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 چکیده: 
 انمهاجر. است مهاجران نیروي توسعه، درحال کشورهاي در توسعه ابزارهاي از یکی امروزه

 و هانوآوري ها،ایده چون هاارسال انواع سایر همچنین و خود ارسالی وجوه فرایند با الملیبین
 از توصیفی دنبالبه تحقیق این. دارند خود مبدأ کشورهاي توسعه در مهمی نقش گذاري،سرمایه
 برخی با یسهمقا در وجوه این تحوالت و آنها ارسالی وجوه میزان جهان، در ایرانی مهاجران وضعیت

 ارائه هايآمار از حاصل هايداده ثانویه تحلیل برمتکی  حاضر، مطالعه. است منتخب کشورهاي
 از ایرانی جرانمها رشد که دهدمی نشان تحقیق این نتایج. است جهانی هايسازماناز سوي  شده
 نفر 1604750 به ایران مهاجران جمعیت امروزه و بوده باال مداوم طوربه 2013 تا 1960 دهه

یافته؛  هتوسع کشورهاي الف) دارند: حضور کشورها نوع دو در ایرانی اغلب مهاجران. است رسیده
 کل از درصد 60 از بیش چنینهم. ایران با تجارتی هايپتانسیل و باال درآمدهاي با کشورهاي ب)

 8/9 و 8/24 ،3/26 با ترتیب به آلمان و آمریکا امارات، کشور سه از ایران به انتقالی ارسالی وجوه
 ساالنه رشد نمیزا هم و ایرانی مهاجران ارسالی وجوه سرانه میزان هم اما. شودمی ارسال درصد
 .است بوده مطالعه مورد کشورهاي همۀ و جهانی متوسط از ترپایین ایرانیان ارسالی وجوه
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 قدمه م

امروزه یکی از ابزارهاي توسعه در کشورهاي درحال توسعه و توسعه نیافته، نیروي مهاجران است. 
ها، ها چون ایدهالملی با فرایند وجوه ارسالی خود و همچنین سایر انواع ارسالمهاجران بین

ر گذاري مستقیم و غیرمستقیم، نقش مهمی را دهاي اجتماعی، سرمایهها و انواع ارسالنوآوري
 گیرند. توسعه کشورهاي مبدأ خود بر عهده می

درصد  3حدود مهاجر هستند ( ]در جهان[میلیون نفر  175است؛ بیش از » در حرکت«جهان    
 )2002کنند) (سازمان ملل، از جمعیت جهان در خارج از کشور محل تولدشان زندگی یا کار می

در همه کشورهاي جهان تبدیل شده  هو مهاجرت تقریباً به یک عامل اجتماعی و اقتصادي عمد
شان، هايمیلیون کارگر مهاجر و خانواده 100المللی با وجود حدود است. مهاجرتِ نیروي کار بین

کند و پیامدهاي پیچیده و چالش برانگیزي را براي کشورهاي اي در این زمینه بازي مینقش عمده
ارسالی این کارگران مهاجر، اثر عمیقی بر  . وجوه)231: 2006فرستنده و گیرنده دارد (هیلمن، 

بنابر توسعه مالی  التین و خاورمیانه داشته است.کشورهاي در حال توسعه آسیا، آفریقا، آمریکاي
وسیله این کارگران مهاجر به المللی که به، وجوه ارسالی رسمی بین)2004(بانک جهانی،  1جهانی

م سرمایه خارجی در کشورهاي در حال توسعه است. شود، دومین منبع بسیار مهخانه فرستاده می
) و حدود دو 2004میلیارد دالر در هر سال است (راتا،  93المللی امروزه وجوه ارسالی رسمی بین

کمک به کشورهاي در حال توسعه  اب مرتبطاي هاي سرمایهبرابر بزرگتر از سطح رسمی جریان
 ).1645: 2005آر و پیج، است (آدامز جی

عنوان یک عامل کلیدي در توانابخشی به رشد تدریج بهجایی/ حرکت مردم، بههابراین اثر جاببن   
اول اند و این هاي توسعه اقتصادي تبدیل شدهاقتصادي است و نیروي کار و مهاجرت به شاخص

قتصاد هاي است که یکی از مهمترین بخشا سهم کارگران محلی شاغل در اقتصاد جهانی به دالیل
هاي ناشی از روابط حاکم بر مهاجرت نیروي شبکهبه دلیل  دهد و دومکشور را تشکیل مییک 
 نکته دومگرایی کشورها در اقتصاد جهانی کمک کرده است. گیري به همطور چشمبه است که کار

گذاري (کوچک و بزرگ)، دادوستد، ، سرمایه(هبه، کمک بالعوض) 2در سطوح مختلف، شامل هدایا
. براي مثال، درآمد ناشی از تقاضا یابدمهم بوده و یا اهمیت می نقل و انتقاالت یکطرفه،توریسم و 

براي خدمات و کاالهاي کشور زادگاه (ارتباطات از راه دور، توریسم، حمل و نقل، دادوستد 
شان در چنین روابط میان دیاسپوراها و کشورهاي زادگاهنوستالژیکی) در حال افزایش است، هم

انداز مهاجران در زادگاه (در گذاري و پسترش و عمیق شدن است. عالوه براین، سرمایهحال گس
وکارهاي کوچک) برانگیزنده رشد اقتصادي در مناطقی است که  تملک زمین، دارایی، یا کسب

                                                 
1. Global Development Finance 
2. donations 



 
 
 
 
 
 

 ١١٥                                                                           ... در جهان مهاجران فرام� وجوه ارسایل هایانیبر جر  یر ور م

عالوه انتقال بهاند. هاي عمومی و خصوصی مورد غفلت واقع شدهوسیله بخشطور سنتی بهبه
تري از طریق هدایاي ها یا کارگران و به اندازه کمادهوالً از طریق وجوه ارسالی خانوطرفه، که اصیک

هاي اساسی ساختار رشد اقتصادي و معیشت کشورهاي یابد، قالبهاي مهاجران بازتاب میانجمن
 ). 1-2: 2003(اوروزکو،  بسیاري را شکل داده است 

یافته است. سوي کشورهاي توسعهتوسعه به المللی از کشورهاي در حالهاي بینغالب مهاجرت
هاي آنان از بسیاري از کشورهاي ها، مهاجرت کارگران و خانوادهنمونه آشکار این نوع مهاجرت

، شمال آفریقا، جنوب شرق آسیا و ... به کشورهاي صنعتی اروپاي غربی است. این جریان
شود صنعتی را هم شامل می یعنی جذب نیروهاي متخصص به کشورهاي »فرار مغزها«چنینهم

 ).   8: 1392(مشفق، 
المللی قابل توجهی است با این حال، آمارها و اطالعات ضد و کشور ما نیز داراي مهاجران بین

ایرانی  که ما در حال حاضر از وضعیت جمعیتی مهاجرانطوريهب نقیض در مورد آن وجود دارد. 
طور همین . نداریمهاي دقیقی ور اطالعات و دادهخارج از کشور و حتی مهاجران خارجی داخل کش

ها یا مطالعات بسیاري از ادعاها و اظهارنظرها در زمینه مهاجران ایرانی مبتنی بر حدس و گمان
که ). در هر صورت، با توجه به این8-9توان به آنها استناد علمی کرد (همان: موردي است که نمی
یز حتی است و بخشی از این مهاجران نر کشورهاي مختلف مهاجران زیادي دکشور ما نیز داراي 

توان از این پتانسیل هاي اقتصادي، انسانی، فرهنگی و اجتماعی باالیی هستند، میداراي سرمایه
دنبال توصیفی از براي توسعه اجتماعی و اقتصادي در کشور بهره برد. بنابراین این تحقیق به

سه آن با ه و مقایان وجوه ارسالی آنها و تحوالت این وجووضعیت مهاجران ایرانی در جهان، میز
 ست.ا برخی از کشورها

