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  چکیده
 یافتـه  توسـعه  کشـورهاي  بـه  )مبدأ( توسعه حال در کشورهاي از متخصص افراد المللی ینب مهاجرت جریان

 موافـق  عقیـده  ایـن  با اقتصاددانان اکثر 1970 دهه در .است داشته چشمگیري رشد اخیر دهه دو در )مقصد(
 کشورهاي داقتصا به زیان باعث نهایت در و شده انسانی سرمایه انباشت کاهش به منجر مغزها فرار که بودند

 اقتصـاد  بـر  فرارمغزهـا  منـد  سـود  نتـایج  از اخیـر،  دهـه  دو مطالعات در که حالی در .شود می توسعه حال در
 کشورهاي اقتصادي رشد بر مغزها فرار اثر کردن شفاف در سعی مقاله این شود، می صحبت مبدأ کشورهاي

 از بیش و کنند می زندگی OECD عضو کشور 30 در دنیا متخصص مهاجران درصد 90 از بیش .دارد مبدأ
 و اسـترالیا  آلمـان،  کانـادا،  انگلـیس،  امریکـا،  کشـور  6 در کشور، 30 این در متخصص مهاجران درصد 90

 مغزها فرار مبدأ، کشورهاي اقتصادي رشد بر مغزها اثرفرار بررسی منظور به اینرو از .کنند می زندگی فرانسه
 هـاي  داده رهیافـت  از اسـتفاده  بـا  1991-2004 دوره طـی  هشد ذکر کشور 6 به توسعه حال در کشور 79 از

 انباشـت  بـر  مغزهـا  فـرار  اثـر  کهاند  داده نشان نتایج .است گرفته قرار آزمون مورد Stata افزار نرم و تابلویی
 اقتصـادي  رشـد  بـر  مغزهـا  فـرار  مسـتقیم  اثـر  و .اسـت  بـوده  دار معنی و منفی مبدأ کشورهاي انسانی سرمایه

 اقتصـادي  رشـد  انسـانی  سـرمایه  انباشـت  کـاهش  بـا  مغزهـا  فـرار  بنـابراین  .نیسـت  دار معنی مبدأ کشورهاي
 .کند می مواجه کندي با را مبدأ کشورهاي
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  مقدمه -1
 افـراد  مهاجرت براي اساسا و است انسانی سرمایه قالب در منابع المللی بین انتقال مغزها فرار

 کـار  بـه  )مقصـد ( یافتـه  توسـعه  کشـورهاي  به )مبدأ( توسعه حال در کشورهاي از متخصص
 کشـورهاي  در تخصـص م مهـاجر  میلیـون  20 ،2004سـال  در که دهد می نشان آمار .رود  می

 آن گذشـته  سـال  ده بـه  نسـبت  درصـدي  70 افـزایش  هک کردند، می زندگی OECD عضو
 را درصدي 30 افزایش مدت این در متخصص غیر مهاجران تعداد که حالی در است داشته
 شـدن  جهـانی  عرضـه،  طـرف  از .است شده شناخته خوبی به رشد این علت .اند کرده تجربه

 میـان  را انتخـابی  خـود  ایـن  و کنـد  مـی  تقویت را انسانی سرمایه انباشتن به تمایل دنیا اقتصاد
 انتخـابی  هـاي  سیاست میزبان کشورهاي تقاضا درطرف .دهد می افزایش المللی بین مهاجران

 .کنند می رقابت جهانی استعدادهاي جذب در امروزه و گرفتند پیش در را کیفیت اساس بر
 .دارد مبـدأ  کشـورهاي  اقتصـاد  بـر  منفـی  اثـرات  پدیـده  ایـن  مغزهـا،  فـرار  سنتی ادبیات طبق

 بـر  متخصـص  انسـانی  نیـروي  مهـاجرت  مضـر  اثـرات  از مغزها فرار مورد در مرسوم دیدگاه
 مهـاجرت  احتمـال  مـورد  در نااطمینـانی  دیدگاه این طبق .دارد تاکید مبدأ کشورهاي اقتصاد
 را انسـانی  سـرمایه  انباشـت  مسـتقیم  طـور  بـه  انسانی سرمایه مهاجرت بنابراین و ندارد وجود
 کشـور  اقتصـاد  در کـار  نیـروي  انسـانی  سرمایه انباشت در کاهش و دده می قرار تأثیر تحت
 .شـود  مـی  رفـاه  کاهش موجب نهایت در و کاست، خواهد را باقیمانده افراد وري بهره مبدأ

 هـاي  هزینـه  اگـر  مثـال  بـراي  .شـود  ایجاد است ممکن نیز دیگري هاي راه از رفاه در کاهش
 هزینـه  نیازمنـد  انسـانی  سـرمایه  اشـت انب سـطح  حفـظ  شـود،  تـأمین  دولـت  طریق از آموزش
 باعـث  کـه  اسـت،  کشـور  در باقیمانـده  افـراد  از بیشـتر  هـاي  مالیـات  دریافت و بیشتر عمومی
 پدیـده  ایـن  ، مغزها فرار جدید ادبیات در .1)2006، گرایزارد و لول ( شد خواهد رفاه کاهش

 الگوهـاي  از يجدیـد  مـوج  گذشـته  سـال  چند در .دارد مبدأ کشورهاي اقتصاد بر مثبت اثر

                                                
 

1-Lull and Groizard (2006) 
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 حاصل منفعت وجود از و کشیده چالش به را مغزها فرار مورد در پیشین مطالعات نتایج پویا
 کـه  جـا  آن از ادبیـات،  ایـن  طبـق  .کننـد  مـی  صـحبت  مبـدأ  کشـورهاي  بـراي  مغزهـا  فرار از

 در آموزش کسب انگیزه هستند مواجه آموزش بازدهی در پایین هاي نرخ با فقیر کشورهاي
 نمـاي  دور باالست، مقصد کشورهاي در آموزش بازدهی چون اما .است پایین اکشوره این

 بـازدهی  شـود،  می دیده مقصد کشورهاي در مهاجران مطلوب وضعیت آن در که مهاجرت
 بـه  تشویق را ها آن انگیزشی اثر این .دهد می افزایش باقیمانده افراد براي را آموزش انتظاري
 مبـدأ  کشـور  در انسانی سرمایه انباشت نهایت در و کند می انسانی سرمایه در گذاري سرمایه
 مغزهـا  فـرار  کـه  رسـیدند  نتیجه این به 1)2006( راپوپورت و یر داکی بین، .یابد می افزایش

 فـرار  نـرخ  اگـر  و شـده  توسـعه  حـال  در کشورهاي در انسانی سرمایه انباشت افزایش باعث
 افـزایش  درصـد  5 کشـورها  ایـن  در ناخـالص  انسـانی  سـرمایه  انباشـت  شـود  برابـر  دو مغزها

 نـرخ  داشـتند،  کشـورها  سـایر  بـه  نسـبت  تـري  پـائین  انسـانی  سـرمایه  که کشورهایی .یابد می
 .انـد  کـرده  کسـب  خالصـی  نفـع  مغزهـا  فـرار  از کشـورها  وایـن انـد   داشـته  تري کم مهاجرت

