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 چکیده 
ای اجتماعی در فرایند توسعه و رشد  فرار مغزها به عنوان پدیده  بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر 

های مختلفی در کشورهای در حال توسعه  ها و حوزهنقشی تعیین کننده دارد و جنبه  کشورها
رفاه  سطح    جوامع در دنیای امروز افزایشیکی از اهداف  .  همواره متأثر از این مقوله بوده است

باشد. سطح کیفی و کمی زندگی و سطح رفاه اجتماعی در کشورها یکی  اجتماعی افراد می
ریزان  ترین اهداف برنامهیافتگی است. بر همین اساس یکی از مهمترین معیارهای توسعهمهم

جذ منظور  به  مهم  عاملی  عنوان  به  اجتماعی  رفاه  افزایش  جوامع  اقتصادی  در  نخبگان  ب 
یافته است. از طرفی کشورهایی با سطح رفاه اجتماعی نامطلوب و ضعیف شاهد فرار  توسعه

بررسی اثرات  باشند. در این پژوهش برآنیم تا به کرده خود میافراد تحصیلمهاجرت  مغزها و 
سمی های مراکز رو مبتنی بر داده  2002-2018های  طی سال  رفاه اجتماعی بر فرار مغزها 

در کشورهای در حال توسعه     های مهاجرتهای بانک جهانی و دادهآمار اقتصادی از قبیل داده
گشتاورهایبپردازیم.   روش  استفاده  مورد  اقتصادسنجی  ) تعمیمروش  است.  2GMMیافته   )

وقفه اول فرار مغزها و آزادی بیان اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای  دهد نتایج نشان می
حا رفاه  در  و  داشته  مقصد(  )کشور  آمریکا  متحده  ایاالت  به  مبداء(  )کشورهای  توسعه  ل 

 اجتماعی، ثبات سیاسی، بهداشت و سالمت عمومی اثری منفی بر فرار مغزها داشته است. 
 . توسعهاجتماعی، مدل پانل دیتا، کشورهای در حالفرار مغزها، رفاه های کلیدی:واژه

 JEL :C51 ،60D ،B52 ،.O15بندی طبقه

 
 در دانشگاه لرستان است. ی نویسنده اول ااین مقاله مستخرج از رساله دکتر 1

  نویسنده مسئول مکاتبات 
2 Generalized Moment of Method 
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 مقدمه -1
توسعه )که دارای  فرار مغزها، به معنای انتقال نیروی ماهر و کارآزموده از کشورهای درحال

به   است(  یافته  رشد  جوامع  این  در  که  ماهر  کار  نیروی  دارای  ولی  مهارت  کم  اقتصاد 

توسعه )اوکیو یافته میکشورهای  مهم2016،  1باشد  از  یکی  ماهر  انسانی  ترین  (. سرمایه 

و سرمایه گذاری دولت    اجتماعی هر جامعه است  عوامل انکارناپذیر در توسعه اقتصادی و

(. از این رو  2017،  2در این بخش در کشور سبب رشد آن خواهد شد )اکپریور و همکاران 

  توسعه و سازی این منابع در جوامع درحالقابل توجهی برای تربیت و آمادهریزی  برنامه

به    هایی یک کشور وآید، زیرا نیروی متخصص و ماهر جزء داراییعمل میتوسعه یافته به  

آید  محور به حساب میترین منبع در اقتصاد دانشترین مزیت رقابتی و کمیابعنوان اصلی

 (.2016، 3)وانگ و لیو 

-ترین موضوعات دنیای امروز است. توسعهترین و مورد توجهرفاه اجتماعی از جمله مهم

رکت به سمت توسعه یکی از مباحث اساسی جوامع مختلف دنیا است و جوامع  یافتگی و ح

شمار دیگر گرفتار به اصطالح دور  توسعه نیافته به علت کمبود درآمد سرانه و عوامل بی

فقر می همکاران باطل  و  )لطیفی  این جوامع متحمل  1396،  4باشند  اساس  بر همین   .)

فراوانی از جمله از دست دادن نیروی متخصص و نخبه  های سنگین انسانی و مادی  هزینه

شود و از سوی دیگر باید اضافه کرد که توسعه یافتگی و یا حتی توسعه نیافتگی  خود می

ای دارای سطح یکسانی نبوده است و این سطح را رفاه اجتماعی تعیین  در هیچ جامعه

رد که بهبود وضعیت رفاهی  به این نکته باید توجه ک (.1396کند )لطیفی و همکاران، می

اجتماعی از اهمیت  -خانواده افراد مهاجر )نخبگان(، در کشور مهاجرپذیر از نظر اقتصادی

ای برخوردار است. زمینه مهاجرت در کشورهای در حال توسعه، درآمد ناکافی، فقر و  ویژه

دمات  ای مناسب در برابر شوک های اقتصادی است. از طرفی خنبود یا کمبود پوشش بیمه

اجتماعی، حقوق بازنشستگی، بیمه و بازارهای مالی اغلب ناکافی یا توسعه نیافته هستند  

(. به عنوان مثال سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است به دلیل  2020،  5)پیشکوفسکی 

به کشورهای توسعه یافته کمبودی   از پزشکان در    8/2مهاجرت پزشکان  نفری  میلیون 
 

1 Okoye 
2 Ekperiware et al. 
3 Wang & Liu 
4 Latifi et al. (2017) 
5 Pieńkowski 
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به وجود خواهد آمد. با عرضه ناکافی پزشک در کشورهای با  کشورهای در حال توسعه  

میر خواهد  ودرآمد کم و متوسط، باید شاهد عواقب اقتصادی ناگوار که شامل افزایش مرگ

ساله اخیر  (. پدیده فرار مغزها خصوصا در چند ده2018،  1بود، باشیم )سالوجا و همکاران 

توسعه درآمده و امروزه به واسطه گسترش  درحالصورت معضلی به ویژه برای کشورهای  به

پذیر را  تری کشورهای آسیبکنندهرود که به شکل نگرانشدن، بیم آن میپدیده جهانی

های کشورهای پیشرفته و کشورهای  شدن، تفاوتتهدید کند. در واقع به واسطه جهانی

جاذبه مؤثر بر فرار  ازپیش به نمایش گذاشته شده و نیروهای دافعه و  توسعه بیشدرحال

همکاران  و  )احدی  شد  خواهد  تشدید  سال (.1398،  2مغزها  رویکردهای  در  اخیر  های 

مختلفی به مسئله فرار مغزها معطوف شده است. در اقتصادهای در حال توسعه، نابرابری  

ثباتی  شود، می تواند باعث تقویت بیشدید درآمدی که منجر به کاهش رفاه اجتماعی می

ذیری اجتماعی بیشتر شود، و انسجام اجتماعی را از بین ببرد. پایین بودن سطح  پ و آسیب

را   توانایی  آن  تبع  به  و  شده  ماهرانه  مهاجرت  سبب  مبدا  کشورهای  در  اجتماعی  رفاه 

مغزها میتضعیف می فرار  و  کند.  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  انسانی  تواند همزمان سرمایه 

افزای درآمد  توزیع  در  و  نابرابری  )گالیانو  دهد  کاهش  را  اجتماعی  رفاه  آن  تبع  به  و  ش 

طور از آنجا که کشورهای در حال توسعه به طور کلی از سطح رفاه  همین  (.2017،  3رومرو

نگرانی فرار مغزها یک مسئله در خط مقدم  برخوردار هستند،  آنها  اجتماعی کمی  های 

باشد که روابط  ت درآمد، مشخص می(. جدا از تفاو2016،  4باشد )الودیجیانی و همکاران می

ارزش نگرشاجتماعی،  و  فردی  و  های  )کوارتیوک  است  همراه  مهاجرت  اهداف  با  ها 

ایده2020،  5همکارانش  تلفیق  و  یادگیری  کیفیت  روش(.  و  به  ها  حرکت  و  های جدید 

سمت سطح باالیی از رفاه اجتماعی، چشم انداز مهمی را در جهت جلوگیری از فرار مغزها  

 (.2016، 6دهد )موک و هان شان مین

فرار مغزها به عنوان پدیده ای اجتماعی در فرایند توسعه و   بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر

های مختلفی در کشورهای در    ها و حوزه نقشی تعیین کننده دارد و جنبه  رشد کشورها 

 
1 Saloja et al. 
2 Ahadi et al. (2019) 
3 Galliano & Romero 
4 Al-Dijijani et al. 
5 Quartiuk et al. 
6 Mook & Han 
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سبب عقب    . مهاجرت نیروی متخصص،حال توسعه همواره متأثر از این مقوله بوده است

های دانش، هدر رفت مخارج آموزش، نابودی سرمایه  ماندن در  فرآیند توسعه، تضعیف پایه

از این رو بررسی نتایج اثرات    شود. می  و در نهایت کاهش رفاه اجتماعی   اجتماعی و انسانی 

این کشورها می تواند راهکار مناسبی در رفع و یا اصالح  رفاه اجتماعی و فرار مغزها در 

ت ناشی از این پدیده مهم ارائه نموده و با ایجاد سازوکار مناسب و برنامه منسجم  معضال

در این جوامع جلوگیری به عمل    نیروی متخصص و ماهراز حدر رفت سرمایه انسانی و  

ای در مورد هدف اصلی این پژوهش که بررسی اثرات  آورد. بنابراین در بخش اول مقدمه

دوم،  شود. بخش  ر کشورهای در حال توسعه است، بیان میرفاه اجتماعی بر فرار مغزها د

گردد. سپس  و در بخش سوم پیشینه تحقیق ارائه می رفاه اجتماعی  مبانی نظری و تشریح  

ها، پرداخته شده و در بخش پنجم  به معرفی الگو، تشریح متغیرها و داده در بخش چهارم

ارائه   ضرایب  آماری  تحلیل  و  تجزیه  و  الگو  نتیجه تخمین  پایانی  بخش  و  ودر  گیری 

 پیشنهادها بیان خواهد شد. 

