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 تقدیم به :
 

 

 

 نامه دلم ،ها در لغتترین واژهمقدس
 

 
 

 هایش هستمام را مدیون مهر و فداکاریکه زندگی "مادرم"

 

 و

 

... دارم از اوستکه هر چه  "پدرم"مرحوم 



 

 أ

که از اساتید محترم و دوستان عزیزی که بدون لطف ایشان، نگارش این  دانمبر خود الزم می    

 پژوهش میسر نبود تشکر کنم.

های چرا که بدون راهنمایی ،سپاسگذارم "ابریشمیجناب آقای دکتر " گرانقدراز استاد     

 "جناب آقای دکتر مهربانی"همچنین از استاد عزیز بود. نامه بسیار مشکل این پایان نگارشایشان 

 کنم.که با شکیبایی فراوان، مرا در این راه یاری کردند تشکر می

ها به دلیل یاری "عبدالحسین صفرپور"و جناب آقای  "مجتبی ذوالفقاری"جناب آقای از     

 سپاسگذارم. نمودند،تر ها را برایم آسانکه بسیاری از سختی چشمداشتهای بیو راهنمایی

های فراوان ایشان تشکر بابت کمک "سید محمد موسوی هریسی"و در نهایت از جناب آقای 

 کنم.می
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 چکیده

 یاگذاران هر جامعهاصلی مسئولین و سیاست اهدافجمله از اقتصادی پایدار و باال  رشددستیابی به 

دارد. به منظور  آحاد جامعهزندگی کیفیت با ارتقا  تنگاتنگی، چرا که این مهم رابطه شودمحسوب می

 یثر بر رشد اقتصادوعوامل م خت هرچه بیشترشنا ،صحیح در این امر یگذارهدفریزی و برنامه

 .نمایدمی ضروری

ادی در منتخبی در پژوهش حاضر، ما به بررسی اثر دو مولفه وجوه ارسالی و شرایط نهادی بر رشد اقتص

ایم. بدین منظور در فصل نخست، کلیات تحقیق ارائه شده است. از کشورهای در حال توسعه پرداخته

در فصل دوم به بررسی مبانی نظری رشد اقتصادی و رابطه وجوه ارسالی و محیط نهادی با رشد 

رائه شده است. فصل ایم. همچنین بعضی از مطالعات صورت پذیرفته در این زمینه ااقتصادی پرداخته

کار گرفته شده در پژوهش اختصاص دارد. در  سوم به معرفی مبانی ریاضی مدل اقتصادسنجی به

ایم. فصل چهارم ضمن معرفی مدل اقتصادسنجی، اقدام به برآورد ضرایب مدل و تفسیر نتایج نموده

این متغیر در زمره عوامل  معنی بودن ضریب متغیر وجوه ارسالی است. به بیان دیگر،نتایج حاکی از بی

باشد. همچنین از بین متغیرهای نهادی، اصلی و اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورهای تحت بررسی نمی

باشد. این بدین معنی است که هرچه دار میگویی دارای ضریب معنیتنها متغیر شفافیت و پاسخ

وری از سطوح باالتری از آزادی آزادی شهروندان در انتخاب حاکمان بیشتر باشد، همچنین هرچه کش

یابی به ها برخوردار باشد، زمینه مساعدتری برای دستهای مدنی و آزادی رسانهبیان، آزادی فعالیت

های باالتر رشد اقتصادی فراهم است. همچنین ضریب متغیر ثبت نام در مراکز آموزش عالی نیز نرخ

زایش سطح سوادآموزی و دانش عمومی دار است. این بدین مفهوم است که تالش جهت افمعنی

کننده وجوه تواند تاثیرات مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد. از آنجا که اکثر کشورهای دریافتمی

های تواند به دلیل افزایش ظرفیتباشند، این امر میارسالی در زمره کشورهای در حال توسعه می

 های مختلف باشد.های نوین در حوزهکنولوژییادگیری جامعه جهت به کارگیری علوم و فنون و ت
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 کلیات تحقیق : 1 فصل
 

