مدیریت سرمایة اجتماعی

Print ISSN: 2423-6071
Online ISSN: 2423-608X

دورة  ،4شمارة  ،4زمستان 6931

http://jscm.ut.ac.ir

صفحات  146ـ 169

برندگان و بازندگان فرار مغزها در کشورهای منطقة خاورمیانه با
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 .1دانشیار ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
 .2کارشناسیارشد ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران

(تاریخ دریافت2931/80/21 :؛ تاریخ پذیرش)2931/21/21 :

چكيده
چند سالی است پدیدة فرار مغزها درکشورهاي در حال توسعه و بهویژه کشورهاي منطقة خاورمیانه توجهه اتصاهاددانار را بهه خهود ج ه
کرده است .براساس نظریههاي اتصاادي در زمینة تبعات اتصاادي فرار مغزها ،دو دیدگاه سنصی و نهوی وجهود دارد .دیهدگاه سهنصی فهرار
مغزها را بهعنوار کاهش مسصقیم سرمایة انسانی در نظر میگیرد ،اما در دیدگاه نوی عالوه بر مواردي که در دیدگاههاي سنصی مهد نظهر
بوده ،آثار مثبت ناشی از فرار مغزها نیز در نظر گرفصه شده است .شالودة اص ی بحث در اینجا بر نقش مثبت فرار مغزها در افزایش انگیهزة
کس تحایل در جامعه ،انصقال دانش و تکنولوژي از طریق برگشت مهاجرتهاي کوتاهمدت ،شکلگیري آثار شبکهاي مهاجرت و درآمد
برگشصی به کشورهاي مبدأ در مقابل اثر منفی فرار مغزها یعنی کاهش سرمایة انسانی کشور مبدأ مصمرکز است .بنابرای  ،در ایه تحقیهق
به شفافکردر عالمت و اهمیت آثار فرار مغزها بر انباشت سرمایة انسانی و نیز تضاوت دربارة دیدگاههاي سنصی و نوی در مصور نظهري
فرار مغزها در کشورهاي منطقة خاورمیانه طی سالهاي  2332تا  1828پرداخصه شده است .نصیجة تحقیق نشار داد که جریار فرار مغزها
اثر مثبت بر انباشت سرمایة انسانی کشورهاي مورد بررسی داشصه است و در نرخهاي موجود فرار مغزها 3 ،کشور از فرار مغزها منصفه و 5
کشور مصضرر شدهاند .ضم اینکه با توجه به مصضررشدر ایرار از فرار مغزها ،پیشنهاد میشود با ایجاد شهرای مط هوب بهراي نابگهار،
ضری ماندگاري آنار در کشور افزایش یابد.

کليدواژگان
انباشت سرمایة انسانی ،دیدگاههاي سنصی و نوی فرار مغزها ،سرمایة انسانی ،فرار مغزها.

 نویسندة مسئول ،رایانامهh.asgari@mail.ilam.ac.ir :
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مقدمه
فرار مغزها  ،مهاجرت بین المللی افیرا بیا مهیارت طی ت صیالینبت بیا ا قبنی ززکینا ،
مهندطا ا کشورهاي با رآمد زاین به کشورهاي مرفیه اطی  .ر اقی ،،فیرار مغزهیا م یر
جریا طرمایة انسان اط
مهارت یا صبیر فر اط

که ر آ انتقال مهارتها صورت می گنیر  .کلمیة  Brainمربیو بیه
می کیو  .کلمیة  Drainم یر

که نوع ثر ت بالقوه میسیو

خر ج یا فرار ،بنش ا حد نرمال (طبن ) ننر ي انسان اط  .ر مجموع ،صرکنی

ایی

نیر
کلمیه

به م ناي انتقال بخش ا افرا مست د ر یک نر قاب مبحظه بیه خیارج ا کشیور کشیورهاي
عمدصاً زنشرفته صوط هیافته اط .
براطاس برخ آمار ارقام ،اهمن
گییزار

مسئلة فرار مغزها ر کی می کیو  .بیراي مثیال براطیاس

طییا ما مل ی متییید ( )5002ر ک ی جهییا حیید

صوط هیافته  9/2رصد،

ر کشورهاي کمتر صوط هیافته

م هند بهصرصن  42001 50508 ،5525 0 ،منلنو

/4

 5/2رصیید ،ر کشییورهاي بسیینار
رصد جم ن

را مهیاجرا صشینن

ر رآمد بیه کشیورهاي خیو ارطیال

کر هاند .آمار نشا م هد ر طال  5004ص دا  50منلنو مهاجر متخالی

ر کشیورهاي عضیو

طا ما همناريهاي اقتالا ي صوط ه ) )OECDندگ م کر ند که افزایش  10رصدي نسیب
به ه طال گذکته ار ؛ ر حیال کیه ص یدا مهیاجرا غنرمتخالی

ر ایی میدت افیزایش 80

رصدي اکته اط .
براطاس متو نظري فرار مغزها

یدگاه کامبً متفا ت (طنت

مغزها بر ر ي کشورهاي مبدأ جو ار  .انی

یی

نوی ) ر مننیة صب یات فیرار

( ،) 992مناگاییا (  ،) 99هیاکو کین

( ،) 992گر ب

اطنات ( ،) 911جانسو ( ) 911بهطور عمده بر آثار مضر مهاجرت ننیر ي

انسان متخال

بر اقتالا کشورهاي مبدأ صأکند کر ه ،بنا م کند ای زدییده ا طرییک کیاهش

ننر ي کار ماهر آثار منف بر اقتالا کشورهاي مبدأ ار  .طبک ای

یدگاه ،عیدماطمننیا

ر میور

1. Brain Drain
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احتمال مهاجرت جو ندار
انسان را صی

بنابرای مهاجرت طرمایة انسان بهطیور مسیتقن انباکی

صأثنر قرار م هد به کاهش انباک

کاهش بهره ري افرا باقنمانده

طرمایة انسان

ا طریک

آمو
ریاف

ر اقتالیا کشیورهاي مبیدأ،

ر نهای  ،کاهش رفاه منجیر خواهید کید .براطیاس ایی مبیان

نظري ،کاهش ر رفاه ا راههاي یگري ننز ممن اط
ل

طیرمایة

صأمن کو  ،حفظ ط ت انباک

ایجا کو  .بیراي مثیال اگیر هزینیههیاي
طرمایة انسان  ،ننا مند هزینة عموم بنشتر

مالناتهاي بنشتر ا افرا باقنمانده ر کشور اط

که باعی

کیاهش رفیاه خواهید کید

(.)Groizard & Lull, 2006, p.117
اما ط طالهاي اخنر ی ن ا ا ای

هة  5000یدگاههاي جدیدي ر مننة نقش فیرار مغزهیا

ر اقتالا م رح کده اط  .ر ر ینر جدید ،عب ه بر موار ي که ر یدگاههاي طنت مید نظیر
بو ه ،آثار مثب

ناک ا فرار مغزها ننز ر نظر گرفته کده اط  .ا جمله ای

یدگاههیا ،می صیوا

( ،) 911بننییه (  ،)500یییدال ،) 995( 5بغییواص

همییا ا،) 914( 8

بییه مییک کییبرن یلی

مونتفور ( ) 991اکاره کر  .کالو ة اصل بی
انگنزة کس

صیالین

ر اینجا بر نقش مثبی

فیرار مغزهیا ر افیزایش

ر جام یه ،انتقیال انیش صننولیو ي ا طرییک برگشی

کوصاهمدت ،کن گنري آثار کبنهاي مهاجرت

مهیاجرتهیاي

رآمد برگشت به کشیورهاي مبیدأ ر مقابی اثیر

منف فرار مغزها ی ن کاهش طرمایة انسان کشور مبدأ ،متمرکز اط .
با ای مقدمه نظر به اهمن
فرضنه که فرار مغزها موج

نقش فرار مغزها بر اقتالا کشورهاي مبدأ ،ر ای زژ هش ای

افزایش انباک

م کو  ،آ مو م کو  ،به ای صرصن
م کو  .ر بخش طوم ،ر

صیقنک

طرمایة انسان

که ر بخیش

ر ایرا

کشورهاي من قة خا رمنانه

م ،مبیان نظیري زنشیننة صیقنیک بررطی

ر بخش چهارم ،یافتههاي صیقنک

ر زایا  ،نتنجهگنیري

بنا خواهد کد.
1. McCullock & Yellen
2. Vidal
3. Bhagwati & Homada
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مبانی نظری و پيشينة تحقيق
فرار مغزها

ر اق ،،فرار مغزها م ر

جریا طرمایة انسان اط

طبک متو نظري فرار مغزها

که ر آ انتقال مهارتها صورت م گنیر .

