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مهاجرت پدیدهای پیچیده و چندوجهی است كه همواره مورد توجه بسیاری از محققان علوم مختلف قرار گرفته است.
در این مطالعه به بررسی موضوع مهاجرت از منظر اقتصادی میپردازیم .هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بین
بیکاری و نر خ خالص مهاجرت است .در این راستا رابطه بین این دو متغیر با استفاده از دادههای تمامی شهرستانهای
كشور طی دوره زمانی  ،1385-95با رویکرد علیت فضایی مورد بررسی قرار میگیرد و سپس به برآورد مدل
مهاجرت با روش اقتصادسنجی فضایی پرداخته میشود .نتایج حاصل از آزمون علیت فضایی موید وجود رابطه علی
بین خالص مهاجرت و بیکاری است و جهت رابطه از بیکاری به خالص مهاجرت میباشد .همچنین نتایج حاصل از
برآورد مدل مهاجرت با استفاده از روش وقفه فضایی متغیرهای توضیحی( )SLXبیانگر آن است كه از بین متغیرهای
تحقیق ،متغیرهای نرخ بیکاری ،سهم اشتغال صنعتی ،تولید ناخالص داخلی سرانه ،سهم جمعیت جوان از كل جمعیت و
تحصیالت مهم-ترین عوامل مؤثر بر خالص مهاجرت بوده و دارای اثرات مستقیم و سرریز فضایی معناداری بر خالص
مهاجرت هستند .همچنین متغیر بیکاری به عنوان اصلیترین متغیر مطالعه حاضر دارای اثر مستقیم منفی و اثر سرریز
فضایی مثبت بر خالص مهاجرت است .به عبارت دیگر افزایش بیکاری در یک شهرستان موجب كاهش خالص
مهاجرت در آن شهرستان و افزایش خالص مهاجرت در شهرستانهای مجاور میشود.
طبقهبندی C21, J60, R23 :JEL
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 .1مقدمه

جمعیت ایجاد میكند .مهاجرت نه تنها به عنوان یک پدیده ،بلکه به عنوان یک فراپدیده (واقعهای
كه اتفاق آن به دلیل بستر و موقعیتی است كه مردم در آن زندگی میكنند) از عوامل متعدد
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نشأت گرفته است .به این دلیل ،علل و انگیزههای مهاجرت را
میتوان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد (میرزا مصطفی و قاسمی .)۷۲ :139۲ ،شکل یک به
صورت كلی عوامل مؤثر بر مهاجرت را در چهار دستهبندی نشان میدهد.
در سراسر جهان به خصوص پس از جنگ جهانی دوم ،مهاجرت به عنوان پدیدهای جمعیتی
از بسیاری جهات حائز اهمیت گردید و نظریهپردازان علوم مختلف درباره علل و عوامل آن به
بحث و تبادل نظر پرداختند .مهاجرت در معنای عام كلمه عبارت است از «تغییر محل اقامت فرد از
یک نقطه به نقطهی دیگر» ،این نقطه را معموالً محدودهی یک شهر یا روستا در نظر میگیرند.
لغتنامه جمعیت شناسی سازمان ملل ،مهاجرت را شکلی از تحرک جغرافیایی یا مکانی میداند كه
میان دو واحد جغرافیایی صورت می گیرد .این تحرک جغرافیایی تغییر اقامتگاه از مبدأ یا محل
حركت به مقصد یا محل ورود است (زنجانی.)۲1۲:1380 ،
مهاجرت و جابهجایی جمعیت هم اینک به دلیل پیامدهای متفاوتی كه در مناطق مبدأ و مقصد
برجا میگذارد از بسیاری جهات حائز اهمیت است بهطوری كه فقدان پیشبینی مناسب جمعیت
در هر منطقه عمدتاً منجر به شکست برنامهریزیهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی شده است.
عالوه بر این در برنامهریزی توسعه و توسعهیافتگی در سطح منطقهای ،شناخت و درک تفاوتهای
موجود میان مناطق از حیث برخورداری آنها از امکانات و زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی،
ضرورتی اجتنابناپذیر است (نظمفر و علی بخشی ،)1۷3:1393 ،چرا كه همین تفاوتها است كه
منجر به ترغیب افراد در مناطق توسعه نیافته و یا كمتر توسعهیافته برای مهاجرت به مناطق برخوردار
میشود .در این زمینه مطالعات انجام شده نشان میدهد تفاوتهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
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و نحوه برخورداری مناطق مختلف یک كشور از امکانات و زیرساختها ،منجر به ایجاد انگیزه
مهاجرت برای افرادی میشود كه در نقاط كمبرخوردار زندگی میكنند .در واقع مهاجرت تا
زمانی وجود خواهد داشت كه تفاوتهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بین مناطق وجود داشته
بهعنوان پدیدهای مثبت در جهت رفع این عدمتعادلها مطرح بود (به عنوان مثال مهاجرت به عنوان
راهحلی برای تأمین نیروی كار موردنیاز مناطق صنعتی مطرح میشد) ،اما در سالهای اخیر به دلیل
مهاجرتهای بیرویه و برنامهریزینشده ،مشکالت زیادی در مناطق مهاجرپذیر و مهاجرفرست به
وجود آمده است كه مهاجرت را به عنوان یک پدیده منفی مطرح میسازد.
مهاجرت و چگونگی توزیع مجدد جمعیت در داخل كشور (مهاجرت داخلی) ۲یکی از
مهمترین عواملی است كه سیاستگذاران و برنامهریزان شهری برای كنترل جمعیت و جهت دادن
به جابهجاییهای جمعیتی باید به آن توجه داشته باشند .شاید بتوان گفت یکی از علل ناموفق بودن
برنامهریزیهای شهری در ایران و بهویژه در برخی از كالنشهرها ،جریان مستمر تغییرات فیزیکی
و جمعیتی آنهاست و به این ترتیب برنامهریز نمیداند با چه پدیدهای سروكار دارد و برای چه
عنصری قصد برنامهریزی دارد (رحمانی و سلطانی مقدم .)۷4 :1391 ،در طی سالهای اخیر،
تغییرات زیادی در جمعیت كشور اتفاق افتاده است كه این تغییرات عالوه بر رشد طبیعی جمعیت،
متأثر از مهاجرت و تحركات فضایی جمعیت بوده است .هر چند جمعیت به دلیل ماهیت انسانی
خویش ذاتاً پویا است اما تحركات مکانی ،به نوبهی خود بر پویاییهای آن افزوده است .این كه
جابهجاییهای جمعیتی از كدام نواحی سرچشمه گرفته و به كدام نواحی منتقل میشوند ،سؤال
مهمی است كه پیش روی مطالعات مهاجرتی قرار دارد .از آنجا كه مهاجرتها در میان نواحی
دارای ارتباط اجتماعی و اقتصادی رقم میخورد و به لطف وحدت و انسجام ملی ،تمام نواحی
كشور ما امروزه دارای پیوندهای دیرینه و عمیق با یکدیگر هستند ،جریانهای مهاجرتی فارغ از
اثرات مثبت و منفی آن در مبدأ و مقصد ،در میان تمامی شهرستانهای كشور وجود دارد .موضوع
1. Brueckner
2. Internal Migration
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مهمی كه در حال حاضر از اهمیت زیادی برخوردار است ،تحلیل مهاجرتهای صورت گرفته در
بین شهرستان های كشور است تا مشخص شود مهاجرت كه خود بازتاب فضایی سیاستها و
سرمایهگذاری های صورت گرفته در نواحی مختلف كشور است ،به چه دالیلی صورت گرفته
و بیکاری در شهرستان های ایران است .در این راستا ابتدا رابطه بین این دو متغیر با استفاده از
رویکرد علیت فضایی مورد بررسی قرار میگیرد و سپس مدل مهاجرت براساس مبانی نظری و
دادههای موجود و با روش اقتصادسنجی فضایی مورد برآورد قرار خواهد گرفت.
مطالعه حاضر مشتمل بر  ۶بخش شامل مقدمه ،مبانی نظری ،پیشینه تحقیق ،روششناسی
تحقیق ،تخمین مدل و تفسیر نتایج بوده و در پایان نیز با توجه به مطالب عنوان شده ،جمعبندی و
نتیجهگیری ارائه خواهد شد.

 .2مبانی نظری
مهاجرت پدیدهای پیچیده و چندوجهی است كه همواره مورد توجه بسیاری از محققان علوم
مختلف قرار گرفته است ،از اینرو آرا و نظریات گوناگونی درباره آن مطرح شده است كه هر
یک از آنها به مصادیق خاصی از مهاجرت پرداختهاند .براین اساس انواع مختلفی از مدلهای
نظری برای تبیین مهاجرتها مطرح شدهاند .آنها مفاهیم ،فرضیات و چارچوبهای مرجع مختلفی
را ارائه میكنند .نظریههای اقتصادی نئوكالسیک ۱بر روی تفاوت در دستمزدها و شرایط اشتغال
بین مناطق و هزینههای مهاجرت تأكید میكنند و در كل حركتهای مهاجرتی را یک تصمیم
فردی در نظر میگیرند كه برای افزایش درآمد انجام میشود .برعکس ،نظریه اقتصاد جدید
مهاجرت ۲،شرایط مختلفی را در بازار در نظر میگیرد و مهاجرت را تصمیم خانوار میداند كه از
طریق هدف خود ،كه كاهش خطرات مربوط به درآمد خانواده بوده ،سعی میكند بر فشارهای

