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چکیـده
مهاجرت بهعنوان یک واقعه مکان محور جمعیتی و متنوع ،امری غیرقابلانکار است .بااینحاا ،
بسیاری از پژوهشگران این حاوز بار ایان بااور هساتن کاه مهااجرت نیاروی کاار مها تارین و
چالشبرانگیزترین نوع مهاجرت را شکل میده  .با ایجاد تحوالت ج یا در ساایه جهاانیشا ن
جای تردی ی وجود ن ارد که جهانیش ن به عنوان میراثای از تما ن بشاری در دور هاای ج یا ،
باعث همپیون ی اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در تمام جواما شا

اسات و اثراتای دوگاناه بار

مهاجرت نیروی کار داشته است .لذا سؤالی اساسی که مطرح میشود این اسات کاه جهاانیشا ن
اقتصاد چه تأثیری بر مهاجرت نیروی کار داشته است؟ در پاسخ به سؤا اصلی فرضیه پژوهش بار
این مبنا قرار دارد که تغییر در مناطق مقص و مب أ مهاجرت ،تغییر در تقاضای نیروی کاار و ایجااد
گرایش های متناقض در تقاضای نیروی کار از مه ترین تأثیرات جهانیش ن اقتصااد بار مهااجرت
نیروی کار است .پررنگ بودن نقش تحوالت اقتصادی در مهاجرت نیروی کار ماهر و غیر مااهر از
یک سو و به چالش کشی ن تغییر در مب أ و مقص مهاجرت و تغییار در تقاضاا بارای نیاروی کاار
ماهر و نیمه ماهر از مه ترین مسائلی است که بای در این چارچوب ماورد توجاه قارار گیارد .باا
توجه به تمرکز بسیاری از مکاتب و ان یشمن ان به این رون  ،پژوهش حاضر سعی دارد با اساتااد
از روش توصیای و تحلیلی به بررسی تأثیر جهانیش ن اقتصاد بر مهاجرت نیروی کار بپردازد.
 واژگان کلیدی:
جهانیش ن ،مهاجرت ،نیروی کار ،اقتصاد ،کشورهای توسعهیافته

مقدمه
جهانیشدن پیوستگی دولت ـ ملتها ،سرعت جریان کاال ،خدمات ،ایدههـا و مـردم را در
سراسر مرزهای ملی افزایش داده است .مهاجرت بینالمللی قبل از عصـر جهـانیشـدن وجـود
داشته است ،اما دامنه سرعت ،پیچیدگی و حجم مهاجرت تحت تأثیر بـیسـابقه جهـانیشـدن
قرارگرفته است .در سال  ،1392جمعیت مهاجر جهان کمتر از  122میلیون نفر یا  2/2درصـد
از جمعیت جهان بود .این درحالیست که سال  2221جمعیت مهاجر به  132میلیـون مهـاجر
افزایش یافت که مهاجران واقع در مناطق توسعهیافته اروپـا و آمریاـای شـمالی  17درصـد از
جمعیت مهاجر جهان را داشتهاند( .سازمان ملل متحد )2226 ،مهاجرت و جابـهجـایی ماـانی
انسانها به عنوان موضوعی در رشتههای گوناگون علوم انسانی و اجتماعی توجه پژوهشگران را
به خود معطوف داشته است .پویایی رابطه انسانها با ماان در قلب پدیده مهـاجرت قـرار دارد.
گستردگی مهاجرت در دنیای امروز همه جوامع بشری را به نحـوی بـا چـالشهـای مهـاجرت
مواجه کرده است (سجادپور .)61 :1991 ،از مهمترین این چالشها بحث توسعه میباشد که از
مهمترین عوامل توسعه کشورها سرمایه انسانی میباشد بـر همـین اسـا

اسـت کـه توسـعه

اقتصادی و پیشرفت فناوری هم تا حد زیادی تحت تأثیر سرمایه انسانی قرار دارد .لذا کشـورها
برای نیل به توسعه بیشتر نیازمند توجه ویژهای به امر مهـم مهـاجرت هسـتند .توسـعه بـدون
تمرکز بر منابع و سرمایه انسانی اماانپذیر نمیشود .یای از مهمترین موارد اقتصـاد کشـورها،
مهاجرت بینالمللی افراد (ماهر و غیرماهر) است (اکبریان و رخشان .)1 :1931 ،درحال حاضـر
تحلیل توسعه انسانی و شالدهی به الگوهای ساونت به طور گستردهای در حـال شناسـایی و
تحلیل محققان مختلف در سطح جهان است )UN, 2009( .مهاجرت بـه عنـوان یـ

فراینـد

پویایی است که هم خود برساخته از شرایط سیاسی ،اجتمـاعی و اقتصـادی و هـم زمینـهسـاز
تغییر شرایط است .مهاجران بخشی از بافتهای جمعیتی را تشایل میدهند که امروزه شـاهد
تحت تأثیر قرار گرفتن این جمعیت از پدیده جهانیشدن هستیم .جهانیسازی منجر به تغییـر
در تمام عرصههای زندگی و تغییر در آمار و ماهیتِ جمعیتهـای مختلـف گردیـده اسـت کـه
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جمعیت مهاجر از آن مستثنی نمیباشد .امروزه تغییر در مهاجران نیروی کار قابل درک اسـت.
همین تغییرات حاصله در مهاجرتهای نیروی کار منجر به تغییر برخـی سیاسـتهـا از سـوی
کشورهای مبدأ و مقصد شده است .آشاار است که طی دهههـای مختلـف جهـت کشـورهای
مهاجرپذیر بیشتر به سمت کشورهای اروپایی توسعهیافته میباشد.
از همینرو این مقاله درپی بررسی رابطه جهانیشدن با مهـاجرت مـیباشـد و درصـدد
پاسخگویی به این سؤال است که جهانیشدن چه تـأثیری در مهـاجرت نیـروی کـار داشـته
است؟ فرضیه این پژوهش آن است که تغییر در مناطق مقصـد و مبـدأ مهـاجرت ،تغییـر در
تقاضای نیروی کار و ایجاد گرایشهای متناقض در تقاضای نیروی کار از مهمتـرین تـأثیرات
جهانیشدن بر مهاجرت نیروی کار است .در تالش برای پاسخگویی بـه ایـن سـؤال در ایـن
مقاله بعد از بیان مقدمه بـه چـارچو تحلیلـی جهـانیشـدن و ابعـاد آن و پـ