یدگاه کامبً متفا ت ر مننة صب یات فیرار مغزهیا ر کشیورهاي

مبدأ فرار مغزها جو ار  .طتة ا ل که یدگاه طینت بیهکیمار می ر  ،فیرار مغزهیا را باعی
ب بهره کر

کشورهاي مبدأ (که به طور عمده ،کشورهاي ر حال صوط ه هستند) ا مناب ،اطاط

مور ننا ای کشورها ا جمله طرمایة انسان م انند .ر اق ،،نظریهزر ا ا

ییدگاه طینت فیرار

مغزها را بهعنوا جریا خر ج مستقن طرمایة انسان مور صوجه قرار ا نید بنیابرای  ،کیاهش
طرمایة انسان را م ا ل کاهش رکد رفاه ر کشورهاي مبدأ م انستند .ر ا امه ،ر ایی بخیش
به صفننک اثرات مثب

منف فرار مغزها بررط م کو .

آثار منفی فرار مغزها بر اقتصاد کشورهای مبدأ
الف) اثر مستقيم ناشی از خروج نيروی کار ماهر در کشور مبدأ

ننر ي انسان ماهر به لن بهره ري با صر ،صوانای آ ها ر افزایش صولند ،نیوآ ري ابیداع اراي
طناط هاي عقل (ر کنفنرانه) فن اط ؛ بنابرای  ،خر ج ای افیرا ا کشیور ،موجی

عیدم

بهرهمندي اقتالا کشور ا صیرفهجیوی هیاي ناکی ا هزینیههیاي صولنید همینین  ،بهبیو ر
صننولو ي م کو  .همینن  ،مهاجرت افرا متخال
صرنکده را که ر کشور باق ماندهاند ،ا راهنمای
مهارت با ی ندارند ،مث

انگنزه میر م کند

م ،بیراي افیرا ي کیه

طتنارا ای افرا  ،ا ط رفت فرص هاي کغل را ربر اکیته باکید.

بنابرای  ،یدگاه طنت مهاجرت افرا متخال
عامل مه

(ماننید م لمیا ) می صوانید نخسی  ،افیرا

را موج

ر صجارت بن المل اط ) ،فقنرصرکد

افزایش هزینههاي صولند نیوآ ري (کیه

همینن افزایش بننیاري افیرا باقنمانیده ر

کشورهاي مبدأ فرار مغزها م اند بنشتر به جریا مستقن خر ج ننر ي انسان متخال
م کند آ را منجر به کاهش انباک
(رنگریز همنارا .) 851 ،

طرمایة انسیان

اکاره

ر کشیورهاي مبیدأ فیرار مغزهیا می انید

416

برندگان و بازندگان فرار مغزها در کشورهای منطقة خاورميانه با تأکيد بر سرمایة انسانی

ب) عدم بهرهمندی نيروی کار ماهر در ایجاد چرخة توليد در تجارت و بهبود در تكنولوژی

ار ات کشورها ،صوانای آ ها ر صقلنید میالیول صننولیو ي

ین ا عوام مؤثر بر صا رات

که بیا عنیوا چرخیة صولنید ر صجیارت کیناخته می کیو .

صولندکده صوطط کشور خارج اط

بهطوري که بسناري ا کشورها ا جمله چن  ،با بهرهگنري ا ای مزی  ،نیهصنهیا ار ات خیو ا
کشور زنشر را کاهش ا ه به صفر رطاندهاند ،بلنه صوانای صا راص ننز کس

کر هاند .ینی ا

مه صری عوام مؤثر بر صوانای کشور ر ای امر ،بهرهمندي ا ننر ي انسان ماهر صیالن کیر ه
اط .
اهمن

چرخة صولند ای اط

میالول طول عمر خو

که نسب

کیاربر عوامی صولنید بیراي صولنید میالیول ،قتی

را ط م کند ،صغننر م یابد .ر حال که میالیول جدیید نوزاطی ،

صواب ،نازایدار صولند کوصاه صنننکهاي صولند بهطرع
کار ماهر مهندطا  ،مخترعا

انشمندا بستگ

صغننر م یابد که بهطور عمده ،بیه ننیر ي

ار  .بنابرای  ،صولند ،مهارتبر (کیاربر) اطی

صا طرمایهبر .بنابرای  ،با خر ج ننر ي کار ماهر ا کشور ،بهرهمندي کشور مبدأ ا صقلند ر صجارت
کاهش م یابد مزی
صولند اخل

آ براي کشورهاي مقالد خواهد بو  .با خر ج ننر ي کار ماهر ا کشیور،

ر کشور مبدأ که کشور صقلندکننده بهکمار م ر  .ر مان بهمراصی

یرصیر ا قبی

اصفاق خواهد افتا  .ر اق ،،اثر طنن

ر صولند اثر فرار مغزها فقط به اثر مستقن ناک ا صیأخنر

ر کر ع صولند ر کشور مبدأ مید

هیاي صولنید

نم کو  ،یرا ر فرایند صنام میالیول ،ر

انبوه براي بهرهگنري ا با ارها ایجا م کو
ننر ي کار غنرماهر صبدی م کو

نسب

کاربر عوام صولند ا ننر ي کیار میاهر بیه

صغننر مهارت ننر ي کار کاغ

ر آ بخش صیا رة میالیول

ر مرحلة بلوغ که همراه با صنننکهاي زایدار بو ه اط  ،خواهد یافی  .بنیابرای  ،مهیاجرت افیرا
متخال

موج

عدم بهرهگنري کشورهاي مبیدأ ا چرخیههیاي صولنید ر صجیارت همینین ،

کاهش بنناري ر جریا چرخههاي صولندي ر صجارت خواهد کد.
آثار مثبت فرار مغزها بر اقتصاد کشورهای مبدأ

هما طور که اکاره کد ،فرار مغزها ه آثار مثب

ه آثار منف بر اقتالا کشیورهاي مبیدأ ار .
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اما صا طال  991آثار منف فرار مغزها مور صوجه بو ه آثار مثب
فرار مغزها ر ک نبو ه اط  .با لیاظ آثار مثب

آ براي اقتالا کشورهاي مبدأ

فرار مغزها ر اقتالیا  ،می صیوا نشیا

ا کیه ر

کرایط م نن فرار مغزها به افزایش طرمایة انسان کشورهاي رحال صوط ه منجر م کو .
کالو ة اصل بی

ر اینجا بر نقش مثب

فیرار مغزهیا ر افیزایش انگنیزة کسی

جام ه ،انتقال انش صننولو ي ا طریک برگش
مهاجرت

صیالین

ر

مهاجرتهاي کوصاهمدت ،کن گنري کبنههیاي

رآمد برگشت مهاجرا اط  .بنابرای  ،آثار مثب

فرار مغزها براطاس یدگاه نیوی

ر

ای حو ه م رح م کوند که ای آثار عبارتاند ا :
الف) درآمد برگشتی مهاجران

افرا ماهر صیالن کر ه که ا کشور خو خارج م کیوند ،بخشی ا رآمید خیو را بیا عنیوا
رآمد برگشت
صخال

به کشور می صولد خو ارطال م کنند .ا آنجا که ایی افیرا صیالین کیر ه ا

با ی برخور ارند ،رآمد با

بنابرای  ،رآمد برگشت با صري را ننز ارند ای مسئله

براي کشورهاي ر حال صوط ه بهطور کل  ،مبدأ مهاجرت که بیا کمبیو منیاب ،میال مواجهنید،
بسنار مفندند ،اگر ای

رآمد برگشت

ر بخش آمو

صیقنقات ،یربنیای

خرج کو  ،به افزایش صولند ،افزایش بهره ري ،کاهش هزینههاي حم نق

طیرمایهگیذاري
ر نهایی  ،افیزایش

صجارت کاهش بنناري ر کشورهاي مبدأ فرار مغزها منجر خواهد کد .افیزایش حجی طیرمایه
باع

افزایش صقاضا براي ننر ي کار م کو

اگر عرضة ننر ي کار ثاب

باکد ،با افزایش صقاضیا

براي ننر ي کار ،طتمز افزایش م یابد .ای نتنجه ا بهبو ر صننولو ي ننیز بیه طی
ی ن اگر بتوانن

ر موق نت با صرکن

مقا یر یژهاي ا ننر ي کار طرمایه ،منزا صولنید افیزایش

ا ه کو  ،ر صننولو ي بهبو حاص م کو  .همینن  ،ای زدییده افیزایش نیر
همراه ار که صأثنر آ ا طریک با رفت بهره ري ننر ي کار آکنار کده باعی
صقاضا براي ننر ي کار به طم

راط

می آیید؛

طیتمز را بیه
انتقیال منینی

با م کو (.)Mountford, 1997, p.295
1. Remittances
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م مو ً رآمد برگشت ا جان

انگنیزة مهی «نیوع طیت » «صجیارت»

مهاجرا متیأثر ا

اط  .نوع طت به طور عمده ،مربو به اقوام خویشا ندا نز یک اطی
اجتماع کاهش م یابد ،ل صجارت مبتن بر کس
مشییارک

مسییتقن

مککورمنک
نشا

طیو ر قالی

ر طییرمایهگییذاري اع ییاي ام اطیی

بیا افیزایش فاصیله

خریید ارایی هیا امیبن،

(& Wahba, 2000

هبا ر یک الگوي صجارت کام مهاجرت ،رآمد برگشیت

.)Mccormick

بیا ار کیار اخلی ،

ا ند مهاجرت افرا با رجة مهارت با طایر افیرا باقنمانیده ر کشیور را منتفی ،می کنید.

