خوب است. در این معادله 

 نشان دهنده افراد نامرتبط در فضای مطالعه بوده و بیانگر جِز خطای مدل است.
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 ست.ا ن کشورآدر  نیادهنده کیفیت حکمر نانش   و  ،i ر در کشوراری نیروی کانتظا درآمد دهنده نانش    ،(0)دله ادر مع
 اندن در یک کشور بام یابرد افرات ادهنده ترجیح  نانش   ضریب و کند یمگیری  زهاندا درآمدی ابر ار شیه مطلوبیتاح  ضریب 
مدل  یاخط جزِ نگرابیبوده و  لعهای مطامرتبط در فضاد نافرا دهنده نانش      دلهاین معادر  ست.ا خوب نیاحکمرکیفیت 

 شد.اب می
 ،شود تعریف می کند می جرتامه j کشورکه به  iطلوبیت شخص م گیری زهاندای ابردله امعین امی که ا(، هنگ0) دلهامع توجه به اب

      یاج هدلیل، ب ینابه . ندا تعریف شده j کشوردر iشخص  ورحض ساسابر  ان کلیه متغیرهآید که در آ دست می ه( ب0) دلهامع
  ست.اگرفته ر اقر( 0دله )ادر مع    یعنی  ،ربط ی ذیاخط نیز جزِ( 0دله )ادر مع

 
                       ̅̅̅̅                              (0)  

ز است ارت اعب     ،دهند ن میانش j ی کشورابر ار نیاد و کیفیت حکمرافراری انتظا درآمدی امتغیره    و    (،0دله )ادر مع
 دهنده نانش  ضریب  و کند یمگیری  زهاندا ار درآمد ییانه مطلوبیت  ضریب  .j به کشور  i شخص جرتای مهاه هزینه

ی امرتبط در فضاد نافرای است که گویامدل  یاهم جمله خط    ست. امقصد  کشور نی درای کیفیت حکمرابرد افرات اترجیح
  ست.العه امط

تصمیم دهد،  توضیح می اجر رابر مطلوبیت فرد مه ثرمومل اعو ،جرتادفی مهامدل مطلوبیت تص سی کهاساین فرض ا توجه به اب
 اب (۳دله )امعبطه این توضیح، را ا. بیدآ وجود میه ب در مطلوبیت وی کهست ا تیاز تغییرا بعیاتj جرت به کشورامه یابر iشخص

وه عاله ب    دستمزد زا واست که ای ا یدهاف تاثیرتحت  jکشوردر iشخص مطلوبیت (0دله )امع بقامطشود:  ر میاشکآ( 0)دله امع
خودش  (0دله )امع سیاساین فرض ا( ۳دله )اعمدر قع، ادر وورد. آ دست می هب    جرتای مهاه ی هزینهامنه   نیاکیفیت حکمر

   ) “ iکشور کنانابه س  j درکشور ناجرانسبت مه ”ختنامرتبط س به شکل ار
   

(      تر )الاز دستمزد باشی امطلوبیت ن اب 0(
ربرد مدل اکقع ادر و (۳دله )امع ترتیب، ینابه . ستاده ان دانش(    جرت )اهزینه مهی ا( منه     نی بهتر )او حکمر

که مطلوبیت  (0) دلهاط معارتبادر نتیجه،  ست.ابه کشور مقصد  مبداز کشور اجرت اتبیین مه یابر( 0دله ا)معدفی امطلوبیت تص
 بطها( که ر۳دله )امع اب ،کند گیری می زهاندا ار کشور مقصد درتر الابنی از دستمزد و کیفیت حکمراری ابرخورد دلیله ب جرافرد مه

 کنانادر کشور مقصد به س ناجرانسبت مه اب ار جرتای هزینه مهامنه و مقصد مبدانی در او کیفیت حکمر ادر دستمزده اه وتاتف
 شود. ر میاشکآ ،دهد ن میانش مبداکشور 

 
  [   

   
]   [     ]   [     ]                                   (۳)  

جمعیت بومی  نگرابی     و   j به کشور iجرت شخص انگر مهابی    که تعریف شدند، یی اوه بر متغیرهعال (۳) دلهامع در
 شود. می گیری زهاندا( 4دله )است که توسط معا j به کشور iجرت شخص ای مهاه هزینه( ۳دله )ادر مع    . هستند i کشور

                       (4                                                 )  
 و فرهنگی یی،افیاجغر یامل متغیرهاخود ش ،صلهامتغیر فین است. او مقصد  مبدا شورصله بین دو کافنگر ابی    (، 4) دلهادر مع

جمعیت نگر ابی    د. راگذ ثر میا فتهای توسعه یابه کشوره توسعه لاحی دراز کشورهارت جامه بر اه هزینه لاناک زا بوده و نیازب
 ناجرای جذب مهابر نآتر الابظرفیت نگر ابی کشور مقصد دربیشتر جمعیت بومی  شود که . فرض میستاکشور مقصد  در بومی

 ،نآبودن  تر ییناپ ست کها مبدا نی در کشوراحکمر کیفیت هم   . ردامنفی د بطهاجرت رای مهاه هزینه اب ست و در نتیجها
  دهد. یش میافزا لقوهاب جرای یک مهابر ار جرتای مهاه هزینه

                                                           
1 Ratio of Emigrants in Country j to Residents of Country i 

 j که به کشور i با توجه به معادله )1(، هنگامی که این معادله برای اندازه گیری مطلوبیت شخص
مهاجرت می کند تعریف می شود، معادله )2( به دست می آید که در آن کلیه متغیرها بر اساس حضور 
 در معادله )1( نیز جِز خطای ذی ربط، 
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وه عاله ب    دستمزد زا واست که ای ا یدهاف تاثیرتحت  jکشوردر iشخص مطلوبیت (0دله )امع بقامطشود:  ر میاشکآ( 0)دله امع
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   ) “ iکشور کنانابه س  j درکشور ناجرانسبت مه ”ختنامرتبط س به شکل ار
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ربرد مدل اکقع ادر و (۳دله )امع ترتیب، ینابه . ستاده ان دانش(    جرت )اهزینه مهی ا( منه     نی بهتر )او حکمر

که مطلوبیت  (0) دلهاط معارتبادر نتیجه،  ست.ابه کشور مقصد  مبداز کشور اجرت اتبیین مه یابر( 0دله ا)معدفی امطلوبیت تص
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  دهد. یش میافزا لقوهاب جرای یک مهابر ار جرتای مهاه هزینه

                                                           
1 Ratio of Emigrants in Country j to Residents of Country i 

شخص i درکشور j تعریف شده اند. به این دلیل، به جای 
 در معادله )2( قرار گرفته است. 
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یعنی 
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مدل  یاخط جزِ نگرابیبوده و  لعهای مطامرتبط در فضاد نافرا دهنده نانش      دلهاین معادر  ست.ا خوب نیاحکمرکیفیت 

 شد.اب می
 ،شود تعریف می کند می جرتامه j کشورکه به  iطلوبیت شخص م گیری زهاندای ابردله امعین امی که ا(، هنگ0) دلهامع توجه به اب

      یاج هدلیل، ب ینابه . ندا تعریف شده j کشوردر iشخص  ورحض ساسابر  ان کلیه متغیرهآید که در آ دست می ه( ب0) دلهامع
  ست.اگرفته ر اقر( 0دله )ادر مع    یعنی  ،ربط ی ذیاخط نیز جزِ( 0دله )ادر مع

 
                       ̅̅̅̅                              (0)  

ز است ارت اعب     ،دهند ن میانش j ی کشورابر ار نیاد و کیفیت حکمرافراری انتظا درآمدی امتغیره    و    (،0دله )ادر مع
 دهنده نانش  ضریب  و کند یمگیری  زهاندا ار درآمد ییانه مطلوبیت  ضریب  .j به کشور  i شخص جرتای مهاه هزینه

ی امرتبط در فضاد نافرای است که گویامدل  یاهم جمله خط    ست. امقصد  کشور نی درای کیفیت حکمرابرد افرات اترجیح
  ست.العه امط

تصمیم دهد،  توضیح می اجر رابر مطلوبیت فرد مه ثرمومل اعو ،جرتادفی مهامدل مطلوبیت تص سی کهاساین فرض ا توجه به اب
 اب (۳دله )امعبطه این توضیح، را ا. بیدآ وجود میه ب در مطلوبیت وی کهست ا تیاز تغییرا بعیاتj جرت به کشورامه یابر iشخص

وه عاله ب    دستمزد زا واست که ای ا یدهاف تاثیرتحت  jکشوردر iشخص مطلوبیت (0دله )امع بقامطشود:  ر میاشکآ( 0)دله امع
خودش  (0دله )امع سیاساین فرض ا( ۳دله )اعمدر قع، ادر وورد. آ دست می هب    جرتای مهاه ی هزینهامنه   نیاکیفیت حکمر

   ) “ iکشور کنانابه س  j درکشور ناجرانسبت مه ”ختنامرتبط س به شکل ار
   

(      تر )الاز دستمزد باشی امطلوبیت ن اب 0(
ربرد مدل اکقع ادر و (۳دله )امع ترتیب، ینابه . ستاده ان دانش(    جرت )اهزینه مهی ا( منه     نی بهتر )او حکمر

که مطلوبیت  (0) دلهاط معارتبادر نتیجه،  ست.ابه کشور مقصد  مبداز کشور اجرت اتبیین مه یابر( 0دله ا)معدفی امطلوبیت تص
 بطها( که ر۳دله )امع اب ،کند گیری می زهاندا ار کشور مقصد درتر الابنی از دستمزد و کیفیت حکمراری ابرخورد دلیله ب جرافرد مه

 کنانادر کشور مقصد به س ناجرانسبت مه اب ار جرتای هزینه مهامنه و مقصد مبدانی در او کیفیت حکمر ادر دستمزده اه وتاتف
 شود. ر میاشکآ ،دهد ن میانش مبداکشور 

 
  [   

   
]   [     ]   [     ]                                   (۳)  

جمعیت بومی  نگرابی     و   j به کشور iجرت شخص انگر مهابی    که تعریف شدند، یی اوه بر متغیرهعال (۳) دلهامع در
 شود. می گیری زهاندا( 4دله )است که توسط معا j به کشور iجرت شخص ای مهاه هزینه( ۳دله )ادر مع    . هستند i کشور

                       (4                                                 )  
 و فرهنگی یی،افیاجغر یامل متغیرهاخود ش ،صلهامتغیر فین است. او مقصد  مبدا شورصله بین دو کافنگر ابی    (، 4) دلهادر مع

جمعیت نگر ابی    د. راگذ ثر میا فتهای توسعه یابه کشوره توسعه لاحی دراز کشورهارت جامه بر اه هزینه لاناک زا بوده و نیازب
 ناجرای جذب مهابر نآتر الابظرفیت نگر ابی کشور مقصد دربیشتر جمعیت بومی  شود که . فرض میستاکشور مقصد  در بومی

 ،نآبودن  تر ییناپ ست کها مبدا نی در کشوراحکمر کیفیت هم   . ردامنفی د بطهاجرت رای مهاه هزینه اب ست و در نتیجها
  دهد. یش میافزا لقوهاب جرای یک مهابر ار جرتای مهاه هزینه

                                                           
1 Ratio of Emigrants in Country j to Residents of Country i 

                                              )2(
 j متغیرهای درآمد انتظاری افراد و کیفیت حکمرانی را برای کشور 

11 
 

 ست.ا ن کشورآدر  نیادهنده کیفیت حکمر نانش   و  ،i ر در کشوراری نیروی کانتظا درآمد دهنده نانش    ،(0)دله ادر مع
 اندن در یک کشور بام یابرد افرات ادهنده ترجیح  نانش   ضریب و کند یمگیری  زهاندا درآمدی ابر ار شیه مطلوبیتاح  ضریب 
مدل  یاخط جزِ نگرابیبوده و  لعهای مطامرتبط در فضاد نافرا دهنده نانش      دلهاین معادر  ست.ا خوب نیاحکمرکیفیت 

 شد.اب می
 ،شود تعریف می کند می جرتامه j کشورکه به  iطلوبیت شخص م گیری زهاندای ابردله امعین امی که ا(، هنگ0) دلهامع توجه به اب

      یاج هدلیل، ب ینابه . ندا تعریف شده j کشوردر iشخص  ورحض ساسابر  ان کلیه متغیرهآید که در آ دست می ه( ب0) دلهامع
  ست.اگرفته ر اقر( 0دله )ادر مع    یعنی  ،ربط ی ذیاخط نیز جزِ( 0دله )ادر مع

 
                       ̅̅̅̅                              (0)  

ز است ارت اعب     ،دهند ن میانش j ی کشورابر ار نیاد و کیفیت حکمرافراری انتظا درآمدی امتغیره    و    (،0دله )ادر مع
 دهنده نانش  ضریب  و کند یمگیری  زهاندا ار درآمد ییانه مطلوبیت  ضریب  .j به کشور  i شخص جرتای مهاه هزینه

ی امرتبط در فضاد نافرای است که گویامدل  یاهم جمله خط    ست. امقصد  کشور نی درای کیفیت حکمرابرد افرات اترجیح
  ست.العه امط

تصمیم دهد،  توضیح می اجر رابر مطلوبیت فرد مه ثرمومل اعو ،جرتادفی مهامدل مطلوبیت تص سی کهاساین فرض ا توجه به اب
 اب (۳دله )امعبطه این توضیح، را ا. بیدآ وجود میه ب در مطلوبیت وی کهست ا تیاز تغییرا بعیاتj جرت به کشورامه یابر iشخص

وه عاله ب    دستمزد زا واست که ای ا یدهاف تاثیرتحت  jکشوردر iشخص مطلوبیت (0دله )امع بقامطشود:  ر میاشکآ( 0)دله امع
خودش  (0دله )امع سیاساین فرض ا( ۳دله )اعمدر قع، ادر وورد. آ دست می هب    جرتای مهاه ی هزینهامنه   نیاکیفیت حکمر

   ) “ iکشور کنانابه س  j درکشور ناجرانسبت مه ”ختنامرتبط س به شکل ار
   

(      تر )الاز دستمزد باشی امطلوبیت ن اب 0(
ربرد مدل اکقع ادر و (۳دله )امع ترتیب، ینابه . ستاده ان دانش(    جرت )اهزینه مهی ا( منه     نی بهتر )او حکمر

که مطلوبیت  (0) دلهاط معارتبادر نتیجه،  ست.ابه کشور مقصد  مبداز کشور اجرت اتبیین مه یابر( 0دله ا)معدفی امطلوبیت تص
 بطها( که ر۳دله )امع اب ،کند گیری می زهاندا ار کشور مقصد درتر الابنی از دستمزد و کیفیت حکمراری ابرخورد دلیله ب جرافرد مه

 کنانادر کشور مقصد به س ناجرانسبت مه اب ار جرتای هزینه مهامنه و مقصد مبدانی در او کیفیت حکمر ادر دستمزده اه وتاتف
 شود. ر میاشکآ ،دهد ن میانش مبداکشور 

 
  [   

   
]   [     ]   [     ]                                   (۳)  

جمعیت بومی  نگرابی     و   j به کشور iجرت شخص انگر مهابی    که تعریف شدند، یی اوه بر متغیرهعال (۳) دلهامع در
 شود. می گیری زهاندا( 4دله )است که توسط معا j به کشور iجرت شخص ای مهاه هزینه( ۳دله )ادر مع    . هستند i کشور

                       (4                                                 )  
 و فرهنگی یی،افیاجغر یامل متغیرهاخود ش ،صلهامتغیر فین است. او مقصد  مبدا شورصله بین دو کافنگر ابی    (، 4) دلهادر مع

جمعیت نگر ابی    د. راگذ ثر میا فتهای توسعه یابه کشوره توسعه لاحی دراز کشورهارت جامه بر اه هزینه لاناک زا بوده و نیازب
 ناجرای جذب مهابر نآتر الابظرفیت نگر ابی کشور مقصد دربیشتر جمعیت بومی  شود که . فرض میستاکشور مقصد  در بومی

 ،نآبودن  تر ییناپ ست کها مبدا نی در کشوراحکمر کیفیت هم   . ردامنفی د بطهاجرت رای مهاه هزینه اب ست و در نتیجها
  دهد. یش میافزا لقوهاب جرای یک مهابر ار جرتای مهاه هزینه

                                                           
1 Ratio of Emigrants in Country j to Residents of Country i 

 و 

11 
 

 ست.ا ن کشورآدر  نیادهنده کیفیت حکمر نانش   و  ،i ر در کشوراری نیروی کانتظا درآمد دهنده نانش    ،(0)دله ادر مع
 اندن در یک کشور بام یابرد افرات ادهنده ترجیح  نانش   ضریب و کند یمگیری  زهاندا درآمدی ابر ار شیه مطلوبیتاح  ضریب 
مدل  یاخط جزِ نگرابیبوده و  لعهای مطامرتبط در فضاد نافرا دهنده نانش      دلهاین معادر  ست.ا خوب نیاحکمرکیفیت 

 شد.اب می
 ،شود تعریف می کند می جرتامه j کشورکه به  iطلوبیت شخص م گیری زهاندای ابردله امعین امی که ا(، هنگ0) دلهامع توجه به اب

      یاج هدلیل، ب ینابه . ندا تعریف شده j کشوردر iشخص  ورحض ساسابر  ان کلیه متغیرهآید که در آ دست می ه( ب0) دلهامع
  ست.اگرفته ر اقر( 0دله )ادر مع    یعنی  ،ربط ی ذیاخط نیز جزِ( 0دله )ادر مع

 
                       ̅̅̅̅                              (0)  

ز است ارت اعب     ،دهند ن میانش j ی کشورابر ار نیاد و کیفیت حکمرافراری انتظا درآمدی امتغیره    و    (،0دله )ادر مع
 دهنده نانش  ضریب  و کند یمگیری  زهاندا ار درآمد ییانه مطلوبیت  ضریب  .j به کشور  i شخص جرتای مهاه هزینه

ی امرتبط در فضاد نافرای است که گویامدل  یاهم جمله خط    ست. امقصد  کشور نی درای کیفیت حکمرابرد افرات اترجیح
  ست.العه امط

تصمیم دهد،  توضیح می اجر رابر مطلوبیت فرد مه ثرمومل اعو ،جرتادفی مهامدل مطلوبیت تص سی کهاساین فرض ا توجه به اب
 اب (۳دله )امعبطه این توضیح، را ا. بیدآ وجود میه ب در مطلوبیت وی کهست ا تیاز تغییرا بعیاتj جرت به کشورامه یابر iشخص

وه عاله ب    دستمزد زا واست که ای ا یدهاف تاثیرتحت  jکشوردر iشخص مطلوبیت (0دله )امع بقامطشود:  ر میاشکآ( 0)دله امع
خودش  (0دله )امع سیاساین فرض ا( ۳دله )اعمدر قع، ادر وورد. آ دست می هب    جرتای مهاه ی هزینهامنه   نیاکیفیت حکمر

   ) “ iکشور کنانابه س  j درکشور ناجرانسبت مه ”ختنامرتبط س به شکل ار
   

(      تر )الاز دستمزد باشی امطلوبیت ن اب 0(
ربرد مدل اکقع ادر و (۳دله )امع ترتیب، ینابه . ستاده ان دانش(    جرت )اهزینه مهی ا( منه     نی بهتر )او حکمر

که مطلوبیت  (0) دلهاط معارتبادر نتیجه،  ست.ابه کشور مقصد  مبداز کشور اجرت اتبیین مه یابر( 0دله ا)معدفی امطلوبیت تص
 بطها( که ر۳دله )امع اب ،کند گیری می زهاندا ار کشور مقصد درتر الابنی از دستمزد و کیفیت حکمراری ابرخورد دلیله ب جرافرد مه

 کنانادر کشور مقصد به س ناجرانسبت مه اب ار جرتای هزینه مهامنه و مقصد مبدانی در او کیفیت حکمر ادر دستمزده اه وتاتف
 شود. ر میاشکآ ،دهد ن میانش مبداکشور 

 
  [   

   
]   [     ]   [     ]                                   (۳)  

جمعیت بومی  نگرابی     و   j به کشور iجرت شخص انگر مهابی    که تعریف شدند، یی اوه بر متغیرهعال (۳) دلهامع در
 شود. می گیری زهاندا( 4دله )است که توسط معا j به کشور iجرت شخص ای مهاه هزینه( ۳دله )ادر مع    . هستند i کشور

                       (4                                                 )  
 و فرهنگی یی،افیاجغر یامل متغیرهاخود ش ،صلهامتغیر فین است. او مقصد  مبدا شورصله بین دو کافنگر ابی    (، 4) دلهادر مع

جمعیت نگر ابی    د. راگذ ثر میا فتهای توسعه یابه کشوره توسعه لاحی دراز کشورهارت جامه بر اه هزینه لاناک زا بوده و نیازب
 ناجرای جذب مهابر نآتر الابظرفیت نگر ابی کشور مقصد دربیشتر جمعیت بومی  شود که . فرض میستاکشور مقصد  در بومی

 ،نآبودن  تر ییناپ ست کها مبدا نی در کشوراحکمر کیفیت هم   . ردامنفی د بطهاجرت رای مهاه هزینه اب ست و در نتیجها
  دهد. یش میافزا لقوهاب جرای یک مهابر ار جرتای مهاه هزینه

                                                           
1 Ratio of Emigrants in Country j to Residents of Country i 

در معادله )2(، 
 مطلوبیت 
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 ست.ا ن کشورآدر  نیادهنده کیفیت حکمر نانش   و  ،i ر در کشوراری نیروی کانتظا درآمد دهنده نانش    ،(0)دله ادر مع
 اندن در یک کشور بام یابرد افرات ادهنده ترجیح  نانش   ضریب و کند یمگیری  زهاندا درآمدی ابر ار شیه مطلوبیتاح  ضریب 
مدل  یاخط جزِ نگرابیبوده و  لعهای مطامرتبط در فضاد نافرا دهنده نانش      دلهاین معادر  ست.ا خوب نیاحکمرکیفیت 

 شد.اب می
 ،شود تعریف می کند می جرتامه j کشورکه به  iطلوبیت شخص م گیری زهاندای ابردله امعین امی که ا(، هنگ0) دلهامع توجه به اب

      یاج هدلیل، ب ینابه . ندا تعریف شده j کشوردر iشخص  ورحض ساسابر  ان کلیه متغیرهآید که در آ دست می ه( ب0) دلهامع
  ست.اگرفته ر اقر( 0دله )ادر مع    یعنی  ،ربط ی ذیاخط نیز جزِ( 0دله )ادر مع

 
                       ̅̅̅̅                              (0)  

ز است ارت اعب     ،دهند ن میانش j ی کشورابر ار نیاد و کیفیت حکمرافراری انتظا درآمدی امتغیره    و    (،0دله )ادر مع
 دهنده نانش  ضریب  و کند یمگیری  زهاندا ار درآمد ییانه مطلوبیت  ضریب  .j به کشور  i شخص جرتای مهاه هزینه

ی امرتبط در فضاد نافرای است که گویامدل  یاهم جمله خط    ست. امقصد  کشور نی درای کیفیت حکمرابرد افرات اترجیح
  ست.العه امط

تصمیم دهد،  توضیح می اجر رابر مطلوبیت فرد مه ثرمومل اعو ،جرتادفی مهامدل مطلوبیت تص سی کهاساین فرض ا توجه به اب
 اب (۳دله )امعبطه این توضیح، را ا. بیدآ وجود میه ب در مطلوبیت وی کهست ا تیاز تغییرا بعیاتj جرت به کشورامه یابر iشخص

وه عاله ب    دستمزد زا واست که ای ا یدهاف تاثیرتحت  jکشوردر iشخص مطلوبیت (0دله )امع بقامطشود:  ر میاشکآ( 0)دله امع
خودش  (0دله )امع سیاساین فرض ا( ۳دله )اعمدر قع، ادر وورد. آ دست می هب    جرتای مهاه ی هزینهامنه   نیاکیفیت حکمر

   ) “ iکشور کنانابه س  j درکشور ناجرانسبت مه ”ختنامرتبط س به شکل ار
   

(      تر )الاز دستمزد باشی امطلوبیت ن اب 0(
ربرد مدل اکقع ادر و (۳دله )امع ترتیب، ینابه . ستاده ان دانش(    جرت )اهزینه مهی ا( منه     نی بهتر )او حکمر

که مطلوبیت  (0) دلهاط معارتبادر نتیجه،  ست.ابه کشور مقصد  مبداز کشور اجرت اتبیین مه یابر( 0دله ا)معدفی امطلوبیت تص
 بطها( که ر۳دله )امع اب ،کند گیری می زهاندا ار کشور مقصد درتر الابنی از دستمزد و کیفیت حکمراری ابرخورد دلیله ب جرافرد مه
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 و فرهنگی یی،افیاجغر یامل متغیرهاخود ش ،صلهامتغیر فین است. او مقصد  مبدا شورصله بین دو کافنگر ابی    (، 4) دلهادر مع
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  دهد. یش میافزا لقوهاب جرای یک مهابر ار جرتای مهاه هزینه
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 ست.ا ن کشورآدر  نیادهنده کیفیت حکمر نانش   و  ،i ر در کشوراری نیروی کانتظا درآمد دهنده نانش    ،(0)دله ادر مع
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وه عاله ب    دستمزد زا واست که ای ا یدهاف تاثیرتحت  jکشوردر iشخص مطلوبیت (0دله )امع بقامطشود:  ر میاشکآ( 0)دله امع
خودش  (0دله )امع سیاساین فرض ا( ۳دله )اعمدر قع، ادر وورد. آ دست می هب    جرتای مهاه ی هزینهامنه   نیاکیفیت حکمر
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کشور مقصد است. 
با توجه به این فرض اساسی که مدل مطلوبیت تصادفی مهاجرت، عوامل موثر بر مطلوبیت فرد 
مهاجر را توضیح می دهد، تصمیم شخص i برای مهاجرت به کشور j تابعی از تغییراتی است که در 
مطلوبیت وی به وجود می آید. با این توضیح، رابطه معادله )3( با معادله )2( آشکار می شود: مطابق 
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مدل  یاخط جزِ نگرابیبوده و  لعهای مطامرتبط در فضاد نافرا دهنده نانش      دلهاین معادر  ست.ا خوب نیاحکمرکیفیت 