 ادبیات موضوع  -2
جهانی سازی اقتصادی، ارتباطات گسترده جهانی و ارتقاء سطح کیفیت اجتماعی، امکان  

بیشترین   حال  عین  در  که  اقتصادی  پیشرفته  کشورهای  در  را  انسانی  سرمایه  تحرک 

-ترین نیرویالمللی از اصلیدستمزد بین  هایامکانات را دارند، افزایش داده است. شکاف

های محرکه مهاجران جهت دستیابی به سطح قابل قبولی از رفاه از طریق مهاجرت، از  

(. تأثیر مهاجرت بر  2017،  1کشورهای در حال توسعه به کشورهای پیشرفته است )سینا 

می و  متفاوت  مهاجر  اعزامی  کشورهای  من اقتصاد  و  مثبت  اثرات  دارای  باشد.  تواند  فی 

مهاجرت از جنبه مثبت تأثیر باالیی بر رفاه خانوارهای پذیرنده آنها دارد و فقر را کاهش  

دهند. از  دهد. آنها نوسانات اقتصادی را تضعیف کرده و پایه درآمد دولت را افزایش میمی

جنبه منفی، مهاجرت ممکن است از طریق افزایش واقعی نرخ ارزهایشان و از طریق ایجاد  

های کار شده و در نتیجه توانایی رقابت در اقتصاد  های دیگر منجر به افزایش هزینهخطر

داخلی را تضعیف کنند. برخی نظرشان برروی یک رابطه مثبت و برخی دیگر برروی یک  

(  2019)  3( و آریو2018)  2رابطه منفی است. بررسی این مطالعات توسط کلمنس و مکنزی

 
1 Chaitali Sinha 
2 Clemens & McKenzie 
3 Temprano Arroyo 
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ختی از طریق تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی، از جمله  به تعدادی از مشکالت روش شنا

(. اگرچه منفعت  2020گیری، اشاره دارند )پیشکوفسکی،  علیت معکوس و مشکالت اندازه 

تلقی می عنوان یک مزیت  به  برای کشور مقصد  نخبگان  به  مهاجرت  ادبیات  در  و  شود 

اکنان کشور مبدا یا افراد  شود، اما تأثیر رفاه آن برای س شناخته می 1عنوان فرار مغز مفید 

گذاری آموزشی در پاسخ به فرار  غیر مهاجر، در بهترین حالت مبهم است. افزایش سرمایه

شوند و اثرات آن بر ساکنین که  برنده می  بندی است که در آن مهاجرانمغز معادل شرط

ه بسیاری  (. البت2018،  2رفاه دولت برای آنها نگران کننده است، مبهم یا منفی است )شیف

کنند از  بر اثر منفی مهاجرت بر رفاه اجتماعی تأکید دارند. زیرا کسانی که مهاجرت می

که   انسانی  سرمایه  از  مبدا  کشور  نتیجه،  در  هستند.  برخوردار  باالیی  استعداد  و  هوش 

میزبان )کشور مقصد( از آن لذت )استفاده حداکثری( خواهد برد، تهی خواهد شد و این  

وری و از دست دادن رفاه اجتماعی مواجه خواهند شد )اسپینوزا  هش بهرهکشورها، با کا

 (.2013، 3پدرازا 

در خصوص فرار مغزها ، نظریات مختلفی وجود دارد که هرکدام از آنها ابعاد خاصی از این  

بررسی نیستند بلکه در ترکیب با یکدیگر    موضوع را موردبحث قرار دادند و به تنهایی قابل

 توان از آنها برای بررسی مسئله فرار مغزها استفاده کرد.می

عبارتند    اندرویکردهای نظری که برای توضیح و تبیین پدیده مهاجرت نخبگان ارائه شده

مرکز  نظریه  نسبی،  محرومیت  نظریه  جهانی شدن،  نظریه  بازار - از:  نظریه  کار    پیرامون، 

ذبه که بیشتر به تبیین علل و عوامل بروز  دوگانه، نظریه شکار نخبگان، نظریه دافعه و جا

اند. برخی از این آرا و نظریه ها پیرامون اصل پدیده مهاجرت عرضه  این پدیده پرداخته

آبادی  توانند در تمامی شرایط، مسأله مهاجرت نخبگان را توضیح دهند )شاهاند و نمیشده

  به نظریه کشش و رانش، توان  (. عالوه بر این رویکردهای  نظری می1398،  4و صالحی 

ها نیز مربوط به دالیل و عوامل ایجاد  (، نیز اشاره کرد که این1996)  5مدل اورت اس لی 

ها در ترکیب با یکدیگر برای تبیین مسئله  کننده این پدیده است و در نهایت این نظریه

 گیرند. مهاجرت نخبگان مورد استفاده قرار می 

 
1 Beneficial brain drain 
2 Maurice Schiff 
3 Lisdey Espinoza Pedraza 
4 Shahabadi & Salehi (2019) 
5 Everett S. Lee 
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اولین کسی بود که قوانین این پدیده اجتماعی را مورد بررسی    1روانشتاین   1855در سال  

کشاند عوامل جذاب  قرارداد، به عقیده او عواملی که فرد مهاجر را به سوی مهاجرت می 

کند  اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی است و عواملی که او را از محل اقامت خود دفع می

شد. او بر این اعتقاد است که با افزایش  باعوامل نامطلوب اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی می

بیشتر صورت می مالیات سنگین، عدم  تکنولوژی مهاجرت  یا ظالمانه،  بد  قوانین  پذیرد. 

های اقلیمی، شرایط اجتماعی نامساعد و اجبار و ... در بروز مهاجرت مؤثر هستند  جاذبه

)احدی و همکاران،    یک از عوامل بیش از مالحظات مادی و اقتصادی برتری ندارد ولی هیچ

1398 .) 

انداز مهاجرت ماهرانه  البته وجود این نظریه که فرار مغز بر این ایده تأکید دارد که چشم

شکلمی باعث  نمیتواند  را  شود  بیشتر  مهارت  )گیری  گرفت  نادیده  ؛ 2016اوکیو،توان 

 .(1998،  4و ویدال  1998،  3؛ استارک و دیگران 1997،  2مونتفورد

بر نظر جاذبه و دافعه تأکید کرده و آن را علت بروز    1966در سال    ت اس لیمدل اور 

کند که عالوه بر عوامل مثبت و منفی و خنثی که در مبدأ و  داند و بیان میمهاجرت می 

مقصد وجود دارد، عوامل میانی نیز در امر مهاجرت مؤثر است که بدون توجه به این عوامل  

له ارائه نمود. به نظر وی عواملی که در تصمیم به انجام  توان تصویری درست از مسئنمی

. عواملی که با حوزه مبدأ ارتباط دارند  1اند از:  شوند عبارتمهاجرت و فرایند آن وارد می

. عوامل شخصی )احدی  4. موانع بازدارنده و  3. عواملی که با حوزه مقصد ارتباط دارند  2

 (. 1398و همکاران، 

شکل دیگری به خود    1970و اوایل دهه    1960پدیده فرار مغزها حدودا در اواخر دهه  

را   1970گرفته و با ورود به دوره جدید جهانی شدن تحول یافته است. دوره پس از دهه 

نامند که کامال مربوط به پدیده فرار مغزهاست،  پذیر پسافوردیست، میدوره انباشت انعطاف 

جهانی شدن بر اساس توانایی جمعیت مهاجر تحصیل کرده و با    چرا که این دوره جدید 

توانند فراتر از مرزهای سیاسی و برای دستیابی به نیازهای  مهارت رونق یافته است که می

به عنوان مثال سازمان ملل در سال  اقتصادی سرمایه به کار گرفته شوند.  داری جهانی 

 
1 Ravenstian 
2 Montford 
3 Stark et al. 
4 Vidal 
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از هر    2000 یع   35گزارش داد که  نفر    175نی حدود  نفر در جهان،  نفر، یک  میلیون 

دارد    1960المللی بوده است که نشان از دو برابر شدن مقدار آن نسبت به سال  مهاجر بین

 (.1398، 1)نیکویه و همکاران 

سازد که تصمیم به مهاجرت  به خوبی مشخص می  1991در سال     2تجزیه و تحلیل هاروی 

انتخاب براساس  بیشتر  بودهافراد  عقالنی  نیروی    های  کار  نیازهای  تأثیر  تحت  که  است 

داری جهان قرار گرفته است. عالوه بر این وابستگی مهاجر و تغییر ساختاری اقتصاد سرمایه

و   فرهنگی  به شدت محیط  استعمارگر  و  استعمار شده  بین کشور  اقتصادی  و  فرهنگی 

ی انتخاب افراد  دهد که همین امر باعث تأثیر رواجتماعی مستعمره را تحت تأثیر قرار می 

می مهاجرت  مسیر  مستعمرهو  مثال  برای  الجزایریشود.  مثل  فرانسه  پیشین  ها،  های 

تونسیمراکشی و  مقایسهها  مزایای  که  درحالی  کردند.  مهاجرت  فرانسه  به  دیگر  ها  ای 

کشورها را در نظر نگرفتند. خیلی از عوامل داخلی و خارجی ممکن است باعث آغاز به  

 (.1398عیت به آن سوی مرزها شود )نیکویه و همکاران، حرکت درآمدن جم

های علمی متعددی در ایران و سایر نقاط جهان ارائه  در زمینه فرار مغزها تاکنون پژوهش

شده است. در این میان بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر مهاجرت افراد متخصص و تحصیل  

این مسئله و رس کرده می به راهکارهای مناسب در  تواند کمک شایانی در واکاوی  یدن 

مطالعه   اذعان کرد  باید  البته  باشد.  داشته  توسعه  فرایند در جوامع در حال  این  اصالح 

 چندانی در مورد رابطه فرار مغزها و رفاه اجتماعی صورت نگرفته است.

(، در پژوهش خود با عنوان مهاجرت به عنوان یک چالش برای دولت رفاه  2004)  3نانستاد 

المللی و متکی به مالیات مانند  در یک کشور دارای رفاه بینکند که  بیان می   دانمارک، 

نامتقارن بین مهاجران و   به صورت  مالیات، ممکن است  با توزیع مجدد باالی  دانمارک 

های مهاجران برای ورود به بازار کار  دولت رفاهی توزیع مجدد، انگیزه .بومیان توزیع شود

کند. در نتیجه، مهاجران به  ا برای ورود به بازار کار ایجاد میکند و موانعی ررا ضعیف می

عنوان یک گروه خالص هستند. ذینفعان دولت رفاه حتی پس از مدت طوالنی اقامت در  

های  رود نسبتکشور در حالی که به دلیل پیر شدن جمعیت بومی در آینده انتظار می

ب تاکنون  مهاجرت  اما  باشند،  داشته  بیشتری  این  وابستگی  به  مشکل،  این  حل  جای  ه 

 
1 Nikoyeh et al. (2019) 
2 Harvey   
3 Nannestad 
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دهد که سازگاری مهاجرت  رسد تجربه دانمارک نشان می مشکل افزوده است. به نظر می 

 کنترل نشده و یک کشور رفاهی توزیع مجدد دشوار است. 

تقوی و  مطالعه2008)  1عسگری  در  از  (،  مغزها  فرار  علل  درباره  کشور در حال    30ای 

- 2004های توسعه اقتصادی طی دوره  ان همکاریکشور اصلی عضو سازم   16توسعه به  

ذبه و دافعه بررسی کردند. نتایج نشان  بر اساس الگوی جاذبه مبتنی بر عوامل جا   1991

ای  که مجموعهطوریداد که جریان فرار مغزها در قالب الگوی جاذبه قابل توجیه است، به

شرای اندازه جمعیت،  در  تفاوت  همچون  دافعه  و  جاذبه  عوامل  نرخ  از  مانند  کار  بازار  ط 

بخش   مشارکت  و  آموزش  یارانه  اجتماعی،  رفاه  و  زندگی  کیفیت  بیکاری،  و  دستمزد 

خصوصی بیانگر جریان فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته  

 است.