 
 ادبیات تحقیق

 اي مهاجرانالف) نقش توسعه

، ست که به رسمیت شناخته شدها هاي اقتصادي مهاجرت مدت زمان زیاديهاگرچه انگیز
اخیراً در کانون توجه قرار  اما اثرات توسعه اقتصادي مهاجران بر کشورهاي مبدا و مقصد تنها 

بر این بوده است که مهاجران در تعادل عرضه و  گرفته است. براي مدت زمان طوالنی اجماع 
طرف هستند یا منجر به از دست دادن نیروي کار براي کشورهاي تقاضاي بازار نیروي کار یا بی

خیراً، محاسبات وجوه ارسالی شوند. اما اکننده میارسال کننده و جذب آنها براي کشورهاي دریافت
هاي تجاري، و رقابت براي مهاجران با مهارت باال، منجر به بررسی و تشخیص گسترده بنگاه

گذاري، رشد و توزیع ها از سهم اقتصادي مثبت مهاجرت بر سرمایهالمللی و دولتهاي بینبانک
هاي هاجران و همیاري. نقش مثبت منتسب به م)1: 2005درآمد شده است (دِویند و هالیدي، 

اي از المللی (فراملی) نشانهآنها براي توسعه ممکن است همچون یک شگفتی باشد. مهاجرت بین
توان آن را در نظر گرفته شده بود. یعنی می 1980و  1970هاي شکست توسعه در طی دهه
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ر ارائه رفاه و ها یا دیگر نهادها دمجرد شکست دولت عنوان یک خروج ارضی یا جغرافیایی بهبه

المللی چون هاي بین، سازمان1990). پس از دهه 1970(هیرشمن،  امنیت انسانی به تصویر کشید
هاي هاي دولت ملت، سازمان توسعه و همکاريحکومتو هاي غیردولتی بانک جهانی، سازمان

کنند (فایست، حلی براي توسعه تبلیغ میعنوان راهطور فزاینده وجوه ارسالی را به، به1اقتصادي
2008 :22 .( 

وسیله مهاجران به کشورهاي در حال توسعه، چرا که این واقعیت که میزان وجوه ارسال شده به   
رت و توسعه را در به رابطه میان مهاج رجی به آنها بوده، عالقههاي خامراتب بیشتر از کمک به

. بنابراین )2-3: 2005هالیدي، ذاران تقویت کرده است (دِویند و گران و سیاستگمیان پژوهش
هاي وجوه ارسالی کارگران، یک منبع عمده دارایی خارجی براي کشورهاي در حال توسعه جریان

را در این کشورها به حرکت  اديهاي رشد اقتصد چرختوانکه می) 89: 2008(پابلو آکوستا،  است
 د. درآور

 توسعه کشورهاي میان اقتصادي رابطه در ذارتأثیرگ عوامل ترینمهم از یکی المللیبین مهاجرت   
روابط میان مهاجرت  ).1645: 2005آر و پیج، (آدامز جی است 21 قرن در توسعه حال در و یافته

 شودمی نامیده ارسالی وجوه که ـ جهانی هايایده و دانش پولی، هايجریان توان درو توسعه را می
 کشورهاي در شودمی نامیده توسعه که آنچه بر مثبتی اثر توان گفت کهمی و کرد خالصه ـ

 محلی گذاريسرمایه و فقر کاهش براي عظیمی پتانسیل مالی ارسالی اول، وجوه. دارد مهاجران
ارسالی  وجوه که وقتی خصوصبه ،است اقتصادي رکود هايچرخه ضد حتی کشد ومی دوشبه
 توسعه، حال در کشورهاي به شده ارسال ارسالیِ وجوه میزان که شده برآورد ،باشد پایدار صورتبه
 سریعی افزایش پول، انتقال هايسرویس یا هابانک قبیل از رسمی هايکانال طریق از خصوصبه
در  دالر میلیارد 167 به 1990 سال در دالر میلیارد 40 حدود از ـ است داشته اخیر هايسال در

 وجوه اینکه رغمعلی ). دوم،270: 2005المللی مهاجرت، رسیده است (سازمان بین 2005 سال
طرفداري از رابطه میان  و عالقه جدید دور اما در کانون توجه قرار دارد، در هنوز مالی ارسالی

 تصور حال. است جنوب به شمال از انسانی سرمایه انتقال بر تأکید بیشترین مهاجرت و توسعه،
 در» مغزها جذب« به 1970 دهه در »مغزها فرار« از ها،ایده در مسیر تغییر با منافع و هاهزینه

 در افراد براي را بیشتري  برد برد هايموقعیت احتماالً ما امروزه،. است شده دگرگون 1990 دهه
 جریان جدیدتر حتی و کنیممی پیدا این فرایند هستند درگیر که دیگرانی و هادولت حرکت،
 و هاایده )، جریان2004سونسون،  -است (لویت و نیبرگ »اجتماعی ارسالی وجوه« مفهوم

 این از بخشی سوم،. دموکراسی و مرد و زن برابري بشر، حقوق: هستند »خوب« که عملکردهایی
 درصد موقتی مهاجران که رودمی انتظار زیرا است موقتی مهاجر کار نیروي به اشتیاق، و تمایل

                                                 
1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 



 
 
 
 
 
 

 ١١٧                                                                           ... در جهان مهاجران فرام� وجوه ارسایل هایانیبر جر  یر ور م

 آنها بر این است که اعتقاد و کنندارسال  دائمی به خانه مهاجران نسبت به را درآمدشان از باالیی
 در. عمل نمایند توسعه هايعامل مثابهبه دانش، و هاایده انتشار با مدت کوتاه بازدیدهاي وسیلهبه

 و ملی مؤسسات بینانهخوش اندازهايچشم مرکز در مهاجران فراملی هايانجمن و هاشبکه کل،
 ).21-22: 2008قرار دارند (نقل از فایست،  اقتصادي توسعه سیاست المللیبین

 

 ب) وجوه ارسالی مهاجران

 از خرید قدرت دهندهانتقال که است خصوصی رفاه سیستم یک از بخشی ارسالی وجوه
 دهندهکاهش ارسالی وجوه. است فقیر نسبتاً اعضاي به اجتماع یا خانواده ثروتمند نسبتاً اعضاي

 پول عرضه گسترش بر ايافزاینده اثرات و کار بوده سرمایه کننده مصرف و فراهم کنندهروان فقر،
 ).105: 2009دارد (کوپتا و همکاران،  خانوارها مخارج افزایش طریق از کشور در
 در گذاريسرمایه یا مصرف، مالی تأمین براي ارسالی وجوه رسد کهمی نظربه  موارد، بیشتر در   

 وه،زیمباب در نمونه براي. شودمی تغذیه استفاده بهبود و سالمتی آموزش، از قیبل انسانی، سرمایه
 نشان بیشتري تمایل آموزش به حدودي تا دارند ريتکم کشت زمین که مهاجران خانوارهاي

 روان بودن به کمک در و هستند هاي رکودضدچرخه مهاجران ارسالی وجوه همچنین .دهندمی
 معموالً  که غذایی محصوالت کشاورزان براي خصوصهب زمان، طول در افزایش رفاه خانوار و مصرف

 هايداده مشابه، طوربه. هستند مؤثري عامل هستند اقتصادي و اجتماعی هايگروه محرومترین
 طوربه المللیبین ارسالی وجوه که نتیجه رسیده این به بزرگ خانوار پیمایش یک از شده استفاده

 کندمی همچنین اشاره) 2003( 1راتا. است کرده کم خانوارها فقیرترین میان در را فقر داريمعنی
 افزاینده اثرات است ممکن برند،می باال را روستایی خانوارهاي مصرف سطح که ارسالی وجوه که

 کاالهاي در زیاد به احتمال این وجوه زیرا باشند. داشته کشور در پول عرضه گسترش بر مهمی
 میان ارتباط وجود بر دال شواهدي از مطالعات، برخی همچنین .شوندمی هزینه داخلی شده تولید
اند (کوپتا و همکاران، کرده پیدا التین آمریکاي در انسانی سرمایه گیريشکل و ارسالی وجوه

