فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،67تابستان 153-181 ،1392

تأثير آزادي اقتصادي بر مهاجرت نخبگان

از کشورهاي منتخب  G77به اياالت متحده آمريکا
دکتر ابوالفضل شاهآبادي
دریافت91/8/9 :

*

آمنه جامه بزرگي

**

پذیرش91/10/24 :

سرمايه انساني  /مهاجرت نخبگان  /آزادي اقتصادي  /توسعه انساني

چکيده
نيروي انساني متخصص و با انگيزه ،مهمترين عامل توسعه محسوب ميشود و پيشرفت و

ترقي كشورها در گرو جذب ،پرورش ،نگهداري و بهرهبرداري صحيح از نخبگان و منابع
انساني فرهيخته است .اگرچه عوامل متعددي در مهاجرت نخبگان تأثير دارند ،اما بسته
بودن اقتصاد و عدم وجود آزادي اقتصادي در كشورهاي درحالتوسعه تأثير قابلتوجهي

بر مهاجرت نخبگان گذاشته است .درواقع ،ضعف ساختار اقتصادي و وجود فضاي بسته در

این كشورها ،بهعنوان عامل اصلي مهاجرت نخبگان محسوب ميشود .بنابراین ،اين مطالعه
با رهيافت پانل ديتا بهدنبال بررسي تأثير آزادي اقتصادي بر مهاجرت نخبگان از كشورهاي

منتخب درحالتوسعه  G77به اياالت متحده آمريکا در دوره زماني  2009-1997است .نتايج
اقتصادسنجي اين مطالعه حاکي از آن است که آزادي اقتصادي تأثير منفي و معناداري بر
مهاجرت نخبگان از کشورهاي فوقالذکر به اياالت متحده آمريکا دارد .هريک از اجزاي

شاخص آزادي اقتصادي نيز بهطور جداگانه تأثير منفي و معناداري بر مهاجرت نخبگان

میگذارد .نرخ بيکاري دانشآموختگان دانشگاهها و انباشت مهاجرت نخبگان بهطور مثبت

* .دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه بوعلي سينا ،همدان
** .کارشناس ارشد علوم اقتصادي دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه بوعلي سينا ،همدان
ajamebozorgi@gmail.com
		
ابوالفضل شاهآبادی ،مسئول مکاتبات.
shahabadia@gmail.com

پژوهشنامه بازرگانی

154

و معناداري بر مهاجرت نخبگان در کشورهاي موردمطالعه تأثير گذاشته و شاخص توسعه

انساني نيز تأثير منفي و معناداری بر مهاجرت آنها دارد.
طبقهبندی F22،J24،H11 :JEL
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مقدمه
سرمايه انساني ،بهويژه نخبگان و متخصصان ،نقش انکارناپذيري در توسعه اقتصادي،

اجتماعي و فرهنگي هر جامعه ايفا ميکند .از اينرو ،سرمايه انساني ــ بهويژه افراد نخبه و

داراي مهارت باال ــ يکي از منابع ثروت کشورها از نظر بانک جهاني محسوب میشود.
مهاجرت نخبگان به فرايندي گفته ميشود که در آن «متخصصان و نخبگان يک کشور
بهخاطر مشکالت علمي ،اقتصادي ،فناوري ،سياسي ،کمبود امکانات پژوهشي ،رفاهي

و ناتواني جامعه در استفاده از تخصص و توان اطالعاتي آنها ،براي کسب تجربه،
پيشرفتهاي علمي ،دستمزدهاي باال ،منزلت ،رفاه اجتماعي ،آزادي فکري بيشتر
و دسترسي به منابع علمي جديدتر و متنوعتر ،بهسوي جوامعي کوچ ميکنند که بهنظر

آنها شرايط علمي ،اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي و امنيتي بهتري دارد و میتوانند

تخصص و توان علمي خود را براي پيشرفت در جامعه بهکار گيرند» .1براساس مطالعات
انجامشده در زمينه مهاجرت نخبگان ،عواملي نظير تفاوت دستمزد در كشورهاي مبداء

و مقصد ،انعطافناپذيری ساختارهاي نظام آموزشي و پژوهشي بهدليل عدم وجود نظام
انگيزشي مؤثر ،پايين بودن فرصت پيشرفت علمي بهدليل وجود ديوانساالري سنتي و

دستوپاگير ،پيچيده و زمانبر بودن نظام گزينش و استخدام ،کمبود امکانات پژوهشي و
عدم ارتباط پژوهشها با نيازهاي ملموس جامعه ،نبود يا ضعف نظام شايستهساالري در
استخدام و ساير عوامل سياسي ،اجتماعي و فرهنگي ،بر مهاجرت نخبگان تأثير بسزايي

ميگذارد .2بیشتر عوامل مؤثر در مهاجرت نخبگان ناشي از بسته بودن اقتصاد و عدم وجود
آزادي اقتصادي در كشورهاي درحالتوسعه است .در يک جامعه با اقتصاد آزاد؛ افراد در
کار ،توليد ،مصرف و سرمايهگذاري کام ً
ال آزادند و نقش دولت ،حمايت و محافظت از

اين آزادي است .آزادي اقتصادي با فراهم کردن امنيت و شرايط سالم و رقابت و فعاليت
براي آحاد جامعه ،انگيزه فعاليت با بازده باالي اقتصادي را براي نيروي کار نخبه فراهم
ميکند؛ از اينرو ،انتظار میرود آزادي اقتصادي تأثير بسزايي در کاهش انگيزه مهاجرت

نخبگان از کشورهاي مهاجرفرست داشته باشد .همچنين بايد خاطرنشان کرد در بررسي
 .1نوکاريزي ()1383؛ ص .40
 .2شاهآبادي و همکاران ()1387؛ ص .50
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علل مهاجرت نخبگان ،کمتر به عواملي نظير آزادي اقتصادي بهعنوان عامل اصلي در وقوع
اين پديده توجه شده است .بنابراین ،هدف این پژوهش ،بررسي تأثير آزادي اقتصادي بر

مهاجرت نخبگان از کشورهاي منتخب درحالتوسعه  G77به اياالت متحده آمريکا در دوره

زماني  2009-1997و با روش پانل ديتا است .همچنین ،حدود  12درصد جمعيت اياالت
متحده آمريکا را مهاجران تشکيل دادهاند .فقط در سال  ،2009نزدیک به يک ميليون و

صدوسي هزار نفر در اياالت متحده آمريکا موفق به اخذ ويزاي دائمي شدند 16/3 .درصد
از مهاجران داراي مهارت باالي شغلي در اياالت متحده آمريکا از قاره اروپا و بقيه ،یعنی

حدود  83/7درصد از مهاجران نخبه از ساير قارهها (عمدتاً كشورهاي گروه  )G77مهاجرت

کردهاند .1شاخص استفادهشده براي آزادي اقتصادي در اين تحقيق ،شاخص معرفيشده
توسط مؤسسه فريزر 2در گزارش «آزادي اقتصادي جهان» است .اين تحقيق اثر تكتك

شاخصهاي آزادي اقتصادي بر مهاجرت نخبگان را نيز بررسی خواهد کرد .همچنين ،بايد
خاطرنشان کرد به دليل محدوديت دسترسي به آمار مهاجرت نخبگان ،تعداد محدودي از
کشورهاي گروه  G77ــ که بیشتر مهاجران به اياالت متحده آمريکا به آنها تعلق داردــ

بهعنوان منتخب بررسي شدهاند .در ادامه مقاله ،پس از بررسي مباني نظري و پيشينه تحقيق،
مدل مربوط به آن ارائه شده و با استفاده از تكنيكهاي متداول اقتصادسنجي ،نتایج تخمين

زده شده و تجزيه وتحليل شدهاند .در نهايت ،به تفسير نتايج ،جمعبندي و ارائه توصيههاي
سياستي پرداخته شده است.