از تحلیـل

فرآیندهای مهاجرت نیروی کار ،به بررسی تأثیر جهانیشدن بر مهاجرت نیروی کار پرداخته
است و سرانجام فرجامی از کار ارائه میشود که روش گردآوری منابع و دادهها با اسـتفاده از
روش مطالعه کتابخانهای و اسنادی به صورت توصیفی ،تحلیلی میباشد .در خصوص ادبیـات
و پیشینه پژوهش نیز به پیوست برخی از نزدی ترین آثار به نوشتار حاضر بیان میگردد.
در مقاله «مهاجرت جهانی در عصر جهانی شدن :چالش ها و دالیل سیاسی» که توسط
«پیترز لی» در سال ( )2229به رشته تحریر در آمده است نویسـنده ابعـاد بسـیار مهمـی از
جهانی شدن ،مهاجرت ،تقاضا برای نیروی کار را بیان میدارد .در کل ،نگاهی سیاسـی و بـه
مراتب مسائل سیاسی مد نظر قرار دارد در حالیکه در جسـتار پـیش رو یاـی از مهـمتـرین
ابعاد جهانی شدن یعنی اقتصاد را در ایجاد تحول در مهاجرت نیروی کار بررسی میکند.
«کریتز ،ام» در سال ( )2227در نوشتار خود تحت عنوان «مهاجرت بـینالمللـی» بـه
بررسی بُعد بینالمللی مهاجرت میپردازد که ضمن ارائه توضیحاتی در خصـوص مهـاجرت و
انواع و اقسام آن بیشتر زمینهها ،شرایط و پیامدهای بینالمللـی مهـاجرت را مـد نظـر دارد
درحالی که در نوشتار حاضر به چالش کشیدن مهـاجرت نیـروی کـار توسـط جهـانی شـدن
اقتصاد مورد بررسی قرار میگیرد.
در مقالهای که توسط پویا عالءالدینی و یحیی امامی ( )1991با عنوان «جهـانیشـدن،
مهاجرت و فقر در ایران» به نگارش درآمده است ،نویسندگان به بررسی  9مورد مهم جهانی
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شدن ،فقر و مهاجرت پرداختهاند و اطالعات بسیار خوبی را در خصـوص یاـی از مهـمتـرین
عوامل مؤثر مهاجرت در ایران بیان نمودهاند .این درحالی است که در نوشتار حاضر عالوه بـر
ایناه جهانی شدن و تأثیرات آن بررسی میشود این مهم را به صورت تفصیلی بَعد از جهانی
شدن اقتصاد و تأثیر آن بر مهاجرت نیروی کار بیان میدارد و عدم تمرکز بر کشوری خـاص
را مد نظر دارد.
در آثار مختلف ،دیدگاههای متفاوتی در خصوص مهاجرت نیروی کار و یا جهانی شـدن
داشتهاند که کمتر آثاری به چشم میخورد که چشماندازی متفاوت به جهانی شدن از منظر
اقتصاد و تأثیر تحوالت آن در کشـورهای مبـدأ و مقصـد را در مهـاجرت نیـروی کـار مـورد
بررسی قرار داده باشند .مقاالت و آثار موجود تمرکز خود را عمدتاً بر تأثیر جهـانیشـدن بـر
پدیده مهاجرت قرار دادهاند و این درحالی است که مهاجرت نیروی کار مقولهای دارای ابعـاد
پیچیدهتر است .لذا نوآوری مقاله حاضر تمرکز ویژه بر تأثیرات جهانیشدن بر ابعاد مهـاجرت
نیروی کار است که دارای تأثیرات قابل توجه بر کشورهای مهاجرپذیر و مهاجر فرست است.
 -5چهارچوب تحلیلی :مفهوم و ابعاد جهانیشدن
جهان در آغاز هزاره سوم وارد تمدن جدیدی شده و فناوری اطالعات پارادایم تازهای را در
روابط و مناسبات بینالمللی به وجود آورده است اما تعریفی دقیق از آن وجود ندارد (رنجاش،
 .)2 :1993مفهوم جهانیشدن عبارت است از فرایند فشردگی زمان و فضا کـه بـه واسـطه آن
مردم دنیا به صورتی نسبتاً آگاهانه در جامعه جهانی واحد ادغام میشوند .عرصههـای مختلفـی
چون سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،ارتباطی ،فرهنگی و مـذهبی دارد ) .(Stibli, 2010: 1ایـن
جهانیشدن با استفاده از ابزارهای گوناگونی رخ میدهـد کـه مـیتـوان آنهـا را بـه شـال زیـر
طبقهبندی نمود:
الف) ابزار بازرگانی و بینالمللی که به معنـای افـزایش تجـارت در گـرو کـاهش موانـع
تجاری و شالگیری تجارت آزاد و تولید برپایه مزیت نسبی میباشد.
) دومین ابزار جهانیشدن شالگیری جریان سرمایه است (تارو.)3-9 :1999 ،
ج) ابزار سوم بینالمللی شدن تولید است که طی دو دهه گذشته جهـانیشـدن ادغـام
بیشتر اقتصادهای جهان را درپی داشته است.
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د) ابزار چهارم در خصوص تانولوژی میباشد که یای از مهمترین عوامل جهانیشـدن
میباشد (خندان.)9-1 :1931 ،
همچنین ،جهانیشدن دارای ابعاد متعددی است .بعد اقتصـادی کـه از لحـاا تـاریخی
تقدم و برتری جهانیشدن به اقتصاد تعلق دارد ،ادغام اقتصادی از قرون  16تا  19روزبـهروز
بیشتر شد و در زمانی که سرمایهداری به عنوان شال مسلط نظام اجتماعی و اقتصـادی قـد
علم کرد همراه با گسترش آن فرایند جهانیشدن اقتصاد نیز با شتا و شدت افزایش یافـت.
در این دهه حجم تجارت بینالمللی افزایش یافت که عمدهترین شاخص جهانیشدن اقتصاد
در حوزه تجارت آن میباشد و درپی آن حجم تجارت دائماً در حال رشد بوده است .از طرف
دیگر ،جهانیشدن اقتصاد افزایش حجم تجارت کاال و خدمات را به همراه دارد اگرچـه قـبالً
صادرات مواد خام بوده است اما در قرن  22صادرات مصنوعات رشد چشمگیری داشته است
که می توان دو شاخص مهم اقتصاد جهانی را وحدت سازمانی و دیگری نقل و انتقال نیـروی
کار دانست (رنجاش .)17-2 :1993،جدول شماره  1نشاندهنده نمونههایی از جهانیشـدن
اقتصاد در قرن بیستم میباشد.
جدول شماره  -1تغییرات به وجود آمده ناشی از جهانیشدن در ابعاد مختلف

میزان حجم تجارت

در  1332حدود  2برابر اواسط دهه  1392رسیده است

میزان رشد امور مالی جریان سرمایه

در  2221نسبت به  1372بیش از  1برابر شده است

میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی

در سال  2222نسبت به  1372صد برابر افزایش یافت

میزان سرمایه ورودی به کشورها

در کشورهای درحال توسعه  92برابر و در کشورهای
توسعه یافته  111برابر افزایش داشته است

(خور)1999 ،

بعد دوم ،بعد فرهنگی است و از این نظـر بیشـتر نـابر بـر فشـردگی زمـان و ماـان و
پیدایش شرایط جدید برای جامعه جهانی و فرهنگ جهانی میباشـد و نظریـهپـردازان ایـن
زمینه معتقدند که رشد فزاینده فناوری و وسایل ارتباطی باعث نزدیای فرهنگها شده است
(میرمحمدی .)69-69 :1999 ،افزایش روابط فرهنگی باعث برقراری نـوعی تعامـل و تبـادل
فرهنگی میشود که هم موجد تجان

فرهنگی و هم موجب آشفتگی فرهنگی میشود.
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بعد سوم بعد سیاسی و اجتماعی است .این بُعـد موجـب مـیشـود کـه افـراد و گـروههـای
قدرتمند شده بتوانند به عنوان گروههای ذینفوذ بر دولتها تأثیر بگذارند .در این بعد میتـوان از
ترویج اندیشههای جهانوطنی ،1ارتقاء دموکراسی ،زوال اقتـدار سـنتی ،رشـد و گسـترش حقـو
شهروندی ،شالگیری نگرشهای ضداقتدارگرایی و تاثرگرا و ...نام برد ).(Tomlinson, 1999:9
بعد چهارم ،بعد علمی و فناوری از قبیل پیشرفت در تولید انواع رایانه و نـرمافزارهـا کـه باعـث
ارتباط میان مردم و جوامـع مختلـف گردیـده اسـت (میرمحمـدی .)69-69 :1999 ،فنـاوری
علیرغم تأثیرات مثبت زیادی که دارد میتواند پیامدهای منفی از قبیل رواج سریع بحرانهـای
مالی و آسیبپذیری کشورهای ضعیف ،وضعیت سـخت رقابـتِ واحـدهای صـنعتی داخلـی بـا
خارجی و تشدید بحران اشتغال و ...هم داشته باشد (آقازاده و مبارکی.)9-1 :1932،
 -1مهاجرت و جابجایی نیروی کار
برای مهاجرت تعریف جامعی وجود ندارد ولی ابتداییترین نوع آن را میتوان مهـاجرت
مردمان روستاها به شهرها دانست که به مرور زمان اشاال متنوعتری به خود گرفتـه اسـت.
اگرچه مهاجرت بشر برای مدت هزاران سال وجود داشته و دارد ،مهاجرت در مفهـوم مـدرن
به حرکت و کوچ افراد از ی

ملیت -کشور به کشور دیگـر ،کـه در آنجـا شـهروند نیسـتند،

محسو میشود .اگر عبور از مرزهای سیاسی را به آن بیفـزاییم بـه معنـی مهـاجرت بـین-
المللی میباشد (وحیدی .)11 :1961 ،مهاجرت بـینالملـل بـهعنـوان تغییـر ماـان اقامـت
معمول افراد از ی