1. Neoclassical Economics
2. New Economics of Migration
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ناشی از سرمایه كه بر روی تولیدات خانوادگی تأثیرگذارند ،غلبه كند .نظریه بازار كار دوگانه ۱و
نظریه نظام جهانی ۲بهطور كل ،این فرآیندهای تصمیمگیری در سطح خرد را نادیده میگیرند و به
جای آن ،تأكید شان بر روی نیروهایی است كه در سطوح باالتر انباشت سرمایه عمل میكنند .در
میدانستند ،نظریات بعدی دلیل حركت های جمعیتی را پیامد طبیعی جهانی شدن اقتصاد و نفوذ
بازار در سراسر مرزها میدانند (مسی و همکاران .)433:1993 ،بنابراین مهاجرت به شدت از شرایط
اقتصادی و اجتماعی تأثیر میپذیرد .رونق اقتصادی ،فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد و مراكز
عرضه كار و فعالیت را به كانونهای عمده جذب جمعیت تبدیل میكند و ركود اقتصادی،
بی تحركی و پویا نبودن جمعیت را در پی دارد و چنانچه به مرحله بحرانی برسد مسیرهای مهاجرتی
را تغییر میدهد (زنجانی .) 13۷1 ،كشورهای در حال توسعه جهان ،مهاجرت و شهرنشینی را
اساسیترین و بنیادیترین مسئله جمعیتی خود میشناسند تا جایی كه فشار این دو جریان را بر
افزایش بیرویه جمعیت شهرها جدیتر از عامل باروری و آهنگ رشد طبیعی جمعیت میدانند
(آسایش .)48 :13۷8 ،مهاجرت پدیده پیچیدهای است كه با زمان ،فرهنگ و شرایط اقتصادی در
ارتباط است و به عنوان نوعی تطبیق و سازگاری اجتماعی در پاسخ به نیازهای اقتصادی ،اجتماعی
و تحوالت فرهنگی كه از جریان تغییرات جمعیتی ناشی میشوند ،در سطح محلی ،ملی و یا
بینالمللی پدید میآید (شیخی.)159 :13۷9 ،
مهاجرت از نظر اقتصادی با عقاید آدام اسمیت اقتصاددان كالسیک و پیروان وی شکل
گرفت .وی مهاجران كارگر را نیز تابع قانون عرضه و تقاضا میدانست و آن را نه تنها باعث رشد
اقتصادی دو منطقه مهاجرپذیر و مهاجرفرست میدانست ،بلکه حتی آن را وسیلهای برای بهبود
وضع كار و اشتغال به شمار میآورد .از نظر اقتصادی مهاجرتها اعم از مهاجرتهای داخلی و
مهاجرتهای بینالمللی مکانیزمی برای بازتوزیع نیروی كار است .بر پایه این نظریه هر وقت عرضه
نیروی كار بیش از سرمایه باشد دستمزدها رو به كاهش میگذارد و در نقاطی كه انباشت سرمایه
1. Dual Labor Market
2. World system Theory
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بیش از نیروی كار باشد دستمزدها سیر صعودی میگیرد .این شرایط ،مهاجرت نیروی كار را بین
مناطق مختلف به وجود آورده و تعادلی میان دستمزدها و نیروی كار ایجاد میكند (خوشفر و
همکاران.)1391:۶ ،
میدهد با مهاجرت ،عرضه كار در مناطق مهاجرفرست كاهش و در مناطق مهاجرپذیر افزایش
مییابد؛ این فرایند باعث افزایش سطح دستمزد واقعی در مناطق مهاجرفرست و در نتیجه بهتر شدن
توزیع درآمد در آنها میشود .به عقیده وی مهاجرت باعث كاهش تفاوتهای موجود در
استانداردهای واقعی زندگی میشود (گریفین.)1384 ،۱
بیلزبارو ۲مهاجرت را انتخابی فردی میداند و معتقد است افراد زمانی تصمیم به مهاجرت
میگیرند كه انتظار آنها برای كسب منافع اقتصادی از هزینههای آنان بیشتر شود .ممکن است
مهاجرت ذهنیتی تلقی شود كه فرد برای كسب منافع بیشتر به آن اقدام میكند .در این بینش،
ویژگیهای فردی مانند سن ،جنس ،جنبههای مادی ،سطح آموزش و نوع شغل در ایجاد انگیزه
برای مهاجرت مؤثر هستند (طاهرخانی 13۷9 ،به نقل از بیلزبارو.)۷1 :199۶ ،
از دیدگاه چارنی ۳مهاجرت پاسخی به سطح متفاوت رفاه در مناطق مختلف است.

هرزوگ٤

معتقد است عوامل متعددی در ایجاد انگیزه برای مهاجرت مؤثر هستند ،اما دو عامل كلیدی درآمد
و اشتغال بیش از دیگر عوامل بر روند مهاجرتها تأثیر میگذارند .فرض میشود كه افراد به علت
كاهش درآمدهای خود و به واسطه هزینههای فرصت ،مهاجرت میكنند؛ این شرایط به ویژه برای
افراد بیکار بیشتر معنا می یابد كه از طریق جستجوی كار سعی در یافتن شغل مناسب دارند
(طاهرخانی 13۷9 ،به نقل از چارنی.)۷4 :1993 ،

1. Griffin
2. Bilsborrow
3. Charney
4. Herzog
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استیگلیتز معتقد است كه اگر مهاجرت را سازوكاری تعادلبخش بدانیم ،انتظار میرود همگام
با افزایش تعداد بیکاران ،روند مهاجرت نیز افزایش یابد .با چنین نگرشی ،عمده مهاجرتها به دلیل
نبود فرصتهای شغلی و نیز دستیابی به درآمدهای انتظاری و منابع ناشی از آن انجام میشود.
بورِس ۲معتقد است كه مهاجرت همواره در دو نسل به وقوع میپیوندد :اول ،جوانان كه به
جستجوی شغل مهاجرت میكنند و دوم ،سالخوردگان و افراد بازنشسته كه مهاجرت معکوس را
انجام می دهند؛ به عقیده او عمده مهاجرت جوانان تابع عوامل اقتصادی و در ارتباط با جستجوی
كار است (طاهرخانی 13۷9 ،به نقل از بورس .)۷۶ :199۷ ،گوستاولوبون ۳و لوسین رومیه ٤آموزش
و ارتقای سطح تحصیالت را از مهمترین عوامل مؤثر بر مهاجرت میدانند (پتیه .)34 :13۶9 ،لی
نظریهای درباره تأثیر ات عوامل اجتماعی بر مهاجرت ارائه داده است .به نظر او ،عوامل مثبت و
منفی در مبدأ و مقصد مهاجرت وجود دارند كه مهاجران را به خود جذب و یا آنها را دفع
می كنند .اختالف بیشتر بین این عوامل ،احتمال مهاجرت را افزایش میدهد .به نظر او مهاجران با
در نظر گرفتن عوامل مثبت در مقصد و با در نظر گرفتن عوامل منفی در مبدأ ،منطقهای را انتخاب
می كنند و از این رو ،مهاجرت انتخابی دوجانبه است (فیندلی .)13۷۲ ،٥راونشتاین معتقد است
مهاجران اشخاصی هستند كه بهطور عقالیی برای دستیابی به زندگی اقتصادی بهتر برانگیخته
میشوند و مهاجر از منطقهای با فرصتهای كمتر به مناطقی میرود كه فرصتهای بسیاری در
دسترس باشند .از آنجا كه مهاجر تمایل دارد به مکانهای نزدیکتر كوچ كند ،فاصله ،مکان را
انتخاب میكند (اوبرای .) 13۷0 ،از نظر او مهاجرت از روستا به شهرهای نزدیک و كوچکتر و
سپس به شهرهای بزرگتر و قطبهای صنعتی و خدماتی انجام میشود و از آن با عنوان مرحلهای
بودن مهاجرت یاد میكند (زنجانی .)1380 ،تودارو معتقد است كه مهاجرت انگیزههای اقتصادی

1. Shefer
2. Bures
3. Gustave Le Bon
4. Lucien Romier
5. Findlay
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ویژهای دارد و پدیدهای اقتصادی است و فرد مهاجر به صورت كامالً منطقی و عقالنی علیرغم
وجود بیکاری در شهرها تصمیم به مهاجرت میگیرد (تودارو .)199۷ ،۱در این الگو ،مهاجرت
بیشتر در پاسخ به تفاوت درآمد مدنظر در شهر و روستا انجام میشود تا درآمد واقعی .اساس بحث
جمله در بخشهای روستایی و شهری در دسترس آنهاست توجه و شغلی را انتخاب میكنند كه
دستاوردهای مورد انتظار آنها از مهاجرت را به حداكثر برساند .تودارو ( )19۶9و هریس و تودارو
( )19۷0نشان میدهند كه احتماالً مهاجرت تأثیر منفی بر سطح عمومی اشتغال دارد ،زیرا ممکن
است كارگران به دلیل دستمزد باالتر ،مهاجرت به مناطق خاصی را ترجیح دهند ،حتی اگر بیکاری
در آن مناطق باالتر باشد .هریس و تودارو بیان میكنند كه وقتی تفاوت دستمزدها بین مناطق
مختلف باال است ،افرادی كه در مناطق با سطح دستمزد پایین زندگی میكنند ترغیب میشوند به
مناطق با سطح دستمزد باالتر مهاجرت كنند ،با افزایش تعداد مهاجران اندازه شهر بزرگتر شده و
بنابراین هزینههای رفتوآمد نیز افزایش خواهد یافت ،به همین ترتیب با افزایش هزینههای
رفتوآمد و كسر این هزینهها از درآمد افراد ،درآمد قابل تصرف كاهش مییابد تا اینکه به سطح
دستمزدهای آنها در محل زندگی قبلی میرسد ،هریس و تودارو این نقطه را نقطه تعادلی
مهاجرت مینامند (بروكنر .)۲011:۶۷ ،۲البته بورژاس )1994( 3تأكید میكند كه تأثیر اقتصادی
مهاجرت بر حسب زمان و مکان متفاوت است و میتواند مفید یا مضر باشد.
همانطور كه در شکل شماره  1مشاهده میشود مهاجرت تابع عوامل مختلف اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و جغرافیایی است .به همین دلیل محققان رشتههای مختلف به بررسی ابعاد
مختلف و عوامل مؤثر بر شکلگیری آن پرداختهاند .از منظر اجتماعی مطالعات مربوط به مهاجرت
اهمیت بهسزایی دارد .ادغام یا تکافتادگی ،شبکه روابط اجتماعی مهاجران ،تأثیرات مهاجرت بر
مناسبات خانوادگی و روابط نسلی ،تنشهای ناشی از تغییر شرایط و پایگاه مهاجران ،اجتماعات
1. Todaro
2. Brueckner
3. Borjas
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مهاجران در مقصد و آسیب های اجتماعی و نظایر آن در این دیدگاه مورد مطالعه قرار میگیرد
(نقدی .)3۲ :138۷ ،رویکرد روانشناختی مهاجرت نیز به مسئله مهاجرت نگاهی ویژه دارد .در میان
نظریه پردازان ،تودارو در زمره كسانی بود كه به صراحت از نقش عامل روانی در افزایش تمایل به
خطرجو به عامل درآمد مورد انتظار پاسخ میدهند و اقدام به مهاجرت میكنند (فرجادی،
 .) ۲۲:138۲بسیاری از مسائل اجتماعی مانند افزایش سریع جمعیت شهرها ،فقدان امکانات شهری
مطلوب ،افزایش بیماریهای پنهان شهری و حاشیهنشینی ،آلودگیهای زیستمحیطی،
بههم خوردن ساختار جمعیتی و در نهایت بروز مشکالت روانی و بهداشتی هم باعث ایجاد
مهاجرتها و هم از عواقب ناخوشایند مهاجرتهاست .مجموع این عوامل باعث افزایش استرس و
فشارهای روانی برای مهاجران میشود (مورفی.)۶۷8:199۷ ،

شکل  .1مدل مفهومی عوامل مؤثر بر مهاجرت
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 .3پیشینه تحقیق
مهاجرت داخلی و عوامل مؤثر بر آن یکی از مهمترین موضوعاتی است كه برنامهریزان باید در
سیاستگذاریهای خود به آن توجه داشته باشند .مطالعات زیادی در زمینه مهاجرت و عوامل مؤثر
گزارش شده است.
جدول  .1مطالعات خارجی
محقق (سال)

کنیا)۲۰۰۰( ۱

فریدان)۲۰۰۴(۲

متغیرهای مورد

روش مورد

کشور

استفاده

استفاده

(دوره زمانی)

خالص مهاجرت،
بیکاری
بیکاری ،مهاجرت
خارجی و GDP

مدل VAR

مدل VAR

استرالیا

نتایج
خالص مهاجرت علت بیکاری است.