 .1مباني نظري
در حالي كه بیشتر كارشناسان ،عواملي همچون شرايط ساختاري مبدأ و مقصد

مهاجرت ،ساختار نظام علمي جامعه و در نهايت ،عوامل شخصي را از مهمترين علل خروج

نخبگان برميشمارند ،متغيرهاي ديگري نظير عوامل اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي ،كاري و

حرفهاي در اين قضيه دخيلاند .طبق نظر بورجاس 3و چيسويک ،4نيروي کار ماهر براي
1. Yearbook of Immigration Statistics (2009).
2. Fraser Institute.
3. G. Borjas (1987).
4. B. Chiswick (2000).
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مهاجرت دو عامل مهم سود (سود نهايي ناشي از تفاوت دستمزد در کشور مبدأ و مقصد) و

هزينه (هزينههاي ضمني و صريح ناشي از يافتن شغل مناسب) ناشي از مهاجرت را بررسي

و مقايسه کردهاند .در واقع ،با مقايسه سود و هزينه ناشي از مهاجرت تصميم به مهاجرت
گرفتهاند.

یک تقسیمبندی کلی درمورد عوامل تعيينکننده مهاجرت نخبگان وجود دارد که

عوامل را به دو دسته دافعه و جاذبه تقسيم ميکند .اين عوامل با ابعاد اقتصادي ،اجتماعي،

سياسي و تخصصي ارتباط دارند .عوامل دافعه ،موجب خروج نيروي كار ماهر از كشورهاي

درحالتوسعه و عوامل جاذبه باعث جذب نيروي كار ماهر در كشورهاي توسعهيافته
ميشود .آزادي اقتصادي در کشورهاي توسعهيافته نيز عامل تعيينکنندهاي است که موجب

جذب نخبگان از کشورهايي میشود که محدوديتهاي زیادی دارند .به نظر کالرک و
پيرسون ،1ملکومين ،2آشبي 3و کبوال 4محدوديت آزدي اقتصادي ،عامل تعيينکننده و مهمي

در مهاجرت افراد است .بهعبارت ديگر ،محدوديت آزادي اقتصادي يک عامل دافعه براي
مهاجرت محسوب ميشود و با افزايش آزادي اقتصادي ،انگيزه کمي براي خروج از کشور

وجود خواهد داشت .چندين مطالعه نظير مطالعه نورتون ،5اسپاستو و زالسکي ،6گرابل،7

آشبي ( )2010و آدکينز و همکاران ،8درمورد منافع ناشي از آزادي اقتصادي صورت گرفته
است که همگي بر تأثير مثبت آزادي اقتصادي بر توسعه و بهبود رفاه نظير درآمد ،افزايش

سطح آموزش در سطوح ملي و بينالمللي ،توسعه انساني ،کاهش فقر و رشد اقتصادي باالتر
و در نتيجه مهاجرت نخبگان تأکيد دارد.

توجه به آزادي اقتصادي و کاهش نقش دولت در اقتصاد و همچنین اهميت آزادي

اقتصادي در توسعه اقتصادها از دهه  1980آغاز ميشود؛ بهطوريکه از دهه ۱۹۸۰

به بعد چرخش بهسمت بازار در اکثر کشورها مشاهده ميشود و ميتوان دهه  ۱۹۹۰را
1. J. Clark & D. Pearson (2007).
2. A. Melkumian (2008).
3. N. Ashby (2010).
4. R. Cebula (2010).
5. S. Norton (1998).
6. A. Esposto & P.A. Zaleski (1999).
7. H. Grubel (1998).
8. L. Adkins et al (2002).
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دهه خصوصيسازي و گرايش به اقتصاد آزاد نامید .در اين دهه ،بسياري از کشورهاي

درحالتوسعه برحسب ضروريات و مقتضيات ،براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي
مطلوب ،از قوانين بازار استفاده کرده و برای فائق آمدن بر مشکالت عظيم اقتصادي خود

به فکر کاهش دخالتهاي دولت در فعاليتهاي اقتصادي و به دنبال آن ،خصوصيسازي
مؤسسات توليدي و تجاري تحت کنترل دولت افتادند؛ بهطوريکه امروزه کليد توسعه در
فراهم ساختن شرايط و نهادهایي 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.

ت بر آزادي مشاغل ،آزادي رقابت ،آزادي تجارت داخلي
آزادي اقتصادي ،مشتمل اس 

و خارجي ،آزادي بانكها ،آزاد بودن افراد در دخل و تصرف ،معاوضه ،مبادله و واگذاري
داراييهاي شخصيشان که از طريق قانوني بهدست آوردهاند و بهعنوا ن برنامه قطعي و

ت خاص آن
ت از مقاومت در برابر هرگونه مداخله دولت كه ضرور 
هميشگي عبارت اس 
به ثبوت نرسيد ه باشد ،بهويژه استقامت در برابر سياست ِ بهاصطالح حمايتی و سرپرستي

دولت .بنابراين ،سياستها و نهادهای يك كشور زماني با آزادي اقتصادي سازگار است

كه مبادالت داوطلبانه ایجاد کرده و از افراد و حقوق آنها حمایت کند .1از نظر فريدمن

2

آزادي اقتصادي از دو نظر اهميت دارد :اول اينکه آزادي اقتصادي فينفسه يک هدف
است و دوم اينکه آزادي اقتصادي بهنوبهخود به آزادي سياسي منجر ميشود (بهعبارت

ديگر ،هم هدف است و هم ابزاري براي رسيدن به هدفي ديگر) .همچنین ،آزادي اقتصادي
از طريق انتخابهاي شخصي ،مبادالت داوطلبانه ،آزادي رقابت و تأمين حقوق مالكيت،

زماني افزايش مييابد كه ساختار يك اقتصاد و سياستهاي ايجادکننده مبادالت آزادانه در

پي حمايت افراد و حقوق آنها باشد .دولت نيز با ايجاد يك ساختار قضايي مناسب برای

تأمين حقوق مالكيت ،امكان دسترسي به پول سالم ،عدم ممانعت در انتخابهاي شخصي،
ايجاد مبادالت داوطلبانه و ورود به رقابت در بازار محصول و كار ميتواند موجب افزايش
آزادي اقتصادي شود.

مرتون و بوداي )1995( 3معتقدند عملکرد آزادانه بازار ،هزينههاي مبادله و اطالعات را

 .1سامتي و همکاران ()1387؛ ص.98

2. M. Friedman (1993).
3. R. Merton & C. Bodie (1995); p. 3.
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تا حد زيادي کاهش ميدهد و موجب تخصيص بهينه منابع بين بخشهاي مختلف اقتصادی

خواهد شد .همچنین ،آزادي اقتصادي با فراهمسازی شرايط الزم براي تحقق رقابت صحيح
و سالم میان افراد ،باعث بهکارگيري نيروي کار شايسته و با مهارت باال در بخشهاي
مختلف توليد میشود؛ از اينرو ،انگيزه اين افراد (بهخصوص نخبگان) را براي خروج از
کشور کاهش خواهد داد.

آزادي اقتصادي از طريق فراهم کردن شرايط الزم براي فعاليتهاي نوآورانه نخبگان

باعث کاهش مهاجرت نخبگان خواهد شد ،زیرا بسترسازي براي تبلور انگيزههاي نوآورانه

به دو دليل از عهده بخش دولتي خارج است :اول اينكه كارگزاران دولتي بهدليل عدم
انتفاع مستقيم ،تالشي براي نوآوري و افزايش بهرهوري نخواهند كرد و دوم اینکه ،وجود

بوروكراسي دولتي اجازه اين كار را نميدهد؛ زيرا حتي اگر دولت به چنين کاری تمايل

داشته باشد ،بهدليل حجم زياد فعاليتهاي اقتصادي كه در زيرمجموعه كارآفريني وارد
ميشود ،مجبور خواهد بود بخش عظيمي از افراد جامعه را براي پيوستن به پيكره دولت

دعوت كند و نتيجه آن ،گسترش و افزايش حجم دولت است .همچنين از آنجا که افراد به

دنبال منابع شخصي خود هستند ،بازار آزاد افراد را آزاد ميگذارد تا آزادانه بهترين مسير را
براي رسيدن به منافع خاصشان برگزينند و همين امر باعث ميشود افراد برای تعقيب کار

