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: چکیده  

صادر  یهارکشودر که  اند مواجهمهاجرت افراد تحصیل کرده  مشکل با توسعه حال در یکشورها از یاریبس امروزه

 رفاه و زهیانگ بر ی رانت جویانهرفتارها ی با تشدیدعیطب نابعم .دپذیر تاثیر نفت نتاز را نداتو می کننده نفت

 غیرخطی اتثرا سیربر مقاله یناز ا فهد .کندمی دیتشد را کشورها از مغزها فرار تینها در و گذاشته اثر نخبگان

 ینبه ا. میباشد 6111-6102 مانیز زهبادر کشور های صادر کننده نفت عضو اوپک در  فرار مغزها بر نفت رانت

نتایج بیانگر وجود اثرات غیر خطی در رانت نفت بر فرار . پویا استفاده شده است ایروش پانل آستانه از رمنظو

درصد باشد، افزایش رانت نفت  4/40رانت نفت به تولید ناخالص داخلی کمتر ازمغزها می باشد. زمانی که نسبت 

تاثیری مثبت و معنی دار بر فرار مغزها در کشورهای اوپک داشته است و بعد از حد آستانه مذکور، افزایش رانت 

 اثرگذاری بیشتری موجب افزایش فرار مغزها شده است. نفت با شدت

 

 JEL :C51, Q33, O15, J24, P28طبقه بندی 

منابع، مدل پانل پویای  سرمایه انسانی، منابع طبیعی، نفرین : فرارمغزها،هاکلیدواژه

 ایآستانه

 

 

 

 ارشد نویسنده اول مقاله است.این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی  0.

           hds.ahd73@gmail.com (مسئول نویسنده) گاه آیت اهلل بروجردیدانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد آموزش دانش .6

 younesnademi@abru.ac.ir                                                . استادیار اقتصاد دانشگاه آیت اهلل بروجردی        3

 khochiany@abru.ac                                            . استادیار اقتصاد دانشگاه آیت اهلل بروجردی                      4

mailto:hds.ahd73@gmail.com
mailto:younesnademi@abru.ac.ir


 8031 بهار ،03سال هشتم، شماره    یرانپژوهشنامه اقتصاد انرژی ا   2

 

 مهقدم .1

 به وابسته توسعه همچنین و جامعه در اقتصادی توسعه مهم ابزارهای از یکی انسانی سرمایه

. است توسعه هدف هم و ابزار هم انسانی سرمایه عبارتی به است انسانی سرمایه حفظ

 اقتصادی توسعه در متخصص انسانی سرمایه اهمیت رغم علی( 2939 نژاد، خاوری)

 دهند¬می ترجیح مختلف هایحوزه متخصصین که است آن دهنده نشان آمارها کشورها،

 مغز تخلیه پدیده این. باشد داشته اقامت یافته توسعه کشورهای در خود کشور جای به تا

 های فرصت رفتن دست از و خارجی کشورهای به ملی منابع انتقال باعث و شودمی نامیده

 (1421 ، 2جنسلر. )شود می توسعه بیشتر

 کرده تحصیل افراد مهاجرت مشکل با توسعه حال در کشورهای از بسیاری امروزه

 آمارها. دهد¬می رخ یافته توسعه به توسعه حال در کشورهای از مغزها فرار اند، مواجه

 سازمان عضو کشور 93 در باال مهارت با مهاجر میلیون14 ،1444 سال تا که دهد می نشان

 درصدی ۳9 افزایش اخیر سال ده در که کردندمی زندگی 1اقتصادی توسعه و همکاری

. باشد می متخصص غیر مهاجرین برای درصدی 0/20 افزایش برابر در این و است داشته

 (142۳ ،9 استریک)

 کلمه این میشودکه استفاده مغزها فرار واژه از گاهی نخبگان، مهاجرت مطالعات در

 های سرمایه فرار مغزها، فرار یا نخبگان مهاجرت میکند، تداعی ذهن در را اجبار نوعی

 تخصص، علم، از عبارتند که است آمده دست به گزاف ای هزینه با که است انسانی

 در بهداشت و آموزش ی وسیله به که انضباط نهایت، در و قابلیتها سالمتی، توان، تجربه،

  .گردد می تولید در آن وری بهره افزایش باعث و ذخیره کار نیروی

 بوده توجه مورد همواره مختلف، عوامل از مغزها فرار اجتماعی پدیده پذیری تاثیر

 درآمد مالیات، بیکاری، مقصد، و مبدا بین انتظاری درآمد تفاوت همچون عواملی. است

 فساد، کنترل سیاسی، ثبات همچون عواملی همچنین و ساالریشایسته توسعه، سطح سرانه،

 

1 .Gensler (2012) 

2 .OECD countries  

3 .Oosterik (2016)  



 0...   کشورها در مغزها فرار و نفت رانت

 مرزی تواننمی البته کنند،¬می عمل جاذبه و دافعه عوامل عنوان به که قانون حاکمیت

 .نمود مشخص مغزها فرار بر موثر اقتصادی غیر و اقتصادی عوامل میان روشن

 و نخبگان مهاجرت بر موثر عوامل شناسایی برای زیادی هایتالش راستا این در

 با طبیعی منابع که باورند این بر اقتصاددانان از برخی و گرفته صورت آن بر گذاری¬تاثیر

 فرار نهایت در و گذاشته اثر نخبگان رفاه و انگیزه بر تواندمی جویانه رانت رفتارهای تشدید