 فـرار  از وانـد   داشـته  بـاالتري  مهـاجرت  نـرخ  داشتند، باالتري انسانی سرمایه که کشورهایی
 سـرمایه  بـین  منفـی  رابطـه  2)2004( گرایزارد و لول نظر از که حالی در .اند دیده زیان مغزها
 بـر  مغزها فرار اثر .کند می رد را سودمند مغز فرار فرضیه که دارد وجود مغزها فرار و انسانی

 مثبـت  اقتصادي رشد بر انسانی سرمایه اثر و دار معنی ضعیف طور به و مثبت اقتصادي رشد
 بـا  مغزهـا  فـرار  زیـرا  اسـت  منفـی  اقتصـادي  رشـد  بر مغزها فرار اثر کل در .است دار معنی و

 دیگـر  سـوي  از کاهـد  می اقتصادي رشد بر انسانی سرمایه مثبت اثر از انسانی سرمایه کاهش
 بنـابراین  .شـود  جبران منفی اثر این که نیست قدري به اقتصادي رشد بر مغزها فرار مثبت اثر

  .شود می رد سودمند غزم فرار فرضیه
  

                                                
 

1-  Bine , Docquier and Rapoport (2006) 
2- Lull and Groizard (2004) 
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 ایجـاد  مبـدأ  کشـور  اقتصـاد  براي مثبت اثرات تواند می هم دیگري هاي راه از مغزها فرار
 کشـور  داخـل  در خـود  آشـنایان  یـا  و خـانواده  افـراد  بـراي  مهاجران که وجوهی مانند .کند

 افـزایش  را خانوارهـا  ایـن  رفـاه  هـم  مصـرف  افـزایش  طریـق  از وجـوه  ایـن  کنند، می ارسال
 اثـر  جامعه کل رفاه بر طریق این از و شده کشور کل اقتصاديي  چرخه وارد هم و دهند می

 و مهـارت  بـا  مهـاجران  بازگشـت  دیگـر،  روش .1)1990 تیلـور،  و آدلمـن ( گذارد می مثبت
 وري بهـره  بـا  بازگشته مهاجران .اند کرده کسب کشور از خارج در که است باالتر تخصص

 خواهنـد  مثبـت  اثـر  کشـور  اقتصـاد  بـر  و شده تولید عوامل یرسا شدن ورتر بهره باعث باالتر
 ایجـاد  قبیـل  از تجـاري  هـاي  شـبکه  ایجـاد  باعث بازگشته مهاجران دیگر طرف از .گذاشت

 خواهنـد  مبـدأ  کشـور  بـه  تکنولـوژي  انتقال و خارجی مستقیم گذاري سرمایه تجاري، روابط
 هـاي  شـبکه  ایـن  ایجـاد  بـا  دندنگر باز خود کشورهاي به مهاجران اگر حتی نهایت در و شد

 بـر  مغزهـا  فـرار  اثـر  شـده  ذکر هاي روش از .شد خواهند مبدأ کشور رشد ساز زمینه تجاري
 دلیـل  به نخست .است بوده وبحث توجه مورد بیشتر انسانی سرمایه مجراي از اقتصادي رشد

 نسبت هنیزم این در اطالعات وجود دلیل به سپس و اقتصادي رشد در انسانی سرمایه اهمیت
 بـر  مغزها فرار اثر اهمیت و عالمت کردن شفاف تحقیق این هدف بنابراین .ها روش سایر به

 مطالعـات  وجـود  بـا  .اسـت  انسـانی  سرمایه بر پدیده این گذاري اثر بر تکیه با اقتصادي رشد
 مبـدأ  کشـور  اقتصـاد  بر انسانی سرمایه مهاجرت کل اثر زمینه این در گرفته صورت متفاوت
 صـورت  مناسـبی  ارزیـابی  باید دارد اثر اقتصادي رشد بر مغزها فرار چنانچه .تنیس مشخص

 کشـور  79 در اقتصـادي  رشـد  بر مغزها فرار کل اثر تا است شده سعی تحقیق این در .گیرد
  .است داشته وجود ها آن به مربوط هاي داده و اطالعات که شود، آزمون توسعه حال در

 ارائـه  از پـس  و شود می ارائه رشد و مهاجرت تجربی و ينظر ادبیات ابتدا مقاله ادامه در
 زده تخمـین  مـذکور  الگـوي  اسـتفاده،  مـورد  هـاي  داده شـرح  و مناسـب  اقتصادسـنجی  الگو
  .گردد می ارائه نتایج تحلیل و شود می

                                                
 

1- Adelman and Taylor (1990) 
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  نظري مبانی -2
 دو قالـب  در اقتصادي رشد بر مغزها فرار اثر خصوص در بحث قابل الگوهاي بخش این در

  .گردد می ارائه )جدید و سنتی( متفاوت ادبیات
  سنتی دیدگاه 2-1

 کشـور  از خـارج  بـه  متخصص کار نیروي خروج جریان عنوان به ادبیات این در مغزها فرار
 اقتصـادي  رشـد  کـاهش  آن تبـع  بـه  و انسـانی  سرمایه کاهش آن نتیجه که شود می نگریسته

 و سـولو  اقتصـادي  رشـد  الگـوي  زمینه این در بحث قابل الگوهاي .باشد می مبدأ کشورهاي
 این در که باشند می یپ و وانگ الگوي براون، الگوي رمزي، اقتصادي رشد الگوي سوان،

 همپـوش  هـاي  نسل الگوي یک .شود می داده شرح خالصه طور به 1یپ و وانگ الگوي جا
 گرفتـه  نظـر  در شـوند  مـی  تولیـد  رقابتی بازار در آموزش و کاال محصول نوع دو آن در که
 .گیرنـد  مـی  بکـار  تولیـد  بـراي  را ماهر غیر و ماهر کار نیروي نهاده 2 رقابتی هاي بنگاه .ودش

   :است چنین کاال تولید تابع
)1(                                                                                   )L,L(FQ u

t
s
t1  

s صـاد، اقت تولید میزان tQکه
tL  و مـاهر  کـار  نیـروي u

tL  اسـت  غیرمـاهر  کـار  نیـروي. 
s .است صادق تابع این مورد در اینادا شرایط

t

u
t

t L
Ll  نیروي به ماهرغیر کار نیروي نسبت 

 تابع ودنب خطی همگن به توجه با .شود می نامیده (USL) 2سادگی براي که است ماهر کار
  :شود نوشته چنین تواند می تولید
 )2(                                                                          ),l(F)l(f),l(fLQ tt

s
tt 11  

 و مـاهر  کـار  نیـروي  دسـتمزد  نـرخ  رقـابتی  بازار در ها بنگاه سود سازي حداکثر فرض با
   :بود خواهد زیر صورت به غیرماهر

                                                
 

1- Barro & Xavier (2003) 
2- Unskilled – skilled ratio 
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)3(                                            )( t
u
f lfw       و           )l(fl)l(fw ttt

s
t        

 در .کنـد  زنـدگی  (O) پیـري  و (Y) جـوانی  دوره در کـار  نیروي هر که شود می فرض
)x( بـرد  می ارث به قبلی )نسل( دوره از را دانش  عمومی سطح و شده متولد فرد t دوره t 1 ، 

