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 چکيده 

. فرار مغزها دیآیتوسعه به شمار مدرحال یتوجه در کشورهاقابل دهیپد کیعنوان امروزه فرار مغزها به

بالا  یکاریو نرخ ب نییپا یچون نرخ رشد اقتصاد یو با معضلات اندافتهیکه کمتر توسعه ییکشورها یبرا

کمتر   یاست. معمولاً نخبگان و متخصصان از کشورها خورداربر یفراوان تیمواجه هستند از اهم

مقصد استفاده کنند. با  یتا از امکانات کشورها کنندیمهاجرت م ترافتهیتوسعه یبه کشورها افتهیتوسعه

 یرا برا یانباریاثرات ز تواندیزا، فرار مغزها مرشد درون یهاهیدر نظر یانسان هیسرما تیتوجه به اهم

 یکشورها یپژوهش اثر فرار مغزها بر رشد اقتصاد نیدر ارو، از اینبگذارد.  یمبدأ بر جا یکشورها

یی تابلو یهادادهروش  با استفاده از 2222-2286 یدر دوره زمان قایو شمال آفر انهیاورممنتخب خ

 یفرار مغزها و رشد اقتصاد نیدهنده آن است که بنشانحاصل از برآورد مدل  جینتاشده است. بررسی 

های از کشوردر فرار مغزها  شیدرصد افزا کیکه  یاگونهوجود دارد به یداریو معن یرابطه منف

 ریبا فرض ثبات سا اقتصادی کشورهای سازمان همکاری و توسعهبه  خاورمیانه و شمال افریقا )منا(

 کاهش داده است. در کشورهای منا را اقتصادیدرصد رشد  21/8 متوسط  رطوبه طیشرا

 یهاداده قا،یو شمال آفر انهیمنطقه خاورم ،یناخالص داخل دیفرار مغزها، رشد تول :کليدي گانواژ

 ییتابلو

 F22, O40, O15 :بنديطبقه
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 مقدمه -9

اند. در ای است که از دیرباز کشورهای در حال توسعه با آن مواجه بودهپدیده 8فرار مغزها

ها آن انتقال مهارتفرایند حقیقت فرار مغزها معرف جریان سرمایه انسانی است که در 

ست که نوعی ثروت بالقوه مربوط به مهارت یا تبحر فرد ا Brainگیرد. کلمه انجام می

معرف نرخ خروج یا فرار بیش از حد نرمال) طبیعی(  Drainشود و کلمه محسوب می

نیروی انسانی است. روی هم رفته ترکیب این دو کلمه به معنی انتقال بخشی از افراد 

مستعد در یک نرخ قابل ملاحظه به خارج از کشورهای به طور عمده پیشرفته و توسعه 

 (.8911) عسگری و همکاران،  یافته است

های رشد ارتباط بین آموزش، مهاجرت و رشد موضوعی است که در نظریه

. با توجه به نقش  آموزش در  Lucas, 1988)است )زا مورد توجه قرار گرفتهدرون

رود که مهاجرت افراد با سرمایه انسانی بالا برای کشور رشد اقتصادی، انتظار می

یک اثر خارجی  2منفی بر رشد اقتصادی همراه باشد. فرار مغزها مهاجرفرست با اثرات

( که به دلیل Bhagwati and Hamada,1974منفی بر جمعیت کشور مبداء دارد )

 (. Piketty,1997جانشینی ناقص بین نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر است )

است گرفته در ادبیات جدید رشد اقتصادی، اثر منفی فرار مغزها مورد تاکید قرار

(Miyagiwa, 1991; Haque and Kim, 1995; Galor and 

Tsiddon,1997( فرار مغزها، 833۱) 9ی هاکو و کیم(. به طور مثال، براساس مطالعه

دهد که این خود به یک نرخ رشد سرمایه انسانی موثر را در کشور مبداء کاهش می

 شود. هی میکاهش دائمی در رشد سرمایه سرانه کشورهای مبداء منت

مطالعات متعددی در زمینه اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی در داخل و خارج  

کشور انجام شده است که بر اساس دوره زمانی، روش تحقیق، تکنیک برآورد و منطقه 

                                                           
1 Brain Drain 

های متفاوت علوم نیست بلکه مهاجرت بخشی ها صرفا به مفهوم مهاجرت پزشک، مهندس، متخصصین رشتهفرار مغز2 

 (.  M. Beine et al., 2001از جمعیت یک کشور است که سوادی بیش از میانگین جامعه خود دارند)

3 Haque and Kim 
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(، 8932طیبی و همکاران ) عنوان مثال در ایرانباشند. بهمورد بررسی با هم متفاوت می

( اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را 8939رحمانی و مظاهری)

مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که فرار مغزها با کاهش انباشت 

چنین کند. همسرمایه انسانی، رشد اقتصادی کشورهای مبدأ را با کندی مواجه می

تصادی ایران را بررسی کردند و به (، اثر فرار مغزها بر رشد اق8911آبادی و پوران) شاه

( اثر فرار مغزها از کشور منا را در 8936ای دست یافتند. عسگری و بادپا )نتیجه مشابه

. وجه تمایز اصلی این مقاله با بر سرمایه انسانی بررسی نمودند 2282تا 8338بازه 

این در ( این است که 8936تحقیقات مشابه قبلی مخصوصا مقاله عسگری و بادپا )

بر رشد  OECDمنا به مقصد کشورهای  منطقه اثر  فرار مغزها از کشورهای  ،مطالعه

چنین در اکثر مطالعات اثر فرار ه است. همشدتاکید  کشورهای مهاجرفرستاقتصادی 

مغزها بر رشد اقتصادی، از  متغیر سرمایه انسانی  برای فرار مغز ها استفاده شده است 

 8استفاده شده است. کار ر مهاجرت نیرویاما در این تحقیق از متغی

ها هزینه از طرف دولت و های بالقوه و حاصل سالنیروهای کار مهاجر که سرمایه

باشند با مهاجرت از که در تولید کشور خود نقشی داشتهجای آنها هستند بهخانواده

ان و کشورهای درحال توسعه به کشورهای توسعه یافته، برای کشورهای مبداء یک زی

شوند و این همان کرد محسوب میبرای کشورهای مقصد یک سرمایه آماده بدون هزینه

انسانی از طرف های دلیل محکم برای ایجاد شرایط مناسب جهت جذب این سرمایه

جا که کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا از آنکشورهای مقصد است. 

( هستند، هدف اصلی 2OECDسعه)مهاجرفرست به کشورهای سازمان همکاری و تو

ها چه تاثیری بر رشد اقتصادی این تحقیق پاسخ به این سوال است که فرار مغز

شده این مقاله در هفت بخش تدویندر پاسخ به این سوال مهم،  های منا دارد؟کشور

                                                           
بررسی از آمار مهاجرت نیروی کار  ی موردبدلیل عدم وجود آمار مهاجرت نیروی کار تحصیل کرده در بازه  1

 استفاده شده است
2 Organization for Economic Co-operation and Development 
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قرار  یبررسمورد یو شواهد تجرب یموضوع به لحاظ نظر اتیادباست. پس از مقدمه 