  .کند تشدید را کشورها از مغزها

 ی توسعه حال در کشورهای ی همه نفت، قیمت افزایش از پس دهه دو از کمتر در

 هم از عربی، جمعیت کم کوچک های وکشور اندونزی استثنای به نفت کننده صادر

 خود سیاسی رژیم در شدید ناآرامی و آشوب و دولتی اداری نظام در جدی گسیختگی

 .کردند تجربه

 موقعیت و فرهنگ رژیم، نوع در آشکار های تفاوت رغم به نفتی های دولت

. هستند مشابهی العاده فوق عمومی سیاست الگوهای و نهادی ترتیبات دارای استراتژیک،

 و آشفته اداری نظام و سیاسی قدرت شدید تمرکزگرایی سمت به را آنها نفت، وابستگی

 به که است ای نشده کنترل عمومی مخارج شکل به حاصله نتیجه. میکند هدایت نامنسجم

 بهره زمانی هم مشکالت این ی ریشه که میشود ظاهر ملک تدبیر و داری کشور زیان

 (2911 ، 2کارل. )کشورهاست این در مدرن سازی دولت فرآیند و نفت از برداری

 تقاضای به چندانی توجه منابع این از غنی کشورهای تا شده باعث طبیعی منابع وجود

 در را کشورها از برخی طبیعی، منابع فراوانی به اتکا و باشند نداشته ماهر انسانی سرمایه

 همکاران، و بهبودی. )است کرده توجه¬بی اقتصادی رشد مهم عامل یک به نیاز احساس

2911 ) 

 از غنی کشورهای در انسانی سرمایه تقاضای سطح ماندن پایین به فراوان طبیعی منابع

 اکثر دیگر، بیان به. شود¬می منجر طبیعی منابع فاقد کشورهای با مقایسه در شده یاد منابع

 در طبیعی نسبی مزیت داشتن جهت به غنی طبیعی منابع دارای توسعه حال در کشورهای

 

1 .karl 
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 منابع استخراج به معطوف را خود منابع و تالش ،شتریب یعیطب منابع صادرات و استخراج

 طور به باال و رماه یانسان هیسرما یتقاضا نقش و تیاهم کشورها نیا در .کنندیم یعیطب

 (293۳ی و صالحی، آباد شاه) .شودیم گرفته دهیناد یکل

 و متخصص کار نیروی دادن دست از نخبگان مهاجرت کننده¬نگران عواقب از یکی

 نیروی این دادن دست از و است شده صرف زیادی هزینه وی تربیت برای که است ماهر

 هزینه رفتن هدر دانش، رشد ،تضعیف توسعه فرآیند شدن کند سبب کرده¬تحصیل

 همچنین و اجتماعی سرمایه موجودی تضعیف ، نو و خالقانه های اندیشه کاهش آموزش،

 شناخت رو این از. شود¬می یافته توسعه کشورهای با اقتصادی توسعه شکاف شدن ترعمیق

 نفت، صادرکننده کشورهای در تا بدهد را امکان این سیاستگذاران به تواندمی رابطه این

 پژوهش که آورند، فراهم را نخبگان مهاجرت بر نفت رانت سوء آثار از مصونیت ی¬زمینه

 نحوه بررسی حاضر پژوهش اصلی هدف بنابراین. دارد ارتباط این بررسی در سعی حاضر

 .است اوپک عضو نفت صادرکننده کشورهای در مغزها فرار بر نفت رانت اثرگذاری

 ادبیات نظری و تجربی .2

 رانش، و کشش نظریه شامل شده ارائه مغزها فرار ی پدیده بیان برای که نظری رویکردهای

 نظریه و کار بازار تئوری ، 1لی اس اورت مدل ، شدن جهانی نظریه نسبی، محرومیت نظریه

 این نهایت در و است پدیده این کننده ایجاد عوامل و دالیل به مربوط که است جاذبه و دافعه

 می قرار استفاده مورد نخبگان مهاجرت مسئله تبیین برای یکدیگر با ترکیب در ها¬نظریه

  .گیرند

 مکان یک در نامناسب فیزیکی و اقتصادی عوامل دافعه، و جاذبه های¬مدل اساس بر

 نظر از که دیگری مکان به و کرده ترک را خود زندگی محل افراد که شود-می موجب

 مدلها این در. کنند مکان نقل است بهتری شرایط در فیزیکی و اجتماعی اقتصادی،

 

1 .Everett S. Lee 
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 انسانها دافعه باعث که عواملی. 2:داشتند توجه عوامل دسته دو به کلی طور به پردازان¬نظریه

 .شود می مقصد منطقه در آنها جذب باعث که عواملی. 1. است شده خود اسکان محل از

 نخبگان مهاجرت بر موثر دافعه و جاذبه عوامل زمینه در که مختلفی نظریات مطالعه با

 و است بسیاری...  و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، عوامل تاثیر تحث مغزها فرار دارد، وجود

 رانت بگذارد تاثیر کشورها از کرده تحصیل افراد خروج بر تواند¬می که عواملی از یکی

 به نسبت منابع این دارای کشورهای در طبیعی منابع 2گیلفاسون عقیده به است نفت

 در. باشند¬می انسانی سرمایه تقاضای از پایینی سطح دارای طبیعی منابع فاقد کشورهای

 این صادرات و استخراج در نسبی مزیت داشتن جهت از طبیعی منابع از غنی های کشور

 نیروی به اولیه مواد آوردن دست به چون و کنند¬می صرف راه این در را خود تالش منابع،

 مغزها فرار موجب نهایت در و شده گرفته نادیده ماهر نیروهای ندارد، نیاز متخصص انسانی