2009 :105.( 
 اندازپس مصرف، بر مثبت تأثیر طریق از ارسالی وجوه که دارد وجود تجربی همچنین شواهدي   
 موردي مطالعات از نقل به) 2005( 2لوکاس. است کرده اقتصادي کمک رشد به گذاري،سرمایه یا

 و پاکستان مراکش، در گذاريسرمایه ارسالی وجوه احتماالً که دهدمی را ارائه هایینشانه مختلف
 درآمد بر ارسالی وجوه غیرمستقیم و مستقیم اثرات) 2002( 3گلیتسس. است کرده تسریع را هند

 که دهدمی نشان و کرده سازيمدل ايمدیترانه کشور هفت را در گذاريسرمایه بر متعاقب آن و
است (کارتینسکیو  یافته افزایش کشور هفت این از کشور شش در گذاريسرمایه ارسالی، وجوه با

                                                 
1. Ratha 
2. Lucas 
3. Glytsos 
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 یک تحلیل و ساختاردهی وسیله) به2005(نیز در کار خود  ). آدامز و پیج،82: 2009و همکاران، 

 کشور 71 المللی که دربین فقر و نابرابري ارسالی، وجوه مهاجرت، باره در جدید هايداده مجموعه
 وجوه هم و المللیبین مهاجرت هم که به این نتیجه رسیدند. انجام شده است توسعه حال در

اند داده کاهش را توسعه حال در جهان در فقر شدت و عمق سطح، داريمعنی طوربه ارسالی
  ).2005آر و پیج، (آدامز جی

 رد زندگی و معاش شرایط و توسعه بر توجهی قابل سهم مهاجران ارسالی بنابراین وجوه   
 گذران طشرای در مؤثري را بهبود امکان مهاجران ارسالی است. وجوه داشته شده ارسال کشورهاي

). 1277: 2005هاس، است (دي کرده ایجاد مهاجر کننده ارسال کشورهاي در خانوار هامیلیون
 از توسعه گذاريسرمایه نزدیک و آلایده شکل یک ارسالی وجوه که رسدمی نظرخالصه به طوربه
 هايکمک از کالسیک اشکال براي بادوامی و مناسب بسیار جایگزین شاید و »باال به پایین«

 باشد (همان). ايتوسعه

 

 تحقیق ج) پیشینه

دالیل مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور و اثرات آن باره  اي در) در مطالعه1379ی (شکران
حضور دارند.  میلیون ایرانی در تمامی کشورهاي دنیا 3دهد که حدوداً نشان می بر اقتصاد ملی

هاي انگیزه اولیه افراد براي خروج از کشور انگیزه ،اوالً  دهد کههاي این مطالعه نشان مییافته
 دست آمده است.اقتصادي نبوده اگرچه منافع اقتصادي زیادي بعد از مهاجرت براي مهاجرین به

موقعیت تثبیت شده اقتصادي و اجتماعی مهاجرین در خارج از کشور موجبات جذب بستگان  ،ثانیاً
مهاجرین در  ،اًلثثا کند.ن یک عامل جذب قوي عمل میعنواو دوستان آنان را فراهم آورده و به

مهاجرت به آگاهی به زبان خارجی توجه نداشته و ناآشنایی به زبان خارجی عامل بازدارنده براي 
کند و مهاجر ایرانی نسل اول همواره مسائل داخل ایران را دنبال می ،ایشان نبوده است. رابعاً

خواهد گشت، ولی درباره  شرایط اجتماعی الزم به کشور بازمهاجرین مذکر در صورت فراهم آمدن 
به نقل از مشفق،  1379، مسعود شکرانی( نث امکان بازگشت کمتري وجود داردؤمهاجرین م

1392( . 
المللی در کشورهاي هاي بینی آمار مهاجرتبررسی و ارزیاباي با عنوان )، مطالعه1392مشفق (

، انجام داده است. هدف اصلی این مطالعه بررسی تعداد، منتخب آسیا و اقیانوسیه با تأکید بر ایران
هاي منتخب جمعیتی مهاجران ایرانی توزیع و پراکندگی، ترکیب سنی و جنسی و برخی از ویژگی

هاي این و ثبت) بوده است. منبع اصلی داده آمارهاي رسمی (سرشماري پایهخارج از کشور بر 
 2010تا  1990هاي ثبتی کشورها مقصد مهاجران طی دوره ها و دادهپژوهش عمدتاً سرشماري

است. از نظر ترکیب سنی، ساختار سنی جمعیت مهاجر ایرانی خارج از کشور تقریباً سالخورده 

http://www.ensani.ir/fa/20801/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/20801/profile.aspx
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هاي خارجی مردان به زنان در مهاجرت است، ترکیب جنسی مهاجران ایران خارج از کشور، از تفوق
تغییر یافته است. بررسی  2010به سوي نوعی نسبت جنسی نسبتاً متعارف در سال  1990در سال

دهد هاي مهاجران ایرانی با جمعیت بومی ایاالت متحده، کانادا، سوئیس نشان میو مقایسه ویژگی
یت مقصد و سایر مهاجران وارد شده که مهاجران ایرانی از نظر تحصیالت و تخصص نسبت به جمع

تر میزان سرمایه انسانی آنها باالتر عبارت روشنیشتري برخوردارند. بهبه این کشورها از کیفیت ب
ترند. این مطالعه برآوردي حدود دومیلیون و دویست هزار تر و متخصصکردهیعنی تحصیل .است

دهد که با توجه به ارقام متفاوتی که از مهاجران ایرانی نشان می را مهاجر ایرانی در خارج از کشور
 مشخص نیست چقدر درست باشد.  ،شودبیان می

ثر بر فرایند سازگاري مهاجرین ؤبررسی عوامل ماي با عنوان ) مطالعه1379اکبري خنجی (
هدف کلی این مطالعه درك و تبیین فرایند سازگاري انجام داد.  ت عربی متحدهامقیم امار ایرانی

گذار بر این اجتماعی تاثیر ـ مهاجرین ایرانی مقیم امارات عربی متحده برحسب عوامل اقتصادي
عنوان یک کنش اجتماعی بر اساس باشد. در این مطالعه سازگاري مهاجرین بهفرایند می

ي شغلی، روابط اجتماعی، میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی، مندهایی چون رضایتشاخص
میزان اعتماد به جامعه میزبان، حفظ آداب و رسوم و نوع مذهب مورد سنجش قرار گرفته است. 

باالي مهاجرین  رغم میزان سازگاري نسبتاًدهد که علیطور کلی نتایج این مطالعه نشان میهب
ت عربی متحده، آنها هویت ایرانی و فرهنگی خود را حفظ نموده امارهاي فرهنگی اایرانی با مولفه

هاي و عالقه و دلبستگی آنها به زادگاه خویش همچنان به قوت خود باقی است. وجود چنین خصلت
تواند کارکردهاي مفیدي براي ایران در اجتماعی در ایرانیان مقیم امارات عربی متحده می ـ روانی
گذاري در ایران جتماعی و فرهنگی بویژه در جذب سرمایه آنها و سرمایههاي اقتصادي، ازمینه

 .داشته باشد
دهند که اوالً آمارهاي متفاوتی از مهاجرین ایرانی در طورکلی نتیجه این تحقیقات نشان میبه

کیل خارج از کشور وجود دارد، دوماً مهاجران ایرانی خارج از کشور جمعیت درخوري را تش
هاي انسانی، اجتماعی و اقتصادي باالیی برخوردار هستند و در نهایت ماً از سرمایهدهند، سومی

 ثیرات اقتصادي در کشور دارند.أگذاري و تپتانسیل باالیی براي سرمایه
 

 روش تحقیق
 آمارهاي و هاي جهانی چون بانک جهانی و...، اطالعاتآمارهاي سازمان به مراجعه با تحقیق این در