پس از . ابدییاختصاص م هاو توصیف داده قیروش تحق یبه معرف بعد بخش. ردگییم

 و ارائه یرگیجهینت پایانی مقاله به بخش د و وشمی پژوهش ارائه هایافتهی برآورد الگو،

 .پیشنهادات اختصاص یافته است

 ادبيات موضوع -2

 ست:جدید مطرح ا و دو دیدگاه سنتی اقتصادی، رشد بر مغزها فرار اثر خصوص در

 الف. دیدگاه سنتی

شود که کار ماهر از کشور مبدأ میطبق این دیدگاه فرار مغزها موجب خروج نیروی 

تبع آن کاهش رشد اقتصادی کشورهای مبدأ ی انسانی و بهنتیجه آن کاهش سرمایه

اصطلاح فرار مغزها، برای ی انسانی، بهاست. مهاجرت افراد با سطح بالایی از سرمایه

مثال، یکی از عوارض منفی فرار مغزها در کشور عنوانبدأ مضر است. بهکشورهای م

کار ماهر خارج شده از کشور است. جای نیروی کار غیرماهر بهمبدأ، جایگزینی نیروی 

طور خلاصه الگوی بحث است که در این مقاله بهدر این زمینه الگوهای متعددی قابل

های همپوش است که این دو، یک الگوی نسل شود. مدل( ارائه می8333) 8وانگ و ییپ

در آن دو  محصول کالا و آموزش در بازار رقابتی تولید و توسط مردم محلی مصرف 

( و  های رقابتی برای تولیدکالاهای همگن از دو نهاده نیروی کار ماهر)شود. بنگاهمی

 ( است:8صورت رابطه )تابع تولید بهکنند و ( استفاده مینیروی کار غیرماهر)

 Qt=F( ,     ;                      )8( 

کار غیرماهر این تابع تولید از نوع همگن خطی است. به این معنی که اگر نسبت نیروی 

توان تابع صورت می در نظر بگیریم، در این صورت  کار ماهر را بهبه نیروی 

 نوشت:  2به صورت رابطه تولید را 

 Qt= )≡F(            )2(  

                                                           
1 Wong & Yip(1999) 
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 برای این تابع تولید شروط زیر برقرار است:

 

ها(، نرخ سازی هزینهحداقل-هابنگاه سود سازی )حداکثرکامل وجود بازار رقابت فرض  با

خواهد  ۴و  9صورت روابط یب بهبه ترتغیرماهر  کار یروینماهر و  کار یرویندستمزد 

 بود:

 = f (                              )9( 

                                            )۴( 

( زندگی Oو دوره پیری)  (Yدر دو دوره جوانی) کار یروینشود که فرض می :کار يروين

آورد دست میهبپس از تولد، هر فرد سطح کل دانش را از دوره قبلی  tکند،. در دوره یم

دهنده نشان چنینهمشود. این سطح دانش مشخص می  برد که با یا به ارث می

آورد. با داشتن دست میکار است که او هنگام کار در یک واحد زمان بهمقدار نیروی 

عنوان نیروی کار غیرماهر کار کند و یا تواند بهشده، فرد میبه ارث بردهدانش و اطلاعات 

ی انسانی خود را بهبود در طول زمان با کسب تحصیل و آموزش  تلاش کند تا سرمایه

شود که هر فرد تنها یک واحد کار ماهر کار کند. فرض می عنوان یک نیرویببخشد و به

مقدار زمانی است که فرد برای  ∈ [0,1]زمان در اختیار دارد، در این صورت

کار  صورت نیرویمقدار زمانی است که فرد بهکند و تحصیل صرف می

 تواند درآمدی معادلکند، که در این صورت میغیرماهر کار می

رایگان  صورتبدست آورد. فرض دیگر این که آموزش توسط دولت به

شده برای تحصیل تنها هزینه کسب تحصیل خواهد شود، بنابراین زمان صرفتأمین می

بود. اگر فرد در دوره نوجوانی  تصمیم به تحصیل بگیرد در دوره بعدی سطح دانش 

درآمدی  چنینهمشود. مشخص می  بیشتری کسب خواهد کرد که با 

باشد. می دریافت خواهد کرد، که نرخ مالیات بردرآمد نیز   معادل

شود، به این معنی که هر فرد در هر برای سادگی بازار اوراق بهادار درنظر گرفته نمی

 کند. دوره بودجه خود را متوازن می
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فرد  است. مصرفمتولد شده tکننده را درنظر بگیرید که در دورهیک فرد مصرفبنابراین 

است و محدودیت بودجه آن طی دوره  و در دوره پیری  در دوره جوانی 

 است: 6و  ۱صورت روابط به

   ≥           )۱( 

   ≥  )6( 

 است: 0 صورت رابطهای فرد نیز بهتابع مصرف بین دوره

 ;   ρ ∋(0,1)=0(          عامل تنزیل(                     

     

برای  و فردی دارای رفتار عقلایی است و مصرف هر دوره را با توجه به محدودیت بودجه

 کار یروینماهر و  کار یروینکند. تعداد ای انتخاب میی مطلوبیت بین دورهساز حداکثر

شود. بنابراین مینشان داده و  به ترتیب با  tرآیند تولید در دوره ماهر در فغیر

 چنین است:کار این عرضه کل نیروی

 )1( 

 )3( 

از هر نوع کارگر  برابری تعدادهای یک و صفر، شود که در دورهفرض می چنینهم 

دنیا که بمیرد یک فرزند بهمتوسط در دوره صفر هر فرد قبل از اینطور وجود دارد، و به

آورد، یعنی اگر اقتصاد بسته باقی بماند و در صورت عدم مهاجرت، جمعیت کارگران می

 در هر دوره است. N̄ 2برابر 

توانند از طریق آموزش دانش خود را بهبود ببخشند و افراد می انسانی:ي انباشت سرمایه

آورند دست میانسانی کسب کنند. دانش جدیدی که افراد در دوره بعد به  یسرمایه

(، مقدار زمان  به سه عامل بستگی دارد: سطح دانش عمومی جاری) 

( و تعداد معلمان که توسط دولت شده برای دریافت آموزش و تحصیل)صرف

 شود:می 82این ترتیب، تابع تولید آموزش رابطه به .(شوند)استخدام می

 A( )B( ) )82( 
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آموز تواند توسط یادگیری دانشهای این تابع تولید اینست که دانش موجود میاز ویژگی

( برای ارائه استخدام معلمان توسط دولت) tدر دوره یا تحقیق مربیان بهبود یابد.

شود. اگر می نشان داده آموزان توسط آموزش رایگان است. نسبت معلمان به دانش

تمام کارگران غیر ماهر یک مقدار از زمان را صرف آموزش کنند، در این صورت تعداد 

 ت با:آموزان است، و تعداد معلمان برابر اسهمان تعداد دانش tکارگران غیرماهر دردوره

  )88( 

شود. بودجه تأمین می کار ماهر با نرخبر درآمد نیروی وسیله مالیات آموزش رایگان به

 خواهد بود:  82متوازن دولت به صورت رابطه 

 [ +  )82( 

 tکار ماهر و معلمان در دوره دهنده کل نیروی اننش ، عبارت82در رابطه

 باشد:می89بردرآمد رابطه چنین شرط توازن بودجه مستلزم نرخ مالیاتاست. هم

=  )89( 

 ی متغیرهای وابسته مانند، مسیری است که در آن همهدر اقتصاد مسیر رشد متوازن

 ی متغیرهای مستقل مانند های عوامل ثابت هستند، در حالی که همهقیمتو  و

کنند. برای تحلیل مسیر رشد متوازن، نرخ و عوامل تولید در نرخ ثابت رشد می و 

 شود:تعریف می 8۴صورت رابطه ی انسانی بهرشد سرمایه

=  )8۴( 

 شود:تغیر جدید نیزبرای وارد کردن فرار مغزها تعریف میو یک م

=  )8۱( 

است که با نسبت  8USWصورت نسبت کارگران غیرماهر به ماهر، بهاین متغیر

 صورت زیر در ارتباط است:به  USL 2کار غیرماهر به ماهرنیروی

=  )86( 

                                                           
1Unskilled_Skilled_Worker  

2 Unskilled_Skilled_labor 
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و  ( را ثابت در نظر بگیرد،αآموزان)چنانچه دولت همواره نسبت معلمان به دانش