 .میگردد

 و کنند¬می استفاده ماهر نیروی از کمتر معمول طور به طبیعی منابع بر مبتنی صنایع

 همچنین. گیرند¬می بهره صنایع سایر به نسبت باال کیفیت با سرمایه از کمتر همچنین

 اغلب معدن یا داری¬جنگل کشاورزی، مانند خام مواد صنایع از شده ترخیص کارگران

 در جدید کارفرمایان به که دارند کمی و محدود نسبت به کار بازار به مربوط تحصیالت

 شکل عمده رویکرد 9 تحت منابع نفرین ادبیات(1442 گیلفاسون،.)دهند ارائه صنایع سایر

 بررسی را نفت مانند طبیعی منابع از حاصل درآمدهای از ناشی بار زیان اثرات که گرفته

 .کند¬می

 کیفیت تضعیف باعث طبیعی منابع ثروت کند¬می بیان: سیاسی اقتصاد رویکرد.  2

 اختالل مولد، های فعالیت کاهش باعث نتیجه در و سیاسی و اقتصادی های ساختار و نهادها

 

1 .Gylfason(2001) 
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 عوامل این که شود¬می اقتصادی کارایی وکاهش اقتصادی رشد کاهش منابع، تخصیص در

 .است پذیر مهاجر کشورهای به خیز نفت کشورهای از نخبگان دافعه عوامل بعنوان

. پرنوسان بودن رانت منابع طبیعی : عرضه ی منابع طبیعی دارای کشش قیمتی پایین  1

شوند. با توجه به وابستگی اقتصاد باشد و با نوسانات تابع تقاضا قیمتها دچار نوسان میمی

نوسان بودن و عدم کشورهای نفتی به درآمدهای نفت و وابستگی بودجه دولت به آن، پر 

اطمینان در درآمدهای نفتی باعث اختالل در نظام اقتصادی، کاهش نرخ رشد اقتصادی و 

 گردد.کاهش مخارج آموزشی و کاهش انباشت سرمایه انسانی در این کشورها می

. تفسیر رایج دیگر از نفرین منابع، بیماری هلندی است. بر اساس این نظریه با افزایش  9

های رونق درآمد نفتی، بخش کاالهای قابل مبادله منقبض شده و خلی در دورهارزش پول دا

یابد، پس افزایش درآمدهای نفتی با ورود بخش کاالهای غیرقابل مبادله گسترش می

کاالهای مصرفی و افزایش بازدهی نسبی بخش غیرقابل مبادله در مقابل بخش قابل مبادله و 

 (2934میشود. )مهرآرا و دیگران، تضعیف آن، موجب کاهش رشد اقتصادی 

-کنند که در شرایطی که رانت جویی جایگزین تولید مولد میبیان می 2شاو و یانگ

های انسانی ماهری بود که توان یا عالقه ای به رانت جویی شود، باید شاهد مهاجرت سرمایه

 ندارند و همچنین تقاضایی برای این نیروهای انسانی ماهر وجود ندارد.

دیگری که از دید نظری بر پدیده مهاجرت نخبگان اثرگذار است درجه باز بودن  عامل

اقتصاد کشورها است. رابطه بین تجارت خارجی و مهاجرت نیروی کار ازآنجا اهمیت پیدا 

کند که تجارت کاال و حرکت بین المللی عامل کار، مکمل یکدیگر هستند. باافزایش می

یک کشور، اختالف بین دستمزد نیروی کار کاهش پیدا تجارت خارجی و باز بودن اقتصاد 

دهد. در ابتدا مهاجرت از کشورهای فقیر به سمت کرده و انگیزه مهاجرت را نیز کاهش می

هایی مانند بازار باز در آید حال اگر سیاستکشورهای غنی به دنبال دستمزد بیشتر بوجود می

 

1 .shao & yang(2014) 
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فرست م تجارت در کشورهای مهاجر کشور های مهاجر پذیر اتخاذ شود موجب افزایش حج

، 2یابد.)مارکاسن و سونسونگردد و اختالف دستمزد حقیقی بین دو کشور کاهش میمی

2313) 

یک رابطه بسیار قوی بین مهاجرت افراد ماهر و سطح رشد و توسعه اقتصادی کشور 

در کشور مبدا وجود دارد. در واقع شکاف بین استاندارد های زندگی و درآمد سرانه افراد 

ای و اصلی مهاجرت افراد ماهر از کشورهای درحال های فقیر و ثروتمند یکی از عوامل پایه

تر و توسعه است. بر طبق این نظریه، هر چه عقب ماندگی بیشتر، شرایط زندگی سخت

امکانات و فرصتهای افراد ماهر کمتر باشد به دنبال کشورهای پیشرفته خواهند رفت و این 

تایید شده  9و کمیته مهاجرت افراد ماهر 1اقتصاددانان بسیاری از جمله آدامزنظریه توسط 

 است. 