 هايداده ویهثان تحلیل برپایه حاضر، مطالعه روش بنابراین. است شده تحلیل و آوريجمع الزم
 .است هاي جهانیسازماناز سوي ارائه شده 

 

 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/26575
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/26575
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 هایافته

هاي فراملی در هاي تحقیق سعی بر این است که ابتدا توصیفی از وضعیت مهاجرتدر ارائه یافته
انی در جهان و تغییرات وجوه ارسالی در جهان ارائه شود. سپس نگاهی به وضعیت مهاجران ایر

هاي آنها براي توسعه در کشور صحبت جهان و میزان وجوه ارسالی آنها پرداخته شد و از پتانسیل
 .شودمی

 الف) توصیف مهاجران فراملی در جهان

شناختی شناختی است که بر خالف سایر رویدادهاي جمعیتمهاجرت یک رویداد مهم جمعیت
ی بر و ولد، داراي اثرات مهم جمعیتی، اجتماعی، اقتصادي و حتی سیاس میر و زادوچون مرگ

هاي و یا برهم خوردن تعادلمبدأ و مقصد مهاجرت دارد. ممکن است باعث کاهش نیروي کار 
قتصادي اجمعیتی در مبدأ و تغییراتی در مقصد باشد. اما در این مقاله تمرکز بر روي اثرات 

 مهاجران در مبدأ و مقصد است.
هاي مختلف در جهان طی تعداد جمعیت و متوسط رشد سالیانه مهاجرین در سال 1جدول 

س این جدول، میزان مهاجران فراملی، در سال دهد. بر اسارا نشان می 2013تا  1970هاي سال
ه میلیون نفر رسید 247به حدود  2013میلیون نفر بوده است که در سال  106حدود  1970

ان نیز در برابر افزایش پیدا کرده است. میزان جمعیت مهاجر 5/2سال به  43است. یعنی در طول 
نه جمعیت مهاجران جهان همواره دهد که متوسط رشد سالیاهاي مختلف هم نشان میطی دوره

 2000-2010رصد در دوره د 6/2به  1970-1980درصد در دوره  3/1در حال افزایش است و از 
دهد که نیروي ست. این موضوع نشان میرسیده ا 2010-2013درصد در دوره زمانی  6/4و به 

وي کار و زندگی دهند که براي جستجمهاجرت در جهان در حال افزایش است و افراد ترجیح می
 بهتر محل زندگی خود را تغییر دهند.

 

 هاي مختلف در جهان طیتعداد جمعیت و متوسط رشد سالیانه مهاجران در سال): 1(جدول 
 2013تا  1970هاي سال

 2013 2010 2000 1990 1980 1970 سال
تعداد 

 مهاجرین
105789339 120177909 141857910 167067222 215763573 247247795 

متوسط رشد 
 سالیانه

1980-1970 1990-1980 2000-1990 2010-2000 2013-2010 

3/1 7/1 6/1 6/2 6/4 
 .المللی مهاجرت: محاسبه بر اساس آمارهاي بانک جهانی و سازمان بینمنبع
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دهد. ، را نشان می2013کشورهاي داراي بیشترین تعداد مهاجر در جهان در سال  2جدول 

، 4/4، 3/5، 6/5براساس این جدول کشورهاي هند، مکزیک، روسیه، چین و بنگالدش به ترتیب با 
 درصد سهم بیشتري از کل مهاجران در جهان را دارا هستند.   1/3و  9/3

کنیم که بیش از پیش به سمت جهانی جهانی زندگی می توان گفت امروزه درعالوه بر آنکه می
رود و افراد محل زندگی خودشان را به دالیل مختلفی چون کسب شدن و فراملی شدن پیش می

کنند و بنابراین هاي بهتر، ادامه تحصیالت، یافتن شغل، و ... ترك میدرآمد، یافتن موقعیت
اي با این حال، کشورهایی که دار .یردگمهاجرت فراملی در همه کشورهاي جهان صورت می

اند که یا جمعیت زیاد و نیروي کار بیشترین جمعیت مهاجر در جهان هستند، غالباً کشورهاي
ی و توسعه فراوانی دارند، یا درگیر جنگ و ناامنی بوده و یا مربوط به کشورهاي پیشرفته صنعت

رد در ی و پیشرفته، در غالب موایافته هستند. الزم به ذکر است که مهاجران کشورهاي صنعت
 کار هستند. دیگر مشغول به هاي تخصصی و فنی کشورهايبخش
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 2013کشورهاي داراي بیشترین تعداد مهاجران در جهان در سال  :)2( جدول

 سهم از کل مهاجران تعداد مهاجر نام کشور ردیف
 6/5 13885099 هند 1
 3/5 13220345 مکزیک 2
 4/4 10910492 روسیه 3
 9/3 9651150 چین 4
 1/3 7572135 بنگالدش 5
 5/2 6170411 پاکستان 6
 4/2 6001696 فیلیپین 7
 3/2 5632196 افغانستان 8
 3/2 5583906 اوکراین 9
 1/2 5151142 انگلیس 10
 7/1 4141435 آلمان 11
 7/1 4116587 اندونزي 12
 6/1 4018219 فلسطین 13
 6/1 3971493 سوریه 14
 6/1 3882994 لهستان 15
 5/1 3826984 قزاقستان 16
 4/1 3430476 رومانی 17
 4/1 3386059 مصر 18
 3/1 3167905 آمریکا 19
 3/1 3139596 میانمار 20

 100 247247795 کل جهان
 المللی مهاجرت.: محاسبه بر اساس آمارهاي بانک جهانی و سازمان بینمنبع

 
را نشان  2013داراي بیشترین جمعیت مهاجران در جهان در سال کشورهاي میزبان  3جدول 

دهد. بر اساس این جدول، کشورهاي آمریکا، عربستان، آلمان، روسیه، امارات متحده عربی و می
درصد از مهاجران سایر کشورها  2/3و  2/3، 5/4، 5/4، 9/5، 7/18انگلیس به ترتیب میزبان 

به کشورهاي  اند. نگاهیکشور شده 6وارد این  2013سال  درصد از مهاجران در 40هستند. حدود 
داراي  . کشورهایی کهگیرندقرار میمختلف دهد که کشورهاي میزبان در دو گونه میزبان نشان می

 هاي باالتريدرآمدهاي سرانه باالیی هستند و نیاز به نیروي کار دارند و از نظر توسعه در رتبه
کشورهایی که داراي  و یاهمچون کشورهاي آمریکا، عربستان، آلمان، امارات، انگلیس  ،قرار دارند
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همچون ایران، روسیه، پاکستان و اردن. نگاهی به جریانات مهاجران  ،مهاجران اجباري هستند
 ست.ا دهد که مقصد حدود یک پنجم مهاجران جهانی به سمت آمریکاالمللی نشان میبین

 

 2013میزبان داراي بیشترین جمعیت مهاجران در جهان در سال کشورهاي ): 3( جدول

سهم از کل مهاجران  میزان مهاجر نام کشور ردیف
 جهانی

 7/18 46136362 آمریکا 1
 9/5 14600521 عربستان 2
 5/4 11110943 آلمان 3
 5/4 11048064 روسیه 4
 2/3 8001674 امارات 5
 2/3 7838837 انگلیس 6
 0/3 7456145 فرانسه 7
 0/3 7404179 کانادا 8
 7/2 6618000 اسپانیا 9
 6/2 6468640 استرالیا 10
 3/2 5766163 ایتالیا 11
 2/2 5417737 اوکراین 12
 2/2 5338486 هند 13
 8/1 4490941 تایلند 14
 6/1 4080766 پاکستان 15
 4/1 3592780 اردن 16
 4/1 3476233 قزاقستان 17
 1/1 2804753 هنگ کنگ 18
 1/1 2685233 آفریقاي جنوبی 19
 1/1 2649516 ایران 20

 100 247247795 کل جهان
 المللی مهاجرت.منبع: محاسبه بر اساس آمارهاي بانک جهانی و سازمان بین

 
استفاده شده  4منظور نشان دادن تغییرات تعداد مهاجرین برخی از کشورهاي جهان از جدول به

 1960طور مرتب از دهد که جمعیت مهاجران همه کشورهاي نمونه بهاست. این جدول نشان می
طور به 2013تا  1960افزایش یافته است. در این میان جمعیت مهاجران ایرانی نیز از  2013تا 
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رسیده  2013نفر در سال  1604750به  1960نفر در سال  171478افزایش یافته و از مرتب 
 است. 

