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  چكيده
يكي از مهمترين عوامل رشد اقتصادي سرمايه انساني است كه طي چند دهـه گذشـته بـا    
بروز پديده مهاجرت به شدت تحت تاثير قرار گرفته است. هدف اين مقاله بررسي تـاثير  

طـي   هاي سنتي و جديد مهاجرت، در مهاجرت بر رشد اقتصادي كشورها و آزمون نظريه
هاي تابلويي بين كشوري، با در نظـر گـرفتن    با استفاده از داده 2015تا  1965دوره زماني 

كشور است. در اين مقاله، مهاجرت به سه صورت مهاجران وارد شده، كـل   180هاي داده
هـاي   گيرد. يافته مهاجران خارج شده و مهاجران خارج شده تحصيل كرده مد نظر قرار مي

است كه وارد شدن مهاجران بدون در نظر گرفتن سـطح تحصـيالت،    پژوهش بيانگر اين
تأثير منفي بر رشد اقتصادي دارد. ولي اثر متقاطع كشورهاي در حال توسعه و وارد شـدن  
مهاجران مثبت است. خارج شدن مهاجران، بدون در نظر گرفتن سطح تحصيالت آنان بر 

. ولي در نظـر گـرفتن متغيـر نسـبت     ددار دار رشد اقتصادي كشور مبدا تاثير منفي و معني
منفـي معنـادار    شود كـه تـأثير   وجوه ارسالي نيروي كار به توليد ناخالص داخلي باعث مي

هاي جديد درباره آثار مهاجرت باشد. همچنين خـارج   تواند تأييدي بر نظريه نباشد كه مي
تي در نظر شدن مهاجران تحصيل كرده اثر منفي بر رشد اقتصادي دارد و در اين حالت ح

  كاهد. گرفتن وجوه ارسالي مهاجران نيز از آثار منفي ياد شده نمي
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رشد اقتصادي، مدل   مهاجران وارد شده، مهاجران خارج شده، سرمايه انساني، :ها واژهكليد
  .هاي تابلويي داده

  
 . مقدمه1

در چند دهه اخير مهاجرت براي كشورهاي در حال توسعه مخصوصا ايران به يـك مسـئله   
بغرنج و نگران كننده تبديل شده اسـت. بسـياري از دولتهـاي كشـورهاي مهـاجر فرسـت       

هـاي   هاي انساني خود كه با صرف هزينـه  اي در رابطه با مهاجرت سرمايه هاي عمده نگراني
اند، دارند. اين نگراني به اين جهت است كه مهاجرت، به معناي خروج  هنگفت حاصل شده

شـود كـه تـاثير  قابـل     يكي از مهمترين عوامل توليد مـي نيروي كار، موجب محدود شدن 
اي بر رشد اقتصادي دارد. در اوايل، توجه به پديده مهاجرت بيشتر بر اثـرات منفـي    مشاهده

اما پس از گذشت چند دهه رويكرد   اين پديده بر رشد اقتصادي كشور بود (ادبيات سنتي)،
جديدي شكل گرفت كه به اثر مثبت مهاجرت نيروي كار بر رشـد اقتصـادي كشـور مبـدا     

  يد داشت (ادبيات جديد). تاك
اغلب مطالعات پيشين در مورد مهاجرت، به بررسي اثر مهاجران خارج شـده بـر رشـد    

اند. با توجه به گسـتردگي پديـده مهـاجرت در كشـورهاي در      اقتصادي كشور مبدأ پرداخته
 حال توسعه و توسعه يافته، اين مقاله قصد دارد به بررسي اثر مهاجران وارد شده و مهاجران
خارج شده (شامل كل مهاجران و مهاجران تحصيل كرده) بر رشد اقتصـادي در طـي دوره   

هاي سودمند بودن مهاجران وارد شده و زيانبار بودن  بپردازد و فرضيه 2015تا  1965زماني 
  مهاجران خارج شده براي كشورها را مورد بررسي قرار دهد. 

وع و پيشـينه تجربـي پـژوهش پرداختـه     در ادامه مقاله ابتدا به بررسي مباني نظري موض
هـاي تجربـي دربـاره اثـر ورود و     شود. سپس با ارائه الگوي پژوهش و تخمين آن، يافته مي

  گيرد.خروج مهاجران بر رشد اقتصادي مورد بررسي قرار مي
  

 . مباني نظري2

 هاي موجود درباره تأثير مهاجرت بـر اقتصـاد كشـور   شود تا ديدگاهدر اين بخش تالش مي
پذير به طور خالصه مورد بررسي قرار گيرد. ولي بايد توجه نمود كه  مهاجر فرست و مهاجر

آثار مهاجرت بر رشد اقتصادي جداي از عوامل دفع و جذب مهاجران در كشورهاي مبدا و 
توان به طور كلي به دو دسته عوامل طرف عرضـه و طـرف   مقصد نيست. اين عوامل را مي
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رضه منظور كشورهاي مهاجر فرست است كه اكثرا كشورهاي در تقاضا تقسيم كرد. طرف ع
باشند و عواملي مثل بيكاري، توزيع نامناسب درآمـد و ... از داليـل خـارج     حال توسعه مي

شود. در مقابل، طرف تقاضا كشـورهاي مهـاجر   شدن مهاجران از اين كشورها برشمرده مي
شـوند و عـواملي ماننـد درآمـد      مل ميپذير هستند كه معموالً كشورهاي توسعه يافته را شا

  شود.  سرانه باال، رفاه نسبي و ... به عنوان داليل جذب مهاجران به اين كشورها قلمداد مي
  

  )Internationalist view( گرا ن ديدگاه جها 1.2
كند كه فـرار مغزهـا مـنعكس     ) مطرح شده و بيان ميJohnsonاين ديدگاه توسط جانسون (

لمللي براي عامل توليد سرمايه انساني يا نيروي كار مـاهر اسـت و    ر بين اكننده عملكرد بازا
سرمايه انساني مانند سرمايه فيزيكي از مناطقي كه داراي بازدهي كمتر اسـت بـه منـاطق بـا     

