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علم و فناوري استوار است ،موضوع حياتيتر نيز شده است .بهعبارت ديگر نيروي انساني
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نخبگان را شناسايي و نحوه اثرگذاري اين مؤلفهها را توضيح دهند .در این میان برخی از
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اختالل در تخصیص منابع ،افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی ،ضعف مدیریت دولتها

در استفاده از این منابع جهت گسترش تقاضای سرمایه انسانی باعث تشدید مهاجرت نخبگان
در کشورهای دارای فراوانی منابع طبیعی میشود .درحالیکه مدیریت فراوانی منابع طبیعی
از کانال حکمرانی به عنوان یک عامل جاذبه مطرح است که میتواند موجب کاهش خروج

خیل وسیع نخبگان از کشورهای فوقالذکر شود .با توجه به نقش مهم مدیریت فراوانی
منابع طبیعی از کانال حکمرانی بر مهاجرت نخبگان ،پژوهش حاضر با استفاده از روش
گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMبه بررسی تأثیر مدیریت فراوانی منابع طبیعی بر مهاجرت
نخبگان از كشورهاي برگزیده نفتی و توسعهيافته به اياالت متحده امریکا طی دوره -2014

 1996پرداخته است .يافتههاي مطالعه حاکي از آنکه مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال
حکمرانی ارتباط منفي و معنادار بر مهاجرت نخبگان در هر دو گروه کشورهاي برگزیده

نفتی و توسعهيافته دارد .عالوه بر این یافتههای تحقیق نشان میدهد ،شاخص شکاف رفاهي و

شکاف دستمزد حقیقی ارتباط منفي و معنادار با مهاجرت نخبگان در هر دو گروه کشورهاي
مورد مطالعه دارد .متغير سرمايه انساني نيز در کشورهاي توسعهيافته ارتباط مثبت و معنادار و

در کشورهاي برگزیده نفتی ارتباط مثبت و بیمعنا بر مهاجرت نخبگان دارد.
طبقهبندی O13, J61, F22, Q32 :JEL
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مقدمه
يكي از عواملي كه نقش بسزايي در رشد و توسعه اقتصادي هر جامعه دارد منابع انساني
است .به همين خاطر ،سرمايهگذاري قابل توجهی براي تربيت و فراهمسازي اين منابع

در كشورهاي درحالتوسعه و توسعهيافته به عمل ميآيد .زیرا نیروی انسانی متخصص
جزء داراییهایی یک کشور و به عنوان مهمترین مزیت رقابتی و کمیابترین منبع در
اقتصاد دانشمحور امروز است .1علی رغم اهمیتی که نیروی انسانی متخصص در پیشرو
بودن اقتصاد یک کشور دارد ،آمار نشان دهنده خروج حجم وسیعی از اندیشمندان

حوزههای مختلف علوم ،مهندسین ،پزشکان و از این قبیل که به دﻻیلی ،اقامت در
کشورهای ﺗوسعهیافته را بر ماندن در کشور خود ترجیح میدهند ،است .این پدیده
که از آن با عنوان فرار مغزها یاد میشود ،به معنای انتقال ذخایر و سرمایههای ملی به

خارج از کشور و از دست رفتن ﻓرصتهای توسعه بیشتر است .2در خصوص عوامل

تعيينکننده مهاجرت نخبگان تقسيمبندي کلي وجود دارد که عوامل را به دو دسته دافعه
و جاذبه تقسيم ميکند .عوامل دافعه موجب خروج نخبگان از كشورهاي درحالتوسعه
و عوامل جاذبه باعث جذب نخبگان در كشورهاي توسعهيافته ميشود .طبق مطالعات
انجام شده در زمينه مهاجرت نخبگان عواملي نظير انعطافناپذير بودن ساختارهاي نظام

آموزشي و پژوهشي به دليل نبود نظام انگيزشي موثر ،پايين بودن فرصت پيشرفت علمي

به دليل وجود ديوانساالري سنتي و دست و پاگير ،پيچيده و زمانبر بودن نظام گزينش
و استخدام ،کمبود امکانات پژوهشي و عدم ارتباط پژوهشها با نيازهاي ملموس جامعه،

نبود يا ضعيف بودن نظام شايستهساالري در استخدام و ساير عوامل سياسي ،اجتماعي و
فرهنگي ،بر مهاجرت نخبگان تأثیر بسزايي ميگذارد.3

بايد خاطرنشان ساخت در بررسي علل مهاجرت نخبگان در کشورهاي درحالتوسعه به

تأثیر مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی بر مهاجرت نخبگان علیرغم اهمیت

آن پرداخته نشده است .لذا ضروری است به بررسی تأثیر بهبود مدیریت فراوانی منابع
طبیعی از کانال حکمرانی بر مهاجرت نخبگان پرداخته شود .مدیریت فراوانی منابع طبیعی
1. Wang and Liu (2016); p. 347 and Oosterik (2016); p.17.

 .2حری و همکاران()1393؛ ص .26
 .3شاهآبادي و همکاران()1385؛ ص .50
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اثر متقابل شاخصهای حکمرانی و فراوانی منابع طبیعی تعریف شده است 1که میتواند
نقش بهسزایی در جذب ،پرورش ،نگهداري و بهرهبرداري صحيح از نخبگان و منابع انساني

متخصص داشته باشد.

گیلفاسون و همکاران 2معتقدند ،وجود منابع طبیعی باعث شده است کشورهای غنی از

این منابع ،توجه چندانی به تقاضای سرمایه انسانی ماهر نداشته باشند و اتکا به فراوانی منابع

طبیعی ،برخی از کشورها را در احساس نیاز به این عامل مهم رشد اقتصادی(سرمایه انسانی)

بیتوجه کرده است .3بهعبارت دیگر ،گرچه فراوانی منابع طبیعی به خودی خود یک مزیت
است ،اما بسیاری از کشورها با اتکا به درآمدهای ناشی از فراوانی منابع طبیعی از اهمیت

نخبگان و سرمایه انسانی متخصص غافل شدهاند .4درحالیکه اگر شاخصهای نهادی

حکمرانی (پاسخگویی ،ثبات سیاسی ،اثربخشی دولت ،کیفیت قوانین و مقررات ،حاکمیت

قانون و کنترل فساد) در کشورهای غنی از منابع طبیعی بهبود یابد فراوانی منابع طبیعی
میتواند به عنوان یک نعمت برای کشورها باشد و به اتکای منابع مالی ناشی از صادرات

منابع طبیعی ،توسعه سرمایه انسانی و نخبگان را تضمین کند .5زیرا درکشورهايي که نهادهاي

دولتي کارآمد ،درستکار و مبتني بر شايسته ساالري هستند ،قوانين ومقررات ساده و روشن
دارند ،حاکميت قانون به گونه منصفانه اعمال ميشود ،سياستها و چارچوبهاي قانوني

درتصرف گروههاي ذينفوذ نيست ،جامعه مدني و رسانههاي گروهي صداي مستقلي دارند
که پاسخگويي دولت را ارتقاء ميدهد ،درآمدها ،سرمايهگذاري و رشد افزايش مييابند،

اميد به زندگي طوالنيتر پديدار ميشود ،فضاي مناسب براي ايجاد و افزايش فعاليتهاي
نوآورانه فراهم ميشود و در نهايت مهاجرت و خروج نخبگان از کشور کاهش مييابد.

ناديده گرفتن همه يا حتي يكي از مولفههاي حکمرانی در كشورهاي درحالتوسعه به عنوان
يك عامل دافعه عمل كرده و موجب خروج سرمايه انساني كارآمد(كه از نيازهاي غير قابل

انكار كشورهاي درحال توسعه جهت پر كردن شكاف فناوري با كشورهاي توسعهيافته
است) ميشود .لذا بهبود عملکرد هر کشور در شاخصهاي ششگانه فوقالذکر موجب
1. Mehlum et al (2006); p.1117.
2. Gylfason et al (1999 and 2001).

 .3بهبودی و همکاران()1388؛ ص .129

4. Brunnshweiler (2006); p.2.
5. Van der Ploeg (2011) and Steinberg(2015); p.22.
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بهبود اوضاع سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و مدیریت صحیح منابع طبیعی ميشود که در

نهايت موجب افزايش انگيزه نوآوران و كارآفرينان جهت انجام فعاليتهاي نوآورانه و
پربازده خواهد شد .1لذا ،هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بهبود مدیریت فراوانی منابع

طبیعی از کانال حکمرانی بر مهاجرت نخبگان از كشورهاي برگزیده نفتی و توسعهيافته به
اياالت متحده امریکا طی دوره  1996-2014است .فرضیه مطالعه حاضر این است که بهبود
مدیریت فراوانی منابع طبیعی تأثیر منفی و معنادار بر مهاجرت نخبگان از کشورهای برگزیده

نفتی و توسعهيافته به اياالت متحده امریکا طی دوره  1996-2014دارد .لذا در بخش دوم

مبانی نظری و در بخش سوم پیشینه تحقیق ارائه میشود ،سپس در بخش چهارم به معرفی
الگو ،تشریح متغیرها و دادهها ،پرداخته و در بخش پنجم تخمین الگو و تجزیه و تحلیل

آماری ضرایب ارائه ودر بخش پایانی نتیجهگیری و پیشنهادها بیان میگردد.