1998-1981
فنالند
۲۰۰1-1981

مهاجرت علت بیکاری است.
با افزایش مهاجرت GDP ،سرانه نیز

فریدان ()۲۰۰۵

بیکاری ،مهاجرت
خارجی و GDP

مدل VECM

نروژ

افزایش مییابد .همچنین مطابق

 ۲۰۰3-1983نتایج هیچ رابطه علی بین مهاجرت و
بیکاری وجود ندارد.

خالص مهاجرت،
بیسیل و

کاسی۳

()۲۰۰۷

بیکاری منطقهای و
سایر متغیرهای

SURE

ایتالیا

بعد از سال  199۵بیکاری تأثیر

 ۲۰۰۰-1996معنیداری بر خالص مهاجرت دارد.

کنترل
اسالم)۲۰۰۷( ٤

مهاجرت ،بیکاری،
دستمزد و GDP

مدل VECM

کانادا
۲۰۰1

در کوتاهمدت بیکاری علت مهاجرت
است ولی برای علیت بلندمدت
شواهدی یافت نشد.

1. Konya
2. Feridun
3. Basile and Causi
4. Islam
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محقق (سال)

فریدان ()۲۰۰۷

چلتسوس و

استفاده

استفاده

(دوره زمانی)

مهاجرت ،بیکاری و
GDP

خالص مهاجرت،
بیکاری
مهاجرت ،بیکاری و

روپاکیاس )۲۰1۲(۲رشد اقتصادی
هرارا ۳و همکاران

خالص مهاجرت و

()۲۰1۲

بیکاری

مدل VECM

سوئد

 ۲۰۰۴-198۰مهاجرت علت بیکاری نمیباشد.

مدل پنل پویای

ایتالیا

فضایی

۲۰۰6-199۵

آزمون هم-
انباشتگی و
علیت گرنجر
علیت فضایی

بیکاری علت مهاجرت است ولی

یونان
۲۰11-198۰
ایتالیا
۲۰۰6-1996

خالص مهاجرت علت بیکاری است.
نرخ رشد  GDPو بیکاری علت
گرنجری مهاجرت است ولی عکس
این رابطه علیت وجود ندارد.
مهاجرت علت بیکاری است.
در کشور پرتغال بیکاری منجر به
کاهش مهاجرت شده است

بوبتان و

مهاجرت ،بیکاری و

همکاران)۲۰13(٤

رشد اقتصادی

بیر)۲۰16( ٥

مهاجرت و بیکاری

علیت گرنجر با
دادههای پنل

کشورهای
OECD

۲۰۰۵-198۰

درحالیکه در بقیه کشورها مهاجرت
علت بیکاری نمیباشد .در چهار
کشور فرانسه ،ایسلند ،نروژ و بریتانیا
رشد اقتصادی علت افزایش مهاجرت
بوده و در هیچ کدام مهاجرت علت
رشد اقتصادی نمیباشد.

کلیک و
ارسالن)۲۰18(٦

GSOEP

آزمون
مهاجرت و بیکاری

همبستگی
اسپیرمن

آلمان

مهاجرت منجر به افزایش بیکاری در

۲۰13

مناطق مهاجرپذیر میشود.

ترکیه
۲۰16-۲۰1۴

بین مهاجرت و بیکاری عمومی و
بیکاری جوانان رابطه بسیار قوی و
مثبتی وجود دارد.

1. Basile
2. Chletsos and Roupakias
3. Herrera
4. Boubtane
5. Beyer
6. Celik and Arslan
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محقق (سال)

متغیرهای مورد

روش مورد

کشور

استفاده

استفاده

(دوره زمانی)

نتایج
مهاجرت و رشد اقتصادی دارای اثر

یوسان)۲۰19(۱

رشد اقتصادی ،تورم،

پنل دیتا

OECD

شاخص بهای مصرفکننده و متوسط

 ۲۰۰۵-۲۰۰۰دستمزد تأثیر مثبت و بیمعنی بر

متوسط دستمزد

بیکاری دارند.
مأخذ :یافتههای پژوهش
جدول  .۲مطالعات داخلی
محقق (سال)

متغیرهای مورد

روش مورد

کشور

استفاده

استفاده

(دوره زمانی)

متغیرهای بیکاری ،جمعیت،

مهاجرت ،نرخ

فاصله جغرافیایی ،همسایگی،

بیکاری ،فاصله
میرزامصطفی و
قاسمی ()139۲

جغرافیایی،
همسایگی،
شهرنشینی ،تولید

نتایج

شهرنشینی ،تولید ناخالص داخلی،
مدل جاذبه و استانهای ایران شاخص قیمت در منطقه مبدأ و
روش OLS

 139۰-138۵مقصد با جریان مهاجرت ارتباط
منطقی داشته و نرخ بیکاری باال

ناخالص داخلی،

در منطقه مقصد منجر به کاهش

شاخص قیمت

مهاجرت میشود.
در کوتاهمدت ،مهاجرت افاغنه
علت گرنجری بیکاری در ایران
است .اما در بلندمدت رابطه علّیت

مهاجرت ،بیکاری،
عیسی زاده و

متوسط دستمزد،

مهرانفر ()139۲

سطح تحصیالت،
تولید ناخالص داخلی

ARDL,
VECM

ایران
138۵-13۵۵

دوطرفه میان بیکاری و تعداد
مهاجران افغانی وجود دارد.
همچنین در بلندمدت رابطه علّیت
یک طرفه از متوسط دستمزد
حقیقی به تعداد مهاجران افغانی
وجود دارد.

1. Kilic and Yucesan
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محقق (سال)

متغیرهای مورد

روش مورد

کشور

استفاده

استفاده

(دوره زمانی)

نتایج
تولید ناخالص داخلی ،بیکاری و
شاخص حکمرانی خوب از عوامل

الگوی
متقی ()139۴

مهاجرت ،درآمد و
بیکاری

خودتوضیح

ایران

برداری با وقفه۲۰1۰-198۰ -
های گسترده

مهاجرت از کشور ایران محسوب
میشوند .در این میان کاهش
بیکاری ،افزایش تولید ناخالص
داخلی و بهبود شاخص حکمرانی
خوب منجر به کاهش میزان
مهاجرت از کشور ایران میشود.
سطح توسعهیافتگی شهرستان-
های ایران ساختار فضایی دارند و
به شکل خوشهای توزیع شدهاند.
نتایج بیانگر رابطه مثبت و معنادار
میزان توسعهیافتگی با شدت

صادقی و شکریانی
()139۵

خالص مهاجرت،
شاخص
توسعهیافتگی

تحلیل ثانویه
(تحلیل فضایی)

شهرستانهای
ایران
139۰

مهاجرپذیری و رابطه منفی و
معنادار میزان توسعهیافتگی با
شدت مهاجرفرستی است.
همچنین همه شهرستانهای
کشور از الگوی رابطهای واحد بین
میزان توسعهیافتگی و مهاجرت
پیروی نکرده و چهار الگوی باال-
باال ،پایین -پایین ،باال -پایین و
پایین -باال وجود دارد.
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محقق (سال)

متغیرهای مورد

روش مورد

کشور

استفاده

استفاده

(دوره زمانی)

نتایج
نتایج حاکی از وجود چند خوشه
اصلی در مهاجرتهای بیناستانی
شکل گرفته و در نهایت به شاخه

آقایاری هیر و
حکیمی ()1396

تحلیل شبکه و
مهاجرت بین استانی

تحلیل شاخه
درختی

اصلی (استانهای تهران و البرز)
استانهای ایران میپیوندند .همچنین برخی از
139۰

استانها توانستهاند نقش قابل
توجهی در جذب مهاجر از
استانهای همجوار ایفا نمایند که
شامل استانهای البرز ،اصفهان،
آذربایجانشرقی ،بوشهر و خراسان
رضوی هستند.
شهرستانهای قرار گرفته در
نواحی مرزی که به لحاظ
جغرافیایی در حاشیه کشور قرار

روش کمی و
قلندریان و داداش -

خالص مهاجرت،

رویکرد

پور ()1396

فاصله از مرکز کشور

توصیفی-
تحلیلی

گرفتهاند دارای مهاجرفرستی
شهرستانهای باالیی بوده و اکثریت
ایران

شهرستانهای مهاجرپذیر در

 139۰-138۵مرکز کشور قرار دارند .از نظر
مساحتی نیز بیشترین مساحت
کشور در اختیار شهرستانهایی
است که دارای مهاجرپذیری
باالیی هستند.
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محقق (سال)

متغیرهای مورد

روش مورد

کشور

استفاده

استفاده

(دوره زمانی)

نتایج
رابطه بین مهاجرت بینالمللی و
بیکاری در مناطق مختلف به

کریمی و همکاران مهاجرت بینالمللی و دادههای پنل و
بیکاری

()1396

روش GMM

استانهای
منتخب ایران
139۵-1389

متفاوت میباشد .در دوره مورد
بررسی رابطه بین مهاجرت و
بیکاری در استانهای منتخب
ایران مثبت بوده و افزایش
مهاجرت بینالمللی و ورود آنها
به این استانها منجر به افزایش
بیکاری میشود.
افزایش در متغیرهای جمعیت،
تجارت خارجی و رشد اقتصادی

مهاجرت ،جمعیت،

ایران موجب کاهش روند مهاجرت

تجارت خارجی ،رشد الگوی جاذبه و ایران و  8کشور میشوند .در مقابل افزایش در
عربمازار و
جمعیت ،تجارت خارجی ،رشد
اقتصادی،دستمزد روش تخمین
OECD
همکاران ()1396
کشورهای مقصد ،دادههای تابلویی  ۲۰1۲-۲۰۰۰اقتصادی و دستمزد درکشورهای
نرخ بیکاری

مقصد به عالوه افزایش نرخ
بیکاری در ایران موجب افزایش
مهاجرت میشوند.