شود. اين رويكرد معتقد است كه انتقال سرمايه انسـاني داراي سـود    بازدهي باالتر منتقل مي
). 47)، صAgrawal at al, 2011ل و همكاران ( گراوا قصد است (آبراي هر دو كشور مبدا و م

معتقدند  )groble and scottسكات( وبل و ا طرفداران اين رويكرد از جمله هاري جانسون، گر
لمللي نيروي كار هم براي كشور مهاجر فرست و هم بـراي جامعـه جهـاني     مهاجرت بين ا

شود. به عبارتي مهاجرت عالوه بـر   هاني ميكند و موجب افزايش توليد ج منفعت ايجاد مي
باشد. طبـق ايـن    سود كشورهاي مقصد، به طور غير مستقيم به سود كشورهاي مبدا هم مي

ديدگاه تا زماني كه زيانهاي كشور مبدا از منافع كشور مقصد كمتر باشد مهاجرت در سطح 
اعمـال  جهاني امري سـودمند اسـت. ايـن ديـدگاه همچنـين مخـالف دخالـت دولـت در         

  ).54، ص1388هاي ضد مهاجرتي است(شهرام نيا و اسكندري، سياست
  

  )national model( گرا ديدگاه ملي 2.2
لمللي به طور عمده در اختيار كشورهاي مقصد اسـت.   در اين ديدگاه، كنترل مهاجرت بين ا

بيشتر كشورهاي مقصد، با وضع قوانين محدوديت ورود مثال سطح تحصـيالت، مهـاجرت   
اند و اين محدوديت برخالف نگرش آنهـا نسـبت بـه آزادي در     لمللي را محدود كرده ابين 
ي مانند تجارت و سرمايه گذاري است. همچنين به علت اينكه كشورهاي مقصد قادر  موارد

هاي كشور مبدا نسبت به مهاجرت نيروي كـار و   اند، به نگراني به وضع سياستهاي مهاجرتي
دهند.  ررويي اين كشورها با از دست دادن نوابغ كمتر اهميت ميد سرمايه انساني خود و رو
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گرا به تاثير مهاجرت بر رشد اقتصادي كشور مبدا تاكيد دارد و موافق با دخالـت   ديدگاه ملي
  ).8)، ص Adams, 2003مز( باشد (آدا دولت براي رسيدن به ثبات اقتصادي كشورها مي

  
  زاي مهاجرت رشد درون ةنظري 3.2
زا به نقش سرمايه انساني در رشد اقتصادي تاكيد بسيار شده است و  ي رشد درون نظريهدر 

باشد. خارج شدن افراد متخصص  اين بيانگر نحوه اثرگذاري مهاجرت بر رشد اقتصادي مي
شـود. در   از كشور موجب كاهش انباشت سرمايه انساني و نهايتا كاهش رشد اقتصادي مـي 

گـردد   افزايش انباشت سـرمايه انسـاني و رشـد اقتصـادي مـي     مقابل، ورود مهاجران باعث 
)، وانگ miyagiwa,1999ا ( ). مياگيو25) ،ص Bhagwati& Hamada, 1974مادا( گواتي و ها (با
خـود بـر ايـن نظريـه       ) در مطالعـات 1383چلبـي و عباسـي(   ) و wong& yip,1999يـپ (  و

  اند. گذاشته  صحه
) و 1388)، شـاه آبـادي(  Romer, 1990مـر (  ، رو)Robert Emerson Lucas,1988كاس ( لو
) نيز در مطالعات خود بر اثر مستقيم فرار مغزهـا (كـاهش انباشـت    1394ي و همكاران( حر

وري عوامـل توليـد) در كشـور مبـدا اشـاره       سرمايه انساني) و اثر غير مستقيم (كاهش بهره
  اثر مثبت دارد.  توليد، وري كل عوامل  اند كه سرمايه انساني بر بهره اند و گفته كرده

  
  ديدگاه سنتي  4.2

ناپذير رشد اقتصادي و اجتماعي كشور اسـت و   در اين ديدگاه، سرمايه انساني جزء جدايي
مهاجرت سرمايه انساني موجب كمبودي نيروي كار ماهر و كـاهش توليـد در كشـور مبـدا     

گردد. مهاجرت اين دسته از افراد براي كشورهاي مبدا زيان هنگفتـي بـه همـراه دارد از     مي
هاي آموزش و بهداشت، زيان ناشي از فرايند توليـد و تركيـب    ينهجمله: زيان مربوط به هز

ها (خلع نوابغ)، زيان مربوط بـه اثـرات جـانبي خـروج      عوامل آن، زيان ناشي از فقدان ايده
سرمايه انساني و زيان رفاهي ناشي از عـدم ارائـه خـدمات ضـروري. طبـق ايـن ديـدگاه،        

ي كشور مبـدا دارد و از ايـن طريـق بـر كـل      مهاجرت اثر منفي بر بازار كار و سرمايه انسان
توانـد بنـا بـه     گذارد. از سوي ديگر، ورود مهاجران به كشـور مـي   اقتصاد كشور مبدا اثر مي

توان به سودي كه بـه جهـت وارد    داليلي براي كشور سودمند باشد. از جمله اين داليل مي
آيد اشاره  به دست ميهاي سنگين  هاي جديد بدون صرف هزينه شدن سرمايه انساني و ايده

  ). 320، ص1991گيوا، نمود ( ميا
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  ادبيات نوين 5.2
طبق اين ديدگاه، مهاجرت نيروي كار براي كشور مبدا نيز سودمند است. اين سودمندي بـه  
جهت وجوه ارسالي مهاجران به كشور خود، بازگشت مهاجران با تجربـه و يـا تحصـيالت    

باشد كه با باال بـردن سـطح    گذاري خارجي و ... مي بيشتر از قبل، انتقال تكنولوژي، سرمايه
درآمد، مصرف، افزايش رفاه خانواده و جامعه، بهبود توليد و افزايش انباشت سرمايه انساني 

دهد. اما اين افـزايش در برابـر زيـان ناشـي از      و.... رشد اقتصادي كشور مبدا را افزايش مي
جرت تاثير منفي بر رشد اقتصادي كشور مهاجرت نيروي كار ماهر اندك است و در كل مها