همینن  ،طاینر

اکوایر ( )5004ر قال

به کشور مبدأ را بررط کر ند نشا
طتمز بن کشور مبدأ مقالد،

یک مدل نقش نوع طت را ر منزا
رآمید برگشیت بیه نسیب

ا ند منزا

زارامتر نوع طت بسیتگ

رآمد برگشیت

مهیاجرا  ،کینا

ار  .البتیه ر صیورص کیه رجیة

زارامتر نوع طت به لن فاصلة اجتماع با کوچک باکد ،افیرا مهیاجر بیهجیاي ارطیال رآمید
برگشت اقدام به زساندا ر خارج ا کشور م کنند زس ا مدص آ را با خو بیه کشیور مبیدأ
برم گر انند ای زساندا را براي اجراي زر ههاي طرمایهگذاري (بیهطیور کلی ف النی هیاي
با رگان کوچکمقناس) بهکار م گنرند .براطاس گزار
مهاجرا  5525 0منلنیو

ر ،ی نی حید

کشورهاي ر حال صوط ه  42001منلنو

طا ما مل ( ،)5004ک

ییک رصید صولنید ناخیال
ر بو ه که م ا ل

رآمد برگشت

کی جهیا  ،بیراي

رصید صولنید ناخیال

اخلی

ای کشورها اط  .ننتة کایا صوجه یگر ایننه رآمید برگشیت بیر صالیمن خانوارهیا ر منیزا
عرضة کار ،صیالن  ،انتخا

کغ  ،ا

لد مهاجرت اثر مثب

ای موضوع به یژه ر کشورهاي فقنر که با مید ی

م نا اري بر جیاي می گیذار .

مناب ،مال مواجهند ،بنشتر اهمن

ار .

ب) تحصيل مغزها و کوتاهبودن دورة مهاجرت (بازگشت مهاجران)

فرص هاي کاري ر کشورهاي صن ت موق ن

ار کمندي را براي کس

مهارت صجربه ایجیا

م کند .براي کسان که ا ط ت با ی ا مهارتهیاي فنی برخور ارنید ،ص امی بیا زژ هشیگرا
1. Cinar & Docquier
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برجسته ر مینط رقابت کشورهاي صن ت موج
اگرکشورهاي ر حال صوط ه طناط
به عنوا فرار مغزها باع

نگران

رهاي با
غدغة ای

مغزها همراه با مناب ،مال صبدی کو  .با گش
کشورهاي جنو
نها های اط

ارصقاي بهره ري ،خبقن

صلفنک با اقتالا بن الملل را نبال کننید ،آنییه
ل ها کده اط  ،می صوانید بیه زدییدة صیالین
انشمندا

کرق آطنا ر نتنجة طناط

کارآفرینا کره ،صایوا  ،چین

یگیر

جه گنري به خارج ا مر ها ایجا طا ما ها

که ر ابط حسنهاي به ای کشورها ر مننة صجارت با رگیان

نشا م هد کشورهاي صوط هیافته به جنبههاي مثبی
رط

ابتنیار می کیو .

ا هانید .م ال یات

مهیاجرت می نگرنید ،ییرا ایی کشیورها

مان که فضاي طناط بر ضد کارگرا ک مهارت ان یا زیذیر اطی  ،ر حیال کیاهش

مید ی ها موان ،مهاجرت براي مهاجران هستند که مهارتهاي م لو
ارند .بنابرای  ،با گش
صسری ،ر جریا

ر

نخبگا با انش فن  ،صخال
صننولو ي

مور ننیا آ هیا را

صجربة با صر به کشورهاي خو موجی

انش فن کشورهاي صوط ه یافته به کشورهاي مبدأ کده بر

ط ت بهره ري ننر ي کار ،کاهش هزینههاي صولند طایر زارامترهیاي اقتالیا ي کشیورهاي مبیدأ
م کو ؛ یرا نخبگا مهاجرتکر ه ر کشور مقالد به اکتغال صیالن م زر ا
ایننه ط ت صننولو ي ر کشورهاي مقالد که صوط هیافته اند ،با صر اط
نخبگا مهارت با ی
یاف

ر کشورهاي مبدأ منجر م کو  .براي فه بنشیتر اثیر با گشی

بنناري ،با صوجه به کن

کار اراي صاب ،صقاضاي ننر ي کار
اکتغال

ا همه مه صیر ،ایننیه

ر یا گنري ارند ،بنابرای  ،ط ت صجربیه مهیارت آ هیا افیزایش خواهید

به افزایش طرمایة انسان

مغزها بر اقتالا

بیا صوجیه بیه

فرض م کنن کشور مبدأ قبی ا مهیاجرت ننیر ي

صاب ،عرضة ننر ي کیار

طتمز ص ا ل به صرصن  ،برابر

مبدأ ،منین عرضة ننر ي کار ا

به

باکید .ر ایی حالی

منیزا

خواهد بو  .با خر ج ننر ي کار ماهر ا کشور
منتق م کو

با صوجه به ایننه ط ت مهارت ننیر ي

کار ماهر ا متوطط مهارت ننر ي کار بنشتر اط  ،بنیابرای  ،صقاضیا بیراي ننیر ي کیار ر کشیور
کاهش م یابد

ر نتنجه ،مهاجرت آ ها به کاهش بهیره ري ننیر ي کیار ر کشیور مبیدأ منجیر

م کو  .بنابرای  ،منین صقاضاي ننر ي کار ا
ص ا ل به صرصن  ،برابر

خواهد کد.

به

منتق م کو

ط ت طتمز

اکتغال
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شکل  .1اثر فرار مغزها و بازگشت مغزها بر اشتغال کشور مبدأ

ا طرف  ،نخبگا مهاجرتکر ه ر کشور مقالد به اکتغال صیالن م زر ا
ایننه ط ت صننولو ي ر کشورهاي مقالد که صوط هیافته اند ،با صر اط
نخبگا مهارت با ی
یاف  .با با گش

نخبگا به کشور مبدأ ،منین عرضة ننر ي کار به ط ت ا لنة خو با م گیر .

منتق م کو

ای امر ا یک طر

ا همه مهی صیر ایننیه

ر یا گنري ارند ،بنابرای  ،ط ت صجربیه مهیارت آ هیا افیزایش خواهید

بنابرای  ،به لن صیالن مغزها ر خارج ا کشور کس
به

با صوجیه بیه

ص ا ل ر ط ت طتمز

صجربة بنشتر ،منین صقاضاي ننر ي کار

ط ت اکتغال

به جو م آیید .بنیابرای ،

به بهره ري با صر ننر ي کار ماهر بهبو ر راب ة مبا لة صجیاري افیزایش

صجارت منجر م کو ؛ ا طر

یگر ،با افزایش اکتغال نسب

به حال

ا لنه به کیاهش بننیاري

ر کشور مبدأ منجر م کو .
ج) شكلگيری شبكههای تجارت و مهاجرت

با خر ج ننر ي کار ماهر ا کشور مبدأ مقن کد آ ها ر کشورهاي صوط هیافته کیبنههیای ا
مهاجرت کن خواهند گرف
اخ

ر قال

خارج افزایش م یابد .ر ای

ای کبنهها مبا له کا ها نها ههاي صولند ر بن افیرا
مننه،

نوع ا آثار کبنهاي میرصبط بیا مهیاجرت جیو
1. Network effects
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ار  ،نوع ا ل ا ای آثار ،صشیویک صجیارت ،جرییا طیرمایهگیذاري مسیتقن خیارج
صننولو ي اط

نوع

انتشیار

م آ آثار ،صشویک صسری ،مهاجرت ننر ي کار اط  .خر ج افرا میاهر
جوي کار ریسک مهاجرت براي