 شد.اب می
 ،شود تعریف می کند می جرتامه j کشورکه به  iطلوبیت شخص م گیری زهاندای ابردله امعین امی که ا(، هنگ0) دلهامع توجه به اب

      یاج هدلیل، ب ینابه . ندا تعریف شده j کشوردر iشخص  ورحض ساسابر  ان کلیه متغیرهآید که در آ دست می ه( ب0) دلهامع
  ست.اگرفته ر اقر( 0دله )ادر مع    یعنی  ،ربط ی ذیاخط نیز جزِ( 0دله )ادر مع

 
                       ̅̅̅̅                              (0)  

ز است ارت اعب     ،دهند ن میانش j ی کشورابر ار نیاد و کیفیت حکمرافراری انتظا درآمدی امتغیره    و    (،0دله )ادر مع
 دهنده نانش  ضریب  و کند یمگیری  زهاندا ار درآمد ییانه مطلوبیت  ضریب  .j به کشور  i شخص جرتای مهاه هزینه

ی امرتبط در فضاد نافرای است که گویامدل  یاهم جمله خط    ست. امقصد  کشور نی درای کیفیت حکمرابرد افرات اترجیح
  ست.العه امط

تصمیم دهد،  توضیح می اجر رابر مطلوبیت فرد مه ثرمومل اعو ،جرتادفی مهامدل مطلوبیت تص سی کهاساین فرض ا توجه به اب
 اب (۳دله )امعبطه این توضیح، را ا. بیدآ وجود میه ب در مطلوبیت وی کهست ا تیاز تغییرا بعیاتj جرت به کشورامه یابر iشخص

وه عاله ب    دستمزد زا واست که ای ا یدهاف تاثیرتحت  jکشوردر iشخص مطلوبیت (0دله )امع بقامطشود:  ر میاشکآ( 0)دله امع
خودش  (0دله )امع سیاساین فرض ا( ۳دله )اعمدر قع، ادر وورد. آ دست می هب    جرتای مهاه ی هزینهامنه   نیاکیفیت حکمر

   ) “ iکشور کنانابه س  j درکشور ناجرانسبت مه ”ختنامرتبط س به شکل ار
   

(      تر )الاز دستمزد باشی امطلوبیت ن اب 0(
ربرد مدل اکقع ادر و (۳دله )امع ترتیب، ینابه . ستاده ان دانش(    جرت )اهزینه مهی ا( منه     نی بهتر )او حکمر

که مطلوبیت  (0) دلهاط معارتبادر نتیجه،  ست.ابه کشور مقصد  مبداز کشور اجرت اتبیین مه یابر( 0دله ا)معدفی امطلوبیت تص
 بطها( که ر۳دله )امع اب ،کند گیری می زهاندا ار کشور مقصد درتر الابنی از دستمزد و کیفیت حکمراری ابرخورد دلیله ب جرافرد مه

 کنانادر کشور مقصد به س ناجرانسبت مه اب ار جرتای هزینه مهامنه و مقصد مبدانی در او کیفیت حکمر ادر دستمزده اه وتاتف
 شود. ر میاشکآ ،دهد ن میانش مبداکشور 

 
  [   

   
]   [     ]   [     ]                                   (۳)  

جمعیت بومی  نگرابی     و   j به کشور iجرت شخص انگر مهابی    که تعریف شدند، یی اوه بر متغیرهعال (۳) دلهامع در
 شود. می گیری زهاندا( 4دله )است که توسط معا j به کشور iجرت شخص ای مهاه هزینه( ۳دله )ادر مع    . هستند i کشور

                       (4                                                 )  
 و فرهنگی یی،افیاجغر یامل متغیرهاخود ش ،صلهامتغیر فین است. او مقصد  مبدا شورصله بین دو کافنگر ابی    (، 4) دلهادر مع

جمعیت نگر ابی    د. راگذ ثر میا فتهای توسعه یابه کشوره توسعه لاحی دراز کشورهارت جامه بر اه هزینه لاناک زا بوده و نیازب
 ناجرای جذب مهابر نآتر الابظرفیت نگر ابی کشور مقصد دربیشتر جمعیت بومی  شود که . فرض میستاکشور مقصد  در بومی

 ،نآبودن  تر ییناپ ست کها مبدا نی در کشوراحکمر کیفیت هم   . ردامنفی د بطهاجرت رای مهاه هزینه اب ست و در نتیجها
  دهد. یش میافزا لقوهاب جرای یک مهابر ار جرتای مهاه هزینه

                                                           
1 Ratio of Emigrants in Country j to Residents of Country i 

معادله )2( مطلوبیت شخصi درکشورj تحت تاثیر فایده ای است که او از دستمزد 
 به دست می آورد. در واقع، در معادله )3( این فرض 

11 
 

 ست.ا ن کشورآدر  نیادهنده کیفیت حکمر نانش   و  ،i ر در کشوراری نیروی کانتظا درآمد دهنده نانش    ،(0)دله ادر مع
 اندن در یک کشور بام یابرد افرات ادهنده ترجیح  نانش   ضریب و کند یمگیری  زهاندا درآمدی ابر ار شیه مطلوبیتاح  ضریب 
مدل  یاخط جزِ نگرابیبوده و  لعهای مطامرتبط در فضاد نافرا دهنده نانش      دلهاین معادر  ست.ا خوب نیاحکمرکیفیت 

 شد.اب می
 ،شود تعریف می کند می جرتامه j کشورکه به  iطلوبیت شخص م گیری زهاندای ابردله امعین امی که ا(، هنگ0) دلهامع توجه به اب

      یاج هدلیل، ب ینابه . ندا تعریف شده j کشوردر iشخص  ورحض ساسابر  ان کلیه متغیرهآید که در آ دست می ه( ب0) دلهامع
  ست.اگرفته ر اقر( 0دله )ادر مع    یعنی  ،ربط ی ذیاخط نیز جزِ( 0دله )ادر مع

 
                       ̅̅̅̅                              (0)  

ز است ارت اعب     ،دهند ن میانش j ی کشورابر ار نیاد و کیفیت حکمرافراری انتظا درآمدی امتغیره    و    (،0دله )ادر مع
 دهنده نانش  ضریب  و کند یمگیری  زهاندا ار درآمد ییانه مطلوبیت  ضریب  .j به کشور  i شخص جرتای مهاه هزینه

ی امرتبط در فضاد نافرای است که گویامدل  یاهم جمله خط    ست. امقصد  کشور نی درای کیفیت حکمرابرد افرات اترجیح
  ست.العه امط

تصمیم دهد،  توضیح می اجر رابر مطلوبیت فرد مه ثرمومل اعو ،جرتادفی مهامدل مطلوبیت تص سی کهاساین فرض ا توجه به اب
 اب (۳دله )امعبطه این توضیح، را ا. بیدآ وجود میه ب در مطلوبیت وی کهست ا تیاز تغییرا بعیاتj جرت به کشورامه یابر iشخص

وه عاله ب    دستمزد زا واست که ای ا یدهاف تاثیرتحت  jکشوردر iشخص مطلوبیت (0دله )امع بقامطشود:  ر میاشکآ( 0)دله امع
خودش  (0دله )امع سیاساین فرض ا( ۳دله )اعمدر قع، ادر وورد. آ دست می هب    جرتای مهاه ی هزینهامنه   نیاکیفیت حکمر

   ) “ iکشور کنانابه س  j درکشور ناجرانسبت مه ”ختنامرتبط س به شکل ار
   

(      تر )الاز دستمزد باشی امطلوبیت ن اب 0(
ربرد مدل اکقع ادر و (۳دله )امع ترتیب، ینابه . ستاده ان دانش(    جرت )اهزینه مهی ا( منه     نی بهتر )او حکمر

که مطلوبیت  (0) دلهاط معارتبادر نتیجه،  ست.ابه کشور مقصد  مبداز کشور اجرت اتبیین مه یابر( 0دله ا)معدفی امطلوبیت تص
 بطها( که ر۳دله )امع اب ،کند گیری می زهاندا ار کشور مقصد درتر الابنی از دستمزد و کیفیت حکمراری ابرخورد دلیله ب جرافرد مه

 کنانادر کشور مقصد به س ناجرانسبت مه اب ار جرتای هزینه مهامنه و مقصد مبدانی در او کیفیت حکمر ادر دستمزده اه وتاتف
 شود. ر میاشکآ ،دهد ن میانش مبداکشور 

 
  [   

   
]   [     ]   [     ]                                   (۳)  

جمعیت بومی  نگرابی     و   j به کشور iجرت شخص انگر مهابی    که تعریف شدند، یی اوه بر متغیرهعال (۳) دلهامع در
 شود. می گیری زهاندا( 4دله )است که توسط معا j به کشور iجرت شخص ای مهاه هزینه( ۳دله )ادر مع    . هستند i کشور

                       (4                                                 )  
 و فرهنگی یی،افیاجغر یامل متغیرهاخود ش ،صلهامتغیر فین است. او مقصد  مبدا شورصله بین دو کافنگر ابی    (، 4) دلهادر مع

جمعیت نگر ابی    د. راگذ ثر میا فتهای توسعه یابه کشوره توسعه لاحی دراز کشورهارت جامه بر اه هزینه لاناک زا بوده و نیازب
 ناجرای جذب مهابر نآتر الابظرفیت نگر ابی کشور مقصد دربیشتر جمعیت بومی  شود که . فرض میستاکشور مقصد  در بومی

 ،نآبودن  تر ییناپ ست کها مبدا نی در کشوراحکمر کیفیت هم   . ردامنفی د بطهاجرت رای مهاه هزینه اب ست و در نتیجها
  دهد. یش میافزا لقوهاب جرای یک مهابر ار جرتای مهاه هزینه

                                                           
1 Ratio of Emigrants in Country j to Residents of Country i 

 منهای هزینه های مهاجرت 

11 
 

 ست.ا ن کشورآدر  نیادهنده کیفیت حکمر نانش   و  ،i ر در کشوراری نیروی کانتظا درآمد دهنده نانش    ،(0)دله ادر مع
 اندن در یک کشور بام یابرد افرات ادهنده ترجیح  نانش   ضریب و کند یمگیری  زهاندا درآمدی ابر ار شیه مطلوبیتاح  ضریب 
مدل  یاخط جزِ نگرابیبوده و  لعهای مطامرتبط در فضاد نافرا دهنده نانش      دلهاین معادر  ست.ا خوب نیاحکمرکیفیت 

 شد.اب می
 ،شود تعریف می کند می جرتامه j کشورکه به  iطلوبیت شخص م گیری زهاندای ابردله امعین امی که ا(، هنگ0) دلهامع توجه به اب

      یاج هدلیل، ب ینابه . ندا تعریف شده j کشوردر iشخص  ورحض ساسابر  ان کلیه متغیرهآید که در آ دست می ه( ب0) دلهامع
  ست.اگرفته ر اقر( 0دله )ادر مع    یعنی  ،ربط ی ذیاخط نیز جزِ( 0دله )ادر مع

 
                       ̅̅̅̅                              (0)  

ز است ارت اعب     ،دهند ن میانش j ی کشورابر ار نیاد و کیفیت حکمرافراری انتظا درآمدی امتغیره    و    (،0دله )ادر مع
 دهنده نانش  ضریب  و کند یمگیری  زهاندا ار درآمد ییانه مطلوبیت  ضریب  .j به کشور  i شخص جرتای مهاه هزینه

ی امرتبط در فضاد نافرای است که گویامدل  یاهم جمله خط    ست. امقصد  کشور نی درای کیفیت حکمرابرد افرات اترجیح
  ست.العه امط

تصمیم دهد،  توضیح می اجر رابر مطلوبیت فرد مه ثرمومل اعو ،جرتادفی مهامدل مطلوبیت تص سی کهاساین فرض ا توجه به اب
 اب (۳دله )امعبطه این توضیح، را ا. بیدآ وجود میه ب در مطلوبیت وی کهست ا تیاز تغییرا بعیاتj جرت به کشورامه یابر iشخص

وه عاله ب    دستمزد زا واست که ای ا یدهاف تاثیرتحت  jکشوردر iشخص مطلوبیت (0دله )امع بقامطشود:  ر میاشکآ( 0)دله امع
خودش  (0دله )امع سیاساین فرض ا( ۳دله )اعمدر قع، ادر وورد. آ دست می هب    جرتای مهاه ی هزینهامنه   نیاکیفیت حکمر

   ) “ iکشور کنانابه س  j درکشور ناجرانسبت مه ”ختنامرتبط س به شکل ار
   

(      تر )الاز دستمزد باشی امطلوبیت ن اب 0(
ربرد مدل اکقع ادر و (۳دله )امع ترتیب، ینابه . ستاده ان دانش(    جرت )اهزینه مهی ا( منه     نی بهتر )او حکمر

که مطلوبیت  (0) دلهاط معارتبادر نتیجه،  ست.ابه کشور مقصد  مبداز کشور اجرت اتبیین مه یابر( 0دله ا)معدفی امطلوبیت تص
 بطها( که ر۳دله )امع اب ،کند گیری می زهاندا ار کشور مقصد درتر الابنی از دستمزد و کیفیت حکمراری ابرخورد دلیله ب جرافرد مه

 کنانادر کشور مقصد به س ناجرانسبت مه اب ار جرتای هزینه مهامنه و مقصد مبدانی در او کیفیت حکمر ادر دستمزده اه وتاتف
 شود. ر میاشکآ ،دهد ن میانش مبداکشور 

 
  [   

   
]   [     ]   [     ]                                   (۳)  

جمعیت بومی  نگرابی     و   j به کشور iجرت شخص انگر مهابی    که تعریف شدند، یی اوه بر متغیرهعال (۳) دلهامع در
 شود. می گیری زهاندا( 4دله )است که توسط معا j به کشور iجرت شخص ای مهاه هزینه( ۳دله )ادر مع    . هستند i کشور

                       (4                                                 )  
 و فرهنگی یی،افیاجغر یامل متغیرهاخود ش ،صلهامتغیر فین است. او مقصد  مبدا شورصله بین دو کافنگر ابی    (، 4) دلهادر مع

جمعیت نگر ابی    د. راگذ ثر میا فتهای توسعه یابه کشوره توسعه لاحی دراز کشورهارت جامه بر اه هزینه لاناک زا بوده و نیازب
 ناجرای جذب مهابر نآتر الابظرفیت نگر ابی کشور مقصد دربیشتر جمعیت بومی  شود که . فرض میستاکشور مقصد  در بومی

 ،نآبودن  تر ییناپ ست کها مبدا نی در کشوراحکمر کیفیت هم   . ردامنفی د بطهاجرت رای مهاه هزینه اب ست و در نتیجها
  دهد. یش میافزا لقوهاب جرای یک مهابر ار جرتای مهاه هزینه

                                                           
1 Ratio of Emigrants in Country j to Residents of Country i 

حکمرانی 
 ”iبه ساکنان کشور  j اساسی معادله )2( خودش را به شکل مرتبط ساختن “نسبت مهاجران درکشور
 منهای هزینه 

11 
 

 ست.ا ن کشورآدر  نیادهنده کیفیت حکمر نانش   و  ،i ر در کشوراری نیروی کانتظا درآمد دهنده نانش    ،(0)دله ادر مع
 اندن در یک کشور بام یابرد افرات ادهنده ترجیح  نانش   ضریب و کند یمگیری  زهاندا درآمدی ابر ار شیه مطلوبیتاح  ضریب 
مدل  یاخط جزِ نگرابیبوده و  لعهای مطامرتبط در فضاد نافرا دهنده نانش      دلهاین معادر  ست.ا خوب نیاحکمرکیفیت 

 شد.اب می
 ،شود تعریف می کند می جرتامه j کشورکه به  iطلوبیت شخص م گیری زهاندای ابردله امعین امی که ا(، هنگ0) دلهامع توجه به اب

      یاج هدلیل، ب ینابه . ندا تعریف شده j کشوردر iشخص  ورحض ساسابر  ان کلیه متغیرهآید که در آ دست می ه( ب0) دلهامع
  ست.اگرفته ر اقر( 0دله )ادر مع    یعنی  ،ربط ی ذیاخط نیز جزِ( 0دله )ادر مع

 
                       ̅̅̅̅                              (0)  

ز است ارت اعب     ،دهند ن میانش j ی کشورابر ار نیاد و کیفیت حکمرافراری انتظا درآمدی امتغیره    و    (،0دله )ادر مع
 دهنده نانش  ضریب  و کند یمگیری  زهاندا ار درآمد ییانه مطلوبیت  ضریب  .j به کشور  i شخص جرتای مهاه هزینه

ی امرتبط در فضاد نافرای است که گویامدل  یاهم جمله خط    ست. امقصد  کشور نی درای کیفیت حکمرابرد افرات اترجیح
  ست.العه امط

تصمیم دهد،  توضیح می اجر رابر مطلوبیت فرد مه ثرمومل اعو ،جرتادفی مهامدل مطلوبیت تص سی کهاساین فرض ا توجه به اب
 اب (۳دله )امعبطه این توضیح، را ا. بیدآ وجود میه ب در مطلوبیت وی کهست ا تیاز تغییرا بعیاتj جرت به کشورامه یابر iشخص

وه عاله ب    دستمزد زا واست که ای ا یدهاف تاثیرتحت  jکشوردر iشخص مطلوبیت (0دله )امع بقامطشود:  ر میاشکآ( 0)دله امع
خودش  (0دله )امع سیاساین فرض ا( ۳دله )اعمدر قع، ادر وورد. آ دست می هب    جرتای مهاه ی هزینهامنه   نیاکیفیت حکمر

   ) “ iکشور کنانابه س  j درکشور ناجرانسبت مه ”ختنامرتبط س به شکل ار
   

(      تر )الاز دستمزد باشی امطلوبیت ن اب 0(
ربرد مدل اکقع ادر و (۳دله )امع ترتیب، ینابه . ستاده ان دانش(    جرت )اهزینه مهی ا( منه     نی بهتر )او حکمر

که مطلوبیت  (0) دلهاط معارتبادر نتیجه،  ست.ابه کشور مقصد  مبداز کشور اجرت اتبیین مه یابر( 0دله ا)معدفی امطلوبیت تص
 بطها( که ر۳دله )امع اب ،کند گیری می زهاندا ار کشور مقصد درتر الابنی از دستمزد و کیفیت حکمراری ابرخورد دلیله ب جرافرد مه

 کنانادر کشور مقصد به س ناجرانسبت مه اب ار جرتای هزینه مهامنه و مقصد مبدانی در او کیفیت حکمر ادر دستمزده اه وتاتف
 شود. ر میاشکآ ،دهد ن میانش مبداکشور 

 
  [   

   
]   [     ]   [     ]                                   (۳)  

جمعیت بومی  نگرابی     و   j به کشور iجرت شخص انگر مهابی    که تعریف شدند، یی اوه بر متغیرهعال (۳) دلهامع در
 شود. می گیری زهاندا( 4دله )است که توسط معا j به کشور iجرت شخص ای مهاه هزینه( ۳دله )ادر مع    . هستند i کشور

                       (4                                                 )  
 و فرهنگی یی،افیاجغر یامل متغیرهاخود ش ،صلهامتغیر فین است. او مقصد  مبدا شورصله بین دو کافنگر ابی    (، 4) دلهادر مع

جمعیت نگر ابی    د. راگذ ثر میا فتهای توسعه یابه کشوره توسعه لاحی دراز کشورهارت جامه بر اه هزینه لاناک زا بوده و نیازب
 ناجرای جذب مهابر نآتر الابظرفیت نگر ابی کشور مقصد دربیشتر جمعیت بومی  شود که . فرض میستاکشور مقصد  در بومی

 ،نآبودن  تر ییناپ ست کها مبدا نی در کشوراحکمر کیفیت هم   . ردامنفی د بطهاجرت رای مهاه هزینه اب ست و در نتیجها
  دهد. یش میافزا لقوهاب جرای یک مهابر ار جرتای مهاه هزینه

                                                           
1 Ratio of Emigrants in Country j to Residents of Country i 

 و حکمرانی بهتر 

11 
 

 ست.ا ن کشورآدر  نیادهنده کیفیت حکمر نانش   و  ،i ر در کشوراری نیروی کانتظا درآمد دهنده نانش    ،(0)دله ادر مع
 اندن در یک کشور بام یابرد افرات ادهنده ترجیح  نانش   ضریب و کند یمگیری  زهاندا درآمدی ابر ار شیه مطلوبیتاح  ضریب 
مدل  یاخط جزِ نگرابیبوده و  لعهای مطامرتبط در فضاد نافرا دهنده نانش      دلهاین معادر  ست.ا خوب نیاحکمرکیفیت 

 شد.اب می
 ،شود تعریف می کند می جرتامه j کشورکه به  iطلوبیت شخص م گیری زهاندای ابردله امعین امی که ا(، هنگ0) دلهامع توجه به اب

      یاج هدلیل، ب ینابه . ندا تعریف شده j کشوردر iشخص  ورحض ساسابر  ان کلیه متغیرهآید که در آ دست می ه( ب0) دلهامع
  ست.اگرفته ر اقر( 0دله )ادر مع    یعنی  ،ربط ی ذیاخط نیز جزِ( 0دله )ادر مع

 
                       ̅̅̅̅                              (0)  

ز است ارت اعب     ،دهند ن میانش j ی کشورابر ار نیاد و کیفیت حکمرافراری انتظا درآمدی امتغیره    و    (،0دله )ادر مع
 دهنده نانش  ضریب  و کند یمگیری  زهاندا ار درآمد ییانه مطلوبیت  ضریب  .j به کشور  i شخص جرتای مهاه هزینه

ی امرتبط در فضاد نافرای است که گویامدل  یاهم جمله خط    ست. امقصد  کشور نی درای کیفیت حکمرابرد افرات اترجیح
  ست.العه امط

تصمیم دهد،  توضیح می اجر رابر مطلوبیت فرد مه ثرمومل اعو ،جرتادفی مهامدل مطلوبیت تص سی کهاساین فرض ا توجه به اب
 اب (۳دله )امعبطه این توضیح، را ا. بیدآ وجود میه ب در مطلوبیت وی کهست ا تیاز تغییرا بعیاتj جرت به کشورامه یابر iشخص

وه عاله ب    دستمزد زا واست که ای ا یدهاف تاثیرتحت  jکشوردر iشخص مطلوبیت (0دله )امع بقامطشود:  ر میاشکآ( 0)دله امع
خودش  (0دله )امع سیاساین فرض ا( ۳دله )اعمدر قع، ادر وورد. آ دست می هب    جرتای مهاه ی هزینهامنه   نیاکیفیت حکمر

   ) “ iکشور کنانابه س  j درکشور ناجرانسبت مه ”ختنامرتبط س به شکل ار
   

(      تر )الاز دستمزد باشی امطلوبیت ن اب 0(
ربرد مدل اکقع ادر و (۳دله )امع ترتیب، ینابه . ستاده ان دانش(    جرت )اهزینه مهی ا( منه     نی بهتر )او حکمر

که مطلوبیت  (0) دلهاط معارتبادر نتیجه،  ست.ابه کشور مقصد  مبداز کشور اجرت اتبیین مه یابر( 0دله ا)معدفی امطلوبیت تص
 بطها( که ر۳دله )امع اب ،کند گیری می زهاندا ار کشور مقصد درتر الابنی از دستمزد و کیفیت حکمراری ابرخورد دلیله ب جرافرد مه

 کنانادر کشور مقصد به س ناجرانسبت مه اب ار جرتای هزینه مهامنه و مقصد مبدانی در او کیفیت حکمر ادر دستمزده اه وتاتف
 شود. ر میاشکآ ،دهد ن میانش مبداکشور 

 
  [   

   
]   [     ]   [     ]                                   (۳)  

جمعیت بومی  نگرابی     و   j به کشور iجرت شخص انگر مهابی    که تعریف شدند، یی اوه بر متغیرهعال (۳) دلهامع در
 شود. می گیری زهاندا( 4دله )است که توسط معا j به کشور iجرت شخص ای مهاه هزینه( ۳دله )ادر مع    . هستند i کشور

                       (4                                                 )  
 و فرهنگی یی،افیاجغر یامل متغیرهاخود ش ،صلهامتغیر فین است. او مقصد  مبدا شورصله بین دو کافنگر ابی    (، 4) دلهادر مع

