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 چکیده 

های رشد جدید، نقش نیروی کار بسیار ماهر و نخبه در ایجاد سرریزهای دانش و رشد اقتصادی  بر اساس نظریه 
المللی نیز  اقتصادی، دست یابی به توان رقابتی بیشتر در بازارهای بین بسیار تعیین کننده است. عالوه بر رشد  

مستلزم به کارگیری و افزایش سرمایه انسانی است. مهاجرت نخبگان یکی از چالشهایی است که کشورهای زیادی  
وج نخبگان از  شود. با خر زا در کشورها یاد می از دیرباز با آن مواجه هستند و از آن به عنوان یکی از مسائل آسیب 

کشورهای در حال توسعه، توان تولید علمی و بنیه اقتصادی کشورهای مهاجرفرست تضعیف شده و مزیتهای رقابتی  
های عظیم و دانش  یابد. کشورهای توسعه یافته نظیر ایاالت متحده آمریکا با وجود سرمایه این کشورها کاهش می 

کنند. از  آنها به نحو مطلوب در ارتقا فناوری خود استفاده می   فنی باال، نخبگان را به سوی خود جذب کرده و از 
اینرو کشورهای درحال توسعه و به ویژه کشورهایی که با فراوانی منابع طبیعی مواجه هستند برای از بین بردن  

برای    شکاف فناوری مابین خود و کشورهای توسعه یافته باید با از بین بردن عوامل دافعه در داخل کشور شرایط را 
را   نخبگان  مهاجرت  بر  مؤثر  عوامل  بتوانند  تا  نمودند  تالش  زیادی  الگوهای  کنند.  فراهم  نخبگان  مؤثر  فعالیت 

مؤلفه  این  اثرگذاری  نحوه  و  دهند شناسایی  توضیح  را  انواع    . ها  کنار  در  نخبگان  اینکه  به  توجه  با  میان  این  در 
بیری اوالً در جهت استفاده بهینه از تمامی سرمایه ها و  رود کشورها تدا شوند، انتظار می ها محسوب می سرمایه 

هایی از جنس دانش  هایی در جهت هدایت فعاالن اقتصادی به سمت توجه بیشتر به انواع سرمایه ثانیاً سیاست 
های اقتصاد سنجی  گیری از تکنیک از جمله نخبگان داشته باشند. با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر با بهره 

افزار  است، و با استفاده از نرم پیشنهاد شده    1( 1998گشتاورهای تعمیم یافته، که توسط بلوندل و باند)   و روش 
بر    15استتا   فیزیکی(  و سرمایه  طبیعی، سرمایه خارجی  انسانی، سرمایه  انواع سرمایه )سرمایه  تأثیر  بررسی  به 

دوره   طی  نفت  صادرکننده  منتخب  کشورهای  در  نخبگان  های  یافته   . است پرداخته    2008- 2017مهاجرت 
گذاری  که تأثیر سرمایه انسانی بر مهاجرت نخبگان مثبت و تأثیر سرمایه اقتصادسنجی مطالعه حاکی از آن است 

ها، تأثیر سرمایه طبیعی بر  همچنین طبق یافته   است.   مستقیم خارجی بر مهاجرت نخبگان منفی و معنادار بوده 
   است.   معنا بوده منفی و بی   تأثیر سرمایه فیزیکی بر مهاجرت نخبگان   مهاجرت نخبگان مثبت و معنادار و 

 ارجاع به مقاله: 
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 مقدمه   -1

قدرت رقابت بهرهافزایش  ارتقای سطح  به  پذیری،  در گرو  اقتصادی یک کشور  رفاه  وری و 
بدیل  کارگیری عوامل تولید دانش بنیان در تولیدات آن کشور است. در این میان، نقش بی

ای برخوردار است. نخبگان جزء دارایی یک کشور  کار متخصص و نخبه از اهمیت ویژه نیروی  
شوند، چرا که از یک سو خود به شکل مستقیم به عنوان عامل تولید دانش  محسوب می 

های فناورانه  پذیری به سطح مزیت بنیان در فرآیند تولید مطرح است و از سوی دیگر، رقابت
سرمایه  قبیل  از  سرمایه   گذاریباال  همانند  نوآوری،  به  وابسته  های  فعالیت  در  بر  گذاری 

های تحقیق و توسعه داخلی و جذب سرریز دانش از کانال واردات محصوالت دارای  فعالیت
رقابت محصوالت  ارائه  منظور  به  پیشرفته  مرتبط  فناوری  جدید  تولیدی  فرآیندهای  و  پذیر 

های تحقیق و توسعه در  و فعالیت(  Belderbos, Duvivier & Wynen, 2010) شودمی
داخل کشور و جذب سرریز فناوری شرکای تجاری بدون نیروی انسانی ماهر و متخصص  
میسر نخواهد بود. لذا مهاجرت نخبگان با کاهش شمار نخبگان و متخصصان، اقتصاد کشور  

ی ارتقا  مبدأ را با خأل جدی کمبود مهارت، ایده و خالقیت مواجه ساخته و بسترهای الزم برا
اقتصادی را از بین می برد. البته دامنه این پدیده تنها مربوط به کشورهای  رشد و توسعه 

این مسأله درگیر هستند.   با  نیز  یافته  برخی کشورهای توسعه  نیست و  نفت  صادرکننده 
توسعه کشورهای  در  مهاجرت  ماهیت  نشان ساخت  خاطر  باید  با کشورهای  هرچند  یافته 

یافته ساالنه نخبگان  حد زیادی متفاوت است چرا که کشورهای توسعهصادرکننده نفت تا  
می  جذب  را  توسعه  حال  در  کشورهای  از  در  بسیاری  نخبگان  مهاجرت  همچنین  کنند. 