ا کشور باع

م کو هزینة جس

کاهش یابد

مننة بهرهمندي آ ها ا مناف ،اکتغال رفاه با صر فراه کو  .افزایش ر جذابن

امنا مهاجرت براي افرا بنشتر باع
کند .ر اق ،،کبنة مهاجرت باع
جس

طتا

م کو مجموعة بنشتري ا افرا را ر یک کیبنه میرصبط
م کو اطبعات کغل موجو طری،صر منتشر کیده امنیا

جوي کغ فراه م کو  ،بنابرای  ،مهاجرتهاي

انتظار آمو

آکینایا آ هیا

رههاي گذکته بیهکیدت بیا ه میور
ر مراکز آمو ک کشور مبیدأ را

را افزایش م هد ا ای ر  ،ص دا ثب نامکدگا

افزایش م هد .ای افزایش ر با ه مور انتظار ص دا ثب نامکدگا به صب ،،باعی
طه افرا صیالن کر ه ا کی جم نی

کمار افرا عبقهمند به صیالن م کو

باق م مانند افزایش م یابد .ر ای حال  ،کبنههاي مهاجرت اثر مثب
م گذار

افیزایش ر
کیه ر اقتالیا

بر صشنن طرمایة انسان

آثار صخریب کوصاهمدت فرار مغزها (کاهش موقت طرمایة انسان ) را کاهش م هد.

د) افزایش در انگيزة کسب آموزش

ر کشورهاي فقنر که با نر هاي زاین

ر با ه آمو

کشورها زاین اط ؛ اما چو با ه آمو
رآ

ضن

م لو

مهاجرا

مواجهند ،انگنزة کس

آمیو

ر ایی

ر کشورهاي مقالد با ط  ،رنماي مهاجرت کیه
را

ر کشورهاي مقالد یده م کیو  ،بیا ه انتظیاري آمیو

براي افرا باقنمانده افزایش م هد .ای اثر انگنزک آ ها را صشویک به طرمایهگیذاري ر طیرمایة
انسان م کند

طرمایة انسان

ر نهای  ،انباک

ر کشور مبیدأ افیزایش می یابید .اگیر طیرمایة

انسان افرا ا یک حد با صر ر  ،امنیا مهیاجرت آ هیا ا من قیة افیزایش می یابید (کی بان
همنارا  ، 892 ،ص .) 4بن
افزایش انباک
کو  ،انباک

طرمایة انسان

همنارا ( )5001به ای نتنجیه رطیندند کیه فیرار مغزهیا باعی
ر کشورهاي ر حال صوط ه م کو

طرمایة انسان ناخال

اگر نر فرار مغزها

برابیر

ر ای کشورها  2رصد افیزایش می یابید .کشیورهای کیه
)1. Foreign Direct Investment (FDI
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طرمایة انسان زاین صري نسب
مغزها یا

به طایر کشورها اکتند ،نر مهیاجرت کمتیري اکیته ا فیرار

یدهاند.

ه) افزایش بازده مورد انتظار تحصيل

فرار مغزها خر ج ننر ي انسان صیالن کر ه ماهر بهمنظور عرضة خدمات خو ر با ارهیاي
خارج

به صب ،آ کس

با ه بنشتر ر خارج ا کشور ،ا یک طر  ،با ه مور انتظار صیالین

بهطور کل موجو ي طرمایة انسان را ر کشورهاي مبدأ افزایش م هد ا طر

یگر ،چو

همة ای افرا موفک به خر ج ا کشور با ارهیاي خیارج نخواهنید کید کیه ر نتنجیه طی ت
عموم صیالنبت مهارت ر کشور مبدأ افزایش می یابید .بنیابرای  ،براطیاس میدلهیاي رکید
ر

اي اقتالا ي مبتن بر طرمایة انسان  ،رکد اقتالا ي رفاه ر کشورهاي مهاجرفرط

(مبدأ

فرار مغزها) افزایش م یابد (عسگري همنارا  ، 851 ،ص.) 15
بنابرای  ،با لیاظ آثار فرار مغزها ر اقتالا  ،م صوا نشا
افزایش ط ت طرمایة انسان

ا ر کرایط م نن فرار مغزهیا بیه

ر کشورهاي مبدأ فرار مغزها منجر م کو .

مدل عمومی مهاجرت

براي صیلن ای بخش فرض م کنن ص دا کارگرا اقتالا  Nاط

که هر یک طی ت متفیا ص ا

اطت دا ( ) را اکته باکند ،اطت دا کارگرا ( ) ننیز اراي صیاب ،چگیال احتمیال
بنابرای  ،احتمال ایننه کارگري رجة اطت دا ( ) را اکته باکد،
همینن  ،ص دا افرا ي که ط ت اطت دا ( ) ارند ،م ا ل
کارگرا مدت ما مشابه را صر

اطی .

اط .
اط

؛ با فیرض ایننیه

کار م کنند ،بهطور همزما صالمن بیه طیرمایهگیذاري ر

طرمایة انسان م گنرند ،بنابرای  ،مخارج ای طرمایهگذاري ( ) موجو ي طیرمایة انسیان هیر
فر ( ) اط

به صورت یر انباک

 .همینن  ،کرایط مقاب برقرار اط :

م کو :
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( )

,

با صوجه به راب ة صشنن طرمایة انسان افرا صاب
اط  ،بهطوري که بن منزا مخارج افرا

ا منزا مخیارج افیرا

اطیت دا آ هیا

ط ت اطت دا آ ها راب ة م نوس جو ار  ،به ایی

م نا که براي طتناب به ط ت م نن ا طرمایة انسان افرا با اطت دا ننا بیه مخیارج زیاین صیري
متغنر برابر

ارند .بنابرای  ،نر جانشنن بن ای

اط .

-

اگر جبرا خدمات ننر ي کار ( رآمد افرا ) برابر موجو ي طرمایة انسان آ ها باکد (
خال

)،

رآمد طول عمر کارگر به کرح یر اط :
() 5

که

-

موجو ي طرمایة انسان ا لنة کارگر  iاط .
با صوجه به ایننه کشورها به نبال جذ

افرا ياند که اراي ط ت مهارت بیا صر بیه صبی ،آ

صولند نهای با صري هستند ،فرض م کنن افرا ي که صولند نهای طرمایة انسان آ ها با صر اطی ،
کانس بنشتري براي مهاجرت ارند .بنابرای  ،ر یک ط ت طیرمایة انسیان م ین کیارگران کیه
به کارگرا مشابه ر اخ

مهاجرت م کنند ،رآمد بنشتري نسب

<

() 8
که ر راب ة 8
احتمال موفقن

صفا ت طتمز ر اخ
مهاجرت

صاب ،افزایش  ،کاهش یا ثاب

اط
ا

با صوجه به فر ض با  ،هد
صالمن گنري ر مننة منزا مناب

ارند .بنابرای  ،خواهن

that

-

خارج ا کشور را نشا م هد .فرض م کیو صیاب،
که بسته به طناط هاي مهاجرت طایر کرایط م صواند

اط .
هر کارگر حداکثرطا ي رآمد مور انتظار طول عمر خیو

هد
اط

که فر صمای به طرمایهگذاري ر طرمایة انسیان

ین :
() 4

اک :

-

ار .
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ر ا امه صشنن طرمایة انسان را ر ک جام ه بیا لییاظ مهیاجرت بید

لییاظکیر

آ

بررط کر ه آ ها را با یندیگر مقایسه خواهن کر .
تشكيل سرمایة انسانی بدون لحاظکردن مهاجرت ( )

با فرض ایننه هر کارگر ر ط ت اطت دا م ین ( ) ،مقیدار
هزینه کند ،آ گاه اراي طرمایة انسان م ا ل

احید بیراي طیرمایة انسیان

خواهید بیو  .ر ایی صیورت ،کی طیرمایة

انسان اقتالا ( ) برابر مجموع کی طیرمایة انسیان افیرا ر طی وح مختلید اطیت دا ی نی
اط  .بنابرای :
() 2
که بر ار زارامترهاي صاب ،چگال احتمال اطت دا اط .
تشكيل سرمایة انسانی یا لحاظکردن مهاجرت ( )

اگر کرایط براي مهاجرت کارگرا فراه باکد ،ر ای صیورت کیارگرا

ربیارة منیزا طیرمایه-

گذاري ر طرمایة انسان براي مهاجرت صالمن گنري م کننید .ا طرفی  ،بیه لنی

جیو برخی

مید ی هاي مهاجرت ( ) ،همة کارگرا موفک به مهاجرت نخواهند کد فقیط کیارگران کیه
) قیرار ار  ،بیه مهیاجرت موفیک