 .1مبانی نظری
مهاجرت نخبگان هر چند مسألهای تاريخي بوده و سابقهاي ديرينه داشته است ،اما عمدتاً
از اوايل دههی  1960همچون يک پديده اجتماعي مورد توجه و چاره انديشي قرار گرفته

است .2ادبيات مربوط به پديده مهاجرت نخبگان از کانادا و کشورهاي اتحاديه اروپا ،نخستين

بار در اوايل دهه  1960ميالدي در جهان مطرح و اين پديده به عنوان يک آسيب اجتماعى
از دهه چهل در ايران آغاز شد؛ يعنى زمانى که کشورهاى اروپايى بازسازى خرابيهاى
پس از جنگ را آغاز کردند و در پى فرايند صنعتى شدن با احساس نياز به متخصصين و

نخبگان در اين زمينه به جذب نخبگان و متخصصين از کشورهاى درحالتوسعه پرداختند
و اينگونه بود که مانع ديگرى بر سر راه توسعه اين کشورها پديد آوردند .اين عارضه که
از ديد آسيب شناسان به نوعى استثمارشدگى کشورهاى درحالتوسعه ،توسط کشورهاى

توسعهيافته به شمار ميرود ،به عنوان مخربترين بحران اجتماعى شناخته و تعريف شده
است .البته دامنه اين پديده تنها مربوط به کشورهاي درحال توسعه نيست و برخي کشورهاي
توسعهيافته نيز با اين پديده درگير هستند.3

1. Olawaiye and Azeez (2013); p.101.

 .2خليلي()1380؛ ص .573
 .3جامهبزرگی()1391؛ ص .18
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رويکردهاي نظري که براي توضيح و تبيين پديده مهاجرت نخبگان ارائه شدهاند

عبارتند از ،نظريه جهاني شدن ،نظريه محروميت نسبي ،نظريه مرکز -پيرامون ،نظريه

بازار کار دوگانه ،نظريه شکار نخبگان ،نظريه دافعه و جاذبه که بيشتر به تبيين علل

و عوامل بروز اين پديده پرداختهاند .برخي از اين آرا و نظريهها پيرامون اصل پديده

مهاجرت عرضه شدهاند و نميتوانند در تمامي شرايط ،مسأله مهاجرت نخبگان را توضيح

دهند .اين نظريهها در نهايت قادرند در ترکيب احتمالي با يکديگر براي تبيين مسأله
مهاجرت نخبگان به کار آيند .اما در مجموع تئوري جاذبه و دافعه لي 1به دليل فراگيري

و شمولي كه دارد ميتواند همه نظريات ياد شده را در خود جاي دهد .براساس اين

ديدگاه کارکردگرايي و اثباتگرايي براي تبيين مهاجرت ،آن را يک رويداد ميدانند
که علتهايي در کشور مبدأ و مقصد دارد .از منظر اين ديدگاه جاذبهها در کشور مقصد
و دافعهها در مبدأ موجب بروز چنين پديدهاي است .عالوه بر اين معموالً قدر مطلق اين

عوامل نيست كه خيلي اهميت دارد بلكه اختالفات و فاصله بين هر عامل در كشور مبدأ

با عامل مشابه در كشور مقصد است كه ميتواند شتاب حركت نخبگان را به سوي دنياي
پيشرفته افزايش دهد .از ديدگاه «لي» هيچگاه نميتوان مجموعه دقيق عواملي كه فرد را
مجبور به مهاجرت يا از آن منع ميکند ،احصا نمود؛ اما ميتوان آنهايي كه از اهميت

كمي قابل اندازهگيرياند را مورد شناسايي و توجه
بيشتري برخوردارند و يا به لحاظ ّ
ويژه قرار داد ،زيرا مهاجرت يك امر گزينشي است .بر اساس اين ديدگاه چهار دسته از
عوامل بر مهاجرت و از جمله مهاجرت نخبگان تأثير ميگذارد :الف) عواملي که با حوزه
مبدأ ارتباط دارند ،ب) عواملي که با حوزه مقصد ارتباط دارند ،ج) عوامل شخصي و د)

موانع بازدارنده.2

در مجموع با مطالعه نظريههاي مختلف مهاجرت نخبگان ميتوان نتيجه گرفت مهاجرت

نتيجه تعامل عوامل سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي ،حقوقي ،تاريخي ،فرهنگي و آموزشي است

که به عنوان نيروهاي جاذبه و دافعه عمل ميکنند.

)1. Lee (1996
2. Lee (1996); p. 648.

109

ناگبخن ترجاهم رب ینارمکح لاناک زا یعیبط عبانم یناوارف تیریدم دوبهب ریثأت

مأخذ :اکل و همکاران.1

شکل 1ـ چارچوب نظري عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان
طبق نظريه جاذبه -دافعه

در این میان يکي از عواملي که با حوزه مبدأ ارتباط دارد و بر جريان خروج نخبگان

از کشورهاي درحالتوسعه به کشورهای توسعهیافته ،تأثیر قابل توجهي میگذارد ،مدیریت

منابع طبیعی از کانال حکمرانی است .منابع طبیعی یکی از مهمترین عوامل موثر در توسعه
بازار سرمایه انسانی است .به طوری که فراوانی منابع طبیعی از طریق بهبود آموزش و

بهداشت افراد ،باعث توسعه عرضه سرمایه انسانی متخصص در کشورهای دارای منابع

طبیعی میشود .اما آنچه که مهم به نظر میرسد تقاضای سرمایه انسانی متخصص و نخبگان
علمی در کشورهای یاد شده است .زیرا گلیفاسون ،2اورتگا و همکاران ،3معتقدند منابع
طبیعی فراوان به پایین ماندن سطح تقاضای سرمایه انسانی در کشورهای غنی از منابع یاد
شده در مقایسه با کشورهای فاقد منابع طبیعی منجر میشود .به بیان دیگر ،اکثر کشورهای

در حال توسعه دارای منابع طبیعی غنی ،به دلیل داشتن مزیت نسبی طبیعی در استخراج و
صادرات منابع طبیعی ،بیشتر تالش و منابع خود را معطوف استخراج منابع طبیعی میکند

و از آنجا که استحصال مواد اولیه و خام در مقایسه با کاالهای فرآوری شده ،با سطوح
)1. Akl et al (2006
2. Gylfason (2001).
3. Ortega et al (2005).
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پایین سرمایهگذاری ابتدایی حاصل میشود ،لذا تمایل به سمت استحصال مواد خام و اولیه

بیشتر است .افزون بر این ،از آنجا که تولید مواد اولیه و صنایع مربوط به آن در مقایسه با
صنایع کارخانهای ،نیازمند نیروی انسانی متخصص محدود است ،از اینرو در این کشورها
اهمیت و نقش تقاضای سرمایه انسانی ماهر و باال به طور کلی نادیده گرفته میشود .1که

نهایتا منجر به مهاجرت و خروج تعداد زیادی از نخبگان از کشورهای دارای منابع طبیعی

فراوان به کشورهای توسعهیافته میشود .درحالیکه میتوان با مدیریت صحیح فراوانی منابع
طبیعی از خروج نخبگان علمی جلوگيري بعمل آورد .زیرا ،منابع طبیعی در ذات خود نعمت

خدادادی بوده و برای توسعه کشورها میتواند راهگشا باشد(گلیفاسون و زوئگا 2و گوپتا

و همکاران .)3یکی از مهمترین مجراهای مدیریت صحیح منابع طبیعی فراوان ،نهادهای
حکمرانی است .امروزه کليد توسعه در فراهم ساختن شرايط و نهادهايی است که دولت از
عهده انجام وظايف حاکميتي و پشتيباني خود برآيد و بتواند زمينهساز رشد بازار و هدايت

آن به نفع عامه مردم باشد .بنابراین اگر در يک جامعه ،افراد از حقوق مناسب اجتماعي
برخوردار بوده و انگيزهاي براي ترك كشور به منظور دستيابي به آزاديهاي مدني نداشته

باشند ،ثبات سياسي باالتري حاکم باشد ،همچنین قانونگذاري در زمينه بازار کار ،تعرفه
و کسب و کار و اجراي قوانين کاراتر باشند(دست و پاگيري کمتر قوانين) و به دنبال آن
شرايط الزم براي كسب سود اقتصادي ناشي از فعاليتهاي تحقيق و توسعهاي كه دستاورد

اصلي نخبگان ميباشد فراهم شود ،ساختار قضايي مستقلتر و دفاع از حقوق مالکيت
مؤثرتر باشد و قدرت عمومي و دولتي مورد سوءاستفاده و در خدمت تحقق منافع شخصي

و خصوصي نباشد به همان ميزان انگيزه فعاليت براي نيرويكار به ويژه افراد تحصيلكرده
فراهم خواهد شد و در نهايت از ميزان مهاجرت نخبگان تا حد زيادي كاسته خواهد شد.4

از سوي ديگر حکمراني بد انگيزه براي فعاليتهاي نوآورانه و پربازده اقتصادي را از بين

خواهد برد .بديهي است درگيريهاي جناحي ،نزاعهاي داخلي ،ترور ،کودتا و پديدههاي

مانند آن که مصاديقي از حکمراني نامطلوب(ضعيف) ميباشند ،موجب افزايش ريسک و

نااطميناني در فضاي اقتصادي يک کشور ميگردد و از اين رهگذر بر انگيزه فعاليت سرمايه
 .1بهبودی و همکاران()1388؛ ص . 127

2. Gylfason and Zoega (2006); p. 1098.
3. Gupta et al (2003); p. 685.
4. Steinberg (2015); p. 18.
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انساني کارآمد که جزء الينفک توسعه در هر جامعه محسوب ميشود ،تأثیر بسزايي خواهد
گذاشت (دوکوار و راپوپورت ،1گيلداس .)2بيثباتي سياسي ،فساد ،تبعيض ،عدم وجود