کشور به کشور دیگر تعریف میشود و زمانی که میزان اقامت فرد از ی

ســال بیشــتر شــود آن شــخص از بازدیدکننــده بــه مهــاجر بــینالملــل تغییــر مــیکنــد
) .(kritz,2007:3019بر طبق آمـار منتشـر شـده سـازمان ملـل ،در سـال  2221جمعیـت
مهاجران جهان  132میلیون نفر بوده است ).(UN,2005
مهاجرت میتواند به صـورتهـای متقـارن و یـا نامتقـارن ،درون کشـوری و یـا بـرون
کشوری که درون کشوری حرکتی است در ی
آمار موجود سازمان ملل و بان

چارچو قانونی ملی انجام میشـود .طبـق

جهانی مهـاجران رسـمی بـینالمللـی تـاکنون  9درصـد از
. Cosmopolitism

1
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جمعیت جهان را شامل میشوند (وثوقی و حجتی .)21 :1931 ،در سال  ،2219اروپا و آسیا
نزدی

به دو سوم از مهاجرت بینالملل را شامل میشدند که حدود  72میلیـون در اروپـا و

 71میلیون در آسیا بود و سومین آمار مهاجرت بینالمللی در جهان مربوط به آفریقا بود که
 19میلیون نفر را شامل میشـد و سـ

امریاـای التـین و کارائیـب بـا  3میلیـون در رده

چهارم و در نهایت اقیانوسیه با رقم  9میلیون نفر در رده پـنجم قـرار داشـت .در طـول دوره
 1332تا  2219امریاای شمالی با حدود  22میلیون باالترین آمار مهـاجران بـینالمللـی را
اضافه کرد .جدول شماره  2میزان مهاجرت در سالهای  1332تا  2219را نشان میدهد.
جدول شماره  :2میزان مهاجرت بین سالهای  1991تا 2112

نام کشور

جمعیت مهاجر (میلیون نفر)

آمریاا

1981

روسیه

11

آلمان

389

عربستان

381

امارات

789

انگلی

789

فرانسه

781

کانادا

789

استرالیا

681

اس انیا

681

United Nation, department of economic and social affairs, population division international
migration report, 2013

از عوامل مهاجرت میتوان دو دسته از عوامـل رانشـی و کششـی را نـام بـرد (صـالحی
عمران .)61 :1991،عوامل جاذبه همچون فرصتهای شـغلی بهتـر ،حقـو بـاالتر ،خـدمات
بیمهای و اجتماعی بهتر و یا از عوامل دافعه :تورم ،بیااری ،عوامل زیسـتمحیطـی همچـون
آلودگی (مواردی از مهاجرت به علت آلودگی محیطی و آالیندهها بخصوص برای افراد بیمـار
میباشد) ،شرایط آ وهوایی ،خشاسالی و ...میباشـد .سـورکین بـا ذکـر دادههـایی دربـاره
روسیه ،ایرلند و بسیاری از موارد دیگر نشان میدهد که مهاجرت پاسخی بر بالیای طبیعـی،
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جنگ و همچنین وضعیتهای ماقبل انقال است( .گر )121 :1977 ،همچنین مهاجرت بـا
فقر رابطه نزدیای دارد و آثار دوسویهای را در بر میگیرد .فقر ممان اسـت باعـث مهـاجرت
شود و مهاجرت نیز میتواند باعث افزایش و یا کاهش فقر در کشور مبدأ و مقصد شـود لـذا
در برخی از موارد مهاجرت باعـث از دسـت رفـتن سـرمایه و فقـر مـیشـود( .عالءالـدینی و
امامی )2 :1991،چرا که این نیروی مهـاجر در کشـورهای مهاجرپـذیر باعـث ارتقـاء کشـور
مقصد میشود .از سوی دیگر ،مهاجرت نه تنها رشد را تحت تأثیر قرار مـیدهـد بلاـه خـود
تحت تأثیر رشد قرار دارد .برای مثال ،کشور مقصد با استفاده از نیروی مهاجرکـاری مشـاغل
سخت تر را به مهاجران واگذار نموده و دستمزد کمتر و پرداخت کمتری را به این نیرو دارند
و باعث افزایش پیشرفت خود میشوند .برخی از مهاجران به کسـب مشـاغل پـایین رضـایت
میدهند که اینگونه مشاغل با دستمزد پایین برای سـاکنان بـومی هـیچ جـذابیتی نداشـته
است .حتی بسیاری از مهاجران برای خود کارآفرینی ایجاد نمودهانـد کـه بـه افـزایش رشـد
اقتصادی کم

میکند و بیااری را کاهش میدهد (ساعی و سیفی )161 :1932 ،مهـاجرت

بخصوص در جوانان نوعی واکنش به فقدان فرصتهای محلی و محدودیتها میباشد .عموماً
مسیر حرکتهای مهاجران از کشورهای توسعهنیافته به سـمت کشـورهای درحـالتوسـعه و
توسعهیافته صنعتی مـیباشـد (تفرشـی مطلـق .)219-212 :1999 ،مهـاجرت را مـیتـوان
واکنشی به فقدان فرصتهای محلی و درونـی دانسـت (ذکـائی .)11 : 1991 ،امـا مهـاجرت
عواقب و آثاری را به دنبال دارد که میتوان عوامل زیر را در نظر گرفت:
 -1رشد جمعیت مهاجر از فرهنگهای مختلف ،گروههای مذهبی و نژادی گوناگون منجر
به ایجاد حوزه جدیدی شده که میتواند تقاضاهای سیاسی برای جامعه میزبان ،بـرای پـذیرش
رویههای فرهنگی ،درخواستهای آموزشی ،مسائل عبادی و  ...ایجاد نماید .بنابراین موضـوعات
و چالشهای مرتبط با مهاجرت فراتر از بحـث سیاسـتگـذاری در مـورد پـذیرش مهـاجران
جدید است و بسیاری از حوزههای فرهنگی اجتماعی و سیاسی را در برمـیگیـرد .مهـاجرت
ممان است باعث سردرگمی ناشی از گسست فرهنگی با کشـور میزبـان و بیگانـه بـودن بـا
فرهنگ کشور و ایجاد بحران هویت در افراد مهاجر شود (شیخاالسـالمی .)16 :1931،بـرای
نمونه تغییر مبدأ مهاجران از اروپا به آسیا ،افریقـا و امریاـای التـین بـه ایـن معناسـت کـه
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مهاجرت به شال اجتنا ناپذیری منجر بـه تنـوع بیشـتر نـژادی و فرهنگـی در کشـورهای
مهاجرپذیر در کشورهای عضـو سـازمان هماـاری توسـعه اقتصـادی شـده اسـت .بنـابراین،
مهاجرت بسیار از کشورهای کمتر توسعهیافته به توسعهیافته نیاز کشورهای مهاجرپـذیر بـه
کثرتگرایی فرهنگی ،همگرایی اجتماعی و توجه به مسئله تبعیض نژادی را تقویت میکند.
 -2در بلندمدت به خروج دانش ،سرمایه و کاهش نیروی کار مولد منجر مـیشـود و باعـث
برهم خوردن توازن سنی و جنسی و جمعیتی مثل کاهش جمعیت مخصوصـاً قشـر جـوان مـی-
شود.
 -9باعث ایجاد روابط مخدوشی میان مهاجران و بومیان میگردد که ناشی از عدم شـناخت
دو سویه و مایل نبودن به پذیرش عقاید و ارزشهای طرفین اسـت (عالءالـدینی و امـامی،1991،
ص  )19که در این فضای ایجاد شده اختالفات و تمـایزات آشـاار میـان شـهروندان و مهـاجران
باعث ایجاد زمینه ناآرامی و تهدید امنیت میشود .یای از مهـمتـرین مباحـث مهـم در خصـوص
مهاجرت ارتباطی است که با امنیت دارد لذا مهاجرت باالخص مهاجرتهای غیرقانونی پیامـدهای
امنیتی زیادی را برای کشور میزبان به بار میآورد و میتواند باعث پیامـدهای نـامقبولی همچـون
افزایش بیماریهایخطرناک ،ترددهای غیرقانونی مـرزی ،فعالیـت احـزا غیرقـانونی ،گسـترش
تروریسم ،جاسوسی ،برهمخوردن ترکیبات قومی ،فرهنگـی حتـی مـذهبی مـیشـود (زرقـانی و
موسوی ،1931 ،ص  .)9در این روند رشـد صـعودی مهـاجرت ،رژیـمهـا و دولـتهـای سیاسـی
کشورهای پیشرفته نگران حاکمیت ملی و به خطر افتـادن امنیتشـان در مقابـل رشـد روزافـزون
مهاجران هسـتند (سـیفی و سـاعی )192 :1993،در کشـورهای مختلـف ورود مهـاجران کـاری
تأثیراتی مختلف را در آن کشور برجای گذاشته است که نمونه بارز آن ایران میباشد که در سـال
 1992حضور  2میلیون و  912هزار افغانی شمار  1میلیون و  622هزار جایگاه و فرصـت شـغلی
را در اختیار مهاجران افغان قرار داده بود که به نظر میرسـد امـروزه بـه دو برابـر افـزایش یافتـه
است .اگرچه  31درصد مشاغل غیرتخصصی میباشند اما حدود  61درصد جمعیـت بیاـار ایـران
هم فاقد تخصص میباشند (علوی.)122-21 :1991،
امروزه با توجه به دسترسی به اماانات مختلف فقط شالهای سـنتی مهـاجرت را در
جوامع سنتی به سمت جوامع صنعتی مشاهده نمیکنیم بلاه در عصر جدید نظارهگـر انـواع
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مختلف مهاجرت به شالهای مختلف جنو بـه شـمال (بیشـتر مهـاجران کـاری را شـامل
میشود) ،جنو به جنو (درگیریهای قـومی و مـذهبی و یـا نابسـامانیهـای اجتمـاعی)،
شمال به شمال (نیروی کار ماهر) و شمال به جنـو (دسترسـی بـه منـابع) هسـتیم .اکثـر
اندیشمندان در این زمینه معتقد هستند یای از مهمترین عوامل این تنوع ماانی پیش آمده
در مقصد و مبدأ مهاجرت باالخص در نوع مهـاجرت نیـروی کـار ،رونـد مهـم جهـانیشـدن
میباشد .البته شدت و ضعف در این روند نیز نمیتواند فارغ از تأثیرات جهانیشدن باشد .بـا
توجه به آمار باالیی که مهاجرت نیروی کار در انواع مهاجرت به خود اختصاص داده است در
ادامه به بررسی تأثیر پدیده مهم جهانیشدن بر مهم ترین نوع مهاجرت که همـان مهـاجرت
نیروی کاری میباشد میپردازیم.
 -3تأثیر جهانیشدن بر مهاجرت نیروی کار
ورود به عصر جهانیشدن باعث بروز چندین تغییر اساسی در مهاجرت نیروی کار شده
است .بسیاری از این تغییرات مرتبط با بهور ی