  ).42) ،ص Beine and al,2008و همكاران(  ( بينه مبدا دارد
ش به اين نتيجه رسيده  ) با استفاده از مدل رشد نسلهاي همپوmontford,1997رد ( مانتفو

است كه باز گذاشتن درهاي كشور براي خروج افراد ماهر موجب افزايش سرمايه گـذاري  
سرمايه انساني داخل كشور و در كل رونـق اقتصـادي كشـور مبـدا مـي شـود.       در انباشت 

) در 1390) و رسـتمي و همكـاران (  1393ي( رستمي حصـور  )، 1393ي( رحماني و مظاهر
ها بر رشد اقتصادي كشـور مبـدا، كـاهش     مطالعات خود به اثر مثبت مهاجرت تحصيلكرده
اند. طبق اين مطالعات كاهش فقر و افزايش  فقر، افزايش رفاه و انتقال تكنولوژي اشاره كرده

رفاه از طريق وجوه ارسالي مهاجران براي خانواده و به دنبال آن افـزايش تقاضـا و سـرمايه    
گيـرد. امـا ايـن اثـرات مثبـت، انـدك        گذاري، تحريك توليد و افزايش اشتغال صورت مـي 

رشد اقتصادي كشور باشد به طوري كه در كل، تاثير مهاجرت به صورت خروج افراد بر  مي
  مبدأ منفي است.

  
  تورم 6.2

با ارائه مدلي كه در آن پول مكمل سرمايه است. نتيجه گيـري  ) stockman,1981 (استوكمن 
و جـونز و منـولي   )gomme,1993گـذارد. گومـه (   كرد كه تورم اثر منفي بر رشد اقتصاد مـي 

jones& menueli,1995)گرفتن انباشت  با در نظر ) با وارد كردن پول در محدوديت بودجه و
سرمايه انساني، نتيجه گيري كردند كه افزايش نرخ تورم با كاهش سطح مصـرف و عرضـه   

) بـا  degregorio,1993گوريو ( نيروي كار منجر به نرخ پايين تر رشد اقتصاد خواهد شد. دگر
ها  خانوار ارائه مدلي كه در آن از پول به عنوان ابزاري براي كاهش هزينه هاي معامله توسط

هـا   شـود بنگـاه   شود. نشان داد كه افزايش تورم از آن جا كه باعث مـي  ها استفاده مي و بنگاه
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هـاي   اري شده خود را كاهش دهنـد، منجـر بـه افـزايش هزينـه      ذخيره پول نگهداري نگهد
  گذاري، رشد اقتصادي خواهد داشت. مالتي شد كه اثرات منفي بر سرمايه معا
  

  سرمايه انساني 7.2
لتز و گري بكر دو تن از اقتصاددانان معاصر هستند كه تئوري سرمايه انسـاني را   تئودور شو

اند به عقيده  از مراحل كالسيك و ابتدايي آن به حالت پيشرفته و تحليل امروزي ارائه نموده
  لتز  توسعه سرمايه انساني پنج عامل را در بر دارد . شو

بـه زنـدگي، توانـايي، نشـاط و اسـتقامت را       ت و خدمات بهداشتي كه اميـد  تهسيال. 1
 دهد. افزايش مي

 اي. تمام مخارج مربوط به تعليمات فني و حرفه. 2

 ها. آموزش و پرورش از سطح دبستان تا پايان دبيرستان و آموزش در سطح دانشگاه. 3

 هاي اقتصادي. اي و سوادآموزي از سوي بنگاه برنامه هاي تعليمات حرفه. 4

ي بــه منظــور دســتيابي بــه امكانــات اشــتغالي بهتــر بــراي افــزايش  مهــاجرت فــرد. 5
  پولي.  درآمدهاي

 

  آزادي اقتصادي 8.2
داند كه بر طبـق آن افـراد    ) آزادي اقتصادي را معياري مي heritage foundationبنياد هريتيج(

آزادند به توليد، توزيع و مصرف كاال و خدمات بپردازند. به عقيده طراحان شـاخص آزادي  
نبـود الـزام، فشـار يـا محـدوديت در      « اقتصادي بنياد هريتيج از آنجايي كه آزادي به عنوان 

باشـد از   توزيع و مصرف كاالها و خدمات مي است و اقتصاد مرتبط با توليد،» انتخاب عمل
نبود تحميل يا محدوديت بر توليد، توزيع و مصـرف  «توان آزادي اقتصادي را به  اين رو مي

  ).52ص 2000 هانسون،  تعبير كرد( جو» كاالها و خدمات
به هر حال مهاجرت يكي از عوامـل  توان گفت كه هاي نظري ميدر جمع بندي ديدگاه

شود. نيروي كار نقش بسيار مهمي در توليـد  بر رشد اقتصادي كشورها تلقي ميبسيار موثر 
هاي مقصد و مبـدا   كه همين افراد با توجه به عوامل جاذبه و دافعه كه در كشور  كشور دارد،

شوند. كشورهاي توسعه يافتـه   دفع مي  وجود دارد به سمت آن كشور جذب يا از آن كشور
هاي  گرا بدون صرف هزينه ه ادبيات سنتي، جديد و ديدگاه مليبا جذب اين افراد طبق ديدگا
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يابنـد. در مقابـل، رشـد اقتصـادي      هنگفت آموزشي به رشد اقتصـادي بـاالتري دسـت مـي    
يابـد. نيـروي متخصـص پـس از ورود بـه       ها كاهش مـي  كشورهاي مبدا با دفع اين سرمايه

دهـد. فـرد    را افـزايش مـي  هاي اقتصادي شده و توليـد   كشورهاي پيشرفته، مشغول فعاليت
مهاجر با كسب درآمد در كشور مقصد ممكن است درصدي از آن را براي خانواده ارسـال  

شود. بازگشت  كند. اين وجوه موجب افزايش درآمد و افزايش تقاضا در كشورهاي مبدا مي 
و  زندمهاجران با مهارت و تخصص باالتر، به انباشت سرمايه انساني در كشور مبدأ دامن مي

شـود. ورود تكنولـوژي و    اين خود موجب رشد اقتصادي در كشورهاي مهاجر فرست مـي 
  باشد.  افزايش سرمايه گذاري خارجي نيز از مزاياي ديگر مهاجرت و بازگشت مي

اكنون مسئله اين است كه با در نظر داشتن اين مباني نظـري، كـه گـاهي ممكـن اسـت      
هاي مطالعه تجربي تأثير مهاجرت بر رشد اقتصـادي   متناقض نيز به نظر برسند، نتايج و يافته

  به كدام سو تمايل دارد.
  