شود که هر فرد بخشی از زمان خود در دوره جوانی را صرف تحصیل و چنین فرض هم

ی انسانی ، در این صورت نرخ رشد مسیر تعادلی سرمایه(ϵ Ʈ̄( 2،8)) کندآموزش می

 برابر است با:

=A(Ʈ̄)B(αN̄) )80( 

است.  در کشور میزبان  کارهر واحد نیروی شود نرخ دستمزد پس از مالیاتفرض می

درآمد نیز  از آنجایی که کشور میزبان روی مسیر رشد متوازن قرار دارد و نرخ مالیات بر

ها به زی، دورهساثابت است. برای ساده ثابت است، نرخ دستمزد پس از کسر مالیات 

که دوره صفر زمانی است که فرار مغزها مجاز طوریشده است، بهترتیب نشان داده

 صورت زیر است:باشد. بنابراین شرط تمایل به فرار مغزها بهمی

> (1- )  )81( 

سیر رشد متوازن در حالت اولیه است. م رویبیانگر نرخ دستمزد بر  در رابطه بالا، 

شود، یک عامل ارزان، سریع و بدون ریسک شناخته می عنوانکه مهاجرت بهازآنجایی

 شود:تعریف می 83با رابطه   t بنابراین تعادل موقت در دوره

=(1- )  )83( 

 است: 22رابطه نماید، ولتی را متوازن میبر درآمد که بودجه د چنین نرخ مالیاتهم

=  )22( 

 بستگی داد:  USL نرخ دستمزد کارگران ماهر به نسبت 

= (  )28( 

 

صورت زیر را جایگذاری کنیم، شرط تعادل موقتی به 28و 22، معادله 83اگر در معادله 

 واهد آمد:دست خ به

   =  )22( 
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 FF  نشان داده شده است. مسیر رشد متوازن در صورت وجود فرار مغزها 8در نمودار 

دست به  22با استفاده از معادله  FFدهنده محل تقارن موقت است. شیب منحنی نشان

 آید: می

  =  >0 )29( 

 که :

=   >0 

 ماهر بستگی دارد:نرخ رشد سرمایه انسانی به میزان فعلی تعداد کارگران غیر

=A( )B( ) )2۴( 

شود. از وجود فرار مغزها در کشور مبدأ تحلیل می را بااکنون مسیر رشد متوازن 

های ی متغیرهای وابسته ثابت هستند و متغیرن این است که همههای رشد متوازویژگی

کنند. بنابراین فروض قبلی همچنان در نظر گرفته مستقل نیز با نرخ ثابت رشد می

ها ( درتمام دوره22است که شرایط تعادل موقت )معادله شود و این امر مستلزم آن می

شود مهاجران و فرزندانشان به کشور میض این، از آنجایی که فربر  باشد. علاوه برقرار

گردند و نیز جمعیت طبیعی در کشور مبدأ ثابت است، بنابراین حرکت مبدأ برنمی

شود. در این صورت شرط تعادل موقت کار در طول مسیر رشد متوازن متوقف می نیروی

 صورت زیر خواهد بود:به

 =  )2۱( 

( مستقل از حرکت کارگران است. شت که در مدل حاضر، زمان آموزش )باید توجه دا

 αو  است. بنابراین پارامترهای ( توسط دولت ثابت شده αو پارامترهای آموزش )

گیرند و از آنجا که جمعیت کشور مبدأ در طول تحت تأثیر جریان فرار مغزها قرار نمی

به  USWدهد که نسبت بت است، تجزیه و تحلیل نشان میمسیر رشد متوازن ثا

 خواهد بود:  26صورت رابطه

=  )26( 
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دهند. بر روی مسیر رشد متوازن را نتیجه می USLو  USWدو نسبت  26و  2۱معادله 

 از آنجایی که زمان مطلوب برای تحصیلات انتخاب شده توسط افراد در طول زمان ثابت

تحت تأثیر فرار مغزها قرار  USWاست، بنابراین نرخ مالیات بر درآمد و نسبت 

قبل از فرار مغزها،  ، 8مسیر رشد متوازن با وجود فرار مغزها در نمودارطبق گیرند. نمی

 گردد. ایجاد می با شیب  OGو  MNاست که از تقاطع دو خط  Aنقطه تعادل اولیه 

                         

 
 مسير رشد متوازن در صورت وجود فرار مغزها -9شکل 

 (8333منبع: وانگ و ییپ)

نیز عبور  Bدهد که از نقطه مکان هندسی نقاط تعادلی موقت را نشان می FFمنحنی 

قرار  FFدر سمت چپ منحنی  A، نقطه تعادل اولیه OǴکند. در شرایط فرار مغزها می

و  FFبین  Bی در شرایط فرار مغزها به وسیله تقاطع نقطهگیرد. مسیر رشد متوازن می

MN شود. شیب نشان داده میOǴ نرخ رشد سرمایه انسانی در شرایط فرار مغزها ، 

 است: 20صورت رابطه دهد که بهمی را نشان

=A( )B(α ) )20( 

جمعیت کشور مبدأ در طول مسیر رشد متوازن جدید است. در  ، 20در رابطه 

 شرایط فرار مغزها جمعیت کشور نسبت به قبل کمتر است، یعنی: 

 > 
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را باهم مقایسه کنیم به این  اگر نرخ رشد سرمایه انسانی قبل از شرایط فرار مغزها 

ظر گرفتن ثبات سایر شرایط، فرار مغزها موجب افزایش نسبت رسیم که با در ننتیجه می

کار ماهر،  (، افزایش نرخ دستمزد نیرویUSLکار ماهر)کار غیرماهر به نیروی  نیروی

شود و بنابراین نرخ رشد اقتصادی را در ماهر میکار غیرکاهش نرخ دستمزد نیروی 

 دهد. کشور مبدأ کاهش می

 ب. دیدگاه جدید

گاه برخلاف دیدگاه سنتی بر این باور است که فرار مغزها اثرات بازخوردی این دید 

ی گذارد و باعث افزایش انباشت سرمایهمثبت بر اقتصاد کشورهای مبدأ برجای می

افزاید. در انسانی در این کشورها شده و درنتیجه بر رشد اقتصادی کشورهای مبدأ می

 ارائه شده است: 8(0833ای از الگوی مانتفورد)این بخش خلاصه

یک اقتصاد نسبتًا باز با تحرک مناسب در یک جهان تک کالایی است  مدل مانتفورد    

کار و سرمایه و با بازدهی ثابت به مقیاس تولید که این کالا توسط دو عامل نیروی 

وری اقتصاد تواند بر سطح بهرهدهد که چگونه فرار مغزها میشود. این مدل نشان میمی

این مدل بر چند فرض استوار است که عبارتند از:  چنینهمر مبدأ سودمند باشد. کشو

رشد جمعیت بسیار ناچیز است که درنظر گرفته  -کار تحرک کامل داردنیروی 

ای از افراد وجود دارد که این افراد در سطوح مختلفی . در هر نسل زنجیره-شودنمی

 است: 21ده تابع تولید رابطه شاند. با توجه به فروض گفتهآموزش دیده

=F( )=f( )         ; =  )21( 

شود. می دادهنشان و  به ترتیب با  tکار در دوره زمانی ی فیزیکی و نیروی سرمایه

است. در این تابع  tکار و یا وضعیت تکنولوژی در دوره وری نیروی هنده بهرهدنشان 

شود. با در نظر گرفتن عنوان کالا تولید میبه تولید، بازدهی ثابت به مقیاس بوده و 

 فروض استاندارد در مورد این تابع:

f (k)>0   , (k)>0    ,  (k)<0     , ∀k>0 

                                                           
1 Mountford(1997) 
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شود. بنابراین بازده صورت استاندارد توسط تولید نهایی عوامل تعیین میقیمت عوامل به