ساختار اقتصادی جهانی نوین بوده که این

ساختار بر کشورهای توسعه یافته و مناطق پیرامونی تأثیر داشته است .جهـانیشـدن باعـث
تسریع گردش و توزیع کاال و خدمات و سروی دهی در سرتاسر مرزهای کشـورها و جهـان
شده است .غیرقابل اناار است که از قِبَل جهانیشدن ملتها و مناطق به هم وابسته شدهانـد
اما میزان باالی جهانی شدن در عرصه اقتصادی و وابستگی اقتصادی آشاار است و جنبههای
تولید و توزیع را تحت تأثیر قرار داده است .اگرچه آثـار جهـانیشـدن در عوامـل دیگـر نیـز
مشهود میباشد اما بـه انـدازه تحـوالت اقتصـادی قابـل توجـه نمـیباشـند .بـهطـور کلـی،
جهانیشدن آثار زیر را بر مهاجرت نیروی کار داشته است.
الف) تغییرات در مبدأ و مناطق مقصد
یای از مهم ترین آثار جهانیشدن بر مهـاجرت نیـروی کـار ،تغییـر در مبـدأ و مقصـد
مهاجرت در سطح جهان است .اروپا که مبدأ سنتی مهـاجرت بـوده بـه اصـلیتـرین مقصـد
مهاجران بین المللی تبدیل شده است .در سراسر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم اروپا مبـدأ
اصلی ارسال مهاجران به مناطق دیگر جهان به ویـژه بـه آمریاـای شـمالی و اسـترالیا بـود.
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آمریاا در سال  1361و کانادا در سال  1367قوانین خـود در مـورد مبـدأ و شـیوه پـذیرش
مهاجران را اصالح و راه را برای ورود نیروی کار مـاهر و تحصـیل کـرده بـه بـازار کـار ایـن
کشورها باز کردند .در دهه ابتدایی قـرن  21آسـیا ،آفریقـا و آمریاـای التـین محـل اصـلی
فرستادن مهاجران و اقیانوسیه ،اروپا و آمریاای شمالی محل اصلی ورود مهاجران میباشـند.
با این تغییرات در منبع و مقصد مهاجرت نیروی کار میتوان اسـتدالل کـرد کـه جغرافیـای
معاصر مهاجرت نیروی کار نشان دهنده جهانیشدن اقتصاد جهانی و بازار کار اسـت کـه در
آن تعداد زیادی از کشورهای شرکتکننده در سیستم مهاجرت جهـانی دگرگـون شـدهانـد.
جدول شماره  ،9میزان مهاجرت در مناطق مختلف جهان را نشان میدهد.
جدول شماره  :2مربوط به آمار مهاجران در سال 2112

نام قارهها

تعداد مهاجران

اروپا

 72میلیون نفر

آسیا

 71میلیون نفر

آفریقا

 19میلیون نفر

آمریاای التین و کارائیپ

 3میلیون نفر

اقیانوسیه

 9میلیون نفر

United Nation, department of economic and social affairs, population division international
migration report, 2013

ب) تغییر هرم جمعیتی در کشورهای توسعهیافته و نیاز به نیروی کار
یای از آثار مهم جهانیشدن به ویژه در کشورهای توسعهیافتـه و مهاجرپـذیر ،کـاهش
میزان زادوولد است که این کاهش و سالخوردگی جمعیت در سطح باالیی کشورهای توسعه
یافته را مجبور ساخته تا از مهاجران بینالمللی به عنوان منبـع تـأمین نیـروی کـار و رشـد
جمعیت استفاده برند .این فرآینـد عمـدت ًا ناشـی از تغییـر گسـترده سـب

زنـدگی در ایـن

کشورها و ورود گسـترده زنـان در عرصـههـای مختلـف بـهویـژه اقتصـادی اسـت .در میـان
کشورهای سازمان همااری و توسعه اقتصادی نرخ زادوولد از دهه  1362کاهشی بوده اسـت
درحالی که در کشورهای درحال توسعه اینگونه نیست .در انگلسـتان در سـال  2212تعـداد
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 122هزارنفر به جمعیتش افزوده شده است و یـا در ایتالیـا علیـرغم کـاهش  72هزارنفـری
جمعیت بومی این کشور با توجه به ورود مهاجران ،این کشور  972هزار نفـر بـه جمعیـتش
اضافه شده است .کاهش زادوولد به این معناست کـه موضـع طرفـداران ورود نیـروی کـار از
خارج تقویت گردد .سالخوردگی جمعیت مشال جمعیت شناسانه دیگری است که ایـن امـر
را تحت تأثیر قرار میدهد .هرم سنى جمعیت در کشورهاى جهان یاسـان نیسـت .مـثالً در
کشورهاى جهان سـوم سـن بخـش عمـدهاى از جمعیـت کمتـر از  11سـال ،بخـش کمـى
کوچ تر بین  11تا  11سال و بخش کوچاى از آن بیش از  11سال است (تـودارو:1961 ،
 .)7هرم سنى جمعیت در کشورهاى صنعتى پیشرفته که داراى جمعیتى پیر هستند با هـرم
سنى جمعیت در کشورهاى در حال توسعه کـه جمعیتـى جـوان دارنـد متفـاوت اسـت .در
جدول شماره  ،1برآوردی از تغییرات جمعیتی در مناطق مختلف جهان آمده است.
جدول شماره  :4برآورد روند تغییرات جمعیتی ،میزان مرگومیر در هزارنفر در
مناطق مختلف جهان تا سال 2101
مناطق