  . مطالعات تجربي3
اغلب مطالعات در رابطه با پديده مهاجرت و رشـد اقتصـادي بـه بررسـي تـأثير مهـاجرت       

اند. در ايـن    (خارج شده ها) از كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي توسعه يافته پرداخته
  گيرند. لعات در اين زمينه به طور اجمالي مورد اشاره قرار ميبخش پيشينه مطا
) با هـدف بررسـي تأثيرپـذيري ملـل     Beine, Docquier&Rapopot, 2002( بين و ديگران

انـد كـه فـرار مغزهـا      به ايـن نتيجـه رسـيده    OLSجنوب از فرار مغزها، با استفاده از روش 
ينـد توسـعه ايـن كشـورها تـاخير      تـر و در فرا  كشورهاي در حال توسـعه را عقـب مانـده   

  كند. مي  ايجاد
 –وسمن  ) با كاربرد مدلهاي رشد گرLund borg and Rechea, 2002( يجي ند بورگ و ر ال

اثرات تحرك نيروي كار، در اثر ادغام بازارهـاي نيـروي كـار كشـورهاي      هلپمن، به بررسي  
كيل سـرمايه انسـاني و در   داوطلب پيوستن به اتحاد اروپا، بر نرخ بازدهي تحصيالت و تش

اند. آنها با مطالعه گروهي از كشورهاي داوطلب پيوستن نتيجه رشد و رفاه اقتصادي پرداخته
اند كه انتظار پيوستن بازار كار كشورهاي در حال گـذار   به اتحاديه اروپا به اين نتيجه رسيده

ين نرخ رشد اقتصادي را در نرخ بازدهي انتظاري آموزش و بنابرا  به بازار كار اتحاديه اروپا،
اند كه مهاجرت نيـروي كـار اعـم از     دهد. از طرف ديگر نشان داده اين كشورها افزايش مي

  دهد. رفاه و رشد اقتصادي را كاهش مي  ماهر و غير ماهر،
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) به بررسي اثر مهـاجرت مغزهـا بـر رشـد اقتصـادي      Beine et al, 2003( بين و ديگران
اند. نتايج  پرداخته OLSكشور در حال توسعه با روش  50ان كشورهاي مبدا مهاجرت در مي

تا حدودي صحه گذاشته ولـي منـافع ناشـي از    » سودمندي مهاجرت«فرضيه  اين مطالعه بر 
شدگان كشورهايي هستند كه مهاجرت مغزها  منتفع  ر آن كمتر است.  مضا  مهاجرت مغزها از

  شود.  موجب افزايش سرمايه انساني آنها مي
 اي با هدف بررسي مشـكالت خـروج نيـروي كـار     ) در مطالعهBohlman, 2010( بهلمن

هاي تعادل عمومي، به اين نتيجه رسـيده   ماهر براي كشور آفريقاي جنوبي با استفاده از مدل
هاي مناسب براي كنترل جريان خروج مهاجران  كه مهاجرت نيروي كار ماهر در قالب برنامه

اقتصاد اين كشور به همـراه داشـته اسـت. همچنـين صـنايع      از كشور عموما اثرات منفي بر 
  اند. صادراتي و صنايع متكي به نيروي كار متخصص بيشترين آسيب را ديده

اي بـا هـدف بررسـي اثـرات كـالن       در مطالعه )Baas and Brucker, 2011باس و براكر (
ا استفاده از مـدل  از آلمان به انگلستان ب  انحراف از جريان مهاجرت كارگران اروپاي شرقي،

اند كه افزايش ورود مهاجران اروپاي شرقي به انگلستان، تعادل عمومي، به اين نتيجه رسيده
دهد و باعث كاهش سـطح دسـتمزد و بيكـاري در ايـن      توليد ملي اين كشور را افزايش مي

كشور شده است. اثر كاهش مهاجران اروپاي شرقي براي كشور آلمـان، چنـدان خوشـايند    
افـزايش و بيكـاري كـاهش      و توليد ملي اين كشور را كم كـرده امـا سـطح دسـتمزد    نبوده 
  است.  يافته

اي با هدف بررسي اثر انتقال تكنولوژي از طريـق   ) در مطالعهkaiessamet, 2014صامت (
نفع مغزها (بازگشت مهاجران و افزايش سرمايه گذاري خارجي و ...) بـر رشـد اقتصـادي    

هاي تابلويي به اين نتيجه رسيده كـه مهـاجرت بـه آمريكـا و      داده تونس با استفاده از روش
  شود. اروپا از طريق انتقال تكنولوژي سبب بهبود وضع سياسي اقتصادي تونس مي

ــاني ــران ( لوديگي ــه )Lodigiani and al, 2015و ديگ ــه    در مطالع ــدف ارائ ــا ه اي ب
ار مغزها در مجموعه بزرگ ها و اثرات اقتصادي فر هايي براي شناخت مكانيسم دستورالعمل

اند كـه فـرار مغزهـا تشـكيل سـرمايه،      توليدات به روش تعادل عمومي به اين نتيجه رسيده
 دهد.  تكنولوژي و سرمايه انساني را تحت تاثير قرار مي

اي به بررسـي تـاثير سـرمايه     ) در مطالعه1388(متقي آلماني   شاه آبادي و پوردر ايران، 
وري كل عوامل اقتصاد پرداخته و با استفاده از روشهاي متداول اقتصاد  انساني مهاجر بر بهره

اند كه مهاجرت مغزها به عنوان يك نقـص در تشـكيل سـرمايه     سنجي به اين نتيجه رسيده
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وري كل عوامل رابطه معكوس دارد. مهاجرت نقش فوق العاده مهـم و   انساني، با رشد بهره
  كل عوامل دارد. وري در عين حال بازدارنده در رشد بهره