جمعیت نگر ابی    د. راگذ ثر میا فتهای توسعه یابه کشوره توسعه لاحی دراز کشورهارت جامه بر اه هزینه لاناک زا بوده و نیازب
 ناجرای جذب مهابر نآتر الابظرفیت نگر ابی کشور مقصد دربیشتر جمعیت بومی  شود که . فرض میستاکشور مقصد  در بومی

 ،نآبودن  تر ییناپ ست کها مبدا نی در کشوراحکمر کیفیت هم   . ردامنفی د بطهاجرت رای مهاه هزینه اب ست و در نتیجها
  دهد. یش میافزا لقوهاب جرای یک مهابر ار جرتای مهاه هزینه

                                                           
1 Ratio of Emigrants in Country j to Residents of Country i 

1 با مطلوبیت ناشی از دستمزد باالتر 

11 
 

 ست.ا ن کشورآدر  نیادهنده کیفیت حکمر نانش   و  ،i ر در کشوراری نیروی کانتظا درآمد دهنده نانش    ،(0)دله ادر مع
 اندن در یک کشور بام یابرد افرات ادهنده ترجیح  نانش   ضریب و کند یمگیری  زهاندا درآمدی ابر ار شیه مطلوبیتاح  ضریب 
مدل  یاخط جزِ نگرابیبوده و  لعهای مطامرتبط در فضاد نافرا دهنده نانش      دلهاین معادر  ست.ا خوب نیاحکمرکیفیت 

 شد.اب می
 ،شود تعریف می کند می جرتامه j کشورکه به  iطلوبیت شخص م گیری زهاندای ابردله امعین امی که ا(، هنگ0) دلهامع توجه به اب

      یاج هدلیل، ب ینابه . ندا تعریف شده j کشوردر iشخص  ورحض ساسابر  ان کلیه متغیرهآید که در آ دست می ه( ب0) دلهامع
  ست.اگرفته ر اقر( 0دله )ادر مع    یعنی  ،ربط ی ذیاخط نیز جزِ( 0دله )ادر مع

 
                       ̅̅̅̅                              (0)  

ز است ارت اعب     ،دهند ن میانش j ی کشورابر ار نیاد و کیفیت حکمرافراری انتظا درآمدی امتغیره    و    (،0دله )ادر مع
 دهنده نانش  ضریب  و کند یمگیری  زهاندا ار درآمد ییانه مطلوبیت  ضریب  .j به کشور  i شخص جرتای مهاه هزینه

ی امرتبط در فضاد نافرای است که گویامدل  یاهم جمله خط    ست. امقصد  کشور نی درای کیفیت حکمرابرد افرات اترجیح
  ست.العه امط

تصمیم دهد،  توضیح می اجر رابر مطلوبیت فرد مه ثرمومل اعو ،جرتادفی مهامدل مطلوبیت تص سی کهاساین فرض ا توجه به اب
 اب (۳دله )امعبطه این توضیح، را ا. بیدآ وجود میه ب در مطلوبیت وی کهست ا تیاز تغییرا بعیاتj جرت به کشورامه یابر iشخص

وه عاله ب    دستمزد زا واست که ای ا یدهاف تاثیرتحت  jکشوردر iشخص مطلوبیت (0دله )امع بقامطشود:  ر میاشکآ( 0)دله امع
خودش  (0دله )امع سیاساین فرض ا( ۳دله )اعمدر قع، ادر وورد. آ دست می هب    جرتای مهاه ی هزینهامنه   نیاکیفیت حکمر

   ) “ iکشور کنانابه س  j درکشور ناجرانسبت مه ”ختنامرتبط س به شکل ار
   

(      تر )الاز دستمزد باشی امطلوبیت ن اب 0(
ربرد مدل اکقع ادر و (۳دله )امع ترتیب، ینابه . ستاده ان دانش(    جرت )اهزینه مهی ا( منه     نی بهتر )او حکمر

که مطلوبیت  (0) دلهاط معارتبادر نتیجه،  ست.ابه کشور مقصد  مبداز کشور اجرت اتبیین مه یابر( 0دله ا)معدفی امطلوبیت تص
 بطها( که ر۳دله )امع اب ،کند گیری می زهاندا ار کشور مقصد درتر الابنی از دستمزد و کیفیت حکمراری ابرخورد دلیله ب جرافرد مه

 کنانادر کشور مقصد به س ناجرانسبت مه اب ار جرتای هزینه مهامنه و مقصد مبدانی در او کیفیت حکمر ادر دستمزده اه وتاتف
 شود. ر میاشکآ ،دهد ن میانش مبداکشور 

 
  [   

   
]   [     ]   [     ]                                   (۳)  

جمعیت بومی  نگرابی     و   j به کشور iجرت شخص انگر مهابی    که تعریف شدند، یی اوه بر متغیرهعال (۳) دلهامع در
 شود. می گیری زهاندا( 4دله )است که توسط معا j به کشور iجرت شخص ای مهاه هزینه( ۳دله )ادر مع    . هستند i کشور

                       (4                                                 )  
 و فرهنگی یی،افیاجغر یامل متغیرهاخود ش ،صلهامتغیر فین است. او مقصد  مبدا شورصله بین دو کافنگر ابی    (، 4) دلهادر مع

جمعیت نگر ابی    د. راگذ ثر میا فتهای توسعه یابه کشوره توسعه لاحی دراز کشورهارت جامه بر اه هزینه لاناک زا بوده و نیازب
 ناجرای جذب مهابر نآتر الابظرفیت نگر ابی کشور مقصد دربیشتر جمعیت بومی  شود که . فرض میستاکشور مقصد  در بومی

 ،نآبودن  تر ییناپ ست کها مبدا نی در کشوراحکمر کیفیت هم   . ردامنفی د بطهاجرت رای مهاه هزینه اب ست و در نتیجها
  دهد. یش میافزا لقوهاب جرای یک مهابر ار جرتای مهاه هزینه

                                                           
1 Ratio of Emigrants in Country j to Residents of Country i 

( نشان داده است. به این ترتیب، معادله )3( در واقع کاربرد مدل مطلوبیت تصادفی 

11 
 

 ست.ا ن کشورآدر  نیادهنده کیفیت حکمر نانش   و  ،i ر در کشوراری نیروی کانتظا درآمد دهنده نانش    ،(0)دله ادر مع
 اندن در یک کشور بام یابرد افرات ادهنده ترجیح  نانش   ضریب و کند یمگیری  زهاندا درآمدی ابر ار شیه مطلوبیتاح  ضریب 
مدل  یاخط جزِ نگرابیبوده و  لعهای مطامرتبط در فضاد نافرا دهنده نانش      دلهاین معادر  ست.ا خوب نیاحکمرکیفیت 

 شد.اب می
 ،شود تعریف می کند می جرتامه j کشورکه به  iطلوبیت شخص م گیری زهاندای ابردله امعین امی که ا(، هنگ0) دلهامع توجه به اب

      یاج هدلیل، ب ینابه . ندا تعریف شده j کشوردر iشخص  ورحض ساسابر  ان کلیه متغیرهآید که در آ دست می ه( ب0) دلهامع
  ست.اگرفته ر اقر( 0دله )ادر مع    یعنی  ،ربط ی ذیاخط نیز جزِ( 0دله )ادر مع

 
                       ̅̅̅̅                              (0)  

ز است ارت اعب     ،دهند ن میانش j ی کشورابر ار نیاد و کیفیت حکمرافراری انتظا درآمدی امتغیره    و    (،0دله )ادر مع
 دهنده نانش  ضریب  و کند یمگیری  زهاندا ار درآمد ییانه مطلوبیت  ضریب  .j به کشور  i شخص جرتای مهاه هزینه

ی امرتبط در فضاد نافرای است که گویامدل  یاهم جمله خط    ست. امقصد  کشور نی درای کیفیت حکمرابرد افرات اترجیح
  ست.العه امط

تصمیم دهد،  توضیح می اجر رابر مطلوبیت فرد مه ثرمومل اعو ،جرتادفی مهامدل مطلوبیت تص سی کهاساین فرض ا توجه به اب
 اب (۳دله )امعبطه این توضیح، را ا. بیدآ وجود میه ب در مطلوبیت وی کهست ا تیاز تغییرا بعیاتj جرت به کشورامه یابر iشخص

وه عاله ب    دستمزد زا واست که ای ا یدهاف تاثیرتحت  jکشوردر iشخص مطلوبیت (0دله )امع بقامطشود:  ر میاشکآ( 0)دله امع
خودش  (0دله )امع سیاساین فرض ا( ۳دله )اعمدر قع، ادر وورد. آ دست می هب    جرتای مهاه ی هزینهامنه   نیاکیفیت حکمر

   ) “ iکشور کنانابه س  j درکشور ناجرانسبت مه ”ختنامرتبط س به شکل ار
   

(      تر )الاز دستمزد باشی امطلوبیت ن اب 0(
ربرد مدل اکقع ادر و (۳دله )امع ترتیب، ینابه . ستاده ان دانش(    جرت )اهزینه مهی ا( منه     نی بهتر )او حکمر

که مطلوبیت  (0) دلهاط معارتبادر نتیجه،  ست.ابه کشور مقصد  مبداز کشور اجرت اتبیین مه یابر( 0دله ا)معدفی امطلوبیت تص
 بطها( که ر۳دله )امع اب ،کند گیری می زهاندا ار کشور مقصد درتر الابنی از دستمزد و کیفیت حکمراری ابرخورد دلیله ب جرافرد مه

 کنانادر کشور مقصد به س ناجرانسبت مه اب ار جرتای هزینه مهامنه و مقصد مبدانی در او کیفیت حکمر ادر دستمزده اه وتاتف
 شود. ر میاشکآ ،دهد ن میانش مبداکشور 

 
  [   

   
]   [     ]   [     ]                                   (۳)  

جمعیت بومی  نگرابی     و   j به کشور iجرت شخص انگر مهابی    که تعریف شدند، یی اوه بر متغیرهعال (۳) دلهامع در
 شود. می گیری زهاندا( 4دله )است که توسط معا j به کشور iجرت شخص ای مهاه هزینه( ۳دله )ادر مع    . هستند i کشور

                       (4                                                 )  
 و فرهنگی یی،افیاجغر یامل متغیرهاخود ش ،صلهامتغیر فین است. او مقصد  مبدا شورصله بین دو کافنگر ابی    (، 4) دلهادر مع

جمعیت نگر ابی    د. راگذ ثر میا فتهای توسعه یابه کشوره توسعه لاحی دراز کشورهارت جامه بر اه هزینه لاناک زا بوده و نیازب
 ناجرای جذب مهابر نآتر الابظرفیت نگر ابی کشور مقصد دربیشتر جمعیت بومی  شود که . فرض میستاکشور مقصد  در بومی

 ،نآبودن  تر ییناپ ست کها مبدا نی در کشوراحکمر کیفیت هم   . ردامنفی د بطهاجرت رای مهاه هزینه اب ست و در نتیجها
  دهد. یش میافزا لقوهاب جرای یک مهابر ار جرتای مهاه هزینه

                                                           
1 Ratio of Emigrants in Country j to Residents of Country i 

مهاجرت )
)معادله 2( برای تبیین مهاجرت از کشور مبدا به کشور مقصد است. در نتیجه، ارتباط معادله )2( 
که مطلوبیت فرد مهاجر به دلیل برخورداری از دستمزد و کیفیت حکمرانی باالتر در کشور مقصد 
با معادله )3( که رابطه تفاوت ها در دستمزدها و کیفیت حکمرانی در مبدا  اندازه گیری می کند،  را 
با نسبت مهاجران در کشور مقصد به ساکنان کشور مبدا نشان  و مقصد منهای هزینه مهاجرت را 

می دهد، آشکار می شود.

11 
 

 ست.ا ن کشورآدر  نیادهنده کیفیت حکمر نانش   و  ،i ر در کشوراری نیروی کانتظا درآمد دهنده نانش    ،(0)دله ادر مع
 اندن در یک کشور بام یابرد افرات ادهنده ترجیح  نانش   ضریب و کند یمگیری  زهاندا درآمدی ابر ار شیه مطلوبیتاح  ضریب 
مدل  یاخط جزِ نگرابیبوده و  لعهای مطامرتبط در فضاد نافرا دهنده نانش      دلهاین معادر  ست.ا خوب نیاحکمرکیفیت 

 شد.اب می
 ،شود تعریف می کند می جرتامه j کشورکه به  iطلوبیت شخص م گیری زهاندای ابردله امعین امی که ا(، هنگ0) دلهامع توجه به اب

      یاج هدلیل، ب ینابه . ندا تعریف شده j کشوردر iشخص  ورحض ساسابر  ان کلیه متغیرهآید که در آ دست می ه( ب0) دلهامع
  ست.اگرفته ر اقر( 0دله )ادر مع    یعنی  ،ربط ی ذیاخط نیز جزِ( 0دله )ادر مع

 
                       ̅̅̅̅                              (0)  

ز است ارت اعب     ،دهند ن میانش j ی کشورابر ار نیاد و کیفیت حکمرافراری انتظا درآمدی امتغیره    و    (،0دله )ادر مع
 دهنده نانش  ضریب  و کند یمگیری  زهاندا ار درآمد ییانه مطلوبیت  ضریب  .j به کشور  i شخص جرتای مهاه هزینه

ی امرتبط در فضاد نافرای است که گویامدل  یاهم جمله خط    ست. امقصد  کشور نی درای کیفیت حکمرابرد افرات اترجیح
  ست.العه امط

تصمیم دهد،  توضیح می اجر رابر مطلوبیت فرد مه ثرمومل اعو ،جرتادفی مهامدل مطلوبیت تص سی کهاساین فرض ا توجه به اب
 اب (۳دله )امعبطه این توضیح، را ا. بیدآ وجود میه ب در مطلوبیت وی کهست ا تیاز تغییرا بعیاتj جرت به کشورامه یابر iشخص

وه عاله ب    دستمزد زا واست که ای ا یدهاف تاثیرتحت  jکشوردر iشخص مطلوبیت (0دله )امع بقامطشود:  ر میاشکآ( 0)دله امع
خودش  (0دله )امع سیاساین فرض ا( ۳دله )اعمدر قع، ادر وورد. آ دست می هب    جرتای مهاه ی هزینهامنه   نیاکیفیت حکمر

   ) “ iکشور کنانابه س  j درکشور ناجرانسبت مه ”ختنامرتبط س به شکل ار
   

(      تر )الاز دستمزد باشی امطلوبیت ن اب 0(
ربرد مدل اکقع ادر و (۳دله )امع ترتیب، ینابه . ستاده ان دانش(    جرت )اهزینه مهی ا( منه     نی بهتر )او حکمر

که مطلوبیت  (0) دلهاط معارتبادر نتیجه،  ست.ابه کشور مقصد  مبداز کشور اجرت اتبیین مه یابر( 0دله ا)معدفی امطلوبیت تص
 بطها( که ر۳دله )امع اب ،کند گیری می زهاندا ار کشور مقصد درتر الابنی از دستمزد و کیفیت حکمراری ابرخورد دلیله ب جرافرد مه

 کنانادر کشور مقصد به س ناجرانسبت مه اب ار جرتای هزینه مهامنه و مقصد مبدانی در او کیفیت حکمر ادر دستمزده اه وتاتف
 شود. ر میاشکآ ،دهد ن میانش مبداکشور 

 
  [   

   
]   [     ]   [     ]                                   (۳)  

جمعیت بومی  نگرابی     و   j به کشور iجرت شخص انگر مهابی    که تعریف شدند، یی اوه بر متغیرهعال (۳) دلهامع در
 شود. می گیری زهاندا( 4دله )است که توسط معا j به کشور iجرت شخص ای مهاه هزینه( ۳دله )ادر مع    . هستند i کشور

                       (4                                                 )  
 و فرهنگی یی،افیاجغر یامل متغیرهاخود ش ،صلهامتغیر فین است. او مقصد  مبدا شورصله بین دو کافنگر ابی    (، 4) دلهادر مع

جمعیت نگر ابی    د. راگذ ثر میا فتهای توسعه یابه کشوره توسعه لاحی دراز کشورهارت جامه بر اه هزینه لاناک زا بوده و نیازب
 ناجرای جذب مهابر نآتر الابظرفیت نگر ابی کشور مقصد دربیشتر جمعیت بومی  شود که . فرض میستاکشور مقصد  در بومی

 ،نآبودن  تر ییناپ ست کها مبدا نی در کشوراحکمر کیفیت هم   . ردامنفی د بطهاجرت رای مهاه هزینه اب ست و در نتیجها
  دهد. یش میافزا لقوهاب جرای یک مهابر ار جرتای مهاه هزینه

                                                           
1 Ratio of Emigrants in Country j to Residents of Country i 

                                           )3(
 بیانگر مهاجرت شخص i به کشور j  و 
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 ست.ا ن کشورآدر  نیادهنده کیفیت حکمر نانش   و  ،i ر در کشوراری نیروی کانتظا درآمد دهنده نانش    ،(0)دله ادر مع
 اندن در یک کشور بام یابرد افرات ادهنده ترجیح  نانش   ضریب و کند یمگیری  زهاندا درآمدی ابر ار شیه مطلوبیتاح  ضریب 
مدل  یاخط جزِ نگرابیبوده و  لعهای مطامرتبط در فضاد نافرا دهنده نانش      دلهاین معادر  ست.ا خوب نیاحکمرکیفیت 

 شد.اب می
 ،شود تعریف می کند می جرتامه j کشورکه به  iطلوبیت شخص م گیری زهاندای ابردله امعین امی که ا(، هنگ0) دلهامع توجه به اب

      یاج هدلیل، ب ینابه . ندا تعریف شده j کشوردر iشخص  ورحض ساسابر  ان کلیه متغیرهآید که در آ دست می ه( ب0) دلهامع
  ست.اگرفته ر اقر( 0دله )ادر مع    یعنی  ،ربط ی ذیاخط نیز جزِ( 0دله )ادر مع

 
                       ̅̅̅̅                              (0)  

ز است ارت اعب     ،دهند ن میانش j ی کشورابر ار نیاد و کیفیت حکمرافراری انتظا درآمدی امتغیره    و    (،0دله )ادر مع
 دهنده نانش  ضریب  و کند یمگیری  زهاندا ار درآمد ییانه مطلوبیت  ضریب  .j به کشور  i شخص جرتای مهاه هزینه

ی امرتبط در فضاد نافرای است که گویامدل  یاهم جمله خط    ست. امقصد  کشور نی درای کیفیت حکمرابرد افرات اترجیح
  ست.العه امط

تصمیم دهد،  توضیح می اجر رابر مطلوبیت فرد مه ثرمومل اعو ،جرتادفی مهامدل مطلوبیت تص سی کهاساین فرض ا توجه به اب
 اب (۳دله )امعبطه این توضیح، را ا. بیدآ وجود میه ب در مطلوبیت وی کهست ا تیاز تغییرا بعیاتj جرت به کشورامه یابر iشخص

وه عاله ب    دستمزد زا واست که ای ا یدهاف تاثیرتحت  jکشوردر iشخص مطلوبیت (0دله )امع بقامطشود:  ر میاشکآ( 0)دله امع
خودش  (0دله )امع سیاساین فرض ا( ۳دله )اعمدر قع، ادر وورد. آ دست می هب    جرتای مهاه ی هزینهامنه   نیاکیفیت حکمر

   ) “ iکشور کنانابه س  j درکشور ناجرانسبت مه ”ختنامرتبط س به شکل ار
   

(      تر )الاز دستمزد باشی امطلوبیت ن اب 0(
ربرد مدل اکقع ادر و (۳دله )امع ترتیب، ینابه . ستاده ان دانش(    جرت )اهزینه مهی ا( منه     نی بهتر )او حکمر

که مطلوبیت  (0) دلهاط معارتبادر نتیجه،  ست.ابه کشور مقصد  مبداز کشور اجرت اتبیین مه یابر( 0دله ا)معدفی امطلوبیت تص
 بطها( که ر۳دله )امع اب ،کند گیری می زهاندا ار کشور مقصد درتر الابنی از دستمزد و کیفیت حکمراری ابرخورد دلیله ب جرافرد مه

 کنانادر کشور مقصد به س ناجرانسبت مه اب ار جرتای هزینه مهامنه و مقصد مبدانی در او کیفیت حکمر ادر دستمزده اه وتاتف
 شود. ر میاشکآ ،دهد ن میانش مبداکشور 

 
  [   

   
]   [     ]   [     ]                                   (۳)  

جمعیت بومی  نگرابی     و   j به کشور iجرت شخص انگر مهابی    که تعریف شدند، یی اوه بر متغیرهعال (۳) دلهامع در
 شود. می گیری زهاندا( 4دله )است که توسط معا j به کشور iجرت شخص ای مهاه هزینه( ۳دله )ادر مع    . هستند i کشور

                       (4                                                 )  
 و فرهنگی یی،افیاجغر یامل متغیرهاخود ش ،صلهامتغیر فین است. او مقصد  مبدا شورصله بین دو کافنگر ابی    (، 4) دلهادر مع

جمعیت نگر ابی    د. راگذ ثر میا فتهای توسعه یابه کشوره توسعه لاحی دراز کشورهارت جامه بر اه هزینه لاناک زا بوده و نیازب
 ناجرای جذب مهابر نآتر الابظرفیت نگر ابی کشور مقصد دربیشتر جمعیت بومی  شود که . فرض میستاکشور مقصد  در بومی

 ،نآبودن  تر ییناپ ست کها مبدا نی در کشوراحکمر کیفیت هم   . ردامنفی د بطهاجرت رای مهاه هزینه اب ست و در نتیجها
  دهد. یش میافزا لقوهاب جرای یک مهابر ار جرتای مهاه هزینه

                                                           
1 Ratio of Emigrants in Country j to Residents of Country i 

در معادله )3( عالوه بر متغیرهایی که تعریف شدند، 
 در معادله )3( هزینه های مهاجرت شخص i به کشور 
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 ست.ا ن کشورآدر  نیادهنده کیفیت حکمر نانش   و  ،i ر در کشوراری نیروی کانتظا درآمد دهنده نانش    ،(0)دله ادر مع
 اندن در یک کشور بام یابرد افرات ادهنده ترجیح  نانش   ضریب و کند یمگیری  زهاندا درآمدی ابر ار شیه مطلوبیتاح  ضریب 
مدل  یاخط جزِ نگرابیبوده و  لعهای مطامرتبط در فضاد نافرا دهنده نانش      دلهاین معادر  ست.ا خوب نیاحکمرکیفیت 

 شد.اب می
 ،شود تعریف می کند می جرتامه j کشورکه به  iطلوبیت شخص م گیری زهاندای ابردله امعین امی که ا(، هنگ0) دلهامع توجه به اب

      یاج هدلیل، ب ینابه . ندا تعریف شده j کشوردر iشخص  ورحض ساسابر  ان کلیه متغیرهآید که در آ دست می ه( ب0) دلهامع
  ست.اگرفته ر اقر( 0دله )ادر مع    یعنی  ،ربط ی ذیاخط نیز جزِ( 0دله )ادر مع

 
                       ̅̅̅̅                              (0)  

ز است ارت اعب     ،دهند ن میانش j ی کشورابر ار نیاد و کیفیت حکمرافراری انتظا درآمدی امتغیره    و    (،0دله )ادر مع
 دهنده نانش  ضریب  و کند یمگیری  زهاندا ار درآمد ییانه مطلوبیت  ضریب  .j به کشور  i شخص جرتای مهاه هزینه

ی امرتبط در فضاد نافرای است که گویامدل  یاهم جمله خط    ست. امقصد  کشور نی درای کیفیت حکمرابرد افرات اترجیح
  ست.العه امط

تصمیم دهد،  توضیح می اجر رابر مطلوبیت فرد مه ثرمومل اعو ،جرتادفی مهامدل مطلوبیت تص سی کهاساین فرض ا توجه به اب
 اب (۳دله )امعبطه این توضیح، را ا. بیدآ وجود میه ب در مطلوبیت وی کهست ا تیاز تغییرا بعیاتj جرت به کشورامه یابر iشخص

وه عاله ب    دستمزد زا واست که ای ا یدهاف تاثیرتحت  jکشوردر iشخص مطلوبیت (0دله )امع بقامطشود:  ر میاشکآ( 0)دله امع
خودش  (0دله )امع سیاساین فرض ا( ۳دله )اعمدر قع، ادر وورد. آ دست می هب    جرتای مهاه ی هزینهامنه   نیاکیفیت حکمر

   ) “ iکشور کنانابه س  j درکشور ناجرانسبت مه ”ختنامرتبط س به شکل ار
   

(      تر )الاز دستمزد باشی امطلوبیت ن اب 0(
ربرد مدل اکقع ادر و (۳دله )امع ترتیب، ینابه . ستاده ان دانش(    جرت )اهزینه مهی ا( منه     نی بهتر )او حکمر

که مطلوبیت  (0) دلهاط معارتبادر نتیجه،  ست.ابه کشور مقصد  مبداز کشور اجرت اتبیین مه یابر( 0دله ا)معدفی امطلوبیت تص
 بطها( که ر۳دله )امع اب ،کند گیری می زهاندا ار کشور مقصد درتر الابنی از دستمزد و کیفیت حکمراری ابرخورد دلیله ب جرافرد مه

 کنانادر کشور مقصد به س ناجرانسبت مه اب ار جرتای هزینه مهامنه و مقصد مبدانی در او کیفیت حکمر ادر دستمزده اه وتاتف
 شود. ر میاشکآ ،دهد ن میانش مبداکشور 