 بـا  یـا  و کنـد  کـار  غیرمـاهر  کـار  نیـروي  بعنوان تواند می فرد شده برده ارث به فقط دانش با
 عنـوان ه ب و دهد افزایش را خود انسانی سرمایه که کند تالش تحصیل کسب و زمان صرف
 آنگاه د،دار اختیار در زمان واحد 1 فرد هر اینکه فرض با .کند کار به اقدام ماهر کار نیروي
],[ صورت به تحصیل روي بر شده صرف زمان مقدار 101 هـر  که زمانی مقدار و است 

 کند می کار غیرماهر کار نیروي صورت به فرد t1 ،درآمدي  صورت این در که است 
u معادل

ttt wx)( 11  از رایگـان  تصـور  بـه  آموزش شود می فرض .نمود خواهد کسب 
 تحصـیل  جهـت  شده صرف زمان تحصیل کسب هزینه تنها لذا و شود می ارائه دولت طرف

 سـطح  بعـدي  دوره در نمایـد  تحصـیل  بـه  اقـدام  نوجـوانی  دوره در فرد چنانچه .بود خواهد
)x( داشت خواهد باالتري دانش t 1 معادل درآمدي و s

tt wx 11   نـرخ  کـرد  خواهـد  عایـد 
 .کنـد  مـی  متوازن را خود بودجه دوره هر در فرد هر شود می فرض .باشد می 1t نیز مالیات

y جوانی دوره در فرد مصرف
tc 0 پیري دوره در و

1tc طـی  آن بودجـه  محـدودیت  و است 
  :است روبرو صورت به دوره
)4(                                                                       u

tt
y
t wx)(c 11   

  :است چنین نیز فرد اي دوره بین مطلوبیت تابع 
)5(                                                                                 )cln()cln(u t

y
tt

0
1  

),( کــه 10 ــل عامــل ــرد .اســت تنزی ــه ف ــا دوره دو در را مصــرف نمون ــه توجــه ب  ب
 نیـروي  شـمار  .کنـد  می انتخاباي  دوره بین مطلوبیت حداکثرسازي براي بودجه محدودیت

s صورت به تولید فرایند در موجود غیرماهر و ماهر کار
t

u
t N,N عرضـه  کـل  لـذا  .باشـد  می 

  :است زیر صورت به کار نیروي
)6(                                                       s

tt
s
t NxL  u      و    

tt
u
t Nx)(L 11  
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 معـادل  و مسـاوي  کـار  نیـروي  نوع دو هر تعداد دوره دو در که شود می فرض چنین هم
N دوره هر در کل جمعیت مهاجرت عدم صورت در یعنی باشد N2 بود خواهد.   

 دانـش  .کنند می کسب انسانی سرمایه و داده بهبود را خود دانش آموزش طریق از افراد
)x( آورند می دست به بعد دوره در افراد که جدیدي t 1 سـطح  :دارد بسـتگی  عامـل  سه به 

)x(جاري عمومی دانش t، تحصیل براي شده صرف زمان مقدار)( tکـه  معلمـانی  شمار و 
)E( گیرد می کار به دولت t. شود می فرض زیر صورت به آموزش تولید تابع اساس براین:   
)7(                                                                  )E(B)(Axx tttt 1  
 .شـود  می تأمین  نرخ با ماهر کار نیروي درآمد بر مالیات محل از رایگان تحصیالت  

   :بود خواهد زیر صورت به نیز دولت متوازن بودجه
 )8(                                          s

tt
s
ttt

s
ttt wENxwEx    

t که
s
t EN  دوره در )معلمین و ماهر کار نیروي قبیل از( ماهر کار نیروي کل tاست. 

  :است زیر مالیات نرخ مستلزم بودجه توازن شرط

 )9(                                                              u
tt

s
t

u
t

t NN
N






  

 نمـودن  مشخص جهت  نماد و .ندارد وجود مهاجرت که است شرایطی اولیه شرایط
 بـه   انسـانی  سـرمایه  رشـد  نـرخ  (BGP) متـوازن  رشـد  مسیر تحلیل براي .است اولیه شرایط

  :شود می تعریف روبرو صورت

)10(                                                                                                       
t

t
t x

xg 1  

  :شود به صورت زیر تعریف می tnید براي وارد نمودن فرار مغزها در الگو یک متغیر جد

 )11(                                                                                          s
t

u
tt

t N
N)(n 


1                         

 زیـر  صـورت  بـه   .است )USW( اهرم به ماهر غیر کار نیروي نسبت معرف tn متغیر 
  .است ارتباط در (USL) ماهر به غیرماهر کار نیروي نسبت با
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 )12(                                                                                                    ttt lgn 1  
 کنـد  مـی  تحصیل صرف جوانی دوره در را خود وقت از بخشی فرد هر که این فرض با

),( 10 آمـوزان  دانش به معلم نسبت همواره دولت و  نـرخ  بگیـرد،  نظـر  در ثابـت  را 
  :بود خواهد چنین انسانی سرمایه (BGP) تعادلی مسیر رشد
 )13(                                                                                    )()( NBAg a   

 میزبـان  کشور در مالیات از پس موثر کار نیروي واحد هر دستمزد نرخ شود می فرض       
 شـرط  .گیـرد  مـی  صـورت  مغزهـا  فـرار  که است نخست دوره معرف )0( اندیس است، 

   :است چنین مغزها فرار به تمایل
 )14(                                                                                         sa*F W(1 )        
sa که   

Wآنجـا  از .است اولیه حالت در متوازن تعادل رشد مسیر روي بر دستمزد نرخ 
s):مهـاجرت  توقـف ( مـوقتی  تعادل شرط لذا است، هزینه و ریسک بدون تمهاجر که

tw  
*

tF (1 ) بـه  نمایـد  متـوازن  را دولـت  بودجـه  کـه  مالیـاتی  نـرخ  چنـین  هم .بود خواهد 
      :است زیر صورت

 )15(                                                                                         t
t

t

n
t) + n(1



 

  

   :دارد بستگی )USL( نسبت به ماهر کار نیروي دستمزد نرخ و
)16(                                                                                            s s

tt
(w w L ) 

 خواهد زیر صورت به موقتی تعادل شرط 14 معادله در 16و  15 معادالت جایگذاري با
  :بود

)17(                                                                                        
s

* t

t

t w L
F

t n
(1 ) ( )
(1 )



 

                                           

  .است شده داده نشان 1 نمودار در (FF) فوق شرط



  79/  اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه

 
 

  
  مغزها فرار وجود حالت در متوازن رشد مسیر 1 نمودار

  :است صورت این به فوق معادله شیب
s

τ
s

τ FF

dn w
dl F

(1 ) 0 
 


sکه s

τw = dw / dl 0  

  :     غیر ماهر بستگی دارد یعنی که در آن نرخ رشد سرمایه انسانی نیز به شمار نیروي کار
)18(                                                                                    u

t t
d = A(τ)B(αN )                                                          

