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تأثیر متغیرهای نهادی بر فرار مغزها در کشورهای درحال توسعه
))MENA( مطالعه موردی کشورهای منطقه منا(

بودن پیشرو در متخصص انسانی نیروی كه اهمیتی وجود با مقدمه: 
اقتصادیككشوردارد،آمارنشاندهندهخروجحجموسیعیازاندیشمندان
حوزههایمختلفعلوماستكهبهدالیلیاقامتدركشورهایتوسعهیافته
معرف مغزها فرار واقع، در میدهند. ترجیح خود كشور در ماندن بر را
جریانسرمایهانسانیاستكهدرآنانتقالمهارتهاصورتمیگیرد.لذادر
تأثیرمتغیرهاینهادیبرفرارمغزهادركشورهای اینپژوهشبهبررسی

درحالتوسعهخواهیمپرداخت.

كشورهای عنوان به منا منطقه كشورهای مهاجرت دادههای روش: 
سالهای طی مهاجرپذیر كشور عنوان به نیز آمریكا كشور و مهاجرفرست
2018-2002مورداستفادهقرارگرفتهوآمارمهاجرتبراساسملیتازبانك
مورداستفاده نرمافزار است. شده مهاجرتجمعآوری بینالمللی اطالعات

Eviews10وروشاقتصادسنجی،روشگشتاورهایتعمیمیافتهاست.

بیان آزادی و دولت اثربخشی مغزها، فرار اول وقفه لگاریتم یافته ها: 
كنترل اقتصادی، رشد قانون، حاكمیت و داشته مغزها فرار بر مثبت اثری
داشته نخبگان مهاجرت و مغزها فرار بر منفی اثری قانون كیفیت و فساد
آزمون از ابزارها ماتریس بودن معتبر بررسی برای مدل تخمین در است.
سارگاناستفادهشدهاست.همچنینآزمونآرالنو-باندحاكیازعدموجود

خودهمبستگیمراتبباالتردرجزءخطایمدلدارد.

و اقتصادی رشد فساد، كنترل قانون، حاكمیت تأثیر به توجه با بحث: 
كیفیتقوانینبركاهشمهاجرتنخبگان،اصالحاتنهادیالزمبرایبهبود
تضمینحقوقمالكیت،الزامبهقراردادها،امنیتاجتماعیوارتقایشفافیت

درحوزهفعالیتهایاقتصادیپیشنهادمیشود.
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Introduction: Despite the importance of specialized man 
power in leading a country’s economy, statistics show 
the departure of a large number of scholars in various 
fields of science who for some reason prefer living in 
developed countries to staying in their own country. In 
fact, brain drain represents the flow of human capital in 
which skills are transferred. Therefore, in this study, we 
will examine the effect of institutional variables on brain 
drain in developing countries.
Method: The immigration data of the countries of the 
MENA region are selected as immigrant sending coun 
tries and the United States is selected as an immigrant 
country during the years 2002 2018, and were used and 
the migration statistics based on nationality from the In 
ternational Migration Database has also been collected. 
The software used is Eviews10 and the econometric 
method is the Generalized Method of Moment.
Findings: The logarithm of the first lag of brain drain, 
government effectiveness and freedom of expression had 
a positive effect on brain drain and the rule of law, eco 
nomic growth, corruption control and the quality of law 
were found to have a negative effect on brain drain and 
elite migration. Also, the Arelano-Band test confirms the 
absence of much higher autocorrelation in the model er 
ror component.
Discussion: Considering the impact of the rule of law, 
control of corruption, economic growth, and the qual 
ity of laws on reducing elite immigration, the necessary 
institutional reforms to improve property rights, contrac 
tualization, social security and transparency in the field 
of economic activities is suggested. 

1  Ali Moftakhari 
Ph.D. Student in Economics, 
Faculty of Economics and 
Administrative Sciences, 
Lorestan University, 
Khorramabad, Iran.

2  Mohammed Jafari 
Ph.D. in Economics , 
Faculty of Economics and 
Administrative Sciences, 
Lorestan University, 
Khorramabad, Iran. 
(Corresponding Author) 
<mohjafari@gmail.com>

3  Esmaiel Abounoori 
Ph.D. in Economics, Faculty 
of Economics, Management 
and Administrative Sciences, 
Semnan University, Semnan, 
Iran. 

4  younes Nademi 
Ph.D. in Economics, Faculty 
of Humanities, Ayatollah 
Boroujerdi University, 
Boroujerd, Iran.

The Effect of Institutional Variables on Brain Drain in 
Developing Countries: A case Study of the Countries of 

the MENA Region

Keywords:
Brain Drain, Institutional 
variables, Developing 
countries, Data Panel 
Model

Received: 2021/01/17
Accepted: 2022/01/09

https://orcid.org/0000-0002-6707-3752
https://orcid.org/0000-0001-5237-0941
https://orcid.org/0000-0003-4168-7163
https://orcid.org/0000-0003-0557-0347


تأثیرمتغیرهاینهادیبرفرارمغزهادرکشورهایدرحالتوسعه
The Effect of Institutional Variables on Brain Drain in Developing Countries...

309      

فصلنامة علميـ  پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و یکم، زمستان 1400، شماره 83

Social Welfare Quarterly, Vol 21, Winter 2021, No 83

Extended Abstract
Introduction: Elite migration is an unbalanced relationship being developed be 
tween developed industrialized and less developed countries, during which skilled 
manpower is transferred from less developed countries to more advanced industri 
alized countries. It will bring huge profits for the developed counreioes and losses 
to underdeveloped countries. What is certain is that the outflow of human capital 
is a wake up call for countries in transition, as it not only confronts such countries 
with a shortage of skilled manpower that is very difficult to compensate for, but 
also their dependence on other countries. The industry is becoming larger. Despite 
the importance of specialized manpower in leading a country’s economy, statis 
tics show the departure of a large number of scholars in various fields of science 
who for some reason prefer staying in developed countries to staying in their own 
country. This phenomenon, known as brain drain, means the transfer of national 
reserves and capital abroad and the loss of more development opportunities. Brain 
drain is the international migration of highly skilled and educated people such as 
doctors, engineers, and specialists from low-income countries to affluent coun 
tries. In fact, brain drain represents the flow of human capital in which skills are 
transferred. In this study, the effect of institutional variables on brain drain in the 
countries of MENA region during the years 2002-2018 was investigated.
Method: The methodology of this research is econometric methodology, which is 
based on analytical-applied method. The econometric method used is the General 
ized Method of Moment (GMM). In this study, the countries of MENA region as 
countries of origin or emigration (these countries despite the abundance of natural 
resources have a significant gap in terms of development indicators, especially 
indicators of knowledge-based economy and competitiveness in exporting goods 
with superior technology (These countries also have a significant immigrant popu 
lation in the United States) and the United States as a destination or immigrant 
country (which has one of the largest Economic systems in the world and has been 
the largest immigrant country) has been selected. In fact, it can be summarized 
that the generalized torque method is one of the appropriate estimation methods 
in panel data, so that this method considers the effects of dynamic adjustment of 
the dependent variable. Applying the GMM method to dynamic panel data has ad 



      310      310

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و یکم، پاییز 1400، شماره 82

Social Welfare Quarterly, Vol 21, Autumn 2021, No 82

      310

vantages such as taking into account individual heterogeneity and more informa 
tion, eliminating biases in cross-sectional regressions, resulting in more accurate, 
higher-performance, and less alignment estimates in GMM. Estimated models by 
GMM method correctly calculate the possibility of sustainability and allow us 
to consider the problems of migration fit in the field of this research. In general, 
the dynamic GMM method is more appropriate than other methods for at least 
three reasons: In this method, endogenous variables can also be used. One way to 
control the endogenousness of variables is to use a tool variable. An instrument 
will have the necessary power when it is highly correlated with the variable under 
consideration, while it is not correlated with the error components. However, it is 
very difficult to find such a tool. One of the advantages of the GMM method is 
that it allows the interruption of these variables to be used as appropriate tools for 
endogenous control. The second advantage of this method is that the dynamics of 
the studied variable can be considered in the model and the third advantage is that 
this method can be used in all time series, cross-sectional and panel data.
Findings: Based on the findings of the study and the results of model estimation, 
each of the institutional variables has a different effect on brain drain from devel 
oping societies, some of which reduce and some of which intensify elite migration. 
The first lag of brain drain, government effectiveness and freedom of expression 
have a positive effect on brain drain from developing countries (countries of ori 
gin) to the U.S (destination country) and the rule of law, economic growth, corrup 
tion control, and the quality of law have a negative effect on brain drain and elite 
migration. Sargan test was used to estimate the validity of the instrument matrix 
in the model. Sargan test for validation of instrumental variables shows that there 
is no correlation between instrumental variables and the error term of the model, 
so the instrumental variables used in the model are valid. Also, the Arelano-Band 
autocorrelation test confirms the model dynamics and the absence of much higher 
autocorrelation in the model error component.
Discussion: Human resources are one of the factors that play an important role 
in the economic growth and development of any society. Expert and elite man 
power is one of the assets of a country and as the most important competitive 
advantage and the rarest resource in today’s knowledge-based economy. Although 
skilled manpower has a significant impact on the forward movement of a country’s 
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economy, statistics show the departure of a large number of elites and scholars in 
various fields of science, who for some reason prefer living in developed countries 
to staying in their own country. The issue of brain drain and elite migration is not a 
new issue, but a phenomenon that has long been seen in various and dramatic ways 
in developing countries. Some studies have addressed the positive side and some 
the negative side. Based on the research results, it is recommended that decision 
makers in developing countries pay more attention in implementing their policies 
and legislation and defending the support plans of elites and entrepreneurs and 
creating a platform for growth and development for the country’s elites based on a 
meritocracy and merit-oriented system. Also, considering the impact of the rule of 
law, control of corruption, economic growth and the quality of laws on reducing 
elite immigration, the necessary institutional reforms to improve property rights, 
contractualization, social security, competition, transparency and quality of law in 
the field of economic activities is suggested. Therefore, countries should prepare 
comprehensive programs to create a dynamic and active environment for human 
resources and provide the ground for creativity and innovation for the elites to 
prevent them from leaving their country. In order to reduce brain drain from these 
countries, creating a strong incentive to retain professionals and elites in their 
countries and prevent the widespread migration of human resources is the most 
important and effective long-term policy in developing countries.
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مقدمه
مهاجرتنخبگانرابطهاینامتعادلاستكهبینكشورهایصنعتیپیشرفتهوكشورهای
كشورهای از ماهر و متخصص انسانی نیروی آن طی و میگیرد توسعهیافتهشكل كمتر
برای اینفرآیند منتقلمیشود.درنتیجه بهكشورهایصنعتیپیشرفتهتر كمترتوسعهیافته
كشورهایصنعتی،سودوبرایكشورهایتوسعهنیافتهزیانهنگفتیبههمراهخواهدداشت.
آنچهمسلماستاینكهخروجسرمایهانسانیزنگخطریبرایكشورهایدرحالگذار
بهحسابمیآید،زیرانهتنهااینكشورهاراباتنگناینیرویانسانیماهرروبهرومیكند
نیزبهكشورهایصنعتی اینكشورهارا بلكهوابستگی كهجبرانآنبسیارمشكلاست،