امنة اطت دا آ ها ر یک امنة مشخال (براي مثیال

م کوند بقنه ر اخ اقتالا باق خواهند ماند .افرا ي که احتمال مهاجرت براي آ هیا جیو
ار  ،طرمایهگذاري بنشتري ر آمو

خواهند کر  .با جم،بست موجو ي طیرمایة انسیان همیة

کارگرا  ،منزا ک صشنن طرمایة انسان همة کارگرا  ،منزا ک صشنن طرمایة انسان جام ه ر
کرایط جو مهاجرت به ط

م آید:

() 1
بنابرای  ،با فیرض
مهاجرت به اختب

-

مشیخ

 ،صفیا ت طیرمایة انسیان

طتمز ها ر کشور مقالد کشور مبدأ

بستگ

ر کیرایط مهیاجرت عیدم
ار .
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مدل بهينة مهاجرت

ر اینجا

ایننه صاب ،طیرمایة انسیان

فرض به مدل عموم زنشگفته افز ه خواهد کد .نخس

بهصورت یر ر نظر گرفته م کو :
() 1

,

0

 aنشا هندة رجة صننولو ي انتقال انش صشنن طرمایة انسیان اطی
بهم ناي کارآمدي طنست آمو ک

طا ما هاي اجتماع اط

مقیدار بیا صر آ

که ر قضینة ییا گنري حین کیار

نقش مؤثرصري ارند .یگر ایننه طرمایة انسان ا لنه را برابر صفر فرض کر ه احتمال مهیاجرت
را مستق ا طرمایة انسان

به صورت بر

ا ص رید م کنین  .ر ایی کیرایط منیزا صشینن

طرمایة انسان با فرض جو مهاجرت نبو مهاجرت بررط کر ه نتیای را مقایسیه خیواهن
کر .
تشكيل سرمایة انسانی بدون مهاجرت ( )

با حداکثرطا ي رآمد مور انتظار طول عمر فر اری :
() 5
() 9
ر نهای  ،ک انباک

-

-

-

طرمایة انسان اقتالا با فرض نبو مهاجرت به صورت یر خواهد بو :

() 0

-

-

تشكيل سرمایة انسانی با فرض وجود مهاجرت ( )

با رنظرگرفت احتمال مهاجرت به منزا ( ) ،رآمد کس کده ر خارج به منزا (
بو  .همینن  ،احتمال ماند

ر اخ ( ) -

رآمد کس کده ر اخ برابر (

بنابرای  ،با حداکثرطا ي رآمد مور انتظار ،منزا مخارج بهننة صیالین
به ط

م آید:

) خواهید
) خواهد بو .

طیرمایة انسیان بهننیه
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( )

) ( -
-

() 5
() 8

,

-

-

,

-

-

-

بر ای اطاس ،ک صشنن طرمایة انسان اقتالا ر کرایط جو مهاجرت به کرح یر خواهد
بو :
() 4

- .N.
-

هما طور که ر راب ة یا کده نشا
صاب

-

-

-

⇒

-

-

⇒

ا ه کده اط  ،موجو ي طرمایة انسیان کشیور مبیدأ

ا احتمال مهاجرت ی ن ( ) اط  ،ی ن :
( )
⇒
⇒

If:
If:

ر صورت عدم احتمال مهاجرت ،طرمایة انسان کشور مبدأ هما طرمایة انسان ا لنه اط
ر صورت مهاجرت کام  ،همة طرمایة انسان کشور صخلنه کده موجیو ي طیرمایة انسیان
کشور مبدأ به صفر م رطد .اما بها اي
با لگاریت گنري ا طرفن م ا لة 4

∋  ،همواره
مشتکگنري نسیب

خواهد بو .
بیه ( ) صیأثنر احتمیال مهیاجرت بیر

صشنن طرمایة انسان صوضنت ا ه خواهد کد:
- -

() 2

-

-

با صوجه به ایننه مخرج کسیر م ا لیة  2مقیدار مثبتی اطی  ،عبمی
صورت کسر ص نن خواهد کر  .بنابرای  ،با صوجه به ایننه
() 1

ر

خواهن
-

-

را عبمی
اک :
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منف خواهد بو که نشا م دهد کشیور

ر صورص که ( > ) باکد ،آ گاه عبم
مبدأ ب صوجه به احتمال مهاجرت همنشه ا هدر ا

طرمایة انسان متضیرر می کیو  .بیهعبیارت

یگر ،طرمایة انسان کشور مبدأ ب د ا مهاجرت کارگرا همواره کمتر ا طیرمایة انسیان کشیور
قب ا مهاجرت خواهد بو  .به ای

ام مهاجرت گفته م کو که ر کن  5نشیا

ضن

اه

کده اط :
H
E

H
0

1

شکل  .2نمودار تشکیل سرمایة انسانی در حالت ( > )

اما ر ( < ) یک مقدار بیران براي احتمال مهاجرت جو ار که طرمایة انسیان کشیور
-

مبدأ ر آ ط ت احتمال حداکثر خواهد کد .ای مقدار بیران برابر
اطاس ،ممن اط
() 1

() 5

اطی  .بیر ایی

-

هر یک ا حا ت یر اصفاق بنفتد:
∋ if:

⟺

∋

if:

-

if:

⟺

if:

-

if:

⟺

if:

-

0

-

,

-

-

-

-

-

1. Emigration trap
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اثر مهاجرت بر انباک
نشا

طرمایة انسان کشور مبدأ ر ط وح مختلد احتمال ر نمو ار کن 8

ا ه کده اط .
M

H
E

H
0

شکل  .3نمودار اثر مهاجرت بر انباشت سرمایة انسانی

هما طور که ر نمو ار کین  8مشیاهده می کیو صیا میان کیه ( < ) ،احتمیال کوچیک
مهاجرت ابتدا اثر مثب

بر انباک

طرمایة انسان کشور مبدأ ار (ی ن اثر صشویک طرمایة انسان

اخ بر اثر فرار 5غلبه م کند) با افزایش احتمال مهاجرت ،طرمایة انسان ننز افزایش م یابید
ر ط ت ( ) به حداکثر خو م رطد زس ا آ کاهش یافته ،بیهطیوري کیه ا طی ت احتمیال
(
ق

) به ب د طرمایة انسان به کمتر ا منزا قبل کاهش م یابد .ر صورص که احتمال مهاجرت
باکد (

) ،همة طرمایة انسان اقتالا مبدأ هدر م ر .

ر اق ،،ر صورص که ( > ) باکد ،کنا
کاف با ننس

که باع

ایجا طرمایة انسان

طتمز بن کشور مبدأ کشور مقالد به حید
ر کشور مبدأ کو  ،همنشه جریا خیر ج طیرمایة

انسان بنش ا جریا خلک طرمایة انسان جدید اط

همواره اقتالیا ر ام مهیاجرت گرفتیار

خواهد کد.
اما ر صورص که ( < ) باکد ،مدل زنشبنن م کند که مهاجرت یک بیا ي مجمیوع صیفر
1. Incentive effect
2. Flight effect
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بن کشور مبدأ کشور مقالد نخواهد بو  .چو
برم انگنز صا طرمایة انسان بنشتري را انباک

جو احتمال مهیاجرت ،افیرا اخی کشیور را
کنند ا ای

منتف ،کوند.

ضن

پيشينة تحقيق
بننه همنارا ( )5008ر مقالهاي آثار رکدي ناک ا فرار مغزها بر کشورهاي مبدأ مهیاجرت را
بررط کر ند .ای م ال ه با بهکارگنري ا ههاي نر مهاجرت افیرا صیالین کیر ه ا  20کشیور
رحال صوط ه به ایا ت متیدة آمرینیا براطیاس ا ههیاي جمی،آ ريکیده صوطیط کیارینگتو
یتراجناچه ( ) 995انجام گرفته اط  .نتای صخمن نشا هندة جیو منیاف ،فیرار مغزهیا بیراي
کشورهاي مبدأ اط

جو فرار مغزها اثر مثبت بر انباک

طرمایة انسان

ر ای کشورها اکته

اط  .نتنجة یگر ایننه بنشتر کشورهای که نیر زیاین مهیاجرت افیرا بیا صیالینبت عیال
همینن ط وح زاین طرمایة انسان را ارند ،ا فرار مغزها منتف ،م کوند؛ لی کشیورهای کیه
نر مهاجرت افرا صیالن کر ه آ ها با ي  50رصد یا نسب
جم ن

افرا با صیالینبت عیال بیه کی

آ ها ا  2رصد بنشتر اط  ،ا فرار مغزها متضرر م کوند.