 برابر خواهد بود با:  خالص سرمایه 

( )+(1- ) )23( 

حالت تعادل پایدار و نرخ استهلاک سهام سرمایه است. برای سادگی، اقتصاد در  که 

است. با توجه به تحرک کامل سرمایه و کوچک  نرخ بازدهی خالص سرمایه جهانی

( برابر با نرخ بازده خالص سرمایه  ی داخلی) بودن اقتصاد، نرخ بازده خالص سرمایه

ثابت است. با توجه به سطح  kخواهد بود که   k=( است. بنابراین،  جهانی)

 w(k)کار میزان حقوق و دستمزد را برای واحد بازدهی نیروی  k(، تکنولوژی)

 کند:صورت زیر تعیین میبه

= [f(k)-k (k)]= w(k), w(k)=[f(k)-k (k)]                )92( 

دهنده سطح استعداد فرد نشان افراد دارای سطوح مختلف استعداد و توانایی هستند. 

i شود که این استعدادهای ناپیوسته بر اساس تابع چگالی است. فرض می)g(  در

 گردد. بنابراین:تعریف می [E,0]ی دامنه

d =1  , >0  ∀ ɛ[0,E] )98( 

 98براساس تابع توزیع ها دارای توانایی و استعدادهای پنهان شود تمام نسلفرض می

هاست. افراد در سه دوره استعدادهای کودکان مستقل از استعدادهای والدین آن هستند.

ند بخشی از منابع خود را در توانکنند. در اولین دوره زندگی خود افراد میزندگی می

ها خود هیچ منبع مالی ندارند، بنابراین باید از بازار گذاری کنند. آنآموزش سرمایه

شود که فرض می چنینهم( قرض کنند یا وام بگیرند. سرمایه با نرخ بهره جهانی)

ول زندگی خود در باشد. افرادی که در دوره ا( میCهزینه تحصیل برابر با مقدار ثابت)

ی دوم زندگی خود کار مؤثر در دورهواحد نیروی کنند، گذاری میآموزش سرمایه

است. از سوی دیگر،  iسطح استعداد و توانایی فرد  آورند، که در آن دست میبه

واحد کنند، تنها یک گذاری نمیافرادی که در دوره اول زندگی در آموزش سرمایه

توانند در ی دوم زندگی خود کسب خواهند کرد. افراد تنها میکار مؤثر در دورهنیروی
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دوره دوم زندگی خود کار کنند و در این دوره باید بدهی دوره اول را بازپرداخت کنند. 

انداز کنند. در جویی در مصرف برای دوره سوم زندگی پستوانند با صرفهمی چنینهم

کنند. انداز خود برای مصرف استفاده میشوند و از پسبازنشسته می دوره سوم، افراد

شود همه افراد دارای ترجیحات و تکنولوژی یکسان هستند. بنابراین تصمیم فرض می

 خواهد بود: 92صورت رابطه گذاری در آموزش بهبرای سرمایه iبهینه فرد

w(k) > w(k)+C(1+ ) )92( 

کنند، که این گذاری میدر آموزش سرمایه استعداد و توانایی بالاتر از ی افراد باهمه

 شود:به وسیله برابری زیر تعریف می 

=  )99( 

شود اقتصاد می چنان فرضبا در نظر گرفتن مهاجرت در مدل، علاوه بر فروض قبلی هم

تر از سطح فناوری سایر نقاط است که پایینباز کوچک دارای سطح ثابت فناوری 

است. بدین ترتیب تمام شده بینیطور کامل پیشاست و سیاست مهاجرت بهجهان

اقتصاد جهان در  (wیابی به نرخ دستمزد بالاتر)کارگران تمایل دارند برای دست

های هایی چون سیاستدلیل سیاستتواند به حال، هرکس نمیاین کنند. با مهاجرت

های مهاجرت توسط کشور شده توسط کشور مبدأ و یا سیاستروادید خروج تحمیل

مقصد، مهاجرت کند. این فرض نیز وجود دارد که تنها افرادی که بیش از سطح 

( دارند )فرار مغزها(. 𝜋ستند شانس مهاجرت)( را دارا هγمشخصی سرمایه انسانی)

شود که اقتصاد دارای بیش از یک سطح پایدار تحصیلی است، زیرا فرض می چنینهم

ی انسانی پدیده فرار مغزها وضعیتی است که افراد در کشور مبدأ سطح مختلف سرمایه

برای مهاجرت عنوان وضعیتی که فقط یک فرصت را دارا هستند. پدیده فرار مغزها را به

(، در γ>2ی انسانی باشد)وجود دارد. اگر فرد دارای سطح مشخصی از انباشت سرمایه

مهاجران متفاوت ی انسانی در میان مهاجران از غیرصورت توزیع سطوح سرمایهاین 

طور متوسط دارای سرمایه انسانی بیشتری نسبت خواهد بود. از آنجایی که مهاجران به

وری در کشور مبدأ را د، در این صورت فرار مغزها میانگین بهرهبه غیرمهاجران هستن
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ی انسانی نیز وجود دارد و دهد. اما اثرات مثبت فرار مغزها بر انباشت سرمایهکاهش می

 2اگر توزیع بلندمدت درآمد تغییر کند ممکن است غالب باشد، که این امکان در نمودار

 است. آمده

                                          

 
 اثر فرار مغزها  -2شکل 

 (8330منبع: مانتفورد)

اند. در ( با هم مقایسه شده( و عدم مهاجرت)دو وضعیت فرار مغزها) 2در نمودار 

( و در ی انسانی برای مواردی که مهاجرت مجاز نیست)واقع برنامه انباشت سرمایه

( ) γی انسانی بزرگتر یا برابر با ه مهاجرت برای عوامل با سطح سرمایهمواردی ک

 است.پذیر است، با هم مقایسه شدهامکان

وجود دارد.  ، ، سه نقطه تعادل  2شود در نمودارطور که ملاحظه میهمان

کند. بخش اول را به سه بخش تقسیم می خط  ی انسانی،وجود سطح آستانه سرمایه

باشد. این افراد می ی انسانی که برابر با برای افراد با کمترین سطوح سرمایه

گیرند و بنابراین ی انسانی نمیگذاری کافی برای تأمین سرمایهتصمیمی برای سرمایه

 هیچ فرصتی برای مهاجرت نخواهند داشت.
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باشد که سطح سرمایه انسانی ی انسانی میش دوم، برای افراد با سطوح بالای سرمایهبخ

( بیشتر است، و بنابراین فرصت برای مهاجرت γاین افراد از مقدار آستانه سرمایه انسانی)

ی خواهند داشت. بین این دو بخش، بخش دیگری وجود دارد که در آن افراد سرمایه

کنند تا از طریق ( را دارا هستند و بنابراین تلاش میγستانه)تر از سطح آانسانی پایین

، 2ی انسانی فرصتی برای مهاجرت پیدا کنند. در نمودارگذاری بیشتر در سرمایهسرمایه

رو برد. از اینرا از بین می ی انسانی پاییناثر فرار مغزها حالت پایدار انباشت سرمایه

قرار دارند، به حالت پایدار آموزش عالی تمایل دارند. بنابراین  افرادی که در کشور مبدأ

وری( تمام افرادی که در اقتصاد طور متوسط بهرهی انسانی) بهسطح متوسط سرمایه

مانند در بلندمدت افزایش خواهد یافت. اگر فرار مغزها وجود نداشته باشد، پس باقی می

کنند و افراد ی انسانی مهاجرت میاز سرمایهاز چندین دوره بیشتر افراد با سطح بالایی 

این ترتیب ارزش  مانند. بهبا سطح پایین سرمایه انسانی در اقتصاد کشور مبدأ باقی می

دهد. بنابراین از آنجایی که سرمایه انسانی وری متوسط را در بلندمدت کاهش میبهره

گفته شد فرار مغزها نیز طور که گذارد و همانتأثیر مثبت بر رشد اقتصادی برجای می

ی انسانی و به تبع آن سطح متوسط ممکن است باعث افزایش سطح متوسط سرمایه

تواند باعث افزایش نرخ توان نتیجه گرفت فرار مغزها میوری شود، در نهایت میبهره

 رشد اقتصادی در کشور مبدأ شود.