روزافزونترمیكند)شاهآبادیوهمكاران،2018(.
بهعنوانمثالسازمانبهداشتجهانیتخمینزدهاستكهبهدلیلمهاجرتپزشكانبه
كشورهایتوسعهیافتهكمبودی2/8میلیوننفریازپزشكاندركشورهایدرحالتوسعهبه
وجودخواهدآمد.باعرضهناكافیپزشكدركشورهایبادرآمدكمومتوسط،بایدشاهد
عواقباقتصادیناگواركهشاملافزایشمرگومیرخواهدبود،باشیم)سالوجاوهمكاران1،
2019(.بهایننكتهبایدتوجهكردكهبهبودوضعیترفاهیخانوادهافرادمهاجر)نخبگان(،

دركشورمهاجرپذیرازنظراقتصادی-اجتماعیازاهمیتویژهایبرخورداراست.
عللزمینهایمهاجرتدركشورهایدرحالتوسعه،درآمدناكافی،فقرونبودیاكمبود
پوششبیمهایمناسبدربرابرشوكهایاقتصادیاست.ازطرفیخدماتاجتماعی،حقوق
بازنشستگی،بیمهوبازارهایمالیاغلبناكافییاتوسعهنیافتههستند)پیشكوفسكی2020،2(.
یكیازرهیافتهایافزایشثروتوتوسعهاقتصادیكشورهایدرحالتوسعهوتقویت
آن متعاقب و انسانی سرمایه در سرمایهگذاری بینالملل، عرصه در آنها اقتصادی قدرت

1. Saloja et al.
2. Pieńkowski
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انباشتسرمایهانسانیاست.باوجوداهمیتیكهنیرویانسانیمتخصصدرپیشروبودن
حوزههای اندیشمندان از وسیعی حجم خروج نشاندهنده آمار دارد، كشور یك اقتصاد
دركشورهای اقامت دالیلی به كه است قبیل این از و پزشكان مهندسان، علوم، مختلف
توسعهیافتهرابرماندندركشورخودترجیحمیدهند.اینپدیدهكهازآنباعنوانفرار
مغزهایادمیشود،بهمعنایانتقالذخایروسرمایههایملیبهخارجازكشوروازدست

رفتنفرصتهایتوسعهبیشتراست)حریوهمكاران،2015(.
درمطالعاتمهاجرتنخبگان،گاهیازواژهفرارمغزهااستفادهمیشودكهاینكلمه
سرمایههای فرار مغزها، فرار یا نخبگان مهاجرت میكند. تداعی ذهن در را اجبار نوعی
انسانیاستكهباهزینهایگزافبهدستآمدهاستكهعبارتندازعلم،تخصص،تجربه،
توان،سالمتی،قابلیتهاودرنهایت،انضباطكهبهوسیلهآموزشوبهداشتدرنیرویكار
ذخیرهوباعثافزایشبهرهوریآندرتولیدمیشود.تأثیرپذیریپدیدهاجتماعیفرارمغزها
انتظاری ازعواملمختلف،هموارهموردتوجهبودهاست.عواملیهمچونتفاوتدرآمد
بینمبدأومقصد،بیكاری،مالیات،درآمدسرانه،سطحتوسعه،شایستهساالریوهمچنین
عواملیهمچونثباتسیاسی،كنترلفساد،حاكمیتقانونكهبهعنوانعواملدافعهوجاذبه
عملمیكند.البتهنمیتوانمرزیروشنمیانعواملاقتصادیوغیراقتصادیمؤثربرفرار

مغزهامشخصكرد.
مسئلهفرارمغزهااگرچهپدیدهاینوظهورنیستاماازچنددههقبلابعادیگستردهتر
یاد اجتماعیمخرب بهعنوانبحران ازآن امروزه یافتهاستو وكمیتوكیفیتیدیگر
میشودكهكشورهایدرحالتوسعهونیزبرخیكشورهایتوسعهیافتهبااینمعضلدرگیر
هستند.یكیازعواملمهمتوسعه،نیرویانسانیمتخصصوباانگیزهاست،چراكهپیشرفت
وترقیكشورهادرگروجذب،پرورش،نگهداریوبهرهبرداریصحیحازنخبگانومنابع
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انسانیفرهیختهاست،چونسهمزیادیازعدمتوسعهجوامعبهرفتاروعملكردنخبگانآن
جامعهبستگیدارد.سرمایهانسانییكیازابزارهایمهمتحققتوسعهاقتصادیدرجوامع
بودهزیراتوسعهوابستهبهحفظسرمایهانسانیاست.بهعبارتیدیگرسرمایهانسانیهمابزار
اقتصادی توسعه در متخصص انسانی اهمیتسرمایه باوجود است. توسعه وهمهدف
كشورها،آمارهانشاندهندهآناستكهمتخصصانحوزههایمختلفترجیحمیدهندتابه
جایكشورخوددركشورهایتوسعهیافتهاقامتداشتهباشد.اینپدیدهتخلیهمغزنامیده
میشودوباعثانتقالمنابعملیبهكشورهایخارجیوازدسترفتنفرصتهای،بیشتر
توسعهمیشود)میرترابیوخاورینژاد،2014(.امروزهبسیاریازكشورهایدرحالتوسعه
بامشكلمهاجرتافرادتحصیلكردهمواجهاند.فرارمغزهاازكشورهایدرحالتوسعهبه
توسعهیافتهرخمیدهدوآمارهانشانمیدهدكهتاسال20،2000میلیونمهاجربامهارت
باالدر35كشورعضوسازمانهمكاریوتوسعهاقتصادی1،زندگیمیكردندكهدردهسال
اخیرافزایش63درصدیداشتهاستوایندربرابرافزایش14/4درصدیبرایمهاجران

غیرمتخصصاست)احدیوهمكاران،2019(.
دالیلمختلفیبرایمهاجرتنخبگانبهسمتكشورهایپیشرفتهمطرحشدهوابعاد
مجموعهای را مغزها فرار علت برخی است. گرفته قرار موردبررسی پدیده این مختلف
را اقتصادی دالیل برخی و میدانند ... و آموزشی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، عوامل از
مهمترینعلتمهاجرتنخبگانبیانكردهاند.بهاینمنظورالگوهایاقتصادسنجیمختلفی
برایشناساییعواملمؤثربرفرارمغزهاوبررسینحوهاثرگذاریاینمتغیرهااستفادهشده

است)احدیوهمكاران،2019(.

فرار منفی جنبه به برخی و مثبت جنبه به پژوهشها برخی ساخت خاطرنشان باید
مغزهاپرداختهاند.امادربررسیعللمهاجرتنخبگاندركشورهایدرحالتوسعهبهتأثیر

1. OECD countries
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متغیرهاینهادیبرمهاجرتنخبگانباوجوداهمیتآنپرداختهنشدهاست.لذاضروری
استبهبررسیتأثیراتمثبتومنفیاینمتغیرهابرمهاجرتنخبگانپرداختهشود.ازاینرو

فرضیههایاینتحقیقبهشرحذیلهستند:
1-حاكمیتقانونتأثیرمنفیبرفرارمغزهادركشورهایمنتخبدرحالتوسعهدارد.

2-كنترلفسادتأثیرمنفیبرفرارمغزهادركشورهایمنتخبدرحالتوسعهدارد.
3-اثربخشیدولتتأثیرمنفیبرفرارمغزهادركشورهایمنتخبدرحالتوسعهدارد.
4-كیفیتمقرراتتأثیرمنفیبرفرارمغزهادركشورهایمنتخبدرحالتوسعهدارد.
5-آزادیبیانوپاسخگوییتأثیرمنفیبرفرارمغزهادركشورهایمنتخبدرحالتوسعهدارد.
6-رشداقتصادیتأثیرمنفیبرفرارمغزهادركشورهایمنتخبدرحالتوسعهدارد.

فرارمغزهابهعنوانپدیدهایاجتماعیدرفرایندتوسعهورشدكشورهانقشیتعیینكننده
داردوجنبههاوحوزههایمختلفیدركشورهایدرحالتوسعههموارهمتأثرازاینمقوله
بودهاست.مهاجرتنیرویمتخصص،سببعقبماندندرفرآیندتوسعه،تضعیفپایههای
رو این از میشود. انسانی و اجتماعی سرمایه نابودی آموزش، مخارج هدررفت دانش،
بررسینتایجتأثیرمتغیرهاینهادیبرفرارمغزهادراینكشورهامیتواندراهكارمناسبی
دررفعویااصالحمعضالتناشیازاینپدیدهمهمارائهكردهوباایجادسازوكارمناسب
جوامع این در ماهر و متخصص نیروی و انسانی سرمایه رفت هدر از منسجم برنامه و
جلوگیریبهعملآورد؛بنابرایندربخشاولمقدمهایدرموردهدفاصلیاینپژوهشكه
بررسیتأثیرمتغیرهاینهادیبرفرارمغزهادركشورهایدرحالتوسعهاست،بیانمیشود.
بخشدوم،مبانینظریوتشریحمتغیرهاینهادیودربخشسومپیشینهتحقیقارائه
میشود.سپسدربخشچهارمبهمعرفیالگو،تشریحمتغیرهاودادهها،پرداختهشدهودر
بخشپنجمتخمینالگووتجزیهوتحلیلآماریضرایبارائهودربخشپایانینتیجهگیری

وپیشنهادهابیانخواهدشد.
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ادبیات نظری
مهاجرتنخبگان،بهمعنایانتقالنیرویماهروكارآزمودهازكشورهایدرحالتوسعه
)كهدارایاقتصادكممهارتولیداراینیرویكارماهركهدراینجوامعرشدیافتهاست(
بهكشورهایتوسعهیافتهاست)اوكیو2015،1(.سرمایهانسانیماهریكیازمهمترینعوامل
در دولت سرمایهگذاری و است جامعه هر اجتماعی و اقتصادی توسعه در انكارناپذیر
آموزشوبهداشتدركشورسببرشدآنخواهدشد)اكپریور2وهمكاران،2018(.از
اینروبرنامهریزیقابلتوجهیبرایتربیتوآمادهسازیاینمنابعدرجوامعدرحالتوسعه
وتوسعهیافتهبهعملمیآید،زیرانیرویمتخصصوماهرجزءداراییهایییككشوروبه
عنواناصلیترینمزیترقابتیوكمیابترینمنبعدراقتصاددانشمحوربهحسابمیآید

)وانگولیو2016،3؛جنكلر2012،4(.
كه دارد وجود مختلفی نظریات مهاجرت، و مغزها فرار نظری ادبیات خصوص در
هركدامازآنهاابعادخاصیازاینموضوعراموردبحثقراردادندوبهتنهاییقابلبررسی
نیستندبلكهدرتركیببایكدیگرمیتوانازآنهابرایبررسیمسئلهفرارمغزهااستفادهكرد.
رویكردهاینظریكهبرایتوضیحوتبیینپدیدهمهاجرتنخبگانارائهشدهاندعبارتند
كار بازار نظریه پیرامون، - مركز نظریه نسبی، محرومیت نظریه شدن، جهانی نظریه از
دوگانه،نظریهشكارنخبگان،نظریهدافعهوجاذبهكهبیشتربهتبیینعللوعواملبروزاین
پدیدهپرداختهاند.برخیازاینآراونظریههاپیراموناصلپدیدهمهاجرتعرضهشدهاندو
نمیتواننددرتمامیشرایط،مسئلهمهاجرتنخبگانراتوضیحدهند)شاهآبادیوصالحی،