دموکراسي ،وجود قوانين دست و پاگير و عدم حمايت از مبتکران و نخبگان باعث بيميلي

نخبگان در انجام فعاليتهاي تحقيقاتي و با ارزش افزوده باال که در توسعه و رشد اقتصادي

جوامع درحالتوسعه ميتوانند نقش بسزايي داشته باشند ،ميشود(گيلداس ،چاکراپورتي،3
بين و همکاران 4و آگ بوال و آکوپان ،5بنگ و میترا ،6بیدل و همکاران 7و استریک .)8با
توجه به مباحث فوق ،ﺳﺎﻛﺲ و وارﻧر ،9گیلفاسون، 10مهلوم و همکاران ،11وارما و کاپور

12

معتقدند ،علت اصلی نقمت بودن منابع طبیعی در کشورهایی با منابع طبیعی فراوان ضعف

کیفیت و اصول نهادها است .زیرا اگر اصول اساسی حکمرانی و مدیریت مناسب منابع
طبیعی وجود نداشته باشد ،باعث ناهماهنگی بین سیاستهای سمت عرضه و تقاضای سرمایه
انسانی متخصص ،عدم شناخت دقیق از توانمندیهای اقتصادی بالقوه و بالفعل و عدم اتخاذ

تدابیر صحیح ،موجب کاهش تقاضای سرمایه انسانی متخصص و نخبگان علمی میگردد،

که این امر باعث تشدید مهاجرت نخبگان میگردد.

 .2پیشینه تحقیق
استریک 13در مطالعهای عوامل جذب و مهاجرت نخبگان را بررسی کرده و نشان میدهد

بیثباتی سیاسی و فساد در کشورهای درحالتوسعه به عنوان یکی از مهمترین عوامل دافعه،
باعث مهاجرت بسیاری از نیرویکار کارآمد و نخبه کشورهای درحالتوسعه است.

1. Docquier and Rapoport (2003); p. 160.
2. Gildas (2002).
3. Chakraborty (2006); p.297.
4. Beine et al (2008); p.23.
5. 5. Agbola and Acupan (2010); p.392.
6. Bang and Mitra (2011); p.337.
7. Bidwell et al (2014); p.6.
8. Oosterik (2016); p. 20.
9. Sachs and Warner (2001); p.835.
10. Gylfason (2001); p.847.
11. Mehlum et al (2005); p.16-17.
12. Varma and Kapur (2013); p.317.
)13. Oosterik (2016
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دانیل استاینبرگ 1به بررسی رابطه فراوانی منابع طبیعی و مهاجرت نخبگان  113کشور

در دوره زمانی  1910-2009پرداخته و براساس فرضیه نفرین منابع طبیعی به این نتیجه
رسید که نهادهای سیاسی بیثبات و فساد در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان بهواسطه

نابرابری درآمد ،باعث تشدید مهاجرت نخبگان میشود.

اوالوایی و عزیز 2به بررسی نقش حکمرانی خوب بر مهاجرت نخبگان از نیجریه به

اروپا و شمال امریکا پرداختند .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد ،حکومتداری خوب ،اشتغال

مناسب با پاداش خوب ،زیرساختهای خوب و خدمات رفاهی و پایان دادن به تهدید ناامنی

و خشونت حمالت علیه دولت در کاهش مهاجرت نخبگان در نیجریه بسیار اثرگذار است.

بنگ و ميترا 3به بررسي اثر نهاد حکمرانی كشور مبدأ بر سطح مهارت مهاجران در

آمريكا طي دوره زماني  1998-1988پرداختهاند .در اين مطالعه از  15متغير نهادي(كه شامل

ثبات سياسي دولت ،شورشهاي داخلي و خارجي ،كشمكشهاي نژادي ،شاخص عدم فساد،
كيفيت بوروكراسي ،شكل سرمايهگذاري ،4دموكراسي ،شاخص سياست و ...ميباشد) براي
بررسي اثر كيفيت و ثبات نهادها بر سطح مهارت مهاجران و همچنين تعداد مهاجران در

آمريكا استفاده شده است .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد از بين  15متغير نهادي تنها سه

شاخص ثبات سياسي دولت ،شكل سرمايهگذاري و كيفيت بوروكراسي در كشورهاي
مبداء به طور قابل توجهي بر جريان مهاجرت به آمريكا تأثیر دارد و موجب كاهش اين

جريان در طول دوره مورد مطالعه شده است .عالوه بر اين تأثیر متغيرهايي نظير حقوق

مالكيت و شفافيت به طور معناداري موجب كاهش تعداد كل مهاجران و مهاجران داراي
مهارت باال به آمريكا شده است و متغير دموكراسي اثر مهمي بر آن ندارد .البته اين دو

محقق در ادامه بيان ميکنند تأثیر دموكراسي بر تعداد مهاجران به اين دليل مبهم است كه

اين شاخص تا حد زيادي به ساختار اقتصادي و سياستهاي دولت وابسته است .به طور مثال

دو كشور با فضاي دموكراسي يكسان ولي ساختار متفاوت اقتصادي (يكي داراي اقتصاد
باز و ديگري داراي اقتصاد بسته) حجم و تركيب متفاوتي از مهاجرت را تجربه ميكنند.

اين دو محقق در مقالهي ديگري در سال ( )2009به بررسي عوامل موثر بر سطح مهارت
1. Steinberg (2015).
 2. Olawaiye and Azeez (2013).
3. Bang & A. Mitra (2011).
4. Investment profile.
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و همچنين پيشرفت آموزشي مهاجران در آمريكا طي دوره زماني  2000-1988پرداختهاند.
در اين مطالعه از شاخصهايي نظير فساد ،فاصله از كشور مقصد و متوسط سطح آموزش

در كشور مبداء به عنوان عوامل اصلي موثر بر تحصيل مهاجران به آمريكا استفاده شده

است .همچنین ،در اين مطالعه شاخص فساد به عنوان عامل توضيح دهنده كيفيت نهادهاي
حكمراني در كشورهاي مبداء معرفي شده است .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد شاخص

فساد ،فاصله از اياالت متحده امریکا و سطح آموزش کشور مبداء تأثیر مثبت و معناداري
بر تحصيالت مهاجران دارد .به طوري که هر چقد فساد در کشور مبداء بيشتر باشد افراد

به انگيزه تحصيل و پيشرفت علمي راهي اياالت متحده امریکا ميشوند ،بهعبارت ديگر

نهادهاي ضعيف حکمراني در کشورهاي مبداء موجب از دست دادن انگيزه تحصيلي
و دستيابي به پيشرفت علمي و در نهايت باعث خروج نخبگان از کشورهاي فوق الذکر
ميشود .همچنين متغير فاصله نيز تأثیر مثبت بر کيفيت مهاجران دارد به طوريکه مهاجران
از کشورهايي که داراي فاصله زيادي با اياالت متحده هستند هزينه هاي باالي مهاجرت را

فقط به منظور دستيابي به تحصيالت باالتر در امریکا تقبل ميکنند.

دوكوار و سكات 1در مقالهاي با عنوان «فرار مغزها و نابرابري در ملتها» به بررسي

عوامل تعيين كننده فرار مغزها از كشورهاي درحال توسعه به كشورهاي توسعهيافته OECD

در سال  2000پرداختهاند .آنها عوامل تأثیرگذار بر مهاجرت مغزها را در يك تقسيم بندي
كلي به سه بخش تقسيم كردهاند ،كه عبارتند از :اندازه كشور ،سطح توسعه و محيط سياسي-
اجتماعي .در اين مطالعه نرخ مهاجرت نخبگان از دو جزء تشكيل شده است؛ اول متوسط

نرخ مهاجرت كه منعکس كننده درجه بازبودن 2كشور مبداء مي باشد و دوم ،نسبت نيروي
کار ماهر مهاجر به نيروي کار ماهر بومي كه منعكسكننده شكاف تحصيلي 3است .شايان

ذكر است در اين مطالعه محيط اجتماعي -سياسي در كشورهاي مبداء شامل مجموعهاي از
متغيرها نظير ثبات سياسي و عدم شورش داخلي ،اثربخشي دولت ،حقوق مالكيت و تقسيمات
مذهبي ميباشد .نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه محيط اجتماعي -سياسي اثر مهمي

بر درجه باز بودن دارد به طوريكه متوسط نرخ مهاجرت نخبگان در بيثباتي سياسي ،عدم
1. Docquier and Sekkat (2006).
2. Openness.
3. Schooling Gap.
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اثربخشي دولت و عدم حمايت از حقوق مالكيت افزايش يافته است .يافتههاي اين مطالعه

نشان ميدهد شاخصهاي اجتماعي -سياسي مهمترين عامل تعيين كننده مهاجرت نخبگان

در كشورهاي زير صحراي آفريقا ،آسياي شرقي و اقيانوس آرام ميباشد .همچنين نتايج

بيانگر آن كه حدود  5/5درصد از كل مهاجران در كشورهاي  OECDمربوط به منطقه

خاورميانه است كه  3/6درصد از آن را افراد ماهر تشكيل مي دهند.