مأخذ :یافتههای پژوهش

بررسی مطالعات خارجی انجام شده نشان میدهد كه وجود رابطه علیت و جهت این رابطه
بین بیکاری و مهاجرت در مطالعات مختلف متفاوت بوده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت كه
رابطه علت و معلولی بین مهاجرت و بیکاری در مناطق(كشورها) مختلف به دلیل تفاوت در
ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی متفاوت میباشد.
بررسی مطالعات انجام شده در ایران نیز نشان میدهد كه مطالعات زیادی در مورد پدیده
مهاجرت از ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی انجام شده است .همچنین
مطالعات محدودی نیز به بررسی رابطه بین مهاجرت با متغیرهایی همچون سطح توسعهیافتگی
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پرداختهاند .اما تا جایی كه نویسندگان این مطالعه اطالع دارند هیچ مطالعهای در مورد رابطه علیت
بین مهاجرت و بیکاری در شهرستان های ایران انجام نشده است .همچنین مطالعه حاضر از حیث
روش انجام كار نیز بداعت دارد .این مطالعه اولین كاربرد روش علیت فضایی است و در هیچ

 .4روششناسی تحقیق
 .4-1علیت

فضایی۱

گرنجر ( )19۶9با استفاده از این واقعیت كه آینده نمیتواند علت حال یا گذشته باشد ،بیان میكند
كه چنانچه مقادیر جاری ( )Ytبا استفاده از مقادیر گذشته ( ،)Xtنسبت به حالتی كه از مقادیر
گذشته استفاده نمیشود ،با دقت بیشتری پیشبینی شود ،در این صورت ( )Xtرا علت گرنجری
( )Ytمیگویند .در آزمون علیت گرنجری برای اینکه فرضیه «  Xtعلت گرنجری  Ytنیست» آزموده
شود ،یک مدل خود توضیح برداری ( ۲)VARتشکیل داده میشود (آلیاگا و همکاران.)۲011 ،
الزم به ذكر است كه بررسی رابطه علیت بین متغیرهایی كه دارای خصوصیات فضایی هستند با
روش های متداول (روش علیت گرنجری) امکانپذیر نیست .و نیازمند استفاده از روش علیت
فضایی هستیم .در ادامه مراحل انجام آزمون علیت فضایی بهصورت گام به گام بیان خواهد شد.
سه نکته كه هنگام آزمون علیت بین دو متغیر در حالتی كه دادهها در بستر فضایی و به صورت
مقطعی هستند ،باید در نظر گرفت ،عبارتند از:
 -1نقش فضا :اگر متغیرها از نظر فضایی مستقل باشند ،بهترین روش برای بررسی علیت همان
روشهای متداول قبلی است (هکمن  ۲000و پیرل.)۲009 ۳
 -۲رابطه بین متغیرها :اگر دو متغیر مستقل از هم باشند ،صحبت در مورد علیت بین دو متغیر
بیمعنی خواهد بود.

1. Spatial Causality
2. Vector Autoregressive
3. Pearl
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 -3با فرض اینکه متغیرها وابستگی فضایی داشته و دو متغیر مستقل از هم نباشند ،در اینصورت
وجود و جهت رابطه علیت از طریق رویکرد علیت فضایی مورد آزمون قرار میگیرد.
با توجه به نکات مطرح شده ،برای بررسی علیت بین دو متغیر كه دارای بعد مکان هستند سه
گام اول آزمون فرضیه استقالل فضایی دادههای مربوط به هر متغیر است .برای این منظور ابتدا
ساختار فضایی هر متغیر مشخص میشود ،این ساختار از طریق ماتریس وزنی فضایی نمایش داده
میشود .سپس از آزمونهای شناخته شدهای چون آزمون موران تک متغیره ،آزمون ضریب الگرانژ
و ...برای بررسی وجود وابستگی فضایی استفاده میشود .نتایج حاصل از مرحله اول باید به این شکل
باشند :برای هر یک از متغیرها ماتریس وزنی یکسانی در نظر گرفته شود ۱و فرضیه استقالل فضایی
برای هر دو متغیر رد شود .به عبارت دیگر ،هر دو متغیر وابستگی فضایی داشته باشند.
گام دوم ،بررسی وجود وابستگی فضایی بین دو متغیر است .چنانچه اشاره شد وابستگی
فضایی بین دو متغیر ،شرط الزم برای وجود رابطه علیت فضایی است .بنابراین وابستگی فضایی بین
متغیرها باید مورد آزمون قرار گیرد .آماره موران دو متغیره،

 ،یک ضریب از نوع مانتل۲است

(مانتل )19۶۷ ،۳كه توسط وارتنبرگ )1985(٤به عنوان شاخص اندازهگیری همبستگی فضایی بین
دو متغیر ارائه شده است .با فرض اینکه دو متغیر در  Rموقعیت مکانی متفاوت مشاهده شدهاند،
آماره آزمون موران دو متغیره از رابطه زیر به دست میآید:
yi wij x j

()1

∑ ∑

R

R

i =1i ≠ j

j =1

)S0 Var ( y )Var ( x

= I xy

 .1به عبارت دیگر ،در آزمون استقالل فضایی هر یک از متغیرها ،یک ماتریس وزنی یکسان به عنوان ماتریس فضایی
بهینه انتخاب شده و به كار گرفته شود (هررا و همکاران.)۲011 ،
2. Mantel-type coefficient
3. Mantel
4. Wartenberg
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كه در آن  wijدرایه سطر iام و ستون jام ماتریس وزنی  S 0 ،Wمجموع همه درایههای ماتریس
 Var(y) ،Wو ) Var(xنیز به واریانس (تخمین زده شده) سریهای  yو  xاشاره دارد.
گام سوم ،یافتن جهت علیت میباشد (در صورتی كه بین دو متغیر علیت وجود داشته باشد).
تکمیل آزمون ،یک مدل اتورگرسیو برداری فضایی نامقید

(Sp VAR

) ۱را برآورد كنیم .برای

سادگی ،فرض میشود كه وابستگی فضایی هر دو سری از مرتبه اول است:
 I R − ρ yyW  y +  β I R + ρ yxW  x + η y = u y
θ I R + ρ xyW  y + [ I R − ρ xxW ] x + η x = u x

()۲
كه در آن

W

ماتریس وزنی فضایی {ρ yy , ρ yx , ρ xy , ρ xx } ،پارامترهای وابستگی فضاییI R ،

ماتریس همانی ۲از مرتبه  y ،Rو

x

بردارهای ( )R×1از مشاهدات متغیرها {η y ;η x } ،دو بردار

( )R×1از اجزا قطعی ۳و }  {u y , u xبردارهای تصادفی هستند .شکل خالصه شده رابطه  4به
صورت زیر است:
AY + η = u

()3

كه در آن  Yبردار ) (2R×1است ،بهطوری كه  . Y , =  y , ; x, بردار η

نیز از مرتبه

)(2R×1

است ; η = η y ;η x  :برای سادگی فرض میشود كه جزء غیرقطعی ٤هر دو سری فقط شامل
یک مقدار ثابت است ،بنابراین  η = m ⊗ lاست كه در آن  lبردار ) (R×1و  mبردار ) (2×1از
میانگینها به صورت   m y ; mx است .بردار خطا تركیبی از دو زیربردار با مرتبه
,
,
,
 u = u y ; u x است ،كه دارای توزیع نرمال به صورت )N (0, Ξ

)(R×1

:

 uاست كه:

1. Unrestricted Spatial Vector Autoregressive Model
2. Identity Matrix
3. Deterministic
4. Non-Deterministic
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σ 2 I 0  σ 2 0 
Ξ =  y R 2  =  y 2  ⊗ I R = ∑ ⊗I R
0 σ x I R  0 σ x 

)4(
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: به شکل زیر میباشدA  ساختار ماتریس،( است2R×2R)  یک ماتریسA ماتریس
 A11 = I R − ρ yyW

 A11 A12   A12 = β I R + ρ yxW
A=
→
 A21 A22   A21 = θ I R + ρ xyW
A = I − ρ W
xx
 22 R

)5(

: به شکل زیر است۱ تابع لگاریتم راستنمایی،با فرض نرمال بودن

[ AY −η ] (∑ ⊗I R )
R
R
L(Y ;ψ ) = − ln(2π ) − ln ∑ + ln A −
2
2
2
'

−1

[ AY −η ]
)۶(
با

ψ ' =  ρ yy ; β ; ρ yx ;η y ;σ y2 ; ρ xx ;θ ; ρ xy ;η x ; σ x2 
2
'
'


∂L / ∂ρ yy  (1/ σ y )( y W u y ) − tra11W 
2
'

  −(1/ σ )( x u ) + tra

21
y
y
∂L / ∂β  

'
'
∂L / ∂ρ yx   −(1/ σ y2 )( xW
u y ) + tra21W 

 

∂L / ∂η y   −(1/ σ y2 )(l 'u y )


 
2
2
'
4 
∂L / ∂σ y 
−( R / 2σ y ) + (u y u y / 2σ y )

=
l (ψ ) = 

'
'
(1/ σ 2 )( xW

∂
∂
ρ
L
/
u
)
−
tra
W
xx

 
x
x
22

∂L / ∂θ   −(1/ σ 2 )( y 'u ) + tra

x
x
12

 

∂
∂
ρ
L
/
2
'
'
xy 

 −(1/ σ x )( y W u x ) + tra12W 
∂L / ∂η  
2
'

x

  −(1/ σ x )(l u x )

∂L / ∂σ x2  
2
'
4

−
(
R
/
2
σ
)
+
(
u
u
/
2
σ
)
x
x x
x


)۷(

)8(

، به صورت زیر استa  و مؤلفههای۲ عملگر اثرtr(-) كه در آن

1. log-likelihood
2. Trace operator
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−1

−1
a11 =  A11 − A12 A22
A21  ,
−1
a12 = −a11 A12 A22
,
−1
a21 = − A22
A21a11 ,
−1
−1
−1
+ A22
a22 = A22
A21a11 A12 A22

با استفاده از چارجوب ( SpVARرابطه  )4میتوان ( )1استقالل بین سریها و ( )۲جهت علیت
بین سری ها را آزمون كرد .فرضیه صفر و مقابل آزمون استقالل بین دو سری به صورت زیر است:

H 0 : A12 = A21 = 0

()10

H1 : A12 ∨ A21 ≠ 0

بردار امتیاز ۱تحت فرض صفر رابطه  1۲به شکل زیر است.