اولین کسی بود که مهاجرت را واکنشی نسبت به نامطلوب بودن کیفیت  0هیرشمن

-حکمرانی معرفی کرد که عوامل موثر از این طریق عمدتا عوامل دافعه مهاجرت نامیده می

هند که کیفیت حکمرانی از جهت مثبت خاص دو همکاران نشان می 3شوند. آریو

بخشد، نهادهای داخلی و خارجی هر دو جریان مهاجرتهای ماهر ورودی را بهبود می

دهند، در نتیجه کیفیت نهادها، خالص مهاجرت ورودی و خروجی را تحت تاثیر قرار می

 کند.جریان مهاجرت های ماهر با مدرک دانشگاهی را تعیین می

مهاجرت بین المللی ثابت کرده است، اولین بار که مهاجرت انجام مشاهدات تجربی 

آورد.) های بیشتری را به دنبال میشود، زیر بنای اجتماعی توسعه پیدا کرده و مهاجرتمی

 (1444، ۳کوامیاوالزکوز

 

1 .Markusen and Svensson(1985) 

2 .Walter adams 

3 .International committee on the international talent migration 

4 .Hirshman 

5 .Ariu (2016) 

6 .Cuamea Velazquez 
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 دوره یط رانیا در نخبگان مهاجرت بر یاقتصاد عوامل ریتاث یبررس به (2930ی )متق

 دیتول یها شاخص که است آن از یحاک مطالعه نیا جینتا. است پرداخته 1424-2314 یزمان

 رگذاریتاث بلندمدت یاصل عوامل از خوب یحکمران یها شاخص و یکاریب ی،داخل ناخالص

 .شود یم محسوب رانیا از مهاجرت زانیم بر

 ریتاث و نخبگان مهاجرت لیتحلای با عنوان ( در مقاله2930موسوی راد و قدسیان )

 ی،اقتصاد عوامل که کندیم انیب ستمیس یهاییایپو از استفاده با بازدارنده یها ستمیس

 توانمی که است کشورشان از نخبگان مهاجرت یاصل لیدال از یفرهنگ و یاجتماع ی،اسیس

 دهدیم نشان پژوهش نیا جینتا .کرد میتقس جاذبه و دافعه عوامل دسته دو به را آنها نیمهمتر

 ریتاث نخبگان خروج زانیم بر توانینم یخارج روابط در تنش کاهش هااستیس اعمال با که

 بهبود به نسبت یساالر ستهیشا تیرعا ضمن شودیم شنهادیپ نیمسئول به و گذاشت یچندان

 .کنند اقدام نخبگان اشتغال تیوضعشغلی و  تیامن

( در مقاله ای تحت عنوان مهاجرت نیروی کار از ایران به 293۳عرب مازار و دیگران)

و عوامل اقتصادی موثر بر آن با استفاده از مبانی نظری الگوی جاذبه و  OECDکشور های 

به این نتیجه رسیده است که  1441-1421روش تخمین داده های تابلویی در دوره زمانی 

 ارجی و رشد اقتصادی باعث کاهش روند مهاجرت میشوند.متغیرهای جمعیت، تجارت خ

( در پژوهشی به روش پیمایشی به بررسی نگرش نخبگان 2931صادقی نژاد و خراسانی )

علمی به آینده شغلی در ایران و تاثیر آن بر تمایل به مهاجرت پرداختند و نتایج نشان داد که 

ر مستقیم و معناداری بر تمایل به مهاجرت ابعاد نگرش به آینده شغلی و سابقه ی مهاجرت تاثی

 دارند.

 بر انگلستان و کایآمر چهار دانشگاه منتخب در در (  پژوهشی1441و دیگران ) 2باروخ

 فرارمغزها دهیپد یبرا که یلیدال جمله از و دادند انجام تیریمد رشته یدانشجو 303 یرو

 

1 . Baruch (2007) 
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 توسعه ،نقل و حمل و یارتباط یفناور توسعه ،شدن یجهان :از است عبارت کردن انیب

 تالیتحص توسعه ی،تیریمد التیتحص شدن هانیغربگرا ی،تجار یبازارها ظهور و یاقتصاد

 داریپا فقدان و ایاسترال و انگلستان کایآمر هیشب یکشورها یبرا مهم صنعت کی عنوان به

 .افتهی توسعه یکشورها در متخصص افراد

 اثر ،«یحکمران نهادهای و مغزها فرار» عنوان با پژوهشی در( 1422) 2ترایم و بنگ

 نیا جینتا. دادند قرار یبررس مورد کایآمر به مهاجرت  سطح بر را مبدأ کشور نهادهای

 تیفیک گذاری، هیسرما شکل دولت، یاسیس ثبات: لیقب از یعوامل که دهدیم نشان پژوهش

 کاهش بر معناداری ریتأث تیشفاف و تیمالک حقوق از تیحما مبدأ، کشور در یبوروکراس

 د.دارن کایآمر متحده االتیا به مهارت باالی سطوح دارای متخصصان مهاجرت روند

( در مقاله خود با عنوان نفرین منابع و سرمایه انسانی، با تمرکز بر مسئله 1420) 1کوفندو

کند. در این مقاله بیان میکند ی فرار مغزها پیامدهای نفرین منابع در روسیه را بررسی می

 عیبا استفاده از توز وهمراه است  یانسان هیسرما یبرا یکمتر یمنابع غالباً با تقاضا نینفر