 
  [   

   
]   [     ]   [     ]                                   (۳)  

جمعیت بومی  نگرابی     و   j به کشور iجرت شخص انگر مهابی    که تعریف شدند، یی اوه بر متغیرهعال (۳) دلهامع در
 شود. می گیری زهاندا( 4دله )است که توسط معا j به کشور iجرت شخص ای مهاه هزینه( ۳دله )ادر مع    . هستند i کشور

                       (4                                                 )  
 و فرهنگی یی،افیاجغر یامل متغیرهاخود ش ،صلهامتغیر فین است. او مقصد  مبدا شورصله بین دو کافنگر ابی    (، 4) دلهادر مع

جمعیت نگر ابی    د. راگذ ثر میا فتهای توسعه یابه کشوره توسعه لاحی دراز کشورهارت جامه بر اه هزینه لاناک زا بوده و نیازب
 ناجرای جذب مهابر نآتر الابظرفیت نگر ابی کشور مقصد دربیشتر جمعیت بومی  شود که . فرض میستاکشور مقصد  در بومی

 ،نآبودن  تر ییناپ ست کها مبدا نی در کشوراحکمر کیفیت هم   . ردامنفی د بطهاجرت رای مهاه هزینه اب ست و در نتیجها
  دهد. یش میافزا لقوهاب جرای یک مهابر ار جرتای مهاه هزینه

                                                           
1 Ratio of Emigrants in Country j to Residents of Country i 

 بیانگر جمعیت بومی کشور i هستند. 
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 ست.ا ن کشورآدر  نیادهنده کیفیت حکمر نانش   و  ،i ر در کشوراری نیروی کانتظا درآمد دهنده نانش    ،(0)دله ادر مع
 اندن در یک کشور بام یابرد افرات ادهنده ترجیح  نانش   ضریب و کند یمگیری  زهاندا درآمدی ابر ار شیه مطلوبیتاح  ضریب 
مدل  یاخط جزِ نگرابیبوده و  لعهای مطامرتبط در فضاد نافرا دهنده نانش      دلهاین معادر  ست.ا خوب نیاحکمرکیفیت 

 شد.اب می
 ،شود تعریف می کند می جرتامه j کشورکه به  iطلوبیت شخص م گیری زهاندای ابردله امعین امی که ا(، هنگ0) دلهامع توجه به اب

      یاج هدلیل، ب ینابه . ندا تعریف شده j کشوردر iشخص  ورحض ساسابر  ان کلیه متغیرهآید که در آ دست می ه( ب0) دلهامع
  ست.اگرفته ر اقر( 0دله )ادر مع    یعنی  ،ربط ی ذیاخط نیز جزِ( 0دله )ادر مع

 
                       ̅̅̅̅                              (0)  

ز است ارت اعب     ،دهند ن میانش j ی کشورابر ار نیاد و کیفیت حکمرافراری انتظا درآمدی امتغیره    و    (،0دله )ادر مع
 دهنده نانش  ضریب  و کند یمگیری  زهاندا ار درآمد ییانه مطلوبیت  ضریب  .j به کشور  i شخص جرتای مهاه هزینه

ی امرتبط در فضاد نافرای است که گویامدل  یاهم جمله خط    ست. امقصد  کشور نی درای کیفیت حکمرابرد افرات اترجیح
  ست.العه امط

تصمیم دهد،  توضیح می اجر رابر مطلوبیت فرد مه ثرمومل اعو ،جرتادفی مهامدل مطلوبیت تص سی کهاساین فرض ا توجه به اب
 اب (۳دله )امعبطه این توضیح، را ا. بیدآ وجود میه ب در مطلوبیت وی کهست ا تیاز تغییرا بعیاتj جرت به کشورامه یابر iشخص

وه عاله ب    دستمزد زا واست که ای ا یدهاف تاثیرتحت  jکشوردر iشخص مطلوبیت (0دله )امع بقامطشود:  ر میاشکآ( 0)دله امع
خودش  (0دله )امع سیاساین فرض ا( ۳دله )اعمدر قع، ادر وورد. آ دست می هب    جرتای مهاه ی هزینهامنه   نیاکیفیت حکمر

   ) “ iکشور کنانابه س  j درکشور ناجرانسبت مه ”ختنامرتبط س به شکل ار
   

(      تر )الاز دستمزد باشی امطلوبیت ن اب 0(
ربرد مدل اکقع ادر و (۳دله )امع ترتیب، ینابه . ستاده ان دانش(    جرت )اهزینه مهی ا( منه     نی بهتر )او حکمر

که مطلوبیت  (0) دلهاط معارتبادر نتیجه،  ست.ابه کشور مقصد  مبداز کشور اجرت اتبیین مه یابر( 0دله ا)معدفی امطلوبیت تص
 بطها( که ر۳دله )امع اب ،کند گیری می زهاندا ار کشور مقصد درتر الابنی از دستمزد و کیفیت حکمراری ابرخورد دلیله ب جرافرد مه

 کنانادر کشور مقصد به س ناجرانسبت مه اب ار جرتای هزینه مهامنه و مقصد مبدانی در او کیفیت حکمر ادر دستمزده اه وتاتف
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                       ̅̅̅̅                              (0)  
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1 Ratio of Emigrants in Country j to Residents of Country i 

با هزینه های مهاجرت رابطه منفی دارد. 
آن، هزینه های مهاجرت را برای یک مهاجر بالقوه افزایش می دهد. 

با توجه به این مالحظات، از جایگذاری معادله )4( در معادله )3(، معادله )5( به دست می آید که 
برای اندازه گیری مهاجرت بین کشور i و کشور j استفاده شده و بر این اساس می توان میزان مهاجرت 

دانش آموختگان از یک کشور درحال توسعه نوعی را به یک کشور توسعه یافته نوعی برآورد کرد. 
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 بینجرت امه گیری زهاندا یابر ید کهآ دست می هب( 2دله )امع ،(۳دله )ا( در مع4دله )اری معاگذیاز جا، تاحظمال این توجه به اب
 به ارنوعی توسعه  لاحکشور دریک  زا آموختگان دانشجرت امه نامیزن اتو می ساسان یا ده شده و براستفا  jکشور و  کشور
  کرد. وردآبر نوعی فتهای توسعه کشوریک 

       (     )      (                                   (2)  
ید اب ،منظور ینابه  .گردد می صورت ،(PCA) «صلیای اهلفهموتحلیل »روش ز ا    و     دو متغیر وردآبر ست کهان ذکر ایاش

مقصد ی اهکشورو  توسعه( لادرح) مبدای اکشورهگروه  دوهر  در نیاکیفیت حکمرگیری  زهاندای ابر ترکیبی یخصاش یک
 نیز اینجاکه گفته شد، در طور  ناهم ست.امده آله ا( مق0در پیوست ) خص ترکیبیاین شاخت اس نحوه خته شود.اس ،فته(ای )توسعه
 .ستاکشور مقصد دهنده جمعیت بومی در نانش     و  مبدانگر جمعیت بومی در کشور ابی     

ین مدل ا یاهیب متغیراضر وردآی برادسترس بر در یاه دهاکه د انجآز ا .دهد ن میانش ار پژوهشمدل رگرسیونی  (6) دلهامع
  0ست.اده شده استفا ی تخمیناسیون مقطعی برگرز راهستند،  0992 و 0222 نیازم مربوط به دو مقطع

                                 γ                                      
                                                                       

(6) 
 کشوره ب i عیتوسعه نو لاحدر ز کشورا 0آموختگان دانشجرت امه دهنده نانش بوده و بستهامتغیر و         ،(6دله )ادر مع
 و مقصد مبدابین  ف دستمزدیاشکی توضیحی مدل، ان متغیرهاعنوبه به و اطور مشبه  ست.ا t نیازم در مقطع jنوعی فتهای توسعه

 آموختگان دانشجرت ابر مه یمثبت تاثیری اراد (         ) فتهای ی توسعهاهنی درکشوراو کیفیت حکمر ۳(          )
ی مدل اهیر متغیراس .دهد خبر می جرتاین مهابر  منفیثر ا زا(             ) مبدا یاهکشوردرنی او کیفیت حکمر هستند

 صلۀاف ملای، شا صلهای فایرهمتغ و (      ) مقصد جمعیت کشور و (      ) مبداجمعیت کشور  یامتغیره ملاش
 انهآ ن مشترکازب ( و               و مقصد ) مبدا ریاستعماط ارتبا ،(       ) مقصدو  مبدا ییافیاجغر

ی ابر ،   اب مقصدکشور جمعیت  یا، بر   اب مبداکشور  ی جمعیتابر انهآیب اضر ، کههستند                  ))
دله امع یاخط جزِنیز      . ندا ده شدهان دانش    ان مشترک بازبی ابر و    اری باستعمات اطارتبای ابر ،   ای بافیاصله جغراف

 ست.ا رگرسیون
کشور  40 ی توضیحیای مربوط به متغیرهاه دهادز اده استفا ابکه  شود وری میآدای مدلین اورد آی درک بهتر نحوه برابر
 ،(j کشور نوعی ناعنوه ب) ییآمریکایی و اروپافته منتخب ای کشور توسعه 0۱ و(  i ن کشور نوعیاعنوه بمنتخب ) توسعه لاحدر
در جدول  ی توضیحیایب همه متغیرهایر ضرداو مق اه وردآرین بایج انت شود. ورد میآبر 0992و  0222مقطع ی دو ا( بر6دله )امع
تحت  ،(6دله )اطرف چپ مع در به مقصد مبدای اهز کشورا آموختگان دانش جرتاس، نرخ مهاساین ابر  ند.ا ورده شدهآ( 02)

ن اتو می ،ین روشا اب .دله هستنداست معادر طرف ر الخ،و  اهنی، نرخ دستمزدانند کیفیت حکمرام مدل توضیحی یامتغیره تاثیر
ی تخمین ابر فتهای ی توسعهاتوسعه به کشوره لاحدر یاهکشور د مورد نظراز تعدا آموختگان دانشجرت ای مربوط به مهاه دهادز ا

 کرد. ده استفا مدل رگرسیونی

                                                           
 03 به مبدا کشور 591 از نبهاج دو جرتامه سهم که بوده است Docquier( 2006های ) دهاد مجموعههای مورد استفاده در این خصوص،  منبع داده1

 محاسبه کرده است. 5993 و 2333 در تحصیلی سطح و جنسیت تفکیک به( را  )OECDدی و توسعهاقتصاری ان همکازماسعضو  کشور
برخورداری مهاجران از تحصیالت دانشگاهی بوده است. «آموخته مهاجران دانش» ی تعریفاک برمالدر این مطالعه، 2
ست، اتوسعه  الحای دربه در کشورهاز سهم مشافته بیشتر ای ی توسعهاغل در کشورهار شانه نیروی کاخلی سرالص داخاینکه سهم تولید ناتوجه به  اب3
در نظر ٪ 13توسعه  لاحای دری کشورهاو بر٪ ۰3فته ای ی توسعهای کشورهاین سهم برالعه این مطادر  ()OECD, 2015; Guerriero, 2012 د بهاستنا اب

منبع  زا 5993 و 2333 یاه لاس یابر (deA eDo eDos e Drep PDGغل )افرد ش هر یازا به خلیاد لصاخان تولید یاه دهاست. داگرفته شده 
 .ندا گرفته شده (World Development Indicators) «نیاجه نکاب یاه خصاش»

      )5(
 از روش »تحلیل مولفه های اصلی« )PCA(، صورت 
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 آموختگان دانشجرت ابر مه یمثبت تاثیری اراد (         ) فتهای ی توسعهاهنی درکشوراو کیفیت حکمر ۳(          )
ی مدل اهیر متغیراس .دهد خبر می جرتاین مهابر  منفیثر ا زا(             ) مبدا یاهکشوردرنی او کیفیت حکمر هستند

 صلۀاف ملای، شا صلهای فایرهمتغ و (      ) مقصد جمعیت کشور و (      ) مبداجمعیت کشور  یامتغیره ملاش
 انهآ ن مشترکازب ( و               و مقصد ) مبدا ریاستعماط ارتبا ،(       ) مقصدو  مبدا ییافیاجغر

ی ابر ،   اب مقصدکشور جمعیت  یا، بر   اب مبداکشور  ی جمعیتابر انهآیب اضر ، کههستند                  ))
دله امع یاخط جزِنیز      . ندا ده شدهان دانش    ان مشترک بازبی ابر و    اری باستعمات اطارتبای ابر ،   ای بافیاصله جغراف

 ست.ا رگرسیون
کشور  40 ی توضیحیای مربوط به متغیرهاه دهادز اده استفا ابکه  شود وری میآدای مدلین اورد آی درک بهتر نحوه برابر
 ،(j کشور نوعی ناعنوه ب) ییآمریکایی و اروپافته منتخب ای کشور توسعه 0۱ و(  i ن کشور نوعیاعنوه بمنتخب ) توسعه لاحدر
در جدول  ی توضیحیایب همه متغیرهایر ضرداو مق اه وردآرین بایج انت شود. ورد میآبر 0992و  0222مقطع ی دو ا( بر6دله )امع
تحت  ،(6دله )اطرف چپ مع در به مقصد مبدای اهز کشورا آموختگان دانش جرتاس، نرخ مهاساین ابر  ند.ا ورده شدهآ( 02)

ن اتو می ،ین روشا اب .دله هستنداست معادر طرف ر الخ،و  اهنی، نرخ دستمزدانند کیفیت حکمرام مدل توضیحی یامتغیره تاثیر
ی تخمین ابر فتهای ی توسعهاتوسعه به کشوره لاحدر یاهکشور د مورد نظراز تعدا آموختگان دانشجرت ای مربوط به مهاه دهادز ا

 کرد. ده استفا مدل رگرسیونی

                                                           
 03 به مبدا کشور 591 از نبهاج دو جرتامه سهم که بوده است Docquier( 2006های ) دهاد مجموعههای مورد استفاده در این خصوص،  منبع داده1

 محاسبه کرده است. 5993 و 2333 در تحصیلی سطح و جنسیت تفکیک به( را  )OECDدی و توسعهاقتصاری ان همکازماسعضو  کشور
برخورداری مهاجران از تحصیالت دانشگاهی بوده است. «آموخته مهاجران دانش» ی تعریفاک برمالدر این مطالعه، 2
ست، اتوسعه  الحای دربه در کشورهاز سهم مشافته بیشتر ای ی توسعهاغل در کشورهار شانه نیروی کاخلی سرالص داخاینکه سهم تولید ناتوجه به  اب3
در نظر ٪ 13توسعه  لاحای دری کشورهاو بر٪ ۰3فته ای ی توسعهای کشورهاین سهم برالعه این مطادر  ()OECD, 2015; Guerriero, 2012 د بهاستنا اب

منبع  زا 5993 و 2333 یاه لاس یابر (deA eDo eDos e Drep PDGغل )افرد ش هر یازا به خلیاد لصاخان تولید یاه دهاست. داگرفته شده 
 .ندا گرفته شده (World Development Indicators) «نیاجه نکاب یاه خصاش»

شایان ذکر است که برآورد دو متغیر 
1. Ratio of Emigrants in Country j to Residents of Country i
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می گردد. به این منظور، باید یک شاخصی ترکیبی برای اندازه گیری کیفیت حکمرانی در هر دو گروه 
این  ساخت  نحوه  شود.  ساخته  )توسعه یافته(،  مقصد  کشورهای  و  )درحال توسعه(  مبدا  کشورهای 
 بیانگر 
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شاخص ترکیبی در پیوست )2( مقاله آمده است. همان طور که گفته شد، در اینجا نیز 
 نشان دهنده جمعیت بومی درکشور مقصد است.

11 
 

 بینجرت امه گیری زهاندا یابر ید کهآ دست می هب( 2دله )امع ،(۳دله )ا( در مع4دله )اری معاگذیاز جا، تاحظمال این توجه به اب
 به ارنوعی توسعه  لاحکشور دریک  زا آموختگان دانشجرت امه نامیزن اتو می ساسان یا ده شده و براستفا  jکشور و  کشور
  کرد. وردآبر نوعی فتهای توسعه کشوریک 

       (     )      (                                   (2)  
ید اب ،منظور ینابه  .گردد می صورت ،(PCA) «صلیای اهلفهموتحلیل »روش ز ا    و     دو متغیر وردآبر ست کهان ذکر ایاش

مقصد ی اهکشورو  توسعه( لادرح) مبدای اکشورهگروه  دوهر  در نیاکیفیت حکمرگیری  زهاندای ابر ترکیبی یخصاش یک
 نیز اینجاکه گفته شد، در طور  ناهم ست.امده آله ا( مق0در پیوست ) خص ترکیبیاین شاخت اس نحوه خته شود.اس ،فته(ای )توسعه
 .ستاکشور مقصد دهنده جمعیت بومی در نانش     و  مبدانگر جمعیت بومی در کشور ابی     

ین مدل ا یاهیب متغیراضر وردآی برادسترس بر در یاه دهاکه د انجآز ا .دهد ن میانش ار پژوهشمدل رگرسیونی  (6) دلهامع
  0ست.اده شده استفا ی تخمیناسیون مقطعی برگرز راهستند،  0992 و 0222 نیازم مربوط به دو مقطع

                                 γ                                      
                                                                       

(6) 
 کشوره ب i عیتوسعه نو لاحدر ز کشورا 0آموختگان دانشجرت امه دهنده نانش بوده و بستهامتغیر و         ،(6دله )ادر مع
 و مقصد مبدابین  ف دستمزدیاشکی توضیحی مدل، ان متغیرهاعنوبه به و اطور مشبه  ست.ا t نیازم در مقطع jنوعی فتهای توسعه

 آموختگان دانشجرت ابر مه یمثبت تاثیری اراد (         ) فتهای ی توسعهاهنی درکشوراو کیفیت حکمر ۳(          )
ی مدل اهیر متغیراس .دهد خبر می جرتاین مهابر  منفیثر ا زا(             ) مبدا یاهکشوردرنی او کیفیت حکمر هستند

 صلۀاف ملای، شا صلهای فایرهمتغ و (      ) مقصد جمعیت کشور و (      ) مبداجمعیت کشور  یامتغیره ملاش
 انهآ ن مشترکازب ( و               و مقصد ) مبدا ریاستعماط ارتبا ،(       ) مقصدو  مبدا ییافیاجغر

ی ابر ،   اب مقصدکشور جمعیت  یا، بر   اب مبداکشور  ی جمعیتابر انهآیب اضر ، کههستند                  ))
دله امع یاخط جزِنیز      . ندا ده شدهان دانش    ان مشترک بازبی ابر و    اری باستعمات اطارتبای ابر ،   ای بافیاصله جغراف

 ست.ا رگرسیون
کشور  40 ی توضیحیای مربوط به متغیرهاه دهادز اده استفا ابکه  شود وری میآدای مدلین اورد آی درک بهتر نحوه برابر
 ،(j کشور نوعی ناعنوه ب) ییآمریکایی و اروپافته منتخب ای کشور توسعه 0۱ و(  i ن کشور نوعیاعنوه بمنتخب ) توسعه لاحدر
در جدول  ی توضیحیایب همه متغیرهایر ضرداو مق اه وردآرین بایج انت شود. ورد میآبر 0992و  0222مقطع ی دو ا( بر6دله )امع
تحت  ،(6دله )اطرف چپ مع در به مقصد مبدای اهز کشورا آموختگان دانش جرتاس، نرخ مهاساین ابر  ند.ا ورده شدهآ( 02)

ن اتو می ،ین روشا اب .دله هستنداست معادر طرف ر الخ،و  اهنی، نرخ دستمزدانند کیفیت حکمرام مدل توضیحی یامتغیره تاثیر
ی تخمین ابر فتهای ی توسعهاتوسعه به کشوره لاحدر یاهکشور د مورد نظراز تعدا آموختگان دانشجرت ای مربوط به مهاه دهادز ا

 کرد. ده استفا مدل رگرسیونی

                                                           
 03 به مبدا کشور 591 از نبهاج دو جرتامه سهم که بوده است Docquier( 2006های ) دهاد مجموعههای مورد استفاده در این خصوص،  منبع داده1

 محاسبه کرده است. 5993 و 2333 در تحصیلی سطح و جنسیت تفکیک به( را  )OECDدی و توسعهاقتصاری ان همکازماسعضو  کشور
برخورداری مهاجران از تحصیالت دانشگاهی بوده است. «آموخته مهاجران دانش» ی تعریفاک برمالدر این مطالعه، 2
ست، اتوسعه  الحای دربه در کشورهاز سهم مشافته بیشتر ای ی توسعهاغل در کشورهار شانه نیروی کاخلی سرالص داخاینکه سهم تولید ناتوجه به  اب3
در نظر ٪ 13توسعه  لاحای دری کشورهاو بر٪ ۰3فته ای ی توسعهای کشورهاین سهم برالعه این مطادر  ()OECD, 2015; Guerriero, 2012 د بهاستنا اب

منبع  زا 5993 و 2333 یاه لاس یابر (deA eDo eDos e Drep PDGغل )افرد ش هر یازا به خلیاد لصاخان تولید یاه دهاست. داگرفته شده 
 .ندا گرفته شده (World Development Indicators) «نیاجه نکاب یاه خصاش»

جمعیت بومی در کشور مبدا و 
معادله )6( مدل رگرسیونی پژوهش را نشان می دهد. از آنجا که داده های در دسترس برای برآورد 
ضرایب متغیرهای این مدل مربوط به دو مقطع زمانی 2000 و 1990 هستند، از رگرسیون مقطعی 

برای تخمین استفاده شده است1.
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 آموختگان دانشجرت ابر مه یمثبت تاثیری اراد (         ) فتهای ی توسعهاهنی درکشوراو کیفیت حکمر ۳(          )
ی مدل اهیر متغیراس .دهد خبر می جرتاین مهابر  منفیثر ا زا(             ) مبدا یاهکشوردرنی او کیفیت حکمر هستند

 صلۀاف ملای، شا صلهای فایرهمتغ و (      ) مقصد جمعیت کشور و (      ) مبداجمعیت کشور  یامتغیره ملاش
 انهآ ن مشترکازب ( و               و مقصد ) مبدا ریاستعماط ارتبا ،(       ) مقصدو  مبدا ییافیاجغر

ی ابر ،   اب مقصدکشور جمعیت  یا، بر   اب مبداکشور  ی جمعیتابر انهآیب اضر ، کههستند                  ))
دله امع یاخط جزِنیز      . ندا ده شدهان دانش    ان مشترک بازبی ابر و    اری باستعمات اطارتبای ابر ،   ای بافیاصله جغراف

 ست.ا رگرسیون
کشور  40 ی توضیحیای مربوط به متغیرهاه دهادز اده استفا ابکه  شود وری میآدای مدلین اورد آی درک بهتر نحوه برابر
 ،(j کشور نوعی ناعنوه ب) ییآمریکایی و اروپافته منتخب ای کشور توسعه 0۱ و(  i ن کشور نوعیاعنوه بمنتخب ) توسعه لاحدر
در جدول  ی توضیحیایب همه متغیرهایر ضرداو مق اه وردآرین بایج انت شود. ورد میآبر 0992و  0222مقطع ی دو ا( بر6دله )امع
تحت  ،(6دله )اطرف چپ مع در به مقصد مبدای اهز کشورا آموختگان دانش جرتاس، نرخ مهاساین ابر  ند.ا ورده شدهآ( 02)

ن اتو می ،ین روشا اب .دله هستنداست معادر طرف ر الخ،و  اهنی، نرخ دستمزدانند کیفیت حکمرام مدل توضیحی یامتغیره تاثیر
ی تخمین ابر فتهای ی توسعهاتوسعه به کشوره لاحدر یاهکشور د مورد نظراز تعدا آموختگان دانشجرت ای مربوط به مهاه دهادز ا

 کرد. ده استفا مدل رگرسیونی

                                                           
 03 به مبدا کشور 591 از نبهاج دو جرتامه سهم که بوده است Docquier( 2006های ) دهاد مجموعههای مورد استفاده در این خصوص،  منبع داده1

 محاسبه کرده است. 5993 و 2333 در تحصیلی سطح و جنسیت تفکیک به( را  )OECDدی و توسعهاقتصاری ان همکازماسعضو  کشور
برخورداری مهاجران از تحصیالت دانشگاهی بوده است. «آموخته مهاجران دانش» ی تعریفاک برمالدر این مطالعه، 2
ست، اتوسعه  الحای دربه در کشورهاز سهم مشافته بیشتر ای ی توسعهاغل در کشورهار شانه نیروی کاخلی سرالص داخاینکه سهم تولید ناتوجه به  اب3
در نظر ٪ 13توسعه  لاحای دری کشورهاو بر٪ ۰3فته ای ی توسعهای کشورهاین سهم برالعه این مطادر  ()OECD, 2015; Guerriero, 2012 د بهاستنا اب

منبع  زا 5993 و 2333 یاه لاس یابر (deA eDo eDos e Drep PDGغل )افرد ش هر یازا به خلیاد لصاخان تولید یاه دهاست. داگرفته شده 
 .ندا گرفته شده (World Development Indicators) «نیاجه نکاب یاه خصاش»