خود در سيستم بازار ،به اندازه کافی انگيزه داشته باشند.1

از نظر ايراس ،)2003( 2با آزادسازي اقتصادي و كاهش قوانين و مقررات دستوپاگير

براي ورود بنگاهها به اقتصاد رسمي ،حجم بخش غيررسمي كاهش مييابد؛ همچنين،

كوچك شدن حجم دولت سبب كاهش فساد مالي شده و از اين طريق سبب كاهش

حجم غيررسمي اقتصاد ميشود .از آنجا كه توليدات دولتي در بسياري از موارد غيركارا
عمل ميكنند ،با ورود بخش خصوصي و كاهش هزينهها و همچنين ارتقاء كيفيت كاال و

خدمات بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي ،حجم دولت در قسمتهاي غيرضروري
كاهش مييابد .همچنين ،آزادي اقتصادي و كاهش قدرت دخالت دولت در اقتصاد از
مسيري ديگر نيز سبب باال رفتن ثبات اقتصادي ميشود ،زيرا وجود دولت بهعنوان يك

 .1شهنازي (.)1385

2. A. Eiras (2003).
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رقيب براي بخش خصوصي اين ريسك را ايجاد ميکند كه ناتواني دولت در رقابت با
بخش خصوصي دلیلی برای آن است که دولت بخش خصوصی را تضعيف يا حذف کرده

و اموال آنها را مصادره كند .1بهعبارت ديگر ،رقابت میان دولت و بخش خصوصي ،باعث
افزايش ريسک و نااطميناني در فضاي اقتصادي يک کشور شده و از اين رهگذر موجب
کاهش انگيزه براي فعاليت در داخل کشور و افزايش خروج خواهد شد.

همچنین بايد خاطرنشان کرد ،آزادي اقتصادي از طريق کاهش فساد مالي باعث کاهش

مهاجرت نخبگان از کشورهاي مهاجرفرست خواهد شد .طبق تعريفي که سازمان شفافيت

بينالمللي درباره فساد مالي ارائه کرده است يك طرف فساد مالي حتماً بخش دولتي است.
درواقع ،فساد بهمعناي استفاده از قدرت عمومي در جهت تأمين منافع شخصي يا گروهي
است كه آثار زيانباري بر جامعه دارد .طبق نظر ايراس ( ،)2003وجود آزادي اقتصادي از
يك طرف باعث کاهش حجم دولت شده و از سوي ديگر ،بسياري از قوانين پيچيده كه

باعث ایجاد منفذ فساد مالي میشود را از بين ميبرد و از اين مجرا ،آزادي اقتصادي سبب
كاهش فساد مالي ميشود .در زمان شیوع فساد در جامعه ،افراد جامعه ــ بهخصوص نيروهاي
انساني بااستعداد ــ بهجاي استفاده از ابتکار و نوآوري خود ،میکوشند از رهگذر پرداخت

رشوه و تباني با مقامات دولتي ،رانت قانوني يا مجوز دولتي بهدست آورند؛ حال آنکه اين
افراد بهطور بالقوه ميتوانند ظرفيت جامعه را از لحاظ پيشرفتهاي فني ارتقا دهند .در اين

حالت ،نوآوران ،متخصصان و كارآفريناني كه موفق به اخذ مجوز و يا رانت دولتي نشدهاند

يا مهاجرت کردهاند و يا انگيزه فعاليت نوآورانهای كه به بهبود فناوري در كشور منجر

ميشود را از دست خواهند داد.

 .2پيشينه تحقيق
تاكنون مطالعه جامعي درباره عوامل تعيينکننده مهاجرت نخبگان از ديدگاه آزادي

اقتصادي انجام نشده است .با اين تفاسير ،برخي مطالعات انجامشده درمورد عوامل

تعيينکننده مهاجرت نخبگان عبارتاند از:

 .1رزمي و همکاران ()1388؛ ص.132 .
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دوكوار و سكات 1در مقالهاي با عنوان «فرار مغزها و نابرابري در ملتها» ،به بررسي

عوامل تعيينكننده مهاجرت نخبگان از كشورهاي درحالتوسعه به كشورهاي توسعهيافته

عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه 2در سال  2000پرداختهاند .آنها در يك
تقسيمبندی كلي ،عوامل تأثيرگذار بر مهاجرت نخبگان را به سه بخش تقسيم كردهاند

كه عبارتاند از :اندازه كشور ،سطح توسعه و محيط سياسيـاجتماعي .در اين مطالعه ،نرخ
مهاجرت نخبگان از دو جزء تشكيل شده است :اول ،متوسط نرخ مهاجرت كه منعکسکننده

درجه باز بودن 3كشور مبدأ است و دوم ،نسبت نيروي کار ماهر مهاجر به نيروي کار ماهر
بومي كه منعكسكننده شكاف تحصيلي 4است .شايان ذكر است در اين مطالعه محيط

اجتماعيـسياسي در كشورهاي مبدأ شامل مجموع ه متغيرهایی نظير ثبات سياسي و عدم
شورش داخلي ،اثربخشي دولت ،حقوق مالكيت و تقسيمات مذهبي است .نتايج اين مطالعه

حاكي از آن است كه محيط اجتماعيـسياسي اثر مهمي بر درجه باز بودن دارد؛ بهگونهای
كه متوسط نرخ مهاجرت نخبگان در بيثباتي سياسي ،عدم اثربخشي دولت و عدم حمايت

از حقوق مالكيت افزايش يافته است.

بين و همكاران ،5در مطالعهاي عوامل تعيينکننده مهاجرت نخبگان از  189كشور

درحالتوسعه به كشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه را در دوره زماني

 2000-1990بررسی کردهاند .در اين مطالعه توليد ناخالص داخلي ،فاصله يا نزديكي به
يـ اجتماعي
كشورهاي مقصد و رابطه استعماري با آنها ،شباهت زباني ،قوميت ،فضاي سياس 
و اندازه كشور مبدأ بهعنوان متغير توضيحي در نظر گرفته شده است .همچنين از دو سري

دادههاي حكمراني و آزادي سياسي براي نشان دادن فضاي سياسيـاجتماعي استفاده شده
است .از بين شش شاخص حكمراني ،شاخصهاي ثبات سياسي و كارايي (اثربخشي) دولت

و براي نشان دادن آزادي اقتصادي ،شاخص حقوق مالكيت بهكار برده شده است .نتايج
اين مطالعه نشان داد که عدم حمايت از حقوق مالكيت و بيثباتي سياسي از عوامل دافعه
كشورهاي درحالتوسعه است كه مهاجرت نخبگان را تشديد ميكند.

1. F. Docquier& M. Sekkat (2006).
2. OECD.
3. Openness.
4. Schooling Gap.
5. M. Beine et al (2006).
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بنگ و ميترا 1در مطالعهاي با عنوان «فرار مغزها و نهادهاي حكمراني» ،اثر نهادهاي كشور

مبدأ بر سطح مهارت مهاجران به امریکا را در سالهای  1998-1988بررسی کردهاند .در

اين مطالعه از  15متغير نهادي (شامل ثبات سياسي دولت ،شورشهاي داخلي و خارجي،

كشمكشهاي نژادي ،شاخص عدم فساد ،كيفيت بوروكراسي ،شكل سرمايهگذاري،2
دموكراسي ،شاخص سياست و )...براي بررسي اثر كيفيت و ثبات نهادها بر سطح مهارت
مهاجران و همچنین تعداد مهاجران در امریکا استفاده شده است .براساس نتايج اين مطالعه،

از بين اين  15متغير نهادي ،فقط سه شاخص ثبات سياسي دولت ،شكل سرمايهگذاري و

كيفيت بوروكراسي در كشورهاي مبدأ بهطور قابل توجهي بر جريان مهاجرت به امریکا
تأثير داشتهاند و موجب كاهش اين جريان در طول دوره مورد مطالعه شدهاند .عالوه بر اين،

تأثير متغيرهايي نظير حقوق مالكيت و شفافيت ،بهطور معناداري موجب كاهش تعداد كل
مهاجران و مهاجران داراي مهارت باال به امریکا شده است و متغير دموكراسي اثر مهمي

بر آن ندارد .البته اين دو محقق در ادامه بيان ميکنند تأثير دموكراسي بر تعداد مهاجران به

اين دليل مبهم است كه اين شاخص تا حد زيادي به ساختار اقتصادي و سياستهاي دولت

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

انتظار خير )2005( 3در مطالعهاي عوامل تعيينکننده مهاجرت نخبگان از ايران به کانادا

را در دوره زماني  2000- 1970بررسی کرده است .درآمد ملي واقعي ،تعداد دانشجويان

دانشگاهها ،تعداد نشريه و روزنامهها ،تغيير نظام ملي و جنگ در ايران و همچنین ،نرخ

بيکاري در کانادا (شرايط بازار کار در کانادا) از جمله عوامل تأثيرگذار بر مهاجرت نخبگان

در دوره مورد مطالعه بوده است .اين مطالعه نشان ميدهد شرايط اقتصادي ايران و شرايط
بازار کار در کانادا نقش بسزايي در انگيزهبخشی مهاجران ايراني در مهاجرت به کانادا داشته
است.