1901-1990

1990-2111

2111-2110

2121-2120

2101-2140

جهان

1381

983

981

981

12

کشورهای
توسعهیافته

1289

1281

1281

1181

1287

کشورهای
درحال توسعه

2987

986

981

9

386

آسیا

2981

789

781

9

1289

آمریاای التین
و کارائیپ

1186

682

6

683

381

آمریاای
شمالی

381

789

789

987

1281

اروپا

1289

1186

1181

1282

1989

آفریقا

2187

1989

1281

382

9

اقیانوسیه

1286

786

7

786

3

ایران

2289

183

187

183

389

)Source: United Nations Population Division, World Population Prospects, Revised (2008
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ج) تغییر در تقاضای نیروی کار
جهانیشدن تأثیر متناقضی برای تقاضای نیروی کار داشته و فرصتهای جدید تحـرک
اجتماعی برای آنها که دارای دانش و دانش فنی هستند ایجاد نموده است .این مسئله انـواع
گوناگون تقاضای نیروی کار در ماانهای مختلف ایجاد نموده است .در مناطق توسـعهیافتـه
جهان ،تقاضا عمدتاً برای نیروی کار ماهر مرتبط با رشد اقتصادی است درحالیکه در مناطق
حاشیهای که تحت تأثیر اقتصاد بازار هستند تقاضا برای نیروی کار ارزانقیمت برای تسـریع
بخشیدن به سرعت رشد اقتصادی است .همانطورکه قبالً بیان شد مهاجرت هم تحـت تـأثیر
رشد است و هم خود تأثیرگذار بر رشد است.
تناقض دیگری در مناطق توسعهیافته وجود دارد که قابل توجـه اسـت و ساسـن آن را
«شهرهای جهانی» مینامد )Sassen, 2005: 12( .تقاضا و رشد شرکتهای خدماتی خـاص
در شهرهای جهانی حرفهها و فرصتهای شغلی حرفهای ایجاد کـرده امـا غیررسـمی شـدن
فعالیتهای اقتصادی در تولید و توزیع منجر به دستمزد پایین برای وابستگان به آنهـا شـده
است .بنابراین در اثـر جهـانی شـدن تقاضـا بـرای نیـروی کـار مـاهر بـه وسـیله کشـورهای
مهاجرپذیر رشد یافته است .درحالیکه برای نیروی کار به سـمت منـاطق حاشـیهای تغییـر
جهت داده جایی که استفاده از چنین نیروهایکاری ارزان و اقتصادی است .هرچند تقاضـای
ساختاری و تقاضای واقعی متفاوت است .براسا

نظریه های اقتصادی ،تقاضـا بـرای نیـروی

کار مـاهر ویژگـی دائـم سـرمایه اسـت ) (piore, 1979: 527بـه ایـن دلیـل کـه در نظـام
سرمایه داری سرمایه ثابت و نیروی کار متغیر است .با تغییر جهت تولید به مناطق حاشیهای
تقاضا برای نیروی کار به شال تاریخی ،رشد تقاضا برای نیروی کار ماهر بـا سـرمایهگـذاری
دولت ها برای آموزش باالتر به عنوان ابـزاری بـرای اطمینـان از مهـارت نیروهـای متقاضـی
همزمان شد .از جهتی دیگر ،امروزه با توجه به جهانیشدن گرایشهای بسـیار زیـادی بـرای
افزایش سرمایهگذاریهای خارجی در داخل کشورهای در حال رشد است که منجر به نوعی
تغییر در مهاجرت نیروی کار شده است .با توجه به سرمایهگذاریهای خارجی زیادی کـه در
کشورهای درحال توسعه از سوی کشورهای پیشرفته انجام میشود منجـر بـه دسـتاوردهای
پرسود مالی همراه با هزینههای کمتر برای آنان گردیده است .بنابراین ما شـاهد اقـداماتی از
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قبیل تأسی

شرکت های خارجی در کشورهای میزبان هستیم که منجر بـه ورود مهـاجران

ماهر نیروی کار از کشورهای پیشرفته به کشورهای درحال توسعه شده است.
البته قابل بیان است که تعداد مهاجران نیروی کار در این مدل قابل مقایسه بـا نیـروی
کار مهاجر ماهر و غیرماهر از کشورهای درحالتوسعه بـه کشـورهای توسـعهیافتـه صـنعتی
نمیباشد .عامل افزایشی دیگر در مهاجرت نیروی کار اشتغال بیشتر زنان در دهههـای اخیـر
است .در دهههای  1372و  1392سهم نیروی کار زنان افزایش یافت و میزان تقاضای زنـان
با تحصیالت باال با رشد ثابتی در کشورهای توسعهیافته حفظ شد.
همچنین ،کاهش زادوولد بدان معناست که نیروی کار تحصیل کـرده مماـن اسـت در
آینده کمتر شود .این بدان معناست که میزان افراد فارغالتحصیل داخلـی در آینـده کـاهش
خواهد داشت که این تقاضا برای نیروی کار خارجی افزایش یابد .این مسئله فشـاری اضـافی
برای کشورهای صنعتی پیشرفته ایجاد میکند تا به مهاجران بـه عنـوان ابـزاری بـرای حـل
مشاالت در مورد تأمین نیروی کار ماهر بنگرنـد .بـرای مثـال بـیش از  72درصـد از رشـد
نیروی کار بین سالهای  1331تا  2221از مهاجران جدید بودنـد و تقریبـاً تـا سـال 2211
این رقم به نزدی

 32درصد رسید.

د) ایجاد گرایشهای متناقض در تقاضای نیروی کار و مهاجرت
جهانیشدن اقتصاد گرایشهای متناقضی در مهاجرت بینالمللـی ایجـاد نمـوده اسـت.
آنچنان که اشاره شد گسترش سرمایهداری و جهانیشدن اقتصاد بـه مـوازات آزادی بیشـتر
حرکتهای مرتبط با تجارت ،سرمایه ،واردات ،صادرات ،اطالعات منجر به تشـویق عمـل بـه
گسترش فعالیتها در سطح مناطق جغرافیایی به شال نامحدود شده است.
امروزه مهاجران جذ مناطق توسعهیافته میشوند زیرا معموالً از لحاا مادی و دستمزد،
مزایای مالی بیشتری در این کشورها دریافت میکنند .ناهمگونیهای منطقـهای توضـیح مـی-
دهند که چرا مناطق توسعهیافته از لحاا اقتصادی نظیر امریاـای شـمالی ،اروپـا و اقیانوسـیه
بیشتر مهاجرپذیر و آسیا و  ...بیشتر مهاجرفرسـت هسـتند .کشـورهای سـرمایهداری از جملـه
امریاا و کانادا از لحاا اقتصادی تمایل بیشـتر بـه ورود مهـاجران مـاهر دارنـد .انـواع مختلـف
مهاجران دیگر که به سمت کشورهای توسعهیافته میروند نیز دالیل مشابهی دارند .بـرای آنهـا
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کسب مهارتهای حرفهای و سـرمایه انسـانی بسـیار مهـم اسـت زیـرا ایـن کشـورها در عصـر
جهانیشدن اطالعات به مشاغل مربوط به این حوزه دستمزد بیشتری میپردازنـد .امـا توانـایی
جذ باالی کشورهای توسعهیافته همچنین باعث جذ افراد دیگری نیز میشـود کـه در اثـر
فرایندهای جهانیشدن اقتصادی و دیگر معضالت اجتماعی و اقتصادی در کشور خود به حاشیه
رانده شدهاند .برای آنها در کشورهای توسعهیافته فرصتی برای بهبود شرایط زندگیشـان وجـود
دارد حتی اگر فاقد مهارتهای آموزشی و مهارتهای فنی باشند و میتوانند حتـی در سـطوح
حاشیهای و با دستمزدهای پایینتر مشغول شوند .به طور خالصه ،در مقایسه با اماانات محدود
در کشور خود ،برای آنها مهاجرت جذا بـوده حتـی اگـر در کشـورهای مقصـد وارد کارهـای
حاشیه ای شوند .بنابراین ،دو شـال مهـاجرت نیروهـای مـاهر و غیرمـاهر در سـطوح مختلـف
میتواند باعث برهمخوردن تقاضا و عرضه نیروی کار مورد نیاز شود.
ارزیابی انواع مختلف افرادی که از مرزهای ملی عبور مـیکننـد دشـوار اسـت .هرچنـد
مقایسه بین جمعیت مهاجران جهانی و پناهندگان در حال آشاارشدن است .در سال 2226
سازمان ملل تخمین زد که  19/1میلیون پناهنده در سطح جهانی وجود دارد که  92درصـد
آنها در مناطق کمتر توسعهیافته جهان پناهنده شدهاند اما بـیش از  62درصـد مهـاجران در
کشورهای توسعهیافته هستند )UN, 2006( .بزرگی میزان این دو جریان جمعیتی همچنین
تناقض بین روشهای متناقض که توسط کشـورهای صـنعتی توسـعهیافتـه بـرای مهـاجران
خواسته یا ناخواسته اتخاذ کرده را توضیح میدهد .بسـیاری از کشـورها سیاسـت مهـاجرت
خود را به عنوان ابزاری بـرای تنظـیم ورود مهـاجران مـاهر تنظـیم مـیکننـد .دربـاره ورود
مهاجران کشورها سیاستهای متفاوت و رویههای مختلفی را دارند .با توجـه بـه نیـاز خـود
شرایط و مقرراتی را اتخاذ میکنند و با تغییر شرایط و نیازها سیاستها و قـوانین و مقـررات
نیز تغییر مینمایند .نمونه آن ،قوانین اروپا برای ورود پناهجویان میباشد.
برای بررسی این امر ابتدا باید جنبههای مهم جهانیشدن بهخصوص جنبـه اقتصـادی
را بررسی کرد و آثار آن را در مهاجرت نیرویکاری مشخص نمود ،چرا که طبق بررسیهـا و
آمارهای موجود از قبیل استناد به آمارهای منتشره سازمان ملل اولین علت بسیاری از موارد
مهاجرت نیروی کار از لحاا اقتصادی میباشد .پدیده جهانیشدن اقتصاد ،کشورها و به طور
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چشمگیری بازار کار را دچار تحول نموده است .جهانیشدن در اقتصـاد اثـرات متناقضـی در
نیروی کار داشته است باعث بهور موقعیتهـا و فرصـتهـای جدیـد و تحرکـات اجتمـاعی
جدید شده است (Li,2008:9).بیش