از آنجـا کـه فـرض شـد تمـام مهـاجران و       . شوند ه میفروض قبلی کماکان در نظر گرفت
گردند و جمعیت در حالت اولیـه در کشـور مبـدأ ثابـت      بر نمی کشور مبدأنها به آهاي  نسل

در شرایط جدید . است، لذا جریان نیروي کار در طول مسیر رشد متوازن متوقف خواهد شد
  :ادل موقتی به صورت زیر استتحت این شرایط تع .کنیم متمایز می bها را با عالمت  متغیر

      )19(                                                                                    
bs

b

W (l )F
n

* (1 )
(1 )



  

                     

 کـه  جـا  ازآن .گیرنـد  نمـی  قـرار  مغزهـا  فـرار  جریـان  تـاثیر  تحت و  پارامترهاي که
             :بود خواهد زیر صورت به USW نسبت است، ثابت مبدأ کشور جمعیت

)20         (               b
n 1

1





l                 
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 متـوازن  تعـادل  رشـد  یرمس روي بر را USL, USW نسبت دو هر مقدار 20و19 شرایط
 مغزهـا  فـرار  فراینـد  تـاثیر  تحت USW نسبت و مالیات نرخ اساس این بر .داد خواهند نتیجه
 داده نمـایش  1 نمـودار  در مغزهـا  فـرار  شـرایط  در متـوازن  تعادل رشد مسیر .گیرند نمی قرار
 خطـوط  تقـاطع  کـه A قبلی تعادل طهقن مغزها، فرار از قبل شرایط با مقایسه براي .است شده

MNوOG شیب با bg منحنی و گردد می ایجاد FF را مـوقتی  تعـادلی  نقاط هندسی مکان 
 در اسـت  مشـخص  نمـودار  از کـه  همانگونـه  .کنـد  مـی  عبور نیز B نقطه از که دهد می نشان

 ایـن  در .دگیـر  مـی  قـرار  FF منحنـی چـپ   سـمت  در A قبلی تعادل نقطه مغزها فرار شرایط
    :بود خواهد زیر صورت به انسانی سرمایه رشد نرخ صورت

)21(                                                                                      b-bg = A(τ)B(αN )       
bکه  

N است جدید متوازن تعادلی رشد مسیر طول در مبدأ کشور جمعیت.  
bمقایسه با

g وa
g نیروي نسبت افزایش باعث مغزها فرار که رسید خواهیم نتیجه این به 

 دسـتمزد  نـرخ  هشکا و ماهر کارگران دستمزد نرخ افزایش ،(USL) ماهر به ماهر غیر کار
 ذکر به الزم .دهد می کاهش را مبدأ کشور اقتصادي رشد نرخ لذا و شده غیرماهر کارگران

bاست قبل از کمتر کشور جمعیت مغزها فرار شرایط در که است
(N < N).  

    جدید دیدگاه 2-2
 مبدأ کشورهاي اقتصاد بر مثبت ديبازخور اثرات داراي مغزها فرار، جدید ادبیات اساس بر

 ایـن  اقتصـادي  رشد بر مبدأ کشورهاي درانسانی  سرمایه انباشت افزایش طریق از که است،
 وي .اسـت  شـده  ارائـه  زمینـه  ایـن  در )1997( مونتفـورد  الگـوي  زیر در .افزاید می کشورها

 نـرخ  بـا  کـاال  ایـن  .گیـرد  مـی  نظـر  در کاالیی یک جهان در را کوچکی باز اقتصاد الگوي
 کـار  نیـروي  .شـود  مـی  تولید سرمایه و کار نیرويي  نهاده دو توسط مقیاس به ثابت بازدهی
 .اسـت  نـاچیز  وجود صورت در و شود نمی گرفته نظر در جمعیت رشد .دارد کامل تحرك

 بـراي  .دارد وجود نسل هر در افراد از اي زنجیره واند  دیده آموزش مختلفی سطوح در افراد
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 زیر صورت به تولید تابع فروض این با. است شده نرمال یک به نسل هر افراد تعداد سادگی
  :شود می معرفی

)22(                                                  τ
τ

τ τ

KK =
γ L

τو υ τ τ τ τY = F(K γ L ) = f(K L  

τآن در که  τ τγ ,K ,L هسـتند  وري بهـره  سطح و فیزیکیي  سرمایه ار،ک نیروي بیانگر. 
 سـرمایه  خـالص  بـازدهی  بنـابراین  .شـود  می تعیین عوامل نهایی تولید اساس بر عوامل قیمت

τfبا است برابر که  با بود خواهد برابر (K ) (1 )   ، آن در اسـتهالك سـرمایه    نرخ
 *شـود اقتصـاد در تعـادل پایـدار اسـت و نـرخ بـازدهی جهـانی         براي سادگی فرض مـی . است

به خاطر این که فرض شد سرمایه کامال تحرك دارد و اقتصاد کوچک اسـت بنـابراین   . باشد می
τپـس . اسـت )  γ*(نی نـرخ بـازدهی جهـا    برابر بـا  )tγ( داخلیي  نرخ بازدهی سرمایه τK = K  

نرخ دستمزد هر واحد نیـروي  ) (با سطح تکنولوژي مشخص. مقدار ثابتی است Kشود که  می
wبـــه صـــورت w(K) کـــار f(K)- Kf(K)] W(K)[       کـــه.شـــود مـــی یـــینتع  

(k)≡[ƒ(k)-kƒ΄(k)] است. 

g(eτ) فرد استعداد چگالی تابع i ي دامنه در[.,E] رو این از .گردد می تعریف:                                                                                                              
)23(                                               E i i i ig(e )d(e ;g(e ) > e [.,E]

.
) 1 .     

 منـابع  از بخشـی  افـراد  اولي  دوره در .کنند می زندگی دوره سه در افراد شود می فرض
 و ندارنـد  خودشـان  از مـالی  منبـع  هـیچ  هـا  آن کننـد،  می گذاري سرمایه آموزش در را خود

فـرض   cآمـوزش ثابـت و برابـر بـا    ي  هزینه. وام بگیرند γ*بنابراین باید از بازار سرمایه با نرخ سود
واحـد   eίدوم  ي  کنند در دوره گذاري می رمایهاول در آموزش سي  افرادي که در دوره. شود می

ي  کننـد در دوره  گذاري نمـی  اما افرادي که در آموزش سرمایه. نیروي کار مؤثر کسب می کنند
دوم افـراد از طریـق کـار کـردن     ي  دردوره. دوم فقط یک واحد نیروي کار مؤثر خواهند داشت

در . توانند پس انـداز هـم داشـته باشـند     بدهی خود را پرداخت کرده و بر اساس مصرف خود می
  .کنند سوم افراد بازنشست شده و از پس انداز خود مصرف میي  دوره
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ــا ــوژي و ترجیحــات فــرض ب ــراي یکســان تکنول ــرد ب ــه تصــمیم ،i ف  خصــوص در بهین
  :است زیر صورت به آموزش در گذاري سرمایه

)24(                                                                   i θ
τ τγ w(K)e > γ w(K)+c(1+ r )  

  :که کنند می گذاري سرمایه آموزش در ،باالتراز استعداد با افرادي  همه بنابراین

  )25(                     
θ

* *τ

τ

γ w(k) +c(1+ γ ) Ee = e [ E ], <
γ w(k)