بين و همكاران 1به بررسي عوامل تعيين كننده مهاجرت نخبگان از  189كشور

درحالتوسعه به كشوهاي  OECDطي دوره زماني  1990-2000پرداختهاند .در اين
مطالعه توليد ناخالص داخلي ،فاصله يا نزديكي به كشورهاي  OECDو رابطه استعماري با

آنها ،شباهت زباني ،قوميت ،فضاي سياسي ـ اجتماعي و اندازه كشور مبداء به عنوان متغير

توضيحي در نظر گرفته شده است .همچنين از دو سري دادههاي حكمراني و آزادي سياسي

براي نشان دادن فضاي سياسي ـ اجتماعي استفاده شده است .از بين شش شاخص حكمراني

شاخصهاي ثبات سياسي و كارايي(اثربخشي) دولت و براي نشان دادن آزادي اقتصادي،
شاخص حقوق مالكيت به كار برده شده است .نتايج اين مطالعه نشان داد عدم حمايت از
حقوق مالكيت و بيثباتي سياسي از عوامل دافعه در كشورهاي درحال توسعه ميباشند كه
مهاجرت نخبگان را تشديد ميكنند .اما نكته قابل توجه اينكه اثربخشي دولت اثر مثبت

بر مهاجرت نخبگان دارد .بهعبارتي هر چقدر اثربخشي دولت بيشتر باشد مهاجرت نخبگان

نيز بيشتر ميشود .در ابتدا اين امر ممكن است غير منطقي به نظر رسد اما اين امر ممكن
است به اين دليل باشد كه هزينههاي مرتبط با مهاجرت(نظير گرفتن گذرنامه) با اثربخشي
بيشتر دولت آسانتر ميباشد .آنچه كه در اين مطالعه حائز اهميت است ،آن كه اندازه كشور

مبداء تأثیر مهم و بيشتري از ساير عوامل تعيين كننده مهاجرت بر مهاجرت نخبگان دارد

به گونهاي كه كشورهاي كوچكتر نرخ مهاجرت باالتري دارند و ساالنه تعداد بسياري از
نيروي كار ماهر خود را از دست ميدهند.

متقی( ،)1394به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر مهاجرت در ایران(با تأکید بر مهاجرت

نخبگان) طی دوره 1980-2010پرداخته ،نتایج این مطالعه نشان داد ،شاخصهای تولید

ناخالص داخلی ،بیکاری و شاخص حکمرانی خوب ،از عوامل اصلی بلندمدت تأثیرگذار بر
1. Beine et al (2006).
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میزان مهاجرت از کشور ایران ،محسوب میشوند.

شاهآبادی و جامهبزرگی( ،)1392به بررسی تأثیر آزادی اقتصادی ،سیاسی و مدنی بر

مهاجرت نخبگان از کشورهای در حال توسعه منتخب به ایاالت متحده امریکا طی دوره

زمانی  1996-2009پرداختهاند .نتایج این مطالعه نشان داد شاخص آزادی اقتصادی و فقدان

آزادی سیاسی و مدنی تأثیر منفی و معناداری بر مهاجرت نخبگان دارد.

شهرام نيا و اسکندري( ،)1388در مطالعهاي به بررسي علل و ريشههاي مهاجرت نخبگان

از ايران ميپردازند .يافتهها و نتايج اين مطالعه بيانگر آن كه مجموعهاي از عوامل علمي-

تحقيقاتي ،اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي که بر ميزان جذب و دفع نيروي كار ماهر
تأثيرگذار هستند ،زمينه مهاجرت نخبگان و متخصصان را از كشورهاي پيراموني از جمله
ايران را به مركز(کشورهاي مبداء) فراهم آورده است .اين مطالعه در راستاي مرتفع شدن و

مديريت مهاجرت نخبگان دو استراتژي حفظ و بازيافت نيروي كار ماهر را پيشنهاد ميکند.

شاهآبادي و همكاران ( ،)1385عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان در ايران را طي دوره

زماني  1359-1382اينگونه معرفي كرده اند؛ نرخ بيكاري ،تفاوت دستمزد ،شكاف شاخص

رفاهي بين ايران و اروپا ،عواملي سياسي -اجتماعي نظير جنگ تحميلي ،حقوق سياسي،

آزاديهاي مدني و فساد .نتايج اين مطالعه نشان داد متغير حقوق سياسي تأثیر مثبت و
معناداري بر مهاجرت نخبگان در ايران دارد و با مشخص و شفاف شدن حقوق و آزاديهاي

سياسي و ايجاد بستر قانوني براي فعاليتهاي سياسي و اجتماعي خروج متخصصان از كشور

كاهش مييابد .متغير آزاديهاي مدني كه دربرگيرنده محدوديتها و جلوگيري از شكلگيري
ّ
تشكلهاي مدني ،مطبوعات ،رسانهها ،انتشار افكار
و مداخله دولت در تصميمات و امور،

و عقايد و ...ميباشد ،بر مهاجرت نخبگان تأثیر مثبت و معناداري دارد .همچنين فساد و

خط قرمز بوروكراسي نيز كه شامل بزرگ شدن دولت ،قوانين و مقررات دست و پاگير،
استخدام و گزينشهاي سليقهاي ،مديريت ناكارآمد و عدم توجه به تخصص و مهارت افراد

ميباشد ،نيز از عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان در ايران است.

فالحي و منوريان( ،)1387در يك تحقيق توصيفي چهار عامل اساسي را در مهاجرت

نخبگان از ايران دخيل ميدانند -1 :علمي ،آموزشي و پژوهشي؛  -2اقتصادي؛  -3فرهنگي
و اجتماعي و  -4سياسي و مديريتي .ماحصل تحقيق فوق بيانگر اين واقعيت است که عوامل

سياسي و مديريتي بيش از عوامل ديگر در گريز نخبگان تأثیر دارد.
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صالحي عمران( ،)1385در مطالعهای توصيفي ،به داليل مهاجرت نخبگان از ديد اعضاي

هیأت علمي پرداخته است .نتايج مطالعه نشان داد احساس وجود تبعيض و نابرابري به عنوان

عامل مهم رانشي در مهاجرت نخبگان علمي به خارج از كشور موثر است .همچنين عواملي

نظير امكانات مادي و رفاهي بهتر براي زندگي ،ارتقای رشد علمي و حرفهاي ،وجود
فرصتهاي بهتر شغلي ،عالقه به زندگي در يك جامعه بدون احساس تبعيض و نهايتاً ارتباط
بهتر تخصص با نيازهاي جامعه خارجي به عنوان عوامل كششي قلمداد شده است.

گرچه مطالعات گستردهای در خصوص عوامل تعیینکننده مهاجرت نخبگان صورت

گرفته است ،اما تاکنون مطالعه تجربی در خصوص تأثیر بهبود فراوانی منابع طبیعی از کانال

حکمرانی بر مهاجرت نخبگان صورت نگرفته است .بنابراین ،هدف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ
اثر بهبود فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی بر مهاجرت نخبگان کشورهای برگزیده

نفتی و توسعهیافته به ایاالت متحده امریکا طی دوره  1996-2014است.

 .3ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺪل و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
در این بخش با الهام از مباحث نظری و مطالعات تجربی دانیل استاینبرگ ( ،)2015اوالوایی
و عزیز ( ،)2013بنگ و میترا ( 2011و  ،)2009دوکوار و سکات ( ،)2006بین و همکارن
( ،)2006متقی ( ،)1394شاهآبادی و جامهبزرگی ( ،)1392شاهآبادی و همکاران ()1385
پیرامون الگوهای اقتصادسنجی مورد استفاده با وارد نمودن شاخص مدیریت فراوانی منابع

طبیعی(اثر متقابل شاخص نهادی حکمرانی و فراوانی منابع طبیعی) و سایر عوامل تعیینکننده
به کنکاش پیرامون عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان طی دوره زمانی  1996-2014میپردازیم.

بر این اساس متغیرهای مورد استفاده در الگوی اقتصادسنجی مورد بررسی به شرح زیر است:
)1

)BRAINit=∫(BRAINi,t-1, MNRit, GDPPit, HCit, WAGEit

به طوریکه  BRAINitبیانگر تعداد مهاجران با مهارت باال (نخبه) از كشورهاي مبدأ به

ایاالت متحده امریکا است که بهعنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است .همچنین ،آمار
مهاجرت نخبگان از مؤسسه تحقیقات اشتغال و بازار کار ( )IAB1استخراج شده است.

1. http: //www.iab.de/.
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در ادامه به توضیح متغیرهای توضیحدهنده پرداخته میشود:

شاخص مدیریت منابع طبیعی( :1)MNRمديريت فراواني منابع طبيعي متغير توضيحي

اصلي اين پژوهش است .براي سنجش مديريت فراواني منابع طبيعي از اثر متقابل شاخصهاي

حکمراني و فراواني منابع طبيعي(حاصلضرب شاخصهای حکمرانی و فراوانی منابع طبیعی)
استفاده شده است .2هدف از تعريف اين شاخص بررسي نقش عوامل نهادي 3در استفاده از

فراواني منابع طبيعي و چگونگي اثرگذاري استفاده از منابع طبیعی بر مهاجرت نخبگان است.
بانک جهاني ،حکمراني خوب را نهادها ،قوانين رسمي و غيررسمي و آداب و رسومي

تعريف ميکند که به وسيله آنها قدرت در جهت مصلحت عمومي در يک کشور اعمال
ميشود .4براساس سندي که از سوي بانک جهاني منتشر شده است ،حکمراني خوب داراي

شش شاخص حق اظهارنظر و پاسخگويي ،شاخص ثبات سياسي ،شاخص اثربخشي دولت،

شاخص كيفيت قوانين و مقررات ،شاخص حاكميت قانون و شاخص كنترل فساد است .بر
اين اساس شش شاخص حکمراني در دامنه اعداد بين  -2/5تا  2/5اندازهگيري ميشوند ،به

طوريکه اعداد بزرگتر نشان دهنده پيامدهاي بهتر نهادهاي حکمراني در هر کشور هستند.
بايد خاطرنشان ساخت براي نشان دادن کيفيت حکمراني از شاخص حکمراني کل که
ميانگيني ساده از شش شاخص ارائه شده توسط بانک جهاني است استفاده شده است.