خاستگاه اولیه و مبنای اصلی جهانیشـدن اقتصـاد و

تجارت جهانی است ،منظور از تجارت جهانی نقل و انتقال کاال و خـدمات از مرزهـای میـان
کشورها است ،روند جهـانیشـدن دو بعـد کمـی و کیفـی را دارا مـیباشـد .از لحـاا کمـی
جهانیشدن در اقتصاد و افزایش تجارت و حرکت سـیال سـرمایههـا و سـرمایهگـذاریهـا و
افزایش مسافرت و مهاجرت و  ...تبلور می یابد کـه برخـی از ایـن بعـد بـه عنـوان وابسـتگی
متقابل فراملی نام میبرند اما بعد دیگر جهانیشدن از لحاا کیفی اسـت کـه در سـالهـای
اخیر در قالب تسلط متغیر اقتصاد بر تعامالت بینالمللی ،بـازیگران جدیـد جهـانی و توسـعه
سریع فناوری ارتباطی تبلور یافته است .ضرورتاً سرعت و حرکت جهانیشدن اقتصـاد ناشـی
از توسعه فناوریهای ارتباطی و حملونقل و عملارد حاومتها در ایجاد مدیریت و برفیت
و تواناییهای اقتصادی است (سیدزاده .)12 :1991 ،جغرافیدانان ،جهانیشدن را بـه معنـای
انتقال و تغییر در ماان فعالیتهای اقتصادی و کاهش موانع طبیعی بـه دلیـل آسـان شـدن
حملونقل میدانند)Crafts and Venable, 2001: 323(.
بُعد اقتصادی جهانیشدن ،بازارها و اقتصاد را دچار تحـول کـرده اسـت و دارای دوبُعـدِ
عمده افزایش تجارت کاالها و خدمات نهایی در بین کشورها و افـزایش تحـرک بـینالمللـی
عوامل تولید (سرمایه-نیروی کار) میباشد (دادگـر و نـدیری .)9 :1991 ،در راسـتای تـأثیر
اقتصاد ذکر چند ناته ضروری به نظر میرسد .نخسـت ،بـا آزادسـازی سـرمایهگـذاریهـای
خارجی تعداد کمی از سرمایهگذاریهای خارجی در کشورهای درحال توسعه مـیباشـد کـه
اغلب آنها هم کوتاه مدت هستند .برای مثال ،در سالهای  2222تا  2221حدود  99هزار تا
 12هزار مهاجر چینی به دلیل وضعیت بد اقتصادی به کانادا رفتند اما بعد از رشد اقتصـادی
و فرایند توسعه اقتصادی چین به کشورشان بازگشتند .اگرچه در سالهـای  1391-1332از
 17درصد به  92در صد رسید (خور .)3 :1991 ،اما با این حال به دلیل برخـی تفـاوتهـای
اقتصادی و کوتاهمدت بودن این سرمایهگذاریها خود عـاملی در تعـدیل رشـد اقتصـادی در
کشورهای درحالتوسعه است .دوم آناه ،گزارش توسعه انسانی مربوط به سال  1336نشـان
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داده اســت کــه درپــی تغییــرات در تجــارت و ســرمایهگــذاری و امــور مــالی توســط فراینــد
جهانیشدن تنها  11کشور از رشد باالیی برخوردار شدهاند درحـالیکـه  93کشـور وضـعیت
بدتری نسبت به گذشته پیدا کردهاند.
سوم آناه ،از لحاا درآمد هم در این فرآیند میتوان شاهد تغییراتـی بـود کـه شـااف
درآمد با جهانیشدن رابطه تنگاتنگی دارد .به گزارش سازمان تجارت و توسـعه (آناتـاد) در
سال  1361درآمد سرانه کشورهای صنعتی  22برابر درآمد سرانه  7کشور فقیر دنیا بود و تا
سال  1331به  93برابر رسید که بر اسا

گزارش سازمان تجارت و توسعه در سـال 1337

این روندها ناشی از آزادسازی شتابان است ماننـد الـف) نـابرابری فزاینـده دسـتمزدها بـین
کارگران ماهر و غیرماهر ) سود باال در مقایسه با نیروی کار ارزان ج) آزادسازی محصوالت
کشاورزی در کشورهای در حالتوسعه که سودش نصیب بازرگانان مـیشـود نـه کشـاورزان
(خور :1991 ،صص  .)17-16آشاار است که سهم اشتغال بخشهای مختلـف اقتصـادی در
فرایند جهانیشدن تغییر مییابد.
چهارم این که ،بعد اقتصادی جهانی شدن در کشورهای درحال توسـعه در کوتـاهمـدت
باعث کاهش صنایع سنگین و کاهش اشـتغال و صـادرات مـیشـود .از جهـت مقابـل باعـث
افزایش اشتغال در کشورهایی که دارای مزیت نسبی هستند میشود به همین دلیل نـابودی
مشاغل زودتر از ایجاد شغل اتفا میافتد ،یای دیگر از ابعـاد جهـانیشـدن اقتصـاد تحـرک
بینالمللی نیروی کار است .در سیاستهای مهـاجرت نیـروی کـار ،اراده کشـورهای میزبـان
برای محدود ساختن کار در ی