, 0 , 0 2      

با وارد کردن مهاجرت در الگو، در این قسمت همان فروض قبلی برقرار هستند، اما فرض 
شود اقتصاد داراي سطح ثابت تکنولوژي  شود، به طوري که فرض می دیگري هم اضافه می

)γ( ي جهـان  ز سـطح تکنولـوژي بقیـه   تر ا است که پایین)*γ(   همـین طـور سیاسـت    . اسـت
از این رو تمام کارگران تمایل بـه مهـاجرت و کسـب    . مهاجرت کامالً پیش بینی شده است

هـاي مهـاجرت در کشـور     دارند اما به خاطر وجود برخی محدودیت (*XY)دستمزد باالتر 
هاي ورود به کشورهاي مقصد تمام افراد موفق  تي روادید و همچنین محدودی مبدأ مانند تهیه

شود که تنها افرادي شانس مهاجرت دارند کـه   در ادامه فرض می. به مهاجرت نخواهند شد
هـم چنـین فـرض    ). فـرار مغزهـا  (را دارا هستند  )θ( ي انسانی بیش از سطح مشخصی سرمایه

ود دارد چون فرار مغزها بر این اصـل  شود در اقتصاد بیش از یک سطح تعادل پایدار وج می
. استوار است که وضعیت آموزش و سرمایه  انسانی در بین افراد کشور مبدأ متفـاوت اسـت  

 )θ( ي انسانی تنها براي افرادي فراهم است که سطح مشخصی از سرمایه )π(شانس مهاجرت 
 .         اند با هم مقایسه شده) 0ψ(و عدم مهاجرت ) ψ'( حالت فرار مغزها 2در نمودار . دارا هستند

  
  مغزها فرار اثر .2 شماره نمودار
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 دو و ناپایـدار  تعـادل  em نقطه.) e1, em, eh( دارد وجود پایدار تعادل سه باال نمودار در
 سـه  بـه  '  تقسیم باعث θ انسانی  سرمایه  آستانه مقدار وجود .باشند می پایدار دیگر نقطه

 کـه  است والدین انسانی  سرمایه سطح کمترین با افراد مختص قسمت یک .شود می قسمت
  θ انســانی  ســرمایه  آســتانه مینتــأ بــراي کــافی طــور بــه افــراد ایــن .باشــند مــی 0 مشــابه
 کـه  اسـت  افرادي به مربوط دوم قسمت .ندارند مهاجرت شانس لذا و نکرده گذاري سرمایه

 بـین  .دارند مهاجرت شانس و است بیشتر نیز آستانه مقدار از حتی آنها انسانی  سرمایه سطح
 سـطح  از تـر  پـایین  انسـانی  هسرمای افراد آن در که دارد وجود دیگري قسمت گروه، دو این

 شـانس  انسـانی   سرمایه در بیشتر گذاري سرمایه با تا کنند می تالش لذا و بوده دارا را آستانه
 را eι انسـانی   سـرمایه  انباشت پایدار تعادل باال نمودار در مغزها فرار اثر .کنند پیدا مهاجرت

 بـاقی  اقتصـاد  در کـه  راديافـ  تمـام  وري بهـره  آن تبـع  بـه  و انسـانی  سرمایه و کند می حذف
 eι انسـانی   سـرمایه  انباشـت  مغزها فرار اگر .یابد می افزایش باالتري پایدار تعادل به مانند می

 و کـرده  مهـاجرت  بـاالتر  انسـانی  سـرمایه  سطح با افراد ، مدتی از پس، نکند حذف را پایین
 سـطح  که شود می باعث این .مانند می باقی اقتصاد در پایین انسانی سرمایه با افراد تنها آنگاه
  سـرمایه  سـطح  متوسـط  از مثبتـی  تـابع  رشـد  کـه  زمانی .یابد کاهش مدت بلند در وري بهره

 متوسـط  افـزایش  باعث است ممکن  مغزها فرار شد داده نشان که طور همان و است انسانی
 توانـد  می مغزها فرار که گفت توان می سادگی به صورت این در شود انسانی  سرمایه سطح

  .دهد افزایش مبدأ کشور در را رشد نرخ

  کار روش -3

 تجربی الگوي معرفی 3-1

 انسانی، سرمایه و اقتصادي رشد بر مغزها فرار اثر بررسی ي برا مناسب الگوي ارائه منظور به
 بسـط  انسـانی  سـرمایه  با که است شده استفاده نئوکالسیک رشد الگوهاياي  پایه ساختار از

 صـورت  بـه   داگالسـی  کـاب  فـرم  در انسـانی  سرمایه با شده داده بسط الگوي .اند شده داده

α                                                                                 :است روبرو LY = AK H1    
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  :داشت خواهیم تابع این از گیري لگاریتم با
)26                     (                             it o 1 it y it r itlny = α +α lnk +α lnL +α lnH  

 ادبیـات  در هـم  و فرارمغزهـا  سنتی ادبیات در هم شده داده شرح نظري مبانی به توجه با
 .اسـت  گرفتـه  قـرار  بحـث  مـورد  خـاص  طـور  بـه  مغزها فرار و عام طور به مهاجرت جدید،
 مونتفـورد  و .اند بوده سنتی ادبیات کننده تایید که یپ و وانگ ،براون سوان، و سولو رمزي،

 وارد را مغزهـا  فـرار  و مهـاجرت  کـدام  هـر  انـد  بـوده  جدیـد  ادبیـات  کننـده  تاییـد  که بین و
 طـور  به .اند نموده بررسیرا  انسانی سرمایه و اقتصادي رشد بر آن اثر و کرده رشد هاي الگو

 .انـد  پرداختـه  موضوع این بررسی به راپوپورت و یر اکید و بین لول، و گرایزارد نیز تجربی
 رشـد  بـر  مغزها فرار اثر بررسی منظور به شده، ذکر تجربی و تئوریک مطالعات از پیروي به

 اسـتفاده  BD*H ترکیبـی  متغیـر  از انسـانی  سرمایه مغزهابر فرار اثر و BD متغیر از اقتصادي
  :تداش خواهیم گیري دیفرانسیل از بعد و .است شده
)27(it o 1 it it it it it itdlny = α +α dlnk +α dlnL +α dlnH α dlnBD α dlnH dlnBD*

2 3 4 5   
 مغزهـا  فـرار  و انسـانی  سرمایه ترکیبی اثر از انسانی سرمایه بر مغزها فرار اثر بررسی براي
  .شود می استفاده

 منظـور  بـه  .اسـت  توسـعه  حـال  در کشـور  79 بررسـی  مـورد  نمونـه  کـه  ایـن  بـه  توجه با
 3 به (HDI) انسانی توسعه شاخص براساس کشورها این همسانی، نا یانسوار از جلوگیري

 انسـانی  توسـعه  شـاخص  بـا  کشـورهایی  بـاال،  انسـانی  توسـعه  شـاخص  با کشورهایی گروه،
 زیر رابطه 3 اساس براین .شود می تقسیم پائین انسانی توسعه شاخص با کشورهایی و متوسط