همچنین از شاخص سهم صادرات سوخت از کل صادرات کاال به عنوان شاخص فراوانی

منابع طبیعی استفاده شده است .مطابق مبانی نظری موجود ،انتظار میرود بهبود این شاخص
تأثیر منفی و معناداری بر مهاجرت نخبگان داشته باشد .منبع دادهها بانک جهانی است.

شكاف رفاهي كشورهاي مبداء و مقصد ( :)GDPP5پژوهشهاي مختلف نشان ميدهد

ارتباط نيرومندي بين مهاجرت افراد تحصيلکرده و سطح توسعه و درآمد سرانه کشور وجود

دارد ،در واقع شکاف بين سطح زندگي و درآمد سرانه کشورهاي توسعهيافته و درحال
توسعه يکي از عوامل مهاجرت افراد تحصيلکرده به کشورهاي پيشرفته است .در اين مطالعه
از نسبت  GDPسرانه برحسب برابري قدرت خريد كشورهاي مبداء به  GDPسرانه بر حسب
1. Management of Natural Resource.
2. Mehlum et al (2006); p.1121.

 .3حق اظهارنظر و پاسخگويي  ،ثبات سياسي ،اثربخشي دولت ،کيفيت قوانين و مقررات ،حاکميت قانون و کنترل فساد.
4. D. Kaufmann et al (2009); p.5.
5. GDP Per Capita.
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برابري قدرت خريد در اياالت متحده آمريكا(كشور مقصد) که توسط بانک جهانی منتشر

شده است ،به منظور نشان دادن شكاف رفاهي كشورهاي مبدأ و مقصد ،استفاده گرديده

است .لذا هر اندازه این شاخص کمتر باشد نمایانگر شکاف رفاهی بیشتر مابین کشور مبدأ

و مقصد میباشد .مطابق نظر دانیل استاینبرگ( ،)2015اوالوایی و عزیز( ،)2013بنگ و
ميترا( ،)2011بين و همكاران( ،)2006دوكوار و سكات( ،)2006متقی( )1394و شاه آبادي

و همكاران( )1385شاخص شکاف رفاهی تأثیر منفي بر مهاجرت نخبگان دارد.

شاخص سرمایه انسانی( :)HCكمبود امكانات آموزشي در كشورهاي درحال توسعه از

جمله عوامل اساسي مهاجرت نخبگان است .در اين مطالعه از متوسط سالهاي آموزش افراد

پانزده سال به باال بهعنوان شاخصي كه هم بيانگر وضعيت نظام آموزشي كشورهاي مورد
بررسي است و هم بيانگر سرمايه انساني ،استفاده شده است .همچنین ،بايد گفت شاخص

فوقالذكر از آمار منتشر شده توسط بارو و لي ،1استخراج شده است .طبق مطالعات بنگ
و ميترا ( )2009و ( )2011انتظار میرود سرمايه انساني بر مهاجرت نخبگان تأثیر مثبت و
معنادار داشته باشد.

شاخص شکاف دستمزد حقیقی ( :)WAGEبدون شک شکاف دستمزد حقیقی یکی

از عوامل موثر اقتصادی بر پدیده فرار مغزها است .متخصصان با برآورد اینکه از چه

تواناییهایی برخوردارند و چه تقاضایی در بازار جهانی برای آنها وجود دارد ،توقع دریافت

سطحی از درآمد را دارند که بتوانند حداقل نیازهای اولیه آنها را برآورد کند و عدم توجه
مسئوالن به این نیاز و عدم درک این واقعیت باعث میشود که آنها به تقاضای جهانی

پاسخ داده و راهی کشورهای توسعهیافته شوند ،تا به آنچه مستحق آنها است ،دسترسی
یابند .طبق مطالعات اوالوایی و عزیز ( )2013و شاهآبادی و همکاران ( )1385انتظار میرود

شاخص شکاف دستمزد حقیقی بر مهاجرت نخبگان تأثیر منفی و معنادار داشته باشد.

شايان ذکر است ،در مطالعه حاضر معادله مهاجرت نخبگان در هفت حالت برآورد میشود

که مبین تأثیر متقابل فراوانی منابع طبیعی با هر یک از اجزای شاخص نهادی حکمرانی است.

با توجه به اینکه معادله اقتصادسنجی بصورت لگاریتمی در نظر گرفته شده است ،لذا

اگر معادله یک را به صورت صریح بیان داریم .معادالت زیر را خواهیم داشت:
)2

LBRAINit=β1+β2LBRAINi,t-1+β3LMNRit(NAT*VO)+β4LGDPPit
1. R. Barro & J. Lee (2014).
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+ β5LHCit+β6LWAGEit+μit+εit

)3

LBRAINit=β1+β2LBRAINi,t-1+β3LMNRit(NAT*PS)+β4LGDPPit
+ β5LHCit+β6LWAGEit+μit+εit

)4

LBRAINit=β1+β2LBRAINi,t-1+β3LMNRit(NAT*GE)+β4LGDPPit
+ β5LHCit+β6LWAGEit+μit+εit

)5

LBRAINit=β1+β2LBRAINi,t-1+β3LMNRit(NAT*RQ)+β4LGDPPit
+ β5LHCit+β6LWAGEit+μit+εit

)6

LBRAINit=β1+β2LBRAINi,t-1+β3LMNRit(NAT*RL)+β4LGDPPit
+ β5LHCit+β6LWAGEit+μit+εit

)7

LBRAINit=β1+β2LBRAINi,t-1+β3LMNRit(NAT*CC)+β4LGDPPit
+ β5LHCit+β6LWAGEit+μit+εit

)8

LBRAINit=β1+β2LBRAINi,t-1+β3LMNRit(NAT*GGI)+β4LGDPPit
+ β5LHCit+β6LWAGEit+μit+εit

براساس معادالت باال μit ،ويژگيهاي خاص هر کشور در نمونههاي مورد بررسي را

نشان میدهد .به بیان سادهتر μit ،ضرايب مربوط به متغيرهاي مجازي مقاطع و کشورها است

که در صورت چشمپوشي از آنها ،در جمالت خطا و پسماندها ( )εitخود را نشان خواهد

داد.

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

شاخص مدیریت فراوانی منابع طبیعی بر مهاجرت نخبگان کشورهای برگزیده نفتی 1و
توسعهیافته 2از نرمافزارهای  STATA 12و تکنیکهای اقتصادسنجی که مقاطع و دورههای

 .1الجزایر ،بحرین ،اکوادور ،مصر ،ایران ،اردن ،کویت ،لیبی ،نیجریه ،عمان ،قطر ،عربستان ،سوریه ،امارات ،ونزوئال
و یمن.
 .2استرالیا ،اتریش ،کانادا ،شیلی ،جمهوري چک ،دانمارك ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،ژاپن ،مکزیک ،نروژ ،ترکیه و
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زمانی را با همدیگر ترکیب میکند ،بهره گرفته شده است .در این مطالعه از برآوردگر
پویای روش گشتاورهای تعمیمیافته ( 1)GMMکه توسط بلوندل و باند 2پیشنهاد شده است،

به کار گرفته شده است .روش گشتاور تعمیمیافته یکی از روشهای تخمین مناسب در

دادههای تابلویی بوده به طوری که این روش اثرات تعدیل پویای متغیر وابسته را در نظر
میگیرد .به کار بردن روش  GMMدادههای تابلویی پویا مزیتهایی همانند لحاظ نمودن
ناهمسانی فردی و اطالعات بیشتر ،حذف تورشهای موجود در رگرسیونهای مقطعی دارد
که نتیجه آن تخمینهای دقیقتر ،با کارایی باالتر و هم خطی کمتر در  GMMخواهد بود.
به طور کلی روش  GMMپویا حداقل به سه دلیل نسبت به روشهای دیگر مناسبتر است.

در این روش میتوان متغیرهای درونزا را نیز استفاده کرد .یکی از راههای کنترل درونزایی
متغیرها ،استفاده از متغیر ابزاری است .یک ابزار زمانی قدرت الزم را خواهد داشت که با
متغیر مورد بررسی همبستگی باالیی داشته باشد ،درحالیکه با اجزای خطا همبستگی نداشته

باشد .به هر حال پیدا کردن چنین ابزاری بسیار مشکل است .یکی از مزیتهای روش
 GMMاین است که اجازه میدهد از وقفه این متغیرها به عنوان ابزارهای مناسبی جهت
کنترل درونزایی استفاده شود .دومین مزیت این روش این که میتوان پویاییهای موجود در

متغیر مورد بررسی را در مدل لحاظ کرد و سومین مزیت این که این روش در همه دادههای
سری زمانی ،مقطعی و پانلی قابل استفاده است .در این پژوهش برآوردگر دومرحلهای

سیستم  GMMاستفاده میشود.3

 .4تخمین و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
قبل از تخمين تابع مهاجرت نخبگان بيان چند نکته برای تأکيد بيشتر ضروری است.

نخست آنکه تخمين حاالت مختلف در دو گروه  16کشور برگزیده نفتی و  14کشور

توسعهيافته صورت پذيرفته است .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺸـﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘـﯽ ﺑـﺮ این اساس است

که نسبت سهم صادرات سوخت به کل صادرات هر کشور کمتر از  40درصد نباشد.
انگلستان.