بننه همنارا ( )5001ر م ال هاي عوام ص نین کننیدة فیرار مغزهیا ر نیواح کوچیک را
بررط کر ند .هد

ا ای صیقنک بررط اثر اندا ة کشورها بر منزا فرار مغزها بو ه اطی  .رة

مان مور م ال ه طالهاي 990
صیقنک نشا

ا ه اط

 5000حو ة م ال ه  59کشور جهیا بیو ه اطی  .نتنجیة

که:

 .کشورهاي کوچکصر بنشتری ضرر را ا فرار مغزها م بننند.
 .5همبستگ بن طرمایة انسان
چی

اندا ة کشور صقریباً صفر اط .

همنارا ( )5001ر مقالهاي با عنوا «مهاجرت ننر ي کار ماهر» ضم بررط راب ة

متقاب منا طرمایهگذاري مستقن خارج

صشنن طرمایة انسان

ریافتند عب ه بر ایننیه راب یة
1. Carrington & Detragiache
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طرفة منا طرمایة انسان

مستقن

طرمایهگذاري مستقن خارج طی

رة میان (-5000

 ) 990جو ار  ،با خر ج ننر ي کار ماهر ،مر م احساس م کنند که فرص هاي کغل

اخلی

براي ای بخش ا ننر ي کار کاف ننس  .بنابرای  ،طرمایهگذاري ر صیالینبت عیال را کیاهش
م هند ا ای طریک طرمایة انسان کاهش م یابد .ا آنجیا کیه راب یة منیا طیرمایة انسیان
طرمایهگذاري مستقن خارج ننز مستقن اط  ،جریا طرمایهگذاري مستقن خیارج بیه اخی
ای کشورها ننز کاهش م یابد.
کاهآبا ي زورا ( ) 859اثر فرار مغزها بر رکد اقتالا ي ایرا ا طریک کانالهاي مسیتقن
غنرمستقن را با به کارگنري طنست م ا ت همزما
ط

هف

که ضری
کار ،مثب

آمار مهاجرت مغزهیا بیه کشیورهاي گیر ه

رة  889- 851بررط کر ند .نتای برآ ر مدل به ر

( )3slsبنا کنندة آ اطی

متغنر نر مهاجرت مغزها ر م ا ت طرمایة انسان  ،صجارت
ر م ا ت طرمایهگذاري مستقن خارج

جوه ارطیال ننیر ي

رکید اقتالیا ي ،منفی اطی  .طیرمایة

انسان  ،موجو ي طرمایة فنزین  ،رجة با بو  ،طرمایهگذاري مستقن خارج  ،اثر متقاب
ارطال ننر ي کار با متغنر موهوم انقب
ایرا

اطبم

اثر مثبی

صا رات نف

ارند .آ ها همینن بنا م کنند براطاس نتای صجرب اثر ک (خال

رکد اقتالا ي منف اط
طتوري ار  ،طتمز

جیوه

بیر رکید اقتالیا ي
) مهاجرت مغزهیا بیر

ای امر را ناک ا طناط هاي ناصینت اقتالیا ي ماننید ص نین نیر
بهره م انند که موج

انیرا

نسب قنم

عوام

ایجا کرایط اف یة

مغز ر ایرا کده اط .
کاهآبا ي جامه بزرگ ( ) 895صأثنر آ ا طا ي اقتالا ي بر مهیاجرت نخبگیا ا کشیورهاي
منتخ

ر حال صوط ه ( )G77به اییا ت متییدة آمرینیا طی

رة میان  991-5009بررطی

ا آ ا ي اقتالا ي صأثنر منف

م نا اري بر مهاجرت نخبگیا ا

کر هاند .نتای صیقنک آنا نشا

کشورهاي یا کده به ایا ت متیدة آمرینا ار  .همینن  ،نر بنناري انشآموختگا
انباک

مهاجرت نخبگا بهطور مثب

انشیگاههیا

م نا اري بر مهاجرت نخبگا صأثنر گذاکته اط .

حري همنارا ( ) 894صأثنر فرار مغزها بر صولند صجارت خارج ایرا با یک مدل ص یا ل
عموم ( )GTABبررط کر ند .ای م ال ه به بررط صأثنر فرار مغزها (مهیاجرت ننیر ي انسیان
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ماهر صیالن کر ه به خارج) بر صولند صجارت خارج ایرا به صفننیک بخیشهیاي اقتالیا ي
زر اخته اط  .براي ای منظور با

بیهعنیوا اثیر

طناریوي کون منف عرضة ننر ي متخالی

مستقن فرار مغزها کون منف بهره ري ک عوام به عنیوا اثیر غنرمسیتقن فیرار مغزهیا ،اثیر
بیر متغنرهیاي صولنید ،صیا رات ،ار ات صیرا صجیاري طینجش

مهاجرت ننر ي کار متخال
کر هاند .نتای حاک ا آ اط

که فرار مغزها چیه بیهصیورت مسیتقن

چیه ا طرییک کیاهش

بهره ري ر مجموع آثار منف بر صولند ،صا رات ،ار ات صرا صجاري کشور بر جاي م گذار .
روش تحقيق
براي بررط نقش فرار مغزها ر انباک

طرمایة انسان کشورهاي مبدأ فرار مغزهیا ،میدل بیار

طا  -آي -مارصن ( ) 992که براي بررط فرضنة ه گرایی صید ی کیده اطی  ،بیهکیار گرفتیه
م کو  .براطاس مدل بار راب ة بن
انسان به کرح یر اط

ا لنه جاري متغنرهاي اقتالا ي ا جملیه طیرمایة

ضن

:

() 9
با صوجه به مید ی

-

اطبعات طري مان

-

ر مننة متغنرهاي کرط  ،امنا بررط م ا لة

 9با ا ههاي صرکنب  5براي ک متغنرها جو ندار  .ل ا آنجا که م مو ً طرع

همگرای

م لک کرط خنل متفا ت ا ه نم باکند ،بررط همگرای کرط به کمک ا ههاي صرکنب
براي فرار مغزها طرمایة انسان ننز امنا زذیر اط  .اثر طایر متغنرهاي کرط
ظاهر خواهد کد .براي ای منظور فرم خ

ر جزء آثار ثاب

ا م ا لة همگرای به کرح یر بهکار گرفته خواهد

کد:
()50

-

-

)1. Barro, R.J. and Sala-i-Martin X., Economic Growth MIT Press (1995
2. Panel data
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ط ت طرمایة انسان افرا طاک

که

ر کشور

i

اثرات ثابی

ر ما  a ،tعرض ا مبدأ

کشور  iبراي لیاظ صأثنر طایر عوام مؤثر بر رکد بلندمدت طرمایة انسان اط  .بررط نظري فرار
مغزها نشا

ا انتظار ننر ي کار ماهر براي مهاجرت به خارج ا کشور ،صشنن طرمایة انسان را ر

کشورهاي مبدأ با رآمد زاین را صقوی

م کند .عب ه بر ای  ،بسناري ا ننر هاي ماهر که ا کشور

خارج م کوند هرگز به کشور خو بر نم گر ند ا ای ر  ،طرمایة انسیان کشیور مبیدأ کیاهش
م یابد .بنابرای  ،اثر خال

فرار مغزها بر مقدار طرمایة انسان افرا باقنمانده ر کشیور نامشیخ

اط  .فرار مغزها مان براي کشور مبدأ مفند خواهد بو که نر مهاجرت خنل با یا خنل زیاین
نباکد .براي ار یاب اثر انتظار مهاجرت ننر ي کار ماهر ،ابتدا باید ا م ا لیة یا کیده طی ت ص یا ل
زایدار ا طه افرا صیالن کر ة بوم

را به صورت صاب

نر مهاجرت ننر ي

ا آثار ثاب

کار ماهر (فرار مغزها) ،میاطبه کر  .بنابرای :
( )5
آثار ثاب

که

-

نر مهاجرت ننر ي کار (فرار مغزها) ر ض ن

بهکارگنري مقدار میاطباص براي طه افرا صیالن کر ة بوم
مغزها بر طرمایة انسان طاکنا کشور

ص ا ل زایدار اط  .بیا

ر م ا لة  ،5م صوا اثر فرار

را با کنار گذاکت مهاجری ا جم ن

کشور به کیرح

یر میاطبه کر :
-

()55
که

-

-

-

نر مهاجرت افرا غنرماهر اط  .با مقایسة طرمایة انسان قب ا فرار مغزهیا طیرمایة

انسان زس ا فرار مغزها براي هر کشور م صوا کشورها را به صرصن
را مشخ

کر

منتف ،متضرر ا فرار مغزهیا

.