ان و  ای با عنوان تأثیر مزایای رفاهی بر نگرش بومی(، در مقاله2016) 2هوبر و اوبردابرنیگ 

، به این موضوع پرداخته است. آنها اثر وابستگی نسبی رفاهی  مهاجران نسبت به مهاجرت

های مختلف جمعیت را در یک بخش  مهاجران به نگرش نسبت به مهاجرت بیشتر گروه

اند. با کنترل صریح  بررسی کرده  2004-2010کشور اروپایی برای دوره    24مقطعی از  

شویم که در کشورهایی که میزان  مزایای رفاهی متوجه می  وابستگی مهاجران و بومیان به

مهاجرت باالتری نسبت به بومیان دارند، به صورت فزاینده، با افزایش سطح تحصیالت با  

 یابد. یابد و با صورت کاهنده، با شدت بیشتری کاهش میشدت بیشتری افزایش می

( رفا2017سینا  و  مهاجرت  پیامدهای  عنوان  با  پژوهشی  در  بین(،  فعلی  ه  روند  المللی، 

المللی نیروی کار، به ویژه از کشورهای در حال توسعه را با تأکید ویژه بر  مهاجرت بین

کند و همچنین تنش بین فرار مغز و  جنبه رفاهی مهاجرت در بقیه ساکنان بررسی می 

  کند. از ادبیات موجود مشخص است که رفاه ساکنان باقیمانده افزایش مغز را بررسی می

تواند با خروج نیروی کار ماهر آن، تأثیر مثبت  یک اقتصاد درحال توسعه در حال کار، می

دهد که احتمال مثبت مهاجرت به یک کشور  یا منفی بگذارد. بررسی دقیق نتایج نشان می

افزایش می فقیر  را در کشور مبدا  این  ثروتمند سطح مهارت متوسط  دهد. مهاجرت در 

های یارانه مالیاتی داخلی با هدف افزایش سطح  ینی برای طرحمطالعات به عنوان جایگز

 
1 Asgari & Taghvi 
2 Huber & Oberdbernig 
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اجتماعی  پایین سرمایه انسانی انتخاب شده به طور مستقل به یک وضعیت مطلوب رفاه  

تواند تأثیر مثبت و منفی   دهد که فرار مغزها می کند. مطالعات مرتبط نشان میعمل می

 بر رفاه کشور مبدا داشته باشد. 

ای با عنوان مغز مفید و رفاه حال افراد غیر مهاجر، به این نتایج  (، در مقاله2018)شیف  

دست یافته است. گرچه فرار مغزها برای کشور مقصد سود خالص به عنوان یک مزیت  

شود، اما تأثیر رفاه آن  شناخته می  "فرار مغز مفید"شود و در ادبیات به عنوان  تلقی می 

گذاری  ا غیر مهاجر، در بهترین حالت مبهم است. افزایش سرمایهبرای ساکنان کشور مبدا ی 

شوند  آموزشی در پاسخ به فرار مغزها معادل شرط بندی است که در آن مهاجران برنده می

 و تأثیر بر ساکنان که رفاه آنها برای دولت نگران کننده است، مبهم یا منفی است. 

نوان سیاست مهاجرت بهینه چیست؟  (، در پژوهش خود با ع 2019)  1گریرو و همکاران 

مهاجرت، مشاغل و رفاه به بررسی این موضوع پرداخته است. آنها سیاست مهاجرتی را  

دهند، که رفاه جمعیت بومی را در اقتصادی که دولت یک سیستم  مورد بررسی قرار می

-یکند، به حداکثر م رفاه توزیع مجدد مطلوب و تأمین کاالهای عمومی را به حداکثر می

توانند از سیستم رفاه خارج شوند، مهاجرت  دهد وقتی مهاجران میرساند. نتایج نشان می

رایگان بهینه است. همچنین استفاده از سیستم مالیات برای تشویق مهاجرت کارگران با  

مهارت باال و دلسرد کردن کارگران با مهارت کم بهینه است. هنگامی که باید با مهاجران  

رفتار شود، ممنوعیت مهاجرت با مهارت کم و داشتن مهاجرت رایگان  و بومیان یکسان  

برای کارگران با مهارت باال بهینه است. با این حال، کارگران با مهارت باال ممکن است  

ترجیح دهند که وقتی مالیات سنگینی از همه کارگران با مهارت باال، بومیان و مهاجران  

 شود ، مهاجرت نکنند.گرفته می

ای با عنوان تأثیر مهاجرت کارگری بر اقتصاد اوکراین به  (، در مقاله 2020سکی )پیشکوف 

های  این مقوله پرداخته است. او در این مقاله بر اساس مروری بر مطالعات و نظرسنجی

اقتصادی موج مهاجرت کارگری  بین تأثیرات اصلی  به  اوکراینی، شواهد مربوط  المللی و 

کند. مهاجرت، نیروی کار را کاهش و  اوکراین بررسی می   را بر اقتصاد   2014پس از سال  

دهد. یکی از موضوعات مورد  مانند افزایش میرشد دستمزد کارگران را که در کشور می

های خارج از کشور خارج از شرایط خود یا در  توجه، اتالف مهارت است. بیشتر اوکراینی
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های  راین مربوط به ورودی حوالهکنند. سود اصلی اقتصاد اوکمشاغل بسیار ساده کار می

حواله  ٪8معادل   است.  داخلی  ناخالص  رفاه  تولید  بهبود  باعث  توجهی  قابل  طور  به  ها 

داخلی میخانواده تقاضای  تحریک  و  مهاجران  در  های  را  داخلی  ناخالص  تولید  و  شوند 

ها به  الهای دارند. جریان پایدار و قابل توجهی از حوبرند و نقشی ضد دورهکشور باال می

پایدارتر کمک می پرداخت  و  تعادل  و متعادل کننده کسری درآمد دائمی تجارت  کند، 

 گذاری است.  سرمایه

ای با عنوان جهانی شدن، مهاجرت و فقر در ایران،  (، در مقاله1384)  1عالالدینی و امامی 

کار   نیروی  مهاجرت  ارتباط  خصوص  در  ایشان  است.  پرداخته  موضوع  این  بررسی  به 

کنند که اثرات  اجتماعی به این مطلب اشاره میمتخصص و فقر و به نوعی کاهش رفاه  

های بسیاری در این زمینه صورت گرفته است.  زنیمتقابل در این زمینه مبهم بوده و گمانه

به عنوان مثال مهاجرت اتباع افغان و عراقی به ایران هرچند که موجب بهبود نسبی وضع  

شرایط بحرانی در جوامعشان شده است، اما در عین حال آنان را به  مهاجران با توجه به  

 قشر نسبتا گسترده فقیری در حاشیه شهرها تبدیل ساخته است.

اثر مهاجرت نیروی انسانی متخصص )فرار  ای با عنوان  (، در مقاله1393)  2رستمی حصاری 

رسد  که، به نظر میدر کشورهای در حال توسعه، به این نتایج رسیده است   مغزها( بر فقر 

خروج نیروی انسانی متخصص از کشورهای در حال توسعه )مبدأ( آثار منفی بر اقتصاد  

ای  گذارد. کشورهای در حال توسعه برای نیل به اهداف توسعهاین کشورها بر جای می

خود از جمله کاهش فقر و افزایش رفاه به این افراد نیازمندند، در حالی که طبق برخی  

گرفته مهاجرین با ایجاد آثار بازخوردی مثبت به ویژه وجوه ارسالی که از  صورت مطالعات 

کشورهای توسعه یافته )مقصد( به کشورهای مبدأ دارند نقش مؤثری در کاهش فقر این  

 اند. کشورها داشته

آثار مهاجرت نیروی کار متخصص بر بازار کار، به  ای با عنوان  در مقاله(،  1394)  3رستمی 

کند که، یک فرد آموزش دیده نه تنها از طریق تولید فیزیکی خود به  مطلب اشاره میاین  

توان  دهد که کمتر آشکار بوده و نمیکند، بلکه خدماتی به جامعه ارائه می جامعه کمک می

آموزش جامعه هزینه افزایش سطح  ارزیابی کرد.  به طور دقیق  را  در  آنها  را  های دولت 

 
1 Alaeddin & Emami (2005) 
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دهد. لذا با توجه به اثرات جانبی مثبت  عضالت و مسائل کاهش میارتباط با بسیاری از م

آموزش، مهاجرت نیروی انسانی ماهر اثر منفی بر رفاه اجتماعی جمعیت غیر مهاجر خواهد  

 گذاشت.

(، در پژوهشی با عنوان آثار کالن اقتصادی و بخشی مهاجرت  1395)  1حیدری و همکاران 

کشور ایران، به بررسی این مقوله پرداخته است.  نیروی کار متخصص و غیرمتخصص در  

وری کل عوامل اقتصادی و اثر آن بر رشد  ایشان در پژوهش خود رابطه فرار مغزها با بهره

-های مختلف و همچنین رفاه اجتماعی، با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه بخش

رت نیروی کار، اعم از ماهر  دهد که مهاجاند. نتایج مطالعه نشان میپذیر، را بررسی کرده

گذاری و نرخ بازگشت سرمایه در سطح  و غیرماهر، موجب کاهش رشد اقتصادی، سرمایه 

دهد. از  های مختلف اقتصادی را کاهش میشود. این امر همچنین تولید بخشکالن می

سویی، افزایش مهاجرت نیروی کار ماهر سطح دستمزدهای نیروی کار را در کل افزایش  

و در مقابل، قیمت سرمایه را که شامل سرمایه فیزیکی، منابع طبیعی است، کاهش    دهد می

 دهد. می

از   الگویی  به  برای دستیابی  ایران  از جمله  توسعه  نمود جوامع در حال  توجه  باید  حال 

جنبه در  متخصص  نیروی  کارگیری  به  و  پرورش  تعلیم،  نیازمند  متعدد  پیشرفت،  های 

های داخلی و کاستن از خالهای فکری و مادی از ضرورت  توسعه است و تقویت استعداد

می محسوب  آن  جنبههای  از  یکی  و  رفاه  شود  بردن سطح  باال  اهداف  این  تحقق  های 

 اجتماعی در این جوامع است. از آنجا که بهترین نوآوری در تحقیق طرح موضوع نواست، 

بر فرار مغزها در    لذا در این پژوهش سعی شده جنبه های مختلف اثرات رفاه اجتماعی 

های دیگر به این موضوع پرداخته نشده است  این کشورها از این رهگذر که در پژوهش

 مورد بررسی قرار گیرد. 