 میکند. یموضوع را بررس نیدستمزد ا

 و مغزها فرار-یانسان هیسرما و منابع شوک عنوان با ایمقاله در( 1421) 9استینبرگ

 در 1443-2324 یزمان دوره در را مغزها فرار و یعیطب منابع یفراوان رابطه، مغزها گردش

 واسطه به رونق منابع که است آن از یحاک یپژوهش یهاافتهی .است کرده یبررس کشور 229

 شود.ها میمغز رارف دیتشد باعث درآمد ینابرابر

 

 ها¬داده توصیف و تحقیق روش. 3

که بر پایه روش  است روش شناسی پژوهش حاضر، روش شناسی اقتصادسنجی

 های اقتصادی طراحیتوصیفی است و مدل اقتصادسنجی مورد نظر بر پایه تئوری-تحلیلی

 

1 .Bang & Mitra (2011) 

2 .Kufenko(2014) 

3 .Steinberg (2017) 
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های آماری، مدل های مراکز رسمی و بکارگیری روششود و سپس با استفاده از دادهمی

جامعه  .شوندها با استفاده از نتایج مدل آزمون میفرضیه شود وتصریح شده برآورد می

 ی،اندونز، گابن، اکوادور ،کنگو،آنگوال ،رهیالجزیعنی  اوپک عضو کشور 23آماری شامل 

است که نمونه مورد نظر  و ونزوئال امارات ،عربستان، قطر ،هیجرین ی،بیل ،تیکو ،عراق ،رانیا

های مراکز رسمی آمار اقتصادی از و مبتنی بر داده 142۳-1444از این کشورها طی سالهای 

-آوری شدههای مهاجرت به کشورهای توسعه یافته جمعهای بانک جهانی و دادهقبیل داده

گیری غیراحتمالی و ساده است.از آمار توصیفی و آمار استنباطی روش نمونهبنابراین  .اند

شود. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش پانل ها استفاده میبرای تجزیه و تحلیل داده

است. به منظور بررسی اثر رانت نفت بر فرار مغزها در کشورهای صادرکننده پویا  ایآستانه

و مطالعات پیشین داخلی و خارجی مدل زیر   استفاده از ادبیات نظرینفت عضو اوپک با 

 شود:تصریح می
(2) 

در الگوی فوق 
Brain Drain

it


شاخص فرار مغزهاست و میزان مهاجرت افراد با  

تحصیالت باال به آمریکا را نشان میدهد و برای محاسبه آن آمار مهاجرت به آمریکا بر اساس 

بدست آمده در نرخ  (oecd.stat)ملیت که از بانک اطالعات بین المللی مهاجرت 

تر با تحصیالت باال از هر کشور مبدا ضرب شده که سال و باال 13مهاجرت مردان و زنان 

استخراج شده است. سپس آمار مهاجرت  (IAB)آمار آن از موسسه تحقیقات استخدام 

شود. نخبگان کشورهای عضو اوپک به آمریکا تقسیم بر جمعیت کشورهای عضو اوپک می

1به عبارت دیگر سرانه فرار مغزها به کشور آمریکا محاسبه شده است. 
Brain Drain

it


 

دهد که به منظور وقفه اول شاخص مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها بصورت سرانه را نشان می

بررسی پویایی شاخص فرار مغزها در مدل لحاظ شده است زیرا فرار مغزها یا مهاجرت 

( , , , , )
1

Oil
Brain Drain f Brain Drain Growth Rlaw Tradeit it it itit it GDP it
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ارتباط نخبگان سال گذشته نیز باشد زیرا تواند تابعی از مهاجرت نخبگان در سال جاری می

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 اول با توسعه ( نیز بیان می1444و سالهای آتی تاثیر بگذارد. کوامیاوالزکوز)

( هم در 2931تماعی ، مهاجرت بیشتری را بدنبال دارد. صادقی نژاد و خراسانی)زیر بنای اج

اند که سابقه ی مهاجرت تاثیر مستقیم و معنا دار بر تمایل به مطالعه تجربی خود بررسی کرده

 مهاجرت دارد

it

Oil

GDP

 
 
   نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی میباشد که در مطالعات

( و 293۳(، شاه آبادی و صالحی)1442(، گیلفاسون)1420(، شاو ویانگ)1421استینبرگ)

ارزش منابع ( به تاثیر این عامل بر فرار مغزها پرداخته شده است. 2911بهبودی و دیگران)

 یمنها دیتول متیق شودکهیحد محاسبه ماستخراج شده، عموماً به صورت رانت وا یعیطب

  است. استخراج منابع زانیضرب در ماحد و نیاستخراج آخر یینها نهیهز

است  یناخالص داخل دیاز تول یبه صورت درصد یرانت نفت و مواد معدن های داده

اقتصادی، که رشد Growthitاند،  اخذ شده (WDI)ی بانک جهان های و از مجموعه داده

شاخص حاکمیت قانون، Rlawitاستخراج شده است ،   (WDI)آمار آن از بانک جهانی

و  مالکیت قحقو منیتا سنجش ایبر ریمعیا انعنو به مطالعه یندر ا هشد دهستفاا شاخص

 کـبان یوـساز  هدـش رـمنتش یـناحکمر یاـه اخصـش مجموعهاز  ،قضایی منظا دعملکر

 ردمورا  دیمتعد ملاعو مجموعه شاخص ینا نینکنندگاوتد .میباشد(WGI) جهانی

 منظا دعملکر ،قضایی منظا لستقالاز :ا تندرعبا هااز آن برخی که دـندادها ارقر سیربر

 قوـحقاز  تـحمای ،یسـپل درـعملکوا ـههگاداد یطرفیـب ،یـسدادر رعتـس، اییـقض

 لحتما.ا هسیا زارباو  یماجر عقوو انمیز ،جتماعیات ـمنیا ،اـهاردادقر هـب امزـلا ،تـمالکی