  :داشت خواهیم را
)28( 

it o 1 it it it it it itdlny = + dlnk + dlnL + dlnH dlnBD dlnH dlnBD dlh*
2 3 4 5 6        

 )29(     
it o 1 it it it it it itdlny = + dlnk + dlnL + dlnH dlnBD dlnH dlnBD Dm*

2 3 4 5 6      
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)30(     
it o 1 it it it it it itdlny = + dlnk + dlnL + dlnH dlnBD dlnH dlnBD Dhh*

2 3 4 5 6             

 فیزیکـی،  سـرمایه  رشـد dlnK  سـرانه،  داخلـی  ناخالص تولید رشد dlny روابط این در

dlnL  ار،ک نیروي رشد dlnH انسـانی،  سـرمایه  شـاخص  عنـوان  بـه  آموزشی مخارج رشد 

dlnB D ترتیـب  بـه  و مغزهـا،  فـرار  رشد Dlh ،Dmh ،Dhh   بـراي  مجـازي  متغیـر  بیـانگر 
 از بنـدي  تقسیم این اساس بر .است باال و متوسط پائین، انسانی توسعه شاخص با کشورهایی

 انسانی توسعه شاخص با کشور 36 پائین، انسانی توسعه شاخص کشوربا 12 أ،مبد کشور 79
 و زمـان  کننـده  بیـان  ترتیب به نیز iو t .است باال انسانی توسعه شاخص با کشور 31 متوسط،

 .است مبدأ کشور

ه بـ  مغزها فرار اثر اقتصادي، رشد بر مغزها فرار غیرمستقیم و مستقیم اثر بررسی منظور به
 اثرگـذاري  ضـریب   .شـود  می گرفته نظر در اقتصادي رشد روي ترکیبی و مجزا صورت
 را مغزهـا  فـرار  غیرمستقیم اثرگذاري ضریب 5α و است اقتصادي رشد بر مغزها فرار مستقیم

  :داشت خواهیم شود گرفته مشتق H به نسبت )27( رابطه از اگر .دهد می نشان
dlny dlnB D
dlnH 3 5   

 تـوان  مـی  انسانی سرمایه بر را مغزها فرار گذاري اثر چگونگی نیز رابطه این از استفاده با
 اثـر  و 2α پـارامتر  وسـیله  بـه  مسـتقیم  طـور  بـه  را انسـانی  سـرمایه  اثـر  رابطه این .کرد مشاهده
 .دهـد  مـی  نشـان  دياقتصا رشد بر 5α پارامتر وسیله به را مغزها فرار و انسانی سرمایه ترکیبی

 نیـز   و باشـد  داشـته  اقتصـادي  رشـد  بـر  مثبت اثر انسانی سرمایه یعنی باشد مثبت اگر
 وجـود  صـورت  ایـن  در یابـد،  افـزایش  انسانی سرمایه مغزها فرار افزایش با یعنی باشد مثبت
  مثبـت،   فـرض  بـا  گرا حال .دهد می افزایش را رشد بر انسانی سرمایه اثر مغزها فرار

 فـرار  وجود صورت این در یابد، کاهش انسانی سرمایه فرارمغزها افزایش با یعنی باشد منفی
  .کاهد می رشد بر انسانی سرمایه اثر از مغزها
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  ها داده آوري جمع 3-2

 نبـودن  دسـترس  در بخـاطر  توسـعه  حـال  در کشـورهاي  کـل  از تحقیـق  ایـن  انجام منظور به
 مـورد  مبـدأ  کشـور  عنـوان  بـه  کشـور  79 ، نظر مورد دوره در نیاز مورد هاي داده و اطالعات

 30 بـین  از آلمـان  و فرانسـه  اسـترالیا،  انگلیس، کانادا، آمریکا، کشور 6 .گرفتند قرار بررسی
 ســایر از مهاجرپــذیرتر کــه شـدند  انتخــاب مقصــد کشــور عنـوان  بــه OECDعضــو کشـور 

 در کشـورهاي  مهـاجران  درصـد  95 از بـیش  مقصـد  کشورها، این .اند بوده عضو کشورهاي
 خـروج  مـورد  در ارقـام  و آمـار .1)2006 مـارفوك،  و یـر  داکی( روند می بشمار توسعه حال
 قابـل  کشـورها  ایـن  اطالعـاتی  منـابع  طریـق  از توسـعه  حال در کشورهاي از متخصص افراد

 نـدارد  وجـود  زمینه این در شفافی اطالعات کشورها این در زیرا .نیست محاسبه و دسترسی
 اطالعـاتی  منـابع  از استفاده با )2006( و مارفوك یر داکی .است ناکافی موجود اطالعات و

 هـاي  سـال  بـراي  مبـدأ  هـاي  کشـور  اسـاس  بـر  را مغزها فرار آمار مقصد، کشورهاي متفاوت
 کشورهاي زا پزشکان مهاجرت با مرتبط هاي داده ها آن .اند کرده آوري جمع 2000 و 1990

 بـه  حاضـر  تحقیـق  در .انـد  آورده بدسـت  1991-2004 هـاي  سال براي نیز را توسعه حال در
 مهـاجرت  وزنـی  شـاخص  عنوان به پزشکان مهاجرت آمار از مطالعهي  دوره افزایش منظور

 وزن و شـده  گرفتـه  نظـر  در پایـه  سـال  عنـوان  بـه  2000 سـال  .است شده استفاده مغزها کل
 آمـده  دسـت ه ب 2000 سال در پزشکان تعداد بر مغزها فرار کل تعداد تقسیم از شده محاسبه

 2004 تـا  1991 هـاي  سـال  پزشـکان  تعداد و آمده بدست وزن ضرب حاصل از سپس .است
 نسـبت  تحقیـق  این مزیت این و .است شده حاصل دوره این براي مهاجر مغزهاي کل تعداد

 1990 هـاي  سال براي تنها زمینه این در گرفته صورت مطالعات زیرا است پیشین مطالعات به
 هاي داده سایر .است نشده استفاده مطالعات این در تابلویی هاي داده از و است بوده 2000 و

  .است آمده دست به جهانی بانک آمارهاي از تحقیق این در استفاده مورد

                                                
 

1- Docquire and Marfouk  
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   نتایج تحلیل و الگو برآورد -4
رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه، از  در این تحقیق براي ارزیابی اثر فرار مغزها بر

کشور در حال توسعه بر اساس شاخص  79. هاي تابلویی استفاده شده است مدل خطی و داده
اند، با تفکیک کشورها عـالوه بـر پرهیـز از واریـانس      توسعه انسانی به سه گروه تقسیم شده

    .شود غزها ایجاد میناهمسانی، درجه اطمینان بیشتري در خصوص تحلیل پدیده فرار م
 قـرار  آزمـون  مـورد  مانـایی  نظـر  از را متغیرها باید ابتدا نظر مورد الگوي برآورد از پیش

 تـابلویی  هـاي  داده مـورد  در چه و زمانی سري هاي داده مورد در چه آنها نامانایی چون .داد
 از یتـابلوی  هـاي  داده مانـایی  آزمـون  مـورد  در .شود می کاذب رگرسیون مشکل بروز باعث