 گیری آن های اندازهتابع رفاه اجتماعی و شاخص  -2-1

تابع رفاه اجتماعی از نظر لغوی رابطه بین سطح رفاه اجتماعی و شیوه اختصاص منابع را  

دهد. هدف نظریه رفاه اجتماعی که گاهی انتخاب اجتماعی خوانده  نشان میدر یک جامعه  

های اجتماعی در زمانی  گیریشود، فراهم ساختن منطق هنجاری الزم برای تصمیممی

های موجود دارند. هرگونه است که افراد عضو جامعه عقاید متفاوتی درباره منافع در گزینه 

 
1 Heydari et al. (2016) 
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ای در نظر  گیرندهتعامل ترجیحات یا عالئق تصمیمتوان  تصمیم اجتماعی یا فردی را می

گرفت که در عمل طیفی از تصمیمات بدیل در دسترس او قرار دارد که مجموعه فرصت  

ای به  شود. این مجموعه به خاطر تغییرات در دارایی یا فناروی اجتماع از دورهخوانده می

 (.2012، 1کند )آرو ای دیگر تغییر میدوره

ر  تا دههگفتمان مسلط  اجتماعی  نظریه  فاه  فرهنگی در  از چرخش  قبل  تا  و  اخیر  های 

، گفتمان مادی بوده و تنها آن دسته مقوالت مادی، کمی، عینی،  1970اجتماعی در دهه  

بهسنجش اقتصادی  و  گروهپذیر  یا  جامعه  اجتماعی  رفاه  مانع  یا  مولد  عوامل  های  مثابه 

ی در گفتمان رفاه اجتماعی ابتدا از  شده است. تحول اساس اجتماعی خاص محسوب می

های اجتماعی و  های توسعه اقتصادمحور با چالشبه بعد آغاز شد که نظریه  1970دهه  

به   و  شد  مواجه  در  فرهنگی  توسعه  به  نتوانست  نوسازی  نظریه  رویکردهای  خصوص 

های وابستگی که شارح اصلی آن آندره گوندر  کشورهای جهان سوم یاری رساند و نظریه

های انتقادی  نظریهبود و    3نظریه نظام جهانی که شارح اصلی آن والرشتاین   بود و  2فرانک

نظریه و  فرهنگی  فمنیستی  مطالعات  مکتب  و  فرانکفورت  مکتب  نئومارکسیستی  های 

به چالش کشید   اقتصادمحور را  اعتبار نظریه نوسازی و رویکردهای  بیرمنگام، به شدت 

، این مفهوم به این شکل تغییر  1980های دهه  ر طول سال(. د1396،  4)نادمی و مفتخری

پیدا کرد که رفاه اجتماعی، به مجموعه اقدامات و خدمات گوناگون اجتماعی در جهت  

شد. در دهه  ها در جامعه و غلبه بر مسائل اجتماعی اطالق میارضاء نیازهای افراد و گروه

تلقی می1990 اجتماعی، مجموعه شرایطی  رفاه  در  شود،  ،  انسان  آن خشنودی  در  که 

های اخیر با در نظر گرفتن ابعاد متنوع زندگی  (. در سال1998،  5زندگی مطرح است )ماکرو

ها  ای از قوانین، مقررات، برنامهیافتهاجتماعی عبارت از مجموعه سازمانرفاه    انسان، تعریف

سیاست که و  است  نهادهای    هایی  و  رفاهی  موسسات  قالب  منظور  در  به  اجتماعی 

شود تا زمینه رشد  پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی و تأمین سعادت انسان ارائه می

مفتخری،   و  )نادمی  آورد  فراهم  را  او  تعالی  رفاه  1396و  تعریف  در  محوری  مفاهیم   .)

نظر کاملی در مفهوم  اجتماعی وجود دارد؛ حل یا کنترل مسائل اجتماعی؛ هر چند اتفاق 

 
1 Arrow 
2 Andreh gonder Frank 
3 Valashterane 
4 Nademi & Moftakhari (2017) 
5 Macro 
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شود، وجود ندارد، اما در مورد مسائلی مانند  وای آنچه مسئله اجتماعی خوانده میو محت

بیکاری، خشونت، استعمال مواد مخدر، فقر، خودکشی و سرقت، توافق عام وجود دارد.  

تأمین نیازها؛ این مفهوم نیز از چند دهه پیش، تحول قابل توجهی یافته و عالوه بر شمول  

نیازه ابعادی مانند  بر  نیز که  آن  نیازهای دیگری  ای زیستی، مسکن، آموزش، بهداشت، 

های  شود. تأمین فرصتبرای زندگی منطقی و مناسب در جامعه ضروری است را شامل می

فرصت برابری  معنی  به  مفهوم،  این  برابر؛  ارتقاء  اجتماعی  و  آموزش  شغل،  مقابل  در  ها 

ها، گرایش به  برابری فرصتهای فردی است. در صورت نااجتماعی، صرف نظر از موقعیت 

این مشکل، در   بروز خواهد کرد.  نیازها  به  برای دستیابی  روش غیرقانونی و غیرمنطقی 

می اجتماعی،  مسائل  یعنی  اول،  حوزه  گستردگی  به  از  نهایت  بسیاری  دید  از  انجامد. 

هر  اقتصاددانان، بررسی تابع رفاه اجتماعی مبتنی بر مطلوبیت افراد جامعه به سطح درآمد  

تواند عاملی در جهت  فرد بستگی دارد. از طرف دیگر، بروز نابرابری در توزیع درآمدها می

 (. 1396، 1کاهش مطلوبیت قلمداد شود )عباسیان و همکاران 

  گیرد؛ از جمله بعد زیستی، شامل سالمت همچنین رفاه اجتماعی ابعاد مختلفی را دربر می

مت روانی )ترکیب جمعیت، هرم سنی، امید  جسمی )در مقابل معلولیت و بیماری( و سال

گروه  به از  حمایت  قوانین  شامل  حقوقی،  بعد   .)... و  تغذیه  و  زندگی،  دیده  آسیب  های 

قوانین کیفری جزائی در مورد    پذیر،آسیب زنان،  و  نوجوانان  به کودکان،  قوانین مربوط 

ون امنیت، مهارت  های اجتماعی. بعد اجتماعی، شامل مسائلی چو آسیب  بزهکاری، جوانان

های در معرض خطر؛  اشتغال، خانواده، آسیب اجتماعی، جمعیت، گروه  اجتماعی، فراغت، 

کودکان و مشارکت اجتماعی. بعد اقتصادی، شامل بررسی فقر، امنیت،    از جمله زنان و

اقتصادی، یارانه  توسعه  پرداخت  سیستم  مسکن،  خیریهاشتغال،  اقتصاد  و  ای،  ای 

  ....پذیر وحمایت اقتصادی از اقشار آسیب اجتماعی،  غیرانتفاعی، عدالت

  توان خورد. به طورکلی میهای مختلفی در مورد رفاه اجتماعی به چشم می از طرفی نگرش

نگرش حداقلی؛ که    - سه نوع نگرش، نسبت به رفاه اجتماعی را از یکدیگر تمییز داد: الف

نیز تعبیر می به عنوان پسماندی  بر اسااز آن  به  شود و  س آن، دخالت دولت در کمک 

نیازمندان نهی شده و تنها زمانی که جامعه، خانواده و بازار از این مهم باز مانند، دخالت  

نظام مشارکتی؛ مبتنی بر اشتغال و مشارکت افراد در تأمین منابع مالی و    - کند. بمی

 
1 Abbasian et al. (2017) 
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رفاهی است. ج سیاست نهادی است   -های  رفاه  بر  و در آن    نظام جامع رفاه؛ که مبتنی 

شوند و  دار ارتقای سطح کیفی و کمی افراد جامعه میدموکرات، عهدههای سوسیالدولت

رفاه باید مانند خدمات عمومی برای آحاد کشور تأمین شود. رفاه نه فقط برای فقرا، بلکه  

برای همگان است. امروزه دو دیدگاه متفاوت نسبت به دخالت و مسئولیت دولت وجود  

اند. رفاه  اندازی و نهادی خالصه کردهدیدگاه را به صورت رفاه اجتماعی پسدارد. این دو  

قانون فقر نیز یاد میاجتماعی پس با نام نظام  شود، معطوف به از بین  اندازی که از آن 

این   مقابل  نقطه  است.  فقیر  بسیار  افراد  به  ثروتمندان  از  تعدیل  راه  از  بردن محرومیت 

است که شامل همه افراد جامعه در استفاده از امکانات رفاهی    دیدگاه، رفاه اجتماعی نهادی 

است. بنیان نظری این نگرش، تا حدی از نظام بیمه متقابل، ارزش اتحاد و انسجام اجتماعی  

های منفرد  ها در مباحث رفاه اجتماعی شامل شاخص. از طرفی، شاخص1گیرد نشأت می

هایی هستند که  اه اجتماعی، شاخصهای منفرد رفهای ترکیبی هستند. شاخصو شاخص

تنها توان سنجش و ارزیابی بعد خاصی از رفاه اجتماعی را دارند. به طور مثال، درآمد ملی  

شود.  سرانه یک شاخص منفرد است که در آن تنها به بعد مصرف در رفاه جامعه توجه می

اجتماعی را  های منفرد هستند رفاه  های ترکیبی که تجمیعی از شاخصدر مقابل، شاخص

های ترکیبی مقایسه عملکرد کشورها و یا  کنند. شاخصگیری می از ابعاد مختلف اندازه 

کنند.  های مختلف یک کشور خاص را به صورتی ساده و قابل فهم فراهم میعملکرد سال

های ترکیبی در حال افزایش است  های اخیر استفاده از شاخصبه همین دلیل در سال

(، شاخص توسعه  1977،  3هایی از قبیل )سن شاخصهمانند  (.  1397،  2د آبادی و ارغن)شاه

،  4(، شاخص رفاه اقتصادی )اسبرگ1990  –  2012انسانی )برنامه توسعه سازمان ملل،  

)دیلی 1999 پایدار  اقتصادی  رفاه  )فاسولو1995،  5(، شاخص  پایدار  ،  6(، شاخص جامعه 

های ترکیبی رفاه هستند که امروزه  شاخص( از جمله  2012،  7( و شاخص )لگاتوم 2011

ها دارند. با توجه به ارتباط رفاه با بعضی از متغیرهای اقتصادی  کاربرد بیشتری در پژوهش

 
 .160- 159، چاپ اول، ص1380ران، سمت، باری، نورمن؛ رفاه اجتماعی، اکبر میرحسینی و مرتضی نوربخش، ته 1

2 Shahabadi & Arghand (2018) 
3 Sen 
4 Osberg 
5 Daly 
6 Fasolo 
7 Legatum prosperity index 
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های کسب شده به وسیله افراد، تغییرات  از جمله، چگونگی توزیع درآمد و یا مطلوبیت

ت آنها دارد و در  رفاهی افراد وابستگی خاصی به سطوح درآمدی و میزان کسب مطلوبی

های نابرابری توزیع های ارائه شده در مورد رفاه اجتماعی، از شاخصنتیجه برخی شاخص

کنند. اما تابع رفاه  درآمد و برخی نیز از مطلوبیت کسب شده به وسیله افراد تبعیت می 

تواند اجتماعی سن که توسط آمارتیاسن، مطرح شد، تنها تابع رفاه اجتماعی است که می

ان کمی از رفاه اجتماعی داشته باشد. در تابع رفاه اجتماعی سن، رفاه اجتماعی تابعی  بی

از درآمد سرانه و ضریب جینی است. در مجموع باید گفت تأمین رفاه اجتماعی یکی از  

های توسعه برای  رو افزایش آن هدف اصلی سیاستترین ابزارهای توسعه است از ایناصلی

م و  کشورهاست  از  بینؤسسهبسیاری  توسعههای  نیز  براساس  المللی  را  کشورها  یافتگی 

می ارزیابی  معیارها  )شاههمین  ارغند،  کنند  و  محققی1397آبادی  همکاران ؛  و  ، 1کمال 

1392 .) 