       )6(

11 
 

 بینجرت امه گیری زهاندا یابر ید کهآ دست می هب( 2دله )امع ،(۳دله )ا( در مع4دله )اری معاگذیاز جا، تاحظمال این توجه به اب
 به ارنوعی توسعه  لاحکشور دریک  زا آموختگان دانشجرت امه نامیزن اتو می ساسان یا ده شده و براستفا  jکشور و  کشور
  کرد. وردآبر نوعی فتهای توسعه کشوریک 
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 نیز اینجاکه گفته شد، در طور  ناهم ست.امده آله ا( مق0در پیوست ) خص ترکیبیاین شاخت اس نحوه خته شود.اس ،فته(ای )توسعه
 .ستاکشور مقصد دهنده جمعیت بومی در نانش     و  مبدانگر جمعیت بومی در کشور ابی     

ین مدل ا یاهیب متغیراضر وردآی برادسترس بر در یاه دهاکه د انجآز ا .دهد ن میانش ار پژوهشمدل رگرسیونی  (6) دلهامع
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در جدول  ی توضیحیایب همه متغیرهایر ضرداو مق اه وردآرین بایج انت شود. ورد میآبر 0992و  0222مقطع ی دو ا( بر6دله )امع
تحت  ،(6دله )اطرف چپ مع در به مقصد مبدای اهز کشورا آموختگان دانش جرتاس، نرخ مهاساین ابر  ند.ا ورده شدهآ( 02)

ن اتو می ،ین روشا اب .دله هستنداست معادر طرف ر الخ،و  اهنی، نرخ دستمزدانند کیفیت حکمرام مدل توضیحی یامتغیره تاثیر
ی تخمین ابر فتهای ی توسعهاتوسعه به کشوره لاحدر یاهکشور د مورد نظراز تعدا آموختگان دانشجرت ای مربوط به مهاه دهادز ا

 کرد. ده استفا مدل رگرسیونی

                                                           
 03 به مبدا کشور 591 از نبهاج دو جرتامه سهم که بوده است Docquier( 2006های ) دهاد مجموعههای مورد استفاده در این خصوص،  منبع داده1

 محاسبه کرده است. 5993 و 2333 در تحصیلی سطح و جنسیت تفکیک به( را  )OECDدی و توسعهاقتصاری ان همکازماسعضو  کشور
برخورداری مهاجران از تحصیالت دانشگاهی بوده است. «آموخته مهاجران دانش» ی تعریفاک برمالدر این مطالعه، 2
ست، اتوسعه  الحای دربه در کشورهاز سهم مشافته بیشتر ای ی توسعهاغل در کشورهار شانه نیروی کاخلی سرالص داخاینکه سهم تولید ناتوجه به  اب3
در نظر ٪ 13توسعه  لاحای دری کشورهاو بر٪ ۰3فته ای ی توسعهای کشورهاین سهم برالعه این مطادر  ()OECD, 2015; Guerriero, 2012 د بهاستنا اب

منبع  زا 5993 و 2333 یاه لاس یابر (deA eDo eDos e Drep PDGغل )افرد ش هر یازا به خلیاد لصاخان تولید یاه دهاست. داگرفته شده 
 .ندا گرفته شده (World Development Indicators) «نیاجه نکاب یاه خصاش»

                                                  
کشور  از  دانش آموختگان2  مهاجرت  نشان دهنده  و  بوده  وابسته  متغیر   
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 بینجرت امه گیری زهاندا یابر ید کهآ دست می هب( 2دله )امع ،(۳دله )ا( در مع4دله )اری معاگذیاز جا، تاحظمال این توجه به اب
 به ارنوعی توسعه  لاحکشور دریک  زا آموختگان دانشجرت امه نامیزن اتو می ساسان یا ده شده و براستفا  jکشور و  کشور
  کرد. وردآبر نوعی فتهای توسعه کشوریک 

       (     )      (                                   (2)  
ید اب ،منظور ینابه  .گردد می صورت ،(PCA) «صلیای اهلفهموتحلیل »روش ز ا    و     دو متغیر وردآبر ست کهان ذکر ایاش
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 نیز اینجاکه گفته شد، در طور  ناهم ست.امده آله ا( مق0در پیوست ) خص ترکیبیاین شاخت اس نحوه خته شود.اس ،فته(ای )توسعه
 .ستاکشور مقصد دهنده جمعیت بومی در نانش     و  مبدانگر جمعیت بومی در کشور ابی     

ین مدل ا یاهیب متغیراضر وردآی برادسترس بر در یاه دهاکه د انجآز ا .دهد ن میانش ار پژوهشمدل رگرسیونی  (6) دلهامع
  0ست.اده شده استفا ی تخمیناسیون مقطعی برگرز راهستند،  0992 و 0222 نیازم مربوط به دو مقطع
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 کرد. ده استفا مدل رگرسیونی

                                                           
 03 به مبدا کشور 591 از نبهاج دو جرتامه سهم که بوده است Docquier( 2006های ) دهاد مجموعههای مورد استفاده در این خصوص،  منبع داده1

 محاسبه کرده است. 5993 و 2333 در تحصیلی سطح و جنسیت تفکیک به( را  )OECDدی و توسعهاقتصاری ان همکازماسعضو  کشور
برخورداری مهاجران از تحصیالت دانشگاهی بوده است. «آموخته مهاجران دانش» ی تعریفاک برمالدر این مطالعه، 2
ست، اتوسعه  الحای دربه در کشورهاز سهم مشافته بیشتر ای ی توسعهاغل در کشورهار شانه نیروی کاخلی سرالص داخاینکه سهم تولید ناتوجه به  اب3
در نظر ٪ 13توسعه  لاحای دری کشورهاو بر٪ ۰3فته ای ی توسعهای کشورهاین سهم برالعه این مطادر  ()OECD, 2015; Guerriero, 2012 د بهاستنا اب

منبع  زا 5993 و 2333 یاه لاس یابر (deA eDo eDos e Drep PDGغل )افرد ش هر یازا به خلیاد لصاخان تولید یاه دهاست. داگرفته شده 
 .ندا گرفته شده (World Development Indicators) «نیاجه نکاب یاه خصاش»

توسعه یافته  درکشورهای 
 از اثر منفی بر این مهاجرت خبر می دهد. سایر 

11 
 

 بینجرت امه گیری زهاندا یابر ید کهآ دست می هب( 2دله )امع ،(۳دله )ا( در مع4دله )اری معاگذیاز جا، تاحظمال این توجه به اب
 به ارنوعی توسعه  لاحکشور دریک  زا آموختگان دانشجرت امه نامیزن اتو می ساسان یا ده شده و براستفا  jکشور و  کشور
  کرد. وردآبر نوعی فتهای توسعه کشوریک 

       (     )      (                                   (2)  
ید اب ،منظور ینابه  .گردد می صورت ،(PCA) «صلیای اهلفهموتحلیل »روش ز ا    و     دو متغیر وردآبر ست کهان ذکر ایاش

مقصد ی اهکشورو  توسعه( لادرح) مبدای اکشورهگروه  دوهر  در نیاکیفیت حکمرگیری  زهاندای ابر ترکیبی یخصاش یک
 نیز اینجاکه گفته شد، در طور  ناهم ست.امده آله ا( مق0در پیوست ) خص ترکیبیاین شاخت اس نحوه خته شود.اس ،فته(ای )توسعه
 .ستاکشور مقصد دهنده جمعیت بومی در نانش     و  مبدانگر جمعیت بومی در کشور ابی     

ین مدل ا یاهیب متغیراضر وردآی برادسترس بر در یاه دهاکه د انجآز ا .دهد ن میانش ار پژوهشمدل رگرسیونی  (6) دلهامع
  0ست.اده شده استفا ی تخمیناسیون مقطعی برگرز راهستند،  0992 و 0222 نیازم مربوط به دو مقطع

                                 γ                                      
                                                                       

(6) 
 کشوره ب i عیتوسعه نو لاحدر ز کشورا 0آموختگان دانشجرت امه دهنده نانش بوده و بستهامتغیر و         ،(6دله )ادر مع
 و مقصد مبدابین  ف دستمزدیاشکی توضیحی مدل، ان متغیرهاعنوبه به و اطور مشبه  ست.ا t نیازم در مقطع jنوعی فتهای توسعه

 آموختگان دانشجرت ابر مه یمثبت تاثیری اراد (         ) فتهای ی توسعهاهنی درکشوراو کیفیت حکمر ۳(          )
ی مدل اهیر متغیراس .دهد خبر می جرتاین مهابر  منفیثر ا زا(             ) مبدا یاهکشوردرنی او کیفیت حکمر هستند

 صلۀاف ملای، شا صلهای فایرهمتغ و (      ) مقصد جمعیت کشور و (      ) مبداجمعیت کشور  یامتغیره ملاش
 انهآ ن مشترکازب ( و               و مقصد ) مبدا ریاستعماط ارتبا ،(       ) مقصدو  مبدا ییافیاجغر

ی ابر ،   اب مقصدکشور جمعیت  یا، بر   اب مبداکشور  ی جمعیتابر انهآیب اضر ، کههستند                  ))
دله امع یاخط جزِنیز      . ندا ده شدهان دانش    ان مشترک بازبی ابر و    اری باستعمات اطارتبای ابر ،   ای بافیاصله جغراف

 ست.ا رگرسیون
کشور  40 ی توضیحیای مربوط به متغیرهاه دهادز اده استفا ابکه  شود وری میآدای مدلین اورد آی درک بهتر نحوه برابر
 ،(j کشور نوعی ناعنوه ب) ییآمریکایی و اروپافته منتخب ای کشور توسعه 0۱ و(  i ن کشور نوعیاعنوه بمنتخب ) توسعه لاحدر
در جدول  ی توضیحیایب همه متغیرهایر ضرداو مق اه وردآرین بایج انت شود. ورد میآبر 0992و  0222مقطع ی دو ا( بر6دله )امع
تحت  ،(6دله )اطرف چپ مع در به مقصد مبدای اهز کشورا آموختگان دانش جرتاس، نرخ مهاساین ابر  ند.ا ورده شدهآ( 02)
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منبع  زا 5993 و 2333 یاه لاس یابر (deA eDo eDos e Drep PDGغل )افرد ش هر یازا به خلیاد لصاخان تولید یاه دهاست. داگرفته شده 
 .ندا گرفته شده (World Development Indicators) «نیاجه نکاب یاه خصاش»

متغیرهای مدل شامل متغیرهای جمعیت کشور مبدا 
و  مبدا  استعماری  ارتباط   ،

11 
 

 بینجرت امه گیری زهاندا یابر ید کهآ دست می هب( 2دله )امع ،(۳دله )ا( در مع4دله )اری معاگذیاز جا، تاحظمال این توجه به اب
 به ارنوعی توسعه  لاحکشور دریک  زا آموختگان دانشجرت امه نامیزن اتو می ساسان یا ده شده و براستفا  jکشور و  کشور
  کرد. وردآبر نوعی فتهای توسعه کشوریک 

       (     )      (                                   (2)  
ید اب ،منظور ینابه  .گردد می صورت ،(PCA) «صلیای اهلفهموتحلیل »روش ز ا    و     دو متغیر وردآبر ست کهان ذکر ایاش

مقصد ی اهکشورو  توسعه( لادرح) مبدای اکشورهگروه  دوهر  در نیاکیفیت حکمرگیری  زهاندای ابر ترکیبی یخصاش یک
 نیز اینجاکه گفته شد، در طور  ناهم ست.امده آله ا( مق0در پیوست ) خص ترکیبیاین شاخت اس نحوه خته شود.اس ،فته(ای )توسعه
 .ستاکشور مقصد دهنده جمعیت بومی در نانش     و  مبدانگر جمعیت بومی در کشور ابی     

ین مدل ا یاهیب متغیراضر وردآی برادسترس بر در یاه دهاکه د انجآز ا .دهد ن میانش ار پژوهشمدل رگرسیونی  (6) دلهامع
  0ست.اده شده استفا ی تخمیناسیون مقطعی برگرز راهستند،  0992 و 0222 نیازم مربوط به دو مقطع

                                 γ                                      
                                                                       

(6) 
 کشوره ب i عیتوسعه نو لاحدر ز کشورا 0آموختگان دانشجرت امه دهنده نانش بوده و بستهامتغیر و         ،(6دله )ادر مع
 و مقصد مبدابین  ف دستمزدیاشکی توضیحی مدل، ان متغیرهاعنوبه به و اطور مشبه  ست.ا t نیازم در مقطع jنوعی فتهای توسعه

 آموختگان دانشجرت ابر مه یمثبت تاثیری اراد (         ) فتهای ی توسعهاهنی درکشوراو کیفیت حکمر ۳(          )
ی مدل اهیر متغیراس .دهد خبر می جرتاین مهابر  منفیثر ا زا(             ) مبدا یاهکشوردرنی او کیفیت حکمر هستند

 صلۀاف ملای، شا صلهای فایرهمتغ و (      ) مقصد جمعیت کشور و (      ) مبداجمعیت کشور  یامتغیره ملاش
 انهآ ن مشترکازب ( و               و مقصد ) مبدا ریاستعماط ارتبا ،(       ) مقصدو  مبدا ییافیاجغر

ی ابر ،   اب مقصدکشور جمعیت  یا، بر   اب مبداکشور  ی جمعیتابر انهآیب اضر ، کههستند                  ))
دله امع یاخط جزِنیز      . ندا ده شدهان دانش    ان مشترک بازبی ابر و    اری باستعمات اطارتبای ابر ،   ای بافیاصله جغراف

 ست.ا رگرسیون
کشور  40 ی توضیحیای مربوط به متغیرهاه دهادز اده استفا ابکه  شود وری میآدای مدلین اورد آی درک بهتر نحوه برابر
 ،(j کشور نوعی ناعنوه ب) ییآمریکایی و اروپافته منتخب ای کشور توسعه 0۱ و(  i ن کشور نوعیاعنوه بمنتخب ) توسعه لاحدر
در جدول  ی توضیحیایب همه متغیرهایر ضرداو مق اه وردآرین بایج انت شود. ورد میآبر 0992و  0222مقطع ی دو ا( بر6دله )امع
تحت  ،(6دله )اطرف چپ مع در به مقصد مبدای اهز کشورا آموختگان دانش جرتاس، نرخ مهاساین ابر  ند.ا ورده شدهآ( 02)

ن اتو می ،ین روشا اب .دله هستنداست معادر طرف ر الخ،و  اهنی، نرخ دستمزدانند کیفیت حکمرام مدل توضیحی یامتغیره تاثیر
ی تخمین ابر فتهای ی توسعهاتوسعه به کشوره لاحدر یاهکشور د مورد نظراز تعدا آموختگان دانشجرت ای مربوط به مهاه دهادز ا

 کرد. ده استفا مدل رگرسیونی

                                                           
 03 به مبدا کشور 591 از نبهاج دو جرتامه سهم که بوده است Docquier( 2006های ) دهاد مجموعههای مورد استفاده در این خصوص،  منبع داده1

 محاسبه کرده است. 5993 و 2333 در تحصیلی سطح و جنسیت تفکیک به( را  )OECDدی و توسعهاقتصاری ان همکازماسعضو  کشور
برخورداری مهاجران از تحصیالت دانشگاهی بوده است. «آموخته مهاجران دانش» ی تعریفاک برمالدر این مطالعه، 2
ست، اتوسعه  الحای دربه در کشورهاز سهم مشافته بیشتر ای ی توسعهاغل در کشورهار شانه نیروی کاخلی سرالص داخاینکه سهم تولید ناتوجه به  اب3
در نظر ٪ 13توسعه  لاحای دری کشورهاو بر٪ ۰3فته ای ی توسعهای کشورهاین سهم برالعه این مطادر  ()OECD, 2015; Guerriero, 2012 د بهاستنا اب

منبع  زا 5993 و 2333 یاه لاس یابر (deA eDo eDos e Drep PDGغل )افرد ش هر یازا به خلیاد لصاخان تولید یاه دهاست. داگرفته شده 
 .ندا گرفته شده (World Development Indicators) «نیاجه نکاب یاه خصاش»

مقصد  و  مبدا  جغرافیایی  فاصلۀ  شامل  فاصله ای،  متغیرهای  و 

1. منبع داده های مورد استفاده در این خصوص، مجموعه داده های )Docquier )2006 بوده است که سهم 
مهاجرت دو جانبه از 195 کشور مبدا به 30 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )OECD( را به 

تفکیک جنسیت و سطح تحصیلی در 2000 و 1990 محاسبه کرده است.
2. در این مطالعه، مالک برای تعریف »مهاجران دانش آموخته« برخورداری مهاجران از تحصیالت دانشگاهی 

بوده است.
3. با توجه به اینکه سهم تولید ناخالص داخلی سرانه نیروی کار شاغل در کشورهای توسعه یافته بیشتر از سهم 
مشابه در کشورهای درحال توسعه است، با استناد به )OECD, 2015; Guerriero, 2012( در این مطالعه این 
سهم برای کشورهای توسعه یافته 60٪ و برای کشورهای درحال توسعه 50٪ در نظر گرفته شده است. داده های 
تولید ناخالص داخلی به ازای هر فرد شاغل )GDP per person employed( برای سال های 2000 و 1990 از 

منبع »شاخص های بانک جهانی« )World Development Indicators( گرفته شده اند.
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 بینجرت امه گیری زهاندا یابر ید کهآ دست می هب( 2دله )امع ،(۳دله )ا( در مع4دله )اری معاگذیاز جا، تاحظمال این توجه به اب
 به ارنوعی توسعه  لاحکشور دریک  زا آموختگان دانشجرت امه نامیزن اتو می ساسان یا ده شده و براستفا  jکشور و  کشور
  کرد. وردآبر نوعی فتهای توسعه کشوریک 

       (     )      (                                   (2)  
ید اب ،منظور ینابه  .گردد می صورت ،(PCA) «صلیای اهلفهموتحلیل »روش ز ا    و     دو متغیر وردآبر ست کهان ذکر ایاش

مقصد ی اهکشورو  توسعه( لادرح) مبدای اکشورهگروه  دوهر  در نیاکیفیت حکمرگیری  زهاندای ابر ترکیبی یخصاش یک
 نیز اینجاکه گفته شد، در طور  ناهم ست.امده آله ا( مق0در پیوست ) خص ترکیبیاین شاخت اس نحوه خته شود.اس ،فته(ای )توسعه
 .ستاکشور مقصد دهنده جمعیت بومی در نانش     و  مبدانگر جمعیت بومی در کشور ابی     

ین مدل ا یاهیب متغیراضر وردآی برادسترس بر در یاه دهاکه د انجآز ا .دهد ن میانش ار پژوهشمدل رگرسیونی  (6) دلهامع
  0ست.اده شده استفا ی تخمیناسیون مقطعی برگرز راهستند،  0992 و 0222 نیازم مربوط به دو مقطع

                                 γ                                      
                                                                       

(6) 
 کشوره ب i عیتوسعه نو لاحدر ز کشورا 0آموختگان دانشجرت امه دهنده نانش بوده و بستهامتغیر و         ،(6دله )ادر مع
 و مقصد مبدابین  ف دستمزدیاشکی توضیحی مدل، ان متغیرهاعنوبه به و اطور مشبه  ست.ا t نیازم در مقطع jنوعی فتهای توسعه

 آموختگان دانشجرت ابر مه یمثبت تاثیری اراد (         ) فتهای ی توسعهاهنی درکشوراو کیفیت حکمر ۳(          )
ی مدل اهیر متغیراس .دهد خبر می جرتاین مهابر  منفیثر ا زا(             ) مبدا یاهکشوردرنی او کیفیت حکمر هستند

 صلۀاف ملای، شا صلهای فایرهمتغ و (      ) مقصد جمعیت کشور و (      ) مبداجمعیت کشور  یامتغیره ملاش
 انهآ ن مشترکازب ( و               و مقصد ) مبدا ریاستعماط ارتبا ،(       ) مقصدو  مبدا ییافیاجغر

ی ابر ،   اب مقصدکشور جمعیت  یا، بر   اب مبداکشور  ی جمعیتابر انهآیب اضر ، کههستند                  ))
دله امع یاخط جزِنیز      . ندا ده شدهان دانش    ان مشترک بازبی ابر و    اری باستعمات اطارتبای ابر ،   ای بافیاصله جغراف

 ست.ا رگرسیون
کشور  40 ی توضیحیای مربوط به متغیرهاه دهادز اده استفا ابکه  شود وری میآدای مدلین اورد آی درک بهتر نحوه برابر
 ،(j کشور نوعی ناعنوه ب) ییآمریکایی و اروپافته منتخب ای کشور توسعه 0۱ و(  i ن کشور نوعیاعنوه بمنتخب ) توسعه لاحدر
در جدول  ی توضیحیایب همه متغیرهایر ضرداو مق اه وردآرین بایج انت شود. ورد میآبر 0992و  0222مقطع ی دو ا( بر6دله )امع
تحت  ،(6دله )اطرف چپ مع در به مقصد مبدای اهز کشورا آموختگان دانش جرتاس، نرخ مهاساین ابر  ند.ا ورده شدهآ( 02)

ن اتو می ،ین روشا اب .دله هستنداست معادر طرف ر الخ،و  اهنی، نرخ دستمزدانند کیفیت حکمرام مدل توضیحی یامتغیره تاثیر
ی تخمین ابر فتهای ی توسعهاتوسعه به کشوره لاحدر یاهکشور د مورد نظراز تعدا آموختگان دانشجرت ای مربوط به مهاه دهادز ا

 کرد. ده استفا مدل رگرسیونی

                                                           
 03 به مبدا کشور 591 از نبهاج دو جرتامه سهم که بوده است Docquier( 2006های ) دهاد مجموعههای مورد استفاده در این خصوص،  منبع داده1

 محاسبه کرده است. 5993 و 2333 در تحصیلی سطح و جنسیت تفکیک به( را  )OECDدی و توسعهاقتصاری ان همکازماسعضو  کشور
برخورداری مهاجران از تحصیالت دانشگاهی بوده است. «آموخته مهاجران دانش» ی تعریفاک برمالدر این مطالعه، 2
ست، اتوسعه  الحای دربه در کشورهاز سهم مشافته بیشتر ای ی توسعهاغل در کشورهار شانه نیروی کاخلی سرالص داخاینکه سهم تولید ناتوجه به  اب3
در نظر ٪ 13توسعه  لاحای دری کشورهاو بر٪ ۰3فته ای ی توسعهای کشورهاین سهم برالعه این مطادر  ()OECD, 2015; Guerriero, 2012 د بهاستنا اب

منبع  زا 5993 و 2333 یاه لاس یابر (deA eDo eDos e Drep PDGغل )افرد ش هر یازا به خلیاد لصاخان تولید یاه دهاست. داگرفته شده 
 .ندا گرفته شده (World Development Indicators) «نیاجه نکاب یاه خصاش»

 و زبان مشترک آنها 
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 بینجرت امه گیری زهاندا یابر ید کهآ دست می هب( 2دله )امع ،(۳دله )ا( در مع4دله )اری معاگذیاز جا، تاحظمال این توجه به اب
 به ارنوعی توسعه  لاحکشور دریک  زا آموختگان دانشجرت امه نامیزن اتو می ساسان یا ده شده و براستفا  jکشور و  کشور
  کرد. وردآبر نوعی فتهای توسعه کشوریک 

       (     )      (                                   (2)  
ید اب ،منظور ینابه  .گردد می صورت ،(PCA) «صلیای اهلفهموتحلیل »روش ز ا    و     دو متغیر وردآبر ست کهان ذکر ایاش

مقصد ی اهکشورو  توسعه( لادرح) مبدای اکشورهگروه  دوهر  در نیاکیفیت حکمرگیری  زهاندای ابر ترکیبی یخصاش یک
 نیز اینجاکه گفته شد، در طور  ناهم ست.امده آله ا( مق0در پیوست ) خص ترکیبیاین شاخت اس نحوه خته شود.اس ،فته(ای )توسعه
 .ستاکشور مقصد دهنده جمعیت بومی در نانش     و  مبدانگر جمعیت بومی در کشور ابی     

ین مدل ا یاهیب متغیراضر وردآی برادسترس بر در یاه دهاکه د انجآز ا .دهد ن میانش ار پژوهشمدل رگرسیونی  (6) دلهامع
  0ست.اده شده استفا ی تخمیناسیون مقطعی برگرز راهستند،  0992 و 0222 نیازم مربوط به دو مقطع

                                 γ                                      
                                                                       

(6) 
 کشوره ب i عیتوسعه نو لاحدر ز کشورا 0آموختگان دانشجرت امه دهنده نانش بوده و بستهامتغیر و         ،(6دله )ادر مع
 و مقصد مبدابین  ف دستمزدیاشکی توضیحی مدل، ان متغیرهاعنوبه به و اطور مشبه  ست.ا t نیازم در مقطع jنوعی فتهای توسعه

 آموختگان دانشجرت ابر مه یمثبت تاثیری اراد (         ) فتهای ی توسعهاهنی درکشوراو کیفیت حکمر ۳(          )
ی مدل اهیر متغیراس .دهد خبر می جرتاین مهابر  منفیثر ا زا(             ) مبدا یاهکشوردرنی او کیفیت حکمر هستند

 صلۀاف ملای، شا صلهای فایرهمتغ و (      ) مقصد جمعیت کشور و (      ) مبداجمعیت کشور  یامتغیره ملاش
 انهآ ن مشترکازب ( و               و مقصد ) مبدا ریاستعماط ارتبا ،(       ) مقصدو  مبدا ییافیاجغر