 پيشينه پژوهش -3

 مروري بر برخی از مطالعات خارجی -الف

تواند برای رشد اقتصاد مبداء مفید آیا فرار مغزها می» ی(، در مقاله8330د )مانتفور

ت تحلیلی نشان داد که وقتی مهاجرت قطعی نیس-با استفاده از روش توصیفی« باشد؟

چنین، وری متوسط و برابری در اقتصاد را افزایش دهد. همتواند بهرهفرار مغزها می

آمیز قطعی اتفاق زمانی که تصمیمات آموزشی درونی هستند و مهاجرت موفقیت

توسعه )کشورهای وری متوسط نیروی کارکشور درحالتواند بهرهافتد، فرار مغزها مینمی

 مبدا( را افزایش دهد.
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با « آموزش، رشد اقتصادی و فرار مغزها»در بررسی  ،(8333)8یپ ونگ و ی

د که فرار مغزها باعث آسیب به ندهنشان می زادرونهای همپوشان استفاده از مدل نسل

 شود.انسانی و کاهش نرخ رشد اقتصادی می یانباشت سرمایه

توسعه، کشور درحال 90های مقطعی (، با استفاده از داده2228)2بین و همکاران

انسانی و رشد اقتصادی کشور مبدأ را بررسی کردند.  یتشکیل سرمایه ربآثار مهاجرت 

و  9شده اثر مغزبینینشده است. اثر پیشبینیشده و اثر پیشبینیاین آثار شامل اثر پیش

های بالاتر خارجی، دلیل بازدهیاست که انتظارات مهاجرت، به ین مفهومبد

است که ناشی  ۴نشده اثر فراربینیدهد. اثر پیشزش را افزایش میگذاری در آموسرمایه

نشده بینیپیش براثرشده بینیاز جریان مهاجرت واقعی است. بنابراین زمانی که اثر پیش

یابد. نتایج این تحقیق حاکی از تحقق می« سودمندی فرار مغزها»مسلط شود، فرضیه 

، فرار مغزها شده باشدفراهمه مقدار کافی انسانی داخلی ب یآن است که اگر سرمایه

 تواند برای کشورهای مبدأ مفید باشد.می

مهاجرت مهارت دیدگان و رشد: آزمون و »ی(، در مقاله2220)۱گرویزاد و لول

کشور   32با استفاده از آمار  8332-2222ی در دوره« های فرار مغزهانظریه

مستقیم و غیرمستقیم مهاجرت مغزها بر  ، اثراتافتهیتوسعهتوسعه و کشورهای درحال

انسانی و  یرشد اقتصادی را بررسی کردند. براساس نتایج این مطالعه: اولًا، بین سرمایه

مهاجرت مغزها رابطه منفی وجود دارد. ثانیاً، اثر کلی فرار مغزها بر رشد اقتصادی منفی 

تقیم، پیامدهای خارجی است اما معناداری آن کم است که حاکی از این است که اثر مس

این  اگرچهکند، انسانی در اثر مهاجرت افراد ماهر را جبران می یمنفی کاهش سرمایه

 تواند تمام نتایج منفی مهاجرت نیروهای کار ماهر را جبران کند. نمی

                                                           
1 Wong & Yip 
2 Beine et al. 
3 Brain Effect  
4 Drain Effect  
5 Groizard and Llull 
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فرار مغزها، افزایش مغزها و رشد »ای با عنوان (، مقاله228۱)8و همکاران ها

و  یمهاجرت دائمکه  ندداد، نشان 8312-222۱دوره زمانی  برای« اقتصادی در چین

هر  تینها نام مدارس متوسطه دارد. دربر ثبت یتوجهقابلمثبت  ریمهاجرت موقت تأث

 شود.یمنجر می این کشور و موقت به رشد اقتصاد یدو مهاجرت دائم

گذاری مستقیم خارجی، سرمایه»ی با عنوان ا(، در مقاله228۱)2کوتاریدی

، با استفاده از روش «نوآوری و فرار مغزها در یونان: تبدیل تهدید به فرصت

برای کشور یونان نشان داد، با فرار مغزها  2221-228۴توصیفی، در بازه زمانی _تحلیلی

 شود.انسانی کشور تخریب می یسرمایه

اثر فرار مغزها بر توسعه اقتصادی »بررسی در  (،2281)9راجی و همکاران

، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در دوره زمانی «حال توسعهی درکشورها

در سه کشور اتیوپی، کنیا و نیجریه نشان دادند اولا: در صورت نبود  2280-8302

گذاری در بخش واقعی اقتصاد، رشد ای، کارآفرینی، مدیریتی و سرمایههای حرفهمهارت

بین فرار مغزها و رشد اقتصادی رابطه منفی شود. ثانیا: اقتصادی پایدار  حاصل نمی

کشورها همبستگی این وجود دارد. ثالثا: بین توسعه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در 

 مثبت وجود دارد.

و بیکاری  بر پدیده فرار   ثباتی سیاسیاثر بی»بررسی ( در 2281) ۴ام لیلا و فیاز

-2289های سری زمانی داده جمعی جوهانسن وبا تکنیک هم« مغزها  در پاکستان

و بیکاری  بر پدیده فرار مغزها اثر مثبت داشته و    ثباتی سیاسینشان دادند بی8312

 باعث کاهش رشد اقتصادی پاکستان شده است.   

 . مروري بر برخی از مطالعات داخلیب

ها بر بررسی و محاسبه اثر مهاجرت مغز»ای با عنوان(، در مقاله8913آبادی و پوران)شاه

با استفاده از سیستم « های مستقیم و غیرمستقیمرشد اقتصادی ایران از طریق کانال
                                                           

1 Ha and et al . 
2 Kottaridi 
3 Raji, et al 
4 Ume Laila and Fiaz 
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و با استفاده از آمار مهاجرت مغزها به  8993-8916زمان در دوره معادلات هم

 ،یانسان هیدر معادلات سرماکشورهای گروه هفت، نشان دادند که متغیر نرخ مهاجرت 

 .است یو رشد اقتصادی، منف یخارج میری مستقگذاهیسرما مثبت و در معادلات

اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی »ای در مقاله، (8932طیبی و همکاران )

طی توسعه کشور درحال 6 یاثر فرار مغزها بر رشد اقتصاد «کشورهای در حال توسعه

 یی، مورد بررسی قرارتابلو یهاداده افتیرهو با استفاده از روش  8338-222۴دوره 

انسانی  یفرار مغزها با کاهش انباشت سرمایهدهد که آمده نشان میدستدادند. نتایج به

 کند.یم مواجه یمبدأ را با کند یکشورها یرشد اقتصاد

تأثیر مهاجرت بر انباشت سرمایه  بررسی( در 8939رحمانی و مظاهری ماربری)

 2222تا  830۱های سال در فاصلهتوسعه  انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال

  .انداز مهاجرت اثری مثبت و معنادار بر انباشت سرمایه انسانی داردکه چشم ندددانشان 

 ود.شمورد تأکید قرار گرفته تأیید می لذا مکانیسم انگیزش که در ادبیات جدید

 چنین خود مهاجرت بالفعل نیز در هر دوره اثر منفی بر انباشت سرمایه انسانی دارد.هم

مجموع برآیند اثرات چشم انداز مهاجرت )اثر انگیزشی مثبت( و  ،با توجه به آزمون والد

کنند. انسانی کشور مبدأ همدیگر را خنثی میخود مهاجرت)اثر منفی( بر انباشت سرمایه

نتایج پژوهش  .دیددر مرحله بعد اثر مهاجرت افراد متخصص بر رشد اقتصادی بررسی گر

 .رت فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشور مبدأ منفی استنشان داد که اثر مهاج

برندگان و بازندگان فرارمغزها »ای با عنوان ( در مقاله8936عسگری و همکاران)

اثر فرار مغزها بر انباشت « ی انسانیی خاورمیانه با تأکید بر سرمایهدر کشورهای منطقه

و با  2282تا  8338ای هسرمایه نسانی را در کشورهای منطقه خاورمیانه طی سال

های تابلویی مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داد که  داده استفاده از روش

 فرار مغزها اثر مثبت بر انباشت سرمایه انسانی کشورهای مورد بررسی داشته است. 

، اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال در مطالعات ذکر شده

از مطالعات  نظیر  رخیهای خاورمیانه و ایران مورد بررسی قرار گرفت که بتوسعه، کشور
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( به 2281(، ام لیلا و فیاز)8913آبادی و پوران)(، شاه8939رحمانی و مظاهری ماربری)

( 228۱و همکاران) (، ها8330نظیر مانتفورد ) در برخیاثر منفی فرار مغزها بر رشد و 

بت فرار مغزها بر رشد اقتصادی تأکید کردند. در ( به اثر مث2228بین و همکاران )

کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا  ازپژوهش حاضر هدف بررسی اثر فرار مغزها 

رو است. از اینبر رشد اقتصادی کشورهای مهاجرفرست  OECDبه مقصد کشورهای 

 شود.زا، مدل تحقیق ارائه میدر ادامه، با استفاده از مدل رشد درون

 . ارائه مدل -2

ای برای بررسی اثر فرار مغزها بر رشد تولید ناخالص داخلی، با استفاده از ساختار پایه

عسگری و  (،228۱)8و همکاران الگوهای رشد درونزا و به استناد کار تحقیقی ها

 زیر در نظر گرفته شد. صورتبهمدل تحقیق  (8936همکاران)
 

 = + + +   +   +    (1) 

 از: اندعبارتاین مدل متغیرها     

را نشان  tدر سال  i( کشور 2282رشد تولید ناخالص داخلی واقعی)به قیمت ثابت   

که  است tدر سال  iلگاریتم مهاجرت بر اساس ملیت کشور  LOG2)(دهد. می

رود که اثر و انتظار می شده استاستفادهگیری فرار مغزها عنوان شاخصی برای اندازهبه

رشد تشکیل سرمایه 9منفی و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشد. 

)متغیر جانشین برای موجودی t در سال iکشور  GDPاز ناخالص به صورت درصدی 

داری بر رشد تولید ناخالص داخلی رود اثر مثبت و معنیکه انتظار می است( ۴سرمایه

                                                           
8 Ha and et al . 
2 Inflows of foreign population by nationality 
9 Gross capital formation(% of GDP) 

خلی بعنوان یک متغیر جانشین بدلیل عدم وجود آمار موجودی سرمایه از متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دا ۴

 استفاده شده است.
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نیروی کار به صورت درصدی از کل جمعیت  نرخ رشد مشارکت 8داشته باشد. 

داری بر رشد مثبت و معنی رود اثرکه انتظار می استt در سال  iسال کشور  8۱بالای 

درجه بازبودن اقتصاد به صورت درصدی از  تولید ناخالص داخلی داشته باشد. 

GDP  کشورi  در سال tداری بر رشد تولید رود اثر مثبت و معنیکه انتظار می است

دولت دولت )مخارج مصرفی نهایی  رشد اندازه ناخالص داخلی داشته باشد. 

که اثر آن بر رشد تولید ناخالص  استt در سال  i( کشور GDPدرصدی از  صورتبه

ای از پایگاه بانک جهانی های مربوط به متغیرها به روش کتابخانهداخلی مبهم است. داده

های مربوط به مهاجرت بر اساس ملیت از سایت سازمان همکاری و توسعه و داده

کشور منتخب 80است. کشورهای مورد مطالعه، شده ( گردآوریOECDاقتصادی )

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا )الجزایر، بحرین، مصر، ایران، فلسطین اشغالی، عراق، 

اردن، کویت، لیبی، لبنان، مراکش، عمان، قطر،عربستان، تونس، یمن، امارات( با توجه به 

 اند.انتخاب شده 2286تا  2222ها برای دسترسی به داده

 هاوصيف داده. ت2

 . رشد توليد ناخالص داخلی

تا  2222( رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای مورد بررسی در بازه زمانی 8) در جدول

هایی که با رشد اقتصادی منفی همراه رغم وجود سالایران علی .2شد آورده 2286

ایران در بین است. درصد بوده  6۱/9ساله  80ی است میانگین رشد آن در این بازهبوده

است و ترین میانگین نرخ رشد دوره را داشتهکشور مورد بررسی بعد از یمن پایین 80

 .استها و در میانگین دوره بالاترین نرخ رشد را دارا بودهقطر در بیشتر سال

 

                                                           
8 Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+) ((modeled ILO 

estimate) 
 ها خودداری شد.به دلیل محدودیت صفحات از نگارش برخی سال2 



 MENA .........        229در منطقه  يرشد اقتصاد برفرار مغزها  اثر

 

 2222. رشد توليد ناخالص داخلی کشورهاي منتخب خاورميانه و شمال آفریقا 9جدول

 2292تا 

 سال

 کشور
2222 2222 2292 2299 2292 2293 2292 2292 2016 

ميانگين 

 دوره

 60/9 92/9 06/9 3/79 2/77 3/37 2/89 3/63 5/91 3/82 الجزایر

 06/۴ ۴0/9 16/2 4/35 5/42 3/73 1/98 4/33 6/77 5/30 بحرین

 22/۴ 9۱/۴ 90/۴ 2/92 2/19 2/22 1/78 5/15 4/48 5/37 مصر

16/۱ ایران  3/19 5/80 2/65 -7/44 -0/19 4/60 92/8- ۴2/89 6۱/9 

 فلسطين

 اشغالی
8/17 4/13 5/22 4/66 1/94 4/11 3/41 2/9 28/۴ ۱2/9 

 11/۱ ۱0/89 12/۴ 0/70 7/60 13/94 7/55 6/40 4/40 1/41 عراق

 11/۴ 22/2 93/2 3/10 2/83 2/65 2/59 2/31 8/15 4/25 اردن

 93/۴ 39/2 ۱3/2 0/50 1/15 6/63 9/63 2/37- 10/08 4/69 کویت

 6۴/9 -12/2 -16/1 24/0- 13/6- 123/14 62/1- 5/02 11/87 3/68 ليبی

 86/۴ 68/8 12/2 2/00 2/64 2/80 0/92 8/04 2/73 1/34 لبنان

 20/۴ 89/8 ۱۱/۴ 2/67 4/54 3/01 5/25 3/82 3/29 1/91 مراکش

 06/9 31/۴ 0۴/۴ 2/75 4/37 9/33 1/11- 4/80 2/49 5/40 عمان

 ۴۴/82 89/2 ۱۱/9 3/98 4/41 4/69 13/38 19/59 7/49 .. قطر

 33/9 60/8 88/۴ 3/65 2/70 5/41 10/00 5/04 5/57 5/63 عربستان

 90/9 26/8 8۱/8 2/97 2/88 4/00 1/92- 3/51 3/49 4/71 تونس

 -۴۴/2 -62/89 -8۱/90 0/19- 4/82 2/39 12/7- 7/70 5/59 6/18 یمن

 60/۴ 33/2 26/۱ 4/40 5/05 4/48 6/93 1/60 4/86 10/85 امارات

 مأخذ: بانک جهانی               

 . فرار مغزها

که فرار مغزها صرفا به مفهوم مهاجرت پزشک، مهندس، متخصصین با توجه به این 

های متفاوت علوم نیست بلکه مهاجرت بخشی از جمعیت یک کشور است که رشته

(، در این پژوهش M. Beine et al., 2001سوادی بیش از میانگین جامعه خود دارند)