 عمجموو در  هشد سیربر شاخص نینکنندگاودـت طـتوس لـماعو نـیااز  کـی رـه عوـقو
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. دامنه تغییرات این شاخص بین منفی دوـش یـم بهـمحاس روـکش رـه ایبر کل شاخص یک

بهتر است. مطالعات آریو و  عملکردمیباشد و افزایش مقدار شاخص بیانگر  3/1و مثبت  3/1

( نیز به تاثیر این عامل بر مهاجرت 2930( و متقی)1422(، بنگ و میترا )142۳همکاران )

 اند.نخبگان پرداخته

Tradeit شاخص درجه باز بودن اقتصاد یا نسبت مجموع صادرات و واردات به

. باروخ استخراج شده است  (WDI)نک جهانیتولید ناخالص داخلی است که آمار آن از با

( به تاثیر این عامل بر فرار مغزها و مهاجرت 293۳و عرب مازار و دیگران ) (1441و دیگران)

 جزء خطای مدل است.  itاند. نهایتا اشاره کرده

از آنجاییکه فرضیه این پژوهش آزمون اثرات غیرخطی رانت نفتی بر فرار مغزها است 

ای پویا تصریح خواهد لذا بر اساس فرضیه این پژوهش مدل تجربی بصورت یک مدل آستانه

 .شد

(1) 

1 2 3 4 51

)*(* 6 87

1

Brain Drain Brain Drain Growth Rlaw Tradeit it itit it

Oil Oil Oil Oil
A A t

GDP GDP GDP GDPit it it it

Oil Oil
A if

GDP GDPit it

    

    



       


          
              

             

    
    

     

1
Oil Oil

A if
GDP GDPit it



 

 
 

  

      
        

         

 
 است ای¬آستانه متغیر آن در که دهد¬می نشان را پویا ای¬آستانه پانل رگرسیون( 1) معادله

 این است الزم که است داخلی ناخالص تولید به نفتی رانت نسبت ای¬آستانه حد ارزش و

 برآورد اساس بر( 2333) 2هانسن روش از پیروی به ای¬آستانه حد ارزش. شود برآورد میزان

خطاها  مجذور مجموع نمودن حداقل و یعنی آستانه متغیر مختلف مقادیر ازای به( 1) رابطه

 

1 .Hansen (1999) 
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آید. به عبارت دیگر آن میزان از متغیر آستانه که متضمن کمترین میزان مجموع بدست می

 دار بودن آن به برآورد مدل به روشمجذور خطاست، آستانه بهینه است و در صورت معنی

  داریپردازیم. برای معنیگشتاوری تعمیم یافته بر اساس آستانه بدست آمده می

شود. ( استفاده می233۳و2333و 1444) 1هانسن 2خودپردازیای از روش این حدآستانه 

( و 142۳) 9همچنین در برآورد مدل به روش گشتاوری تعمیم یافته از روش سئو و شین

های دوم و سوم متغیر وابسته به همراه وقفه های اول و دوم استفاده از متغیرهای ابزاری وقفه

نیز به بررسی وجود  0اده از آزمون سارگانمتغیرهای توضیحی استفاده شده است که با استف

 .یا عدم ارتباط متغیرهای ابزاری با جزء اخالل می پردازیم

 . نتایج تجربی 4

ریشه واحد  ابتدا الزم است پایایی متغیرهای مدل بررسی شود. بدین منظور از آزمون

 ( ارائه شده است. 2ها به شرح جدول )استفاده شده است. نتایج این آزمون3لوین، لی و چو

 ریشه واحد متغیرهای مدل آزمون( : 1جدول)

 متغیر
 لوین، لی و چو آزمون

 نتیجه آزمون
 P-Value آماره آزمون

 پایایی 4404 -0/03 فرار مغزها )سرانه(

 پایایی 4404 -9/32 وقفه اول فرار مغزها )سرانه(

 پایایی 4404 -9/11 رانت نفت به تولید ناخالص داخلی

 پایایی 4404 -1/31 رشد اقتصادی

 پایایی 4404 -0/19 حاکمیت قانون

 پایایی 4404 -1/34 درجه باز بودن تجاری

 منبع: محاسبات پژوهش        

 

1 Bootstrapping 

2 Hansen (1996, 1999, 2000) 

3 Seo and Shin (2016) 

4 Sargan Test 

5 Levin, Lin and Chu  
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درصد پایا  %2دهد که تمام متغیرهای مدل در سطح معنای ( نشان می2نتایج جدول )

توان مدل پژوهش را بدون گرفتاری در دام رگرسیون جعلی برآورد نمود. هستند بنابراین می

نتایج برآورد مدل پانل  .شوددر ادامه به برآورد مدل پرداخته میبا توجه به پایایی متغیرها، 

 ( ارائه شده است.1ای پویا در جدول )آستانه

 گیری()رویکرد تفاضل ای پویانتایج برآورد مدل پانل آستانه(: 2جدول )