()11

'
∂L / ∂ρ yx 
(1/ σ y2 )( xWu

)y




2
'
∂
L
/
∂
β


(1/ σ y )( x u y ) 
∂L / ∂ρ xy 


2
'


(1/ σ x )( yWu x ) 
∂L / ∂θ 
(1/ σ 2 )( y 'u ) 
x
x
∂L / ∂ρ 


yy 
0
 = λ0 
= 
=
−


 λ1 
∂L / ∂η y
0




∂L / ∂σ y2 
0





∂L / ∂ρ xx 
0

∂L / ∂η 
0

x




2
∂L / ∂σ x  H
0

0

l (ψ ) H 0

با در نظر گرفتن:
'
'
'
'
 xWu

y x u y yWu x y u x
λ = − 2
2
2
2 
 σ y σ y σ x σ x 
'
0

()1۲

λ1' = −

[0 0 0 0 0 0 0

و

1. Score Vector

بردار امتیاز بردار مشتقات مرتبهاول تابع لگاریتم راستنمایی نسبت به پارامترهای مورد برآورد است.
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ضریب الگرانژ فرم درجه دوم بردار امتیاز بر معکوس ماتریس اطالعات است كه هر دو
(بردار و ماتریس) باید تحت فرض صفر (رابطه  )1۲ارزیابی شوند .با تركیب این نتایج عبارت زیر
كه امکان آزمون استقالل بین دو سری را فراهم مینماید ،بهدست میآید.
()13
كه در آن

I11

معکوس ماتریس واریانس-كوواریانس بردار λ0

است ،كه عبارت معادل آن را

میتوان در رابطه ( )85-4-3مطالعه هررا )۲011( ۱یافت .بنابراین برای آزمون فرض عدم وجود
همبستگی یعنی:
()14

 {𝑥𝑠 }𝑠∈𝑆 : 𝐻0و 𝑆∈𝑠} 𝑠𝑦{ فرآیندهای ناهمبسته هستند

قاعده تصمیمگیری برای آزمون 𝐼𝑀𝐿 با سطح اطمینان  100(1 − α )%به شکل زیر است:
 اگر ) 0 ≤ 𝐿𝑀𝐼 ≤ 𝜒𝛼2 (4باشد ،فرض صفر رابطه  1۲را نمیتوان رد كرد.اگر ) 𝐿𝑀𝐼 > 𝜒𝛼2 (4باشد ،فرض صفر رابطه  1۲رد میشود.با فرض اینکه فرض صفر استقالل در سیستم دومتغیره رابطه  4رد شود ،گام بعدی آزمون
فرضیه عدم علیت است .این آزمون در واقع یک آزمون دو طرفه است .ابتدا متغیر اول در مقابل
متغیر دوم آزمون میشود ،اینکه  xعلت متغیر  yنیست؛ سپس ترتیب را تغییر داده و آزمون میشود
كه  yعلت  xنیست .فرض صفر آزمون اول ( xعلت  yنیست) به شکل زیر است:

()15

H 0 : A12 = 0 

H1 : A12 ≠ 0 

بردار امتیاز تحت فرض صفر رابطه  1۷به شکل زیر است:

1. Herrera
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()1۶

l (ψ ) H 0

0

كه در آن:
'
'
 xW

uy
x 'u y
−1
−1
γ = −  2 + trA11 A21 A22W 2 + trA11−1 A21 A22−1 
σy
 σ y

'
0

()1۷

= 'γ 1

[0 0 0 0 0 0 0 0

به شکل خالصه ،آماره آزمون ضریب الگرانژ ،تحت فرض صفر رابطه ( )1۷به شکل زیر است:

)χ 2 (2

()19
كه در آن

I11

معکوس ماتریس واریانس-كوواریانس بردار λ0

هررا (.))۲011

در نهایت برای آزمون فرض صفر  { xs }s∈Sعلت

as

LM NC = λ0' I 11λ0

است (رابطه ( )1۲۷-4-3مطالعه

{ ys } s∈S

نیست ،در سطح اطمینان

 100(1 − α )%به صورت قاعده زیر تصمیم گیری میشود:
اگر ) 0 ≤ 𝐿𝑀𝑁𝐶 ≤ 𝜒𝛼2 (2باشد ،فرض صفر رابطه  1۷را نمیتوان رد كرد. اگر ) 𝐿𝑀𝑁𝐶 > 𝜒𝛼2 (2باشد ،فرض صفر رابطه  1۷رد میشود. .4-2اقتصادسنجی فضایی
وجه تمایز اقتصادسنجی فضایی از اقتصادسنجی مرسوم در بهكارگیری دادههایی است كه از نظر
مکانی به یکدیگر وابستهاند .زمانی كه دادههای نمونهای جزء مکانی دارند دو مسئله رخ خواهد
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داد .1 :وابستگی فضایی ۱بین مشاهدات؛  .۲ناهمسانی فضایی ۲.اقتصادسنجی مرسوم تا حد زیادی
این دو موضوع را نادیده می گیرد ،لذا برای استفاده از این روش نیاز به آشنایی با مفاهیم آن است
كه در ادامه شرح مختصری از آن بیان میشود .وابستگی فضایی در مجموعهای از دادههای
وابستگی میتواند میان مشاهدههای مختلف و اجزا اخالل وجود داشته باشد .وابستگی فضایی
میبایست با قضایای اساسی علوم منطقه ای مطابقت داشته باشد ،به این معنا كه وابستگی فضایی و
تأثیرات آن بین مشاهدهها باید با افزایش فاصله بین مشاهدهها كاهش یابد (لسیج و پیس.)۲009 ،۳
اصطالح ناهمسانی فضایی نیز اشاره به انحراف در روابط بین مشاهدهها در سطح مکانهای
جغرافیایی دارد .در بیشتر موارد انتظار بر روابط گوناگون برای هر نقطه در فضا وجود دارد .بهطور
كلی ناهمسانی فضایی نیز این فرض گاوس -ماركف كه میگوید تنها یک رابطه خطی مشخص با
واریانس ثابت بین مشاهدههای نمونهای وجود دارد را نقض میكند (همان).
برای تعیین مکان در مدلهای اقتصادسنجی فضایی دو منبع اطالعاتی در اختیار است .یکی
موقعیت در صفحه مختصات است كه از طریق طول و عرض جغرافیایی نشان داده میشود و بر این
اساس می توان فاصله هر نقطه در فضا یا فاصله هر مشاهده قرار گرفته در هر نقطه را نسبت به نقاط
یا مشاهدات ثابت یا مركزی محاسبه نمود .دومین منبع اطالعات مکانی ،مجاورت و همسایگی
است كه منعکسكننده موقعیت نسبی در فضای یک واحد منطقهای مشاهده ،نسبت به واحدهای
دیگری از آن قبیل میباشد.
در مطالعه حاضر از یک ماتریس وزنی براساس طول و عرض جغرافیایی (و نه براساس
مجاورت) استفاده میشود .علت این امر این است كه در ماتریسهای فضایی ساخته شده براساس
مجاورت ،دو مشاهده تنها در صورتی كه دارای مرز و یا رأس مشترک باشند ،مجاور محسوب
می شوند .به عبارت دیگر این روش بین شهرهای ده كیلومتر دورتر با شهرهای صد كیلومتر دورتر
1. Spatial dependence or Partial Autocorrelation
2. Spatial Heterogeneity or Spatial structure
3. Lesage and Pace
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تفاوت قائل نمی شود .حال آنکه بهتر است به جای اینکه تنها به مجاورت و داشتن مرز مشترک
توجه شود ،فاصله بین مشاهدات نیز مورد توجه قرار گیرد (الهوست و وگا .)۲013 ،۱لذا در این
مطالعه برای تشکیل ماتریس وزنی از روش معکوس فاصله استفاده شده است.
بیان آنها میپردازیم .چنانچه آنسلین ،گالو ۲و جایت )۲008(۳در مطالعات خود بیان نمودهاند،
برای تصریح وابستگی فضایی بین مشاهدات میتوان از وقفه فضایی متغیر وابسته ،خودهمبستگی
فضایی اجزا اخالل ،وقفه فضایی متغیرهای مستقل و تركیبی از آنها استفاده كرد.یک مدل فضایی
كامل ،در برگیرنده تمام انواع اثرات متقابل فضایی است كه به صورت ذیل نشان داده میشود:

Y = δWY + α lN + X β + WXθ + u
u = λWu + ε

()۲0
مدل فوق ،مدل فضایی
وابسته و

X

عمومیGNS( ٤

نشاندهنده ماتریس

N×K

) نامیده میشود .در رابطه فوق  Yبردار  N×1متغیر

است كه شامل

K

متغیر توضیحی استW .ماتریس وزنی

فضایی ٥است و  βبردار ثابت  K×1از ضرایب ثابت ولی نامعین است .همچنین  WYاثرات متقابل
بین متغیر وابسته،

WX

اثرات متقابل متغیر مستقل و

Wu

اثرات متقابل بین اجزاء اخالل را نشان

میدهد δ .ضریب خودرگرسیون فضایی و  λضریب خودهمبستگی فضایی ٦است كه
نشاندهنده اثرات سرریز در مدل خطای فضایی از كانال جمله اخالل است ε .نیز جز اخالل  ۷ iidبا

میانگین صفر و واریانس  σ 2است (الهورست.)۲014 ،

1. Elhorst and Vega
2. Gallo
3. Jayet
4. General Nesting Spatial model
5. Spatial Weights Matrix
6. Spatial Autocorrelation Coefficient
7. Identically Independently Distributed
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شکل شماره  ۲زیر مجموعهای از  ۷مدل اقتصادسنجی فضایی خطی را نشان میدهد .مدل
فضایی عمومی ( )GNSدر سمت چپ و مدل  OLSدر سمت راست شکل قرار دارد .همانطور كه
در شکل مالحظه میشود تمامی مدلهای فضایی را میتوان با اعمال قیدهای مشخصی از مدل