های مهاجرت بر اساس ملیت از کشورهای منطقه خاورمیانه با توجه به کامل بودن داده
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 شده عنوان شاخص فرار مغزها استفاده، از این متغیر به OECDو شمال آفریقا به 

  .است

در این د. ارائه گردی 2در جدول  OECDآمار مربوط به مهاجرت ایران به مقصد      

است و ها صورت گرفته ارائه شدهجدول صرفا کشورهایی که بیشترین مهاجرت به آن

طبق این جدول، ایران بیشترین مهاجرت سایر کشورهای مقصد مهاجران حذف شدند. 

با است. بیشترین مهاجرت نیز به کشور امریکا بودهدر مجموع و  داشته 2286را در سال 

 OECDایرانی کشور خود را به مقصد   913328توسط سالانه ، به طور متوجه به آمار

 ترک نمودند.

 مهاجرت براساس مليت کشور ایران - 2جدول 
 

 سال

 کشور

2222 2229 2222 2223 2222 2222 

 درصد نفر درصد نفر درصد نفر درصد نفر درصد نفر درصد نفر

 93/9 310 01/2 068 83/9 012 11/8 692 0/2 1۴0 0/2 101 استراليا

 ۱۱/9 8299 61/9 8221 02/۴ 88۱2 28/9 8220 91/9 8262 02/0 2۴66 اتریش

 26/22 ۱190 83/29 69۴1 2۱/2۴ ۱381 ۱1/29 0113 90/81 ۱0۴6 ۱3/80 ۱680 کانادا

 6/88 9900 ۴8/8۱ ۴283 ۱۱/22 ۱280 2۴/81 682۱ ۱۴/28 60۴2 21/2۴ 00۱9 آلمان

 6۱/9 8269 93/۱ 8۴00 86/۴ 8286 21/۴ 896۱ 8۱/۴ 8928 ۴6/9 8826 سوئد

82۴9 62/23 0292 0۴/91 82362 99/99 82۴2۱ ۱1/26 1۴10 ایالات ...

۴ 

82/91 89110 02/۴0 

 29095 27367 24404 33453 31278 31919 کل

 سال

 کشور

2222 2222 2222 2229 2292 2299 

 درصد نفر درصد نفر درصد نفر درصد نفر درصد نفر درصد نفر

 0۱/۱ 2۱۱3 ۴۴/۴ 8192 62/۴ 22۴8 ۱۴/9 88۱9 ۴1/9 300 1/2 398 استراليا

 29/9 89۴3 3۴/9 8620 2۴/۴ 8102 22/۱ 8028 89/0 222۴ ۱8/6 2868 اتریش

 12/86 0۴03 89/81 0۴00 38/8۴ 6۱12 13/83 6۴0۴ 1۴/2۴ 630۴ ۱6/22 0۴12 کانادا

 8۴/86 080۱ 18/89 ۱63۱ 3۱/1 93۱8 82 92۱0 90/3 2692 ۱3/1 21۱8 آلمان

                                                           
ل جمع کل مهاجرت در هرسال تقسیم بر تعداد توسط نویسندگان با توجه به آمار جدول و با استفاده از فرمو 8

 سال ها بدست آورده شد.
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 10/۴ 2861 1۴/6 2122 ۴0/۱ 2۴86 ۴2/۱ 8066 21/۱ 8۴20 2۱/6 2221 سوئد

 ۱/۴ 2222 - - 26/3 ۴222 - - - - - - انگلستان

8۴81 2۴/۴2 81۱۱9 ۱6/۴2 891۱2 26/90 82۴62 26/۴2 893۴0 ایالات ...

2 

۴/9۴ 8۴122 22/92 

 22222 29222 22922 32223 22223 33923 کل

 سال

 کشور

2292 2293 2292 2292 2292 

 درصد نفر درصد نفر درصد نفر درصد نفر درصد نفر

 62/۴ 201۱ 0/6 939۱ 00/0 2639 ۴۱/6 9261 00/6 922۴ استراليا

 06/0 ۴601 36/0 ۴609 8۱/۱ 2682 ۴۱/۱ 2۱3۱ 93/۱ 2۴23 اتریش

 06/82 6۴1۱ 11/83 88661 82/99 86002 0۴/29 88211 16/86 0۱2۱ کانادا

 81/91 2928۱ 21/23 80810 26/8۴ 0822 9۱/80 12۱2 ۴/81 128۱ نآلما

 20/9 81۱8 ۱۱/8 382 61/8 1۱9 ۴6/8 63۱ 93/8 62۴ هلند

 12/2 8022 20/2 899۴ ۴۴/9 80۴۴ 81/۴ 8311 02/۴ 2888 سوئد

 26/22 89231 9۴/22 8988۴ 39/22 8868۱ 2۱/20 82169 39/21 82386 ایالات ...

 22222 22299 22232 22222 22239 کل

 

 منبع: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و محاسبات تحقیق  

 مقصد طبق محاسبات، متوسط سالانه ترک وطن از کشورهای تونس، یمن و امارات به

OECD است.نفر بوده 206۱نفر و  ۴232نفر،  28222به ترتیب 

 . برآورد الگو و ارائه نتایج2

شود. در ر یک الگوی رگرسیون به نتایج کاذب منجر میفاده از متغیرهای نامانا دتاس

صورت، نتایج الگو قابل اطمینان نیست. بنابراین، ابتدا مانایی متغیرها بررسی شد که این

شین  -پسران -چو و ایم -ارائه گردید. بر اساس معیارهای لوین 9نتایج آن در جدول 

( در سطح مانا می باشند. برای تمام متغیرهای مورد استفاده )جز نرخ رشد نیروی کار

های سری های تابلویی همانند دادهاطمینان از عدم بروز رگرسیون کاذب برای داده

زمانی لازم است همگرایی مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه جهت این بررسی از 

 آمده است. ۴که نتایج ان در جدول  استفاده شده است 8آزمون  کائو

                                                           
1 Kao 
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 زمون مانایی متغيرهاي مدل. نتایج آ3جدول

 آزمون

 

 متغير

Levin, Lin & 
Chu t(LLC) 

Im, Pesaran and 
Shin(IPS) 

با عرض از مبدا و 

 روند

 با عرض از مبدا و روند

 احتمال آماره احتمال آماره

 Y 6۱/2- 229/2 92/2- 28/2 رشد توليد ناخالص داخلی واقعی

 LBD 3/۴- 222/2 01/2- 222/2 لگاریتم فرار مغز ها

 KG 22/9- 222/2 2۴/2- 22/2 رشد سرمایه

 LG 23/8- 89/2 2۱/8- 8۴/2 رشد نيروي کار

 GSG 86/1- 222/2 2/۱- 222/2 رشد ا ندازه دولت

 OPEN  92/6- 222/2 6۴2- 22۴/2 درجه بازي

 های تحقیقمنبع: یافته                                     

 

 عی کائو  براي متغيرهاي مدل. نتایج آزمون همجم2جدول

  مقدار آماره احتمال

222/2 33/0- ADF 

 های تحقیقمنبع: یافته                             

بیانگر عدم وجود همگرایی بین متغیرهای مدل که فرضیه صفر این آزمون با توجه به 

 نتیجهشود و در رد میفرضیه صفر به دست آمده  probبا توجه به مقدار  و است

 همگرایی بین متغیرهای مدل وجود دارد.