1. DPD/System-GMM (Generalized Moment of Method).
2. Blundell and Bond (1998).
3. Baltagi (2008); p.262 and Hsiao (2003); p.99-107.
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همچنین گروه کشورهای توسعهیافته به عنوان یک گروه کنترل مناسب با منابع طبیعی و
عملکرد خوب برگزیده شدهاند تا امکان مقایسه یافتههای بین دو گروه فراهم شود .دوم

آنکه نتايج محاسبات آزمون  Fليمر بيانگر آن است که با بيش از  99درصد اطمينان

در همه الگوها رويکرد دادههای تابلویی برگزيده میشود و فرضيه صفر مبني بر عرض
از مبدأ مشترک براي تمام کشورها در هر دو گروه مورد بررسي رد شده و ناهمگني

عرض از مبدأ و همگني شيب متغيرها در بين کشورها پذيرفته ميشود .سوم ،با توجه

به آنکه نهادها و ويژگيهاي حکمراني هر کشور (شامل پاسخگویی ،ثبات سیاسی،
اثربخشیدولت ،کیفیت قوانین و مقررات ،حاکمیت قانون ،کنترل فساد) در بين مقاطع

و کشورهاي مورد بررسي متفاوت و در زمره مشخصههاي منحصر بهفرد هر کشور به
شمار ميرود .همچنين ،از سوي ديگر ،نمونه انتخابشده از بين کل کشورهاي جهان از

غناي کافي برخوردار است .بنابراين ،در اين پژوهش رويکرد اثرات ثابت 1و شناسايي

ناهمگنيهاي بين کشوري هنگام برآورد الگوها مطلوبتر به نظر ميرسد .همچنين ،الزم
به یادآوری است آزمون هاسمن به منظور تعيين روش اثرات ثابت و اثر تصادفي هنگام

برآورد الگوها استفاده شده است.

به منظور بررسی ایستا بودن متغیرها در طول زمان از آزمون ايم ،پسران و شين )IPS(2و

آزمون فيشر با استفاده از روش ديكي -فولر تعميم يافته )ADF-Fisher(3که توسط ماداال و

وو 4و چوی 5ارئه شده ،استفاده گردیده است .وقفههاي بهينه در اين آزمونها با معيار شوارتز

6

تعيين شده است .مطابق با نتایج جدول ( ،)1برای هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه
متغیرهای مدیریت فراوانی منابع طبیعی ،سرمایه انسانی و شکاف دستمزد حقیقی در سطح

مانا میباشند و متغیرهای مهاجرت نخبگان و شکاف رفاهی و در سطح نامانا هستند که كه
با يك بار تفاضلگيري مانا شدهاند.

1. Fixed Effects
2. Im, Pesaran and Shin.
3. Fisher Test with using an augmented Dickey-Fuller test.
4. G. Maddala and S. Wu (1999).
5. I. Choi (2001).
6. Schwartz
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جدول 1ـ نتايج برآورد ريشه واحد الگوي کشورهاي برگزيده نفتی و توسعهيافته
در دوره 1996-20114
کشورهاي توسعهیافته

متغيرها

آزمون ايم،

آزمون ديکي-

کشورهاي برگزیده نفتی
آزمون ايم،

آزمون ديکي-

پسران و شين

فولر تعميميافته

پسران و شين

فولر تعميميافته

مهاجرت نخبگان
()BRAIN

)I(1

-2/77
[]0/002

-2/57
[]0/005

-6/51
[]0/000

-6/66
[]0/000

مديريت فراواني منابع طبيعي از کانال
حق اظهارنظر و پاسخگويي
()NAT * VO

)I(0

-1/82
[]0/033

-1/88
[]0/029

-3/00
[]0/001

-2/93
[]0/001

مديريت فراواني منابع طبيعي از کانال
ثبات سياسي ()NAT * PS

)I(0

-2/47
[]0/006

-2/52
[]0/011

-1/39
[]0/030

-1/35
[]0/042

مديريت فراواني منابع طبيعي از کانال
اثربخشي دولت ()NAT * GE

)I(0

-1/70
[]0/044

-1/77
[]0/037

-2/32
[]0/010

-2/39
[]0/008

مديريت فراواني منابع طبيعي از کانال
کيفيت قوانين و مقررات ()NAT * RQ

)I(0

-1/99
[]0/023

-1/95
[]0/025

-1/97
[]0/024

-2/10
[]0/017

مديريت فراواني منابع طبيعي از کانال
حاکميت قانون ()NAT * RL

)I(0

-1/76
[]0/038

-1/79
[]0/036

-2/42
[]0/007

-2/52
[]0/005

مديريت فراواني منابع طبيعي از کانال
کنترل فساد ()NAT * CC

)I(0

-1/87
[]0/030

-1/98
[]0/023

-1/87
[]0/030

-1/98
[]0/023

مديريت فراواني منابع طبيعي از کانال
شاخص کل حکمراني
()NAT * GGI

)I(0

-1/95
[]0/025

-2/00
[]0/022

-1/85
[]0/032

-1/97
[]0/024

لگاریتم شاخص شکاف رفاهي
()LGDPPit

)I(1

-4/72
[]0/000

-4/96
[]0/000

-6/67
[]0/000

-6/46
[]0/000

لگاريتم سرمايه انساني
()LHCit

)I(0

-3/26
[]0/000

-3/72
[]0/000

-1/67
[]0/047

-1/60
[]0/054

لگاريتم شکاف دستمزد حقيقی
()LWAGEit

)I(0

-3/22
[]0/000

-3/13
[]0/000

-3/34
[]0/000

-3/50
[]0/000

مهاجرت نخبگان (با وقفه)

)I(0

-1/82
[]0/033

-1/87
[]0/030

-2/15
[]0/015

-2/26
[]0/011

منبع :يافتههاي پژوهش.
*داخل کروشه احتمال ([)]Probرا نشان ميدهد.
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در مرحله بعد انجام آزمونهاي همجمعي براي پرهيز از وقوع رگرسيون کاذب و نيز

تعيين رابطهاي بلندمدت بين متغيرها ،ضروري است .با توجه به اینکه برخی متغیرهای الگو

با یک مرتبه تفاضلگیری مانا شدهاند ،از روش همجمعي کائو استفاده ميشود .با توجه به

نتايج آزمون کائو ،ميتوان گفت با وجود اينکه برخی از متغيرها در سطح ) I(1مانا هستند

ولي در سطح صفر همانباشته بوده و رگرسيونهاي مذکور کاذب نيستند.1
جدول 2ـ آزمون هم انباشتگي کائو
براي گروه کشورهاي برگزيده نفتي و توسعهيافته
مدل 1

مدل 2

مدل 3

مدل 4

مدل 5

مدل 6

مدل 7

کشورهای
برگزيده نفتی

kao
][Prob

-3/67 -5/30 -3/57 -3/53 -3/72 -2/71 -3/10
[]0/000[ ]0/000[ ]0/000[ ]0/000[ ]0/000[ ]0/003[ ]0/001

کشورهای
توسعهیافته

kao
][Prob

-1/57 -1/83 -1/84 -1/91 -1/82 -1/82 -1/86
[]0/057[ ]0/033[ ]0/032[ ]0/028[ ]0/034[ ]0/042[ ]0/031

مأخذ :يافتههاي پژوهش.
*اعداد داخل کروشه احتمال ([)]Probرا نشان ميدهد..

پس از اينكه ايستايي متغيرها در طول زمان بررسي شد ،نخستين گام در روش دادههای

تابلویی اين است که همگني يا ناهمگني نمونه مورد بررسي و محدوديتهاي وارد شده
در الگو به لحاظ عرض از مبدأهاي مشترک و يا متفاوت مشخص شود .بهعبارت ديگر،

نخست بايد مشخص گردد رابطه رگرسيوني در نمونه مورد بررسي داراي عرض از مبدأهاي
ناهمگن و شيب همگن است (لزوم استفاده از مدل دادههاي پنل) يا اينکه فرضيه عرض از
مبدأهاي مشترك و شيب مشترك در بين مقاطع (لزوم استفاده از الگوی دادههاي تلفيقي)

پذيرفته ميشود .براي آزمون معنادار بودن روش دادههاي پنل از آماره آزمون  Fليمر

2

استفاده شده است .آماره  Fنيز بهصورت رابطه ذيل محاسبهميشود:
)9

1. W. H. Green (2012).
2. 1. Limer.
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)10
در آزمون باال  R2Rضريب تعيين حاصل از الگوی مقيد (روش حداقل مربعات معمولي)

و  R2URضريب تعيين حاصل از مدل نامقيد (روش دادههای تابلویی) است .در رابطه مذکور،
 Nتعداد کل کشورها T ،تعداد مشاهدات زماني و  Kتعداد پارامترهاي مورد برآورد است.
با توجه به نتایج جدول ( )3مقادير  Fمحاسبه شده براي کشورهاي مورد مطالعه ،دادههای

تابلویی بودن دادههاي آماري در تمام حاالت پذيرفته ميشود .بنابراين ،در الگوی برآوردي
بايستي عرض از مبدأهاي متفاوت براي کشورهاي مختلف ناهمگني ميان گروهي را در نظر

گرفت.

جدول 3ـ نتايج آزمون FLimer
مدل1

مدل2

مدل3

مدل4

مدل5

مدل6

مدل7

کشورهای
برگزيده نفتی

F-Statistic
][Prob

2/67
2/59
2/67
2/69
2/63
2/75
2/78
[]0/001[ ]0/002[ ]0/001[ ]0/001[ ]0/002[ ]0/001[ ]0/001

کشورهای
توسعهیافته

F-Statistic
][Prob

2/77
2/80
2/77
2/47
2/73
2/95
2/48
[]0/001[ ]0/001[ ]0/000[ ]0/002[ ]0/000[ ]0/000[ ]0/000

مأخذ :يافتههاي پژوهش.
*اعداد داخل کروشه احتمال ([)]Probرا نشان ميدهد.