شکل  .۲رابطه بین مدلهای مختلف وابستگی فضایی
منبع :الهورست۲۰1۴ ،

 .5دادههای آماری و تخمین مدل
 .5-1روش گردآوری دادهها
در مطالعه حاضر ،جامعه آماری شامل تمامی شهرستانهای كشور است .دادههای موجود از مركز
آمار ایران و نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استخراج شده است .الزم به ذكر است كه
دادههای مطالعه حاضر از نوع دادههای مقطعی ۱است .اما با توجه به ماهیت متغیر مهاجرت،
مهاجرتهای صورت گرفته در بازه ده ساله (طی دوره زمانی  )1385-95به عنوان داده مهاجرت
و نرخ بیکاری در سال مبدا به عنوان داده بیکاری در نظر گرفته شده است .همچنین برخی از
شهرستان های كشور در اواسط بازه زمانی مورد مطالعه تفکیک شده و به چند شهرستان تبدیل
شدهاند و شاهد افزایش تعداد شهرستانهای كشور از  33۶شهرستان در سال  1385به 4۲9
شهرستان در سال  1395بودهایم .به منظور وجود امکان مقایسه ،آمار مربوط به شهرستانهای

1. Cross-Sectional Data
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تفکیک شده ،مجددا تجمیع شده است و  33۶شهرستان سال  1385به عنوان مالک مقایسه در نظر
گرفته شده است.
متغیرهای اصلی مطالعه حاضر نرخ خالص مهاجرت و نرخ بیکاری است .نرخ خالص
هر  1000نفر محاسبه شده است.
()۲1

∗ 1000

𝑔𝑖𝑚𝐸𝐼𝑚𝑖𝑔−
𝑃

= 𝑔𝑖𝑚𝑅

در رابطه فوق  Imigنشاندهنده مهاجران وارد شده Emig ،نشاندهنده مهاجران خارج شده و P

نشاندهنده جمعیت است .خوشهبندی فضایی متغیرها در شکلهای  3و  4نشان داده شده است .در
این شکل شهرستان های كشور بر مبنای متغیر مورد بررسی ،به چهار دسته تقسیم شده و براساس
مقدار متغیر به ترتیب از رنگ روشن تا تیره طبقهبندی شدهاند .رنگ روشن كمترین مقادیر و رنگ
تیره بیشترین مقادیر متغیر را نشان میدهد.

شکل  .3خوشهبندی فضایی نرخ خالص مهاجرت
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چنانچه مشاهده میشود خوشهبندی فضایی نرخ بیکاری نشان میدهد كه شهرستانهای واقع در
غرب و جنوب شرقی ایران به لحاظ اشتغال در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارند .همچنین توزیع
فضایی نرخ خالص مهاجرت نشاندهنده باال بودن این عدد در شهرستانهای مركزی ایران است.
 .5-2آزمون علیت فضایی
چنانچه در بخش قبل به تفصیل بیان گردید ،اولین گام در بررسی علیت فضایی بین متغیرهای مورد
بررسی ،آزمون فرضیه استقالل فضایی تک تک متغیرها است .در گام دوم نیز به بررسی وجود
وابستگی فضایی بین متغیرهای تحقیق پرداخته میشود .در ادبیات اقتصادسنجی فضایی ،روشهای
مختلفی برای آزمون وجود اثرات فضایی مطرح شده است كه از مهمترین آنها میتوان به آزمون
موران 1اشاره كرد .آزمون موران توان باالیی در تشخیص وجود اثرات فضایی دارد .در مطالعه حاضر
جهت آزمون استقالل فضایی تک تک متغیرها از آزمون موران تک متغیره و برای آزمون وجود
وابستگی فضایی بین متغیرهای تحقیق از آزمون موران دو متغیره استفاده میشود .نتایج این آزمونها
برای دو متغیر نرخ خالص مهاجرت و نرخ بیکاری در جدول شماره  3گزارش شده است.
1. Moran’s I
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جدول  .3نتایج آزمون موران تک متغیره و دو متغیره

نرخ خالص مهاجرت

0/0۷۲۲

0/0000

بیکاری

0/4509

0/0000

نرخ خالص مهاجرت-بیکاری

-0/141۲

0/0000

مأخذ :یافتههای پژوهش

مطابق نتایج و با توجه به رد فرض صفر آزمون موران تکمتغیره مبنی بر استقالل فضایی هر
یک از متغیرها ،وجود اثرات فضایی در هر دو متغیر خالص مهاجرت و نرخ بیکاری مورد تأیید
قرار می گیرد .همچنین مطابق نتایج ،فرض صفر آزمون موران دومتغیره مبنی بر عدم وجود
وابستگی فضایی بین دو متغیر نرخ خالص مهاجرت و نرخ بیکاری رد میشود ،لذا وجود وابستگی
فضایی بین این دو متغیر نیز مورد تأیید قرار میگیرد .وجود وابستگی فضایی بین دو متغیر خالص
مهاجرت و بیکاری نشان میدهد كه بین خالص مهاجرت در یک شهرستان با بیکاری در
شهرستانهای مجاور همبستگی وجود دارد.
با توجه به اینکه مطابق نتایج ،هر دو متغیر مورد بررسی دارای ساختار فضایی بوده و وابستگی
فضایی بین دو متغیر خالص مهاجرت و بیکاری نیز مورد تأیید قرار گرفت ،لذا در گام سوم به
آزمون علیت فضایی میپردازیم .نتایج این آزمون در جدول شماره  4گزارش شده است .الزم به
ذكر است كه آزمون علیت فضایی از طریق كدنویسی در نرم افزار  MATLABانجام شده است.
جدول  .۴نتایج آزمون علیت فضایی
فرضیه صفر
با در نظر گرفتن ساختار فضایی ،بیکاری
علت خالص مهاجرت نیست.
با در نظر گرفتن ساختار فضایی ،خالص
مهاجرت علت بیکاری نیست.
مأخذ :یافتههای پژوهش

مقدار آماره

ارزش احتمال

0/0834

0/035

0/058۷

0/58

نتیجه نهایی

علیت فضایی از بیکاری
به نرخ خالص مهاجرت
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فرض صفر آزمون علیت فضایی ،همانند آزمون علیت گرنجر ،عدم وجود علیت بین دو متغیر
است .مطابق نتایج جدول شماره  4وجود رابطه علیت فضایی بین خالص مهاجرت و بیکاری مورد
تأیید قرار می گیرد .به عبارت دیگر با در نظر گرفتن ساختار فضایی متغیرها ،رابطه علی بین این دو
مورد بررسی مهاجرت علت بیکاری نبوده است بلکه بیکاری منجر به بروز و افزایش مهاجرت شده
است .به عبارت دیگر وجود رابطه علیت فضایی از بیکاری به مهاجرت به این معنی است كه تغییر
بیکاری در یک شهرستان موجب تغییر مهاجرت در شهرستانهای مجاور (شامل خود آن
شهرستان) می شود .اما تغییر مهاجرت در یک شهرستان بر متغیر بیکاری در شهرستانهای مجاور
تأثیری ندارد.
در ادامه به منظور تکمیل بحث و تعیین میزان اثرگذاری بیکاری بر خالص مهاجرت ،مدل
مهاجرت با در نظر گرفتن ساختار فضایی و با لحاظ متغیر بیکاری و چندین متغیر كنترل ،با استفاده
از رهیافت اقتصادسنجی فضایی مورد برآورد قرار میگیرد.
 .5-3مدل مهاجرت
الگوی تجربی عوامل تأثیرگذار بر مهاجرت بین شهرستانهای كشور بر مبنای مطالعات تجربی
پیشین و مبانی نظری به صورت زیر ارائه میگردد.
()۲۲

) 𝑀𝑖𝑔 = (𝑈𝑅, 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡, 𝐺𝐷𝑃, 𝐸𝑑𝑢, 𝐹𝑎𝑐𝑖, 𝑅𝑎, 𝑆𝑝, 𝑆𝑝2

متغیر وابسته مدل ،نرخ خالص مهاجرت ( )Rmigاست كه بهصورت تقسیم خالص مهاجرت
هر شهرستان بر جمعیت آن شهرستان به ازای هر  1000نفر محاسبه شده است .متغیرهای مستقل این
تحقیق نیز شامل نرخ بیکاری و چندین متغیر كنترل هستند كه در ادامه به تبیین دقیق این متغیرها
میپردازیم.
نرخ بیکاری( :) URمتغیر اصلی مطالعه حاضر نرخ بیکاری است .در این مطالعه از نرخ بیکاری
ساالنه شهرستان در برآورد مدل استفاده شده است.
سهم اشتغال صنعتی ( :)Industاین شاخص با استفاده از فرمول ذیل محاسبه میشود.
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)

()۲۲

𝑖𝐸𝑇𝐼𝐸𝑖 ⁄
𝐸𝑇𝑇𝑇𝐼𝐸 ⁄

( = 𝑖𝑡𝑠𝑢𝑑𝑛𝐼

در رابطه فوق 𝑖𝐸𝐼 اشتغال بخش صنعت شهرستان  𝑇𝐸𝑖 ،iاشتغال كل شهرستان  𝑇𝐼𝐸 ،iاشتغال بخش
صنعت كشور و

𝐸𝑇𝑇

اشتغال كل كشور است .این شاخص ،میزان صنعتی بودن اشتغال هر

تولید ناخالص داخلی سرانه( :) PCGDPبا توجه به عدم وجود آمار تولید ناخالص داخلی
شهرستانها از داده های مربوط به تولید ناخالص داخلی سرانه استانها به عنوان نماینده (پراكسی)
استفاده شده است.
تحصیالت ( :) Eduدرصد افراد دارای حداقل تحصیالت ابتدایی به عنوان متغیر تحصیالت در مدل
وارد شده است.
برخورداری از آب ،برق ،گاز و تلفن ( :)Faciاین متغیر نشاندهنده درصد واحدهای مسکونی هر
شهرستان است كه از امکانات برق ،آب لولهكشی ،گاز لولهكشی و تلفن ثابت برخوردار هستند.
بارندگی ( :) Raمجموع بارندگی ساالنه هر شهرستان به عنوان متغیر میزان بارندگی در مدل لحاظ
شده است.
سهم جمعیت جوان از كل جمعیت ( :)Spاین متغیر به صورت درصد افراد  ۲0تا  35ساله (بهعنوان
نماینده جمعیت جوان) از كل جمعیت هر شهرستان تعریف شده است .الزم به ذكر است كه
براساس مطالعات انجام گرفته در این حوزه ،این متغیر به دو شکل خطی و توان دوم در مدل لحاظ
شده است.
 .5-4تخمین مدل و تفسیر نتایج
جهت برآورد مدل ابتدا وجود وابستگی فضایی در مدل مهاجرت با استفاده از آزمون موران مورد
بررسی قرار میگیرد .آزمون موران توان باالیی در تشخیص وجود اثرات فضایی و در نتیجه خطای
تصریح مدل دارد ،اما در مورد نوع اثرات فضایی و اینکه چه تصریح مدلی باید مورد استفاده قرار
گیرد ،كمک زیادی به ما نمیكند .به این منظور از آزمونهای ضریب الگرانژ( )LMاستفاده
میشود .نتایج مربوط به این آزمونها در جدول شماره  5گزارش شده است.
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جدول  .۵آزمونهای تشخیصی برای اثرات فضایی
آزمون