.)2019
عالوهبراینرویكردهاینظریمیتوانبهنظریهكششورانش،مدلاورتاسلی5،

1. Okoye  2. Ekperiware  3. Wang and Liu
4. Gencler 5. Everett S. Lee
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نیزاشارهكردكهاینهانیزمربوطبهدالیلوعواملایجادكنندهاینپدیدهاستودرنهایت
قرار مورداستفاده نخبگان مهاجرت مسئله تبیین برای یكدیگر با تركیب در نظریهها این
میگیرند)احدیوهمكاران،2019(.البتهوجودایننظریهكهفرارمغزبراینایدهتأكید
داردكهچشماندازمهاجرتماهرانهمیتواندباعثشكلگیریمهارتبیشترشودرانمیتوان
نادیدهگرفت)اوكیو،2015؛مونتفورد1997،1؛استارک2وهمكاران،1998؛ویدال1998،3(.
براساسمدلهایجاذبهودافعه،عواملاقتصادیوفیزیكینامناسبدریكمكانموجب
اقتصادی، ازنظر بهمكاندیگریكه افرادمحلزندگیخودراترکكردهو میشودكه
نظریهپردازان مدلها این در كنند. نقلمكان است بهتری شرایط در فیزیكی و اجتماعی
بهطوركلیبهدودستهعواملتوجهداشتند:1.عواملیكهباعثدافعهانسانهاازمحلاسكان
خودشدهاست.2.عواملیكهباعثجذبآنهادرمنطقهمقصدمیشود.بامطالعهنظریات
مختلفیكهدرزمینهعواملجاذبهودافعهمؤثربرمهاجرتنخبگانوجوددارد،فرارمغزها
تحتتأثیرعواملاقتصادی،سیاسی،اجتماعیو...بسیاریاست.نظریهپارنول4باالهاماز
دیدگاههایرایج،مجموعهعواملمتداخلدرسطحكالن،میانیوخردرادریكدیگراقدام
كردهاست.ازنظراودرسطحكالن،تفاوتسطحتوسعهمناطقمبدأومقصد،درسطح
میانینظمهایالگوداردرفرایندمهاجرتبراساسشرایطاقتصادی-اجتماعیموجوددر
مناطقمبدأومقصدودرسطحخردعواملیكهمهاجرانرابهترکمنطقهخودسوقمیدهند
قابلطرحاست.نظریهمحرومیتنسبیتوسطمنگاالم5وشوارتز6ارائهشده،براساساین
نظریهزمانیكهجامعهقادربهتأمیننسبیاحتیاجاتونیازهایافرادنباشداحتمالبروز
رفتارهایجمعیازجملهمهاجرتافزایشمییابدودرشرایطمحرومیتنسبیافرادبرای
رفعمحرومیتخویشازامكاناتمادیومعنویمهاجرتمیكنند.طبقایننظریهوجود

1. Montford  2. Stark  3. Vidal
4. Parnwell  5. Mangalam 6. Schwartz
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محرومیتهایمختلفیكهدركشورهایدرحالتوسعهنسبتبهكشورهایتوسعهیافتهوجود
دارددلیلاصلیمهاجرتنخبگاناست)احدیوهمكاران،2019(.

درسال1855روانشتاین1اولینكسیبودكهقوانیناینپدیدهاجتماعیراموردبررسی
بهسویمهاجرتمیكشاندعواملجذاب اوعواملیكهفردمهاجررا بهعقیده قرارداد،
اجتماعی،اقتصادیوفیزیكیاستوعواملیكهاوراازمحلاقامتخوددفعمیكندعوامل
نامطلوباجتماعی،اقتصادیوفیزیكیاست.اوبرایناعتقاداستكهباافزایشتكنولوژی
جاذبههای عدم سنگین، مالیات ظالمانه، یا بد قوانین میپذیرد. صورت بیشتر مهاجرت
اقلیمی،شرایطاجتماعینامساعدواجبارو...دربروزمهاجرتمؤثرهستندولیهیچیكاز

عواملبیشازمالحظاتمادیواقتصادیبرتریندارد)احدیوهمكاران،2019(.
پدیدهفرارمغزهاحدوداًدراواخرسال1960واوایل1970شكلدیگریبهخودگرفته
وباورودبهدورهجدیدجهانیشدنتحولیافتهاست.دورهپسازدهه1970رادوره،
انباشتانعطافپذیرپسافوردیست2،مینامندكهكاماًلًمربوطبهپدیدهفرارمغزهاست،چرا
كهایندورهجدیدجهانیشدنبراساستواناییجمعیتمهاجرتحصیلكردهوبامهارت
رونقیافتهاستكهمیتوانندفراترازمرزهایسیاسیوبرایدستیابیبهنیازهایاقتصادی
درسال2000گزارش ملل بهعنوانمثالسازمان كارگرفتهشوند. به سرمایهداریجهانی
دادكهازهر35نفردرجهان،یعنیحدود175میلیوننفر،یكنفرمهاجربینالمللیبوده
استكهنشانازدوبرابرشدنمقدارآننسبتبهسال1960دارد)نیكویهوهمكاران،
2019(.مدلاورتاسلیدرسال1966برنظرجاذبهودافعهتأكیدكردهوآنراعلت
بروزمهاجرتمیداندوبیانمیكندكهعالوهبرعواملمثبتومنفیوخنثیكهدرمبدأو

مقصدوجوددارد،عواملمیانینیزدرامرمهاجرتمؤثراستكهبدونتوجهبهاینعوامل

1. Ravenstian
2. post.Fordist
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انجام به بهنظرویعواملیكهدرتصمیم ارائهكرد. ازمسئله نمیتوانتصویریدرست
مهاجرتوفرایندآنواردمیشوندعبارتانداز:1.عواملیكهباحوزهمبدأارتباطدارند
2.عواملیكهباحوزهمقصدارتباطدارند3.موانعبازدارنده4.عواملشخصی)احدیو

همكاران،2019(.
تجزیهوتحلیلهاروی1درسال1991بهخوبیمشخصمیكندكهتصمیمبهمهاجرت
افرادبیشتربراساسانتخابهایعقالنیبودهاستكهتحتتأثیرنیازهایكارنیرویمهاجرو
تغییرساختاریاقتصادسرمایهداریجهانقرارگرفتهاست.عالوهبراینوابستگیفرهنگیو
اقتصادیبینكشوراستعمارشدهواستعمارگربهشدتمحیطفرهنگیواجتماعیمستعمره
افرادومسیرمهاجرت انتخاب تأثیرروی باعث امر تأثیرقرارمیدهدكههمین راتحت
میشود.برایمثالمستعمرههایپیشینفرانسهمثلالجزایریها،مراكشیهاوتونسیهابهفرانسه
از نگرفتند.خیلی نظر در را دیگركشورها مقایسهای مزایای درحالیكه كردند. مهاجرت
عواملداخلیوخارجیممكناستباعثآغازبهحركتدرآمدنجمعیتبهآنسوی

مرزهاشود)نیكویهوهمكاران،2019(.
معطوفشده مهاجرت و مغزها فرار مسئله به مختلفی رویكردهای اخیر سالهای در
است.دراقتصادهایدرحالتوسعه،نابرابریشدیددرآمدیمیتواندباعثتقویتبیثباتی
وآسیبپذیریاجتماعیبیشترشودوانسجاماجتماعیراازبینببرد.نابرابریتوزیعدرآمد
دركشورهایمبدأسببمهاجرتماهرانهشدهوبهتبعآنتواناییراتضعیفمیكند.فرار
نابرابریدرتوزیعدرآمد انسانیراتحتتأثیرقراردادهو مغزهامیتواندهمزمانسرمایه
فرارمغزوتوزیعدرآمدوجوددارد بین افزایشدهد.درواقعیكرابطهغیریكنواخت

)گالیانوورومرو2017،2(.

1. Harvey
2. Galliano and Romero
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درمجموعبابررسینظریههایمختلفمهاجرتنخبگانمیتواننتیجهگرفتمهاجرت
نتیجهتعاملعواملسیاسی،اجتماعی،اقتصادی،حقوقی،تاریخی،فرهنگیوآموزشیاست
تجارب و اقتصادی تئوریهای نظر از میكنند. عمل دافعه و جاذبه نیروهای عنوان به كه
دستگاههای سایر به نسبت بهتری عملكرد رقابتی و غیرمتمركز باز، اقتصادهای تاریخی،
اقتصادیدرجذب،پرورشونگهدارینخبگانداشتهاند،زیراهدفاصلیرقابتپذیری
ایجادمهارتهایباال،بهرهوریحداكثریوبهدنبالآنشكلگیریاقتصادبانرخاشتغالو

سطوحباالیدستمزداست)شاهآبادیوصالحی،2019(.

متغیرهای نهادی
براساستعریفنورث1)1990(نهادهاقواعدبازیدرجامعههستندازدیدگاهوی،
نهادهامحدودیتهایطراحیشدهتوسطانسانهاهستندكهتعامالتبشریراشكلمیدهند
بهزبانفنیاقتصادی،نهادهامجموعهانتخابهایافرادرامعینكردهوآنرامحدودمیكنند.
براساسدیدگاهاقتصادداناننهادگرا،نهادهاازآنحیثمهماندكهسببساختارمندشدن
انگیزههاینهفتهدرمبادالتبشریمیشوند.مهمترینكاركردنهادهاكاهشعدماطمینانو
هزینههایمبادلهدرفعالیتهایاقتصادی،اجتماعیوسیاسیجوامعاست.نهادهاباحمایت
ازحقوقمالكیت،تضمیناجرایقراردادهاارتقاانگیزههایكارآفرینان،حفظثباتدرسطح
نااطمینانی كاهش مالی، واسطههای خطرجویی و ریسكپذیری مدیریت اقتصادی، كالن
انتقادپذیری ارتقاپاسخگوییو تأمیناجتماعیو ارائهشبكههای تقلیلهزینهمعامالت، و
حاكمان،مجموعهایازشرایطوبسترهایسیاسی،فرهنگی،اقتصادیرافراهممیكنندكه
دردرونآن،افرادجامعهبهكسبوانباشتمهارتوبنگاههایاقتصادیبهانباشتسرمایه

وتولیدمحصولمیپردازند.