بانکهاي اطبعاص

یا ي ر مننة فرار مغزها جو ار  .بانیک اطبعیاص بیار ل

()50 8

1. Barro & Lee
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مهاجرت ننر ي کار را ط

رة مان  950صیا  50 0را بیه صفننیک منیزا صیالینبت (زیاین ،

متوطط با ) براي  94کشور جها کام م کو  .بانک اطبعاص بننه همنارا ( )5001فیرار
مغزها را براي  81کشور به صفننک چهار گر ه طن ط طالهاي  990صا  5000ربرم گنیر .
بانک اطبعیاص

اکیوایر میارفون ( )5002نیر

مهیاجرت ننیر ي کیار را بیه صفننیک منیزا

صیالنبت (زاین  ،متوطط با ) براي  81کشور جها ط طالهاي  990صا  5000را ربر ار .
ه چنن بانک اطبعاص طه طنل

یفورت )5001( 5نر مهاجرت ننر ي کار با صیالینبت بیا صر

ا بنرطتا را ط طالهاي  912صا  5000کام می کیو  .همینین  ،بانیک اطبعیاص بغیواص ،
اکوایر مو

( )50 0آمار فرار مغزها را ط طالهاي  99صا  5004کام م کو  .با صوجه به

ایننه بار ل ( )50 8کمار بنشتري ا کشورها را کام م کو

ا ههیاي آ بیهر صیر ا طیایر

بانکهاي اطبعاص فرار مغزهاط  ،ر ای صیقنک ای بانک اطبعاص بهکار گرفته کده اط .
همینن  ،ر مننة طرمایة انسان کشورها چندی بانک اطبعیاص  ،ا جملیه بانیک اطبعیاص
یفورت ،)5001( 8بانک اطبعاص بار ل (  ،)500بانک اطبعاص

اکیوایر میارفون ()5001

همینن  ،بانک اطبعاص یونسنو جو ار  .ر بانک اطبعاص یونسنو که صوطط بانیک جهیان
( )WDIجم ،آ ري با طا ي کده اط  ،آمیارة مربیو بیه ص یدا افیرا ي کیه ر رة آمیو
متوط ه ثب نام کر هاند ،جو ار  .با صوجه به ایننه بانیک اطبعیاص یا کیده کیمار بنشیتري ا
کشورها را کام م کو  ،ر اینجا بانک اطبعاص بهکار گرفته کد ،اما بیا صوجیه بیه صفیا ت ب ید
جم نت کشورها ،ر اینجا طرمایة انسان را به صورت طه افرا بیا صیالینبت متوطی ه ا کی
جم ن

کشور مد نظر قرار م هن  .که با صقسن ص دا افرا با صیالنبت متوط ه بر ک جم نی

کشور ،میاطبه م کو .
بنابرای  ،ر ای صیقنک به کمک مدلهاي اقتالا طنج

الگوهاي همگرای کرط آثیار فیرار

مغزها بر ر ي صشنن طرمایه انسان کشورهاي خا رمنانه (مبدأ فرار مغزها) ط طیالهیاي 99
1. Docquier & Marfouk
2. Defort Ceciley
3. Cecily Defoort
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صا  50 0بررط خواهد کد با کبنهطا ي رگرطنون کشورهاي منتفی ،متضیرر ا فیرار مغزهیا
مشخ

خواهد کد.

یافتههای تحقيق
براطاس آنیه بنا کد ،فرار مغزها ا طریک افزایش انتظار مهاجرت ننر ي کیار میاهر
افزایش با ه مور انتظار صیالن

ر نتنجیه

ر جام ه به صب ،آ افزایش ط ت عموم صیالنبت ر اخ

کشور مبدأ ،طرمایة انسان کشور مبدأ فرار مغزها را افزایش م هد .بیراي صخمین میدل ( )50بیا
بهکارگنري ا ههاي زانل  ،باید ابتدا مدل صیقنک ص نن کو  .ر بخش ب د به ص نن مدل صیقنیک
طپس ،صخمن مدل زر اخته خواهد کد.
اثر فرار مغزها بر انباشت سرمایة انسانی

ا لن گام ر برآ ر مدلهاي زان

یتا ،ص نین قنیو

( )5002بنا م کند ،ابتدا باید مشخ
ا مبدأهاي ناهمگ
مشترن کن

کن

کو  ،راب ة رگرطنون

همگ (مدلهاي زان

ر نمونة مور بررط

اراي عرض

یتا) اط  ،یا ایننه فرضنة عیرض ا مبیدأهاي

مشترن ر بن مقاط( ،مدل ا ههاي صلفنق ) زذیرفته م کو  .بهطور خبصه ،باید

بررط کنن آیا مدل ا ههاي صلفنق بهتر اط
مقند اجرا کد .اگر مدل اثر ثاب
منا آ

ار بیر میدل اقتالا طینج اطی  .بالتیاج

 ،مدل مناط

یا مدل اثر ثاب

براي انجام ا

ای امر آ مو

F

ارجت بو  ،باید آ را ر مقاب مدل اثر صالا ف آ مو کنن صیا ا

براي برآ ر م ن کو که ای کار با آ مو هاطم انجام م گنیر  .نتیای

آ مو  Fبه کرح جد ل اط .
جدول  .1خروجی آزمون F

Effect Test

آمارة

F

هما طور که مبحظه م کو ضری

Statistic

Prob.

1/815144

0/0000

م نا اري برابر با صفر اط

م کو  .بنابرای  ،ر ای مرحله مدل اثرات ثاب

برابري عرض ا مبدأها ر

بهعنوا مدل ارجت انتخا

می کیو  .حیال بایید
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ر مقاب مدل اثرات صالا ف آ مو کو  .براي ای کیار آ میو هاطیم بیهکیار

مدل اثرات ثاب

ر جد ل  5بنا کده اط .

گرفته م کو  .نتای آ مو هاطم

جدول  .2خروجی آزمون هاسمن
Husman Test

chi-sq statistic

Prob.

آمارة هاطم

58/021918

0/0000

بنابر نتای جد ل  ،5نبو راب ة بن اثرات فر ي متغنرهاي صوضنی ر م کیو  .ا ایی ر ،
براي برآ ر ضرای

مدل اثرات ثاب

بهکار گرفته م کو .

براطاس نتای صخمن م ا لة ( )50که بهمنظور بررط نقیش فیرار مغزهیا ر انباکی
انسان
صأثنر مثب

طیرمایة

ر جد ل ( )8بنا کده اط  ،فرار مغزها ر کشورهاي من قة خا رمنانه (مبدأ فرار مغزهیا)
م نا اري بر انباک

طرمایة انسان

ار  .ضری

صأثنرگیذاري متغنیر فیرار مغزهیا ر

کشورهاي یا کده صقریباً م ا ل  0/0081اط  .به ای م نا که ییک رصید افیزایش ر نیر فیرار
طرمایة انسان را  0/0081رصد افزایش می هید .بنیابرای  ،ضیرای

مغزها ،متوطط نر انباک

مدل یا کده براي هر مق  ،بهکار گرفته کده کشورهاي منتف ،متضیرر ا فیرار مغزهیا بررطی
م کو .
جدول  .3اثر فرار مغزها بر انباشت سرمایة انسانی

اثر فرار مغزها بر انباشت سرمایة انسانی
ضریب
ضری
β

برآورد

آمارة تی

ضریب معناداری

0/01 00

2/51 121

0/0000

-0/048052

-1/529089

0/0000

0/00812

2/811015

0/0000

γ

0/1 1425

R2

1/11 522

آمارة

F

0/000

م نا اري آ مو

0/0 8551

خ اي م نار

5/ 0882

ربن  -اصسو

0/1 1425
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کشورهای منتفع و متضرر از فرار مغزها

براطاس نظریة بنا کده ،فرار مغزها ا طریک کاهش طرمایة انسان کشیور را بیا ضیرر ا طرییک
افزایش ط ت عموم صیالنبت طرمایة انسان  ،افرا اخ کشور را با منف
بنابرای  ،خال

اثر فرار مغزها نامشخ

مواجه می کنید.

اط  .ر ای بخش با کبنهطا ي رگرطنون  ،کشورهاي

منتف ،متضرر ا فرار مغزها براي کشورهاي من قه خا رمنانه ص نن خواهد کد.
ر جد ل  8بنا کد ،با کیرایط

صخمن م ا لة ( )50که نتای آ

اط  .با صوجه به ایننه م ا لة  50بهطور خ
نم هد براي میاطبة آ باید ای ضری

Effects

 Fixedبیرآ ر کیده

برآ ر کیده اطی  ،طیرع
صاب ،غنرخ

با ضری

همگرایی را نشیا

ص دی کو .