ارزش احتمال

آماره آزمون

0/0000

4/۷1۷3

0/0003

1۲/905

)Lagrange Multiplier (lag

0/۲۲31

1/484۲

)Robust LM (lag

0/0001

15/11۷4

)Lagrange Multiplier (error

0/0545

3/۶9۶۶

)Robust LM (error

)Moran’s I (error

مطابق نتایج ،فرض صفر آزمون موران مبنی بر عدم وجود اثرات فضایی رد میشود ،لذا
وجود اثرات فضایی در مدل مهاجرت در سطح معناداری باالیی تایید میشود .همچنین با توجه به
آمارههای آزمون ضریب الگرانژ( ) LMوابستگی فضایی در مدل مهاجرت از نوع خطای فضایی
است .در ادامه برای انتخاب مدل بهینه از بین مدلهای فضایی ()SDM, SDEM, SLM, SEM, SLX
از آزمونهای نسبت درستنمایی( )LRاستفاده میشود .نتایج این آزمونها در جدول شماره ۶
گزارش شده است.
جدول  .6آزمونهای تشخیصی برای انتخای مدل بهینه
ارزش احتمال

آماره آزمون

فرضیه صفر

آزمون نسبت درستنمایی

0/0005

۲8/0۲

𝜃=0

SDM vs. SAR

0/۶1۲8

0/۲۶

𝛿=0

SDM vs. SLX

0/0001

31/5

𝜃 + 𝛿𝛽 = 0

SDM vs. SEM

0/0001

31/۲5

𝜃=0

SDEM vs. SEM

0/930۲

0/01

𝜆=0

SDEM vs. SLX

0/0000

39/95

𝜃=0

SLX vs. OLS

مأخذ :یافتههای پژوهش

بر اساس نتایج آزمونهای نسبت درستنمایی ،مدل وقفه متغیرهای توضیحی ( )SLXبه عنوان
مناسبترین مدل انتخاب می شود .لذا مدل فضایی مورد استفاده در برآورد مدل مهاجرت ،مدل
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وقفه متغیرهای توضیحی ()SLX

خواهد بود 1.نتایج برآورد مدل مهاجرت با استفاده از روش

رگرسیون  OLSو مدلهای فضایی  SDEM ،SDMو  SLXدر جدول شماره  ۷ارائه شده است.
جدول  .۷نتایج تخمین رگرسیون  OLSو چندین مدل فضایی
متغیر توضیحی

Constant

UR

Indust

PCGDP

Sp

Sp۲

Edu

Faci

Ra

W_UR

رگرسیون کالسیک
OLS

SDEM

SDM

SLX

�۶۲1
***5904

�-۷13
۶888

�-۷0۷
391۲

�-۷4۷
1۷01

�)1۲98
(5۷1

�)1۲۶8
(۶54

()1304/۷15

�)۷5
(۲۲4

�-0
***۷۲۶۷

�-0
***5۷50

�)0
(۲1۲

�-0
***5۷3۲

�-0
***5۷۶9

()0/۲11

�۲3
***0۲9۷

�1۷
***۲8۶9

�1۷
***۲۶19

�1۷
***۲35۷

�-0
0۲13

�0
***304۶

�0
***301۶

�0
***303۷

()0/10۲

()0/10۲

�-4۲
***0438

�-4۲
***۲۶34

�0
***۷354

�0
***۷38۷
�)0
(040

()0/039

�-0
381۶

�-1
*408۲

�)0
(۷33

�-1
*4135

�-1
*41۶9

()0/۷۲۶

()0/۷۲۶

�0
0۲38-

�0
01۶۲

�0
01۶9

�0
01۶4

�)0
(040

�)0
(050

�)0
(050

�)0
(050

�0
00۷8

�0
001۷

�0
001۶

�0
0018

�)0
(00۷

�)0
(010

�)0
(010

�)0
(010

�3
**908۶

�4
**0198

�)0
(1۷

�)5
(404
�)0
(0۶۲
�)۲
(۷85
�)0
(039
�)0
(۶80

-

�)5
(5۷۷
�)0
(10۲
�)۲
(8۶۷

�)1
(905

�)54۶
(5

-

�4۲
***۲984
()۲/84۷
�0
***۷391

()1/913

�)0
(۲11

�)5
(550

�-4۲
***۲3۲3

�)۲
(84۶

�0
***۷38۲
�)0
(039

�3
**91

�)1
(909

 .1برای مطالعه بیشتر در مورد این آزمونها و نحوه انتخاب مدل بهینه به ) Elhorst (2014مراجعه شود.
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مدل
متغیر توضیحی

رگرسیون کالسیک
OLS

مدلهای فضایی
SDEM
**

W_PCGDP

-

W_Sp

-

۲

-

W_Edu

-

W_Faci

-

W_Ra

-

δ

-

W_Sp

�181
03۷۲

�)۷8
(۲۷۶

()۷9/۶۷۶

�-۲
***9931

�-۲
***89۲1

�)0
(۶83

()0/۷04

�-۷9
1۷5۲

�-۷0
۲۷۲9

***

�199
۶۶01

�)۷1
(59۷

�-۲
***9918

�)0
(۶۷8

�-۷۷
904۲

�)۶8
(304

()۷0/0۷0

�1
40۲8

�1
۲485

�1
3۷90

�)1
(104

()1/1۲۷

�)1
(14۲

�۲5
***395۷

�۲4
***0۷8۲

�۲5
***559۶

�)۶
(830

()۷/099

�-0
35۶0

�-0
304۶

�)۷1
(158

�)۶
(5۲۲

�-0
3۷18

�)0
(۶05

()0/594

�0
0493

�0
043۶

�0
049۷

�)0
(05۷

()0/058

�)0
(05۷

�0
05۶8

�)0
(585

�0
۲458

-

()0/4۶۶

λ

-

�)0
(۶39

-

-

Log likelihood

�154۶
۲۷-

-15۲۶/۲9

-15۲۶/1۶۶

-15۲۶/۲943

AIC

311۲/541

3090/581

3090/33۲

3088/589

R-squared

0/۷01

0/۷34

0/۷35

�0
۷34

* ** ***

توجه:اعداد داخل پرانتز خطای استاندارد( )SEاست ، .و

بهترتیب نشاندهنده معناداری در سطح %5 ،%10و  %1است.

مأخذ :یافتههای پژوهش

چنانچه مالحظه میشود بر اساس معیار آكائیک ( )AICنیز مدل وقفه متغیرهای توضیحی ()SLX
مناسبترین مدل در برآورد مدل مهاجرت است .بنابراین مدل نهایی تحقیق حاضر مدل وقفه متغیرهای
توضیحی ( )SLXاست كه نتایج برآورد این مدل در ستون آخر جدول  ۷ارائه شده است.
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مطابق نتایج جدول  ۷از بین متغیرهای تحقیق ،متغیرهای نرخ بیکاری ،سهم اشتغال صنعتی ،تولید
ناخالص داخلی سرانه ،سهم جمعیت جوان از كل جمعیت و توان دوم این متغیر از معناداری باالیی
برخوردارند و دارای عالمت مورد انتظار میباشند .همچنین متغیر تحصیالت در سطح  10درصد معنادار
الزم به ذكر است كه در مدلهای فضایی ،ضرایب برآورد شده(̂𝛽) قابل تفسیر نیستند و
بایستی اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و كل متغیرها بر متغیر وابسته محاسبه گردد ۱.نتایج مربوط به
اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و كل متغیرها بر نرخ خالص مهاجرت براساس مدل

SLX

در جدول

شماره  8گزارش شده است.
جدول  .8اثرات مستقیم ،سرریز و کل مدل مهاجرت
متغیرها
UR

Indust

PCGDP

Sp

Sp۲

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

اثرات کل

�-0
***5۷۶9

�3
**910

�3
*333

�)0
(۲11

�)1
(909

()1/844

�1۷
***۲35۷

�199
***۶۶0

�۲1۶
***89۶

�)5
(55

�)۷1
(59۷

()۷0/314

�0
***303۷

�-۲
***99۲

�-۲
***۶88

()0/10۲

�)0
(۶۷8

()0/۶0۶

�-4۲
***۲3۲

�-۷۷
904

�-1۲0
*13۶

�)۲
(84۶

�)۷1
(158

()۷1/۲۷9

�0
***۷38

�1
3۷9

�۲
*11۷

�)0
(039

�)1
(14۲

()1/14۶

 .1نحوه محاسبه اثرات مستقیم ،غیر مستقیم و كل متغیرها بر متغیر وابسته در مدلهای فضایی مختلف متفاوت است.
در مدل وقفه متغیرهای توضیحی ( ،)SLXاثرات مستقیم هر متغیر برابر ضریب آن متغیر در مدل برآورد شده است.
همچنین اثرات غیرمستقیم متغیر برابر ضریب وقفه فضایی آن متغیر است .برای مطالعه بیشتر در مورد نحوه محاسبه
این اثرات در مدلهای مختلف فضایی به ) Elhorst (2014مراجعه شود.
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متغیرها
Edu

Ra

�-1
*41۷

�۲5
***5۶

�۲4
***143

()0/۷۲۶

�)۶
(5۲۲

()3/۶01

�0
01۶4

�-0
3۷۲

�-0
355

�)0
(05

�)0
(585

()0/5۶5

�0
0018

�0
049۷

�0
0515

�)0
(010

�)0
(05۷

()0/054

توجه:اعداد داخل پرانتز خطای استاندارد( )SEاست ** ،* .و*** بهترتیب نشاندهنده معناداری در سطح %5 ،%10و  %1است.
مأخذ :یافتههای پژوهش