) به بررسي اثر مهاجرت مغزها بـر رشـد اقتصـادي    1390( رستمي حصوري و ديگران
هـاي تـابلويي    بـا اسـتفاده از رهيافـت داده    2004 - 1991كشور مبدا در طـي دوره زمـاني   

اند كه اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادي كشور مبدا منفـي و   اند و به اين نتيجه رسيده پرداخته
دار نيست. بنابراين  است و اثر مستقيم فرار مغزها بر رشد اقتصادي كشور مبدا معني دار معني

فرار مغزها با كـاهش انباشـت سـرمايه انسـاني رشـد اقتصـادي كشـور مبـدا را بـا كنـدي           
  كند. مي  مواجه

- 1971اي با استفاده از اطالعات طي دوره زماني  ) در مطالعه1390( پور و ديگران اصغر
ازده كشور منتخب در حال توسعه  با روش داده هاي تابلويي به ايـن نتيجـه   براي دو 2007
اند كه مهاجرت نيروهاي متخصص بر رشـد اقتصـادي كشـورهاي در حـال توسـعه       رسيده
  باشد. نمي  منفي

) اثر فرار مغزها بر انباشت سرمايه انسـاني و رشـد   1393بري (  مار  رحماني و مظاهري
با استفاده از روش داده  2000تا1975عه در فاصله سالهاي اقتصادي كشورهاي در حال توس

  اند. هاي تابلويي را مثبت و معنادار ديده
) به بررسي اثر مهـاجرت نيـروي انسـاني متخصـص بـر فقـر       1393ري ( رستمي حصو

پرداخته و بـا   2004- 1991كشور در حال توسعه طي دوره زماني  32كشورهاي مبدا شامل 
تابلويي به اين نتيجه رسيده كه اثر فرار مغزها بر فقـر كشـورهاي مبـدا    استفاده از داده هاي 

ها و رفتار اقتصادي افراد دريافت كننده وجوه ارسالي مهـم بـوده و ايـن مقـادير بـه       ويژگي
اي نيســت كــه آثــار منفــي ناشــي از عــدم حضــور متخصصــين را در ايــن كشــور   انــدازه
 نمايند.  جبران

) به بررسي تاثير فرار مغزها بر توليد و تجارت خارجي ايران به 1394( ي و ديگران حر
هاي اقتصادي با استفاده از يك مدل تعادل عمومي پرداخته و بـه ايـن نتيجـه     تفكيك بخش

وري در مجمـوع   اند كه فرار مغزها چه به صورت مستقيم و چه از طريق كاهش بهره رسيده
  گذارد. و تراز تجاري كشور بر جاي مي آثار منفي بر توليد، صادرات، واردات

نتايج اغلب مطالعات داخلي و خارجي بيانگر اين موضوع است كه خروج مهاجران بـر  
)، 2002گـذارد. برخـي از مطالعـات ماننـد بـين(      رشد اقتصادي كشور مبدا تاثير منفـي مـي  

)، به اثر 2011كر( )، باس و برا2010( ) ، بهلمن2003)، بين و ديگران(2002يجي( بورگ ر الند
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وجي بر رشد اقتصادي كشـور مبـدا اشـاره دارنـد ولـي بيـان       مثبت و ضعيف مهاجران خر
  شود.  اند اين اثر خنثي مي كرده

وجه تمايز اين مطالعه با مطالعات پيشـين، توجـه بـه تـاثير مهـاجران ورودي عـالوه بـر        
  باشد. مي 2015- 1965مهاجران خروجي و تاثير مهاجران خروجي تحصيل كرده در طي دوره 

  
  . معرفي مدل4

انـد،   نتفورد و بين كه تاييد كننده ادبيـات جديـد بـوده    مطالعات پيشين از جمله مودر اغلب 
الت رشد شده و اثر آن بر رشد اقتصـادي مـورد ارزيـابي     مهاجرت و فرار مغزها وارد معاد

الت مـورد اسـتفاده در ايـن     شكل كلي معـاد قرار گرفته است. به پيروي از ادبيات موجود، 
=  هاي پانل به صورت زير است: پژوهش در قالب مدل داده + + +   )1(  = + + +  )2(  = + + +  )3(  

  در معادالت باال،
gdpg ،رشد توليد ناخالص داخلي سرانه واقعي  
imip ،نسبت مهاجران ورودي به جمعيت  

temig  ،نسبت مهاجران خروجي به جمعيت  
emig ،نسبت مهاجران خروجي با سطح سوم تحصيالت به جمعيت  

Uit جز اخالل مدل  
Xit      ،بردار ساير متغيرهاي توضيحي مهم است شامل تورم، درجه بـاز بـودن اقتصـادي

كه بـا  GDP ل سرمايه ثابت ناخالص به وجوه ارسالي، شاخص سرمايه انساني، نسبت تشكي
گيرند.  هاي متفاوت به تناوب مورد استفاده قرار مي توجه به آزمونهاي تشخيصي در تصريح

متغير مجازي براي تفكيك اثـر   Dمعرفي شده است. همچنين  1نماد اين متغرها در جدول 
كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته است كه براي گـروه اول كشـورها يـك و بـراي     

ها  نمايانگر كشورها است كه در اين مدل iگروه دوم كشورها صفر در نظر گرفته شده است.
 كشور در حال توسـعه وارد شـده   151كشور توسعه يافته و  29كشور شامل  180هاي  داده
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تا 1965ساله در دوره  5هاي مهاجرت به صورت انباشت  نمايانگر زمان است. داده Tاست. 
هـا بانـك    انـد. منبـع داده   ساله در نظر گرفته شده 5ها نيز  است. از اين رو ساير متغير 2015

  جهاني است.
) بـه صـورت سـهم مجمـوع     index of economic opennessدرجه باز بودن اقتصـاد ( 

(صادرات و واردات) از كل توليد ناخالص ملي بيانگر ميزان ارتباط تجاري تجارت خارجي 
منظـور كـردن تـاثير تعـامالت       هر كشور با بقيه كشورهاست. هدف از ارائه اين شـاخص، 

  گيري و تشديد مهاجرت بوده است.  تجاري بين كشورها بر شكل
ابر تعريـف عبـارت از   شود و بن در ارتباط با كيفيت نيروي كار مطرح مي سرمايه انساني