بررسی تابع رفاه اجتماعی مبتنی بر مطلوبیت افراد جامعه به سطح درآمد هرفرد بستگی  

توز.  دارد در  نابرابری  بروز  دیگر  طرف  میاز  درآمدها  کاهش  یع  جهت  در  عاملی  تواند 

توان به صورت زیر  را می  2شود لذا یک تابع رفاه اجتماعی تلخیص یافته   مطلوبیت قلمداد

 تعریف کرد :  

W = W (X, I) (1                              )                                                         

,X1  تابعی از سطح درآمدهای جامعه   Iو    Xکه   X2, … , Xn))    بوده وX    به درآمد وI    به

باعث  نابرابری توزیع درآمد   افزایش )کاهش( در درآمدها  آن بستگی دارد. بدیهی است 

افزایش )کاهش( در نابرابری توزیع آن باعث کاهش )افزایش( رفاه  و    افزایش )کاهش( رفاه 

تغییر در سایر شرایط منتهی  افزایش درآمد یک فرد با فرض عدم  شود.این دیدگاه که می

𝑊/(𝜕𝑋𝑖)��توان نوشت،  به افزایش سطح رفاه خواهد شد. پس می > حاصل از اصل    0

تابع رفاه اجتماعی پیشنهاد    1974پارتو است. آمارتیاسن، درسال   به عنوان  تابع زیر را 

 کرد:  

W = μ (1−G)   (2)                                                                                                     

 
1 Mohagheghi Kamal et al. (2013) 
2 Abbreviated Social welfare 
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گیری از رابطه مذکور  باشند. با دیفرانسیلضریب جینی توزیع درآمد می  Gمیانگین و    μکه  

 توان به این تقریب رسید:  می

ΔW ≈ (1-G Δμ - μ ΔG) (3                                          )                              

در طی دوره  μ و    Gبا استفاده از این رابطه به مطالعه تغییرات رفاه بر حسب تغییرات  

بر رفاه را سنجیده    μشود به طوری که عبارت اول تأثیر تغییرات  پرداخته میمورد بررسی  

کند. بدیهی است زمانی که شاهد  و عبارت دوم تغییر در نابرابری توزیع درآمد را بیان می 

افزایشی   تأثیر  از  هستیم  درآمد  توزیع  نابرابری  در  داشتن(    μافزایش  وجود  )درصورت 

ریب جینی، این شاخص معادل دو برابر فضای بین منحنی  شود. بنا به تعریف ضکاسته می 

معادل دو برابر فضای زیر منحنی لورنز است لذا با    (G-1)لورنز و خط است و بنابراین  

عنایت به تعریف منحنی لورنز تعمیم یافته شاخص سن معادل دو برابر فضای زیر منحنی  

 لورنز تعمیم یافته است به عبارت دیگر:

W = μ (1− G) = 2∫ GL(P)dP
1

0
(4)                                                                         

 طراحی الگوی مدل -3
ارائه   2002-2018های  در ابتدا توصیف آماری متغیرهای مدل در جدول زیر طی سال

 شده است.

 توصیف آماری متغیرهای مدل  (:1جدول )

نام  

 کشور 

میانگین  

 فرار مغزها 

میانگین  

رفاه  

 اجتماعی 

میانگین سالمت  

و بهداشت  

 عمومی 

میانگین  

 آزادی بیان 

میانگین  

ثبات 

 سیاسی 

 57/12 83/21 57/3 46/158 79/138 الجزایر 

 41/30 34/19 54/2 58/369 59/5 بحرین 

 53/17 21/16 58/1 09/122 81/529 مصر 

 61/15 31/9 71/2 63/301 78/906 ایران 

 28/31 57/27 57/4 72/179 21/395 اردن 

 43/53 74/31 64/2 54/291 90/184 کویت

 19/11 96/33 45/3 70/238 46/1480 لبنان

 83/31 80/28 01/2 06/165 11/808 مراکش 

 81/68 04/20 61/2 78/254 82/0 عمان 

 65/2 68/23 69/0 30/148 02/1163 پاکستان 
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 50/32 58/4 94/2 62/450 39/16 عربستان

 24/35 35/31 39/3 05/231 60/44 تونس 

 53/16 05/41 57/3 83/256 17/283 ترکیه

 06/74 20/22 15/2 88/235 50/18 امارات 
 های پژوهش منبع: یافته

 باشند. متغیرهای پژوهش شاخص هستند و فاقد واحد می

( در جدول  که  طور  فرار  1همان  متغیر  میانگین  مورد  در  است،  مشخص شده  مغزها  ( 

( و در  82/0ترین آن مربوط به عمان )( و پایین46/1480باالترین میزان مربوط به لبنان )

باالترین و پایین از آن عربستان )خصوص متغیر رفاه اجتماعی  ( و  62/450ترین میزان 

( و  06/74باشد. در مورد میانگین متغیرهای ثبات سیاسی، امارات )( می09/122مصر )

( و آزادی  69/0( و پاکستان )57/4سالمت و بهداشت عمومی، اردن )  (،65/2پاکستان )

 ترین سطح برخوردار هستند.  (، از باالترین و پایین58/4( و عربستان )05/41بیان، ترکیه )

روشروش پژوهش،  این  نظر  مد  روش  شناسی  پایه  بر  که  است  سنجی  اقتصاد  شناسی 

های اقتصادی طراحی  ظر بر پایه تئوریکاربردی است و مدل اقتصاد سنجی مورد ن-تحلیلی 

های آماری، مدل  های مراکز رسمی و بکارگیری روششود و سپس با استفاده از دادهمی

برآورد می نتایج مدل آزمون میشود و فرضیهتصریح شده  از  با استفاده  شوند. نمونه  ها 

این کشورها طی  1آماری شامل کشورهای در حال توسعه از  ، است که نمونه مورد نظر 

های  های مراکز رسمی آمار اقتصادی از قبیل دادهو مبتنی بر داده  2002-2018های  سال

 اند. آوری شدههای مهاجرت به کشورهای توسعه یافته جمعبانک جهانی و داده

داده  تحلیل  و  تجزیه  برای  استنباطی  آمار  و  توصیفی  آمار  استفاده  از  روش  میها  شود. 

های برآورد  است. مدل  (GMM)  2یافته تعمیماقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای

دهد  کند و به ما اجازه می، به درستی امکان ماندگاری را حساب میGMMشده به روش 

بگیریم   نظر  در  را  مهاجرت  میزان  برازش  پژوهش مشکالت  این  و  تا در حیطه  )گالیانو 

 (.2017رومرو، 

𝑦𝑖𝑡= ϐ𝑦𝑖,𝑡−1+ 𝑢𝑖𝑡                                                                                            (5 )  

 
عودی، تونس، امارات متحده عربی،  الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن ،کویت، لبنان، مراکش، عمان، عربستان س  1

 پاکستان و ترکیه.
2 Generalized Moment of Method 
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𝑦𝑖𝑡 − 𝑦𝑖,𝑡−1= ϐ (yi,t−1 −  𝑦𝑖,𝑡−2)+(vit −  vi,t−1) (6)                                              

𝑤′∆𝑦 = 𝑤′(∆𝑦−1)σ + 𝑤′∆v (7)                                                                           

ϐ̂1= [(∆𝑦−1)′𝑤( 𝑤′(𝐼𝑁 ⊗ G) 𝑊)−1 W' (∆𝑦−1)]−1х[(∆𝑦−1)′𝑤( 𝑤′(𝐼𝑁 ⊗ G) 

𝑊)−1 W' (∆y)] (8                                                                                  )  

∑ = G)wحال اگر در معادله باال بجای عبارت 𝑤1
′𝑁

𝑖=1 𝐺𝑤𝑖 ⊗  𝐼𝑁 w'(    عبارت زیر را قرار

 دهیم:  

𝑉𝑁= ∑ 𝑤𝑖
′𝑁

𝑖=1 (∆𝑉𝑖 ) (∆𝑉𝑖)′𝑤𝑖 (9)                                                                          

ϐ−1  (GMM)برآوردگر بهینه روش گشتاوری  
ثابت است، با    Tو    N →ꝏوقتی    را برای  ^

هیچ اطالعی در    به  GMMآید. این برآوردگر  استفاده از قیود گشتاور فوق به دست می

نیاز ندارد. برای اینکه این برآوردگر عملیاتی شود به    µ𝑖یا    𝑉𝑖خصوص شرایط یا توزیع  

می  ∆Vجای   قرار  تفاضل  به شکل  را  اولیه  سازگار  برآورد  از  حاصل  دهیم.  پسماندهای 

گام دوم   برآوردگر  باند  (Step -Two)  برآوردگر حاصل،  و  یعنی  1991)  1آرالنو  است.   )

 زیر:  عبارت 

ϐ̂2=[(∆𝑦−1)'w�̂�𝑁
−1w'(∆𝑦−1)]−1[(∆𝑦−1)'w�̂�𝑁

−1w'(∆y) (10)                               

 .آیداز اولین جمله معادله باال به دست می    ϐ̂2یک برآوردگر سازگار برای واریانس مجانبی  
𝑣𝑎𝑟(ϐ̂2)=[(∆y−1)'w�̂�𝑁

−1w'(∆𝑦−1)]−1   (11  )                                                          

IID( 0,𝜎𝑣اند اگر که   به طور مجانبی معادل هم  ϐ̂2و   ϐ̂1باید توجه شود که  
2 )∼  𝑉𝑖𝑡  

 (.1387، 2زاده )مهرگان و اشراف

 رو الگویی کلی براساس هدف تحقیق و بر پایه مبانی نظری طراحی شده است:  از این
𝐵𝐷𝑖𝑡 = 𝛽1𝐵𝐷𝑖𝑡−1 + 𝛽2𝑊𝑒𝑙𝑓𝑎𝑟𝑒𝑖𝑡 + 𝛽3𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑖𝑡 + 𝛽4𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ𝑖𝑡 +

𝛽6𝑉𝑜𝑖𝑐𝑒 𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  (12              )                                                                  

تحصیالت باال به    شاخص فرار مغزهاست و میزان مهاجرت افراد با     𝐵𝐷𝑖𝑡در الگوی فوق  

دهد و برای محاسبه آن آمار مهاجرت به آمریکا بر اساس ملیت که از  آمریکا را نشان می

مهاجرت مردان    بدست آمده در نرخ( OECD .Stat)  3بانک اطالعات بین المللی مهاجرت

تحقیقات   از موسسه  آن  آمار  که  مبدا ضرب شده  هر کشور  از  باال  تحصیالت  با  زنان  و 

 
1 Arellano & Bond 
2 Mehregan & Ashrafzadeh (2008) 
3 https://stats.oecd.org 
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-وقفه اول شاخص فرار مغزها را نشان می 𝐵𝐷𝑖𝑡−1 استخراج شده است. ( IAB)استخدام 

هد که به منظور بررسی پویایی شاخص فرار مغزها در مدل لحاظ شده است، زیرا فرار  د

رو ارتباط  تواند تابعی از فرار مغزها سال گذشته نیز باشد از اینسال جاری میمغزها در  

نخبگان داخل کشور با نخبگان خارج شده از کشور و انتقال اطالعات مربوط به امکانات  

تواند بر مهاجرت سایرین در سال جاری  رفاهی کشور مقصد و یا حتی مضرات مهاجرت می

کنند مهاجرت  (، همچنین بیان می 2017گالیانو و رومرو،  های آتی تاثیر بگذارد ) و سال

اول به کشورهای توسعه یافته با توسعه زیر بنای اجتماعی، و انتقال اطالعات آن به کشور  

(. هم در مطالعه تجربی  1398، و همکاران مبداء مهاجرت بیشتری را بدنبال دارد )احدی 

تقیم و معنادار بر تمایل به مهاجرت  اند که سابقه ی مهاجرت تاثیر مسخود بررسی کرده

به عنوان شاخص رفاه اجتماعی، با استفاده از تابع رفاه اجتماعی سن    Welfareitدارد.  