اثر مستقیم هر متغیر بر نرخ خالص مهاجرت نشان میدهد كه اگر آن متغیر در شهرستان iام تغییر
كند ،بهطور متوسط چه تأثیری بر خالص مهاجرت همان شهرستان خواهد داشت .اثر غیرمستقیم
(سرریز فضایی) هر متغیر بر خالص مهاجرت نیز نشان میدهد كه اگر آن متغیر در شهرستان iام تغییر
كند ،بهطور متوسط چه تأثیری بر خالص مهاجرت شهرستانهای مجاور(همسایه) خواهد داشت ،كه
این به معنی سرریز فضایی شهرستان iام بر سایر شهرستانها است .همچنین اثر كل هر متغیر بر خالص
مهاجرت نشان میدهد كه اگر آن متغیر در شهرستان iام تغییر كند ،بهطور متوسط چه تأثیری بر
خالص مهاجرت تمامی شهرستانها(شامل شهرستان iام و شهرستانهای مجاور آن) خواهد داشت .در
ادامه به اختصار به تفسیر نتایج جدول شماره  8میپردازیم.
مطابق نتایج اثر مستقیم متغیر نرخ بیکاری در مدل منفی و معنادار ،و اثر سرریز آن ،مثبت و
معنادار است .به این معنی كه شهرستانهایی با نرخ بیکاری باالتر نرخ خالص مهاجرت پایینتری
دارند .به عبارت دیگر افزایش نرخ بیکاری در یک شهرستان موجب افزایش مهاجران خارج شده
و كاهش مهاجران وارد شده به آن شهرستان شده و در نتیجه خالص مهاجرت كاهش مییابد.
همچنین مثبت بودن اثرات غیرمستقیم بیکاری نشاندهنده آن است كه افزایش نرخ بیکاری در
یک شهرستان دارای اثرت سرریز مثبت بر شهرستانهای مجاور است ،به این صورت كه با افزایش
نرخ بیکاری و در نتیجه افزایش مهاجران خارج شده از یک شهرستان تعداد مهاجران وارد شده به
شهرستان های مجاور افزایش و مهاجران خارج شده از آنان كاهش مییابد و در نتیجه خالص
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مهاجرت در این شهرستانها افزایش مییابد .به عبارت دیگر افزایش بیکاری در یک شهرستان
موجب افزایش مهاجران خارج شده از آن شهرستان و افزایش مهاجران وارد شده به شهرستانهای
مجاور میشود .این نتیجه موید نظریه مایکل تودارو است .تودارو بیان میكند كه افراد معموالً با
متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مستقیم مثبت و معنادار و اثر سرریز منفی و معنادار بر
خالص مهاجرت دارد .به عبارت دیگر شهرستانهایی با  GDPسرانه باالتر خالص مهاجرت باالتری
دارند .همچنین منفی بودن اثرات سرریز این متغیر نشاندهنده آن است كه افزایش  GDPسرانه یک
شهرستان موجب كاهش خالص مهاجرت در شهرستانهای مجاور میشود .به بیان دیگر افزایش
 GDPسرانه یک شهرستان موجب افزایش مهاجران وارد شده به آن شهرستان و افزایش مهاجران
خارج شده از شهرستانهای مجاور میشود.
اثرات مستقیم و سرریز متغیر سهم اشتغال صنعتی بر خالص مهاجرت مثبت و معنادار است .به
این معنی كه شهرستانهایی با ساختار صنعتی خالص مهاجرت باالتری(مهاجران وارد شده بیشتر و
خارج شده كمتر) دارند .نکته قابل توجه در اینجا این است كه اثر سرریز این متغیر همسو با اثر
مستقیم آن است .به عبارت دیگر ،صنعتیشدن شهرستانها نهتنها موجب افزایش مهاجرت به این
شهرستانها میشود بلکه مهاجرت به شهرستانهای مجاور را نیز افزایش میدهد.
اثر مستقیم متغیر تحصیالت در مدل منفی و معنادار ،و اثر سرریز آن ،مثبت و معنادار است .به
این معنی كه شهرستانهایی با سهم باالتر از افراد تحصیل كرده دارای خالص مهاجرت پایینتری
هستند .به عبارت دیگر افزایش سهم افراد تحصیل كرده موجب افزایش مهاجران خارج شده از آن
شهرستان و افزایش مهاجران وارد شده به شهرستانهای مجاور میشود.
متغیر سهم جمعیت جوان از كل جمعیت و توان دوم این متغیر دارای اثرات مستقیم معنادار بر
خالص مهاجرت هستند ،اما اثرات سرریز این متغیرها معنادار نیستند .به عبارت دیگر نتایج حاكی از
غیرخطی بودن اثرات مستقیم این متغیر بر متغیر وابسته است .نتایج نشاندهنده آن است كه در
شهرستانهایی با كمتر از  ۲8/5درصد جمعیت جوان ( ۲0تا  35ساله) ،افزایش سهم جمعیت جوان از
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كل جمعیت موجب كاهش خالص مهاجرت شده و در شهرستانهایی با بیش از  ۲8/5درصد
جمعیت جوان ،افزایش این متغیر موجب افزایش خالص مهاجرت میشود .همچنین مطابق نتایج
اثرات مستقیم و سرریز دو متغیر بارندگی و برخورداری از آب ،برق ،گاز و تلفن معنادار نمیباشند.

مهاجرت فرایندی پویا و برخاسته از شرایط در حال تغییر اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی است.
امروزه با توجه به حجم باالی مهاجرت و تحركات جمعیتی بین نواحی مختلف و به تبع آن
شکلگیری انواع مسائل و بحرانها ،مهاجرت به یکی از مسائل مهم و پیچیده برای جوامع بشری
تبدیل شده است .در این راستا هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بین خالص مهاجرت و
بیکاری است .برای این منظور رابطه بین این دو متغیر با استفاده از رویکرد علیت فضایی مورد
بررسی قرار گرفت و جامعه آماری مطالعه حاضر نیز شامل تمامی شهرستانهای كشور طی دوره
زمانی  1385-95میباشد.
نتایج حاصل از آزمون علیت فضایی موید وجود رابطه علی بین دو متغیر خالص مهاجرت و
بیکاری است .به عبارت دیگر با در نظر گرفتن ساختار فضایی متغیرها ،بین این دو متغیر رابطه علی
وجود داشته و جهت رابطه از بیکاری به خالص مهاجرت است .بنابراین مطابق نتایج ،مهاجرت
علت بیکاری نبوده است بلکه بیکاری منجر به بروز و افزایش مهاجرت شده است .به عبارت دیگر
وجود رابطه علیت فضایی از بیکاری به مهاجرت به این معنی است كه تغییر بیکاری در یک
شهرستان موجب تغییر مهاجرت در شهرستانهای مجاور (شامل خود آن شهرستان) میشود .اما
تغییر مهاجرت در یک شهرستان بر متغیر بیکاری در شهرستانهای مجاور تأثیری ندارد .با توجه به
نتیجه حاصله ،در ادامه به منظور تکمیل بحث و تعیین میزان اثرگذاری بیکاری بر خالص مهاجرت،
مدل مهاجرت با در نظر گرفتن ساختار فضایی و با لحاظ متغیر بیکاری و چندین متغیر كنترل ،با
استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی مورد برآورد قرار گرفت .جهت برآورد مدل ابتدا وجود
وابستگی فضایی در مدل مهاجرت با استفاده از آزمون موران مورد بررسی قرار گرفت .مطابق
نتایج وجود اثرات فضایی در مدل مهاجرت در سطح معناداری باالیی تایید شد .در ادامه برای
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انتخاب مدل بهینه از آزمونهای ضریب الگرانژ( )LMو نسبت درستنمایی( )LRاستفاده شد .بر
اساس نتایج این آزمونها ،مدل وقفه متغیرهای توضیحی ( )SLXبه عنوان مناسبترین مدل انتخاب
و در برآورد مدل مهاجرت مورد استفاده قرار گرفت .نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد كه از
تحصیالت ،سهم جمعیت جوان از كل جمعیت و توان دوم این متغیر معنادار بوده و دارای عالمت
مورد انتظار میباشند .اما متغیرهای بارندگی و برخورداری از آب ،برق ،گاز و تلفن معنادار
نمی باشند .همچنین در این مطالعه اثرات مستقیم و سرریز فضایی متغیرها بر نرخ خالص مهاجرت
مورد محاسبه قرار گرفت .مطابق نتایج ،اثرات سرریز فضایی متغیرهای بیکاری ،سهم اشتغال
صنعتی ،تولید ناخالص داخلی سرانه و تحصیالت بر خالص مهاجرات در سطح باالیی معنادار
است .همچنین متغیر بیکاری به عنوان اصلی ترین متغیر مطالعه حاضر دارای اثر مستقیم منفی و اثر
سرریز فضایی مثبت بر خالص مهاجرت است .به عبارت دیگر افزایش بیکاری در یک شهرستان
موجب افزایش مهاجران خارج شده از آن شهرستان و افزایش مهاجران وارد شده به شهرستانهای
مجاور میشود .نتایج مطالعه حاضر همسو با مطالعات میرزامصطفی و قاسمی ( )139۲و صادقی و
شکریانی( )1395است.
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش مبنی بر وجود رابطه علیت فضایی بین خالص مهاجرت
و بیکاری و وجود اثر مستقیم منفی و اثر سرریز فضایی مثبت بیکاری بر خالص مهاجرت ،لزوم
اجرای آمایش سرزمین در كشور و اجتناب از تمركز امکانات و فرصتهای شغلی در برخی از
شهرستانهای كشور بیش از پیش آشکار میگردد .مطابق نتایج حاصل از این مطالعه یکی از
بسترهای مهم و كلیدی شکلگیری مهاجرتهای داخلی ،توزیع فضایی نابرابر فرصتهای شغلی
است .بررسیها نشان میدهد توزیع فرصتهای شغلی در بین شهرستانهای كشور بسیار نامتوازن
است و این عدم توازن به حركات و جابجاییهای ناموزون جمعیتی منجر شده است .به عبارت
دیگر تمركز سرمایهگذاریها و فرصتهای شغلی در برخی شهرستانها موجب میشود تا در
بلندمدت نابرابری فضایی شدیدی میان مناطق پدید آید .این موضوع باعث تشدید مهاجرتهای
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بیرویه شده و توزیع بهینه جمعیت در كشور را غیر ممکن میسازد .در نتیجه ،برای كاهش و
تعدیل جریان های مهاجرت داخلی ،اجرای آمایش سرزمین و توزیع برابر و عادالنه منابع و
امکانات و فرصتهای شغلی با توجه به پتانسیلهای موجود در هر منطقه پیشنهاد میشود .افزایش
بیرویه و جلوگیری از آثار و تبعات زیانبار اقتصادی و اجتماعی مهاجرت گردد.
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