1. North
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براساسدیدگاهنهادگراییجدید،نوعحكمرانی،مقرراتونهادهاییككشورازجمله
و فیزیكی برایسرمایهگذاری افراد تمایالت و انگیزهها تعیینكننده اصلی و اولیه عوامل
كسبمهارتوفنآوریدرآنجامعههستندكههمهاینعواملمنجربهموفقیتاقتصادی
درتولیدبیشترودرآمدباالترورفاهاقتصادیبهتردربلندمدتمیشوند.دردهههایاخیر
محققانفراوانیدربسطوگسترشدیدگاهنهادگراییجدیدنقشداشتهوازنقشنهادهاو
تأثیرشانبرروندرشدوتوسعهاقتصادیكشورهابحثكردهاندامابهطوراساسیاقتصاد
كوز1 رونالد یعنی معاصر نهادگرای اقتصاددان سه دیدگاههای از ملهم جدید نهادگرایی
اقتصاد اصطالح است. ،)1990( نورث3 داگالس و )1985( ویلیامسون2 اولیور ،)1937(
نهادگراییجدیدبرایاولینبارتوسطویلیامسون)1975(برایتمایزآنبااقتصادنهادگرای
قدیمبهكاررفت.برعكستالشهایاولیهایكهدرنهادگراییقدیمبرایجایگزینشدنبا
تئورینئوكالسیكصورتگرفت،اقتصادنهادگرایجدیدمبتنیبرتئوریهایتغییریافته
وتوسعهیافتهنئوكالسیكیاست.عقالنیتابزاریفرضیاستكهدیدگاهنهادیآنراتغییر
میدهدواینهمانفرضیاستكهاقتصادنئوكالسیكرایكتئوریبدوننهادوعاریاز
آنساختهاست.دردیدگاهاینسه،مفاهیمیهمانندهزینههایمعامالت،حقوقمالكیت،
اقتصادی عملكرد به شكلدهی در مهمی عوامل حكمرانی ساختارهای حقوقی، سیستم

كشورهایهستند.
باآنكهبحثهاینظریدرخصوصتأثیرنهادهابرعملكرداقتصادیجوامعبهویژهبر
فرایندرشدوتوسعهآنهاازدهههاقبلصورتپذیرفتهاستامامباحثتجربیآنسابقه
چندانینداردوتقریبًاازاواسطدهه1990بهبعدمحققانبهآزمونتجربیتأثیرنهادهابر

متغیرهایاقتصادپرداختهاند.اینحوزهتحقیقیعرصهنووجدیدتحقیقیاستكهفضای
1. Ronald Coase
2. Oliver Williamson
3. Douglass North
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گستردهایبرایتحقیقدرآنوجوددارد)ندیریومحمدی،2011(.
و مطالعات هستند كشورها نهادی كیفیت اندازهگیری به قادر كه نهادهایی مورد در
تالشهایزیادیانجامشدهاست.هالوجونز1)1990(،اینسیاستهاونهادهارااطمینانبه
ضمانتاجرایقراردادها،حفاظتازداراییهایشخصی،حاكمیتقانونودستگاهقضایی
اندازهگیری برای شاخصهایی معرفی به نیز مختلفی سازمانهای میكنند. تعریف مستقل
شده محاسبه خوب حكمرانی شاخص به میتوان جمله آن از پرداختند. نهادی كیفیت
توسطبانكجهانیاشارهكرد.تدارکنهادهایموفقكهازعواملبنیادینرشدوتوسعه
اقتصادیبهحسابمیآیند،تحتعنوانحكمرانیخوبمطرحمیشوند.دولتقادراست
باایجادنهادهایكارآمدوتوانمندمحیطیمناسببرایتنظیمروابطاقتصادیافرادجامعه
بهگونهایكمهزینه،سادهوبهدورازاتالفوقتمهیاكندوبهاینترتیبموجباتارتقاءو
رشداقتصادیرافراهمكند.درتعریفبانكجهانیازمیانگینشششاخصتحتعنوان
است شده استفاده كشورها در نهادی كیفیت اندازهگیری برای حكمرانیخوب شاخص

)شاكریوهمكاران،2014(.اینشششاخصعبارتنداز:
1-آزادیهایقانونی،وجودنهادهایمدنیوانتشارآزاداطالعاتكهمصادیقیازوجود
حقاظهارنظروپاسخگوییهستندوموجبتقویتآگاهیهایعمومیوشفافیتاقتصادی
واجتماعیمیشوند.دراینشرایطصاحبانكسبوكار،قدرتالزمبراینقدسیاستهای
اقتصادینادرستومقابلهباتغییراتنابجادرقوانینرادارندوبهاینترتیبكسبوكارو

سرمایهگذاریتوسعهمییابد.
2-درگیریهایجناحی،نزاعهایداخلی،ترورو...باازبینبردنثباتسیاسیموجب
افزایشریسكونااطمینانیوكاهشسرمایهگذاریداخلیوخارجیودرنتیجهكاهشرشد

اقتصادیمیشود.

1. Hall and jones
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3-اثربخشیدولتیعنیتواناییدولتدرتدوینواجرایسیاستهایصحیحكهالزمه
آنبرخورداریازیكدستگاهاداریكارآمداست.یكدستگاهاداریكارآمدبایدازقدرتو
مهارتالزمبرایادارهاموركشوربرخوردارباشدتاازپسمشكالتهماهنگیدرراهاندازی

فعالیتهایجدیدبرآیند.
4-نهادهایحاكمبرجامعهتأثیربسزاییبرمنافعوهزینههاییكفعالیتاقتصادیدارد.
كیفیتبروكراسیوقوانینومقرراتمطلوبوكارآمدیكیازمهمتریننهادهاییاستكه
میتواندبرعملكرداقتصادیجوامعتأثیربگذاردوسرمایهگذارانراتشویقكند.برعكس
قوانینومقرراتاختاللزادرمسیرراهاندازییككسبوكار،مجوزهاوموافقتنامههای
دولتی،محدودیتهایتجاریو...هزینهپروژههایسرمایهگذاریراافزایشمیدهدوانگیزه

كارآفرینانراازبینمیبرد.
5-حاكمیتقانونیعنیحمایتازافراددرمقابلاقدامهایغارتگریوخودسرانهو
همچنینوجودنظامقضاییقابلپیشبینیومنصفكهاینمواردتضمینحقوقمالكیتو
حسناجرایقراردادهاوهدایتصحیحمنابعرابهدنبالداردكهبهسرمایهگذاریهایمولد

منجرمیشود.
6-فسادباعثتخصیصغیربهینهاستعدادهایجامعهمیشودوجذابیتهایاقتصادرا
مالیاتی درآمدهای همچنین فساد، میدهد. كاهش خارجی و داخلی سرمایهگذاران برای
دولتهاراكاهشدادهوازاینطریقدولتهارادرانجاموظایفخودكهارائهخدماتزیربنایی

وكاالهایعمومیدرفرایندتولیداست،ناتوانمیكند.
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پیشینه پژوهش
تاكنونپژوهشهایعلمیمتعددیدرقالبكتاب،مقالهوپایاننامهدرزمینهمهاجرت
نخبگانوفرارمغزهادرایرانوسایرنقاطجهانارائهشدهاست.آثارعلمیدراینحوزه
ازآغازدهه1380بهبعدگسترشچشمگیریداشتهاست.دراینمدت،مسئلهفرارمغزها
برایجامعهایرانیاهمیتمضاعفییافتهومهاجرتنخبگانایرانیبراساسآمارها،جزء

رتبههاینخستدربینكشورهایدرحالتوسعهوهمچنیندرسطحجهاناست.
عنوان، با خود پژوهش در ،)2014( پورقاضی و علیوردینیا چوببستی، جانعلیزاده
بررسیجامعهشناختیتمایلبهبرونكوچینخبگانعلمی،نشانمیدهند،تمایلبهبرون
كوچینخبگانعلمیبهشرایطوعملكردعامالناجتماعیدرداخلوخارجكشورمربوط
میشود.ازنظرجمعیتموردبررسیبرآیندپایینبودنجاذبهمبدأوباالبودندافعهمبدأو
جاذبهمقصدسببتمایلبهبرونكوچینخبگاناست.درمیانعواملكششی،فرصتهای
بااهمیتترینجاذبهایاستكهپاسخگویانرامتمایلبهمهاجرتمیكندودو اشتغال،
عاملنامساعدبودنزمینهبرایادامهتحصیلوپژوهشوعدمقدردانیكافیازنخبگان

علمیمهمتریندافعههاییهستندكهسببتمایلبهمهاجرتایننخبگانمیشوند.
حریوهمكاران)2015(،درتحقیقخودباعنوان،بررسیتأثیرفرارمغزهابرتولید
وتجارتخارجیایرانبااستفادهازیكمدلتعادلعمومیقابلمحاسبه،بااستفادهازدو
سناریویشوکمنفیعرضهنیرویمتخصصبهعنواناثرمستقیمفرارمغزهاوشوکمنفی
بهرهوریكلعواملبهعنواناثرغیرمستقیمفرارمغزها،اثرمهاجرتنیرویكارمتخصص
برمتغیرهایتولید،صادرات،وارداتوترازتجاریموردسنجشقراردادهاند.نتایجحاكی
ازآناستكهفرارمغزهاچهبهصورتمستقیموچهازطریقكاهشبهرهوریدرمجموع

آثارمنفیبرتولید،صادرات،وارداتوترازتجاریكشوربرجایمیگذارد.
عسگریوبادپا)2017(،درپژوهشخودباعنوان،برندگانوبازندگانفرارمغزهادر
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كشورهایمنطقهخاورمیانهباتأكیدبرسرمایهانسانی،بهشفافكردنعالمتواهمیتآثار
فرارمغزهابرانباشتسرمایهانسانیونیزقضاوتدربارهدیدگاههایسنتیونویندرمتون
پرداختهاند. منطقهخاورمیانهطیسالهای1991-2010، دركشورهای مغزها فرار نظری
نتیجهتحقیقنشاندادكهجریانفرارمغزهااثرمثبتبرانباشتسرمایهانسانیكشورهای
موردبررسیداشتهاستودرنرخهایموجودفرارمغزها،9كشورازفرارمغزهامنتفعو
5كشورمتضررشدهاند.ضمناینكهباتوجهبهمتضررشدنایرانازفرارمغزها،پیشنهاد
میشودباایجادشرایطمطلوببراینخبگان،ضریبماندگاریآناندركشورافزایشیابد.
به علمی نخبگان نگرش عنوان، با مقالهای در ،)2018( مظلومخراسانی و صادقینژاد
نگرش كه نتایجرسیدهاند این به مهاجرت، به تمایل بر آن تأثیر و ایران در آیندهشغلی
دانشجویاننخبهبهآیندهشغلیدرایرانمنفیاستوشدتایننگرشدربیندانشجویان
پسربیشتراست.ابعادنگرشبهآیندهشغلی)ارضاءنیازهایمادی،معنوی،روحیروانی
وتناسبشغلبارشتهتحصیلی(وسابقهمهاجرتتأثیرمستقیمومعناداریبرتمایلبه
نیازهای بعدارضای بردو اثرگذاری ازطریق نیازهایمادی بعدارضای مهاجرتدارند.
معنویوروحیروانینیزتأثیرغیرمستقیمومعناداریبرتمایلبهمهاجرتدارد؛حالآنكه

جنسیتتأثیرمعناداریبرتمایلبهمهاجرتندارد.
شاهآبادیوصالحی)2019(،درمقالهایباعنوان،تأثیرتوسعهصادراتبافناوریبرتر
برمهاجرتنخبگاندركشورهایمنتخبمنطقهخاورمیانهوشمالآفریقا)منطقهمنا(،به
بررسیتأثیر،توسعهصادراتبافناوریبرترازكشورهایمنتخبمنطقهمنابهایاالتمتحده
،)GMM(آمریكاطیدورهزمانی2016-2000بااستفادهازروشگشتاورهایتعمیمیافته
و منفی تأثیر برتر فناوری با صادرات توسعه كه میدهد نشان مطالعه نتایج پرداختهاند.
معناداریبرمهاجرتنخبگاندركشورهایمنتخبمنطقهمنادارد.همچنینشاخصهای
شكافرفاهیوشكافدستمزدحقیقیبرمهاجرتنخبگاندركشورهایموردمطالعهتأثیر
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مثبتومعناداریدارند.متغیرنرخبیكاریدانشآموختگاننیزدارایاثرمثبت،امابیمعنابر
مهاجرتنخبگاناست.