 

 1960-2013هاي تغییرات تعداد مهاجران برخی از کشورهاي جهان طی دوره): 4( جدول        
 سال و      

 2013 2010 2000 1990 1980 1970 1960 کشور

 1604750 1295173 1012229 693020 529305 232811 171478 ایران

 13220345 11859236 9550629 4744465 2579330 1033456 638848 مکزیک

 1986203 983567 768657 588188 638205 600182 524764 نپال
 7572135 5384875 4987708 5068368 5047223 235705 53136 بنگالدش

 3386059 3741055 2267586 1908373 1030182 395501 173976 مصر

 810854 664073 676993 599130 440579 196809 140655 لبنان

 6170411 4678730 3812237 3480650 3970210 8522221 8844720 پاکستان

 6001696 4275612 3083240 2048870 980831 400889 155651 فلیپین

 2592233 2226401 1748828 1080031 554768 251566 271809 ویتنام

 1525397 1269190 935258 568640 159304 73290 64580 السالوادور

 9651150 8344726 5814587 4461334 4174988 2839228 4803240 چین

 658817 569731 340999 154467 81455 73084 47559 هندوراس

 2184539 1738006 1766731 1410593 1423049 1179510 1200569 فرانسه

 4141435 3529460 3602196 3165616 2774441 2708837 2734098 آلمان

 1377674 1009751 777935 516979 302906 210688 141901 هائیتی

 1117901 1000523 659212 433267 369598 375587 335224 نیجریه

 13855099 11360823 9516831 8176592 7582096 8260687 9081881 هند

 المللی مهاجرت.محاسبه بر اساس آمارهاي بانک جهانی و سازمان بین منبع:

 

را  1960-2013هاي متوسط رشد سالیانه مهاجران برخی از کشورهاي جهان طی سال 5جدول 
ن در جهان، از سال طور که قبالً نیز اشاره شد، متوسط رشد ساالنه مهاجرادهد. هماننشان می

 6/4به  1970-1980درصد در دوره  3/1ایش یافته است و از طور مرتب افزبه 2013تا  1970
ست. همه کشورهاي مورد مطالعه نیز، متوسط رشد ساالنه رسیده ا 2010-2013درصد در دوره 

 ده است. شان همواره در حال افزایش بوجمعیت مهاجران



 
 
 
 
 
 

 ١٢٥                                                                           ... در جهان مهاجران فرام� وجوه ارسایل هایانیبر جر  یر ور م

در  7/2، 1970-1980در دوره  6/8به  1960-1970در دوره  1/3، از جمعیت مهاجران ایرانی نیز
درصد در  4/7و به  2000-2010در دوره  5/2، 1990-2000در دوره  9/3، 1980-1990دوره 
باالترین میزان رشد جمعیت مهاجران در  1970-1980رسیده است. دوره  2010-2013دوره 

-2013درصد بوده است و در دوره اخیر  6/8دوره  ایران بوده است که متوسط رشد ساالنه در این
 درصد رسیده است. 4/7هاي قبلی، به نیز با افزایش نسبت به دوره 2010

 

 1960-2013هاي متوسط رشد سالیانه مهاجران برخی از کشورهاي جهان طی دوره): 5( جدول

 2010-2013 2000-2010 1990-2000 1980-1990 1970-1980 1960-1970 دوره و کشور

 4/7 5/2 9/3 7/2 6/8 1/3 ایران
 7/3 2/2 2/7 3/6 6/9 9/4 مکزیک

 4/26 5/2 7/2 -8/0 6/0 4/1 نپال

 12 8/0 -2/0 04/0 8/35 1/16 بنگالدش

 -3/3 1/5 7/1 4/6 10 6/8 مصر
 9/6 -2/0 2/1 1/3 4/8 4/3 لبنان

 7/9 1/2 9/0 -3/1 -4/7 -4/0 پاکستان
 12 3/3 2/4 6/7 4/9 9/9 فلیپین

 2/5 4/2 9/4 9/6 2/8 -8/0 ویتنام
 3/6 1/3 1/5 6/13 1/8 3/1 السالوادور

 5 7/3 7/2 7/0 9/3 -1/5 چین
 5 3/5 2/8 6/6 1/1 5/25 هندوراس
 9/7 -2/0 3/2 -1/0 9/1 -2/0 فرانسه
 5/5 -2/0 3/1 3/1 2/0 -1/0 آلمان
 9/10 6/2 2/4 5/5 7/3 4 هائیتی

 8/3 3/4 3/4 6/1 -2/0 1/1 نیجریه
 8/6 8/1 5/1 8/0 -8/0 -9/0 هند

متوسط رشد 
 6/4 6/2 6/1 7/1 3/1 - جهانی مهاجران

 المللی مهاجرت.محاسبه براساس آمارهاي بانک جهانی و سازمان بین منبع:

 
 ب) وضعیت مهاجرین ایرانی در جهان

 90نفر است که بیش از  1604750، جمع کل مهاجران ایرانی در جهان 2013آمار سال  پایهبر
تعداد مهاجران ایرانی در کشورهاي مختلف  6کشور جهان ساکن هستند. جدول  18درصد آنها در 



 

 
 

 

 

 ٩٢و  ٩١  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                              ١٢٦

 
درصد مهاجران ایرانی در دو کشور امارات  50دهد. در این میان را نشان می 2013جهان در سال 

 8/6، 9/9ن هستند. مهاجران ایرانی در کشورهاي آلمان، کانادا و سوئد به ترتیب با و آمریکا ساک
 درصد، ساکن هستند.  6/3و 
دهد که ایرانیان در دو نوع کشورها حضور دارند، نگاهی به مقاصد مهاجرتی ایرانیان نشان می   

ی با ایران. کشورهاي هاي تجارتکشورهاي توسعه یافته و کشورهاي با درآمدهاي باال و پتانسیل
همراه استرالیا هستند و کشورهاي با درآمدهاي باال و توسعه یافته اکثرًا اروپایی و آمریکایی به

فارس و کشورهاي همسایه، امارات، کویت، هاي تجارتی با ایران، کشورهاي حوزه خلیجپتانسیل
 قطر و ترکیه هستند.

 

 2013مختلف جهان در سال  تعداد مهاجران ایرانی در کشورهاي): 6( جدول
 سهم  تعداد  ایرانیان مهاجر در کشورهاي مختلف جهان رتبه

 7/25 412400 امارات 1
 5/24 393414 ایاالت متحده آمریکا 2
 9/9 158901 آلمان 3
 8/6 108632 کانادا 4
 6/3 67211 سوئد 5
 9/2 57773 انگلستان 6
 9/2 46419 کویت 7
 5/2 36090 استرالیا 8
 9/1 30000 قطر 9
 7/1 28079 هلند 10
 4/1 23065 فرانسه 11
 2/1 19187 ترکیه 12
 0/1 15876 نروژ 13
 0/1 15611 عراق 14
 9/0 15110 اتریش 15
 9/0 13727 دانمارك 16
 8/0 13115 ایتالیا 17
 4/0 7128 بلژیک 18

 9/8 143012 بقیه کشورهاي جهان
 100 1604750 جمع کل مهاجران

 المللی مهاجرت.محاسبه بر اساس آمارهاي بانک جهانی و سازمان بین منبع:

 



 
 
 
 
 
 

 ١٢٧                                                                           ... در جهان مهاجران فرام� وجوه ارسایل هایانیبر جر  یر ور م