دوره زمانی محـدود مهـاجرت افـرادی را کـه قصـد اقامـت

طوالنی ندارند ،ممان میسازد .به این ترتیب در کشورهای اروپایی که برای محدود ساختن
ورود مهاجران سیستم استخدام موقت را به کار میگیرند ،با خطر نیروی کار خـارجی بـیش
از نیروی کار داخلی روبرو خواهند شد .هرچند امروزه با اتخاذ قوانین سخت مهاجرت ،بیشتر
کشورها از ورود دائمی نیروی کار غیرماهر جلـوگیری مـیکننـد .امـا بـااینحـال هنـوز هـم
مهاجرت دو نیروی کار ماهر و غیرماهر از کشورهای توسعهنیافته و درحالتوسعه بـه سـمت
کشورهای توسعهیافته و صنعتی امری دائمی میباشد( .دادگر و ندیری)3-9 :1991 ،
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با توجه به آسان تر شدن و کمتر شدن هزینههای انتقال و حملونقل ،مهاجرت نیـروی
کار آسانتر شده است .امروزه به واسطه وسایل ارتباطی نوین ،مهـاجرت بـیش از هـر زمـان
دیگری رخ میدهد .رشد حجم مسافرتهای پیوسته به دلیل اماانات فراوان باعـث افـزایش
اطالعات افراد در مورد نحوه زندگی مردمان کشورهای دیگر میشود .یای دیگر از جنبهها و
ویژگیهای مهم و مؤثر ،جهانیشدن اقتصاد تانولوژی است که آزادسازی تجـاری نیـز آن را
تسهیل کرده است .این فرایند ماشین را جایگزین نیروی کار سـاده نمـوده اسـت و نیـاز بـه
افراد متخصص را بیشتر کرده است .درحالیکه در کشورهای درحالتوسـعه کـارگران بخـش
کشاورزی و غیررسمی حدود دو پنجم نیروی کـار را تشـایل مـیدهنـد (دادگـر و نـدیری،
 )3-9 :1991گسترش اقتصاد بازار در پرتو جهانیشـدن اقتصـاد ،انـواع مختلـف تقاضـاهای
اقتصادی در مناطق مختلف جهان ایجاد نموده است .تحت تأثیر قرار گرفتن کشورها در این
روند باعث تأثیر در مهاجرت نیروی کار شده است.
در کشورهای پیشرفته صنعتی ،تقاضای باالیی برای نیروی کار با مهـارت بـاال بـه عنـوان
نتیجه گسترش فناوری و مهارتهای نوین وجود دارد .درامد و توسعه باالتر در سـرمایهگـذاری
در فناوریهای سطح باالست .بنابر شرایط اقتصادی متغیر در حالت جهانیشـدن ،تقاضـا بـرای
نیروی کار با مهارت باال و همچنین فرصتهای جابجـایی بـینالمللـی بـرای چنـین نیروهـایی
افزایش مییابد .تقاضا بـرای نیـروی کـار مـاهر بـه وسـیله تغییـرات جمعیتـی در بسـیاری از
کشورهای صنعتی توسعهیافته تشدید میشود که در آن سطح پایین نرخ بـاروری پـایینتـر از
سطح جایگزینی طبیعی است و باعث شده جمعیت این کشورها سالخورده گردند و بـه شـال
بالقوه تعداد نیروی کار کاهش یابد .اقتصاد مرکب و نیروهای جمعیتی گرایشهای مختلفـی در
مهاجرت بینالمللی ایجاد نموده که خود تناقضـات و چـالشهـای مهمـی در سیاسـتگـذاری
کشورهای مهاجرپذیر ایجاد نموده است .اغلب کشورهای توسعهیافته اکنـون بـه مهـاجرت بـه
عنوان منبع نیروی کار و ابزاری برای ا رشد اقتصادی مینگرند ،برای مثال ،میتـوان بـه آلمـان
اشاره نمود که در سالهای آینده تقاضای باالیی برای ورود نیروی کار به این کشور دارد چراکه
طیف سنی مردم این کشور رو به پیری و سالخوردگی میباشد و از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه
بازنشسته شدن این افراد ،احتیاج به نیروی کار جدید برای پرداخت مستمری بومیان خود دارد.
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کشورهای مهاجرپذیر اقدامات متفاوتی را برای کـاهش دادن کمبـود نیـروی کـار مـاهر انجـام
میدهند ازجمله آسانتر کردن این مسیر برای حرفهایهـا و در منـاطق اقتصـادی همگـرا بـه
تقویت مرزها برای جلوگیری از ورود کارگران غیر ماهر میپردازند .بنابراین جهانیشدن اقتصاد
پاسخی متناقض به کنترل مرزی است که برخی مواقع ایجا میکند از ی

طرف ورود نیروی

کار ماهر آسان شود و از سوی دیگر سختگیری برای ورود نیروی کار غیرماهر را افزایش دهـد.
در کشورهای درحالتوسعه و توسعهنیافته اکثر نیروهای مشغول به کار در قسمت کشـاورزی و
کارهای غیرمهارتی مشغولند.
ضمن بیان عوامل و نتایج بیان شده در این قسمت میتوان به ایـن نتیجـه رسـید کـه
جهــانیشــدن بــه طــرز چشــمگیری باعــث افــزایش مهــاجرت نیــروی کــار مــاهر و اعمــال
محدودیتهایی برای ورود نیروی کار غیرماهر به کشورهای پیشرفته شده است که میتـوان
کانادا را به عنـوان نمونـه بیـان کـرد .در کانـادا در سـال  262/921 ،2221مهـاجر قـانونی
پذیرفته شد و همچنین  217/119اقامت موقت نیز صادر گشت و به یـ

سـوم آنهـا مجـوز

کار داده شد .استفاده از پذیرش موقت و اعطای مجوز کار وسیلهای است که نشان مـیدهـد
برخی کشورها به دنبال افزایش کارگران خارجی بدون ارتقای سطح مهاجران هستند .با این
کار درصدد هستند آثار منفی آن تعداد از مهاجران خارجی کـم مهـارت یـا فاقـد مهـارت را
کاهش دهند .باتوجه به ایناه یای از انگیزههای مهاجرتکاری کسب درآمد برای خانواده در
کشور مبدأ میباشد این بُعد میتواند چالشی محسو شود کـه در مهـاجرت نیـروی کـار و
جهانیشدن وجود دارد به خصوص این هدف از مهاجرت در کشورهای درحالتوسـعه اسـت
که به سمت کشورهای توسعهیافته صنعتی مهاجرت میکنند .در زالنـدنو ،اسـترالیا و کانـادا
تمایل به پذیرفتن نیروی کار ماهری است که خانوادههـای کـوچاتر داشـته باشـند .چـالش
ایجاد نمودن از طرف امریاا برای مهاجران با جمعیت خانوادگی باال موضوع چـالش برانگیـز
دیگر برای پذیرش مهاجران ماهر به عالوه بحث بازگشت و خـروج سـرمایه مـالی و انسـانی
آنهاست .با آسانتر شدن انتقاالت نیروی انسانی ،بحث بازگشت مهاجران به سـرزمین اصـلی
خود پ

از مدتی و خروج حجم سنگینی از سرمایه برای کشورهای مهاجرپذیر مهـم اسـت.

برای مثال روند مهاجرت شدید از هنگکنگ به کانـادا در دهـههـای  1362و  1372وجـود
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داشت لیان این قضیه از دهه  1332برعا

شده و هنـگکنـگ بـرای بازگشـت مهـاجران

شرایط خاصی را اعالم نموده اسـت (Li, 2008: p7-8(.از ایـن لحـاا اماـان دارد براسـا
رقابت بین کشورهای مهاجرپذیر برای جذ مهاجران با مهارت یـا کشـورهای مبـدأ حجـم
عظیمی از سرمایه خارج گردد .لذا کشورهای توسعهیافته به دنبال جذ مهاجران کـاری بـه
خصوص نیروی کار ماهر برای ذخیره جمعیت و تقویت رشد اقتصادیشان در آینـده هسـتند.
()Li, 2008: p15
تأثیر متناقض جهانیشدن اقتصاد بر مهاجرت بهطور خالصه همانطورکه باعث نیـاز بـه
نیروی کار ماهر شده و مرزها را باز نموده اما باعث محدودیتهای شـدید بـرای غیرمـاهران
شده است .این مسئله باعث بروز گرایش های مختلـف در کشـورهای مهاجرپـذیر نیـز شـده
است .از یاسو باعث بروز رقابت شدید بین این کشورها برای جذ مهاجران حرفـهایتـر در
کشورهای توسعهیافته شده و ازسوی دیگر باعث شده تا کشورهای توسعهیافته دچار نگرانی-
های مشترک در اتخاذ سیاستهای مشترک در مقابل موج مهاجران ناخواسـته شـوند .ایـن
مسئله سیاستگذاری مشترک در حوزه مهاجرت را دشوار نموده است.
از مسائل مهم دیگر تنوع فرهنگی و نژادی مهاجرانکاری میباشد کـه معضـلی بـزر
برای افراد از ی