 مقدمه   -1-1
گذاران هر اصلی مسئولین و سیاست یهادغدغهجمله از اقتصادی پایدار و باال  رشددستیابی به 

دارد.  آحاد جامعهزندگی کیفیت آید، چرا که این مهم رابطه مستقیمی با ارتقا به حساب می یاجامعه

ثر بر رشد ومعوامل  خت هرچه بهترشنا ،صحیح در این امر یگذارهدفریزی و برنامهبه منظور 

، یثر بر رشد اقتصادوعوامل مچنین تالشی جهت شناسایی هرچه بیشتر  باشد.می ضروری یاقتصاد

آنکه منجر به لحاظ کردن  نخست .رساندی را از دو جنبه مهم یار یریزان اقتصادتواند برنامهمی

یص بهینه منابع تخص جهتگامی رو به جلو  ،شود و از این حیث هایریزجدید در برنامه یمتغیرها

ثر بر رشد وناشی از تحلیل نادرست سهم عوامل م یدوم آنکه منجر به کاهش خطاها. آید به شمار

راهبردی در تعیین سهم بلندمدت را از خطر انحرافات  یریزگردد و بدین ترتیب برنامهمی یاقتصاد

 رهاند.عوامل مختلف می

تنها عوامل  طی سالیان متمادی ذهنیت غالب در مباحث تئوریک رشد اقتصادی بر این بود که    

مطالعات اما  .دنباشمی کاالها و خدماتعرضه ثر بر ومهای اصلی ، مولفهکار و سرمایه فیزیکی ینیرو

رشد  هایدهنده تنها توضیحند نتوانمیمذکور که عوامل  اندهنشان داد های اخیرطی دهه متعدد

، کشورهایی بودند که ییافته امروزتوسعه یاز کشورها یچه اینکه بسیار .دنکشورها باش یاقتصاد

کار و سرمایه فیزیکی برخوردار بودند، اما موفق  یی نیرودر عین حال که از سطح پایینی از منابع کمّ

و بدین ترتیب توانستند  کنندی این دو متغیر تجربه سطح کمّبه نسبت باالیی را  یشدند رشد اقتصاد

 یدهنده کشورهانشان هابررسی ،پیشرفته و ثروتمند قرار دهند. در مقابل یخود را در زمره کشورها

و یا المللی بینی هاد که با وجود تزریق حجم باالیی از منابع سرمایه فیزیکی و کمکنباشمی یدیگر

نتوانستند رشد و توسعه مورد  ، عمالًگسترده کار ینیرو منابع طبیعی و ذخایر عظیمبرخورداری از 

ند که مقادیر ابه این نتیجه رس را به تدریج محققین چنین مواردی،انتظار و محسوسی را تجربه کنند. 

د و نکشورها را توضیح ده یند بخشی از رشد اقتصادنتواکار تنها می یی سرمایه فیزیکی و نیروکمّ

کان بدون توجیه باقی مانده و به صورت جمله پسماند ظاهر کما اقتصادی بخش قابل توجهی از رشد

 . اثرگذار باشندکشورها  یبر رشد اقتصاد توانندنیز وجود دارند که می یدیگر هایلذا مولفه شود.می
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 اهمیت تحقیق   -2-1
عنوان یکی از  توان از وجوه ارسالی مهاجرین به کشورهای مادری خود بهدر این راستا می

های اخیر توجه محققین حوزه رشد اقتصادی را به خود جلب نموده است نام در سال متغیرهایی که

برد. جریان وجوه ارسالی برای کشورهای در حال توسعه دومین منبع بزرگ از منابع مالی خارجی 

میلیارد  3/72وجوه ارسالی مهاجران به کشورهای در حال توسعه  2001( است. در سال FDI)بعد از 

که به کشورهای در حال توسعه منتقل شده  FDIدرصد از کل جریان  42یعنی بیش از دالر بود. 