نیكویهوهمكاران)2019(،باانجامپژوهشیباعنوان،شناساییواولویتبندیعوامل
چندزمینهایمؤثربرروندفرارمغزها،درصددشناساییعواملمؤثربرروندفرارمغزهادر
طولموجچهارماینپدیده،برایسیاستگذاریدرآیندهبودهاندوبااستفادهازروشدلفی
بهعنوانابزارآیندهپژوهیبهشناختورتبهبندیعواملمؤثربرآیندهاینروندپرداختهاند.
یافتههایتحقیقنشانمیدهدرتبهمیانگینعواملآموزشی3/54،شغلیومعیشتی2/98،
عوامل بااهمیتترین ترتیب به ،2/16 اقتصادی عوامل و 2/46 سیاسی ،2/68 اجتماعی

اثرگذاربرروندفرارمغزهادرچندسالآتیهستند.
الودیجیانیوهمكارانش)2016(،درپژوهشیباعنوانمروریبرادبیاتفرارمغزهابا
توجهبهیكمدلتعادلعمومیپویا،تشریحمیكنندكهمهاجرتكارگرانبااستعداد،یك
پدیدهاساسیدردهههایگذشتهاست.ازآنجاكهكشورهایدرحالتوسعهبهطوركلیازسطح
سرمایهانسانیكمیبرخوردارهستند،فرارمغزهایكمسئلهدرخطمقدمنگرانیهایآنها
است.آنهابیانمیدارندكهفرارمغزهافقطدارایاثراتمنفینیست،بلكهمطالعاتاخیر

نشاندادهاستكهفرارمغزمیتواندتأثیراتمثبتیدراقتصادداشتهباشد.
مكانیسمهایفرارمغزهاكهبراساسشواهدموجود،میتوانداقتصادكالنبزرگیایجاد
قابلتوجهیدرسیاستداشته پیامدهای بنابراینمیتواند بالقوهداشتهو تأثیرات كندكه
باشد.ارزیابیاثراتبینزمانیفرارمغزهابهعنوانیككلواستفادهازیكمدلتعادل
عمومیپویا،امكانارزیابیتأثیراقتصادیجهانیكانالهایمختلففرارمغزرافراهممیكند.
سردیراوهمكارانش)2016(،درپژوهشیباعنوانفرارمغزهاودلسردشدنازماندن
برای كشورها بیشتر تالشهای كه میدهند نشان پرتغال در تكمیلی تحصیالت دانشجوی
سرعتبخشیدنبهتوسعهاقتصادیسببشدهسرمایهگذاریقابلتوجهیدرآموزشانجام
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دادهاند.درنتیجهسرمایهگذاریدرآموزشوپرورش،بهویژهباالترینسطحآنخودعاملی
بالقوهدرتوسعهاقتصادیاست.آموزشبهوسیلهایآسانبرایبهبوددسترسیتبدیلشده
استولیبازاركاربااینحال،درپرتغال،بهروندمعكوستبدیلشدهاستوكشوردرحال
حاضرباتعدادفزایندهایفارغالتحصیالندانشگاهمواجهاستكهبراساسمدارکرسمی
خودشغلیندارند.باوجودمشكلبیكاریدرزمینهآموزشوپرورش،بیكاریجوانانماهر
یكیازمشكالتاخیراستوبهدنبالاینروندبیكاری،مهاجرتمتخصصانبسیارماهراز

اقتصادپرتغالدرحالرشدوتولیدمتخصصانباكاهشروبهروست.
آریتاوهمكارانش)2017(،باانجامپژوهشیبهنتایجكمیكردنتأثیرمنفیفرارمغزها،
تحتتأثیرادغامعلومدراروپااشارهمیكنند.آنهاباتوجهبهوجودورودكشورهایعضو
اتحادیهاروپادرسال2007/2004،همكاریفرامرزیبدونگسترشاتحادیهاروپابیشتر
بودهاست.بااستفادهازروشرگرسیونپنلكهشاملآماررسمیتحرکداخلیبامهارت
باالدرداخلاروپامیشود،برایشناساییعدمتعادلمهاجرت-عمدتًاازكشورهایوابسته
بهكشورهایعضواتحادیهاروپافعلی-بهعنوانعاملاصلیزمینهسازواگراییدرمرزها
یادمیكنند.آنهانتایجاصولاساسیادغامرابهچالشمیكشندونشانمیدهند،سیاستهایی
كهموجبیكسانسازیبازارهایكارمیشود،رقابتبینالمللیراافزایشمیدهد،درنتیجه
از تا خانه به بازگشت در مؤثر سیاستهای و انگیزهها به نیاز به میكنند جلب را توجه

مهاجرتبهنحوچشمگیریممانعتبهعملآید.
و همبستگی بین مغزها: فرار بندی فریم عنوان با تحقیقخود در ،)2019( هاسلبالچ
مهارتهادرتحرکكاراروپا،بهایننكتهاشارهمیكندكهباتوجهبهنقشههایظهورپدیده
فرارمغزهابهعنوانیكمشكلسیاسیدرسطحاتحادیهاروپاوازطرفیسیرتحولمسئله
درچهاردورهگذشتهپارلمانی)از1999تا2019(،یكخطمهارتی)باتأكیدبراصالح
حرفهای(راشناساییمیكندوآموزشبرایرفععدمتطابقمهارتهاپیشنهادمیدهد؛واز
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طرفدیگریكخطهمبستگیباتأكیدبرشرایطكارگران،حقوقودستمزدرابهعنوان
اصلیترینروایتترسیممیكند.

داكیهوافتخار)2019(،باانجامپژوهشیباعنوانفرارمغزها،غیررسمیونابرابری،
یكمدلتطبیقیبرایجنوبصحرایآفریقا،اثرفرارمغزهارابرتوسعهونابرابریرامرور
بینگروههایمختلف،مهارتدرهمان اشتغالواختالفدستمزد كردند.درونساختار
سطحقبلیبینكارگراندارایمهارتهاییكساندربخشهایمختلفازلحاظتئوریباقی
میماند.آنهامعتقدندفرارمغزهااثراتمبهمرفاهیرابرایافرادباقیماندهایجادمیكندزیرا
ضرریاسودبالقوهبهپارامترهابستگیدارد.مدلخودرابرروی33كشورجنوبصحرای
آفریقابرآوردهكردهوعنوانمیكنندكهنتایجبرایهریكازآنهامتفاوتاست.بهاینمعنا

كهمهاجرتماهرانهباعثكاهشناهمگونیرفاهبرایافرادكممصرفمیشود.
افریدیوهمكارانش)2020(،درپژوهشیباعنوانمعكوسكردنفرارمغزهابهعنوان
سرمایهانسانیازطریقكریدوراقتصادیچینپاكستانراهكارهایاقتصادیدرمعكوس
كردنفرارمغزهابهعنوانسرمایهانسانیپاكستانرابررسیكردهاند.اینمطالعهتحقیقاتیبر
اساسدادههایثانویهبااستفادهازمقاالتپژوهشی،نظرسنجیهایاقتصادی،دادههایاداره
مهاجرتواشتغالدرخارجازكشورانجامشدهاست.اینراهكارهامیتواندبامعكوس
كردنفرارمغزها،سرمایههایانسانیوابعادتجارتاجتماعیراافزایشدهد.اینتنهابا

تدوینیكبرنامهاستراتژیكمناسبتوسطدولتامكانپذیراست.
كوارتیوکوهمكارانش)2020(،درپژوهشیباعنوانفرارمغزهادركشاورزیروسیه
نوعیمهاجرتاحساسیدرمیانجوانانروستاییماهرروسیهبهایننتیجهرسیدهاندكه
میكند كمك كشاورزی در ماهر نیروی كمبود به روستایی جمعیت پیری و شهرنشینی
موضوعیكهدرسراسرجهانوجوددارد.مهاجرتبهطوربالقوهممكناستاینكمبودها

رابرطرفكند.
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ازكشوررادارند. بهخارج افرادیمیپردازدكهقصدعزیمت بهبررسی اینمطالعه
تصمیمگیریتوسطجوانانماهرروستاییروسیهدررابطهبامهاجرت،توجهویژهبهارزشها
ونگرشهاعواملعمدهایراكهممكناستتحتتأثیرقرارگیرندراشناساییمیكنند.جدا
ازتفاوتدرآمد،مشخصمیشودكهروابطاجتماعی،ارزشهایفردیونگرشهابااهداف
و ندارند كاردرحوزهكشاورزی به تمایلی دانشجویانكشاورزی است. مهاجرتهمراه
كسانیكهازسبكزندگیروستاییبیزارند،تمایلدارندبرایجستجویگزینهدیگریبه

خارجازكشورمهاجرتكنند.
درواقعفرارمغزهامعرفجریانسرمایهانسانیاستكهدرآنانتقالمهارتهاصورت
نیروی پرورش هزینه زیرا است برایهركشوریخسارتمحض اتفاق این و میگیرد.
برد.براساسگزارش ازآننخواهد انسانیراكشوریمیپردازدكههیچگونهاستفادهای
9.5 توسعهیافته بسیار دركشورهای 2.5درصد، دركلجهانحدود متحد، ملل سازمان
درصدودركشورهایكمترتوسعهیافته1.4درصدازجمعیترامهاجرانتشكیلمیدهند

)سایتسازمانملل(.
نیازمند پیشرفت، از الگویی به دستیابی برای ایران جامعه كه كرد توجه باید حال
تقویت متعددتوسعهاستو نیرویمتخصصدرجنبههای بهكارگیری تعلیم،پرورشو
استعدادهایداخلیوكاستنازخألهایفكریومادیازضرورتهایآنمحسوبمیشود.
تدقیق و تبیین نیازمند مغزها فرار پدیده پیامدهای و دالیل زمینهها، شناسایی رو، این از

مضاعفاست)توكلوعرفانمنش،2014(.
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روش
روش پایه بر كه است اقتصادسنجی روششناسی پژوهش، این مدنظر روششناسی
طراحی اقتصادی تئوریهای پایه بر موردنظر اقتصادسنجی مدل و است تحلیلی-كاربردی
مدل آماری، روشهای بكارگیری و رسمی مراكز دادههای از استفاده با سپس و میشود
تصریحشدهبرآوردمیشودوفرضیههابااستفادهازنتایجمدلآزمونمیشوند.نمونهآماری
شاملكشورعضومنطقهمنا،است.)منابهمعنیخاورمیانهوشمالآفریقااصطالحیاست
آفریقا وشمال منطقهخاورمیانه در كه نفت تولیدكننده نامیدنكشورهایعمده برای كه
قراردارندبهكارمیرود.حداینمنطقهازكشورمراكشدرشمالغربیقارهآفریقاآغاز
میشودوتاایران،شرقیترینكشورمنطقهخاورمیانهامتدادمییابد.اینمنطقهدارای60
درصدمنابعنفتیو45درصدمنابعگازیجهاناست.اقتصاداینكشورهارابطهتنگاتنگیبا
تغییراتجهانیبهاینفتدارد.جمعیتقابلتوجهیدراینمنطقهكهنزدیكبهیكمیلیارد
نفراست،ساكنهستندوازاینجمعیتباالهرسالهتعدادزیادیازنخبگانبهكشورهای
درحالتوسعهمهاجرتمیكنند.كشورهایاینمنطقهشاملالجزایر،بحرین،مصر،عراق،
امارات تونس، سعودی، عربستان عمان، مراكش، مالت، لیبی، لبنان، كویت، اردن، ایران،
متحدهعربی،یمن،افغانستان،پاكستانوتركیهاست(كهنمونهموردنظرازاینكشورهاطی
سالهای2018-2002ومبتنیبردادههایبانكجهانیودادههایمهاجرتبهكشورهای
توسعهیافتهجمعآوریشدهاند.ازآمارتوصیفیوآماراستنباطیبرایتجزیهوتحلیلدادهها
تعمیمیافته گشتاورهای روش مورداستفاده اقتصادسنجی روش همچنین میشود. استفاده
)GMM(است.مدلهایبرآوردشدهبهروش)GMM(،بهدرستیامكانماندگاریراحساب
میكندوبهمااجازهمیدهدتادرحیطهاینپژوهشمشكالتبرازشمیزانمهاجرترادر