پس از تعيين استفاده از روش دادههاي تابلويي ،بايد يکي از روشهاي اثرات ثابت

1

و يا اثرات تصادفي 2براي برآورد الگو مشخص شود .اين کار با استفاده از آزمون هاسمن
صورت ميگردد .در آزمون هاسمن ،فرضيهي صفر آن مبتني بر اثر تصادفي بودن دادههاي

آماري در الگو است .چنانچه فرضيه ي صفر رد شود فرضيهي مقابل آن مبني بر اثر ثابت
بودن دادههاي آماري مورد پذيرش قرار ميگيرد .نتايج آزمون هاسمن در جدول ( )4بيانگر

آن است که در تمام الگوهای برآورد شده ،دادههاي آماري آن با سطح اطمينان بيشتر از 95
درصد ،از اثر ثابت برخوردارند.

1. Fixed Effect.
2. Random Effect.
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جدول 4ـ نتايج آزمون هاسمن
1

2

3

4

5

6

7

کشورهای
برگزيده نفتی

Hausman
Test
][Prob

36/16 36/63 36/14 31/56 35/06 38/45 31/48
[]0/000[ ]0/000[ ]0/000[ ]0/000[ ]0/000[ ]0/000[ ]0/000

کشورهای
توسعهیافته

Hausman
Test
][Prob

22/48 21/92 22/56 22/72 22/17 23/13 23/37
[]0/000[ ]0/000[ ]0/000[ ]0/000[ ]0/000[ ]0/000[ ]0/000

مأخذ :يافتههاي پژوهش.
*اعداد داخل کروشه احتمال ([)]Probرا نشان ميدهد.

در ادامه به منظور تبيين دقيقتر ،به تجزیه و تحلیل ضرايب متغيرهاي تخميني موردمطالعه

پرداخته میشود:

مطابق نتایج جدول ( )5و ( )6ضریب تخمینی متغیر مدیریت فراوانی منابع طبیعی در تمام

الگوهای کشورهاي برگزیده نفتی و توسعهیافته منفی و معنادار است .که بیانگر تأثیر منفی

مدیریت فراوانی منابع طبیعی بر مهاجرت نخبگان از کشورهاي برگزیده نفتی و توسعهیافته
است .این نتایج مطابق با مبانی نظری و مطالعات تجربی دانیل استاینبرگ ( ،)2015اوالوایی

و عزیز ( ،)2013بنگ و میترا (2011و  ،)2009دوکوار و سکات ( ،)2006بین و همکاران
( ،)2006متقی ( )1394و شاهآبادی و همکاران ( )1385است .بنابراين ،اگر در يک جامعه،
شهروندان از قدرت و ابزار بيشتري براي اعتراض و اظهار نظر نسبت به اقدامات دولتمردان
برخودار باشند ،ثبات سياسي باالتري حاکم باشد ،قانونگذاري در زمينه بازار کار ،تعرفه

و کسب و کار و اجراي قوانين کاراتر باشند (دستوپاگيري کمتر قوانين) ،ساختار قضايي
مستقلتر و دفاع از حقوق مالکيت مؤثرتر باشد و در نهايت اراده و عزم ملي و سياسي براي
مقابله با فساد باالتر باشد ،ميتوانند از فراواني منابع طبيعي بهتر استفاده کنند ،سرمايهگذاري

و رشد اقتصادي افزايش یافته ،اميد به زندگي طوالنيتر پديدار ميشود ،فضاي مناسب براي

ايجاد و افزايش فعاليتهاي نوآورانه فراهم ميشود و در نهايت مهاجرت و خروج نخبگان
از کشور کاهش مييابد.

ضریب تخمینی شاخص شکاف رفاهی کشورهای مبدأ و مقصد در تمام حاالت در

هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه منفی و معنادار است .این موضوع نشان میدهد با
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بهبود و ارتقاء شرایط اقتصادی کشورهای مبدأ ،شکاف رفاهی کشورهای مبدأ و مقصد

کاهش خواهد یافت و در پی آن مهاجرت نخبگان نیز کاهش مییابد .این نتایج با یافتههای
مطالعات دانیل استاینبرگ ( ،)2015اوالوایی و عزیز ( ،)2013بین و همکاران ( ،)2006متقی

( )1394و شاهآبادی و همکاران ( )1385مطابقت دارد.

ضریب تخمینی متغیر سرمایه انسانی در تمام حاالت در کشورهای برگزیده نفتی و

توسعهیافته بهترتیب مثبت و بیمعنا و مثبت و معنادار بوده و با یافتههای مطالعات تجربی
بنگ و میترا ( 2010و  )2009همسو است .بهعبارت دیگر ،کشورهایی که سرمایه انسانی

بیشتری تولید میکنند ،مهاجرت نخبگان بیشتری نیز دارند .دسترسی به منابع انسانی
ماهر ،شرط اساسی توسعه هر کشور است ،اما صرف آموزش این افراد کافی نبوده و

استفاده و بهکارگیری مفید و مؤثر آنها نیز ضرورت دارد .بنابراین ،در کشورهایی که
سیستم آموزشی قویای دارند اما به استفاده مناسب و شایسته از سرمایه انسانی توجه کافی

نمیکنند ،مهاجرت نخبگان بیشتر است.

ضریب تخمینی متغیر شکاف دستمزد حقیقی در تمام حاالت در دو گروه کشورهای

برگزیده نفتی و توسعهیافته منفی و معنادار است که با یافتههای مطالعات اوالوایی و عزیز

( )2013و شاهآبادی و همکاران ( )1385مطابقت دارد .بهعبارت بهتر ،هرگاه شکاف دستمزد
حقیقی کشورهای مبدأ با کشور مقصد افزایش یافته ،مهاجرت نخبگان از کشور کاهش

یافته است .نکته قابل توجه در تفسیر ضریب متغییر فوقالذکر این است که تغییرات حقیقی
دستمزد تأثیر منفی بر فرار نخبگان داشته و بنابراین ،در تغییرات سطح حقوق و دستمزد که

دولت برای نیرویکار بهصورت ساالنه اعمال میکند ،باید تورم سال آتی لحاظ شود و
مازاد بر تورم تغییرات الزم در دستمزد صورت پذیرد و تنها به تغییرات اسمی سطح حقوق

و دستمزد سالیانه اکتفا نشود.

همچنین ،ضریب تخمینی متغیر وابسته با وقفه در تمام حاالت مثبت و معنادار بوده و

نشان میدهد سطح مهاجرت نخبگان هر دوره از میزان مهاجرت نخبگان دوره قبل تأثیر

مثبت و معنادار میپذیرد.
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جدول5ـ نتايج برآورد الگوی کشورهاي برگزيده نفتی
متغير وابسته :لگاريتم مهاجرت نخبگان
1

2

3

4

5

6

7

متغيرهاي توضيحي

-1/064
[]0/000

-1/101
[]0/000

-1/092
[]0/000

-1/076
[]0/000

-1/076
[]0/000

-1/057
[]0/000

-1/111
[]0/000

-

-

-

-

-

-

مديريت فراواني منابع طبيعي از کانال ثبات
سياسي ()NAT * PS

-

-0/034
[]000/0

-

-

-

-

-

مديريت فراواني منابع طبيعي از کانال
اثربخشي دولت ()NAT * GE

-

-

-0/057
[]000/0

-

-

-

-

مديريت فراواني منابع طبيعي از کانال کيفيت
قوانين و مقررات ()NAT * RQ

-

-

-

-0/044
[]009/0

-

-

-

مديريت فراواني منابع طبيعي از کانال
حاکميت قانون ()NAT * RL

-

-

-

-

033/0
[]045/0

-

-

مديريت فراواني منابع طبيعي از کانال کنترل
فساد ()NAT * CC

-

-

-

-

-

-0/047
[]0/010

-

مديريت فراواني منابع طبيعي از کانال
شاخص کل حکمراني ()NAT * GGI

-

-

-

-

-

-

0/050
[]002/0

متغير وابسته با وقفه
()LBRAINit

0/601
[]0/000

0/590
[]0/000

0/610
[]000/0

0/598
[]0/000

0/587
[]0/000

0/603
[]0/000

0/594
[]0/000

لگاریتم شاخص شکاف رفاهي
()LGDPPit

-0/062
[]0/045

-0/075
[]0/034

-0/050
[]0/026

-0/064
[]0/056

-0/062
[]0/028

-0/063
[]0/042

-0/059
[]0/010

لگاريتم سرمايه انساني
()LHCit

0/022
[]0/461

0/041
[]0/381

0/139
[]0/399

0/021
[]0/496

0/054
[]0/310

0/025
[]0/439

0/061
[]0/269

لگاريتم شکاف دستمزد حقيقی
()LWAGEit

-0/103
[]0/022

-0/110
[]0/019

-0/097
[]0/065

-0/104
[]0/017

-0/012
[]0/016

-0/116
[]0/011

-0/017
[]0/044

آزمون سارگان

10/095
[]1/000

10/621
[]1/000

10/937
[]1/000

10/430
[]1/000

12/990
[]1/000

9/778
[]1/000

12/874
[]1/000

Number of observations

288

288

288

288

288

288

288

No. Country

16

16

16

16

16

16

16

عرض از مبدا
C

مديريت فراواني منابع طبيعي از کانال حق -0/047
[]008/0
اظهارنظر و پاسخگويي ()NAT * VO

test sargan

منبع :يافتههاي پژوهش
* اعداد داخل کروشه احتمال ([ )]Probرا نشان ميدهد.