گیرد؛ بعد حقوقی، شامل قوانین  رفاه اجتماعی ابعاد مختلفی را دربر می   تعریف شده است. 

ن، نوجوانان و زنان،  قوانین مربوط به کودکا  پذیر، دیده و آسیبهای آسیبحمایت از گروه

بزهکاری، جوانان  در مورد  اجتماعی،  و آسیب  قوانین کیفری جزائی  بعد  اجتماعی.  های 

اشتغال، خانواده، آسیب اجتماعی،    شامل مسائلی چون امنیت، مهارت اجتماعی، فراغت، 

از جمله زنان وجمعیت، گروه بعد    های در معرض خطر؛  کودکان و مشارکت اجتماعی. 

اشتغال، مسکن، سیستم پرداخت    مل بررسی فقر، امنیت، توسعه اقتصادی، اقتصادی، شا

که هر کدام از    باشد.ای و غیرانتفاعی، عدالت اجتماعی و غیره میای، اقتصاد خیریهیارانه

تواند محرکی در زمینه قرار مغزها باشد. در واقع تزلزل و عدم استاندار جهانی  این ابعاد می

ابعاد رف تواند سبب مهاجرت نخبگان به سایر نقاط جهان  اه اجتماعی میدر هر کدام از 

( به این  2019)  3( وگریرو و همکاران 2018)  2شیف (،  2016)  1هوبر و اوبردابرنیگ گردد.  

شاخص ثبات سیاسی، شاخص استفاده شده در این مطالعه     Politicalitاند.  مقوله پرداخته

به عنوان معیاری برای سنجش امنیت حقوق مالکیت و عملکرد نظام قضایی، میزان کیفیت  

خدمات عمومی، کیفیت خدمات مدنی و مشارکت عمومی و درجه استقالل از فشارهای  

ها و در  به سیاست  ها و اعتبار تعهد دولت نسبتسیاسی، کیفیت تدوین و اجرای سیاست

های  واقع ترکیبی از رویکردهای گوناگون و عوامل ذکر شده است و از مجموعه شاخص

 
1 Huber & Oberdbernig (2016) 
2 Schiff (2018) 
3 Guerreiroy et al. (2019) 
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باشد. شاخصی که برای ظهور ثبات  می(  WGI)حکمرانی منتشر شده از سوی بانک جهانی  

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مؤثر است. و در صورت وجود ثبات در همه ابعاد است  

یافتگی حرکت خواهد نمود. و عاملی برای جلوگیری از خروج  مت توسعهکه کشور به س 

استعدادها از جوامع خواهد بود. به منظور کاهش فرار مغز از کشورهای مذکور ایجاد انگیزه  

نگه برای  جوامعقوی،  در  نخبگان  و  متخصصان  ماندگاری  و  از  داشتن  جلوگیری  و  شان 

و کاراترین سیاست بلندمدت در کشورهای در  ترین  مهاجرت گسترده منابع انسانی، مهم

آبادی و  ( و شاه1398و همکاران ) (، احدی 2017)  1حال توسعه است. آریتا و همکاران

به عنوان    Healthitاند.  ( نیز به تاثیر این عامل بر مهاجرت نخبگان پرداخته1398)  صالحی

خوب   ،کشورهاست. سالمتیافتگی  های مهم توسعهشاخص بهداشت عمومی و از شاخص

باشد و بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی سالمتی  بودن فیزیکی، ذهنی و اجتماعی می

نیست. سالمت محیط، سالمت جامعه، سالمت   یا ضعف  بیماری  معنی کمبود  به  صرفا 

سیاست اقتصادی،  سالمت  مسائل  رفتاری،  شغلی،  امنیت  ذهنی،  سالمت  عمومی،  های 

سالمت باروری )تولید مثل( از موارد مهم دیگر در بهداشت عمومی  جنسیتی در سالمت و  

هستند. باید توجه داشت، بهداشت و سالمت همواره به عنوان ضرورتی جهت تحقق رشد  

و توسعه اقتصادی پایدار، ارتقاء سطح زندگی و رفاه افراد جامعه، مورد توجه صاحب نظران  

(. از طرفی نبود و یا پایین بودن سالمت  9613،  2آبادی و صالحی اقتصادی بوده است )شاه

عمومی منجر به استرس شغلی، افت رضایت شغلی و کاهش سالمت در بین عموم جامعه  

)راه شد  همکارانخواهد  و  سالمت  1390،  3نجات  حوزه  در  منفی  پارامترهای  وجود   .)

به سمت    همانند استرس، اضطراب و نگرانی، عدم رضایت شغلی و ... به سوق دادن نخبگان

ها داشته، و از سطح کمی و کیفی باالتری در ابعاد  جوامعی که شرایط بهتری در این زمینه

توسعه و در یک کالم  باشند، کمک می مختلف سالمت  عنوان   Voice itکند.   یافته  به 

شاخص آزادی بیان از جمله حقوق افراد در جامعه است. رعایت حقوق مالکیت، تالش در  

محو یا  کاهش  دستگاه  جهت  در  آزادیفساد  گسترش  حکومتی،  و  دولتی  های  های 

آزادی   و  پاسخگویی  عقاید،  بیان  آزادی  ازجمله  و شهروندی  مدنی  و  اقتصادی، سیاسی 

های فرهنگی از طریق  توانند با اجرای برنامهها است. دولت ها میفردی، ازجملۀ این آزادی

 
1 Arita et al. (2017) 
2 Shahabadi & Salehi (2017) 
3 Rahnejate et al. (2011) 
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یش داده تا از این طریق ضمن کاهش  های جامعه را افزاهای رو به گسترش، آگاهیرسانه

گذاری  های درونی درجامعه، با ایجاد ثبات و آرامش اجتماعی سیاسی، زمینه سرمایه تنش

فراهم نمایند. بدیهی است زمینه گسترش چنین آزادی هایی وقتی  بیشتر در جامعه را 

جامعه    گو همراه باثبات سیاسی و امنیت باال برهای خوب و پاسخفراهم است که دولت

حاکم باشند که این خود زمینه ساز و رشد افراد مستعد شده و باعث جلوگیری از مهاجرت  

باشد که  (. این شاخص نیز دارای ابعاد مختلفی می1،1396آنها خواهد شد)منصوری و افقه 

باشد. جوامعی که این  ظهور و بروز آزادی بیان در جوامع مختلف منوط به تحقق آنها می

ها وجود داشته باشد چه در پرورش استعدادها و چه در جلوگیری از خروج  موارد در آن

قشر نخبگانی خود موفق خواهد بود. جوامعی که در آن استعدادها و نخبگان )به عنوان  

ها و انتقادات خود را بیان نموده و جهت تحقق  سرمایه انسانی کشورها( به سهولت حرف

های گوناگون برآورده شود،  مطالبه آنها در زمینه  گری به حق داشته باشند، وآنها مطالبه

شاهد پدیده فرار مغزها نخواهد بود. بلکه خبگان سایر جوامع را نیز به سمت خود جذب  

 خواهد نمود.   

بررسی  و  فرضیه  آزمون  منظور  به  لذا  است،  بین کشوری  پژوهش  تأثیر    مطالعه حاضر، 

افزار  ه منا  به ایاالت متحده آمریکا از نرممتغیرهای نهادی بر فرار مغزها از کشورهای منطق 

Eviews   های زمانی را با همدیگر ترکیب  های اقتصادسنجی که مقاطع و دورهو تکنیک

کند، بهره گرفته شده است. در این پژوهش کشورهای منطقه منا به عنوان کشورهای  می

ی شکاف قابل توجهی  مبدا یا مهاجرفرست )این کشورها با وجود فراوانی منابع طبیعی دارا

پذیری  های اقتصاد دانش بنیان و قدرت رقابتهای توسعه به ویژه شاخصاز لحاظ شاخص

باشند(. همچنین کشورهای یاد  یافته میدر صادرات کاال با فناوری برتر کشورهای توسعه

ای از مهاجران در ایاالت متحده آمریکا را به خود اختصاص  شده جمعیت قابل مالحظه

اند( و کشور ایاالت متحده آمریکا نیز به عنوان کشور مقصد یا مهاجرپذیر )که دارای  داده

ترین کشور مهاجرپذیر بوده  های اقتصادی در دنیاست و گستردهترین نظامیکی از بزرگ

است(، انتخاب شده است. هم چنین در این مطالعه از برآوردگر پویای روش گشتاورهای  

 
1 Mansoori & Afghah (2017) 
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( پیشنهاد شده، استفاده گردیده  1998)  1توسط بلوندل و بوندکه    (GMM)تعمیم یافته  

 . است

های تخمین مناسب  یافته یکی از روشتوان بیان نمود، روش گشتاور تعمیمدر واقع می

های تابلویی بوده به طوری که این روش اثرات تعدیل پویای متغیر وابسته را در  داده در

هایی همانند لحاظ  های تابلویی پویا مزیتداده  GMMش  به کار بردن رو   .گیردنظر می

تورش حذف  بیشتر،  اطالعات  و  فردی  ناهمسانی  رگرسیوننمودن  در  موجود  های  های 

نتیجه آن تخمین که  دارد،  باالتر و هم خطی کمتر در  های دقیقمقطعی  کارایی  با  تر، 

GMM  خواهد بود. مدل های برآورد شده به روش ،GMM اندگاری  ، به درستی امکان م

دهد تا در حیطه این پژوهش مشکالت برازش میزان  کند و به ما اجازه می را حساب می

 (.2017)گالیانو و رومرو، مهاجرت را در نظر بگیریم  

تر  های دیگر مناسبپویا حداقل به سه دلیل نسبت به روش  GMMبه طور کلی روش  

 :است

-های کنترل درون اده کرد. یکی از راهزا را نیز استف توان متغیرهای دروندر این روش می

متغیرها، استفاده از متغیر ابزاری است. یک ابزار زمانی قدرت الزم را خواهد داشت    زایی 

با  درحالی  که  باشد،  داشته  باالیی  همبستگی  بررسی  مورد  خطا  متغیر  اجزای  با  که 

ت. یکی از  باشد. به هر حال پیدا کردن چنین ابزاری بسیار مشکل اس  همبستگی نداشته

دهد از وقفه این متغیرها به عنوان ابزارهای  این است که اجازه می   GMMهای روش  مزیت

این روش این که میمناسبی جهت کنترل درون توان  زایی استفاده شود. دومین مزیت 

های موجود در متغیر مورد بررسی را در مدل لحاظ کرد و سومین مزیت این که  پویایی

 .2های سری زمانی، مقطعی و پانلی قابل استفاده است دهاین روش در همه دا

 های تجربی یافته-4
گیرد. در مطالعه حاضر  فرایند اقتصاد سنجی، بررسی پایایی متغیرها صورت میدر ابتدای 

لوین واحد  آزمون ریشه  از  ایستایی متغیرها  بررسی  استفاده    (Levin)  3لین و چو-برای 

طورکه  همان. تعیین شده است 4این آزمون با معیار شوارتز های بهینه در وقفهشده است. 