یی و یا به قصد ن در برداشت اول، ایرانیان یا به قصد تجربه زندگی بهتر به کشورهاي اروپابنابرای
کنند. به احتمال قریب به تجارت، کار و کسب درآمد بیشتر به کشورهاي همسایه مهاجرت می

و  مهاجران به کشورهاي اروپایی، آمریکایی و استرالیا داراي سطح تحصیالتیقین، اغلب 
هاي انسانی باالتر و مهاجرین به کشورهاي همسایه داراي وضعیت تجارتی، اقتصادي و سرمایه
 هاي اقتصادي باالتري باشند.سرمایه

 

 ج) توصیف وجوه ارسالی در جهان

 897/457به  1970 میلیارد دالر در سال 922/1المللی از میزان وجوه ارسالی مهاجران بین
ابراین رسیده است. بن 2014میلیارد دالر در سال  430/583و به  2010میلیارد دالر در سال 

که همواره طوريهب .المللی با سرعت باالیی در حال رشد استمیزان وجوه ارسالی مهاجران بین
کرده است. متوسط رشد ساالنه وجوه  تجربه 2014تا  1970هاي مختلف از رشد مثبتی را در دوره

صد در در 1/7، 1980-1990درصد در دوره  6، به  1970-1980درصد در دوره  34ارسالی از 
رسیده  2010-2014ره درصد در دو 2/6و به  2000-2010ر دوره د 7/13، 1990-2000دوره 

یرات نسبی، ولی در حال ه ارسالی همواره در تغیدهند که رشد وجواست. این آمارها نشان می
 افزایش است.

که طوريدهد بهخوبی نشان میاین رشد، بخصوص خود را در سرانه وجوه ارسالی مهاجران به
رسیده  2014دالر در سال  7/2359به  1970دالر در سال  2/18سرانه وجوه ارسالی مهاجران از 

 است که رشد بسیار زیادي را تجربه کرده است. 
 

 هايآن در سالمتوسط رشد سالیانه میزان و سرانه وجوه ارسالی مهاجران  و  ):7( جدول
 در جهان 2014تا  1970 

 2014 2010 2000 1990 1980 1970 سال

میزان وجوه 
(میلیارد  ارسالی

 دالر)
922/1 814/35 034/64 750/126 897/457 430/583 

سرانه وجوه 
 (دالر) ارسالی

2/18 298 4/451 7/758 2/2122 7/2359 

متوسط رشد 
سالیانه وجوه 

 ارسالی

1980-1970 1990-1980 2000-1990 2010-2000 2014-2010 

0/34 0/6 1/7 7/13 2/6 

 المللی مهاجرت.محاسبه براساس آمارهاي بانک جهانی و سازمان بین منبع:    



 

 
 

 

 

 ٩٢و  ٩١  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                              ١٢٨

 
نشان  را 2014سال  کشورهاي داراي باالترین میزان دریافت وجوه ارسالی در جهان در 8جدول 

 7همه بین  ،2014بیست کشور داراي باالترین دریافت وجوه ارسالی در جهان در سال  دهد.می
میلیارد  389/70اند. در این میان هند با دریافت میلیارد دالر وجوه ارسالی دریافت کرده 70تا 

 866/24، 403/28، 140/64ترتیب با دریافت دالر در رتبه اول و چین، فلیپین، مکزیک و فرانسه به
هاي بعدي قرار دارند. سرانه وجوه ارسالی مهاجرین این ترتیب در رتبهمیلیارد دالر به 760/24و 

. باالترین سرانه دباشمیدالر قرار  11344و  1880، 4733، 6632، 5080 برابر با ترتیبکشورها به
 ترتیب مربوط به کشورهاي ویتنام، نیجریه، فرانسه، لبنان و اسپانیا به ترتیب باوجوه ارسالی به

 دالر است.  8927و  11000، 11344، 18714، 21346
 

 2014کشورهاي داراي باالترین میزان دریافت وجوه ارسالی در جهان در سال  ):8( جدول

 رتبه
نام 
 کشور

 وجوه میزان
 میلیون به ارسالی
 )2014دالر (

سهم وجوه 
ارسالی در تولید 
 ناخالص داخلی

تعداد 
مهاجران 

)2013( 

سرانه وجوه 
 ارسالی

 5080 13855099 7/3 70389 هند 1
 6632 9651150 6/0 64140 چین 2
 4733 6001696 8/9 28403 فیلیپین 3
 1880 13220345 8/1 24866 مکزیک 4
 11344 2184539 8/0 24760 فرانسه 5
 18714 1117901 0/4 20921 نیجریه 6
 5791 3386059 6/6 19612 مصر 7
 2764 6170411 3/6 17060 پاکستان 8
 3820 4141435 4/0 15802 آلمان 9
 1977 7572135 2/9 14969 بنگالدش 10
 4629 2592233 4/6 12000 ویتنام 11
 21346 530401 1/2 11322 بلژیک 12
 8928 1230969 7/0 10990 اسپانیا 13
 11000 810854 7/17 8899 لبنان 14
 2077 4116587 9/0 8551 اندونزي 15
 2634 2928772 3/0 7715 ایتالیا 16
 1359 5583906 4/5 7587 اوکراین 17
 1923 3882994 3/1 7466 لهستان 18
 652 10910496 3/0 7116 روسیه 19
 3953 1780110 6/9 7036 سریالنکا 20

 المللی مهاجرت.محاسبه بر اساس آمارهاي بانک جهانی و سازمان بین منبع:



 
 
 
 
 
 

 ١٢٩                                                                           ... در جهان مهاجران فرام� وجوه ارسایل هایانیبر جر  یر ور م

ترتیب لبنان، فلیپین، سریالنکا، در میان این کشورها سهم وجوه ارسالی در تولید ناخالص داخلی، به
الوه بر این درصد از تولید ناخالص داخلی است. ع 6/6و  2/9، 6/9، 8/9، 7/17بنگالدش و مصر با 

 8/1 ودرصد تولید ناخالص داخلی چین  6/0درصد از تولید ناخالص داخلی هند و  7/3بیش از 
 تولید ناخالص داخلی مکزیک وابسته به وجوه ارسالی است. 

نشان  را 2014کشورهاي داراي باالترین میزان ارسال وجوه ارسالی در جهان در سال  9جدول 
درصد از وجوه ارسالی جهانی را  4/22دهد. بر اساس این جدول، آمریکا به تنهایی بیش از می

ست. بعد از آن کشور عربستان، ابوده  2014دالر در سال  میلیارد 851/130کند که ارسال می
، 253/29، 519/44امارات، انگلیس و آلمان قرار دارند. میزان وجوه ارسالی این کشورها به ترتیب 

را  درصد سهم وجوه ارسالی جهانی 7تا  4میلیارد دالر است که در حدود  788/23و 115/25
 شوند.شامل می

 

 2014اي باالترین میزان ارسال وجوه ارسالی در جهان در سال کشورهاي دار ):9(جدول
 سهم از وجوه ارسالی جهانی دالر میلیون به ارسالی وجوه میزان نام کشور ارسال کننده رتبه

 4/22 130851 ایاالت متحده آمریکا 1
 6/7 44519 عربستان 2
 01/5 29253 امارات 3
 3/4 25115 انگلستان 4
 1/4 23788 آلمان 5
 0/4 23145 کانادا 6
 7/3 21370 فرانسه 7
 7/3 21344 روسیه 8
 9/2 17052 هنگ کنک 9
 8/2 16152 ایتالیا 10
 7/2 16015 اسپانیا 11
 7/2 15957 استرالیا 12
 0/2 11893 کویت 13
 7/1 10009 قطر 14
 5/1 8790 ژاپن 15
 5/1 8788 سوئیس 16
 3/1 7663 هند 17
 0/1 6003 سنگاپور 18
 0/1 5835 بلژیک 19
 9/0 5084 کره 20