است. آموزش نيروي كار كه افزايش توانايي افراد براي » ارتقا و بهبود ظرفيت توليدي افراد«
شـود.   گذاري در نيروي انساني محسوب مـي  توليد كاالها و خدمات را در پي دارد، سرمايه

منابع مهم  كالسيك يكي از هاي رشد تعميم يافته نئو) انساني در مدلHuman capitalسرمايه 
  ).89،ص 1382آيد (متوسلي، رشد اقتصادي به شمار مي

) جريان ورود افراد خارجي با انواع مهـارت و سـطح   immigrationمهاجران وارد شده (
سـكونت و اشـتغال     تحصيالت به داخل كشور به شكل دائم و يا موقت به منظور تحصيل،

  ).2015است (بانك جهاني
) جريان خروج افراد داخل با انـواع مهارتهـا و سـطح    emigrationمهاجران خارج شده (

تحصيالت به خارج كشور به شكل دائم و يا موقت به منظور تحصيل، سـكونت و اشـتغال   
  ).2015باشد (بانك جهاني مي

  
  . برآورد مدل و تحليل نتايج5

تشكيل  آزمون مانايي متغيرهاي مدل الزم است قبل از برآورد تابع توليد از پايايي متغيرهاي
دهنده آن اطمينان حاصل نمود تا با جلوگيري از رگرسيون كـاذب، نتـايج صـحيح بـرآورد     

) براي آزمون ريشه واحد داده هـاي تـابلويي   Levin, Lin &chuچو ( ين لين نمود. آزمون لوا
مورد استفاده قرار گرفته است. اين آزمون در اصطالح ريشه واحد داده هاي تابلويي ناميـده  

از لحاظ تئوري اين آزمون ريشه واحد براي ساختار اطالعات داده هاي تابلويي به مي شود، 
تونـگ و   يايي، آزمون ايم، پسـران، آزمـون بـر    كار رفته است. در اين آزمون روند بررسي پا

يـايي رد مـي شـود و بيـانگر      به يك صورت است و با رد فرضيه صفر عدم پا  آزمون فيشر
يـايي   يايي يا ريشه واحد رد مـي شـود و پـا    ين رد فرضيه صفر نا پايي متغير است. بنابرا پايا
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لين چو اسـتفاده   ين يايي از روش لو پذيرفته مي شود.از اين رو در اين مطالعه براي آزمون پا
  آورده شده است. 1). نتايج آزمون در جدول683، 1389گجراتي، ( شده است 

  يايي نتايج آزمون پا .1جدول 
  نتيجه LLC Probره  آما  نماد  متغير

  پايا GDP Gdi -62.13 0.0000نسبت تشكيل سرمايه به 
  پايا Imip 76.45 -  0.000  نسبت مهاجران وارد شده به جمعيت

- Trd 49.61  درجه باز بودن اقتصاد   پايا 0.0000 
- Hdi 7.05  شاخص سرمايه انساني   پايا 0.000 

- Inf 345.26  تورم   پايا 0.000 
خارج شده به نسبت مهاجران 

- Temig 101.100  جمعيت   پايا 0.0000 

نسبت مهاجران خارج شده با سطح 
- Emig 48.32  سوم تحصيالت به جمعيت   پايا 0.0000 

- GDP Trf 24.16نسبت وجوه ارسالي به    پايا 0.000 
- Gdpg 23.27  توليد ناخالص داخلي سرانه رشد   پايا 0.0000 

  منبع: محاسبات اين پژوهش

مـورد    ليمـر F هاي مشترك در مقاطع توسط آزمون  به منظور برآورد الگو بايد وجود اثر
ها است.  بررسي قرارگيرد. فرضيه صفر در اين آزمون بيان كننده وجود اثر مشترك بين گروه

  آمده است. 2نتايج اجراي اين آزمون براي هر سه معادله فوق، در جدول 

  آزمون اثرهاي مشترك 2جدول 
  3مدل   2مدل  1مدل   مدل
  F 2.212 3.2  2.23ره آما

  0.0000  0.0000 0.0000  ارزش احتمال
  رد اثر هاي مشترك  رد اثر هاي مشترك رد اثر هاي مشترك  نتيجه

  منبع: يافته هاي تحقيق
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هاي تابلويي، اكنـون بـراي انتخـاب ميـان روش      با تأييد لزوم برآورد مدل به روش داده
كنـيم. فـرض صـفر     استفاده مي )Hausman Test(سمن از آزمون هاهاي ثابت و تصادفي  اثر

گرسورها همبستگي وجـود نـدارد و    هاي تصادفي و ر اين آزمون بيانگر آن است كه بين اثر
آورده  3هـاي تصـادفي اسـتفاده نمـود. نتـايج ايـن آزمـون در جـدول          توان از روش اثرمي
  است.   شده

  سمن آزمون ها .3جدول 
  3مدل   2مدل  1مدل   مدل

  15.86  6.85  12.23  ره كاي دو آما
  0.0075  0.23  0.057  ارزش احتمال

  اثرات ثابت  اثرات تصادفي  اثرات ثابت  نتيجه

  منبع: محاسبات پژوهش

هاي ثابت و مدل  به روش اثر 3و 1سمن مدل  با توجه به نتايج حاصل شده از آزمون ها
  شوند. هاي تصادفي برآورد مي به روش اثر 2

  
  تخمين مدل. 6

اند. شايان ذكر است كه براي هر سه  ارائه شده 6تا  4نتايج تخمين سه مدل فوق در جداول 
  مدل، سه مدل رقيب ارائه شده است. 

 ، مهاجران وارد شده، با روش اثرات ثابت1تخمين مدل  .4جدول 

  3- 1مدل   2- 1مدل   1- 1مدل  

Gdi 
0.135  

)0.000( 

0.44 

)0.0000(
 

0.14 

)0.0136(  

Imip 
0.38 -  

)0.0001(  
0.2 -  

)0.0000( 

0.39 - 

)0.0000( 

Hdi 
0.28 

)0.0007( 

0.28 

)0.0037( 

0.058 - 

)0.45(  

Trd  0.028 

)0.0106(  
0.02 

)0.057(    
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D*imip 
0.39 

)0.0103(      

Inf 
0.0011 -  

)0.0005(  
0.001 -  

)0.0005(    

D-W  2.25  2.24 1.94  

F  3.13 

)0.000(  
3.04 

)0.0000(  
4.17 

)0.0000( 

R2 0.55 0.54 0.54 

  منبع: محاسبات پژوهش.
  اعداد داخل پرانتز مقدار احتمال تخمين ها هستند.