طرف و از طرف دیگر معضلی برای تصمیمگیری دولتها در برخورد با ایـن

مهاجران محسو می گردد .مهاجرت جهانی باعث ورود تنوع فرهنگی و نژادی به جوامـع از
لحاا تاریخی همگن شده است .کانادا و اسـترالیا بـه علـت رشـد بـاالی مهـاجران سیاسـت
چندفرهنگ گرایی را در پاسخ به رشد تنوع فرهنگی و نژادی اتخاذ نمودهاند .در کانادا از دهه
 1372حضور فزاینده اقلیت به شال قابل تـوجهی مشـهود اسـت .در سـال  ،1396اعضـای
اقلیت قابل تمیز به  6/9درصد از جمعیت کانـادا رسـید .ایـن رقـم در سـال  1331بـه 3/1
درصــد و در ســال  2221بــه  19/1درصــد رســید .کشــورهای مهاجرپــذیر همچنــین در
واکنشهایشان به تنوع نـژادی و کثـرتگرایـی فرهنگـی متفـاوت هسـتند .کانـادا و اسـترالیا
سیاست چندفرهنگگرایی را برگزیدهاند اما کشورهایی نظیر آلمان و فرانسه تمایل حفابـت
از فرهنگ عرفی و ملی خود دارند و بحث ایجاد تطبیق مهاجران با خود را مطرح میسـازند.
در رابطه با چالش سیاستگذاری در کشورهای مهاجرپذیر بین چنـدفرهنگگرایـی و حفـظ
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فرهنگ بومی و ملی اغلب کشورهای مهاجرپذیر ارزش مهاجرت را براسا

موضـوع سـرمایه

اجتماعی تعریف میکنند)Li, -2008, p9-14( .
نتیجهگیری
پیشبینی آینده مهاجران نیروی کار در عصر جهانیشدن کـاری بسـیار سـخت اسـت.
رقابت برای مهاجران ماهر نیروی کار در بازار جهانی درحال افزایش است اگرچه درگذشـته
مهاجرت کاری نیز مهمترین نوع مهاجرت بوده است اما مدلهای متفاوت و متنوع مهـاجران
نیروی کار امروزه باعث تغییراتی عظیم در کشورها میشود .این امر حتی در مـواردی منجـر
به بروز مشاالت جهانی میشود چراکه تنوع و تغییر مهاجرت نیـروی کـار امـروزه ناشـی از
جهانیشدن و تغییرات پیش آمـده ناشـی از آن اسـت کـه مـیتـوان نقـش دگرگـونیهـای
اقتصادی را پررنگتر از بقیه دانست .در عصر جدید ،جهانیشدن منجر به قطـببنـدیهـای
آشاار اقتصادی و صنعتی شده است .در این میان قطـبهـای توانمنـد اقتصـادی و صـنعتی
مایل به بهرهگیری از نیرویکاری ارزانتر و ماهرتر جهت سود بیشتر و هزینه کمتر هسـتند.
در تحقق این امر بسیاری از عوامل با تجمیع در کنار هم باعث تسریع این فرآینـد شـدهانـد.
این عوامل به سود کشورهای پیشرفته و صاحب تانولوژی و به ضرر کشورهای درحالتوسعه
و منجر به خارج شدن نیروی کار از این کشورها میشود .عواملی ماننـد آزادسـازی تجـاری،
سرمایهگذاری و مبادالت مالی یا تفاوت درآمدها ،تفاوت درآمد سرانه مطـرح مـیگردنـد .در
این خصوص میتوان کشورهای اروپایی صنعتی شـده را مثـال زد .کشـورهای توسـعهیافتـه
باتوجه به در دست داشتن اکثر اماانات و مایحتاج الزم مقصد مهاجران نیروی کار میباشند
و همین عوامل باعث توجیه مهاجرتِ مهاجران نیروی کار میباشد .بـا گـذر زمـان مهـاجران
نیروی کار ماهر تعداد بیشتری از آمار مهاجران نیروی کار را به خـود اختصـاص دادهانـد .از
طرفی هم تقاضا برای این نوع مهاجر رو به افزایش است .جهانیشدن اقتصـاد تـأثیر دیگـری
در مهاجرت نیروی کار داشته است که آن جابهجایی مبـدأ و مقصـد اسـت مـثالً شـمال بـه
شمال یا جنو به جنو  .البته باید بیان کرد که این نوع در مقابل مهـاجرت از جنـو بـه
شمال قابل مقایسه نیست .با این وجود موضوع مهـاجرت موضـوعی حسـا

در بسـیاری از
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کشورهای اروپایی است .از اینرو چـالش سیاسـتگـذاران بـرای حفـظ تـوازن بـین منـافع
بلندمدت از طریق حفظ باثبات جریان مهاجران و تقاضای شـهروندان مبنـی بـر ممانعـت از
ورود مهاجران گویای بسیاری از مشاالت اقتصـادی و اجتمـاعی اسـت .کشـورهای اروپـایی
ازسویی به مهاجران کاری نیاز دارند و ازسویی با سیل عظیمی از کـارگران غیرمـاهر روبـهرو
هستند که برای این امر به اتخاذ سیاستگذاریهای جدیدی پرداختهاند .برای مثال ،برخـی
کشورهایی که سیاستهای چندفرهنگ گرایی را پذیرفتـهانـد در جـذ نیـروی کـار مـاهر
موفقتر از دیگر کشورها هستند .از طرف دیگر در کشورهای درحالتوسعه میـزان خروجـی-
های اقتصادی و میزان شااف اقتصادی میان این کشورها با کشورهای توسـعهیافتـه درحـال
افزایش است .از همینرو است که پیشبینی شمار مهاجران نیروی کار در عصر جهانیسازی
بسیار دشوار میباشد و بهترین راهحل بـرای مقابلـه بـا ایـن امـر کـاهش شـااف اقتصـادی
کشورهای توسعهیافته و توسعهنیافته است.
آنچه که در دوران حاضر مسئله مهاجرت نیروی کار را پیچیدهتر ساخته ،پیونـد جـدی
مهاجرت با مسئله تروریسم در عرصه بینالمللی است .بـا گسـترش اقـدامات تروریسـتی در
کشورهای مهاجرپذیر اروپایی که عمدتاً عوامل اصلی این اقـدامات از مهـاجران تحـت تـأثیر
افاار تافیری هستند ،موضوع مهاجرت و چالش بین جذ نیروی کـار مهـاجر بـرای ادامـه
رشد اقتصادی یا ممانعت از ورود آنها برای حفظ نظم به موضوعی مهم تبـدیل شـده اسـت.
درحالیکه با جهانیشدن سرمایه و تسـهیل رونـد تـردد در فضـای فرامـرزی شـرایط بـرای
افزایش مهاجران بهبود یافته ،نگرانیهای امنیتی ناشی از گسترش اقدامات تروریستی سـبب
ایجاد تردیدهای جدی در این مسئله به طورخاص و ایجـاد تردیـدهایی در مـورد رونـدهای
مهاجرت در عصر جهانیشدن به طور عام شده است.
آنچه در این رهگذر دارای اهمیت است نوع سیاستگذاری دستگاههای داخلی در حفـظ
نیروی کار متخصصی است که بر اثر همین تأثیرات جهانیشدن بر نیـروی کـار بـه سـرعت در
حال جذ در بازارهای کار دیگر کشورهاست .همچنین ،با توجه به آثار اقدامات تروریستی بـر
تخریب فضای کاری برای نیروهای کار متخصص ایرانی در فراسوی مرزها ،دسـتگاه دی لماسـی
با همااری سایر دستگاهها میتواند اقدام به جذ این نیروی کار متخصص نماید که تأثیر قابل
توجهی بر ورود فناوری و شیوههای جدید فنی و علمی بر ایران خواهد داشت.
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