 1/23 134804 سایر کشورها
 100 583430 جمع کل

 المللی مهاجرت.محاسبه بر اساس آمارهاي بانک جهانی و سازمان بین منبع:

کننده وجوه در ردیف کشورهاي توسعه یافته و یا در حال توسعه و با کشورهاي ارسال يهمه
اي از نیروي انسانی و سرمایه در بین توان گفت که یک زنجیرهدرآمد باال قرار دارند. بنابراین می



 

 
 

 

 

 ٩٢و  ٩١  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                              ١٣٠

 
هاي انسانی به سمت کشورهاي توسعه یافته و درآمد گیري است، سرمایهکشورها در حال شکل

 کند.صادي به کشورهاي در حال توسعه رسوب میهاي اقتباال و سرمایه
دهد. را نشان می 2014کننده وجوه به ایران در سال هجده کشور اول ارسال 10 شماره جدول

ده است آم 10کشور که در جدول  18درصد وجوه ارسالی انتقالی به ایران، از طرف  93بیش از 
تقالی به ایران از سه کشور امارات، آمریکا جوه ارسالی اندرصد از کل و 60شود. بیش از ارسال می

ادا، انگلستان درصد است. پس از این کشورها، کشورهاي کان 8/9و  8/24، 3/26و آلمان به ترتیب با 
اي که وجود دارد، غالب وجوه ارسالی درصد قرار دارند. نکته  1/4و  5/4، 6/6ترتیب با و سوئد به

 رالیا است.فارس و کشورهاي اروپایی، آمریکایی و استخلیجایرانیان از کشورهاي همسایه و حوزه 

 

 2014هجده کشور اول ارسال کننده وجوه به ایران در سال  ):10( جدول
 سهم وجوه ارسالی  دالر میلیون به ارسالی وجوه میزان کنندهنام کشور ارسال رتبه
 3/26 364 امارات 1
 8/24 343 ایاالت متحده آمریکا 2
 8/9 135 آلمان 3
 6/6 91 کانادا 4
 1/4 57 سوئد 5
 5/4 62 انگلستان 6
 2/3 44 کویت 7
 2/2 30 استرالیا 8
 2/2 31 قطر 9
 7/1 24 هلند 10
 4/1 19 فرانسه 11
 1/1 15 ترکیه 12
 0/1 14 نروژ 13
 9/0 12 عراق 14
 9/0 13 اتریش 15
 9/0 12 دانمارك 16
 8/0 11 ایتالیا 17
 6/0 8 سویس 18

 0/7 97 بقیه کشورهاي جهان
 100 1382 جمع کل وجوه

 المللی مهاجرت.محاسبه بر اساس آمارهاي بانک جهانی و سازمان بین منبع:



 
 
 
 
 
 

 ١٣١                                                                           ... در جهان مهاجران فرام� وجوه ارسایل هایانیبر جر  یر ور م

(میلیون  2013تا  1980هاي میزان وجوه ارسالی مهاجران کشورهاي مختلف طی سال 11جدول 
حدود  1990ارسالی ایرانیان در سال زان وجوه دهد. بر اساس این جدول، میدالر) را نشان می

یده رس 2000میلیون دالر در سال  536میلیون دالر بوده که روند کاهشی داشته و به  1200
به  2013 میلیون دالر و در سال 1181به  2010است. این روند مجدداً افزایش یافته و در سال 

ن وجوه میزا ) 11جدول (زیاد میلیون دالر رسیده است. در همه کشورهاي داراي مهاجران  1382
 روندي افزایشی داشته است.  2013تا  1980هاي ارسالی مهاجران طی سال

 

 (میلیون دالر) 2013تا  1980هاي میزان وجوه ارسالی مهاجران کشورهاي مختلف طی سال ):11( جدول
 سال
 کشور

1980 1990 2000 2010 2014 

 1382 1181 536 * 1200 - ایران
 24866 22080 7522 3096 1039 مکزیک

 5875 3469 112 - - نپال
 14969 11282 1969 779 339 بنگالدش

 19612 12453 2850 4280 2700 مصر
 8899 6914 4924** - - لبنان

 17060 9690 1080 2010 2050 پاکستان
 28403 21557 6957 1462 626 فلیپین
 12000 8260 1340 - - ویتنام

 4236 3472 1765 367 49 السالوادور
 64140 52460 758 124 - چین

 3329 2618 484 63 2 هندوراس
 24760 19903 8610 4034 1441 فرانسه
 15802 12792 3640 4878 2380 آلمان
 1954 1474 578 - 106 هائیتی
 20921 19818 1390 10 22 نیجریه
 70389 53480 12845 2382 2761 هند

 المللی مهاجرت.ازمان بینمحاسبه بر اساس آمارهاي بانک جهانی و س منبع: نوشته شده است. 2005سال  2000.  ** به جاي سال 1991 *     

 

هاي متوسط رشد سالیانه وجوه ارسالی کشورهاي داراي باالترین مهاجران طی دوره 12در جدول 
آورده شده است. مقایسه متوسط رشد ساالنه وجوه ارسالی مهاجران ایرانی نشان  1980 -2014

کشور از نقاط مختلف جهان، متوسط رشد سالیانه وجوه ارسالی مهاجرین  16دهد که نسبت به می



 

 
 

 

 

 ٩٢و  ٩١  فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                              ١٣٢

 
هاي مختلف هم از متوسط چنین این میانگین در دورهست. هما تر از سایر کشورهاپایین ایرانی

، 1980-1990هاي در دوره که متوسط رشد ساالنه جهانیطوريجهانی بسیار پایین بوده است. به
درصد بوده است.  2/6و  7/13، 1/7، 6به ترتیب  2010-2014و  2010-2000، 2000-1990

، 6/8مشابه به ترتیب  هايمتوسط رشد ساالنه وجوه ارسالی مهاجرین ایرانی در دورهکه در حالی
 تر است.درصد بوده است که از متوسط کشورهاي منتخب و متوسط جهانی پایین 4و  2/8

 

 متوسط رشد سالیانه وجوه ارسالی کشورهاي داراي باالترین مهاجران  ):12( جدول
 1980-2014هاي طی دوره

شد متوسط ر
 سالیانه

1990-1980 2000-1990 2010-2000 2014-2010 

 4 2/8 -6/8 - ایران
 3 4/11 3/9 5/11 مکزیک

 1/14 41 - - نپال
 3/7 1/19 7/9 7/8 بنگالدش

 12 9/15 -4 7/4 مصر
 5/6 7* - - لبنان

 2/15 5/24 -6 -2/0 پاکستان
 1/7 12 9/16 8/8 فلیپین
 8/9 9/19 - - ویتنام

 1/5 7 17 3/22 السالوادور
 1/5 8/52 8/19  چین

 2/6 4/18 6/22 2/41 هندوراس
 6/5 7/8 9/7 8/10 فرانسه
 4/5 4/13 -9/2 4/7 آلمان
 3/7 8/9 - - هائیتی
 4/1 4/30 8/63 -6/7 نیجریه
 1/7 3/15 3/18 -5/1 هند

متوسط رشد سالیانه 
 2/6 7/13 1/7 0/6 جهانی

 حساب شده است. 2005-2010المللی مهاجرت. * سال اساس آمارهاي بانک جهانی و سازمان بین: محاسبه بر منبع
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این   پایهآمده است. بر 1980-2014هاي  سرانه وجوه ارسالی مهاجران طی سال 13در جدول 
جدول، سرانه وجوه ارسالی مهاجرین ایرانی در میان سایر مهاجران کشورهاي داراي بیشترین 

در  2014و  2010میانگین سرانه در سال که طوريتر است. بهتعداد مهاجران در جهان، پایین
 متوسط سرانه دالر مهاجران ایرانی است. 2/861و  8/911، 5/592همه کشورها باالتر از میزان 

دالر در سال  4/451به  1980دالر در سال  298طور فزاینده در حال رشد بوده و از جهانی هم به
دالر در سال  7/2359و به  2010دالر در سال  2/2122، 2000دالر در سال  7/758، 1990
 ست.ا رسیده است که حدود سه برابر بزرگتر از سرانه وجوه ارسالی مهاجرین ایرانی 2014