ی ابر ،   اب مقصدکشور جمعیت  یا، بر   اب مبداکشور  ی جمعیتابر انهآیب اضر ، کههستند                  ))
دله امع یاخط جزِنیز      . ندا ده شدهان دانش    ان مشترک بازبی ابر و    اری باستعمات اطارتبای ابر ،   ای بافیاصله جغراف

 ست.ا رگرسیون
کشور  40 ی توضیحیای مربوط به متغیرهاه دهادز اده استفا ابکه  شود وری میآدای مدلین اورد آی درک بهتر نحوه برابر
 ،(j کشور نوعی ناعنوه ب) ییآمریکایی و اروپافته منتخب ای کشور توسعه 0۱ و(  i ن کشور نوعیاعنوه بمنتخب ) توسعه لاحدر
در جدول  ی توضیحیایب همه متغیرهایر ضرداو مق اه وردآرین بایج انت شود. ورد میآبر 0992و  0222مقطع ی دو ا( بر6دله )امع
تحت  ،(6دله )اطرف چپ مع در به مقصد مبدای اهز کشورا آموختگان دانش جرتاس، نرخ مهاساین ابر  ند.ا ورده شدهآ( 02)

ن اتو می ،ین روشا اب .دله هستنداست معادر طرف ر الخ،و  اهنی، نرخ دستمزدانند کیفیت حکمرام مدل توضیحی یامتغیره تاثیر
ی تخمین ابر فتهای ی توسعهاتوسعه به کشوره لاحدر یاهکشور د مورد نظراز تعدا آموختگان دانشجرت ای مربوط به مهاه دهادز ا

 کرد. ده استفا مدل رگرسیونی

                                                           
 03 به مبدا کشور 591 از نبهاج دو جرتامه سهم که بوده است Docquier( 2006های ) دهاد مجموعههای مورد استفاده در این خصوص،  منبع داده1

 محاسبه کرده است. 5993 و 2333 در تحصیلی سطح و جنسیت تفکیک به( را  )OECDدی و توسعهاقتصاری ان همکازماسعضو  کشور
برخورداری مهاجران از تحصیالت دانشگاهی بوده است. «آموخته مهاجران دانش» ی تعریفاک برمالدر این مطالعه، 2
ست، اتوسعه  الحای دربه در کشورهاز سهم مشافته بیشتر ای ی توسعهاغل در کشورهار شانه نیروی کاخلی سرالص داخاینکه سهم تولید ناتوجه به  اب3
در نظر ٪ 13توسعه  لاحای دری کشورهاو بر٪ ۰3فته ای ی توسعهای کشورهاین سهم برالعه این مطادر  ()OECD, 2015; Guerriero, 2012 د بهاستنا اب

منبع  زا 5993 و 2333 یاه لاس یابر (deA eDo eDos e Drep PDGغل )افرد ش هر یازا به خلیاد لصاخان تولید یاه دهاست. داگرفته شده 
 .ندا گرفته شده (World Development Indicators) «نیاجه نکاب یاه خصاش»

مقصد 
، برای 

11 
 

 بینجرت امه گیری زهاندا یابر ید کهآ دست می هب( 2دله )امع ،(۳دله )ا( در مع4دله )اری معاگذیاز جا، تاحظمال این توجه به اب
 به ارنوعی توسعه  لاحکشور دریک  زا آموختگان دانشجرت امه نامیزن اتو می ساسان یا ده شده و براستفا  jکشور و  کشور
  کرد. وردآبر نوعی فتهای توسعه کشوریک 

       (     )      (                                   (2)  
ید اب ،منظور ینابه  .گردد می صورت ،(PCA) «صلیای اهلفهموتحلیل »روش ز ا    و     دو متغیر وردآبر ست کهان ذکر ایاش

مقصد ی اهکشورو  توسعه( لادرح) مبدای اکشورهگروه  دوهر  در نیاکیفیت حکمرگیری  زهاندای ابر ترکیبی یخصاش یک
 نیز اینجاکه گفته شد، در طور  ناهم ست.امده آله ا( مق0در پیوست ) خص ترکیبیاین شاخت اس نحوه خته شود.اس ،فته(ای )توسعه
 .ستاکشور مقصد دهنده جمعیت بومی در نانش     و  مبدانگر جمعیت بومی در کشور ابی     

ین مدل ا یاهیب متغیراضر وردآی برادسترس بر در یاه دهاکه د انجآز ا .دهد ن میانش ار پژوهشمدل رگرسیونی  (6) دلهامع
  0ست.اده شده استفا ی تخمیناسیون مقطعی برگرز راهستند،  0992 و 0222 نیازم مربوط به دو مقطع
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(6) 
 کشوره ب i عیتوسعه نو لاحدر ز کشورا 0آموختگان دانشجرت امه دهنده نانش بوده و بستهامتغیر و         ،(6دله )ادر مع
 و مقصد مبدابین  ف دستمزدیاشکی توضیحی مدل، ان متغیرهاعنوبه به و اطور مشبه  ست.ا t نیازم در مقطع jنوعی فتهای توسعه

 آموختگان دانشجرت ابر مه یمثبت تاثیری اراد (         ) فتهای ی توسعهاهنی درکشوراو کیفیت حکمر ۳(          )
ی مدل اهیر متغیراس .دهد خبر می جرتاین مهابر  منفیثر ا زا(             ) مبدا یاهکشوردرنی او کیفیت حکمر هستند

 صلۀاف ملای، شا صلهای فایرهمتغ و (      ) مقصد جمعیت کشور و (      ) مبداجمعیت کشور  یامتغیره ملاش
 انهآ ن مشترکازب ( و               و مقصد ) مبدا ریاستعماط ارتبا ،(       ) مقصدو  مبدا ییافیاجغر

ی ابر ،   اب مقصدکشور جمعیت  یا، بر   اب مبداکشور  ی جمعیتابر انهآیب اضر ، کههستند                  ))
دله امع یاخط جزِنیز      . ندا ده شدهان دانش    ان مشترک بازبی ابر و    اری باستعمات اطارتبای ابر ،   ای بافیاصله جغراف

 ست.ا رگرسیون
کشور  40 ی توضیحیای مربوط به متغیرهاه دهادز اده استفا ابکه  شود وری میآدای مدلین اورد آی درک بهتر نحوه برابر
 ،(j کشور نوعی ناعنوه ب) ییآمریکایی و اروپافته منتخب ای کشور توسعه 0۱ و(  i ن کشور نوعیاعنوه بمنتخب ) توسعه لاحدر
در جدول  ی توضیحیایب همه متغیرهایر ضرداو مق اه وردآرین بایج انت شود. ورد میآبر 0992و  0222مقطع ی دو ا( بر6دله )امع
تحت  ،(6دله )اطرف چپ مع در به مقصد مبدای اهز کشورا آموختگان دانش جرتاس، نرخ مهاساین ابر  ند.ا ورده شدهآ( 02)

ن اتو می ،ین روشا اب .دله هستنداست معادر طرف ر الخ،و  اهنی، نرخ دستمزدانند کیفیت حکمرام مدل توضیحی یامتغیره تاثیر
ی تخمین ابر فتهای ی توسعهاتوسعه به کشوره لاحدر یاهکشور د مورد نظراز تعدا آموختگان دانشجرت ای مربوط به مهاه دهادز ا

 کرد. ده استفا مدل رگرسیونی
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 نیز جِز خطای معادله 
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مقصد ی اهکشورو  توسعه( لادرح) مبدای اکشورهگروه  دوهر  در نیاکیفیت حکمرگیری  زهاندای ابر ترکیبی یخصاش یک
 نیز اینجاکه گفته شد، در طور  ناهم ست.امده آله ا( مق0در پیوست ) خص ترکیبیاین شاخت اس نحوه خته شود.اس ،فته(ای )توسعه
 .ستاکشور مقصد دهنده جمعیت بومی در نانش     و  مبدانگر جمعیت بومی در کشور ابی     

ین مدل ا یاهیب متغیراضر وردآی برادسترس بر در یاه دهاکه د انجآز ا .دهد ن میانش ار پژوهشمدل رگرسیونی  (6) دلهامع
  0ست.اده شده استفا ی تخمیناسیون مقطعی برگرز راهستند،  0992 و 0222 نیازم مربوط به دو مقطع
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(6) 
 کشوره ب i عیتوسعه نو لاحدر ز کشورا 0آموختگان دانشجرت امه دهنده نانش بوده و بستهامتغیر و         ،(6دله )ادر مع
 و مقصد مبدابین  ف دستمزدیاشکی توضیحی مدل، ان متغیرهاعنوبه به و اطور مشبه  ست.ا t نیازم در مقطع jنوعی فتهای توسعه

 آموختگان دانشجرت ابر مه یمثبت تاثیری اراد (         ) فتهای ی توسعهاهنی درکشوراو کیفیت حکمر ۳(          )
ی مدل اهیر متغیراس .دهد خبر می جرتاین مهابر  منفیثر ا زا(             ) مبدا یاهکشوردرنی او کیفیت حکمر هستند

 صلۀاف ملای، شا صلهای فایرهمتغ و (      ) مقصد جمعیت کشور و (      ) مبداجمعیت کشور  یامتغیره ملاش
 انهآ ن مشترکازب ( و               و مقصد ) مبدا ریاستعماط ارتبا ،(       ) مقصدو  مبدا ییافیاجغر

ی ابر ،   اب مقصدکشور جمعیت  یا، بر   اب مبداکشور  ی جمعیتابر انهآیب اضر ، کههستند                  ))
دله امع یاخط جزِنیز      . ندا ده شدهان دانش    ان مشترک بازبی ابر و    اری باستعمات اطارتبای ابر ،   ای بافیاصله جغراف

 ست.ا رگرسیون
کشور  40 ی توضیحیای مربوط به متغیرهاه دهادز اده استفا ابکه  شود وری میآدای مدلین اورد آی درک بهتر نحوه برابر
 ،(j کشور نوعی ناعنوه ب) ییآمریکایی و اروپافته منتخب ای کشور توسعه 0۱ و(  i ن کشور نوعیاعنوه بمنتخب ) توسعه لاحدر
در جدول  ی توضیحیایب همه متغیرهایر ضرداو مق اه وردآرین بایج انت شود. ورد میآبر 0992و  0222مقطع ی دو ا( بر6دله )امع
تحت  ،(6دله )اطرف چپ مع در به مقصد مبدای اهز کشورا آموختگان دانش جرتاس، نرخ مهاساین ابر  ند.ا ورده شدهآ( 02)

ن اتو می ،ین روشا اب .دله هستنداست معادر طرف ر الخ،و  اهنی، نرخ دستمزدانند کیفیت حکمرام مدل توضیحی یامتغیره تاثیر
ی تخمین ابر فتهای ی توسعهاتوسعه به کشوره لاحدر یاهکشور د مورد نظراز تعدا آموختگان دانشجرت ای مربوط به مهاه دهادز ا

 کرد. ده استفا مدل رگرسیونی

                                                           
 03 به مبدا کشور 591 از نبهاج دو جرتامه سهم که بوده است Docquier( 2006های ) دهاد مجموعههای مورد استفاده در این خصوص،  منبع داده1
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برخورداری مهاجران از تحصیالت دانشگاهی بوده است. «آموخته مهاجران دانش» ی تعریفاک برمالدر این مطالعه، 2
ست، اتوسعه  الحای دربه در کشورهاز سهم مشافته بیشتر ای ی توسعهاغل در کشورهار شانه نیروی کاخلی سرالص داخاینکه سهم تولید ناتوجه به  اب3
در نظر ٪ 13توسعه  لاحای دری کشورهاو بر٪ ۰3فته ای ی توسعهای کشورهاین سهم برالعه این مطادر  ()OECD, 2015; Guerriero, 2012 د بهاستنا اب

منبع  زا 5993 و 2333 یاه لاس یابر (deA eDo eDos e Drep PDGغل )افرد ش هر یازا به خلیاد لصاخان تولید یاه دهاست. داگرفته شده 
 .ندا گرفته شده (World Development Indicators) «نیاجه نکاب یاه خصاش»
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ارتباطات استعماری با 
رگرسیون است.

به  مربوط  داده های  از  استفاده  با  که  می شود  یادآوری  مدل  این  برآورد  نحوه  بهتر  درک  برای 
متغیرهای توضیحی 41 کشور درحال توسعه منتخب )به عنوان کشور نوعی i( و 17 کشور توسعه یافته 
منتخب اروپایی و آمریکایی )به عنوان کشور نوعی j(، معادله )6( برای دو مقطع 2000 و 1990 برآورد 
می شود. نتایج این برآورد ها و مقادیر ضرایب همه متغیرهای توضیحی در جدول )10( آورده شده اند. 
بر این اساس، نرخ مهاجرت دانش آموختگان از کشورهای مبدا به مقصد در طرف چپ معادله )6(، 
تحت تاثیر متغیرهای توضیحی مدل مانند کیفیت حکمرانی، نرخ دستمزدها و الخ، در طرف راست 
معادله هستند. با این روش، می توان از داده های مربوط به مهاجرت دانش آموختگان از تعداد مورد نظر 

کشورهای درحال توسعه به کشورهای توسعه یافته برای تخمین مدل رگرسیونی استفاده کرد. 
است که  زبانی  و  فرهنگی،  متغیرهای جغرافیایی،  فاصله شامل  متغیر  گفته شد،  همان طور  که 
و  گذاشته  اثر  توسعه یافته  کشورهای  به  درحال توسعه  کشورهای  از  مهاجرت  بر  هزینه ها  کانال  از 
متغیرهای کنترل در مدل تحلیل مهاجرت به شمار می روند. برای هر جفت از کشورهای منتخب، از 
لگاریتم فاصله بین پایتخت های آن کشورها به واحد کیلومتر، به عنوان شاخصی برای متغیر فاصله 
جغرافیایی استفاده شده است و برای اندازه گیری متغیرهای ارتباطات استعماری و زبان مشترک، از 
به جمعیت کشورهای مبدا و  استفاده شده است. همچنین داده های مربوط   1GeoDist پایگاه داده 

مقصد از پایگاه داده بانک جهانی اخذ شده اند.2
در اینجا باید اضافه شود در حالی  که عواملی مانند کیفیت نظام آموزش عالی و نظام پژوهش و 
توسعه و میزان بیکاری نیز می توانند بر مهاجرت نخبگان اثر داشته باشند، و اگر کیفیت حکمرانی 
خوب باشد این عوامل یادشده می تواند تحت تاثیر قرار گیرند. همچنین می توان گفت نرخ دستمزدهای 
باالتر، به عنوان یک متغیر اثرگذار بر مهاجرت نخبگان، به گونه ای درآمد سرانه باالتر را منعکس کرده و 
باالتربودن درآمد سرانه نیز می تواند متاثر از کیفیت بهتر حکمرانی باشد. به عالوه، باید یادآوری کرد 
که اقتضای مدل مطلوبیت تصادفی مهاجرت آن است که عوامل موثر بر مهاجرت را در قالب فواید و 

 .http://www.cepii.fr                                                                              :1. نگاه کنید به سایت
http://www.worldbank.org                                                                        :2. نگاه کنید به سایت
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هزینه ها طبقه بندی می کند. بنابراین، در این رویکرد، تفاوت نرخ دستمزدها و کیفیت حکمرانی دو 
عاملی کلیدی است که بر مطلوبیت یک مهاجر و فاصله های جغرافیایی، زبانی و فرهنگی و هزینه های 
باید به گونه ای در قالب فواید و  اثر می گذارد. بنابراین، تاثیر سایر عوامل موثر بر مهاجرت  مهاجرت 

هزینه های مهاجرت دیده شوند.

نمونه�آماری،�داده�ها�و�روش�پژوهش
نمونه آماری این مطالعه شامل دو گروه از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است. کشورهای 
درحال توسعه ای که از قارۀ آسیا انتخاب شده اند، شامل آذربایجان، ارمنستان، اندونزی، ایران، افغانستان، 
عراق، ازبکستان، بنگالدش، بلغارستان، بوتان، برونئی، بحرین، ترکیه، ترکمنستان، تایلند، تاجیکستان، 
پاکستان، چین، کامبوج، گرجستان، هند، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لبنان، مالزی، مالدیو، 
یمن،  ویتنام،  سوریه،  سریالنکا،  سعودی،  عربستان  روسیه،  قطر،  فیلیپین،  عمان،  نپال،  مغولستان، 
الئوس، امارات متحده عربی و میانمار هستند. با توجه به آنکه کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و 
سنگاپور توسعه یافته تلقی می شوند، در گروه کشورهای آسیایی منتخب قرار داده نشدند. کشورهای 
انگلیس،  انتخاب شده و شامل  آمریکای شمالی  و  اروپای غربی  از  آماری  نمونه  این  توسعه یافته در 
اسپانیا، سوئیس، سوئد، پرتغال، یونان، فرانسه، فنالند، آلمان، اتریش، بلژیک، دانمارک، نروژ، هلند، 
ایتالیا، آمریکا و کانادا هستند. در حالی که در انتخاب این کشورها به عنوان اعضا، جامعه آماری پژوهش 
به سطح توسعه یافتگی و در دسترس بودن داده های الزم در مورد این کشورها مد نظر قرار داشته است.

در اینجا باید یادآوری کرد که علت تمرکز دوره زمانی این مطالعه بر دو مقطع زمانی 2000 و 
1990 میالدی، کمبود قابل توجه داده های مهاجرت، به خصوص در زمینه مهاجرت دانش آموختگان 
بوده است. آمریکا تنها کشوری است که داده های مهاجرت خود را به طور نسبتاً جامعی و به تفکیک 
دیگر  در  اما  است.  کرده  ارائه  مالحظات  دیگر  و  نبودن  یا  بودن  قانونی  تحصیالت، جنسیت،  سطح 
کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، داده ها در چنین سطح و بازه زمانی تولید نشده اند. از این رو، با 
توجه به فقدان داده های مورد نیاز در سطح بین المللی، دیگر مطالعات عمده در این زمینه نیز تمرکز 
خود را بر مقاطع زمانی مشابه قرار داده اند. شایان ذکر است که، برای نخستین  بار دوکوایر  بود که در 
سال 2006 مجموعه داده هایی را در زمینه مهاجرت بین المللی، به تفکیک سطوح تحصیلی و جنسیت 
برای دو سال 2000 و 1990 تولید کرد. این داده ها شامل مهاجرت دوجانبه از همه کشورها به 30 
کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )OECD( بوده و در مطالعات بعدی مورد استفاده قرار 
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گرفته اند. برای مثال، در مطالعات بین و همکاران )2006( و آریو و همکاران )2015( مقاطع زمانی 
مورد مطالعه دو سال 2000 و 1990 بوده اند.

با  مهاجرت  نظریه های  ابتدا  پژوهش،  این  در  که  شود  گفته  باید  نیز  پژوهش  روش  مورد  در 
تمرکز بر کاربردهایشان در زمینه مهاجرت بین المللی مورد بررسی قرار گرفته تا با انتخاب نظریه های 
مناسب، چارچوب نظری این پژوهش مشخص گردد. در این زمینه، قرار دادن نظریه سرمایه انسانی 
می کند.  هدایت  مناسب  نظری  چارچوب  سمت  به  را  پژوهش  مهاجرتی،  گذار  نظریۀ   چارچوب  در 
فرضیه های پژوهش از این چارچوب نظری بر آمده تا امکان بررسی تجربی تاثیر کیفیت حکمرانی بر 
مهاجرت دانش آموختگان فراهم آید. آنچه این پژوهش را به لحاظ جامعه آماری متمایز می کند، تمرکز 
توسعه یافته  کشورهای  به  آسیایی  منتخب  درحال توسعه  کشورهای  از  دانش آموختگان  مهاجرت  بر 
منتخب اروپایی غربی و آمریکایی شمالی است. این تمرکز خود برخاسته از تاکیدی است که نظریۀ 
گذار مهاجرتی بر تاثیر سطح توسعه یافتگی یک کشور بر جذب دانش آموختگان دارد. در این راستا، 
متغیر کیفیت حکمرانی به عنوان شاخصی از نهادهای سیاسی و اداری توسعه یافته، وارد مدل مطلوبیت 
تصادفی مهاجرت شده است. برای آزمون تجربی فرضیه های پژوهش، از روش برآورد حداقل مربعات 
معمولی )OLS( استفاده شده است. در این تحلیل رگرسیونی، متغیر کیفیت حکمرانی، در کنار نرخ 
دستمزدها، نقش کلیدی دارد. سایر متغیرها توضیحی، عبارت اند از: متغیرهای جمعیتی، فاصله ای، 
ارتباطات استعماری و زبان مشترک. برای ساخت شاخص کیفیت حکمرانی، از روش تحلیل مولفه 

اصلی استفاده شده که در ادامه اشاره می شود.

ابعاد�شش�گانه�حکمرانی�خوب�
مطالعه  این  رگرسیونی  مدل  تخمین  در  کلیدی  نقش  کیفیت حکمرانی«  که »شاخص  آنجا  از 
مختصری  اشاره  حکمرانی  کیفیت  ترکیبی  شاخص  ساخت  روش  به  اینجا  در  که  است  الزم  دارد، 
گردد. بدین منظور، از نماگرهای حکمرانی خوب بانک جهانی، ارائه شده توسط کافمن1و همکاران 
)2011(، استفاده شده است. توضیحات تفضیلی در این خصوص در پیوست شماره )2( مقاله آمده 
است. اولین نکته برای ساخت شاخص ترکیبی کیفیت حکمرانی، معرفی شش بُعد تشکیل دهنده آن 

شاخص است2:
1. Kaufmann

2. برای اطالعات تفضیلی در مورد مولفه های »شاخص حکمرانی بانک جهانی« نگاه کنید به سایت: 
http://www.govindicators.org
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)1( شفافیت و پاسخ گویی؛ که میزان مشارکت شهروندان در انتخاب دولت ها و نظام سیاسی را 
نشان می دهد.

راه های  از  سیاسی  نظام  یک  براندازی  یا  سرنگونی  بی ثباتی،  احتمال  که  سیاسی؛  ثبات   )2(
غیرقانونی را اندازه گیری می کند.

)3( اثر بخشی دولت؛ که معیاری برای ارزیابی کیفیت ارائه خدمات توسط دولت به شهروندان 
سیاست های  تدوین  کیفیت  سیاسی،  فشارهای  از  پیشگیری  شهروندی،  خدمات  ارائه  مانند  است: 

عمومی و تعهد دولت در اجرای آنها.
)4( کیفیت قوانین و مقررات؛ که میزان توانمندی دولت در تدوین و اجرای سیاست های عمومی 
و ایجاد ترتیباتی برای گسترش دامنه فعالیت های بخش خصوصی و اثرگذاری آن فعالیت ها بر اداره 

مطلوب جامعه را ارزیابی می کند.
)5( حاکمیت قانون؛ که میزان واقعی بودن قوانین و اطمینان از اجرای مناسب آنها در جامعه را 

ارزیابی می کند. 
)6( کنترل فساد؛ که میزان سو استفاده از قدرت عمومی و بکارگیری آن برای منافع شخصی را 

مورد سنجش قرار می دهد.

نگاهی�به�روش�ساخت�»شاخص�ترکيبی�کيفيت�حکمرانی«
از آنجا که ابعاد شش گانه حکمرانی خوب، نماگرهایی برای اندازه گیری کیفیت حکمرانی هستند، 
می توان از ترکیب آنها، به یک شاخص واحد برای اندازه گیری کیفیت دست یافت. با توجه به اینکه 
نرخ همبستگی بین شش مولفه شاخص حکمرانی خوب باال است، باید از روش»تحلیل مولفه اصلی«1 
برای تبدیل شان به شاخصی واحد استفاده کرد. این روش، بدون حذف اطالعات اساسی، ابعاد مختلف 
ابعاد  از  ابعادی اصلی غیر همبسته تبدیل می کند. دراینجا، هر بعد اصلی ترکیب خطی  به  را  اولیه 
اولیه خواهد بود. این شیوه، به دنبال بیشینه سازی واریانس یک ترکیب خطی از متغیرها است )رنچر 
و کریستنس: 1393(. نخستین بُعد اصلی استخراج شده، باید دارای بیشترین مقدار پراکندگی داده ها 
در کل داده ها باشد. دومین مولفه اصلی باید از بیشترین واریانس باقیمانده برخوردار بوده و همین 
ابعادی که توضیح دهنده  ادامه می یابد.  ابعاد تشکیل دهنده شاخص ترکیبی  بقیه  انتخاب  برای  روند 

پراکندگی قابل توجه داده ها هستند، به عنوان ابعاد اصلی انتخاب می شوند. 