 P-Value ضریب متغیر

 44/4 % 4/40 یناخالص داخل دینسبت رانت نفت به تولحد آستانه 

 44/4 ۳2/4 وقفه اول فرار مغزها

 نسبت رانت نفتی به تولید ناخالص داخلی در رژیم رانت نفتی پایین

41.4%

it

Oil

GDP


 
 
 

 
44444929/4 42/4 

 داخلی در رژیم رانت نفتی باالنسبت رانت نفتی به تولید ناخالص 

41.4%

it

Oil

GDP


 
 
 

 
44444930/4 4۳/4 

 41/4 -444444311/4 رشد اقتصادی

 4۳/4 -444433۳/4 حاکمیت قانون

 49/4 -444444331/4 درجه باز بودن تجاری

 30/4 33/۳ سارگان آزمون

 49/4 -43/1 (2)درجه  یآزمون خودهمبستگ

 02/4 12/4 (1)درجه  یخودهمبستگ آزمون

 پژوهش محاسبات: منبع

 

 توان بصورت زیر بیان نمود:نتایج برآورد مدل را می

 %0/02ای رانت نفتی به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای اوپک حد آستانه -الف

-بدست آمده است بطوریکه نتایج آزمون خطی بودن هانسن با روش خودپردازی نیز معنی

کند. مفهوم آستانه برآورد شده آن است که در رژیم رانت نفتی را تایید میداری حد آستانه 
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باشد،  %0/02پایین یعنی تا زمانی که نسبت رانت نفتی به تولید ناخالص داخلی کمتر از 

افزایش رانت نفتی تاثیری مثبت و معنی دار بر فرار مغزها در کشورهای اوپک داشته است. 

ی زمانیکه نسبت رانت نفتی به تولید ناخالص داخلی بزرگتر از در رژیم رانت نفتی باال یعن

باشد، افزایش رانت نفت با شدت بیشتری موجب افزایش فرار مغزها شده است. به  0/02%

عبارت دیگر رانت نفت همواره موجب افزایش روند فرار مغزها شده است اما شدت 

گیرد روندی افزایشی به خود می اثرگذاری آن با افزایش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی

 شود. و اثرات منفی رانت نفت بر فرار مغزها بیش از پیش نمایان می

-توان به مواردی چون تقویت فعالیتاز دالیل تاثیر مثبت رانت نفت بر فرار مغزها می

های رانتجویی، گسترش فساد، ناکارآمدی مخارج دولت، عدم توجه به توسعه انسانی، 

توجهی دولت ه اجتماعی و عدم نیاز دولت به بخش خصوصی و در نتیجه بیتضعیف سرمای

به بخش تولید و کارآفرینی در اقتصاد است. همچنین رانت نفت به تقویت نظم دسترسی 

ی آن تضعیف بخش تولید و شود که نتیجهمحدود در اقتصاد و گسترش انحصار منجر می

 تولیدی است.عدم استفاده از ظرفیت نخبگان کشور در امور 

داری بر فرار مغزها داشته است. به وقفه اول فرار مغزها نیز تاثیر مثبت و معنی -ب

عبارت دیگر وجود یک شبکه اجتماعی قدرتمند بین نخبگان داخل و خارج کشور و اطالع 

-نخبگان داخلی از مزایا و امکانات علمی و رفاهی نخبگان خارج شده از کشور، موجب می

هاجرت نخبگان داخل کشور به کشورهای توسعه یافته در سالهای بعد افزایش شود انگیزه م

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

 است.

دار بر فرار مغزها داشته است. نرخ رشد اقتصادی رشد اقتصادی تاثیری منفی و معنی -ج

تواند شرایط اقتصادی و ملکردی اقتصاد کالن می باشد و میاز مهم ترین شاخص های ع

مدیریتی و حکمرانی کشور را تصویر کند. رشد اقتصادی نمادی از متغیرهای بنیادین جامعه 
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همچون شرایط اقتصاد کالن، اندازه دولت، توزیع درآمد، مردم ساالری، اعتماد، فساد، رانت 

 جویی و ... است. 

اقتصادی پایین در کشور های در حال توسعه صادر کننده نفت به عبارت دیگر رشد 

یکی از عوامل دافعه برای این کشورهای مهاجر فرست میباشد. با افزایش رشد اقتصادی در 

های کسب و کار داخلی توانند در فرصتکشورهای اوپک، نخبگان در این کشورها می

 یابد. مهاجرت آنها به خارج کاهش میایجاد شده فعالیت بیشتری نمایند و در نتیجه انگیزه 

دار بر فرار مغزها داشته است به این معنا که هر حاکمیت قانون تاثیری منفی و معنی -د

چقدر حاکمیت قانون در کشورهای اوپک افزایش یابد، انگیزه نخبگان برای مهاجرت به 

یت نهادی کشور تواند منعکس کننده کیفیابد. در واقع حاکمیت قانون میخارج کاهش می

مبدا باشد و باالبودن کیفیت نهادی و تضمین نهادهایی همچون حقوق مالکیت مادی و 

تواند موجب معنوی، حق اختراع، پیگیری حقوق شهروندی و سایر نهادهای مقوم بازار می

تقویت کارآفرینی در کشورهای مذکور شود و در نتیجه در چنین فضای نهادی نخبگان 

ها در کشور خود رای کارآفرینی، نوآوری و تجاری سازی اختراع و ایدهانگیزه بیشتری ب

 یابد. دارند و در نتیجه انگیزه برای مهاجرت نخبگان کاهش می

توان گفت در جامعه ای قانون حکم فرماست که اوال از افراد در بطور کلی زمانی می

انه دولتی که فعالیت مقابل دزدی و خشونت حمایت شود، ثانیا در مقابل اقدامات خودسر

کند، حمایت صورت گیرد و ثالثا نظام قضایی منصف و قابل پیش های اقتصادی را مختل می

بینی وجود داشته باشد که در صورت تحقق پیدا نکردن این شروط به دلیل ریسک و 

نااطمینانی در فضای اقتصادی و احساس عدم امنیت و وجود بی عدالتی، نخبگان ناگزیر به 

 شوند.ت میمهاجر

دار بر فرار مغزها دارد. به عبارت دیگر درجه باز بودن اقتصاد نیز تاثیری منفی و معنی -ه