1. J. Bang & A. Mitra (2011).
2..Investment Profile.
3. M. Entezarkheir (2005).
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مارفك )2007( 1در مطالعهاي با عنوان «فرار مغزهاي افریقا :قلمرو و تعيينکنندهها»

عوامل تعيينکننده مهاجرت نخبگان در كشورهاي افریقايي را بررسي کرده است كه

عبارتاند از :استانداردهاي زندگي و محدوديت نقدينگي ،فاصله جغرافيايي ،تقارب زباني،
بيكاري ،فرصتهاي شغليـاقتصادي و امكانات آموزشي .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد
كشورهاي افریقايي حدود  40درصد نيروي كار داراي تحصيالت عالي خود را در دوره

زماني  2000-1990از دست دادهاند .همچنين ،شكاف دستمزد ،تفاوت دسترسي به امكانات

آموزشي و تقارب زباني بين كشورهاي مبدأ و مقصد نسبت به ساير عوامل نقش بيشتري
در مهاجرت نخبگان كشورهاي منتخب دارد.

هاتن و ويليامسون )2002( 2با استفاده از آمار مهاجرت از  153كشور درحالتوسعه به

 30كشور توسعهيافته در سال  ،2000عوامل تعيينكننده مهاجرت نخبگان در كشورهاي
درحالتوسعه را اينگونه معرفي كردهاند :همجواري با كشورهاي توسعهيافته ،سطح

بيكاري ،فرصتهاي شغليـاقتصادي و بهبود امكانات اجتماعي در كشورهاي توسعهيافته،
جنگهاي داخلي ،تفاوت دستمزد در كشورهاي درحالتوسعه و توسعهيافته ،تقارب زباني
و غيره .نتايج اين مطالعه بيانگر اين مطلب است که عدم وجود امكانات آموزشي ،رفاهي

و اجتماعي در كشورهاي درحالتوسعه باعث مهاجرت بيشتر سرمايه انساني ميشود.
همچنین ،وجود فقر گسترده در كشورهاي ذکرشده نيز موجب تشديد خروج نيروي كار
ماهر از كشور ميشود.

كستلز و لوگن 3در مقالهاي اهداف مهاجرت پناهندگان به كشورهاي صنعتي را

بررسی کردهاند .نتايج مطالعه آنها نشان ميدهد ،اغلب انگيزه مهاجرت افراد ،اقتصادي

بوده و بيشتر مهاجرتها بهسمت اروپاي غربي است .همچنين عواملي از قبيل وضعيت بد

شاخصهاي توسعه انساني ،اميد به زندگي پايين ،رشد باالي جمعيت ،جنگ و سركوب

اقليتها ،تضاد نژادي و نرخ باسوادي باال در اهداف مهاجران دخيل است.

عسگري و همكاران ( )1387در مطالعهاي به بررسي علل مهاجرت نخبگان از  30كشور

درحالتوسعه به  16كشور اصلي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه ،براساس الگوي
1. A.Marfouk (2007).
2. T. Hatton & J.Williamson (2002).
3. S. Castels & S. Lougn (2002).
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مبتني بر عوامل جاذبه و دافعه در سالهای  2004 -1991پرداختهاند .نتايج اين مطالعه حاكي
از آن است كه مجموعهاي از عوامل جاذبه و دافعه ،همچون تفاوت در اندازه جمعيت،

شرايط بازار كار (مانند نرخ دستمزد و بيكاري) ،كيفيت زندگي و رفاه اجتماعي ،يارانه

آموزش و مشاركت بخش خصوصي ،توضيحدهنده جريان مهاجرت نخبگان از كشورهاي
درحالتوسعه به كشورهاي توسعهيافته است .در اين مطالعه ،كشورهاي درحالتوسعه به دو
م شدهاند .ماحصل اين مطالعه نشان
دسته كشورهاي با درآمد پايين و با درآمد باال تقسي 

ميدهد درجه باز بودن بهعنوان يك متغير سياسي در كشورهاي درحالتوسعه با درآمد

پايين ،ارتباط مستقيم با مهاجرت نخبگان دارد؛ بهطوريكه هرقدر درجه باز بودن بيشتر

باشد ،مهاجرت نيز شديدتر است؛ درحاليكه اين متغير در كشورهاي درحالتوسعه با درآمد
باال ،تأثير معناداري ندارد .افزايش سرمايهگذاري بخش خصوصي ،يارانه آموزش ،دستمزد
نسبي و كاهش نرخ بيكاري در كشورهاي مبدأ بهطور معناداري باعث كاهش مهاجرت

نخبگان از هر دو گروه كشورهاي درحالتوسعه ميشود.

شاهآبادي و همكاران ( )1387در يك مطالعه عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان در ايران

را در دوره زماني  ،1382-1359اينگونه معرفي كردهاند :نرخ بيكاري ،تفاوت دستمزد،

شكاف شاخص رفاهي بين ايران و اروپا ،عواملي سياسيـاجتماعي نظير جنگ تحميلي،
حقوق سياسي ،آزاديهاي مدني و فساد .براساس نتايج اين مطالعه ،متغير حقوق سياسي

تأثير مثبت و معناداري بر مهاجرت نخبگان ايرانی داشته و با واضح 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
ّ
تشكلهاي مدني ،مطبوعات،
ممانعت از شكلگيري و مداخله دولت در تصميمها و امور،

رسانهها ،انتشار افكار و عقايد و ...است ،بر مهاجرت نخبگان تأثير 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 است ،از عومل مؤثر بر مهاجرت نخبگان از ايران است.

مطالعه شاهآبادي و همکاران ( )1391به بررسي تأثير حمايت از حقوق مالکيت فکري

بر مهاجرت نخبگان از دو گروه کشورهاي منتخب درحالتوسعه و توسعهيافته به اياالت
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متحده آمريکا و در دوره زماني  2009-1996با رهيافت پانل ديتا متوازن پرداخته است.

يافتههاي مطالعه حاکي از آن است که حمايت از حقوق مالکيت فکري ،تأثیر منفی بر
مهاجرت نخبگان در در هر دو گروه کشورهاي درحالتوسعه و توسعهيافته دارد .متغير
انباشت مهاجرت نخبگان و شکاف رفاهي میان کشورهاي مبدأ و مقصد بهطور مثبت

مهاجرت نخبگان را متأثر ميکند .متغير سرمايه انساني در کشورهاي توسعهيافته ارتباط

مثبت و معنادار و در کشورهاي درحالتوسعه ارتباط منفي و معناداري بر مهاجرت نخبگان
دارد .همچنين ،کنترل فساد بهطور منفي مهاجرت نخبگان را تحتتأثير قرار ميدهد.

 .3معرفي متغيرها و ارائه مدل
در اين قسمت با الهام از مباني نظري و همچنین پيشينه تحقيق ،مدل برآوردي و متغيرهاي

بهكاررفته در آن بررسي میشود .این مدل ،لگاريتمي بوده و حرف  Lقبل از متغيرها گواه

اين مطلب است .شاخص آزادي اقتصادي کل ( )EFاز پنج زيرشاخص تشکيل میشود که

در اين مطالعه تأثير هريک از آنها بر مهاجرت نخبگان بهصورت مجزا نيز بررسي خواهد

شد.
)1

}EF= {TEF, SIZE, LEGAL, ACESS, FTRAD, REGUL

)2

LBRAINit=β0+β1tLEFit+β2tLSBRAINit+β3tLUEMit+β4tLHDIit+εt

در اين مطالعه ،نسبت تعداد مهاجران نخبه به جمعيت نيروي كار فعال در كشورهاي مبدأ

بهعنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است .همچنین ،آمار مربوط به مهاجرت نخبگان از
سالنامه آماري مهاجرت در امریکا استخراج شده است .منظور از نخبگان در اين مطالعه،

متخصصان ،پژوهشگران ،نيروي کار ماهر و داراي تخصص ويژه است.