1. Principle Component Analysis )PCA(
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با توجه به این نکته ها، نخستین گام برای ساخت شاخص ترکیبی، محاسبه ماتریس همبستگی 
بین ابعاد شش گانه حکمرانی خوب است که باعث می شود تا بتوان از همان ابتدا، متغیرهایی که با 
دیگران ارتباط چندانی ندارند را کنار گذاشت. تجربه نشان داده که بهتر است متغیرهایی با ضریب 
 ،1990 و   2000 سال های  داده های  اساس  بر  شوند.  گذاشته  کنار   0/3 0/2و  از  کمتر  همبستگی 
ماتریس های همبستگی ابعاد شش گانه کیفیت حکمرانی برای کشورهای منتخب در حال توسعه )مبدا( 
و کشورهای توسعه یافته )مقصد( محاسبه شده و نتایج آن در جداول )1( و )2( و )3( و )4( پیوست 

شماره )2( مقاله آمده اند. 
با توجه به یافته های جداول اشاره شده، مرحله نخست ساخت شاخص ترکیبی حاکی از آن است 
که ابعاد شش گانه کیفیت حکمرانی برای کشورهای مبدا و مقصد در سال های 2000 و 1990 دارای 
همبستگی مناسبی با یکدیگر برای ترکیب در شاخص واحدی هستند. اکنون باید دید که آیا داده های 
مورد استفاده برای تحلیل ابعاد اصلی، داده های مناسبی هستند؟ برای اطمینان از مناسب بودن داده ها، 
از آزمون های 1KMO و بارتلت2 استفاده می شود. آزمون KMO نشان  می دهد که آیا واریانس ابعاد 
مورد نظر، تحت تاثیر واریانس برخی عامل های پنهانی یا اساسی بوده اند یا نه. شایان ذکر است در 
انتخاب متغیرها، که در »تحلیل عاملی« وارد می شوند، فرض می شود که نوع همبستگی بین آنها »غیر 
علّی3« است. ضریب آزمون KMO همواره بین 0 و 1 در نوسان است. در صورتی که مقدار آن ضریب 
کمتر از 0/50 باشد، داده های موجود برای یک تحلیل عاملی مناسب نیستند، اگر مقدارشان بین 0/5 
تا 0/69 باشد، باید با احتیاط از تحلیل عاملی استفاده کرد و اگر مقدار ضریب بزرگ تر از 0/70 باشد، 

همبستگی ها بین داده ها برای تحلیل عاملی کافی است.
ابعاد  بین  ماتریس همبستگی های مشاهده شده  را داوری می کند که  این فرضیه  بارتلت  آزمون 
مختلف، به جامعه ای با متغیرهای ناهمبسته تعلق دارد. برای آنکه تحلیل عاملی معنادار باشد، الزم 
است که متغیرها همبسته باشند، خروجی این آزمون، آماره کای دو، درجه آزادی و سطح معنا داری 
را نشان می دهد. معناداربودن این آزمون، نشان دهنده همبستگی بین متغیرها است. اگر بخواهیم به 
فرایند تحلیل عاملی ادامه دهیم، باید نتایج آزمون های KMO و بارتلت مطلوب باشند. نتایج آزمون های 
KMO و بارتلت در جداول )5( الی )8( در پیوست )2( مقاله آمده اند. جداول )5( و )6( نتایج مطلوب 

بارتلت  آزمون  ضریب  می دهند.  نشان  سال1990  در  مقصد  کشورهای  برای  را  یادشده  آزمون های 

1. Kaiser-Meyer-Olkin Test )KMO(
2. Bartlett᾽s Sphericity Test
3. Non-Causal Correlation  
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دارای همبستگی  کیفیت حکمرانی،  تشکیل دهنده شاخص  ابعاد شش گانه  نتیجه،  در  بوده،  معنادار 
KMO 0/83 است، همبستگی بین داده های  اینکه مقدار ضریب آزمون  با وجود  به عالوه،  هستند. 
کشورهای مقصد در سال های 2000 و 1990 مناسب بوده اند. جداول )7( و )8( نشان می دهند که 
این آزمون ها، برای کشورهای مبدا در سال های 2000 و 1990 نیز نتایج مطلوبی داشته اند. شایان ذکر 
است که برای مشخص کردن بهترین مولفه، می توان از معیارهای مختلفی استفاده کرد. یکی از این 
معیارها آن است که مؤلفه هایی که »مقدار ویژه«1 آنها بزرگتر از یک است، به عنوان بهترین مولفه ها 
انتخاب شوند. مقادیر این مولفه های اصلی در جدول )9( آمده اند. شیوه ای دیگر برای مشخص نمودن 
بهترین مولفه، استفاده از آزمون اسکری2 است. نمودار اسکري »مقادیر ویژه« مساوی با »مولفه هاي 
اصلی« را نمایش می دهد. نتایج آزمون اسکری برای کشورهای مبدا و مقصد برای دو سال 2000 و 
1990 در نمودارهای )1( الی )4( نشان داده شده و بیانگر آن هستند که در مورد کشورهای مبدا و 
مقصد در دو سال یادشده »مقدار ویژه« اولین مولفه باالتر از یک بوده و برای هر چهار برآورد ذی ربط، 

اولین مولفه به عنوان شاخص ترکیبی کیفیت حکمرانی انتخاب می شود. 

برآورد�مدل�و�یافته�های�پژوهش
با استفاده از رگرسیون مقطعی تاثیر کیفیت حکمرانی بر مهاجرت دانش آموختگان از کشورهای 
شمالی  آمریکای  و  غربی  اروپای  توسعه یافته  منتخب  کشورهای  به  آسیایی  درحال توسعه  منتخب 
بررسی شده و برای آزمون دو فرضیه مقاله، از روش حداقل مربعات معمولی )OLS(3 استفاده شده 

است.
همان طور که در مقدمه مقاله آمد، فرضیه های پژوهش عبارت اند از الف( کیفیت ضعیف حکمرانی 
توسعه یافته  کشورهای  سوی  به  دانش آموختگان  رانش  باعث  آسیایی  درحال توسعه  کشورهای  در 
اروپایی و آمریکایی می شود. ب( کیفیت بهتر حکمرانی در کشورهای توسعه یافته اروپایی و آمریکای 
باعث جذب دانش آموختگان از کشورهای درحال توسعه آسیایی می شود. یافته های برآورد نهایی مدل 

تجربی، برای سال های 2000 و 1990 در جدول )10( گزارش شده اند.

1. Eigenvalue
2. Scree Test
3. Ordinary Least Squares )OLS(
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 OLS جدول 1: نتایج تخمین
سال�2000سال�1990

Std.errtضریبمتغيرها

51 
 

 پژوهش یاه فتهای و مدل دروآبر
به  ییآسیا توسعه لادرح منتخب یاز کشورها آموختگان دانشجرت انی بر مهاکیفیت حکمر تاثیرمقطعی رگرسیون  زاده استفا اب

 قلاحد روشز ا، لهامق دو فرضیه آزمونی ابربررسی شده و  لیاشم یآمریکا و غربی یاروپا فتهای توسعهمنتخب  یاکشوره
 ست.ا ده شدهاستفا (OLS)1 معمولی تامربع
توسعه  لاحی درانی در کشورهاضعیف حکمرلف( کیفیت ا زا ندا رتاعب پژوهشی اه فرضیه مد،آله اکه در مقدمه مقطور  ناهم

در نی احکمرشود. ب( کیفیت بهتر  ی مییآمریکایی و اروپافته ای ی توسعهاهبه سوی کشور آموختگان دانشنش اعث رایی بآسیا
ی اه فتهای شود. یی میآسیاتوسعه  لاحی درارهکشو زا آموختگان دانش جذب عثای بآمریکایی و اروپافته ای ی توسعهاکشوره

 .ندا رش شدها( گز12در جدول ) 1992و  0222 یاه لای سابر ،مدل تجربی ییاورد نهآبر
  OLSیج تخمین انت: 1جدول 

 0111ل اس 1991ل اس 
Std.er ضریب امتغیره

r 
t   | | ضریب Std.err t   | | 

20/2 ف دستمزداشک  99/3  01/0  20/2  72/9  29/3  0/3  2/22  
نی اکیفیت حکمر

 مقصد
099/2  239/2  2/60  22/2  91/2  236/2  12/11  2/22  

نی اکیفیت حکمر
 مبدا

11/2  293/2  3/10  22/2  10/2  290/2  79/0  2/22  

96/2 ییافیاصله جغراف  112/2  -
6/13 

22/2  32/1-  11/2  62/7-  2/22  

جمعیت کشور 
 مقصد

11/1  222/2  9/19  22/2  12/1  223/2  11/01  2/22  

جمعیت کشور 
 مبدا

71/2  299/2  9/12  22/2  92/2  293/2  27/01  2/22  

ت اطارتبا
 ریاستعما

91/1  11/2  0/26  22/2  37/1  991/2  29/0  2/22  

72/0 نیاک زباشترا  21/2  29/9  22/2  13/0  69/9  67/3  2/22  
 منبع: محاسبات انجام شده این پژوهش

نی بر اکیفیت حکمر تاثیرمورد  در اه فتها، یستا همیتا ئزاح پژوهشین ای اه هفرضی آزمونی انچه برآ ،دهد ن میانش 1-1جدول 
 تایید پژوهش ولا، فرضیه اه فتهای منطبق برست. اشده دانی یاطع زمدر دو مقمنتخب ی اهز کشورا آموختگان دانشجرت امه

د نده ن میانش 1992و  0222ل ادر هر دو س( PCA origin) مبدا یاکشوره نیاحکمر کیفیت متغیریب اضرکه  ا، چرشود نمی
 نیاحکمر کیفیت یب متغیراینکه ضراتوجه به  اب اما .ستاشته اند آموخته دانش جرتاری بر مهادامنفی و معن تاثیرن متغیر آکه 

 آموختگان دانشجرت اری بر مهادامثبت و معن تاثیردهنده  نانش 1992و  0222 یاه لادر س( PCA host) مقصد یاکشوره
 ست.اشده  تایید پژوهشم فرضیه دو، ستا

                                                           
1 Ordinary Least Squares )OLS( 

Std.errtضریب

51 
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 قلاحد روشز ا، لهامق دو فرضیه آزمونی ابربررسی شده و  لیاشم یآمریکا و غربی یاروپا فتهای توسعهمنتخب  یاکشوره
 ست.ا ده شدهاستفا (OLS)1 معمولی تامربع
توسعه  لاحی درانی در کشورهاضعیف حکمرلف( کیفیت ا زا ندا رتاعب پژوهشی اه فرضیه مد،آله اکه در مقدمه مقطور  ناهم

در نی احکمرشود. ب( کیفیت بهتر  ی مییآمریکایی و اروپافته ای ی توسعهاهبه سوی کشور آموختگان دانشنش اعث رایی بآسیا
ی اه فتهای شود. یی میآسیاتوسعه  لاحی درارهکشو زا آموختگان دانش جذب عثای بآمریکایی و اروپافته ای ی توسعهاکشوره

 .ندا رش شدها( گز12در جدول ) 1992و  0222 یاه لای سابر ،مدل تجربی ییاورد نهآبر
  OLSیج تخمین انت: 1جدول 

 0111ل اس 1991ل اس 
Std.er ضریب امتغیره

r 
t   | | ضریب Std.err t   | | 

20/2 ف دستمزداشک  99/3  01/0  20/2  72/9  29/3  0/3  2/22  
نی اکیفیت حکمر

 مقصد
099/2  239/2  2/60  22/2  91/2  236/2  12/11  2/22  

نی اکیفیت حکمر
 مبدا

11/2  293/2  3/10  22/2  10/2  290/2  79/0  2/22  

96/2 ییافیاصله جغراف  112/2  -
6/13 

22/2  32/1-  11/2  62/7-  2/22  

جمعیت کشور 
 مقصد

11/1  222/2  9/19  22/2  12/1  223/2  11/01  2/22  

جمعیت کشور 
 مبدا

71/2  299/2  9/12  22/2  92/2  293/2  27/01  2/22  

ت اطارتبا
 ریاستعما

91/1  11/2  0/26  22/2  37/1  991/2  29/0  2/22  

72/0 نیاک زباشترا  21/2  29/9  22/2  13/0  69/9  67/3  2/22  
 منبع: محاسبات انجام شده این پژوهش

نی بر اکیفیت حکمر تاثیرمورد  در اه فتها، یستا همیتا ئزاح پژوهشین ای اه هفرضی آزمونی انچه برآ ،دهد ن میانش 1-1جدول 
 تایید پژوهش ولا، فرضیه اه فتهای منطبق برست. اشده دانی یاطع زمدر دو مقمنتخب ی اهز کشورا آموختگان دانشجرت امه

د نده ن میانش 1992و  0222ل ادر هر دو س( PCA origin) مبدا یاکشوره نیاحکمر کیفیت متغیریب اضرکه  ا، چرشود نمی
 نیاحکمر کیفیت یب متغیراینکه ضراتوجه به  اب اما .ستاشته اند آموخته دانش جرتاری بر مهادامنفی و معن تاثیرن متغیر آکه 

 آموختگان دانشجرت اری بر مهادامثبت و معن تاثیردهنده  نانش 1992و  0222 یاه لادر س( PCA host) مقصد یاکشوره
 ست.اشده  تایید پژوهشم فرضیه دو، ستا

                                                           
1 Ordinary Least Squares )OLS( 

7/723/492/210/029/873/093/200/0شکاف دستمزد
0/2990/03962/70/000/410/03611/1700/0کیفیت حکمرانی مقصد
0/150/04352/30/000/120/0422/8400/0کیفیت حکمرانی مبدا

8/6700/0-1/300/15-6/130/00-0/960/157فاصله جغرافیایی
1/510/07719/40/001/570/07321/5500/0جمعیت کشور مقصد
0/850/04410/90/000/900/04321/0800/0جمعیت کشور مبدا
1/410/5176/20/001/380/4952/7900/0ارتباطات استعماری

2/870/714/040/002/539/693/6800/0اشتراک زبانی
منبع: محاسبات انجام شده این پژوهش

جدول )1-1( نشان می دهد، آنچه برای آزمون فرضیه های این پژوهش حائز اهمیت است، یافته ها 
در مورد تاثیر کیفیت حکمرانی بر مهاجرت دانش آموختگان از کشورهای منتخب در دو مقطع زمانی 
یادشده است. منطبق بر یافته ها، فرضیه اول پژوهش تایید نمی شود، چرا که ضرایب متغیر کیفیت 
حکمرانی کشورهای مبدا )PCA origin( در هر دو سال 2000 و 1990 نشان می دهند که آن متغیر 
اینکه ضرایب متغیر  به  با توجه  اما  نداشته است.  بر مهاجرت دانش آموخته  تاثیر منفی و معناداری 
کیفیت حکمرانی کشورهای مقصد )PCA host( در سال های 2000 و 1990 نشان دهنده تاثیر مثبت 

و معناداری بر مهاجرت دانش آموختگان است، فرضیه دوم پژوهش تایید شده است.
شایان ذکر است اگرچه که تاثیر کیفیت نهادها بر رانش دانش آموختگان از کشورهای درحال توسعه 
تاثیر کیفیت  این بدان معنی نیست که آن مطالعات  اما  تایید شده است،  در برخی مطالعات دیگر 
با  نهادها در کشورهای مبدا را در قالب شاخص کیفیت حکمرانی خوب و در دوره زمانی مشابه یا 
جامعه آماری یکسانی بررسی کرده و به نتایج متفاوتی از این مطالعه رسیده اند. همان طور که در ادامه 
توضیح داده خواهد شد، در این زمینه ها، تفاوت های اساسی بین پژوهش حاضر و دیگر مطالعات وجود 
داشته است. از این رو، تفاوت در نتایج در زمینه تاثیر کیفیت نهادهای کشورهای مبدا بر مهاجرت 
دانش آموختگان را باید با توجه به تفاوت هایی که آن مطالعات با پژوهش حاضر از نظر دوره زمانی 
دارند، متغیرهای توضیحی به ویژه مولفه های تشکیل دهنده کیفیت حکمرانی، تفسیر کرد. بنابراین، 



95

ان
تگ
وخ

شآم
دان
ت

جر
ها
رم

یب
ران
کم

ح
ت
یفی
رک

اثی
یت

رس
بر

ان
گر

دی
رو

غف
را
ن
سی

ح

قرار  بررسی های خود  پژوهش، موضوع  این  اول  فرضیه  با  را  فرضیه مشابهی  پایه،  در  مطالعات  این 
نداده اند، تا به نتایج یکسانی دست یابند.

برای مثال، در مطالعه برتوسچی و استروژی )2008( نهادهای سیاسی شامل اطالعاتی در مورد 
سطح دموکراسی و حق رای بوده که تفاوت عمده ای با تعریف نهادهای سیاسی در چارچوب شاخص 
حکمرانی خوب مورد استفاده این مطالعه دارد. به عالوه، در این مطالعه دوره زمانی مطالعه 1870-1910 
بوده است، در حالی که مطالعه حاضر بر دو مقطع 2000 و 1990 متمرکز بوده و از شاخص کیفیت 
حکمرانی بانک جهانی استفاده کرده است. در مطالعه بانگ و میترا )2011( نشان داده شده که از بین 
15 متغیر، تنها سه متغیر ثبات سیاسی دولت، شکل سرمایه گذاری و کیفیت بوروکراسی در کشورهای 
مبدا بوده اند، که بر جریان مهاجرت به آمریکا تاثیر گذاشته اند. اما در این مطالعه، تاثیر کیفیت حکمرانی 
مبدا بر مهاجرت، با تعریفی که شاخص حکمرانی خوب بانک جهانی از آن دارد، مد نظر نبوده است. به 
عالوه، در این مطالعه کشور مقصد فقط آمریکا بوده است. دوره زمانی این مطالعه نیز سال های 2000-

1985 بوده که به طور کامل، متفاوت از دوره زمانی مطالعه حاضر است. باین و همکاران )2008( به 
بررسی عوامل تعیین کننده مهاجرت نخبگان از 189کشور درحال توسعه به کشورهای توسعه یافته در دو 
مقطع زمانی2000 و 1990 پرداختند. اما، این مطالعه در قالب مدل مطلوبیت تصادفی مهاجرت صورت 
نگرفته و متغیرهای توضیحی آن عبارت  اند از: میزان تولید ناخالص ملی، شباهت زبانی، قومیت، رابطه 
استعماری و فضای سیاسی ـ اجتماعی. اما تاثیر فضای سیاسی ـ اجتماعی بر مهاجرت دانش آموختگان 
در قالب شاخص هایی مانند ثبات سیاسی، اثر بخشی دولت و حقوق مالکیت اندازه گیری شده و نه در 
چارچوب شش مولفه شاخص حکمرانی خوب بانک جهانی. در مطالعه هاتن و ویلیامسون )2002(، با 
استفاده از آمارهای مهاجرت از 153 کشور درحال توسعه به 30 کشور توسعه یافته، عوامل تعیین کننده 
در  اجتماعی  امکانات  کیفیت  و  فرصت های شغلی  بیکاری،  یکسو سطح  از  دانش آموختگان  مهاجرت 
کشورهای توسعه یافته، و از سوی دیگر، جنگ های داخلی، تفاوت دستمزدها بین جهان درحال توسعه 
و جهان توسعه یافته معرفی شده اند. در این مطالعه نیز، تمرکزی بر تاثیر کیفیت حکمرانی بر مهاجرت 

دانش آموختگان از کشورهای درحال توسعه ها به توسعه یافته ها، دیده نمی شود.
مطالعه اریو و همکاران )2015( در تعریف کیفیت حکمرانی از شاخص حکمرانی بانک جهانی، به 
عنوان یک متغیر تاثیرگذار بر مهاجرت دانش آموختگان استفاده می کند و دوره زمانی مطالعه نیز دو 
مقطع 2000 و 1990 بوده است. اما این مطالعه، توجهی به درجه توسعه یافتگی کشورها در جامعه 
آماری خود نداشته و برای هر جفت از کشورها، صرف نظر از توسعه یافتگی آنها، یک »توازن مهاجرت« 
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به عنوان نسبت جریان خروجی به ورودی مهاجرت به دست آورده است. در مقابل، تمرکز مقاله حاضر 
بر مهاجرت دانش آموختگان از کشورهای درحال توسعه به کشورهایی توسعه یافته بوده است. بنابراین، 

اعضای جامعه آماری این دو مطالعه نیز متفاوت بوده اند.
از آنجا که فرضیه دوم این پژوهش، یعنی تاثیر مثبت کیفیت حکمرانی در کشورهای مقصد بر 
 بین دو 

16 
 

که طور  ناند. هما هلعه رسیداین مطاز اوتی ایج متفابه نت نی بررسی کرده واری یکسامآمعه اج اب ایبه انی مشاو در دوره زمخوب 
ز است. اشته ات وجود دالعامط دیگرضر و اح پژوهشسی بین اسای اه وتاتف ،اه ین زمینهادر  ،هد شداده خواد مه توضیحادادر 

یی اه وتاتوجه به تف اید باب ار آموختگان دانشجرت ابر مه مبدای اهی کشورادهانهکیفیت  تاثیر ر زمینهیج داوت در نتاتف ،رو ینا
 ،نیایت حکمرکیف دهنده ی تشکیلاه لفهموویژه ه ب ی توضیحیا، متغیرهدارند نیاز نظر دوره زما ضراح پژوهش ات بالعان مطآکه 

 اند، تا دهار ندای خود قراه موضوع بررسی ،پژوهشین اول افرضیه  اب را بهیافرضیه مش در پایه،ت العاین مطاین، ابرابن تفسیر کرد.
 بند.انی دست یایج یکسابه نت

ی بوده اسی و حق راکرومورد سطح دمتی در اعطالامل اسی شای سیادهانه (0228ستروژی )اعه برتوسچی و لادر مط ،لای مثابر
وه، در عاله . بردالعه داین مطا دهاستفانی خوب مورد اخص حکمراب شرچواسی در چای سیادهاتعریف نه اب یا وت عمدهاتف که

ز امتمرکز بوده و  0992و  0222ر دو مقطع ضر بالعه حاکه مط لیادر ح ،ستابوده  08۱2-0902لعه انی مطازملعه دوره این مطا
متغیر،  02ز بین ا شده که دهان دانش( 0200) انگ و میترالعه بادر مط .ستا ده کردهاستفانی انک جهانی بات حکمرخص کیفیاش

جرت به ان مهابر جری ند، کها بوده مبدای اسی در کشورهاری و کیفیت بوروکراگذ یهاسی دولت، شکل سرمات سیاسه متغیر ثب اتنه
نک اخوب بنی اخص حکمراش هک تعریفی اب جرت،ابر مه مبدانی اکیفیت حکمر تاثیر ،لعهاین مطادر  اما. ندا هشتاگذ تاثیر آمریکا

 نیز لعهاین مطانی ادوره زمست. ابوده  آمریکالعه کشور مقصد فقط این مطادر  ،وهعاله ست. بانبوده مد نظر  رد،ان دآز انی اجه
( به بررسی 0228ن )اراین و همکابست. اضر العه حانی مطاز دوره زما وتامتف به طور کامل،بوده که  0982-0222ی اه لاس

 0992 و 0222نیادر دو مقطع زم فتهای ی توسعهاتوسعه به کشوره لاکشور درح089ز ان اجرت نخبگاکننده مه مل تعییناعو
ن امیز :زا ندا  رتاعب نآی توضیحی اهمتغیرو  جرت صورت نگرفتهادفی مهالوبیت تصلب مدل مطالعه در قاین مطا، اماختند. اپرد

عی بر اجتما ـ سیای سیافض تاثیر اما .عیاجتما ـ سیای سیاری و فضاستعمابطه ات، رنی، قومیاهت زبالص ملی، شباخاتولید ن
گیری شده و نه در  زهاندالکیت امثر بخشی دولت و حقوق اسی، ات سیابنند ثایی ماه خصالب شادر ق آموختگان دانشجرت امه
ی اهرامآز اده استفا ا(، ب0220مسون )اتن و ویلیاهلعه ادر مط نی.انک جهاب نی خوباحکمر خصاشلفه موشش رچوب اچ
سطح  ز یکسوا آموختگان دانشجرت اکننده مه مل تعیینا، عوفتهای کشور توسعه ۳2توسعه به  لاحکشور در 02۳ز اجرت امه
وت اخلی، تفای داه جنگ ،ز سوی دیگراو ، فتهای توسعهی اعی در کشورهاجتمات انامکای شغلی و کیفیت اه ری، فرصتابیک

نی بر اکیفیت حکمر تاثیربر  تمرکزی ،لعه نیزامط نیاند. در ا فی شدهرمع فتهای توسعهن اجهتوسعه و  لاحن درابین جه اهدستمزد
 شود. نمی، دیده اه فتهای توسعه به اه توسعه لاحدری اهکشورز ا آموختگان دانش جرتامه
بر ر اگذتاثیر ن یک متغیرابه عنو ،نیانک جهاب نیاخص حکمراز شا نیاکیفیت حکمر در تعریف (0202)ن اراریو و همکالعه امط
توجهی به  ،لعهاین مطا اماست. ابوده  0992و  0222دو مقطع  لعه نیزامط نیادوره زم و کند ده میاستفا آموختگان دانشجرت امه
یک  ،انهآفتگی ای ز توسعهاصرف نظر  ،اهز کشوراجفت  ی هرابرو شته ادن ری خودامآمعه ادر ج اکشورهفتگی ای جه توسعهدر
بر  ضراله حامق تمرکز، بلادر مق .ستا وردهآدست  هب جرتان خروجی به ورودی مهان نسبت جریابه عنو «جرتازن مهاتو»

ین دو اری امآمعه اج یاعضاین، ابرابن ست.ا بوده فتهای توسعهیی ابه کشوره توسعه لای درحاکشوره زا آموختگان دانشجرت امه
 .ندا وت بودهامتفنیز  لعهامط