 
1 Blundell & Bond 
2 Baltagi & Hsiao 
3 Levin- Lin- Chu 
4 Schwartz 
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تمامی متغیرها در سطح ایستا هستند، بنابراین امکان    شود،( مالحظه می2در جدول )

 بروز رگرسیون کاذب وجود ندارد.

 در حال توسعه (: نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها در الگوی کشورهای  2جدول )
 

 متغیرها 

  و چو آزمون لوین، لی  

 نتیجه آزمون 
 p-value آماره آزمون 

 پایایی  000/0 -61698/3 فرار مغزها 

 پایایی  000/0 -51333/4 وقفه اول فرار مغزها 

 پایایی  000/0 -71347/6 رفاه اجتماعی 

 پایایی  000/0 -96393/2 ثبات سیاسی

 پایایی  000/0 -62533/3 بهداشت و سالمت عمومی 

 پایایی  000/0 -48468/5 پاسخگویی آزادی بیان و  
 های پژوهش منبع: یافته

های  داده پس از اینکه ایستایی متغیرها در طول زمان بررسی شد، نخستین گام در روش 

وارد شده   تابلویی این است که همگنی یا ناهمگنی نمونه مورد بررسی و محدودیت های

به عبارت دیگر،  .  متفاوت مشخص شوددر الگو به لحاظ عرض از مبدأهای مشترک و یا  

بررسی مورد  نمونه  در  رگرسیونی  رابطه  که  شود  مشخص  باید  از    نخست  عرض  دارای 

پنل( یا اینکه فرضیه    هایمبدأهای ناهمگن و شیب همگن است )لزوم استفاده از مدل داده 

های  استفاده از الگوی داده  عرض از مبدأهای مشترک و شیب مشترک در بین مقاطع )لزوم 

 های پنل از آماره آزمون داده  دار بودن روششود. برای آزمون معنیتلفیقی( پذیرفته می

F 1لیمر  ( نتایج جدول  به  توجه  با  است.  مقادیر  3استفاده شده   )F    برای محاسبه شده 

های آماری در تمام حاالت پذیرفته  های تابلویی بودن دادهکشورهای مورد مطالعه، داده

 شود.می

 توسعه در الگوی کشورهای در حال   لیمر  F(: نتایج آزمون  3جدول )
 احتمال  مقادیر برآورد شده  نماد  آزمون 

 ]F Leamer F-Statisti 447/40 ]000/0آزمون  
 های پژوهش منبع: یافته

 
1 Leamer 
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مورد مطالعه پرداخته    تر، به تجزیه و تحلیل تخمین ضرایب متغیرهایبه جهت تبیین دقیق

 ( ارائه شده است.4نتایج برآورد مدل در جدول شماره )شود. که می

 توسعه (: نتایج برآورد الگوی کشورهای در حال4جدول )
 P-Value ضرایب  متغیر

 0000/0 446134/0 وقفه اول فرار مغزها 

 0000/0 -  038893/0 رفاه اجتماعی 

 0000/0 -  141974/2 ثبات سیاسی

 0000/0 -  01705/46 بهداشت و سالمت عمومی 

 0000/0 482667/7 آزادی بیان و پاسخگویی 

 6675/9 37/0 (J- STATISTICآزمون سارگان )

 04/0 -   027/2 ( 1آزمون خودهمبستگی)درجه

 21/0 -   24/1 ( 2آزمون خودهمبستگی)درجه
 منبع: یافته های پژوهش 

عبارت دیگر    مغزها داشته است. بهداری بر فرار  وقفه اول فرار مغزها تاثیر مثبت و معنی 

ارتباط فراگیر و گسترده بین نخبگان داخل و خارج کشور و اطالع نخبگان    وجود یک 

کشور مهاجر از مزایا و امکانات علمی و رفاهی و به نوعی اجتماعی نخبگان خارج شده از  

شبکه  کشور مانند  ...(، موجب می)از طرق مختلف  و  ایمیل  اجتماعی،  انهای  گیزه  شود 

یابد. باال    های بعد افزایشمهاجرت نخبگان داخل کشور به کشورهای توسعه یافته در سال

. است  بودن ضریب اثرگذاری این متغیر در مدل نشان دهنده تاثیر قابل توجه این عامل

مهاجرت   اند که سابقه( هم در مطالعه تجربی خود بررسی کرده1398و همکاران ) احدی

که با نتایج تحقیق حاضر سازگار است.     نادار بر تمایل به مهاجرت دارد، تاثیر مستقیم و مع 

دار بر فرار مغزها داشته است. رفاه اجتماعی در صدر  رفاه اجتماعی تأثیری منفی و معنی

تعریف رفاه کل جامعه به صورت تابعی از تخصیص منابع جامعه قرار دارد. در اهمیت رفاه  

که آن هدف توسعه نیست بلکه خود توسعه محسوب    و تامین اجتماعی گفته شده است

بدانیم که سطح حداقل )یا  ای را میمی شود. یعنی دولت و جامعه توانیم توسعه یافته 

متناسب( زندگی را از جهات مسکن، آموزش، تغذیه، بهداشت و درمان برای یکایک آحاد  

نده کیفیت نهادی  و ساکنانش فراهم کرده باشد. وجود چنین سطحی از رفاه، منعکس کن 

باشد و باالبودن کیفیت نهادی و تضمین نهادهایی همچون حقوق مالکیت  کشور مبدا می

می نهادها  سایر  و  شهروندی  حقوق  پیگیری  اختراع،  معنوی، حق  و  موجب  مادی  تواند 
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تقویت فضای کسب و کار در کشورهای مذکور شود و در نتیجه در چنین محیطی نخبگان  

ها در کشور خود  ی کارآفرینی، نوآوری و تجاری سازی اختراع و ایدهانگیزه بیشتری برا

( اوبردابرنیگ  و  هوبر  )(،  2016دارند.  همکاران )2018شیف  و  وگریرو  در  (  2019(  هم 

دار بر مهاجرت  اند که رفاه اجتماعی تأثیری منفی و معنیمطالعه تجربی خود بررسی کرده

 ز نتایج سازگار با پژوهش حاضر است. نخبگان داشته است، که در این مطالعات نی

دار بر فرار مغزها داشته است. جامعه از طریق اعمال  ثبات سیاسی تأثیری منفی و معنی

توانند منجر به افزایش سطح ثبات سیاسی آن شود و شرایط را  های مناسب میسیاست

رتقاء دانش  بنیان و فراهم نمودن بسترهای مناسب برای ابرای بهبود مؤلفه اقتصاد دانش

تر  و فناوری و در نهایت برای داشتن اقتصادی پویاتر که دارای نهادهای بهتر، محیط رقابتی

نیروی تحصیل و  مؤلفه کار  نماید.  فراهم  است،  بیشتری  تحلیل  کرده  و  نقد  نظیر  هایی 

دولت مشارکت عملکرد  اعتراضمردان،  رقابتهای  حضور  آمیز،  فزاینده،  سیاسی  های 

بینی نسبت به آینده، باال بودن سطح رفاه جامعه و  در انتخابات، خوش  حداکثری مردم

گردد که عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  مواردی از این دست که موجب می

ها و عملکرد مناسب  بنابراین با اعمال سیاست برای تبیین ثبات سیاسی به کار گرفته شود. 

وری کل عوامل تولید و اقتصاد مهیا شده و زمینه  رهدولت بسترهای مناسب برای ارتقاء به

برای تولید دانش، علم و فناوری باالتر و به دنبال آن افزایش تنوع تولیدات داخل با درجه  

-تمایز باال ایجاد و بسترهای مناسب جهت ماندن نخبگان و عدم مهاجرت آنها فراهم می 

( هم در مطالعه تجربی خود  1398و همکاران ) (، احدی2017گردد.  آریتا و همکاران )

این نتیجه رسیده تأثیری منفی و معنیبه  بر مهاجرت نخبگان  اند که ثبات سیاسی  دار 

و معنی تأثیری منفی  بهداشت و سالمت عمومی،  فرار مغزها داشته  داشته است.  بر  دار 

  است. بهداشت عمومی برای رشد کیفیت زندگی از طریق جلوگیری و درمان بیماری شامل 

های سالمت و همچنین ارتقاء رفتارهای سالمت محور تعریف  نظارت بر مشکالت و شاخص

شود. یک تفاوت بزرگ میان ملل توسعه یافته و ملل در حال توسعه از لحاظ دستیابی  می

نوآوری  حال  به  در  جهان  در  است.  نظر  مد  از سالمت  مراقبت  و  عمومی  بهداشت  های 

شود. پایین بودن  های مهم محسوب میی از مؤلفههای بهداشت عمومتوسعه، زیرساخت

سطح بهداشت عمومی منجر به تبعیض، فقر و عقب ماندگی تحصیلی در جامعه خواهد  

ترین شاهراه تامین و تضمین توسعه پایدار جوامع بشری برقراری کیفی  شد. در واقع عمده
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ستقرار تندرستی  لذا رسالت و وظیفه اصلی بهداشت عمومی، ا سالمت افراد جامعه است.