 
 1980-2014هاي  سرانه وجوه ارسالی مهاجران طی سال ):13( جدول

 2014 2010 2000 1990 1980 سال و کشور
 2/861 8/911 5/529 * 5/1731 - انایر

 9/1880 8/1861 6/787 5/652 8/402 مکزیک
 9/2957 9/3526 7/145 - - نپال

 8/1976 1/2095 8/394 7/153 2/67 بنگالدش
 0/5792 7/3328 8/1256 7/2242 9/2620 مصر
 8/10974 5/10411 ** 2/7343 - - لبنان

 8/2764 1/2071 3/283 5/577 3/516 پاکستان
 5/4732 8/5041 4/2256 6/713 2/638 فلیپین
 2/4629 0/3710 2/766 - - ویتنام

 0/2777 6/2735 2/1887 4/645 6/307 السالوادور
 8/6645 6/6286 4/130 8/27 - چین

 0/5053 1/4595 4/1419 8/407 5/24 هندوراس
 2/11334 6/11451 4/4873 8/2859 6/1012 فرانسه
 6/3815 3/3624 5/1010 9/1540 8/857 آلمان
 3/1418 8/1459 0/743 - 9/349 هائیتی
 5/18714 6/19807 6/2108 1/23 5/59 نیجریه
 4/5080 4/4707 7/1349 3/291 1/364 هند

 7/2359 2/2122 7/758 4/451 298 متوسط جهانی
 حساب شده است. 2005شده است. ** لبنان براي سال  1991تقسیم بر وجوه ارسالی سال  1990: جمعیت سال 1991* 

 المللی مهاجرت.محاسبه بر اساس آمارهاي بانک جهانی و سازمان بین منبع:

 
 گیريبندي و نتیجهجمع  

» جهاِن در حال حرکت«دهد که امروزه جهان بیش از پیش به سمت نتایج این تحقیق نشان می
المللی با روند روبه رشدي در حال افزایش است. این افزایش را متوسط رود. مهاجرت بینپیش می
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دهد. عالوه براین مسیر هاي مختلف به خوبی نشان میرشد ساالنه مهاجران جهانی در طی دوره

المللی به سمت کشورهاي آمریکاي شمالی و استرالیا، اروپایی، کشورهاي هاي بینمهاجرت اکثر
نفت خیز حوزه خلیج فارس و کشورهاي توسعه یافته شرق آسیاست. در کنار اینها بخش مهمی 

المللی مربوط به آوارگان و مهاجران اجباري است که اغلب در کشورهاي خاورمیانه، از مهاجران بین
هایی وجود دارد و مهاجران اجباري و ي شرقی و آسیاي جنوب شرق است که در آنها بحراناروپا

همچنین یک  ها در ایران و پاکستان.اند، همچون افغانیآوارگان وارد کشورهاي همجوار شده
حرکت از کشورهاي جنوب و در حال توسعه به سمت کشورهاي توسعه یافته و کشورهاي با درآمد 

 ته است.باال شکل گرف
بطور مداوم باال  2013تا  1960دهد که رشد مهاجرین ایرانی از دهه نتایج این تحقیق نشان می

ست. نفر رسیده ا 1604750بوده و امروزه جمعیت مهاجري ایران بر طبق آمارهاي مستند به 
با ورهاي مهاجرین ایرانی اغلب در دو نوع کشورها حضور دارند، کشورهاي توسعه یافته و یا کش

ه هاي تجارتی با ایران. کشورهاي توسعه یافته اکثراً اروپایی و آمریکایی بدرآمدهاي باال و پتانسیل
هاي تجارتی با ایران کشورهاي همراه استرالیا هستند و کشورهاي با درآمدهاي باال و پتانسیل

 حوزه خلیج فارس و کشورهاي همجوار چون امارات، کویت، قطر و ترکیه هستند.
یی هستند و یا در کشورهاي اروپا ایرانیان یا به قصد تجربه زندگی بهتر ،ن در برداشت اولرایبناب

ب به جوار حضور دارند. به احتمال قریدر کشورهاي هم صد تجارت، کار و کسب درآمد بیشترق
هاي انسانی یقین، مهاجران اروپایی، آمریکایی و استرالیا داراي سطح تحصیالت باالتر و سرمایه

هاي اقتصادي جوار داراي وضعیت تجارتی، اقتصادي و سرمایهباالتر و مهاجرین کشورهاي هم
 باالتري باشند.

دهد که وجوه ارسالی مهاجران در جهان به شدت در حال نتایج این تحقیق همچنین نشان می
 430/583اي به هظبا افزایش قابل مالح 1970میلیارد دالر در سال  922/1افزایش است و از 

 1970سال  دالر در 2/18میلیارد دالر رسیده است. همچنین سرانه وجوه ارسالی مهاجران نیز از 
دهد که وجوه ارسالی به عامل مهم اقتصادي دالر رسیده است. این شرایط نشان می 7/2359به 

یا در ي فقیر که وجوه ارسالی فقط شامل کشورهاطوريهشود. بدر بسیاري از کشورها تبدیل می
، فلیپین، ترین دریافت وجوه ارسالی کشورهاي هند، چین، بلکه کشورهاي با باالحال توسعه نیست

ه ارسالی بخشی از تولید ناخالص داخلی این کشورها مربوط به این وجو ،مکزیک و فرانسه هستند
 است. 

 382/1بر با برا 2014دهد که میزان وجوه ارسالی ایرانیان در سال نتایج این تحقیق نشان می
کشور ارسال  18درصد وجوه ارسالی انتقالی به ایران از طرف  93میلیارد دالر بوده است و بیش از 

درصد از کل وجوه ارسالی انتقالی به ایران از سه کشور امارات، آمریکا و آلمان  60بیش از . شودمی
، 6/6دا، انگلستان  و سوئد با شود. پس از آنها کانادرصد ارسال می 8/9و  8/24، 3/26به ترتیب با 
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جوار و حوزه خلیج فارس درصد قرار دارند. غالب وجوه ارسالی ایرانیان از کشورهاي هم  1/4و  5/4
و  »میزان سرانه وجوه ارسالی مهاجران ایرانی«و کشورهاي اروپایی، آمریکایی و استرالیا است. اما 

همه کشورهاي مورد مطالعه  ر از متوسط جهانی وتپایین »میزان رشد ساالنه وجوه ارسالی ایرانیان«
 بوده است. 

هاي ها و سرمایهدهد که با استفاده از ظرفیت، پتانسیلبا این حال نتایج این تحقیق نشان می
د. وان توسعه را در کشور به پیش برتیمهایی در این مسیر مهاجران فراملی و انجام و ابداع نوآوري

ه شود. چون ارهایی براي افزایش وجوه ارسالی مهاجران ایرانی اندیشیدهمچنین نیاز است که راهک
 ست.هم سرانه و هم میزان و هم متوسط رشد ساالنه وجوه ارسالی مهاجران ایرانی پایین ا

اي که وجود دارد و جا دارد در این تحقیق به آن اشاره شود مسائل و مشکالت مربوط آخرین نکته
 مرجع مشخصی براي موضوعهاي خارجی در کشور است که هنوز به آمار و اطالعات مهاجرت

رد. بنابراین نبود اطالعات در این زمینه فعالیت کند وجود نداویژه  طورهبهاي خارجی که مهاجرت
هاجران ایرانی خارج از هاي مشخص در زمینه مها و سیاستدقیق آماري، به همراه فقدان برنامه

وردار ایرانی نتوانند از موقعیت مناسبی در کشورهاي مقصد برخکشور باعث شده که مهاجران 
با  ايو سازنده باشند. همچنین در بسیاري از موارد، مهاجران ایرانی نتوانند ارتباط و تعامل درست

 کشور مبدأشان بر قرار نمایند.
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