 ( Ratha – 2005است. )

ها و جابجایی نیروی کار از کشورهای در حال توسعه به با توجه به حجم عظیم مهاجرت    

 سمت اقتصادهای صنعتی، بررسی اثرات وجوه ارسالی مهاجرین به کشورهای زادگاه خود بر رشد

ها در این باشد. البته بررسیاقتصادی، از جمله مسائل مورد توجه محققین حوزه رشد اقتصادی می

ای از مطالعات بر وجود رابطه مثبت بین زمینه به نتایج یکسانی منجر نشده است. از یک سو، پاره

ت این وجوه وجوه ارسالی و رشد اقتصادی کشورهای زادگاه داللت دارند. این مطالعات بر اثرات مثب

ای از مطالعات به اثرات منفی های فیزیکی و انسانی تاکید دارند. از سوی دیگر، پارهدر ایجاد سرمایه

اند و تاثیراتی مشابه پدیده بیماری هلندی را برای این وجوه ارسالی بر رشد اقتصادی اشاره نموده

 وجوه متصور هستند.

جدید وارد ادبیات رشد اقتصادی  وان یک متغیر تقریباًعن عالوه بر متغیر وجوه ارسالی، که به    

های اثرگذار بر رشد های نهادی هر کشور را نیز در زمره مولفهنظران، ویژگیشده است، صاحب

های گوناگون برای اند. با توجه به اینکه بحث نهادها ، زبان مشترکی را میان رشتهاقتصادی برشمرده

کننده طرفداران دیدگاه نهادی، نهادهای حافظ حقوق مالکیت و تضمین ،کندها ایجاد میتحلیل پدیده

دانند و بر نقش هنجارهای مداری را هسته اصلی در فرآیند تبیین عملکرد اقتصادی کشورها میقانون

رفتاری و ساختارهای انگیزشی اعم از رسمی و غیررسمی در توضیح عملکرد اقتصادی کشورها 

آنان، محیط نهادی که از حقوق مالکیت محافظت کند و اجرای قراردادها را تاکید دارند. مطابق نظر 

گذاری، کارآفرینی و خلق مشروع ثروت را تشویق نماید، تضمین نماید، محیط نهادی که سرمایه

ترین محیط نهادی که موجب ارج قانون و پایبندی به مقررات در سطوح مختلف جامعه شود، اصلی

های اقتصادی اجتماعی عملکرد مطلوب در حوزه رشد اقتصادی و دیگر زمینهعاملی است که منجر به 

شود. ضعف یا نبود چنین محیط نهادی، عامل اصلی افت عملکرد اقتصادی در کشورهای مختلف می

 است.
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 هدف تحقیق   -3-1
 یادیتواند کمک زیم ی،بر رشد اقتصاد موثر یرهایاثرات متغ یو بررس ییکه شناسا ییجاآن از

ما در این تحقیق، توجه خود  د،ینما یاستیس یهابهتر برنامه یاجراتدوین و گذاران جهت استیبه س

را معطوف به بررسی رابطه بین وجوه ارسالی و  رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای در حال 

شد سازی رگرسیونی، اثر وجوه ارسالی مهاجرین را بر رنماییم. بدین منظور، در قالب مدلتوسعه می

های اقتصادی منتخبی از کشورهای در حال توسعه خواهیم سنجید. همچنین با توجه به اهمیت ویژگی

 سازی بهره خواهیم گرفت.های نهادی جهت مدلنهادی کشورها، از شاخص

 

 تحقیق سواالت   -4-1
 باشند: سواالت مورد توجه تحقیق حاضر به شرح ذیل می

 مادری خود با رشد اقتصادی چگونه است؟رابطه وجوه ارسالی مهاجران به کشورهای  .1

کننده وجوه ارسالی های نهادی اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای دریافتکدام مولفه .2

 دارند؟

 

  تحقیق هایفرضیه   -5-1
 های زیر هستیم:در این تحقیق در پی آزمون فرضیه

 وجوه ارسالی یک عامل رشد اقتصادی است. .1

یت محیط نهادی و رشد اقتصادی در کشورهای تحت های کیفداری بین شاخصرابطه معنی .2

 بررسی وجود دارد. 