كشـور شـامل    180تخمين مدل اول بـراي تمـامي    2- 1و  1- 1هاي ، مدل4در جدول 
شـود، اثـر متغيـر     كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته است. همانطور كه مالحظه مـي 

نسبت مهاجران وارد شده به جمعيت، بدون در نظر گرفتن سطح مهارت و تحصيالت ايـن  
عضـو سـازمان همكـاري    فقـط كشـورهاي    3- 1دار است. در مدل  مهاجران، منفي و معني

اند كه باز هم ضريب متغير مهاجران وارد شـده منفـي    اقتصادي و توسعه در نظر گرفته شده
توان توجيه نمود كه اغلب مهاجران وارد شده  است. منفي بودن اين ضريب را اين گونه مي

از گروه مهاجران با تحصيالت اندك و ورودي به كشورهاي توسعه يافته هسـتند كـه تـاثير    
گذارنـد. ولـي بـا اعمـال اثـر       پذير نمي ي مهاجر مثبت چنداني روي رشد اقتصادي كشورها

شود كه ضريب اين متغيـر مثبـت و    متقاطع متغير مجازي و مهاجران وارد شده، مالحظه مي
انـد از مهـاجران وارد شـده     معنادار است. به اين معنا كه كشورهاي در حال توسعه توانسـته 

  تأثير مثبت بپذيرند. 
در هر سه مدل، متغيرهاي نسبت تشكيل سرمايه، درجه بـاز بـودن اقتصـاد و شـاخص     

  دار و تورم تأثير منفي بر رشد اقتصادي دارند.  سرمايه انساني تاثير مثبت و معني
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  ، نسبت مهاجران خارج شده2تخمين مدل  5جدول
  به جمعيت، به روش اثر هاي تصادفي

  3- 2مدل  2- 2مدل  1-  2مدل  

Gdi 
0.11  

)0.000(  
0.13 

)0.0009(  
0.13 

)0.0011(  

Hdi 
0.15 

)0.0052(  
0.11 - 

)0.48(  
0.11 -  

)0.47(  

Temig 
7.93 -  

)0.080(  
5.6 - 

)0.20(  
2.25 -  

)0.8( 

D*temig     4.06 -  
0.74() 

Trd 
0.008  

)0.21(  
0.03  

)0.025(  
0.04  

)0.019( 

Inf   0.003 - 

)0.0025(  
0.003 - 

)0.0096(  

Trf    0.14 

)0.38(  
0.14 

)0.39( 

D-W  1.71  2.9  2.9  

F  12 

)0.000(  
3.48 

)0.0000(  
3.4 

)0.0000(  
R2 0.11 0.69 0.69 

  منبع: محاسبات پژوهش.
  اعداد داخل پرانتز مقدار احتمال تخمين ها هستند

نتايج تخمين مدل دوم و اثر نسبت مهاجران خروجي بـه جمعيـت بـر رشـد      5جدول 
مهـاجران   1- 2مـدل  دهـد. در   كشور را نشان مي 180اقتصادي در داده هاي تابلويي شامل 

خارج شده بر رشد اقتصادي كشورها تاثير منفي و معنادار دارد. در اين مدل با افزايش يـك  
، 2- 2كنـد. در مـدل    درصد كاهش پيدا مي 8قتصادي درصدي مهاجران خارج شده، رشد ا

متغيرهاي تورم و نسبت وجوه ارسالي عامل نيروي كار به توليد ناخالص داخلـي بـه مـدل    
اضافه شده است. نتيجه اين شده كه ضريب متغير مهاجران خارج شده همچنان منفي است 

ارسالي مهاجران به كشور تواند در نظر گرفتن وجوه  ولي معنادار نيست. علت اين نتيجه مي
اثر متقاطع متغير مجازي و متغيـر   3- 2مبدأ خود باشد كه ضريبي مثبت و معنادار دارد. مدل 
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نسبت مهاجران خارج شده را در نظر گرفته است كه با لحاظ متغير نسبت وجـوه ارسـالي،   
 اين اثر تقاطعي منفي و غير معنادار است.

د ناخالص داخلي و سـرمايه انسـاني اثـر مثبـت     متغيرهاي نسبت تشكيل سرمايه به تولي
  گذارند و تورم نيز اثر منفي دارد.  معنادار بر رشد اقتصادي مي

دهد كه تأثير نسبت مهاجران خـارج شـده    نتايج تخمين مدل سوم را نشان مي 6جدول 
مهـاجران خـارج    1- 3گيرد. در مدل  داراي سطح سوم تحصيالت به جمعيت را در نظر مي

كرده بر رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه تاثير منفـي و   شده تحصيل
گذارد. با افزايش يك درصدي در اين متغير رشـد اقتصـادي    درصد مي 1دار در سطح  معني
هاي صرف شـده   توان گفت اين اثر منفي به جهت هزينه كند. مي درصد كاهش پيدا مي 5.3

شد كه پس از به دست آوردن مهارت، كشور خـود را  با جهت آموزش اين دسته از افراد مي
اثر متقاطع متغير مجازي و مهاجران خارج  2- 3كنند. در مدل  ترك و آن را با زيان روبرو مي

كرده در نظر گرفته شده است كه اين تأثير همچنـان منفـي ولـي غيـر معنـادار       شده تحصيل
وارد كردن وجوه ارسالي نيروي دهد كه با  به دست مي 3- 3ترين نتيجه را مدلاست. جالب

كار به كشور مبدا در مدل، تاثير مهاجران خارج شده ماهر بر رشد اقتصادي همچنان منفـي  
  ماند و از معناداري بااليي برخوردار است. مي