طبق مباني نظري و مطالعات تجربي ،انتظار بر آن است كه مهاجرت نخبگان رابطه زير

را با متغيرهاي موردنظر داشته باشد:
)3

ܰ௧ܫܣܴܤܮ
ܰ௧ܫܣܴܤܮ
ܰ௧ܫܣܴܤܮ
ܰ௧ܫܣܴܤܮ
 Ͳǡط
 Ͳǡظ
 Ͳǡظ
Ͳ ط
௧ܨܧ
ܰ௧ܫܣܴܤܵ
௧ܯܧܷ
௧ܫܦܪ

در ادامه ،ساير متغيرهاي بهكاررفته در مدل معرفی میشوند:

ܴ

ሺ݃  ߜሻ

ܰ ൌܫܣܴܤܵ
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1ـ .3شاخص آزادي اقتصادي کل ()TEF
شاخص آزادي اقتصادي کل ،شاخصی موزون و مرکب از  38متغير فرعي است که در

پنج متغير اصلي با وزنهاي متفاوت طراحي شده است .اين پنج متغير عبارتند از )1 :اندازه

دولت )2 ،ساختار قضايي و امنيت حقوق مالکيت )3 ،دسترسي به نقدينگي سالم )4 ،آزادي
در تجارت بينالملل و  )5قوانين مالي ،بازار کار و تجارت .اين شاخصها عددي بين صفر

و ده هستند و هرقدر اين عدد بزرگتر بوده و به ده نزديکتر باشد ،آزادي اقتصادي در آن
کشور بيشتر است.

2ـ .3شاخص اندازه دولت ()SIZE
اين شاخص شامل چهار مؤلفه است که نشان ميدهد کشورها در تخصيص منابع ،کاالها

و خدمات تا چه اندازه بر مبناي انتخاب فردي و عملکرد بازارها اقدام میکنند بهجاي اینکه

از طريق فرايند سياسيانتخاب کنند .بنابراین ،کشوري که سهم مخارج دولتي کوچکتری
از کل مخارج اقتصاد داشته باشد و ميزان ماليات کمتري دریافت کند ،آزادي اقتصادي
بيشتری هم خواهد داشت .الزم به ذکر است ،در اين مطالعه از مؤلفه نرخ ماليات بر درآمد
و حقوق بهدليل اهميت زیادي که در قدرت خريد افراد داشته و بر انگيزه فعاليت نخبگان

در جامعه تأثير بسزايي میگذارد ،استفاده شده است.

3ـ .3شاخص ساختار قانوني امنيت حقوق مالکيت ()LEGAL
مؤلفههای اين شاخص عبارتاند از :نظام قضايي مستقل و بيطرف ،مداخله ارتش

در حاکميت قانون و فرايند سياسي ،حمايت از حقوق مالکيت و يکپارچگي نظام
حقوقي .در اين مطالعه از مؤلفه يکپارچگي نظام حقوقي بهدليل اهميت بااليي که در

قانونگذاري و کيفيت قوانين دارد بهعنوان شاخص ساختار قانوني امنيت حقوق مالکيت
استفاده شده است.

4ـ .3شاخص دسترسي به نقدينگي سالم ()ACCES
اين شاخص از چهار مؤلفه رشد نقدينگي ،مالکيت ارزهاي خارجي ،نرخ تورم فعلي

و تغيير تورم در پنج سال اخير تشکیل شده است .کسب امتياز باال در اين شاخص منوط
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به اعمال سياستها و قبول نهادهايي است که به تورم باثبات و پايين و کاهش ضوابط

محدودکننده براي شهروندان جهت استفاده از ارزهاي رايج منجر میشود.
5ـ .3شاخص آزدي در تجارت بينالملل ()FTRAID

اين شاخص پنج متغير دارد که عبارتاند از :ماليات و تعرفههاي گمرگي ،موانع تجاري

قانوني ،تفاوت نرخ ارز رسمي و بازار سياه ،کنترل بازار سرمايه و حجم بخش تجارت.

آزادي اقتصادي بيشتر نيز از طريق تعرفههاي گمرگي کمتر ،تسهيل دسترسي به ارزهاي

خارجي ،کنترلهاي محدود سرمايه و بخش تجاري گسترده کسب ميشود.
6ـ .3شاخص قوانين مالي ،بازار کار و تجارت ()REGUL

اين شاخص متشکل است از مؤلفههايي نظير ميزان مشارکت بانکهاي خصوصي و

خارجي ،محدوديت نرخ سود بانکي ،سهم سپردهها در بانکهاي خصوصي ،محدوديت
در قوانين دستمزد و اخراج نيروي کار و سهم اشتغالزايي دولت .مداخله بيجا و نادرست

دولت در مکانيزم قيمتگذاري بازار ،قوانين بازدارنده ورود به کسبوکار و اعمال تبعيض
در پرداختهاي مالي و يارانه به برخي از کسبوکارها به ضرر کسبوکارهاي ديگر

موجب کاهش آزادي اقتصادي از منظر اين شاخص میشود.

در ادامه ،سه متغير کنترلي بسيار مهمی که در این مطالعه استفاده شدهاند ،توضیح داده

میشود.

)SBRAIN
نخبگان (
مهاجرت
انباشت
7௧ـ.3
ܰܫܣܴܤܮ
ܰܫܣܴܤܮ
ܰܫܣܴܤܮ
ܰ௧ܫܣܴܤܮ
௧
௧
 Ͳǡط
 Ͳǡظ
 Ͳǡظ
Ͳ ط
1
ܨܧ
௧ܫܦܪ
ܰܫܣܴܤܵ به طریق ௧
௧
محاسبه میشود:
زیر
فرمول گريليچز
ܯܧܷ طبق
انباشت مهاجرت௧نخبگان
ܴ

ሺ݃  ߜሻ

)4

ܰ ൌܫܣܴܤܵ

كه  δ ،g ،R0بهترتيب بيانگر تعداد مهاجرين نخبه در اولين سالي كه موجود است ،نرخ

െلͳሺ
هایܰ௧ ൌܫܣܴܤܵ
استهالك و لگاريتم متوسط رشد ساالنه  ܴ௧
2009-1997
ܰܫܣܴܤܵ Ɂሻسا
مهاجرين نخبه در
تعداد௧ିଵ 

است .انباشت مهاجرين نخبه در هر سال برابر است با:

ሾܴܴܵܵ െ ܷܴܵܵሿ
൘ሺ݊ െ ͳሻ
ሾܷܴܵܵሿ
 െ ݊ െ ݇ሻݐ݊൘ሺ

1. Z. Griliches (1998).

ൌ

ሺ୬ିଵǡ୬୲ି୬ି୩ሻ

௧ܫܦܪ

௧ܯܧܷ

ܰ௧ܫܣܴܤܵ

௧ܨܧ
ܴ

ሺ݃  ߜሻ

ܰ ൌܫܣܴܤܵ
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)5

 ܰ௧ିଵ  ܴ௧ܫܣܴܤܵܰ௧ ൌ ሺͳ െ Ɂሻܫܣܴܤܵ

نرخ استهالك مهاجرت نخبگان برابر نرخ مرگومير جهاني یعنی  2درصد در نظر
ሾܴܴܵܵ െ ܷܴܵܵሿ
شده݊൘ሺ
است.
گرفته െ
ͳሻ
ሺ୬ିଵǡ୬୲ି୬ି୩ሻ ൌ
ሾܷܴܵܵሿ
تحصيلي دانشگاهي ()UEM
مدرك
8ـ .3نرخ بيكاري با
ݐ݊൘ሺ
െ ݊ െ ݇ሻ
در اين مطالعه از آمار نرخ بيكاري دانشآموختگان دانشگاهها (درصد از كل بيكاري)
كه توسط بانك جهاني منتشر ميشود ،استفاده شده است.