 فـرض  .شـود  مـی  اسـتفاده  )LLC(1چـو  لـین  لوین آزمون قبیل از جمعی واحد ریشه آزمون
 مشـاهده  زیـر  در چـو  لـین  لـوین  آزمـون  نتـایج  .اسـت  متغیر نامانایی بیانگر آزمون این صفر

  ):1 جدول( شود می
 چو لین لوین روش به تابلویی هاي واحدداده ریشه آزمون نتایج ):1( جدول

آماره  مقدار  نام متغیر
  لوین لین چو

احتمال پذیرش 
  نتیجه  فرضیه صفر

C 2974/19 -  00/0   شود رد می%1نامانایی در سطح اهمیت.  
dlnK 9844/21 -  00/0   شود رد می%1نامانایی در سطح اهمیت.  
dlnL 8329/10 -  00/0   شود رد می%1نامانایی در سطح اهمیت.  
dlnH  5307/18 -  00/0   شود می رد%1نامانایی در سطح اهمیت.  

dlnBD  7027/26-  00/0   شود رد می%1نامانایی در سطح اهمیت.  
Dlnh*dlnBD 1163/24-  00/1   شود پذیرفته می% 1نامانایی در سطح اهمیت.  

D(Dlnh*dlnBD) 1822/12 - 00/0   شود رد می%1نامانایی در سطح اهمیت.  
  تحقیق هاي یافته :منبع

درصـدي   1در سطح اهمیـت    Dlnh*dlnBD بجز شود همه متغیرها  همانطور که مشاهده می
  .شود درصدي مانا می 1این متغیر نیز با یک بار تفاضل گیري در سطح اهمیت . مانا هستند

                                                
 

1- Levin-Lin-Chu  
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 F آزمون توسط ها داده بودن تابلویی یا و بودن تلفیقی باید الگو برآورد منظور به سپس
 بــودن تلفیقــی کننــده بیــان آزمــون ایــن در صــفر فرضــیه .گیــرد قــرار بررســی مــورد لیمــر
 ):2 جدول( است شده حاصل زیر نتایج باال رابطه 3 براي آزمون این اجراي با .هاست داده

  تابلویی هاي داده محیط در الگو برآورد روش پذیرش لیمر، F آزمون نتایج ):2( جدول
 Fمقدار آماره   نوع کشورها

  لیمر
احتمال پذیرش 

  فرضیه صفر
  نتیجه

با شاخص توسعه کشورهایی 
 0008/0 36/4  انسانی پائین

ها در سطح  تلفیقی بودن داده
  .شود رد می%1اهمیت 

کشورهایی با شاخص توسعه 
 0003/0 79/4  انسانی متوسط

سطح  ها در تلفیقی بودن داده
  .شود رد می% 1اهمیت 

کشورهایی با شاخص توسعه 
 0003/0 82/4  انسانی باال

ها در سطح  تلفیقی بودن داده
  .شود رد می%1اهمیت 

  تحقیق هاي یافته : منبع

 و ثابـت  اثرات روش دارد، وجود روش دو تابلویی هاي داده روش به الگو برآورد براي
 هاسـمن  آزمـون  اسـتفاده  مـورد  هـاي  آزمون از یکی ها روش این تعیین براي .تصادفی اثرات
 نتـایج  آزمـون  ایـن  دندا انجـام  با .است تصادفی اثرات بیانگر آزمون این صفر فرض .است

  ):3 جدول( است شده حاصل زیر
  هاسمن آزمون نتایج ):3( جدول

مقدار   نوع کشورها
  هاسمن آماره

احتمال پذیرش فرضیه 
  نتیجه  صفر

کشورهایی با شاخص توسعه انسانی 
  1676/0 11/9  پائین

ــطح   ــادفی در س ــرات تص اث
  .شود پذیرفته می% 5اهمیت

کشورهایی با شاخص توسعه انسانی 
  0142/0  91/15  متوسط

ــطح   ــادفی در س ــرات تص اث
  .شود رد می% 5اهمیت

کشورهایی با شاخص توسعه انسانی 
 0009/0  78/22  باال

ــطح   ــادفی در س ــرات تص اث
  .شود رد می% 1اهمیت

  تحقیق هاي یافته :منبع
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 بـا  تـابلویی  هـاي  داده روش بـه  )28( معادلـه  شـده  حاصل ونتایج باال هاي آزمون انجام با
 ثابـت  اثرات صورت به تابلویی هاي داده روش به )30( و )29( هاي معادله و ادفیتص اثرات

 و گردید برآورد Stata افزار نرم از استفاده با و معمولی مربعات حداقل روش از استفاده با
  ):4 جدول( است شده حاصل زیر نتایج

  منتخب کشورهاي اقتصادي رشد الگوي برآوردي نتایج ):4(جدول
  
  متغیر

رهایی با شاخص کشو
  توسعه انسانی باال

کشورهایی با شاخص توسعه 
  انسانی متوسط

کشورهایی با شاخص توسعه 
  انسانی پائین

احتمال   ضرایب
پذیرش 

  فرضیه صفر

احتمال   ضرایب
پذیرش 

  فرضیه صفر

احتمال   ضرایب
پذیرش 

 فرضیه صفر

C 0330204/0  000/0  0256016/0  000/0  0301769/0  000/0  
dlnK 1113352/0  000/0  1117433/0  000/0  1253452/0  000/0  
dlnL 3578019/0 -  001/0  3534254/0 -  001/0  3088080/0 -  004/0  
dlnH  0847969/0  000/0  0834214/0  000/0  0876887/0  000/0  

dlnBD  0020879/0  785/0  002462/0  747/0  0009026/0  908/0  
Dlnh*dlnBD 1028793/0 -  066/0  1078713/0 -  052/0  0984184/0 -  082/0  

Dhdi 0060831/0-  183/0  0103208/0  022/0  0156223/0-  043/0  
R2 75/0  73/0  76/0  

 تحقیق هاي یافته : منبع

 کـامال  و مثبـت  اثـر  فیزیکـی  سرمایه رشد کشورها گروه همه در که دهند می نشان نتایج
 بیشـتر،  سـرمایه  بـا  انسـانی  نیـروي  تجهیـز  که است بدیهی .دارد اقتصادي رشد بر داري معنی
 سرمایه وجود و بوده داخلی تولید توان افزایش براي مناسب زمینه ایجاد در مهمی بسیا عامل

 در چنین هم .افزاید می اقتصادي رشد وبر شده انسانی نیروي شدن تر ور بهره باعث فیزیکی
 منفـی  اثـر  .دارد اقتصادي رشد بر داري معنی و منفی اثر کار نیروي رشد کشورها گروه همه

 کیفیـت  از کشـورها  ایـن  در کار نیروي که است آن از حاکی اقتصادي رشد بر کار نیروي
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 گرفتـه  کـار  بـه  خـود  شـغل  نیـاز  مـورد  هـاي  تخصـص  بـا  کارکنان و .است ورداربرخ پائینی
 بـه  .کشورهاسـت  ایـن  اقتصـاد  در بزرگـی  بخش که دولتی بخش در خصوص به شوند نمی