نظربگیریم)گالیانوورومرو،2017(.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
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yit= ϐyi,t 1+ uit                                                      )1(
yit  yi,t 1= ϐ (yi,t 1  yi,t 2)+(vit  vi,t 1)                                      )2(
w’ ∆y=w’ (∆y 1 )σ+w’∆v                                            )3(
ϐ 1̂= [(∆y-1)’w( w’(IN ⊗ G) W)-1 W’ (∆y-1)]-1х [(∆y-1)’w( w’(IN ⊗ G) W)-1 W’ (∆y)]

w’(IN ⊗ G) W= ∑N عبارت زیر را 
i=1w1’  Gwi حال اگر در معادله باال بجای عبارت

قرار دهیم:  
VN= ∑N

i=1 w’i (∆Vi ) (∆Vi)'wi                                     )4(

برآوردگربهینهروشگشتاوری)ϐ^-1)GMMرابرایوقتN →ꝏوTثابتاست.
بااستفادهازقیودگشتاورفوقبهدستمیآید.اینبرآوردگرGMMبههیچاطالعیدر
خصوصشرایطیاتوزیعViیاµiنیازندارد.برایاینكهاینبرآوردگرعملیاتیشودبهجای
V∆پسماندهایحاصلازبرآوردسازگاراولیهرابهشكلتفاضلقرارمیدهیم.برآوردگر

حاصل،برآوردگرگامدوم)Two-Step(آرالنووباند1)1991(است.یعنیعبارتزیر:
 ϐ ̂2=[(∆y 1)'wV̂ 1

N w'(∆y 1)]
 1[(∆y 1)'wV̂ 1

Nw'(∆y)]                       )5(
̂ ϐازاولینجملهمعادلهباالبهدست

یكبرآوردگرسازگاربرایواریانسمجانبی2
میآید.

 var(ϐ 2̂)=[(∆y-1)'wV -̂1
Nw'(∆y-1)]-1                                   )6(

.Vit ∼ IID( 0,σ 2 
v) بهطورمجانبیمعادلیكدیگرنداگركهϐ ̂2وϐ ̂1بایدتوجهشودكه

ازاینروالگوییكلیبراساسهدفتحقیقوبرپایهمبانینظریطراحیشدهاست:
1. Arellano and Bond
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  LOG(BD)it=β1 LOG(BD)it-1+β2 RULEit+β3                 (7)

Corruptionit+β4Governmentit+β5 Regulatoryit+β6 Voice it +β7 Growthit+εit

درالگویفوقLOG(BD)itشاخصفرارمغزهاستومهاجرتافرادباتحصیالتباال
بهآمریكارانشانمیدهدوبرایمحاسبهآنآمارمهاجرتبهآمریكابراساسملیتكهاز
بانكاطالعاتبینالمللیمهاجرتOECD .Stat(1(بهدستآمدهدرنرخمهاجرتمردانو
زنانباتحصیالتباالازهركشورمبدأضربشدهكهآمارآنازموسسهتحقیقاتاستخدام
)IAB(استخراجشدهاست.LOG(BD)it 1وقفهاولشاخصمهاجرتنخبگانیافرارمغزها
بصورتسرانهرانشانمیدهدكهبهمنظوربررسیپویاییشاخصفرارمغزهادرمدللحاظ
شدهاست،زیرافرارمغزهایامهاجرتنخبگاندرسالجاریمیتواندتابعیازمهاجرت
نخبگانسالگذشتهنیزباشدازاینروارتباطنخبگانداخلكشوربانخبگانخارجشدهاز
كشوروانتقالاطالعاتمربوطبهامكاناترفاهیكشورمقصدویاحتیمضراتمهاجرت

میتواندبرمهاجرتسایریندرسالجاریوسالهایآتیتأثیربگذارد.
)گالیانوورومرو،2017(،همچنینبیانمیكنندمهاجرتاولبهكشورهایتوسعهیافته
باتوسعهزیربنایاجتماعیوانتقالاطالعاتآنبهكشورمبدأمهاجرتبیشتریرابهدنبال
سابقه كه كردهاند بررسی خود تجربی مطالعه در هم )2019 همكاران، و )احدی دارد.

مهاجرتتأثیرمستقیمومعناداربرتمایلبهمهاجرتدارد.

1. https://stats.oecd.org
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شکل )1( نمودار فرار مغزها برای کشورهای منتخب درحال توسعه )منطقه منا(

 

RULEitشاخصحاكمیتقانون،شاخصاستفادهشدهدراینمطالعهبهعنوانمعیاری

برایسنجشامنیتحقوقمالكیتوعملكردنظامقضایی،ازمجموعهشاخصهایحكمرانی
منتشرشدهازسویبانكجهانی)WGI(است.وینكنندگاناینشاخصمجموعهعوامل
قضایی، نظام استقالل از: عبارتند آنها از برخی كه دادهاند قرار موردبررسی را متعددی
از حمایت پلیس، عملكرد و دادگاهها بیطرفی دادرسی، سرعت قضایی، نظام عملكرد
حقوقمالكیت،الزامبهقراردادها،امنیتاجتماعی،میزانوقوعجرایموبازارسیاه.احتمال
وقوعهریكازاینعواملتوسطتدوینكنندگانشاخصبررسیشدهودرمجموعیك
شاخصكلبرایهركشورمحاسبهمیشود.دامنهتغییراتاینشاخصبینصفرتاصد
استوافزایشمقدارشاخصبیانگرعملكردبهتراست.گالیانوورومرو)2017(،آریتاو
همكاران)2017(،احدیوهمكاران)2019(وشاهآبادیوصالحی)2019(نیزبهتأثیراین
عاملبرمهاجرتنخبگانپرداختهاند.Corruptionitشاخصكنترلفسادیكیازمتغیرهای
بحثبرانگیزدرمطالعاتسالیاناخیراست.كوچكشدنمنطقیدولتوكاهشمداخلهآن
درامورمردممیتواندموجبایجادبخشخصوصیكارادرجامعهشدهوعالوهبرقرار
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گرفتنمتخصصانونخبگاندرجایگاهحقیقیخود،باعثقانونمندوضابطهمندشدنامور
كشوروكاهشفساددرجامعهودولتشدهوبهعالقهمندشدنمتخصصانبهكشورو

ماندگاریآنهاكمكخواهدكرد)شاهآبادیوهمكاران،2006(.
Governmentitشاخصاثربخشیدولتاستومیزانكیفیتخدماتعمومی،كیفیت

خدماتمدنیودرجهاستقاللازفشارهایسیاسی،كیفیتتدوینواجرایسیاستهاواعتبار
تعهددولتنسبتبهسیاستهاراموردسنجشقرارمیدهد)سپهردوستوهمكاران،2019(.
Regulatoryitكیفیتباالیمقرراتباكاستنازبوروكراسیپیچیده،زمانبروپرهزینهاداری،

موجبكاهشهزینهوزمانآغازبهكارگشتهوزمینهمساعدیبرایفعالیتبیشتركارآفرینان
ازكشور فرارمغزها از اینخودسببجلوگیری نوفراهممیآوردو وصاحبانمشاغل
میشود.كیفیتمقرراتنشاندهندهتواناییدولتهادرتدوینواجرایسیاستهایتأثیرگذار
ومقرراتیكهمنجربهترویجوتوسعهبخشخصوصیوتوسعهكسبوكارمیشود،است
)سالطینوپوشپارس،Voiceit.)2019بهعنوانشاخصآزادیبیانازجملهحقوقافراد
درجامعهاست.رعایتحقوقمالكیت،تالشدرجهتكاهشیامحوفساددردستگاههای
دولتیوحكومتی،گسترشآزادیهایاقتصادی،سیاسیومدنیوشهروندیازجملهآزادی
بیانعقاید،پاسخگوییوآزادیفردی،ازجملهاینآزادیهااست.دولتهامیتوانندبااجرای
داده افزایش را جامعه آگاهیهای گسترش، به رو رسانههای طریق از فرهنگی برنامههای
تاازاینطریقضمنكاهشتنشهایدرونیدرجامعه،باایجادثباتوآرامشاجتماعی
سیاسی،زمینهسرمایهگذاریبیشتردرجامعهرافراهمكنند.بدیهیاستزمینهگسترشچنین
آزادیهاییوقتیفراهماستكهدولتهایخوبوپاسخگوهمراهباثباتسیاسیوامنیتباال

برجامعهحاكمباشندكهاینخودزمینهسازورشدافرادمستعدشدهوباعثجلوگیریاز
مهاجرتآنهاخواهدشد)منصوریوافقه،Growthit.)2017رشداقتصادی،كهآمارآناز

بانكجهانی)WDI(استخراجشدهاست.درنهایتجزءخطایمدلاست.
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مطالعهحاضر،پژوهشبینكشوریاست،لذابهمنظوربررسیتأثیرمتغیرهاینهادیبر
فرارمغزهاازكشورهایمنطقهمنابهایاالتمتحدهآمریكاازنرمافزارEviews10وتكنیكهای
بهرهگرفتهشده تركیبمیكند، باهمدیگر را زمانی مقاطعودورههای كه اقتصادسنجی
است.دراینپژوهشكشورهایمنطقهمنابهعنوانكشورهایمبدأیامهاجرفرست)این
كشورهاباوجودفراوانیمنابعطبیعیدارایشكافقابلتوجهیازلحاظشاخصهایتوسعه
فناوری با كاال صادرات در رقابتپذیری قدرت و دانشبنیان اقتصاد شاخصهای بهویژه
برتركشورهایتوسعهیافتههستند.(همچنینكشورهاییادشدهجمعیتقابلمالحظهایاز
مهاجراندرایاالتمتحدهآمریكارابهخوداختصاصدادهاندوكشورایاالتمتحدهآمریكا
نیزبهعنوانكشورمقصدیامهاجرپذیركهداراییكیازبزرگتریننظامهایاقتصادیدر

دنیاستوگستردهترینكشورمهاجرپذیربودهاست،انتخابشدهاست.
همچنیندراینمطالعهازبرآوردگرپویایروشگشتاورهایتعمیمیافته)GMM1(كه
باید توسطبلوندلوبوند2)1998(پیشنهادشده،استفادهشدهاست.درمورداینروش
گفتروشتخمینGMMبهسرعتبهعنوانیكیازپركاربردترینتكنیكهایاقتصادسنجی،
بسیار زیرا قرارگرفته، پانلمورداستفاده دادههای برآورد برآوردمقطعیوهمدر همدر
انعطافپذیراست.بهكارگیریاینتخمینزنندهبهویژههنگامیكهالگوبیشازحدشناسا
باشد،بسیارمفیداست.دراینالگووقفهمتغیروابستهبهصورتمتغیرمستقلدرسمت
راستمعادلهظاهرمیشود.بهاینترتیب،امكانپارامتربندیمجددمدلبهروشدادههای
تلفیقیپویابهوجودمیآیدوكششهایكوتاهمدتامكانپذیرمیشود.تكنیكتخمیندر
ازرگرسیون فراتر دیگری مدلهای به كه است تكنیكگشتاوری از بسطی GMM روش
خطیتعمیمیافتهاست.روشگشتاورهایكتكنیكتخمیناستكهبیانمیداردپارامترهای