 تایید، آموختگان دانشجرت ای مقصد بر مهاکشورهدر نی امثبت کیفیت حکمر تاثیریعنی ، پژوهشین افرضیه دوم  که انجآز ا
نیز  آموختگان دانشجرت ابر مه ی منتخباکشورهدو دسته  بین(      نی )اف کیفیت حکمراشک تاثیر قعادر واست،  شده

 فتهای توسعهی انی در کشورهاکیفیت بهتر حکمریکی ست: ا ای دو منشارانی داکمرف کیفیت حاکه شک اهد بود. چرابل قبول خواق
هد بود که اخو ن معنیابد ،این دو منشاز اهر یک نقش  تایید توسعه. لاحی درانی در کشورهاتر حکمر ضعیفکیفیت دیگری و 

 فتهای توسعه یاتوسعه به کشوره لاحی دراکشورهز ا آموختگان دانشجرت ابر مهری ادامثبت و معن  تاثیر ،نیاکیفیت حکمرف اشک
  ست.ا شتهاد

مهاجرت دانش آموختگان، تایید شده است، در واقع تاثیر شکاف کیفیت حکمرانی 
دسته کشورهای منتخب بر مهاجرت دانش آموختگان نیز قابل قبول خواهد بود. چرا که شکاف کیفیت 
حکمرانی دارای دو منشا است: یکی کیفیت بهتر حکمرانی در کشورهای توسعه یافته و دیگری کیفیت 
ضعیف تر حکمرانی در کشورهای درحال توسعه. تایید نقش هر یک از این دو منشا، بدان معنی خواهد 
بود که شکاف کیفیت حکمرانی، تاثیر  مثبت و معناداری بر مهاجرت دانش آموختگان از کشورهای 

درحال توسعه به کشورهای توسعه یافته داشته است. 
جدول )1-1( نشان می دهد، نه تنها در هر یک از این دو مقطع زمانی، رابطه ای مثبت و معناداری 
بین کیفیت حکمرانی درکشورهای توسعه یافته منتخب و جذب مهاجران دانش آموختگان از کشورهای 
درحال توسعه منتخب وجود داشته، بلکه ضریب کیفیت حکمرانی مقصد از )0/299+( در سال1990 
به )0/41+( در سال 2000 افزایش قابل مالحظه ای یافته که بیانگر رشد تاثیر کیفیت حکمرانی در 

کشورهای مقصد بر مهاجرت دانش آموختگان در این سال ها است. 
از دیگر یافته های مهم جدول )1-1( آن است که در هر دو سال 2000 و 1990، متغیر شکاف دستمزد 
دارای تاثیر مثبت و معناداری بر مهاجرت دانش آموختگان از کشورهای آسیایی به کشورهای اروپای غربی 
و آمریکای شمالی بوده است. در سال 1990، ضریب متغیر شکاف دستمزد برابر با )7/72+( و در سال 
2000 برابر با )9/87+( بوده و بیانگر افزایش قابل توجه میزان تاثیرگذاری شکاف دستمزد بر مهاجرت 

دانش آموختگان از کشورهای مبدا به کشورهای مقصد در سال 2000 در مقایسه با سال1990 است.
و  منفی  تاثیر  فاصله جغرافیایی،  متغیر  سال  دو  هر  در  می دهد،  نشان   )1-1( همچنین جدول 
معناداری بر مهاجرت دانش آموختگان بین دو دسته کشورهای منتخب داشته است. متغیر جمعیت 
جمعیت  مثبت  تاثیر  دارد.  مذکور  مهاجرت  بر  معناداری  و  مثبت  تاثیر  نیز،  مبدا  و  مقصد  کشور 
باشد،  نشان می دهد که هرچه کشور مقصد پرجمعیت تر  بر مهاجرت دانش آموختگان  کشور مقصد 
دانش آموختگانی بیشتری را به خود جذب کرده است. اگرچه، این تاثیرگذاری در مورد جمعیت کشور 
مبدا نیز مهم و قابل مالحظه بوده، اما در مقایسه با جمعیت کشور مقصد کمتر بوده است. تاثیر ارتباط 

استعماری و اشتراکات زبانی نیز مثبت و معنادار بوده است.
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نتیجه گیری و توصیه های سیاستی

این مقاله نشان داده است که یکی از دالیل مهاجرت دانش آموختگان از کشورهای درحال توسعه 
به کشورهای توسعه یافته، شکاف در کیفیت حکمرانی آنها است. به عبارت دیگر، با تایید فرضیه دوم 
مبنی بر اثر معنادار کیفیت حکمرانی کشورهای توسعه یافته بر جذب دانش آموختگان از کشورهای 
درحال توسعه، تصمیم گیری برای مهاجرت توسط دانش آموختگان نه تنها تحت تاثیر باالتر بودن نرخ 

دستمزدها در کشورهای توسعه یافته بوده، بلکه ناشی از کیفیت بهتر حکمرانی در آن کشورها است.
تمایز این مطالعه و نتایجش از دیگر مطالعات مشابه، را در چند نکتۀ کلیدی زیر می توان جستجو 
کرد: نخست، این پژوهش میان دو نظریۀ گذار مهاجرتی و سرمایه انسانی از یک سو و مدل مطلوبیت 
دفاع  ضمن  که  به گونه ای  است،  کرده  برقرار  نظام یافته ای  ارتباط  دیگر،  سوی  از  مهاجرت  تصادفی 
تئوریک از ضرورت استفاده از متغیر کیفیت حکمرانی برای تبیین علل مهاجرت دانش آموختگان، تاثیر 
کیفیت حکمرانی بر این مهاجرت ها را در قالب مدل مطلوبیت تصادفی آزمون می کند. بدین ترتیب، 
مقاله بین درجه توسعه یافتگی کشورها و مهاجرت دانش آموختگان، به واسطۀ متغیر کیفیت حکمرانی، 
ارتباط منطقی برقرار می کند. مقاله با استفاده از چارچوب نظری جدیدی که ارایه می کند و به کمک 
فرضیه های تجربی که پیشنهاد کرده و به آزمون می گذارد سعی می کند که نقش شکاف در کیفیت 
حکمرانی را در مهاجرت دانش آموختگان از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته از 
دیدگاه جدیدی مورد تحلیل قرار دهد. بدین ترتیب مقاله به سهم خود سعی در کاهش شکافی دارد 

که در این زمینه در ادبیات مربوط به مهاجرت دانش آموختگان وجود دارد. 

توصيه�ها�در�مورد�مهاجرت�دانش�آموختگان
تایید فرضیه دوم مقاله، مبنی بر اینکه کیفیت حکمرانی بهتر، در کشورهای توسعه یافته تاثیر مثبتی 
بر مهاجرت دانش آموختگان از کشورهای درحال توسعه دارد. این نتیجه نشان می دهد که با کاهش جاذبه 
حکمرانی بهتر در کشورهای توسعه یافته )مقصد(، انگیزۀ دانش آموختگان کشورهای درحال توسعه )مبدا( 
برای مهاجرت به آن کشورها کاهش می یابد. با در نظر گرفتن این نکته، می توان اضافه کرد که جاذبه 
حکمرانی بهتر در کشورهای توسعه یافته وقتی کاهش پیدا می کند که یا شاخص حکمرانی خوب آنها نسبت 
به گذشته افت پیدا کند، یا در مقابل، شاخص حکمرانی خوب در کشورهای درحال توسعه بهبود پیدا کند. 
برای  باعث کاهش جذابیت کیفیت حکمرانی در کشورهای توسعه یافته  بنابراین، هر دلیلی که 
سیاستی  پیامد  اساس،  این  بر  بکاهد.  نیز  آنها  مهاجرت  انگیزه  از  می تواند  شود،  دانش آموختگان 
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مقاله، با توجه به تایید فرضیه دوم پژوهش، آن است که بهبود شاخص کیفیت حکمرانی کشورهای 
درحال توسعه، می تواند یکی از دالیلی باشد که باعث کاهش جذابیت حکمرانی کشورهای توسعه یافته 
برای دانش آموختگان در کشورهای درحال توسعه گردد. از این رو، ضرورت اتخاذ سیاست هایی برای 
از  بهبود کیفیت حکمرانی در کشورهای درحال توسعه، به منظور کاهش مهاجرت دانش آموختگان، 

نتایج تایید فرضیه دوم پژوهش خواهد بود، حتا اگر فرضیه اول مقاله تایید نشده باشد.
به عالوه از تایید فرضیه دوم پژوهش می توان نتیجه گرفت که اگر کشورهای توسعه یافته )مقصد( 
بخواهند همچنان دانش آموختگان کشورهای درحال توسعه )مبدا( را به خود جذب کنند، باید کماکان 
برتری خود را، به لحاظ کیفیت حکمرانی و نرخ دستمزدها در مقایسه با کشورهای مبدا، حفظ کنند. 
در همین رابطه، پژوهش حاضر نشان داده که در فاصله سال های 2000 تا 1990، با بهبود کیفیت 
نهادهای حکمرانی در کشورهای توسعه یافته، تاثیر آنها بر مهاجرت دانش آموختگان از کشورهای مبدا 
به کشورهای مقصد، از روندی افزایشی برخوردار بوده است. پیامد سیاستی دیگر این است که اگر 
باالتر کشورهای  یا دستمزدهای  از جذابیت حکمرانی  تا حدودی  بخواهند  کشورهای درحال توسعه 
مقصد بکاهند، نه تنها باید کیفیت حکمرانی در کشورهای خود را بهبود بخشند، بلکه سطح دستمزد 

دانش آموختگان خود را نیز افزایش دهند.
اما با توجه به اینکه بهبود کیفیت حکمرانی در جوامع درحال توسعه، امری زمان بر و به نسبت 
بلندمدت است، از دیگر پیامدهای سیاستی این مقاله آن است که درکوتاه مدت، کشورهای درحال توسعه 
اتخاذ  از ظرفیت های دانش آموختگان خود در کشورهای توسعه یافته  استفاده  برای  را  اقداماتی  باید 
کنند. اقداماتی مانند تسهیل در رفت وآمدها و ایجاد سازوکارهایی برای انتقال دانش و فناوری توسط 

آنان و نیز تدابیری برای عالقمندساختن شان به حضور بیشتر در کشورهای مبدا. 
یک یافته کلیدی دیگر این است که همبستگی قابل مالحظه ای بین شش مولفه تشکیل دهنده 
بهبود کیفیت  برای  اقدامات  که  است  آن  بیانگر  مهم  یافته  این  دارد.  شاخص حکمرانی خوب وجود 
قالب یک »بسته سیاستی هماهنگ و منسجم«، که  باید در  حکمرانی در یک کشور درحال توسعه، 
هدفش بهبود همزمان همه این مولفه ها است، طراحی شوند، چرا که در پایه، دلیل استفاده از روش 
»تحلیل مولفه اصلی« در این پژوهش وجود همبستگی باال بین این شش مولفه تشکیل دهنده شاخص 
حکمرانی خوب بوده است. برای مثال، سیاست ها برای بهبود مولفه هایی مانند شفافیت و پاسخ گویی باید 
در هماهنگی با سیاست ها برای تقویت حاکمیت قانون و کنترل فساد و دیگر مولفه های حکمرانی خوب 
اتخاذ شوند تا بتوانند به طور متقابل یکدیگر را تقویت کرده و شاخص حکمرانی خوب را بهبود بخشند.
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با در نظرگرفتن پیامدهای سیاستی یادشده برای کشورهای درحال توسعه و با توجه به مهاجرت 
گسترده دانش آموختگان ایرانی به کشورهای توسعه یافته در سال های اخیر، پیامدهای این مقاله در 
رابطه با مهاجرت دانش آموختگان از ایران نیز قابل توجه است. اگر بپذیریم که این شکاف در کیفیت 
دانش آموختگان  دستمزدی،  شکاف  کنار  در  که  بوده  توسعه یافته  کشورهای  و  ایران  بین  حکمرانی 
برای  منسجمی  و  هماهنگ  سیاست های  اتخاذ  است،  کرده  خارج  به  مهاجرت  به  تشویق  را  ایرانی 
بهبود هر یک از مولفه های شاخص حکمرانی خوب در ایران، از جمله ایجاد شفافیت و پاسخ گویی، 
قوانین و مقرارت، هر یک  ثبات سیاسی و کیفیت  اثر بخشی دولت،  قانون، کنترل فساد،  حاکمیت 
به نوبه خود می توانند به حفظ سرمایه انسانی تحصیل کرده ایرانی برای توسعه اقتصادی- اجتماعی 
کشور کمک به سزایی کنند. در این راستا، کلیه اقداماتی که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، 
آنها صورت  استخدام  در  شایسته ساالری  بر  تاکید  و  دانش آموختگان  برای  شغلی  فرصت های  ایجاد 
گیرند، می توانند زمینه کاهش مهاجرت دانش آموختگان ایرانی به خارج را فراهم آورد. اگرچه، در کنار 
سیاست گذاری عمومی برای بهبود کیفیت حکمرانی، کاهش فاصله بین دستمزدهای دانش آموختگان 
ایرانی و کشورهای توسعه یافته نیز دارای اهمیت زیادی است. همان طور که گفته شد، درکوتاه مدت 
ایرانی مقیم  الزم است که راه کارهایی نیز برای استفاده از ظرفیت های نیروی انسانی دانش آموخته 

خارج، طراحی و اجرا شوند.
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پیوست شماره )1(

نتایج آزمون واریانس ناهمسانی در جداول )11( و )12( نشان داده شده اند. 

جدول11: نتایج آزمون واریانس ناهمسانی برای سال 1990
Heteroskedasticity�Test:�Breusch-Pagan-Godfrey

1/54Chi-Square
0/2148Prob

جدول 12: نتایج آزمون واریانس ناهمسانی برای سال 2000

Heteroskedasticity�Test:�Breusch-Pagan-Godfrey
0/47Chi-Square

0/4911Prob

با توجه به آزمون بروش پاگان، فرض صفر همسانی واریانس بین جمالت اختالل پذیرفته می شود.

پیوست شماره )2(

مراحل�ساخت�شاخص�ترکيبی�کيفيت�حکمرانی�با�استفاده�از�روش�تحليل�مولفه�های�اصلی

شش گانه  ابعاد  بین  همبستگی  ماتریس  محاسبه  ترکیبی،  شاخص  ساخت  برای  گام  نخستین 
حکمرانی خوب است. تجربه نشان داده که بهتر است متغیرهایی با ضریب همبستگی کمتر از 0/2و 
0/3 را کنار گذاشت. بر اساس داده های سال  2000 و 1990، ماتریس های همبستگی ابعاد شش گانه 
)مقصد(  توسعه یافته  کشورهای  و  )مبدا(  درحال توسعه  منتخب  کشورهای  برای  حکمرانی  کیفیت 
اینکه ضرایب  به  توجه  با  است.  آمده   )4( و   )3( و   )2( و   )1( آن در جداول  نتایج  و  محاسبه شده 
همبستگی بین همه ابعاد شش گانه باالتر از 0/3 است، دلیلی برای حذف هیچ  یک از آنها در شاخص 

ترکیبی حکمرانی کشورهای مبدا و مقصد برای سال های 2000 و 1990 وجود ندارد.
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جدول 1: ماتریس همبستگی بین شش بُعد شاخص کیفیت حکمرانی برای کشورهای مقصد )سال 1990(

ساد
کنترل�ف

ت�قانون
حاکمي

ت�قوانين�و�
کيفي

ت
مقررا

ت
شی�دول

اثر�بخ

ت�سياسی��
ثبا

ت�و�
شفافي

پاسخ�گویی��

شفافيت�و�پاسخ�گویی1
ثبات�سياسی10/7067

اثر�بخشی�دولت��10/52920/7514
کيفيت�قوانين�و�مقررات10/78510/51250/6271

حاکميت�قانون10/71040/88590/60740/7385
کنترل�فساد10/91620/82620/88990/70120/8315

جدول 2: ماتریس همبستگی بین شش بُعد شاخص کیفیت حکمرانی برای کشورهای مقصد )سال 2000(

ساد
کنترل�ف

ت�قانون
حاکمي

ت�قوانين�و�
کيفي

ت��
مقررا

ت��
شی�دول

اثر�بخ

ت�سياسی��
ثبا

ت�و�
شفافي

پاسخ�گویی��

شفافيت�و�پاسخ�گویی��1
ثبات�سياسی10/7562

اثر�بخشی�دولت��10/43500/7587
کيفيت�قوانين�و�مقررات��10/76980/54120/6440

حاکميت�قانون10/77470/93380/58370/8142
کنترل�فساد10/94600/79340/86850/69320/8864
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جدول 3: ماتریس همبستگی بین شش بُعد شاخص کیفیت حکمرانی برای کشورهای مبدا )سال 1990(
ساد

کنترل�ف

ت�قانون
حاکمي

ت�قوانين�و�
کيفي

ت��
مقررا

ت��
شی�دول

اثر�بخ

ت�سياسی��
ثبا

ت�و�
شفافي

پاسخ�گویی��

شفافيت�و�پاسخ�گویی��1
ثبات�سياسی10/3575

اثر�بخشی�دولت��10/71410/6168
کيفيت�قوانين�و�مقررات��10/85870/53780/6175

حاکميت�قانون10/80490/89810/69360/6110
کنترل�فساد10/84480/73980/85720/72660/5266

جدول 4: ماتریس همبستگی بین شش بُعد شاخص کیفیت حکمرانی برای کشورهای مبدا )سال 2000(

ساد
کنترل�ف

ت�قانون
حاکمي

ت�قوانين�و�
کيفي

ت��
مقررا

ت��
شی�دول

اثر�بخ

ت�سياسی��
ثبا

ت�و�
شفافي

پاسخ�گویی��

شفافيت�و�پاسخ�گویی��1
ثبات�سياسی10/3182

اثر�بخشی�دولت��10/70070/5587
کيفيت�قوانين�و�مقررات��10/83530/55460/7007

حاکميت�قانون10/75990/86980/73220/5609
کنترل�فساد10/90450/70140/86510/72270/4672

در مرحله دوم برای اطمینان از تناسب داده ها از آزمون های KMO و بارتلت استفاده می شود. 
آزمون KMO نشان  می دهد که آیا واریانس ابعاد مورد نظر تحت تاثیر واریانس برخی عوامل پنهانی 
همبستگی های  ماتریس  می کند:  داوری  را  فرضیه  این  بارتلت  آزمون  نه.  یا  است  بوده  اساسی  یا 
مشاهده شده بین ابعاد مورد نظر، متعلق به جامعه ای با متغیرهای ناهمبسته است. نتایج آزمون های 
بارتلت و KMO در جداول )5( الی )8( نشان داده شده و نتایج مطلوبی داشته و در نتیجه می توان از 

ابعاد یادشده برای ساختن شاخص ترکیبی کیفیت حکمرانی استفاده کرد.
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 KMO و Bartlett جدول 5: نتایج آزمون
کشورهای مقصد سال 1990

 KMO و Bartlett جدول 6: نتایج آزمون
کشورهای مقصد سال 2000

Bartlett's sphericity test:Bartlett's sphericity test:

4974/784Chi-square 
)observed value(

5862/278Chi-square 
)observed value(

0Chi-square )critical value(0Chi-square )critical value(
15DF15DF

Kaiser-Meyer-Olkin test:Kaiser-Meyer-Olkin test:
0/829KMO0/783KMO

 KMO و Bartlett جدول 7: نتایج آزمون
کشورهای مبدا سال 1990

 KMO و Bartlett جدول 8: نتایج آزمون
کشورهای مبدا سال 2000

Bartlett's sphericity test:Bartlett's sphericity test:

4189/305Chi-square 
)observed value(4325/915Chi-square 

)observed value(
0Chi-square )critical value(0Chi-square )critical value(
15DF15DF

Kaiser-Meyer-Olkin test:Kaiser-Meyer-Olkin test:
0/896KMO0/858KMO

برای مشخص کردن بهترین مولفه، می توان از معیارهای مختلفی استفاده کرد. مولفه یا مولفه هایی 
این  مقادیر  می شوند.  انتخاب  مولفه  بهترین  عنوان  به  باشد،  یک  از  بزرگتر  آنها  ویژه«  »مقدار  که 
مولفه های اساسی در جدول )9( با استفاده از نرم افزار stata12 برآورد شده اند. جدول )9( برای نمونه 
نشان می دهد که مقدار ویژه اولین مولفه در کشورهای مقصد در سال 2000 بیشتر از یک بوده و 

مقدارش از سایر مولفه ها بیشتر است.
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جدول 9: مولفه های اساسی کشورهای مقصد )سال 2000(

CumulativeProportionDifferenceEigenvalueComponent
0/79450/79454/091564/76719Comp1
0/90710/11260/3427630/675633Comp2
0/96260/05550/2096280/33287Comp3
0/98320/02050/04850590/123242Comp4
0/99560/01250/04840610/0747362Comp5
1/00000/00440/0263301Comp6

UnexplainedComp6Comp5Comp4Comp3Comp2Comp1variable
00/22230/0412-0/7376-0/39440/27470/4169vah

0-0/06520/28210/36930/20830/78910/3372Pah

0-0/36640/66390/1134-0/2183-0/43970/4136geh

00/1099-0/0158-0/28430/8361-0/23880/3882rqh

00/6808-0/19220/4654-0/2023-0/22610/4369rlh

0-0/5801-0/66390/0965-0/1157-0/01620/4470cch

شیوه ای دیگر برای مشخص نمودن بهترین مولفه، استفاده از آزمون اسکری است. نمودار اسکري 
»مقادیر ویژه« معادل با »مولفه هاي اصلی« را نمایش مي دهد. نتایج آزمون اسکری برای کشورهای 
مبدا و مقصد در سال های 2000 و 1990 در نمودارهای )1( الی )4( نشان داده شده اند. در مورد این 
کشورها، در هر دو سال »مقدار ویژه« اولین مولفه باالتر از یک بوده و برای هر چهار برآورد ذی ربط 

اولین مولفه، به عنوان شاخص ترکیبی»کیفیت حکمرانی« انتخاب می شود.
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26 
 

Cumulative Proportion Difference Eigenvalue Component 
۱942/2 ۱942/2 29026/4 ۱6۱09/4 Comp1 

92۱0/2 0006/2 ۳40۱6۳/2 6۱26۳۳/2 Comp2 

9606/2 2222/2 029608/2 ۳۳08۱/2 Comp3 

98۳0/2 2022/2 2482229/2 00۳040/2 Comp4 

9926/2 2002/2 2484260/2 2۱4۱۳60/2 Comp5 
2222/0 2244/2  206۳۳20/2 Comp6 

 

Unexplained Comp6 Comp5 Comp4 Comp3 Comp2 Comp1 variable 
2 000۳/2 2400/2 ۱۳۱6/2- ۳944/2- 0۱4۱/2 4069/2 vah 

2 2620/2- 0800/2 ۳69۳/2 028۳/2 ۱890/2 ۳۳۱0/2 Pah 

2 ۳664/2- 66۳9/2 00۳4/2 008۳/2- 4۳9۱/2- 40۳6/2 geh 

2 0299/2 2028/2- 084۳/2- 8۳60/2 0۳88/2- ۳880/2 rqh 

2 6828/2 0900/2- 4624/2 020۳/2- 0060/2- 4۳69/2 rlh 

2 2820/2- 66۳9/2- 2962/2 002۱/2- 2060/2- 44۱2/2 cch 

 اب دلامع «ویژه دیرامق» سکریار است. نمودا 0سکریا آزمونز اده استفا ،لفهمونمودن بهترین  ی مشخصای دیگر برا شیوه
در  0992و  0222 یاه لاو مقصد در س مبدای اکشوره یاسکری برا آزمونیج انت .دهد می یشانم ار «صلیا یاه لفهمو»

 ز یک بوده واتر الاه بلفموولین ا «ر ویژهامقد» لادر هر دو س ،این کشورهاند. در مورد ا ده شدهان دا( نش4لی )ا( 0ی )اهرانمود
 شود. ب میانتخا «نیاکیفیت حکمر»خص ترکیبیان شالفه، به عنوموولین اربط  ورد ذیآر برای هر چهابر
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نمودار 1: مقادیر ویژه برای کشورهای مقصد سال 2000
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نمودار 2: مقادیر ویژه برای کشورهای مقصد سال 1990
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 1991مقادیر ویژه برای کشورهای مبدا سال : 3نمودار
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نمودار3: مقادیر ویژه برای کشورهای مبدا سال 1990
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نمودار 4: مقادیر ویژه برای کشورهای مبدا سال 2000
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The Impact of Governance Quality on 
Migration of Highly Educated Persons

Abstract        This article examines the impact of governance quality on 
the migration of highly educated persons. Using human capital and social 
transition theories of migration, two hypotheses are proposed. The  
cross-sectional data (for 1990 and 2000) have been used to test the  
hypotheses via the framework of a random utility model. Principal  
Component Analysis (PCA) is used to build a composite index of governance 
quality. Testing the hypotheses denotes that the significant gap between 
the selected Asian and European-American countries as for their quality of 
governance, has intensified the migration of highly educated persons from 
the selected developing countries to developed ones. Accordingly, the main 
policy insight of this paper is that in order to moderate such migration, the 
developing countries should take some measures to improve their  
transparency and accountability, rule of law, political stability, state  
effectiveness, and better rules. In short-term, developing countries need 
to take some measures in order to employ the capacities of their own 
educated persons. This insight is more important for Iran, because as for 
the migration of highly educated persons, it has recently been ranked as 
very high among the developing countries. 
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