 رشـد  بـر  داري معنـی  کـامال  و مثبـت  اثـر  انسـانی  سـرمایه  رشد کشورها گروه همه در عالوه
 بـه  انسـانی  نیـروي  در گـذاري  سرمایه نوعی آموزشی هاي هزینه حقیقت، در .دارد اقتصادي

 کـار  نیروي از دسته آن .شود می افراد هاي توانایی و ها رتامه افزایش سبب و آمده حساب
 و پویـایی ، تولید چرخه در است قادر است، برخوردار بیشتري آموزش و دانش سطح از که

 رشـد  بـه  نرسـید  و تولیـد،  کمیت و کیفیت افزایش سبب و کرده ایجاد تکنولوژیک تحول
 رشـد  بـر  مغزهـا  فـرار  رشـد  اثـر  کشـورها  گروه همه در دیگر سوي از .شود باالتر اقتصادي
 بـراي  مثبتی بازخوردي اثرات توانند می مهاجر مغزهاي که چند هر .است معنی بی اقتصادي

 سـایر  وري بهـره  کـاهش  بـه  منجر متخصص نیروهاي فقدان اما .باشند داشته مبدأ کشورهاي
 بـه  کـه  ضـررهایی  ، شـده  کشـورها  این در اجتماعی و مالی هاي هزینه ایجاد و تولید، عوامل

 کشـورها  ایـن  به رفته دست از مالیاتی هاي درآمد و آموزشی عمومی هاي یارانه خاطرصرف
 فرار اثر شده باعث و کرده خنثی را همدیگر ومنفی مثبت اثرات این وجود .شود می تحمیل
 اثـر  کشـورها  گـروه  همـه  در چنـین  هم .نباشد دار معنی کشورها این اقتصادي رشد بر مغزها

 و منفـی  %10 اهمیـت  سـطح  در اقتصـادي  رشـد  بر انسانی سرمایه و مغزها فرار رشد ترکیبی
 و شـده  مبدأ کشورهاي در انسانی سرمایه کاهش موجب مغزها فرار این بنابر .است دار معنی

 فـرار  اسـت  دار معنـی  و مثبـت  شورهاک این اقتصادي رشد بر انسانی سرمایه اثر که جا آن از
 طـور  بـه  .کند می مواجه کندي با را کشورها این رشد انسانی، سرمایه سطح کاهش با مغزها
 انسـانی  سـرمایه  پذیري تاثیر اما اند، نداشته چندانی تفاوت کشورها گروه همه در نتایج کلی

 تـر  کم پائین انسانی هتوسع شاخص با کشورهایی در مغزها فرار از اقتصادي رشد نتیجه در و
 بیشـتري  پـذیري  اثـر  متوسـط،  انسـانی  توسـعه  شاخص با وکشورهایی .کشورهاست سایر از

 انگیـزه  بـه  نیـاز  مهـاجرت  بـراي  افـراد  کـه  کـرد  بیان گونه این توان می را علت کهاند   داشته
 توسـعه  شـاخص  با کشورهایی در که افرادي .دارند مالی توانایی و )مهاجرت بودن جذاب(
 در جاذبه عوامل و خود کشور در دافعه عوامل وجود خاطر به کنند می زندگی پایین سانیان
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 براي کمتري مالی توانایی معموال اما بوده، مهاجرت براي باالیی انگیزه داراي مقصد کشور
 سـوي  از امـا  شود می انسانی سرمایه سطح افزایش باعث مغزها فرار بنابراین .دارند مهاجرت

کـه   متخصـص  انسـانی  سرمایه خروج است، مهاجرت متخصص انسانی ایهسرم هدف دیگر
نیازي مبرم براي این گروه کشورهاست سطح خالص سرمایه انسانی در این کشـورها را کاسـته و   

این زیان کمتر از زیانی است کـه بـه کشـورهایی     .شود در نهایت موجب زیان به این کشورها می
شود زیرا ایـن کشـورها توانـایی مـالی بـاالتري دارنـد و        با شاخص توسعه انسانی متوسط وارد می

افراد در کشورهایی با شـاخص توسـعه انسـانی بـاال نیـز      . تر است مهاجرت از این کشورها راحت
  .تري براي خروج دارند توانایی مالی براي مهاجرت را داشته اما انگیزه نسبتا کم

   گیري نتیجه -5
 عنـوان  بـه  توسعه حال در کشورهاي اقتصادي رشد بر هامغز فرار اثر بررسی به مقاله این در

 بـر  فرارمغزهـا  مسـتقیم  اثـر  آمده دست به نتایج براساس .است شده پرداخته مبدأ کشورهاي
 و مغزهـا  فـرار  ترکیبـی  اثـر  امـا  اسـت،  نبوده دار معنی مطالعه مورد کشورهاي اقتصادي رشد

 سـرمایه  مغزهـا،  فرار رشد با که معنا نای به .است بوده منفی اقتصادي رشد بر انسانی سرمایه
، اسـت  مثبـت  اقتصـادي  رشـد  بـر  انسـانی  سـرمایه  اثـر  کـه  جـا  آن از و یافتـه  کـاهش  انسانی

 و داشـته  کشـورها  ایـن  اقتصـادي  رشد بر منفی اثر انسانی، سرمایه بر منفی تاثیر با فرارمغزها
 سـنتی  ادبیات با منطبق نتیجه این .است نموده مواجه کندي با را کشورها این اقتصادي رشد
 .اسـت  شـده  شناخته کشورها همه اقتصادي رشد بر انسانی سرمایه مثبت اثر .مغزهاست فرار

 انسانی سرمایه کاهش .است جانبه همه توسعه هاي زمینه پیش از یکی انسانی، سرمایه امروزه
 بـه  مدت ندبل و مدت میان در .داشت خواهد سرانه تولید بر منفی مستقیم اثر مدت کوتاه در

 قـرار  تـاثیر  تحـت  اختراعـات  و نوین هاي فناوري اتخاذ در را مبدأ کشور توانایی جدي طور
 وري بهـره  مبـدأ  کشـور  اقتصاد در کار نیروي هر انسانی سرمایه انباشت در کاهش .دهد می

 در دافعـه  عوامل و یافته توسعه کشورهاي در جاذبه عوامل .کاست خواهد را باقیمانده افراد
 شـده  کشـورها  ایـن  متخصـص  هـاي نیرو افزون روز خروج باعث توسعه حال در هايکشور
 موجـب  دافعـه  عوامـل  بـردن  بـین  از بـا  بایـد  توسـعه  حـال  در کشورهاي ترتیب بدین .است
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 بـه  زمینـه  ایـن  در چـین  نمونـه،  بـراي  .شـوند  خـود  کشـور  بـه  بازگشـت  به مهاجران ترغیب
 اجتمـاعی،  اقتصـادي،  کلـی  یطاشـر  دبهبـو  مـدت  دراز در .یافـت  دست خوبی هاي موفقیت

 اتخـاذ  زمینـه  ایـن  در هـایی  سیاسـت  کشورها این اگر کاست، خواهد مغزها خروج از مدنی
   .شد خواهند مواجه هنگفتی بسیار هاي هزینه با نکنند
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