هرچقدر اقتصاد کشورها بازتر باشد و تعامل بیشتر تجاری با سیار کشورها داشته باشد، 

-شود و نخبگان در چنین فضایی میهای کسب سود در اقتصاد داخلی نیز بیشتر میفرصت
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های کارآفرینانه و نوآورانه خود را به خوبی انجام دهند. از طرف دیگر بازبودن د فعالیتتوانن

تر شدن تر اقتصاد داخلی باشد و رقابتیتواند منعکس کننده فضای رقابتیبیشتر اقتصاد می

تواند عالوه بر کارایی بیشتر اقتصادی، موجب بهبود فناوری و تکنولوژی اقتصاد داخلی می

کنند فضای رقابتی، صنایع با دانشگاهها و نخبگان کشور ارتباط قدرتمندی برقرار میشود. در 

های تحقیق و توسعه بتوانند کارایی و کیفیت محصوالت خود را ارتقاء تا از طریق پروژه

دهند. همچنین باز بودن اقتصاد یک کشور موجب کاهش اختالف دستمزد بین نیروی کار 

ه ی مهاجرت نخبگان برای کسب درآمد و دستمزد بیشتر را در کشورها میگردد و انگیز

 دهد.کاهش می

آزمون سارگان برای اعتبار متغیرهای ابزاری نشان دهنده عدم همبستگی متغیرهای  -و

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

حاکی از تایید پویایی مدل و عدم وجود  2(3223باند )-همچنین آزمون خودهمبستگی آرالنو

 خودهمبستگی مراتب باالتر در جزء خطای مدل دارد. 
 

 سیاستی گیری و پیشنهاداتنتیجه .5

در این پژوهش ارتباط رانت نفت و فرار مغزها در کشورهای صادرکننده نفت اوپک 

پژوهش ارتباط  مورد ارزیابی قرار گرفته است. فرضیه این 142۳-1444در بازه زمانی 

غیرخطی رانت نفت و فرار مغزها در این کشورها است. برای آزمون این فرضیه با استفاده از 

 ادبیات نظری و پیشینه پژوهش عوامل موثر بر فرار مغزها مدلسازی شده است.

ای پویا استفاده شده است. پس از اطمینان از پایایی بدین منظور از روش پانل آستانه 

دهد مدل پژوهش، برآورد مدلهای پژوهش انجام شد. نتایج برآورد مدل نشان میمتغیرهای 

به عبارت  ای بر فرار مغزها در کشورهای اوپک داشته است.که رانت نفت تاثیری آستانه

از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی،  %0/02دیگر رانت نفت قبل و بعد از آستانه 

 

1 .Arellano and Bond (1991) 
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است اما شدت اثرگذاری آن با افزایش سهم نفت در تولید موجب افزایش فرار مغزها شده 

روندی افزایشی به خود گرفته و اثرات منفی رانت  %0/02ناخالص داخلی و عبور از آستانه 

 نفت بر فرار مغزها بیش از پیش نمایان شده است.

شود سیاستگذاران در کشورهای نفتی عضو برگرفته از نتایج پژوهش پیشنهاد می

های اعمال سیاستهای خود و تخصیص منابع نفتی در بودجه به تقویت زیرساختاوپک، در 

های نخبگان و کارآفرینان و ایجاد بستر رشد و پیشرفت برای تولیدی و حمایت از طرح

نخبگان کشور مبتنی بر نظامی شایسته ساالرانه توجه بیشتری نمایند. همچنین با توجه به تاثیر 

بودن تجاری بر کاهش مهاجرت نخبگان، اصالحات نهادی الزم حاکمیت قانون و درجه باز 

-برای بهبود تضمین حقوق مالکیت، تضمین رقابت، ارتقای شفافیت و تقویت آزادی فعالیت

 شود. های اقتصادی پیشنهاد می

 یروین یو فعال برا ایپو یطیمح جادیا یجامع را برا ییبرنامه ها دی، کشورها با نیبنابرا

نخبگان فراهم کنند تا از  یبرا یو نوآور تیخالق جادیا یرا برا نهینند و زمک هیته یانسان

از فرار مغز  یریجلوگ یبرا یالملل نیب اتیشود. تجرب یریخروج آنها از کشورشان جلوگ

 شانینگه داشتن متخصصان و نخبگان در کشورها یبرا یقو زهیانگ جادیدهد که ا ینشان م

متخصص از  یاز مهاجرت گسترده منابع انسان یریجلوگ یبلند مدت برا استیس نیمهمتر

 (1421، 2)رازین .در حال توسعه است یکشورها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .Razin(2017) 
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