  تخمين الگوي مهاجران خارج شده 6جدول
  با تحصيالت سطح سوم به جمعيت اثرات ثابت

  3- 3مدل  2- 3مدل   1- 3مدل   

Gdi 
0.17 

)0.0000(  
0.17 

)0.0000(  
0.15 

)0.0004(  

Emig  5.3 - 

)0.006( 

0.71 -  
)0.62(  

8.04 -  
)0.001(  

Trd 
0.015 

)0.26(  
0.016  

)0.25(  
0.025  

)0.149(  

Trf    
0.16 

)0.38(  

Inf  0.0007 

)0.03(  
0.0007 -  

)0.036(  
0.003 -  

)0.005(  

Hdi  0.17 

)0.19(  
0.17  

)0.19( 

0.03 -  
)0.8(  



 131   ابراهيم التجائيو  نرگس شريفي

D*emig   4.70 - 

)0.74(    

D-W 2.8  2.8  2.78  

F  2.8 

)0.0000(  
2.7 

)0.0000(  
2.9 

)0.0000(  
R2 0.57 0.58 0.65 

  منبع: محاسبات پژوهش.
  اعداد داخل پرانتز مقدار احتمال تخمين ها هستند

  
  گيري . نتيجه7

دهـد. دو رويكـرد    مهاجرت، رشد اقتصادي كشورهاي مبدا و مقصد را تحت تاثير قرار مـي 
بررسي تاثير مهاجرت بر رشد اقتصـادي كشـورها وجـود دارد. رويكـرد اول     اصلي جهت 

كند مهـاجران خـارج شـده بـر رشـد اقتصـادي تـاثير منفـي          ادبيات سنتي است كه بيان مي
گذارد. رويكرد دوم ادبيات جديد است كه با لحاظ بحـث بازگشـت مهـاجران و انتقـال      مي

شـد اقتصـادي كشـور مهـاجر فرسـت      فناوري، بر تاثير مثبت مهـاجران خـارج شـده بـر ر    
  كند.  مي  تأكيد

هاي تابلويي ميان كشوري اثر وارد شـدن و خـارج شـدن     در اين مقاله با استفاده از داده
مهاجران، كه متغير اخير خود شامل كل مهاجران خارج شده و مهـاجران داراي تحصـيالت   

د بررسي تجربـي  مور 2015تا  1965سطح سوم است، بر رشد اقتصادي كشورها طي دوره 
اثر متغير نسبت مهـاجران وارد شـده بـه    قرار گرفت. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد 

دار  جمعيت، بدون در نظر گرفتن سطح مهارت و تحصيالت اين مهـاجران، منفـي و معنـي   
شـود كـه    است. ولي با اعمال اثر متقاطع متغير مجازي و مهاجران وارد شده، مالحظـه مـي  

اند از مهاجران وارد شده تأثير مثبت بپذيرند. منفي بـودن   حال توسعه توانستهكشورهاي در 
توان توجيه نمود كه اغلب مهاجران وارد شده از گروه مهاجران  اين ضريب را اين گونه مي

با تحصيالت اندك و وارد شده به كشورهاي توسعه يافته هستند كـه تـاثير مثبـت چنـداني     
  گذارند. پذير نمي هاجري م روي رشد اقتصادي كشورها

با اين حال، مهاجران خارج شده هم بر رشد اقتصادي كشورها تاثير منفي دارد. ولي بـا  
در نظر گرفتن نسبت وجوه ارسالي عامل نيروي كار بـه توليـد ناخـالص داخلـي در مـدل،      
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ضريب متغير مهاجران خارج شده اگر چه همچنان منفي است ولي ديگر معنادار نيست. اين 
هاي جديد درباره آثار مهاجرت است كه تأثير مهاجران خارج شـده   ييدي بر نظريه نتيجه، تأ

  داند.   اما منفي نمي فرست را الز بر اقتصاد كشورهاي مهاجر
دهـد كـه خـارج     ن خارج شده، نشان مينهايتا، در نظر گرفتن سطح تحصيالت مهاجرا

كرده اثر منفي بر رشد اقتصادي كشورهاي مهـاجر فرسـت گذاشـته     شدن مهاجران تحصيل
است. با توجه به اين كه بيشترين مقدار مهاجرت از كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي 

خارج شدن نيروي كار متخصص بـه طـور كلـي موجـب كنـدي رشـد       توسعه يافته است، 
هاي بااليي را صرف تربيت  گردد. اين كشورها هزينه دي كشورهاي در حال توسعه مياقتصا

اند اما درست زماني كه بايد از اين نيرو بهره برداري كنند آنها  نيروي انساني متخصص كرده
  دهند. را از دست مي

  
  نامه كتاب
ص بر رشد اقتصـادي در  بررسي اثر نيروهاي متخص«)، 1390پور، حسين و تيموري هللا لو،سجاد ( اصغر

  ، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تبريز.»كشورهاي منتخب در حال توسعه
پژوهشنامه » تحليل تطبيقي فرار مغزها در سطوح خرد و كالن«)، 1383رسول ( مسعود و عباسي،   چلبي،

  .36- 13صص  ،41- 42علوم انساني، شماره 
بررسي تاثير فرار مغزها بر توليـد و  «)، 1394نژاد، نسيم( لمجيد و حمزه ي، حميدرضا، جاليي، سيد ا حر

هـاي   ، فصـلنامه نظريـه  »تجارت خارجي ايران با استفاده از يك مدل تعادل عمـومي قابـل محاسـبه   
  .44- 25، صفحات1كاربردي اقتصاد، سال دوم، شماره

فقـر در  اثر مهـاجرت نيـروي انسـاني متخصـص(فرار مغزهـا) بـر       «)، 1393ري، هاجر( رستمي حصو
ــالي و اقتصــادي، ســال دوم، شــماره   »كشــورهاي در حــال توســعه  ــتهاي م ، 5، فصــلنامه سياس

  .104- 93صفحات
بررسي تاثير مهاجرت بر انباشت سرمايه انساني و «)، 1393ربري، مرتضي ( هري ما رحماني تيمور و مظا

و توسـعه  ، فصلنامه پژوهشـهاي رشـد   )»2000- 1975رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه(
  .17اقتصادي سال پنجم، شماره 

، »اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادي (مطالعه موردي ايران)«)، 1388قيه( ابوالفضل و پوران،ر شاه آبادي، 
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