براي ار یاب اثر فرار مغزها (انتظار مهاجرت) ،ابتدا ا م ا لة  5طه افرا صیالن کر ة بیوم
ا اثرات ثاب

نر مهاجرت ننر ي کیار میاهر

( )hci,ssرا ر ط ت ص ا ل زایدار به صورت صاب

(فرار مغزها) میاطبه م کنن  .براي ای کار ا زارامترهاي ،

ا رگرطنو م ا لة  50اطیتفا ه

خواهد کد.
بنابرای  ،با جایگذاري ضرای

یا کده ر م ا لة  5طه ص ا ل افرا صیالن کیر ه ر کشیور

مبدأ ( )hci,ssبه کرح جد ل  4به ط

م آید .همینن  ،با جایگذاري مقیدار (

صأثنر فرار مغزها بر طرمایة انسان خال

کشور مبدأ (

) به ط

م آید .نتنجة میاطیبات بیه

کرح جد ل  2اط .
جدول  .4سهم تعادلی افراد تحصیلکرده در کشور مبدأ (

کشور

) ر راب یة 55

)

کشور

بیری

4/52445 54

عما

52/92 45541

مالر

8/514 2242

ق ر

2/119254 4

ایرا

8/5195 420

عربستا

9/19245581

عراق

4/4552554

طوریه

85/12991 59

ار

51/55184 44

امارات

4/852401 5

کوی

8/42525021

صرکنه

8/19241142

لبنا

2/41 5249

یم

81/902 1912
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جدول  .5تأثیر فرار مغزها بر سطح سرمایة انسانی کشور مبدأ (

کشور

کشور

بیری

1/11554

عما

52/92 45

مالر

4/28552

ق ر

8/21955

ایرا

-54/51954

عربستا

عراق

1/19952

طوریه

4/511 5

ار

- 1/59185

امارات

1/95 49

کوی

- /20142

صرکنه

-58/ 4219

لبنا

- 4/24 11

یم

5/85145

/14152

هما طور که ر جد ل  2مشاهده م کو  ،براي برخ کشورها (
یگر مثب

اط

)

که منف بو

) منف

آ بنا کنندة متضررکد ا فرار مغزها مثب بو

بیراي برخی
آ نشا هنیدة

منتف،کد ا فرار مغزهاط .
با صوجه به نتای  ،ایرا  ،ار  ،لبنا  ،صرکنه امارات متیدة عربی کشیورهاي متضیرر ا فیرار
مغزها ،طایر کشورهاي مور بررط منتف ،کدهاند .کشورهاي متضرر با اصخاذ طناط هاي کنترل
مهاجرت بهبو کرایط با ار کار رفاه اجتماع م صوانند کرایط مناط

را براي حفیظ نخبگیا

ر کشور خو فراه کنند .با صوجه به ایننه زدیدة فرار مغزهیا ،زدییدة ناخوکیایندي بیراي اغلی
کشورها بهکمار م ر

کس

ا آ بنا کننیدة کیرایط نامناطی

منف

اقتالیا ي اجتمیاع

کشورها به کمار م ر ؛ زنشنها م کو کشورهاي مبدأ فرار مغزها به یژه کشیورهاي متضیرر،
کرایط حفظ نخبگا

ننز صوط ة اقتالا ي اجتماع را فراه کنند.

براطاس نتای کبنهطا ي ،فرار مغزها ا ایرا طه ص ا ل افرا صیالن کر ه را به  54/8رصد
ر طرمایة انسان مواجه کر ه اط  .خبصة ص دا

کاهش ا ه کشور را با یا خال

کشورهاي منتف ،متضرر ا فرار مغزها به کرح جد ل  1اط :
جدول  .6کشورهای منتفع و متضرر از فرار مغزها

تعداد کل
کشورهاي من قة خا رمنانه

4

متضرر

منتفع
تعداد

درصد

تعداد

درصد

9

14

2

81

رصد
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هما طور که ر جد ل  1مشاهده م کو  ،ا  4کشور میور بررطی  2 ،کشیور متضیرر 9
کشور منتف ،کدهاند .بهعبارت یگر ،ا ک کشورهاي یا کده  81رصد متضرر  14رصد منتف،
کدهاند.
نتيجهگيری و پيشنهادها
ر صیقنک حاضر اثر فرار مغزها بر اقتالا کشورهاي من قة خا رمنانه (مبدأ فیرار مغزهیا) بررطی
کده اط  .همینن  ،با صوجه به ییدگاههیاي متفیا ت ر مننیة اثیرات فیرار مغزهیا بیر اقتالیا
کشورهاي مبدأ فرار مغزها ،کشورهاي منتف ،متضرر ا فرار مغزها ر من قیة خا رمنانیه بررطی
کدند .رة مور بررط ا طیال  99صیا  50 0بیو ه  4کشیور من قیة خا رمنانیه ا جملیه
کشورهاي ایرا  ،بیری  ،مالر ،عراق ،ار  ،کوی  ،ق ر ،لبنا  ،عما  ،عربستا طی و ي ،طیوریه،
یم م باکند.

صرکنه ،امارات متیدة عرب

با صوجه به نتای صیقنک ،کشورهاي ایرا  ،ار  ،لبنا  ،صرکنه امارات متیدة عرب کشیورهاي
متضرر ا فرار مغزها طایر کشورهاي مور بررط منتف ،کدهاند .بنابرای  ،با صوجه به ایننه نیر
فرار مغزها ا ایرا باع

یا خال

صرصنب اصخاذ هند که مجموعه عوام
کنند ،بهطوري که ضری

ر اقتالا ایرا کده اط  ،صوصنه م کو طناطی میدارا
اف ه ر ایرا را کاهش مجموعة عوام جاذبه را صقویی

ماندگاري نخبگا

ر ایرا افیزایش یابید .کشیورهاي متضیرر بیا اصخیاذ

طناط هاي کنترل مهاجرت بهبو کرایط با ار کار رفاه اجتماع م صوانند کیرایط مناطی
براي حفظ نخبگا

را

ر کشور خو فراه کنند.

ا آنجا که برخ مزایاي فرار مغزها مانند صیالن مغزها با گش
صورت م زذیر  ،صوصنه م کو بیا اصخیاذ طناطی هیاي مناطی
انشمندا طایر کشورها ر اخ  ،عوت ا اطتا ا
براي ار ات صننولو ین  ،کرک هاي چندملنت
فرار مغزها کاطته کو  ،موج

ر

آ هیا ر خیارج ا مر هیا

ا جملیه برقیراري ارصبیا بیا

نخبگا طایر کشورها ،فراه کیر
طایر طناط هاي جذ

کیرایط

مغزها ،ضم آننیه ا

نخبگا طایر کشورها کو  .چنن صسهنبص م صواند ضیری

ماندگاري افرا صیالن کر ه ر اخ کشور را افزایش هد باعی

صرغنی

مهیاجرا ایرانی
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آ ها به اخ کشور کو  .ر بلندمدت بهبو کرایط کل اقتالا  ،نخبگا را به مانید

کشور صشویک خواهد کر  .براي مثال

ل

م صواند بخیش ییژهاي ا رآمید نفتی را ر بخیش

صیقنک صوط ه بهمنظور نگه اکت افرا صیالن کر ه ،افزایش قدرت رقاب
رقابت کر

ر

ر با ارهاي جهان

بخش کشا ر ي اختالاص هد .ر نتنجیة ایی طناطی  ،رآمید ناکی ا صیا رات

افزایش م یابد فرص هاي کغل براي کارگرا ماهر غنرماهر ایجیا خواهید کید .همینین ،
زنشنها م کو

ل

بیا زخیش برنامیههیاي را ییو ،صلویزییون

بیه کمیک م بوعیات طیایر

رطانههاي جم  ،مشنبت مربو به مهاجرت ،ا جملیه ییافت کیغ
فرهنگ نس هاي آینده مهاجرا

جز آ را اطبعرطان کند.

ر بیا ار کیار ،مشینبت
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منابع و مآخذ
 .حري ،علنرضا ،جبل  ،طند عبدالمجند ،حمزهنژا  ،نسن ( .) 894ررط صأثنر فرار مغزها بر
صولند

صجارت خارج ایرا با اطتفا ه ا یک مدل ص ا ل عموم قاب میاطبه .فال نامة

نظریههاي کاربر ي اقتالا  ،طال  ،5کمارة  ،صفیات .52-44
 .5هقا کبان  ،هرا ،ها یا  ،ابراهن  ،نالنر ا ه ،فائزه ( .) 892صأثنر صرکن
رکد من قهاي اقتالا ایرا  :ر ینر

طرمایة انسان بر

ا ههاي صابلوی زویاي فضای  .فال نامة زژ هشهاي

اقتالا ي ایرا  ،طال  ،5کمارة  ،11صفیات .89-15
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