9ـ .3شاخص توسعه انساني ()HDI
شاخص توسعه انساني ،يک شاخص ترکيبي است که از چهار شاخص اميد به زندگي

در هنگام تولد ،درآمد سرانه کشور ،ميانگين تعداد سالهاي تحصيل کشور و اميد به تعداد

سالهاي تحصيل در کشور تشکيل ميشود .شاخص توسعه انساني از سال  ۱۹۹۱ميالدي
توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد اجرا شد و از آن پس ،هر ساله فهرستي از کشورهاي

جهان که بهترتيب باالترين تا پائينترين رتبه را در مقايسه با نمودارها و کشورهاي ديگر
بهدستآوردهاند را منتشر ميکند .در اين مطالعه ،از آمار منتشرشده توسط سازمان ملل

متحد در سال  2011استفاده شده است.

ܰ௧ܫܣܴܤܮ
ܰ௧ܫܣܴܤܮ
ܰ௧ܫܣܴܤܮ
ܰ௧ܫܣܴܤܮ
 Ͳǡط
 Ͳǡظ
 Ͳǡظ
Ͳ ط
௧ܨܧ
ܰ௧ܫܣܴܤܵ
௧ܯܧܷ
௧ܫܦܪ

 .4تجزيه و تحليل و تفسير نتايج

در اين قسمت ،ابتدا با استفاده از آزمون  Fليمر پولينگ يا پانل ديتا بودن دادههاي آماري

بررسي میشوند .چنانچه فرضيه صفر آماره  Fليمر مبني بر پولينگ بودن رد شود ،فرضيه

ܴ

ሺ݃  ߜሻ

ܰ ൌܫܣܴ

 ܰ௧ିଵ  ܴ௧ܫܣܴܤܵܰ௧ ൌ ሺͳ െ Ɂሻܫܣܴ

مقابل آن مبني بر پانل ديتا بودن دادههاي آماري پذيرفته میشود .آماره  Fنيز بهصورت
رابطه ( )6محاسبهميشود:

)6

ሾܴܴܵܵ െ ܷܴܵܵሿ
൘ሺ݊ െ ͳሻ
ሾܷܴܵܵሿ
 െ ݊ െ ݇ሻݐ݊൘ሺ

ൌ

ሺ୬ିଵǡ୬୲ି୬ି୩ሻ

در آزمون باال ( )RRSSضريب تعيين حاصل از مدل مقيد (روش حداقل مربعات
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معمولي) و ( )URSSضريب تعيين حاصل از مدل نامقيد (روش پانل ديتا) است .در رابطه
مذکور n ،تعداد کل کشورها t ،تعداد مشاهدات زماني و  kتعداد متغيرهاي توضيحي است.

نتايج آزمون  Fليمردر جدول( )1بيانگر آن است که دادههاي آماري در هرکدام از مدلهاي
موجود با سطح اطمينان بيشتر از  95درصد بهصورت پانل ديتا است .بعد از اينکه از پانل

ديتا بودن دادههاي آماري درتمام حالتهاي مدل اطمينان حاصل شد ،ثابت يا تصادفي بودن
اثر آن با استفاده از آزمون هاسمن 1بررسي میشود .فرضيه صفر آزمون هاسمن مبني بر اثر

تصادفي بودن دادههاي آماري در مدل است .چنانچه فرضيه صفر رد شود و دليلي براي
پذيرش آن وجود نداشته باشد ،فرضيه مقابل آن ــ مبني بر اثر ثابت ــ پذيرفته ميشود .نتايج
آزمون هاسمن بيانگر آن است که دادههاي آماري در تمام مدلها ،اثر ثابت دارند.
جدول 1ـ نتايج آزمون هاسمن و  Fليمر در
کشورهاي درحالتوسعه G77
مدل 6

مدل 5

مدل 4

مدل 3

مدل 2

مدل 1

132/8
[]0/00

136/8
[]0/00

140/5
[]0/00

135/4
[]0/00

119/3
[]0/00

128/5
[]0/00

Cross-Section Fixed Effects
]Tests: F-Statistic[Prob

27/6
[]0/00

21/8
[]0/00

35/29
[]0/00

24/04
[]0/00

35/3
[]0/00

27/11
[]0/00

Hausman Test: Chi- squared
][Prob

منبع :محاسبات پژوهش.

در ادامه ،ضرايب تخميني متغيرها براي کشورهاي ( G77جدول  )2بررسی میشود.
1ـ .4شاخص آزادي اقتصادي کل
در يک جامعه با اقتصاد آزاد؛ افراد در کار ،توليد ،مصرف و سرمايهگذاري کام ً
ال

آزادند و نقش دولت ،حمايت و محافظت از اين آزادي است .آزادي اقتصادي از طريق
ايجاد رقابت ،شفافيت بازار ،کاهش مداخالت بيجاي دولت ،ثبات اقتصادي ،کاهش فساد

و انگيزه براي انجام فعاليتهاي اقتصادي ،فضاي مناسبي براي انجام فعاليتهاي پربازده
1. Hausman.
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اقتصادي توسط سرمايه انساني و افراد نخبه فراهم ميکند .از اينرو ،عدم وجود آزادي
اقتصادي در کشورهاي درحالتوسعه بهعنوان عامل دافعه ،موجب خروج سرمايه انساني
كارآمد و ماهر از كشورهاي درحالتوسعه ميشود .طبق جدول ( )2آزادي اقتصادي در

کشورهاي درحالتوسعه  G77تأثير منفي و معناداري بر مهاجرت نخبگان دارد؛ بهعبارت

ديگر ،با افزایش آزادي اقتصادي ،مهاجرت نخبگان کاهش مييابد.
2ـ .4شاخص اندازه دولت

براساس نتايج جدول ( ،)2ماليات بر درآمد ــ که در اين مطالعه بهعنوان شاخص اندازه

دولت در نظر گرفته شده است ــ تأثير منفي و معناداري بر مهاجرت نخبگان از کشورهاي
مورد مطالعه دارد .مهمترين تأثير ماليات باال بر درآمد ،کاهش دستمزد و قدرت خريد
افراد است .ميزان باالي ماليات ،آزادي افراد برای استفاده از درآمد حاصل از کارشان را

کاهش ميدهد ،بنابراین ،باعث کاهش انگيزه براي فعاليت نيروي کار ــ بهخصوص افراد

نخبه و کارآمد ميشودــ و از اين مجرا باعث مهاجرت آنها به کشورهايي میشود که در
آنها مجبور به پرداخت چنين هزينههايي نیستند .اين شاخص در کشورهاي درحالتوسعه
از وضعيت مطلوبي برخوردار نیست؛ زيرا  )1عملکردهاي دولت اغلب بهصورت ناکارآمد
اداره و اجرا ميشود و مالياتهاي اخذشده در راستاي افزايش رفاه و بهبود زيرساختهاي

اساسي هزينه نميشود )2 ،تعديل سيستمهاي مختلف دولتي بر اقتصاد کشور ،بار و
هزينه زيادي وارد ميکند و  )3بيشتر سياستهاي مالي و پولي دولت بهسمت انحراف

انگيزههاي اقتصادي و پايين آوردن سطح کارايي تمايل دارد .با اين اوصاف ،نظام مالياتي
کشورهاي درحال توسعه بهعنوان يک عامل محدودکننده آزادي اقتصادي ،تأثير بسزايي در

انگيزه افراد با حقوق و درآمد ثابت (که معموالً از قشر تحصيلکرده هستند) براي خروج
از کشور دارد.