128

پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،83تابستان 1396

جدول6ـ نتايج برآورد الگوی کشورهاي توسعهيافته
متغير وابسته :لگاريتم مهاجرت نخبگان
متغيرهاي توضيحي
عرض از مبدا

C

1

2

3

4

5

6

7

-1/223

-1/225

-1/169

-1/228

-1/224

-1/241

-1/248

[]0/000

مديريت فراواني منابع طبيعي از کانال حق -0/009
اظهارنظر و پاسخگويي ()NAT * VO

مديريت فراواني منابع طبيعي از کانال ثبات

سياسي ()NAT * PS

مديريت فراواني منابع طبيعي از کانال
اثربخشي دولت ()NAT * GE

مديريت فراواني منابع طبيعي از کانال کيفيت

قوانين و مقررات ()NAT * RQ

مديريت فراواني منابع طبيعي از کانال

حاکميت قانون ()NAT * RL

مديريت فراواني منابع طبيعي از کانال کنترل

فساد ()NAT * CC

مديريت فراواني منابع طبيعي از کانال

شاخص کل حکمراني ()NAT * GGI

[]011/0
-

[]0/000

[]0/000

[]0/000

[]0/000

[]0/000

[]0/000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-0/007

[]033/0

-0/009

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

متغير وابسته با وقفه
()LBRAINit

0/464

لگاریتم شاخص شکاف رفاهي
()LGDPPit

-0/065

لگاريتم سرمايه انساني
()LHCit

0/174

لگاريتم شکاف دستمزد حقيقی
()LWAGEit

[]0/019

-0/082

[]0/000
[]0/001
[]0/023

0/462

[]0/000
-0/066

[]0/001
0/173

[]0/027
-0/082

[]0/016

0/489

[]000/0
-0/064

[]0/001
0/171

[]0/022
-0/074

[]0/035

0/461

[]0/000
-0/064

[]0/001
0/175

[]0/025
-0/084

[]0/017
6/029

-0/009

[]009/0

0/465

[]0/000
-0/064

[]0/001
0/178

[]0/023
-0/085

[]0/016
5/963

-0/008

[]0/017
0/455

[]0/000
-0/065

[]0/001
0/174

[]0/025
-0/084

[]0/016
6/000

-0/008

[]021/0
0/451

[]0/000
-0/065

[]0/001
0/175

[]0/025
-0/084

[]0/016

آزمون سارگان

[]1/000

5/914

[]1/000

[]1/000

[]1/000

[]1/000

[]1/000

Number of observations

252

252

252

252

252

252

252

No. Country

14

14

14

14

14

14

14

منبع :يافتههاي پژوهش.
* اعداد داخل کروشه احتمال ([ )]Probرا نشان ميدهد.

5/657

-0/009

[]006/0

[]1/000

test sargan

5/872

[]002/0

6/003
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در تخمين مدل ،براي بررسي اعتبار ماتريس ابزارها از آزمون سارگان استفاده شده

است .در اين آزمون ،فرضيه صفر حاکي از عدمهمبستگي ابزارها با اجزاي اخالل است.
مقدار احتمال آماره آزمون سارگان زماني كه مدل با دادههاي کشورهای برگزیده نفتی و

توسعهیافته تخمين زده شده ،برابر  1/000است و چنین نتيجه گرفته میشودکه فرضيه صفر

مبني بر عدمهمبستگي ابزارها با اجزاي اخالل را نميتوان رد کرد .بنابراين ،ميتوان گفت
ابزارهاي مورد استفاده براي تخمين مدل در کشورهای برگزیده نفتی و توسعهیافته از اعتبار

الزم برخوردار است.

جمعبندی و مالحظات
نخبگان و نوآوران عامل مؤثری در توسعه اقتصادی ،پرکردن شکاف فناوری و حرکت از
اقتصاد منابعمحور به سمت اقتصاد دانشبنیان کشورهای در حال توسعه محسوب میشوند

و مهاجرت ایشان بهعنوان یک نقص در تشکیل سرمایه انسانی ،بر رشد اقتصادی تأثیر
معکوس دارد .بنابراین ،کشورها همواره میکوشند با افزایش جاذبه و کاهش دافعه از یک

سو موجب جذب نخبگان از سایر کشورها شده و از سوی دیگر مانع مهاجرت نخبگان خود

شوند .بهخاطر خالء موجود در مطالعات قبلی که تاکنون به بررسی تأثیر مدیریت فراوانی
منابع طبیعی از کانال حکمرانی خوب بر مهاجرت نخبگان نپرداختهاند در این مطالعه سعی

شده تأثیر مدیریت فراوانی منابع طبیعی بر مهاجرت نخبگان از کشورهای برگزیده نفتی و
توسعهیافته بررسی شود .براساس يافتههاي مطالعه ،میتوان چنین گفت که بهبود مدیریت

فراوانی منابع طبیعی نقش بسیار مهمی در کاهش مهاجرت نخبگان دارد؛ بهعبارت بهتر ،اگر
در کشورهای برگزیده نفتی و توسعهیافته که منابع طبیعی فراوان دارند ،وﯾﮋﮔﯽهای خاص

نهادی و سیاسی باکیفیتتری وجود داشته باشد ،انگيزه نوآوران و كارآفرينان برای انجام
فعاليتهاي نوآورانه و پربازده بیشتر شده و درنهایت ،باعث کاهش مهاجرت نخبگان
میشود .عالوه بر این ،نتایج تحقیق نشان داد شاخص شکاف رفاهی و شکاف دستمزد

حقیقی کشورهای مبدأ و مقصد اثر منفی و معناداری بر مهاجرت نخبگان در کشورهای
مورد مطالعه داشته و همچنین ،سرمایه انسانی اثر مثبتی بر مهاجرت نخبگان دارد .با توجه

به نتایج حاصل از این پژوهش ،برای ارتقای شاخصهای حکمرانی و بهبود مدیریت منابع
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طبیعی کشورهای مورد مطالعه ،پیشنهادهای ذیل مطرح میشود ،تا از این طریق از خروج
نخبگان جلوگیری شده و مسیر دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی

در این کشورها هموارتر شود:
●

●برای کاهش مهاجرت نخبگان در کشورهاي برگزیده نفتی که سرشار از منابع
طبیعی هستند ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد همواره بر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال
بهبود فضاي نهادي و حکمراني با تأکيد بر مؤلفههاي ششگانه حکمراني ـ شفافيت

و پاسخگويي ،ثبات سياسي و عدم خشونت ،اثربخشي دولت ،کيفيت تنظيمگري
مقررات ،تأمين قضايي و مبارزه با فساد ـ خود تأکید و تمرکز کنند تا بتوانند از اثرات

مثبت این منابع بهرهمند شوند.

●

●دولت میتواند با مدیریت صحیح منابع طبیعی ،بهجای صادرات مواد اولیه و خام،
تولید و صادرات محصوالت با ارزش افزوده بیشتر خود را افزایش دهد و از طریق

بهکارگیری و استخدام سرمایه انسانی کارآمد و نخبگان در این زمینه از خروج
تعداد زیادی از نخبگان علمی جلوگیری کند.

●

●دولت با سیاستهای سنجیده ،شرایط الزم برای هزینه کردن درآمدهای ارزی
حاصل از صادرات منابع طبیعی برای گسترش بازار سرمایه انسانی ،فراهمساختن

امکانات پژوهشي ،تقويت زيرساختهاي علمي ،ارائه تسهيالت ويژه به نخبگان

و نوآوران و ...را به گونهای فراهم کند تا از این طریق ،بستر مناسب برای کاهش
مهاجرت نخبگان در کشورهای فوقالذکر فراهم شود.

●

●با احترام به حقوق مالکیت ،تدوين و اجراي قوانين مناسب جهت حمايت از حقوق
پژوهشگران ،اتخاذ سیاستهایی جهت جلوگیری از رشوهخواری و رانتجویی

افراد ذینفوذ ،تضمین قراردادها ،ایجاد محیط آرام و مناسب برای حفظ و نگهداری

نخبگان با ایجاد ثبات سیاسی باالتر ،افزایش درآمدهای حقیقی افراد حقوقبگیر

بهویژه نخبگان و افزایش قدرت خرید آنها و ...انگیزه الزم برای متخصصان،
محققان و مخترعان فراهم شود.

●

●کشورهای برگزیده نفتی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی را در قالب
اقتصاد دانشبنیان و گسترش بازار عوامل جدید تولید ــ بهویژه سرمایه انسانی ــ و در

هماهنگی کامل با سیاستهای سمت عرضه و تقاضا ،به اقتصاد ملی تزریق کنند ،تا
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ضمن پیشگیری از ابتالی اقتصاد به بیماری هلندی ،امکان دسترسی به منابع مالی از
کانال افزایش درآمدهای دولت برای توسعه بازار سرمایه انسانی به وجود آید.

●

●افزایش تقاضای سرمایه انسانی در کشورها با ایجاد مشاغل و مؤسسات اقتصادی
مبتنی بر دانش و فناوری پیشرفته ،تقویت نوآوری و توان رقابتپذیری از طریق

بهروزرسانی برنامهها و سیاستهای حوزه نوآوری و تولید و ارتقای فعالیتهای
صنعتی که قابلیت رقابتپذیری و صادراتگرایی دارند.
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