ای که در چنین شرایطی  جامع و فراگیر و با کیفیت تک تک افراد جامعه است. جامعه

باشد، حرکت به سمت رشد اقتصادی را با سهولت طی خواهد نمود. بهداشت عمومی در  

های  جنبه های مختلف سبب هدایت بهینه نخبگان جامعه به سمت کارآفرینی و مؤلفه

مهاجرت قشر نخبگانی جامعه است. از این رو وجود بهداشت و    علمی شده که خود مانع

ای باعث ایجاد شرایطی با ثبات )اقتصادی، سیاسی، اجتماعی(  عمومی در هر جامعهسالمت

می  دیگر  به کشورهای  نخبگان  مهاجرت  از  جلوگیری  شاهجهت  صالحی  گردد.  و  آبادی 

اند  مطالعه تجربی خود به این نتیجه رسیده(، هم در  1388)1( و فخاری و همکاران 1396)

 دار بر مهاجرت داشته است.  که بهداشت و سالمت عمومی تأثیری منفی و معنی 

دار بر فرار مغزها داشته است. گسترش آزادی هم هدف  آزادی بیان تأثیری مثبت و معنی

وند خورده  و هم ابزار توسعه است. به بیانی دیگر، ماهیت توسعه و آزادی به همدیگر پی

-های سیاسی، امکانات و فرصت است. مظاهر آزادی مانند، آزادی بیان و پاسخگویی، آزادی

اقتصادی و اجتماعی، شفافیت و نظام حمایتی تضمین شده برابر  این    های  و غیره. که 

ای نهادینه شود موانع توسعه انسانی و رشد نخبگانی برداشته خواهد  عوامل اگر در جامعه

های اجتماعی،  های اقتصادی، فرصتهای سیاسی، آزادیبیان در پوشش آزادیشد. آزادی  

انواع متمایز حقوق و فرصت این  از  امنیت حمایتی، هر یک  به  عملکردهای شفاف و  ها 

شود فرد )به ویژه نخبگان( در  کند و سبب میپیشبرد قابلیت عمومی یک فرد کمک می

نیافته و یا در حال توسعه به منظور    یک جامعه توسعه  با جوامع پیشرفته آشنا شده و 

ارتقاع سطح زندگی و فراگیری علوم جدید دست به مهاجرت بزند. و در واقع آزادی بیان  

پل ارتباطی جوامع مختلف در اقصی نقاط جهان و سبب تسهیل مهاجرت به ویژه نخبگان  

  2بزرگی ی و جامهآباداز کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته خواهد شد. شاه

شاه1393) و  جامه(  و  مختلف  1392)  3بزرگی آبادی  ابعاد  تشریح  با  خود  پژوهش  در   ،)

آزادی و تأثیر مستقیم آن بر کیفیت حکمرانی و افزایش سطح رشد اقتصادی تأکید دارند.  

یافتگی است مانع از گسترش مهاجرت  رشد کیفی و کمی این عوامل که موثر در توسعه

ی در جوامع رو به رشد خواهد شد، و تأثیر منفی و معنادار بر جریان مهاجرت  قشر نخبگان 

 
1 Fakhari et al. (2009) 
2 Shahabadi & jamebozorgi (2014) 
3 Shahabadi & jamebozorgi (2013) 
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ها ناسازگار با نتیجه  و مهاجرت نخبگان خواهد داشت. نتایج به دست آمده در این پژهش

 باشد. تحقیق حاضر می

در تخمین مدل برای بررسی معتبر بودن ماتریس ابزارها از آزمون سارگان استفاده شده  

آزمو نشان دهنده عدماست.  ابزاری،  اعتبارسنجی متغیرهای  برای  همبستگی  ن سارگان 

ابزاری استفاده شده در مدل   با جزء خطای مدل است لذا متغیرهای  ابزاری  متغیرهای 

توان گفت در این آزمون، فرضیه صفر حاکی از عدم همبستگی  معتبر است. در واقع می

های  آماره آزمون سارگان زمانی که مدل با دادهابزارها با اجزای اخالل است. مقدار احتمال  

است. نتیجه اینکه فرضیه صفر    37/0کشورهای منطقه منا تخمین زده شده است برابر  

توان نتیجه  توان رد کرد، بنابراین میمبنی بر عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخالل را نمی

منطقه منا از اعتبار الزم    گرفت ابزارهای مورد استفاده برای تخمین مدل در کشورهای 

 برخوردار است.

آرالنو آزمون خودهمبستگی  پویایی مدل و عدم  1991)1باند-همچنین  تایید  از  ( حاکی 

آزمون   کلی  طور  به  دارد.  مدل  خطای  جزء  در  باالتر  مراتب  خودهمبستگی  وجود 

آیا روش   این که  و  بررسی همبستگی جمالت اخالل  برای  باند  و  آرالنو  خودهمبستگی 

شود. شرط  به درستی انتخاب شده است یا نه استفاده می  (GMM)یافته  گشتاور تعمیم

آزمون آرالنو و باند این است که اگر از متغیر وابسته تفاضل مرتبه اول گرفته شود، بایستی  

زننده گشتاور  جمله خطا خودهمبستگی مرتبه اول داشته باشد تا امکان استفاده از تخمین

فراهم باشد. با توجه به نتایج آزمون خودهمبستگی آرالنو و باند، که    (GMM)یافته  تعمیم

( آورده شده است، همبستگی بین جمالت اختالل از مرتبه اول بوده و از  3در جدول )

روش مناسبی    (GMM)یافته  باشد، بنابراین روش گشتاور تعمیممرتبه دوم و باالتر نمی

 . باشدبرای برآورد مدل تجربی تحقیق می

 گیرینتیجه -5
ترین مزیت  هایی یک کشور و به عنوان مهمنیروی انسانی متخصص و نخبه جزء دارایی

محور امروز است. تجزیه و تحلیل آمارها نشان  ترین منبع در اقتصاد دانشرقابتی و کمیاب

های مختلف علوم از کشورهای مد  دهنده خروج حجم وسیعی از نخبگان و متفکران حوزه

اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها در کشورهای  باشد. در این پژوهش  مطالعه مینظر در این  

 
1 Arellano & Bond (1991) 
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باید خاطرنشان ساخت در بررسی علل مهاجرت  در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفت.  

توسعه به تأثیر رفاه اجتماعی بر مهاجرت نخبگان علیرغم  نخبگان در کشورهای درحال

لذا ضروری است به بررسی تأثیرات آن برمهاجرت نخبگان  آن پرداخته نشده است.    اهمیت

پرداخته شود. در این پژوهش به دور از هرگونه جانبداری از جنبه های مختلف، اثر رفاه  

اجتماعی بر فرار مغزها مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل خالء موجود در مطالعات قبلی  

نخبگان پرداخته اند، در این مطالعه  که تاکنون به بررسی تأثیر عوامل متعدد بر مهاجرت 

سعی در شناخت تأثیر رفاه اجتماعی بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به ایاالت  

زمانی   دوره  آمریکا طی  روش    2002-2018متحده  از  منظور  بدین  است.  انجام گرفته 

تغیرهای  م   استفاده شده است. پس از اطمینان از پایایی  (GMM)یافته  گشتاورهای تعمیم 

برآورد مدل پژوهش،  یافته  مدل  براساس  انجام شد.  برآورد  تحقیق  نتایج  و  های مطالعه 

دهد، هر کدام از متغیرهای موجود در این پژوهش تأثیری متفاوت بر فرار  مدل نشان می 

مغزها از جوامع در حال توسعه دارد. که برخی سبب کاهش و برخی سبب تشدید مهاجرت  

قفه اول فرار مغزها و آزادی بیان به دالیلی که گفته شد اثری مثبت  گردد. و نخبگان می

بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه )کشورهای مبدا( به ایاالت متحده آمریکا )کشور  

مقصد( داشته و رفاه اجتماعی، ثبات سیاسی و بهداشت و سالمت عمومی اثری منفی بر 

 فرار مغزها داشته است.  

گیران در کشورهای در حال توسعه، در  شود تصمیمایج پژوهش پیشنهاد میبرگرفته از نت

های حمایتی نخبگان و کارآفرینان و  ها و وضع قوانین خود و  دفاع از طرحاعمال سیاست

نخبگان کشور مبتنی بر نظامی شایسته ساالر و لیاقت    ایجاد بستر رشد و پیشرفت برای

سازی رفاه اجتماعی به منظور جلوگیری از فرار  ادهمحور توجه بیشتری نمایند. اجرا و پی

و سالمت   بهداشت  به  و دسترسی  بهبود  همگانی،  آموزش  همچون  مصادیقی  به  مغزها 

عمومی و ایجاد اشتغال و خدمات شغلی از مهم ترین عوامل این مقوله در کشورهای در  

سائل اقتصادی قشر  توان به توجه ویژه به مآید. از دیگر موارد میحال توسعه بشمار می

بین  امید، همکاری  و  نشاط  ارتقاء سطح  نخبگانی جوامع، گسترش روحیه  بخشی جهت 

-های دینی، اجتماعی و اخالقی، آینده پژوهی، توجه به نقاط آسیب دانش، توجه به ارزش

خیز اجتماعی در مورد استعدادها و نخبگان، حذف ساختارهای موازی و ناکارآمد در حوزه  

یق، توجه به ظرفیت مراکز آموزشی و دانشگاهی، تربیت نیروی متخصص و  پژوهش و تحق 
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ها و شبکه های اجتماعی به منظور جلوگیری از  حفظ آنها، مدیریت فضای مجازی، سایت

پذیری  مندی در کشور مقصد، حمایت اجتماعی، مسئولیتجذب آسان نخبگان جهت بهره

مطالبه دانشگاهی، و  مختلف  سطوح  در  اجتماعی  محیط  گری  روانی  فشار  های  کاهش 

های همگانی به منظور باال بردن فرهنگ توجه  دانشگاهی و کاری، استفاده از ظرفیت رسانه

و   فراغت  اوقات  به  توجه  اجتماعی،  امنیت  احساس  و  نظم  جامعه،  نخبگانی  ظرفیت  به 

ای جهت باال بردن سطح دانش  های فنی و حرفهآرامش فکری و روانی نخبگان، آموزش

الملل و پوشش  های متخصص، اشتغال پایدار و توانمندسازی تعاملی در سطح بینروینی

 ای مناسب جهت جامعه متخصص و نخبگان اشاره نمود.بیمه

رفاه اجتماعی، ثبات سیاسی و بهداشت و سالمت عمومی بر    همچنین با توجه به تاثیر 

الزم نهادی  اصالحات  نخبگان،  مهاجرت  امنیت  کاهش  بهبود  تضمین    برای  اجتماعی، 

رقابت، ارتقای شفافیت، بهبود عوامل تقویت ثبات سیاسی و افزایش سطح سالمت عمومی  

هایی جامع را  بنابراین، کشورها باید برنامه .شودهای مختلف پیشنهاد میدر حوزه فعالیت

ایجاد   منظور  به  را  زمینه  و  تهیه  انسانی  نیروی  برای  فعال  و  پویا  محیطی  ایجاد  جهت 

یت و نوآوری برای نخبگان فراهم کنند تا از خروج آنها از کشورشان جلوگیری شود.  خالق 

نگه برای  قوی،  انگیزه  ایجاد  مذکور  کشورهای  از  مغز  فرار  کاهش  منظور  و به  داشتن 

جوامع در  نخبگان  و  متخصصان  منابع  ماندگاری  گسترده  مهاجرت  از  جلوگیری  و  شان 

 بلندمدت در کشورهای در حال توسعه است.ترین و کاراترین سیاست انسانی، مهم

 تضاد منافع 

 .دارندنویسندگان نبود تضاد منافع را اعالم می 
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