3ـ .4شاخص ساختار قانوني و امنيت حقوق مالکيت
مطابق جدول ( ،)2ساختار قانوني حمايت از حقوق مالکيت که در اين مطالعه توسط

مؤلفه يکپارچگي نظام حقوقي تعريف شده است ،در کشورهاي درحالتوسعه  G77تأثير
منفي و معناداري بر مهاجرت نخبگان دارد .بهعبارت ديگر ،هر اندازه نظام حقوقي توانايي
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بیشتری در اجراي قوانين داشته باشد ،مهاجرت نخبگان کاهش خواهد يافت .مطابق با

نظر ليور و برگ ،)2008( 1هرقدر کشورهاي مبدأ ،نظام قضايي قابل پيشبيني و منصفی

داشته باشند و قانون در آنها از اهميت و جايگاه بااليي برخوردار باشد ،مهاجرت نخبگان
نيز کاهش خواهد يافت .ناتواني نظام حقوقي يک کشور برای تأمين و حفاظت از حقوق

مالکيت ،اجراي قراردادها و حلوفصل قابل قبول و دوجانبه اختالفات ،عملکرد نظام بازار
را به مخاطره مياندازد .اگر افراد در محيط کسبوکار از اجراي قراردادها و حفاظت از

زحمات و کار خود اطمينان نداشته باشند ،انگيزه خود را براي شرکت در فعاليتهاي سودمند
از دست ميدهند .همچنین ،عملکرد ضعيف در اين زمينه مطمئناً مانع از سرمايهگذاري
ميشود؛ بنابراین ،شرايط براي ادامه فعاليت نخبگان بسيار سخت و دشوار شده و تحت چنين

شرايطي انگيزهشان براي خروج از کشور افزايش مییابد.
4ـ .4شاخص دسترسي به نقدينگي سالم

دسترسي به نقدينگي سالم يکي از شروط الزم جهت دستيابي به آزادي اقتصادي است

که در کاهش هزينههاي مبادله و افزايش قدرت خريد افراد جامعه نقش بسزايي دارد .نتايج

جدول ( )2ارتباط منفي و معنادار شاخص دسترسي به نقدينگي سالم و مهاجرت نخبگان
را (مطابق با مطالعه مارفک ( ))2007مورد تائيد قرار ميدهد .به عبارت ديگر دسترسي به
نقدينگي سالم که از کاهش تورم و نقدينگي و افزايش قابليت مالکيت ارزهاي خارجي نشأت

ميگيرد ،موجب کاهش مهاجرت نخبگان به کشورهاي توسعهيافته خواهد شد .به عقيده

بسياري از صاحبنظران مهمترين تأثير عدم وجود نقدينگي سالم(که در اکثر کشورهاي

درحالتوسعه از تورم باال نشات ميگيرد) بر توزيع درآمد و ثروت است .چنان كه مشخص
است يكي از خصوصيات بارز پديده تورم عدم تناسب بين تغيير قيمتها و درآمدها است؛

بدين ترتيب كه قيمت برخي از كاالها و درآمد برخي از طبقات و گروههاي جامعه با
آهنگي تند افزايش مييابد و حال آن كه اين آهنگ براي قشرها و طبقات ديگر جامعه

كند است .اين عدم تناسب موجب ميشود درآمد حقيقي برخي افراد از جمله دارندگان
درآمدهاي متغير چون تجار ،مالكان اراضي و مستغالت و صاحبان حرف و مشاغل آزاد
1. J. Lewer, & H. D. Berg, (2008); p. 165.

172

پژوهشنامه بازرگانی

افزايش يابد و در عوض درآمد حقيقي افرادي كه داراي درآمدهاي ثابت هستند(پرسنل

تحصيلكرده) كاهش پيدا كند.

5ـ .4شاخص آزادي تجارت خارجي
اين شاخص در کشورهاي درحال توسعه  G77نيز تأثير منفي و معناداري بر مهاجرت

نخبگان دارد ،به طوريکه با کاهش تعرفهها و سهيمههاي گمرکي ،وجود ادارات گمرکي با
کارايي باال ،تبديل سهل و آسان ارز به پول رايج و کنترلهاي بسيار محدود سرمايه ،تجارت

خارجي رونق مييابد و بهدنبال آن بهبود شرايط کسب وکار ،تسهيل انتقال فناوري و دانش
نوين و سهولت در دسترسي به اين فناوري و دانش ،افزايش رقابتپذيري و قابليت توليد
فناوري و در نهايت باعث افزايش انگيزه نيروي کار به فعاليتهاي تحقيق و توسعه ميشود و
از اين مجرا در کاهش انگيزه براي ترک کشور توسط نخبگان نقش بسزايي خواهد داشت.

6ـ .4شاخص قوانين مالي ،بازار کار و تجارت
اين شاخص در کشورهاي درحالتوسعه  ،G77تأثير منفي و معناداري بر مهاجرت

نخبگان دارد .مطابق با مطالعات بنگ و ميترا ( )2011و همچنین دوكواير و سكات (،)2006

قوانين با کيفيت باال در کاهش مهاجرت نخبگان تأثير بسزايي دارد .قوانين و مقررات
اختاللزا در مسير راهاندازي يک کسب وکار به اشکالي چون مجوزها و موافقتنامههاي

توپاگير ،قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت بنگاههاي خصوصي چون قانون کار،
دولتي دس 

محدوديتهاي تجاري ،هزينه اوليه پروژهها را افزايش ميدهد و اگر اين هزينهها به اندازه
کافي بزرگ باشد ،نخبگان ممكن است انگیزه خود را برای ادامه فعاليت از دست بدهند.
حال اگر قوانيني عادالنه و جامع وضع شود تا حد زيادي از هزينه اوليه طرحهاي تحقيقاتي
كاسته خواهد شد و بهدنبال آن شرايط الزم براي كسب سود اقتصادي ناشي از فعاليتهاي

تحقيق و توسعهاي (كه دستاورد اصلي نخبگان است) فراهم میشود .بايد خاطرنشان

کرد که در بين شاخصهاي آزادي اقتصادي ،اين شاخص بيشترين تأثيرگذاري را بر
مهاجرت نخبگان دارد و بيانگر ضعف کشورهاي فوقالذکر در کيفيت قوانين و بازار کار و

تجارت است.
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جدول 2ـ نتايج برآورد براي کشورهاي درحال توسعه G77

مدل6

مدل5

مدل4

مدل3

مدل2

مدل1

نام متغير

***-29/5
()-9/41

***-32/1
()-10/6

***-39/6
()-10/51

***-34
()-6/3

***-29/1
()-12/59

***-31/5
()-10/08

C

-

-

-

-

-

**-0/71
()-2/06

TEF

-

-

-

-

***-0/43
()-4/41

-

SIZE

-

-

-

**-0/12
()-1/83

-

-

LEGAL

-

-

**-0/14
()-2/24

-

-

-

ACCES

-

**-0/67
()-2/3

-

-

-

-

FTRAID

***-0/77
()-3/58

-

-

-

-

REGUL

***1/83
()6/6

***2/11
()7/7

***2/6
()7/4

***2/16
()4/38

***1/39
()7/6

***2/02
()7/35

SBRAIN

***0/18
()2/66

**0/15
()2/14

***0/19
()3/4

***0/17
()2/95

**0/16
()2/05

**0/16
()2/26

UEM

***-2/3
()-2/8

*-1/6
()-1/72

***-3/6
()-5/4

***-2/9
()-2/9

**-1/81
()-1/96

***-2/51
()-3/04

HDI

95

95

95

95

94

94

Adjusted
R-squared

137/5
[]0/00

133
[]0/00

143/5
[]0/00

130/9
[]0/00

102/9
[]0/00

132/38
[]0/00

F-statistic
][Prob.

260

260

240

260

228

260

Number of observations

منبع :يافتههاي پژوهش.
* اعداد داخل پرانتز مقدار آماره  t-statisticرا نشان ميدهد.