ود که آیا عرض از مبدا مقاطع شها، ابتدا باید مشخص به دلیل ترکیبی بودن داده     

 عبارت دیگر آیا الگو در حالت تلفیقی برآورد شود یاهب .مختلف یکسان هستند یا متفاوت

چنین برای هم .است شدهلیمر  استفاده  F که برای تشخیص آن از آزمونتابلویی 

 ۱در جدول هاشد که نتایج آن ستفادهآزمون هاسمن ااز  ،تشخیص اثرات ثابت یا تصادفی

 . شده استآورده 
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 لیمر و هاسمن Fهای .نتایج حاصل از آزمون۱جدول

 احتمال درجه آزادي مقدار آماره آماره

F 96/2 2۴/86 222/2 

 
۱6/82 ۱ 22/2 

 های تحقیقمنبع: یافته                          

ها از نوع تابلویی و روش مناسب اثرات ثابت است. نتایج ه، داد(۱مطابق جدول)    

 .شده است( ارائه 6در جدول)مدل با روش اثرات ثابت حاصل از برآورد 

 . نتایج حاصل از برآورد الگوي اثر ثابت2جدول

 متغير وابسته: رشد توليد ناخالص داخلی واقعی

 احتمال tآماره  ضرایب يرهانام متغ

 2292/2 -3۴/2 -212/8 (فرار مغزهامهاجرت نیروی کار )لگاریتم 

 226/2 22/2 220/2 رشد موجودی سرمایه  

 22۴/2 1۱/2 ۴2۴/2 نیروی کار رشد

 222/2 -61/۴ -/23 اندازه دولترشد 

 22۴/2 11/2 22۱/2 درجه بازبودن اقتصاد

 2222/2 ۱2/9 ۱2/88 عرض از مبدا

 23/2 
F statistic 12/۴ 

F statistic prob 2222/2 
Durbin- Watson 

stat 
02/8 

 های تحقیقمنبع: یافته                         

فرار  شاخصی برای) طبق نتایج حاصل از برآورد مدل، لگاریتم مهاجرت نیروی کار      

د ناخالص داخلی در کشورهای ملیت اثری منفی و معنادار بر رشد تولی بر اساسمغزها( 

.  با توجه به ضریب داشته است 2222-2286مهاجر فرست مورد بررسی در دوره زمانی 

درصد افزایش در مهاجرت نیروی کار  8رود که با منفی و معنادار این متغیر، انتظار می

طور متوسط )افزایش فرار مغزها( با فرض ثبات سایر متغیرها، نرخ رشد اقتصادی به

این نتیجه با نتایج مطالعات  نظیر رحمانی و می یابد. درصد کاهش  21/8دود ح
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ام لیلا و  (2220گرویزاد و لول ) (،8913آبادی و پوران)(، شاه8939مظاهری ماربری)

 ( همخوانی دارد.2281فیاز)

ضریب مثبت و معنادار متغیر رشد نسبت تشکیل سرمایه ناخالص داخلی به رشد تولید 

)جانشینی برای  درصد افزایش در رشد این متغیر 8خلی، نشان می دهد با ناخالص دا

 دهد. درصد افزایش  220/2 اندازهبهموجودی سرمایه(، رشد تولید ناخالص داخلی 

کند که بین مشارکت نیروی کار و رشد تولید ضریب نرخ رشد نیروی کار بیان می     

درصد افزایش در نرخ رشد  8 کهیطوربهناخالص داخلی رابطه مثبت وجود دارد، 

درصد رشد اقتصادی را در  ۴2۴/2مشارکت نیروی کار با فرض ثبات سایر شرایط، 

 دهد. کشورهای منتخب افزایش می

ارتباط مثبت و معنادار درجه بازی اقتصاد و رشد تولید ناخالص داخلی بیانگر آن      

با فرض ثبات سایر شرایط به طور  درصد افزایش در درجه بازبودن اقتصاد 8است  که با 

درصد افزایش یابد. ضریب  22۱/2متوسط رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا 

کند که بین اندازه دولت و رشد تولید ناخالص داخلی رابطه منفی اندازه دولت بیان می

 درصد افزایش در رشد اندازه دولت با فرض ثبات سایر شرایط، 8 کهیطوربهوجود دارد، 

دهد.و این بیانگر درصد رشد اقتصادی را در کشورهای منتخب کاهش می 23/2

 ناکارآمدی اندازه دولت در این کشور ها می باشد.

 گيرينتيجه-2

مهاجرت از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه  رشدروبهبا توجه به شمار   

جرت فرست داشته باشد تواند برای کشورهای مهایافته و اهمیتی که این مهاجرت می

در این تحقیق به بررسی اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب خاورمیانه 

که پدیده است. جدا از اینتوجه شده OECDو شمال افریقا به سوی کشورهای 

نامبارک مهاجرت خود معلول مسائل سیاسی، اقتصادی و بازارکار کشورهای مبداء و 

 کردگان است. ویژه تحصیلقصد به مهاجران بهژه کشورهای میتوجه و
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در این مطالعه دو دیدگاه سنتی و جدید مورد بررسی قرار گرفت که دیدگاه سنتی     

اثر منفی فرارمغزها بر رشد اقتصادی کشور مبدأ و در دیدگاه جدید اثر مثبت فرار 

 مغزها بر رشد اقتصادی کشور مبدأ مورد تأکید قرار گرفته است.

در ابتدا با ارائه جدولی تلاش گردید تا نمایی از  ،با توجه به اهمیت مهاجرت در ایران     

که مشخص شد، ایران بیشترین مهاجرت  روند مهاجرت  به  کشورهای هدف ارائه شود 

است و به طور و بیشترین مهاجرت نیز به کشور امریکا بوده داشته 2286را در سال 

در مرحله  ترک نمودند. OECDکشور خود را به مقصد ایرانی  91332متوسط سالانه 

های تابلویی، الگوی و روش داده 2286تا  2222ی زمانی های بازهبا استفاده دادهبعد، 

دهد که تمام ضرایب از از برآورد الگو نشان می آمدهدستبهتحقیق برآورد گردید. نتایج 

متغیر آماری نیز معنادار هستند.  اظلح ازهای سازگار با نظریه برخوردار بوده و علامت

چنین، هم. داشته استفرار مغزها اثر منفی و معنادار بر رشداقتصادی اصلی مورد بررسی 

بر اثر منفی رشداندازه دولت و نرخ رشد موجودی سرمایه، نرخ رشد نیروی کار اثر مثبت 

 اند. ی مورد بررسی داشتهرشد اقتصادی کشورهای منتخب دردوره

رود که رشد اقتصادی انتظار می اهمیت مهاجرت نیروی کار) فرار مغزها( درجه به با تو

کارهایی برای داخلی نیستند راه ویژه آنانی که درگیر جنگگیران این کشورها بهتصمیم

ارائه دهند. به عبارتی باید به شرایط اقتصادی،  روند مهاجرتجلوگیری و کاهش 

نیت شغلی توجه کامل به عمل آورند، زیرا در غیر موقعیت اجتماعی و احساس عدم ام

این صورت بخشی از افراد متخصص و ماهر به نیروی انسانی ماهر خارج از کشور 

است در زمان ها هزینه و وقت صرف شدهپیوندند. این نیروها که برای پرورش آنمی

رود که که انتظار میشوند. ضمن آنبازدهی به موتور رشد دیگر کشورها تبدیل می

چنین تعرفه بر های حمایت از صادرات و همجهت افزایش رشد اقتصادی، سیاست

 واردات را اتخاذ نمایند.
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