1. Generalized Moment of Method
2. R. Blundell and S. Bond
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مجهولبایدبهوسیلهتطبیقگشتاورهایجامعه)كهتوابعیازپارامترهایمجهولهستند(با
گشتاورهاینمونهایمناسبتخمینزدهشوند.علتاستفادهازروشGMMمزایایاین
روشنسبتبهسایرروشهایاقتصادسنجیاست.دراینروشمیتوانمتغیرهایدرونزا
رانیزاستفادهكرد.یكیازراههایكنترلدرونزاییمتغیرها،استفادهازمتغیرابزاریاست.
یكابزارزمانیقدرتالزمراخواهدداشتكهبامتغیرموردبررسیهمبستگیباالییداشته
باشد،درحالیكهبااجزایخطاهمبستگینداشتهباشد.بههرحالپیداكردنچنینابزاری
بسیارمشكلاست.یكیازمزیتهایروشGMMایناستكهاجازهمیدهدازوقفهاین
متغیرهابهعنوانابزارهایمناسبیجهتكنترلدرونزاییاستفادهكنیم.همچنینمزیتاین
روشایناستكهمیتوانپویاییهایموجوددرمتغیرموردبررسیرادرمدللحاظكردو

دردادههایسریزمانی،مقطعیوپانلقابلاستفادهاست)مهدیامینیراد،1394(.
پسدرواقعمیتوانبهطورخالصهبیانكرد،روشگشتاورتعمیمیافتهیكیازروشهای
اثراتتعدیلپویایمتغیر اینروش تابلوییبودهبهطوریكه تخمینمناسبدردادههای
وابستهرادرنظرمیگیرد.بهكاربردنروشGMM دادههایتابلوییپویامزیتهاییهمانند
لحاظكردنناهمسانیفردیواطالعاتبیشتر،حذفتورشهایموجوددررگرسیونهای
GMMمقطعیداردكهنتیجهآنتخمینهایدقیقتر،باكاراییباالتروهمخطیكمتردر
خواهدبود.مدلهایبرآوردشدهبهروش)GMM(،بهدرستیامكانماندگاریراحساب
میكندوبهمااجازهمیدهدتادرحیطهاینپژوهشمشكالتبرازشمیزانمهاجرترادر

نظربگیریم)گالیانوورومرو،2017(.
بهطوركلیروشGMMپویاحداقلبهسهدلیلنسبتبهروشهایدیگرمناسبتراست:
كنترل راههای از یكی كرد. استفاده نیز را درونزا متغیرهای میتوان روش این در
درونزاییمتغیرها،استفادهازمتغیرابزاریاست.یكابزارزمانیقدرتالزمراخواهدداشت
كهبامتغیرموردبررسیهمبستگیباالییداشتهباشد،درحالیكهبااجزایخطاهمبستگی
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نداشتهباشد.بههرحالپیداكردنچنینابزاریبسیارمشكلاست.یكیازمزیتهایروش
ابزارهایمناسبیجهت بهعنوان اینمتغیرها ازوقفه ایناستكهاجازهمیدهد GMM

كنترلدرونزاییاستفادهشود.دومینمزیتاینروشاینكهمیتوانپویاییهایموجوددر
متغیرموردبررسیرادرمدللحاظكردوسومینمزیتاینكهاینروشدرهمهدادههای

سریزمانی،مقطعیوپانلیقابلاستفادهاست1.

یافته ها
درابتدایفراینداقتصادسنجی،بررسیپایاییمتغیرهاصورتمیگیرد.درمطالعهحاضر
استفاده )Levin( لینوچو2 - لوین واحد ریشه آزمون از متغیرها ایستایی بررسی برای
شدهاست.وقفههایبهینهدراینآزمونبامعیارشوارتز3تعیینشده است.همانطوركه
درجدول)1(مالحظهمیشود،تمامیمتغیرهادرسطحایستاهستند،بنابراینامكانبروز

رگرسیونكاذبوجودندارد.
جدول )1( نتایج برآورد ریشه واحد متغیرها در الگوی کشورهای منطقه منا طی دوره 2018-

2002

متغیرها
آزمون لوین، لی و چو

نتیجه آزمون
pآماره آزمون

پایایی  7/04305p <0/001-لگاریتمفرارمغزها
پایایی  6/44465p <0/001-لگاریتموقفهاولفرارمغزها

پایایی  5/53295p <0/001-حاكمیتقانون
پایایی  5/72287p <0/001-كنترلفساد

1. Baltagi and Hsiao
2. Levin. Lin. Chu
3. Schwartz
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متغیرها
آزمون لوین، لی و چو

نتیجه آزمون
pآماره آزمون

پایایی  3/47815p <0/001-اثربخشیدولت
پایایی  4/87664p <0/001-كیفیتمقررات

پایایی  5/28024p <0/001-آزادیبیانوپاسخگویی
پایایی  9/66099p <0/001-رشداقتصادی

پسازاینكهایستاییمتغیرهادرطولزمانبررسیشد،نخستینگامدرروشدادههای
تابلوییایناستكههمگنییاناهمگنینمونهموردبررسیومحدودیتهایواردشدهدرالگو
بهلحاظعرضازمبدأهایمشترکویامتفاوتمشخصشود.بهعبارتدیگر،نخستباید
مشخصشودكهرابطهرگرسیونیدرنمونهموردبررسیدارایعرضازمبدأهایناهمگن
وشیبهمگناست)لزوماستفادهازمدلدادههایپنل(یااینكهفرضیهعرضازمبدأهای
پذیرفته تلفیقی( دادههای الگوی از استفاده )لزوم مقاطع بین مشترکوشیبمشترکدر

میشود.
برایآزمونمعنیداربودنروشدادههایپنلازآمارهآزمونFلیمر1استفادهشدهاست.
باتوجهبهنتایججدول2مقادیرFمحاسبهشدهبرایكشورهایموردمطالعه،دادههایتابلویی

بودندادههایآماریدرتمامحاالتپذیرفتهمیشود.
جدول )2( نتایج آزمون F لیمر در الگوی کشورهای منطقه منا طی دوره 2002-2018

pمقادیر برآورد شدهنمادآزمون 

F LeamerآزمونF-Statisti39/885]p<0/001[

1. Leamer
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بهجهتتبییندقیقتر،بهتجزیهوتحلیلتخمینضرایبمتغیرهایموردمطالعهپرداخته
میشود؛كهنتایجبرآوردمدلدرجدولشماره)3(ارائهشدهاست.

جدول )3( نتایج برآورد الگوی کشورهای منطقه منا طی دوره 2002-2018

pضرایبمتغیر

0/554837p<0/001لگاریتموقفهاولفرارمغزها
0/027964p<0/001-حاكمیتقانون
0/0017380/0005-رشداقتصادی
0/007549p<0/001-كنترلفساد

0/015586p<0/001اثربخشیدولت
0/0045030/0995-كیفیتقانون

0/012297p<0/001آزادیبیانوپاسخگویی
(STATISTIC  J)118/65290/33آزمونسارگان
2/0270/04-آزمونخودهمبستگی)درجه1(
1/240/21-آزمونخودهمبستگی)درجه2(

است. داشته مغزها فرار بر معنیداری و مثبت تأثیر مغزها فرار اول وقفه لگاریتم
بهعبارتدیگروجودیكارتباطفراگیروگستردهبیننخبگانداخلوخارجكشورواطالع
نخبگانكشورمهاجرازمزایاوامكاناتعلمیورفاهیوبهنوعیاجتماعینخبگانخارج
شدهازكشور)ازطرقمختلفمانندشبكههایاجتماعی،ایمیلو...(،موجبمیشودانگیزه
باال یابد. افزایش بعد توسعهیافتهدرسالهای بهكشورهای نخبگانداخلكشور مهاجرت

بودنضریباثرگذاریاینمتغیردرمدلنشاندهندهتأثیرقابلتوجهاینعاملاست.
حاكمیتقانونتأثیریمنفیومعنیداربرفرارمغزهاداشتهاست.بهاینمعناكههرچقدر
حاكمیتقانوندركشورهایدرحالتوسعهافزایشیابد،انگیزهنخبگانبرایمهاجرتبه
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خارجكاهشمییابد.درواقعحاكمیتقانونمیتواندمنعكسكنندهكیفیتنهادیكشور
و مادی مالكیت حقوق همچون نهادهایی تضمین و نهادی كیفیت باالبودن و باشد مبدأ
معنوی،حقاختراع،پیگیریحقوقشهروندیوسایرنهادهامیتواندموجبتقویتفضای
كسبوكاردركشورهایمذكورشودودرنتیجهدرچنینمحیطینخبگانانگیزهبیشتری
برایكارآفرینی،نوآوریوتجاریسازیاختراعوایدههادركشورخوددارند.حاكمبودن

قانوندرجامعهایاحساسمیشودكهمؤلفههایزیردرآنمشاهدهشود:
استقاللنظامقضایی،شفافیتحقوقودستمزدوداراییهایمسئوالن،عملكردشفاف
نظامقضایی،سرعتدادرسی،بیطرفیدادگاههاوعملكردپلیس،حمایتازحقوقمالكیت،

الزامبهقراردادها،امنیتاجتماعی،عدموقوعجرایموبازارسیاهوغیره.
رشداقتصادیتأثیریمنفیومعنیداربرفرارمغزهاداشتهاست.نرخرشداقتصادیاز
مهمترینشاخصهایعملكردیاقتصادكالناستومیتواندشرایطاقتصادی،مدیریتیو
اجتماعیودریككالمحكمرانیكشوررابهتصویربكشد.رشداقتصادینمادیازمتغیرهای
بنیادینجامعههمچونشرایطاقتصادكالن،اندازهدولت،توزیعدرآمد،مردمساالری،اعتماد،
فساد،رانتجوییو...است.درواقعمیتوانگفترشداقتصادیپایینوحتیمنفیدر
)كشور فرست مهاجر كشورهای این برای دافعه عوامل از یكی درحالتوسعه كشورهای
مبدأ(محسوبمیشود.باافزایشرشداقتصادیدراینكشورها،شایدبتوانانگیزهمهاجرت

دربیننخبگانبهمنظورخروجازكشور)مهاجرت(راكاهشداد.
كنترلفسادتأثیریمنفیومعنیداربرفرارمغزهاداشتهاست.فسادبهمثابهنیروییاست
كهبهعملكردمناسببازارهاآسیبرساندهوسیستمبازاررامختلمیكندوازاینرهگذر
موجباتكاهشرشداقتصادیرافراهممیآورد.عواملیچونكیفیتبدقوانینومقررات،
فسادزا عوامل ... و قانون حاكمیت فقدان قضایی، نظام ناكارایی ناكارآمد، دیوانساالری
هستندكهعمدتًادركشورهایتوسعهنیافتهشایعاست.فساددرجنبههایمختلفسبب
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هدایتغیربهینهنخبگانجامعهمیانكارآفرینیورانتجوییشدهكهخودعاملمهاجرت
قشرنخبگانیجامعهاست.ازاینروكنترلفساددرهرجامعهایباعثایجادشرایطیبا
ثبات)اقتصادی،سیاسی،اجتماعی(جهتجلوگیریازمهاجرتنخبگانبهكشورهایدیگر

میشود.
طریق از جامعه است. داشته مغزها فرار بر معنیدار و مثبت تأثیری دولت اثربخشی
برای را شرایط و شود آن اثربخشی افزایش به منجر میتوانند مناسب سیاستهای اعمال
بهبودمؤلفهاقتصاددانشبنیانوفراهمكردنبسترهایمناسببرایارتقاءدانشوفناوریو
درنهایتبرایداشتناقتصادیپویاتركهداراینهادهایبهتر،محیطرقابتیترونیرویكار
تحصیلكردهبیشتریاست،فراهمكند.بنابراینبااعمالسیاستهاوعملكردمناسبدولت
بسترهایمناسببرایارتقاءبهرهوریكلعواملتولیدواقتصاددانشبنیانمهیاشدهوزمینه
برایتولیددانش،علموفنیباالتروبهدنبالآنافزایشتنوعتولیداتداخلبادرجهتمایز
یادرجهفراگیریمحصوالتدرخارجازكشورفراهممیشود.درواقعاثربخشیدولت
High(پیشرفتهتر فناوری و برتر علوم فراگیری منظور به نخبگانجامعه تا میشود سبب

Tech(بهكشورهایمبدعودارایاینفناوریهامهاجرتكنند.