ضريب برآوردشده که نشانههاي *** ** ،و * دارند بهترتيب با سطوح معناداري  %5 ،%1و  %10مرتبطند.
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7ـ .4انباشت مهاجرت نخبگان
نتايج جدول ( )2بيانگر اثر قابل توجه اين متغير بر مهاجرت نخبگان است؛ چنانچه در

کشورهاي مورد مطالعه اثر مثبت و معناداري بر مهاجرت نخبگان دارد (مطابق با مطالعه ليور

و دينبرگ .)2008 ،بهعبارت ديگر ،نخبگان کشورهاي مورد مطالعه كه در اياالت متحده
امریکا زندگي ميكنند تأثير قابل توجهي در جذب نخبگان دیگر دارند .نكته حائز اهميت

آن است که ضريب اين متغير بين دو مقدار  1/83و  2/6است که نسبت به ساير متغيرهاي
مورد بررسي ،تأثير بسزايي در مهاجرت نخبگان داشته و بيانگر اين واقعيت انكارناپذير است

كه هنوز اقدام شايسته و تأثيرگذاری در كشورهاي درحالتوسعه فوق ،درمورد كاهش

دافعهها و افزايش جذب نخبگان صورت نگرفته است.
8ـ .4نرخ بيکاري با تحصيالت دانشگاهي

براساس نظر بسياري از محققان داخلي و خارجي ،عدمتناسب میان تعداد دانشآموختگان

دانشگاهي با فرصتهاي شغلي و عدم انطباق تخصص و توان دانشآموختگان با نيازهاي

كشورهاي درحالتوسعه ،يكي از داليل اصلي مهاجرت نخبگان است؛ زیرا ،فقدان

فرصتهاي شغلي مناسب از يكسو و نياز مبرم بازار كار اياالت متحده امریکا به نيروي
انساني متخصص و خبره از سوي ديگر ،شرايط را براي مهاجرت اين قشر تحصيلكرده

فراهم کرده است .بنابراین ،با افزايش ميزان بيكاري دانشآموختگان مراكز آموزش عالي،
مهاجرت نخبگان نيز افزايش خواهد يافت .براساس نتايج جدول ( )2و طبق نظر هاتن و
ويليامسون ( ،)2002نرخ بيکاري دانشآموختگان با تحصيالت دانشگاهي در کشورهاي

درحالتوسعه  ،G77تأثير مثبت و معناداري بر مهاجرت نخبگان دارد .مشكل اصلي در
ش عالي بسيار زیاد است.
بیشتر کشورهاي درحالتوسعه اين است كه تقاضا براي آموز 

علت اصلي زیاد بودن تقاضا در اين کشورها ،از يک طرف مربوط به موقعيت اجتماعي
دارندگان مدارک تحصيالت عالي و از طرف ديگر ،بهدليل رايگان بودن بخش عمده

نظام آموزشي عالي است که ريشه در دولتي بودن آن دارد .با وجود باال بودن تقاضا براي

ورود به دانشگاه ،نظام اقتصادي كشورهاي درحالتوسعه مورد مطالعه ،قابليت جذب خيل

عظيم دانشآموختگان را نداشته و نتيجه آن ،مازاد عرضه دانشآموختگان دانشگاهي است
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که نميتوانند در اقتصاد داخلي جذب شوند؛ بنابراین ،اين قشر تحصيلكرده كه هزينه

زيادي صرف آموزش آنها شده است ،جذب كشورهايي میشوند كه از آنها متناسب با

تخصصشان در بخشهاي مختلف اقتصادي استفادهكنند.
9ـ .4شاخص توسعه انساني

توسعه مفهومي واالتر از از رشد اقتصادي ،يعني درآمد سرانه ،دارد و کشورهايي که

درآمد سرانه باالتری دارند در رده کشورهاي توسعهيافته تلقي نميشوند .اين امر داللت بر
آن دارد که مفهوم توسعه دربرگيرنده اجزای ديگري همچون کاهش فقر ،توزيع عادالنه
درآمد و ...است .در نگاهی کليتر ،بهدنبال دستيابي به امور مربوط به توسعه انساني است.
به بيان ديگر ،ميتوان توسعه انساني را مهمترين بُعد توسعه دانست .1بنابراين ،شاخص توسعه

انساني نماينده خوبي براي توضيح ميزان توسعهيافتگي کشورها است؛ بهطوريکه هرقدر
این شاخص بزرگتر باشد ،ميزان توسعه بيشتر آن کشور را نشان میدهد .براساس نتايج

جدول ( ،)2شاخص توسعه انساني در کشورهاي درحالتوسعه  ،G77تأثير منفي و معناداري
بر مهاجرت نخبگان دارد (مطابق با يافتههاي کستلز و لوگن ( )2002و مارفک (،))2007
بهعبارت ديگر ،ميزان مهاجرت نخبگان از کشورهاي موردنظر با بهبود توسعه انساني کاهش

مييابد.

جمعبندي و نتيجهگيري
هدف اصلي این تحقيق ،بررسي تأثير آزادي اقتصادي بر مهاجرت نخبگان از کشورهاي

منتخب  G77به اياالت متحده آمريکا با روش پانل ديتا است .براساس نتايج بهدستآمده از
این مطالعه ،آزادي اقتصادي تأثير منفي و معناداري بر مهاجرت نخبگان در کشورهاي مورد
مطالعه دارد .بهعبارت ديگر ،مهاجرت نخبگان با آزادي اقتصادي بيشتر بهطور قابل توجهي

کاهش مييابد .در میان پنج مؤلفه تشکيلدهنده شاخص آزادي اقتصادي ،مؤلفه قوانين
مالي ،بازار کار و تجارت در کشورهاي درحالتوسعه  ،G77بيشترين تأثير را بر مهاجرت

نخبگان میگذارند .همچنین ،متغيرهاي انباشت مهاجرت نخبگان و نرخ بيکاري ،تأثير مثبت
 .1بخشوده ( ،)1385ص .2
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و معناداري بر مهاجرت نخبگان در کشورهاي مورد مطالعه دارد .اثر شاخص توسعه انساني
بر مهاجرت نخبگان نيز منفي و معنادار است .از میان تمام عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان

که در اين مطالعه بررسي شد ،شاخص توسعه انساني بيشترين تأثيرگذاري را بر مهاجرت

آنها دارد .اين امر ريشه در اين واقعيت دارد که این کشورهاي درحالتوسعه ،هنوز اقدام
شايستهاي برای افزايش و بهبود وضعيت رفاه و توسعه انساني اتخاذ نکردهاند و پايين بودن

اين شاخص در کشورهاي مورد مطالعه ،عامل اساسي براي مهاجرت نخبگان محسوب
ميشود .بهمنظور كاهش عوامل دافعه و افزايش جذب نخبگان در کشورهاي مورد مطالعه

پيشنهادهای زير ارائه شده است:

y yجهتگيري نظام قانونگذاري در راستاي اتخاذ قوانين مؤثر و تسهيالت الزم براي
فعاليت نخبگان مانند تخفيفهای مالياتي ،اعطای وام با بهره پايين و...؛

y yافزايش اثربخشي دولت بهواسطه افزايش مشارکت عمومي درتصميمگيريها ،اتخاذ
سياستهاي باثبات ضد فساد اداري و حذف بروکراسي پيچيده اداري؛

y yتدوين و اجراي قوانين مناسب برای حمايت از حقوق پژوهشگران ،مخترعان و
مبتکران و همچنین ،اتخاذ سياستهاي کالن اقتصادي جهت انحراف قيمت نسبي به
نفع محصوالت عرضهشده توسط نخبگان؛

y yتسهيل دسترسي عادالنه افراد ــ بهویژه نخبگان ــ به بازارهاي مالي و منابع مالي براي
راهاندازي کسبوکار؛

y yافزايش تعامالت اقتصادي و علمي کشورهاي درحالتوسعه با يکديگر و همچنين
افزايش اين تعامالت با کشورهاي توسعهيافته بهمنظور تسهيل انتقال فناوري و استفاده

از حق امتيازها ،داراييها و گسترش تحقيق و توسعه.

y yحذف قوانين و مقررات پيچده و مبهم که در مسير راهاندازي کسبوکار جديد
اخالل ايجاد ميکند؛

y yبهبود قوانين بازار کار براي تسهيل ورود و خروج و جابهجايي نيروي کار؛

y yتقويت روند چرخش مهاجرت نخبگان از طريق توسعه ارتباطات علمي بينالمللي
نظير ايجاد شبکههاي علمي فعال براي تعامل متخصصان داخلي با مهاجران متخصص

و بهرهگيري از توان علمي و تخصصي مهاجران متخصص در قالب مراوده علمي،
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نشر ،کنفرانسها ،فرصتهای مطالعاتي ،سيستمهاي مشاوره علمي و فعاليتهای

دانشگاهي ديگر؛

y yارائه يک رويکرد نظامگرا در تعيين نيازها ،قابليتها و تنگناهاي بخش پژوهش
و فناوري و افزايش ارتباط و همکاري مؤثر ميان دانشگاهها و مراکز پژوهشي با

بخشهاي صنعتي و اقتصادي از طريق هماهنگي میان سياستهاي کالن اقتصادي و

سياستهاي علميـپژوهشي.
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