 

 تحقیقشیوه اجرای    -6-1
باشد. ای و اسنادی میها و گردآوری اطالعات روش کتابخانهآوری دادهدر این مطالعه، روش جمع

 ها از منابعآوری دادهباشد، جهت جمعصورت بین کشوری میه چنین از آنجا که مطالعه حاضر بهم

شود. به منظور انتخاب کشورهای تحت بررسی، ما المللی همچون بانک جهانی استفاده میمعتبر بین

وجوه »، باالترین نسبت 2014ایم که در سال کشوری نموده 30توجه خود را معطوف به ایران و 

 باشند:اند. کشورهای تحت بررسی به شرح ذیل میرا داشته« GDPارسالی به 
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مبیا، ارمنستان، گا کومور،برمودا، هائیتی، یزستان، نپال، تونگا، مولداوی، لیبریا، تاجیکستان، قرق

زایر مارشال، ج، السالوادور، جامائیکا، کوزوو، لبنانغزه و کرانه باختری، ساموآ، لسوتو، هندوراس، 

اال و فیلیپین، گوآتمکیپ ورد، سنگال، تووالو، گویان، اردن، گرجستان، بوسنی و هرزگووین، 

 نیکاراگوئه.

میالدی  2014 -2000های ها، دوره مطالعه سالمیزان در دسترس بودن دادهبه  توجههمچنین با 

 های ترکیبیدادهگرسیونی سازی اقتصادسنجی از رویکرد ر. در نهایت اینکه، به منظور مدلباشدمی

 د.پذیرت میصور ایویوزافزار های تکنیکی و اقتصادسنجی در نرمد و تحلیلوشاستفاده می

 

 بر مطالعات گذشته یمرور   -7-1
ادبیات  جدید در های تقریباً از آنجا که بررسی رابطه وجوه ارسالی و رشد اقتصادی از حوزه 

سترده باشد، لذا دامنه تحقیقات صورت گرفته توسط محققین در این زمینه چندان گاقتصادی می

 شود: اشاره می ای از این تحقیقاتباشد. در ادامه به پارهنمی

 یرابطه وجوه ارسال یارجاع داده شده خود به بررس اری( در مقاله بس2003)  1و همکاران یچام

آنان ، وجوه  یمدلساز یپرداختند. بر مبنا 1998 -1970دوره  یکشور ط 110در  یبا رشد اقتصاد

مادر دارند.  یکشورها یبا رشد اقتصاد یمنف یارا داشته و رابطه یجبران یهانقش پرداخت یارسال

 شود. ستهینگر یرشد اقتصاد یبه عنوان منبع مال یبه وجوه ارسال دینبا نیمحقق نیبه نظر ا

 یبا رشد اقتصاد یرابطه وجوه ارسال ی( در مقاله خود به بررس2009)  2باراخاس و همکاران    

های آنان تاییدی است بر به بیان این محققین، یافتهپرداختند.  2005 -1991دوره  یکشور ط 84  در

گران که بر عدم تاثیر وجوه ارسالی بر رشد اقتصادی تاکید دارند. همچنین نظر آن دسته از پژوهش

اند که در بعضی از معادالت رگرسیونی، رابطه منفی بین وجوه ارسالی و رشد ایشان اشاره نموده

که در بین کشورهای با باالترین  اقتصادی مشاهده شده است. بعالوه به این نکته اشاره شده است

  ، حتی یک داستان و نمونه از موفقیت اقتصادی وجود ندارد. GDPنرخ دریافت وجوه ارسالی به 

 37 یبر رشد اقتصاد یاثر وجوه ارسال ی( در مطالعه خود به بررس2010)  3اهیو نس ساییفا    

های این محققین حکایت از این دارد یافتهپرداختند.  2004 -1980 یبازه زمان یط ییقایکشور آفر

تواند با فراهم های مالی بسیار ضعیفی دارند میکه وجوه ارسالی در آن دسته از کشورهایی که نظام

 های مالی تقریباً اما در کشورهای با نظامبه تقویت رشد اقتصادی منجر شود، آوردن منابع مالی الزم،

                                         
1 . Chami et al 

2. Barajas, Chami, Fullenkamp, Gapen & Montiel  
3 . Fayissa and Nsiah 