كیفیتقانونتأثیریمنفیومعنیدار)درسطح0/1درصد(برفرارمغزهاداشتهاست.در
واقعدولتهاباتصویبمقرراتمناسبوكاراازطریقشفافترساختنساختارهایموجود،
برابرسازیفرصتهاوكاهشهزینههایرانتجویانهوهمچنینازطریقبههنگامسازینظام
حقوقیمیتوانندنقشقابلتوجهیدربسترسازیالزمبرایكاركردمناسببازارهاداشته
باشند.ازاینروكیفیتمقرراتنشاندهندهتواناییدولتهادرتدوینواجرایسیاستهای

تأثیرگذارومقرراتیاست،كهمنجربهترویجوتوسعهكسبوكارشدهودرپیآنجذب
نخبگانهرجامعهدربخشموردنیازمیشود.كهخودعاملیاثرگذاردرجلوگیریازفرار

مغزهااست.
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آزادیبیانتأثیریمثبتومعنیداربرفرارمغزهاداشتهاست.گسترشآزادیهمهدف
وهمابزارتوسعهاست.بهبیانیدیگر،ماهیتتوسعهوآزادیبههمدیگرپیوندخوردهاست.
مظاهرآزادیمانند،آزادیبیانوپاسخگویی،آزادیهایسیاسی،امكاناتوفرصتهایبرابر
اقتصادیواجتماعی،شفافیتونظامحمایتیتضمینشدهوغیره.كهاینعواملاگردر
جامعهاینهادینهشودموانعتوسعهانسانیورشدنخبگانیبرداشتهخواهدشد.آزادیبیان
درپوششآزادیهایسیاسی،آزادیهایاقتصادی،فرصتهایاجتماعی،عملكردهایشفافو
امنیتحمایتی،هریكازاینانواعمتمایزحقوقوفرصتهابهپیشبردقابلیتعمومییك
یا فردكمكمیكندوسببمیشودفرد)بهویژهنخبگان(دریكجامعهتوسعهنیافتهو
درحالتوسعهباجوامعپیشرفتهآشناشدهوبهمنظورارتقاسطحزندگیوفراگیریعلوم
جدیددستبهمهاجرتبزند؛ودرواقعآزادیبیانپلارتباطیجوامعمختلفدراقصی
نقاطجهانوسببتسهیلمهاجرتبهویژهنخبگانازكشورهایدرحالتوسعهبهكشورهای

توسعهیافتهخواهدشد.
استفاده سارگان آزمون از ابزارها ماتریس بودن معتبر بررسی برای مدل تخمین در
شدهاست.آزمونسارگانبرایاعتبارسنجیمتغیرهایابزاری،نشاندهندهعدمهمبستگی
متغیرهایابزاریباجزءخطایمدلاستلذامتغیرهایابزاریاستفادهشدهدرمدلمعتبر
است.درواقعمیتوانگفتدراینآزمون،فرضیهصفرحاكیازعدمهمبستگیابزارهابا
اجزایاخاللاست.مقداراحتمالآمارهآزمونسارگانزمانیكهمدلبادادههایكشورهای
عدم بر مبنی فرضیهصفر اینكه نتیجه است. برابر0/33 است شده زده تخمین منا منطقه
همبستگیابزارهابااجزایاخاللرانمیتوانردكرد،بنابراینمیتواننتیجهگرفتابزارهای

مورداستفادهبرایتخمینمدلدركشورهایمنطقهمناازاعتبارالزمبرخورداراست.
همچنینآزمونخودهمبستگیآرالنو-باند1)1991(حاكیازتأییدپویاییمدلوعدموجود

1. Arellano and Bond (1991)
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خودهمبستگیمراتبباالتردرجزءخطایمدلدارد.بهطوركلیآزمونخودهمبستگیآرالنو
)GMM(وباندبرایبررسیهمبستگیجمالتاخاللواینكهآیاروشگشتاورتعمیمیافته
بهدرستیانتخابشدهاستیانهاستفادهمیشود.شرطآزمونآرالنووباندایناستكهاگر
ازمتغیروابستهتفاضلمرتبهاولگرفتهشود،بایستیجملهخطاخودهمبستگیمرتبهاول
داشتهباشدتاامكاناستفادهازتخمینزنندهگشتاورتعمیمیافته)GMM(فراهمباشد.باتوجه
بهنتایجآزمونخودهمبستگیآرالنووباند،كهدرجدول)3(آوردهشدهاست،همبستگی
بینجمالتاختاللازمرتبهاولبودهوازمرتبهدوموباالترنیست،بنابراینروشگشتاور

تعمیمیافته)GMM(روشمناسبیبرایبرآوردمدلتجربیتحقیقاست.

بحث 
منابعانسانیازعواملیاستكهنقشبسزاییدررشدوتوسعهاقتصادیهرجامعهدارد.
نیرویانسانیمتخصصونخبهجزءداراییهایییككشوروبهعنوانمهمترینمزیترقابتی
وكمیابترینمنبعدراقتصاددانشمحورامروزاست.بایدخاطرنشانساختدربررسیعلل
مهاجرتنخبگاندركشورهایدرحالتوسعهبهتأثیرمتغیرهاینهادیبرمهاجرتنخبگان
باوجوداهمیتآنپرداختهنشدهاست.لذاضروریاستبهبررسیتأثیراتمثبتومنفی
اینمتغیرهابرمهاجرتنخبگانپرداختهشود.دراینپژوهشبهدورازهرگونهجانبداریاز
جنبههایمختلف،اثرمتغیرهاینهادیبرفرارمغزهاموردبررسیقرارگرفت.البتهدراین
خصوصپژوهشگرانیهمچونشاهآبادیوصالحی)2019(،احدیوهمكاران)2019(،
صادقینژادومظلومخراسانی)2018(ومحققاندیگریمقاالتیارائهدادهاندكهنتایجآنها
نیزهمسو)برخیمتغیرهاسببتشدیدوبرخیسببكمترشدنفرارمغزهامیشود.(بااین
پژوهشاست.اماتفاوتاینمطالعهوتحقیقباسایرپژوهشها،دراستفادهوبررسیتعداد
بیشتریازمتغیرهاینهادیبرمهاجرتنخبگاندركشورهایموردمطالعهبودهاست.بر
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اساسیافتههایمطالعهونتایجبرآوردمدلنشانمیدهد،هركدامازمتغیرهاینهادیتأثیری
متفاوتبرفرارمغزهاازجوامعدرحالتوسعهدارد.كهبرخیموجبافزایشوبرخیموجب
كاهشمهاجرتنخبگانمیشود.لگاریتموقفهاولفرارمغزها،اثربخشیدولتوآزادی
بیانبهدالیلیكهگفتهشداثریمثبتبرفرارمغزهاازكشورهایدرحالتوسعه)كشورهای
مبدأ(بهایاالتمتحدهآمریكا)كشورمقصد(داشتهوحاكمیتقانون،رشداقتصادی،كنترل
فسادوكیفیتقانوناثریمنفیبرفرارمغزهاومهاجرتنخبگانداشتهاست.برگرفتهاز
نتایجپژوهشپیشنهادمیشودتصمیمگیراندركشورهایدرحالتوسعه،دراعمالسیاستهای
ووضعقوانینخودودفاعازطرحهایحمایتینخبگانوكارآفرینانوایجادبستررشد
وپیشرفتبراینخبگانكشورمبتنیبرنظامیشایستهساالرولیاقتمحورتوجهبیشتری
كنند.همچنینباتوجهبهتأثیرحاكمیتقانون،كنترلفساد،رشداقتصادیوكیفیتقوانینبر
كاهشمهاجرتنخبگان،اصالحاتنهادیالزمبرایبهبودتضمینحقوقمالكیت،الزامبه
قراردادها،امنیتاجتماعی،تضمینرقابت،ارتقایشفافیتوتقویتكیفیتقوانیندرحوزه
فعالیتهایاقتصادیپیشنهادمیشود.ازدیگرمواردمیتوانبهتوجهویژهبهمسائلاقتصادی
قشرنخبگانیجوامع،گسترشروحیهنشاطوامید،همكاریبینبخشیجهتارتقاءسطح
دانش،توجهبهارزشهایدینی،اجتماعیواخالقی،آیندهپژوهی،توجهبهنقاطآسیبخیز
حوزه در ناكارآمد و موازی ساختارهای حذف نخبگان، و استعدادها مورد در اجتماعی
پژوهشوتحقیق،توجهبهظرفیتمراكزآموزشیودانشگاهی،تربیتنیرویمتخصص
وحفظآنها،مدیریتفضایمجازی،سایتهاوشبكههایاجتماعیبهمنظورجلوگیریاز
جذبآساننخبگانجهتبهرهمندیدركشورمقصد،حمایتاجتماعی،مسئولیتپذیریو
مطالبهگریاجتماعیدرسطوحمختلفدانشگاهی،كاهشفشارروانیمحیطهایدانشگاهی
وكاری،استفادهازظرفیترسانههایهمگانیبهمنظورباالبردنفرهنگتوجهبهظرفیت
نخبگانیجامعه،نظمواحساسامنیتاجتماعی،توجهبهاوقاتفراغتوآرامشفكریو
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روانینخبگان،آموزشهایفنیوحرفهایجهتباالبردنسطحدانشنیروهایمتخصص،
مناسبجهت بیمهای پوشش و بینالملل درسطح تعاملی توانمندسازی و پایدار اشتغال

جامعهمتخصصونخبگاناشارهكرد.
بنابراین،كشورهابایدبرنامههاییجامعراجهتایجادمحیطیپویاوفعالبراینیروی
انسانیتهیهوزمینهرابهمنظورایجادخالقیتونوآوریبراینخبگانفراهمكنندتااز
خروجآنهاازكشورشانجلوگیریشود.بهمنظوركاهشفرارمغزازكشورهایمذكورایجاد
انگیزهقوی،براینگهداشتنوماندگاریمتخصصانونخبگاندرجوامعشانوجلوگیری
كشورهای در بلندمدت سیاست كاراترین و مهمترین انسانی، منابع گسترده مهاجرت از

درحالتوسعهاست.
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