یافته در واقع مجرایی برای انتقال دانش و فناوری نوین از کشور مقصد  کشورهای توسعه  
انتقباشد و آنمی فرآیند جهت تسهیل  این  از  به کشور خود ها  نوین  دانش  و  فناوری  ال 

با توجه به این که مهاجرت نخبگان به عنوان چالش مهم  استفاده می  کنند. در این میان 
های تأثیرگذار  گذاران بر مؤلفهرود، از این رو همواره سیاستپیش روی کشورها به شمار می 

کرده تأکید  پدیده  این  س بر  نوعی  نخبگان  اینکه  به  توجه  با  انواع  اند.  سایر  کنار  در  رمایه 
رود کشورهایی که تمایل به داشتن اقتصادی دانش  شوند، انتظار میها محسوب می سرمایه

هایی  محور دارند تدابیری اوالً در جهت استفاده بهینه از تمامی سرمایه ها و ثانیاً سیاست 
از جنس دانش  هایی  در جهت هدایت فعاالن اقتصادی به سمت توجه بیشتر به انواع سرمایه

در چنین فضایی سرمایه باشند،  داشته  نخبگان  برای  از جمله  را  مکملی  نقش  های سنتی 
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تواند ضمن تغییر  ای است که می کنند. سرمایه انسانی تنها نهادههای دانشی ایفا میسرمایه

ح  های تولید را دگرگون یا متعادل سازد، مبنایی برای نوآوری باشد و در سطخود، سایر نهاده
وسیع به رشد اقتصادی منجر شود. دسترسی به منابع انسانی کارآمد و ماهر، شرط اساسی  
توسعه هر کشور است. اما صرف آموزش این افراد کافی نبوده و استفاده و به کارگیری مفید  

ای دارند اما  ها نیز ضرورت دارد. بنابراین در کشورهایی که سیسستم آموزشی قویو مؤثر آن 
استفاده نمی  به  کافی  توجه  انسانی  از سرمایه  شایسته  و  نخبگان  مناسب  مهاجرت  کنند، 

سزایی در اقتصاد  ترین اشکال جریان سرمایه که نقش به بیشتر است. همچنین، یکی از مهم
سرمایه  دارد،  کشور  ایجاد یک  با  خارجی  مستقیم  سرمایه  است.  خارجی  مستقیم  گذاری 

گردد. جذب فناوری و انطباق آن با ای تجاری میسرریز دانش سبب انتقال فناوری از شرک
دهد. نوع دیگری از سرمایه، سرمایه  شرایط محلی تقاضا نیروی کار متخصص را افزایش می

طبیعی است. اکثر کشورهای در حال توسعه دارای سرمایه طبیعی به دلیل داشتن مزیت  
وف به استخراج و خام  نسبی طبیعی در استخراج و صادرات منابع طبیعی تالش خود را معط

نمایند و از طرفی، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی این امکان  فروشی آن می
ای مورد  ای و سرمایهای از کاالهای مصرفی و کاالهای واسطهنماید تا بخش عمدهرا فراهم می

زایش بیکاری روند  نیاز از کانال واردات تأمین شود. کاهش تقاضا نیروی کار و به دنبال آن اف
بخشد. سرمایه فیزیکی به عنوان نوع دیگر سرمایه، با ایجاد  مهاجرت نخبگان را تسریع می

آید  کند به وجود می تغییرات در مواد جهت شکل دادن به ابزارهایی که تولید را تسهیل می
فناوری    چنانچه سرمایه فیزیکی از کانال. ای ملموس و قابل مشاهده برخوردار استو از جنبه

داخلی تأمین شود سبب بسط بازار سرمایه انسانی، بازار تحقیق و توسعه و نوآوری خواهد  
می  ایجاد  را  نخبگان  بکارگیری  زمینه  که  سرمایه  شد  تأمین  کانال  چنانچه  مقابل  در  کند. 

فیزیکی، واردات و فناوری خارجی باشد افزایش مهاجرت نیروی کار متخصص را در پی خواهد  
توجه به اهمیت بررسی پدیده مهاجرت نخبگان در کشورهای صادرکننده نفت به  داشت. با

از یک طرف، و نقش   یافته  با کشورهای توسعه  فناوری این کشورها  جهت کاهش شکاف 
ای در خصوص  ها بر این پدیده از طرف دیگر و مسبوق به سابقه نبودن مطالعهانواع سرمایه

انواع سرمایه بر مهاجرت نخبگ تأثیر انواع سرمایه بر  تأثیر  ان لذا ضروری است به بررسی 
 مهاجرت نخبگان در کشورهای صادرکننده نفت پرداخته شود. 
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طبیعی،   سرمایه  انسانی،  سرمایه)سرمایه  انواع  تأثیر  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف 
سرمایه خارجی و سرمایه فیزیکی( بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب صادرکننده نفت  

های سیاستی به سیاستگذاران کالن اقتصادی در  به منظور ارائه توصیه  2008-2017طی دوره  
 راستای کاهش مهاجرت نخبگان است.  

 دارد: فرضیات پژوهش بیان می
تأثیر سرمایه انسانی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب صادرکننده نفت   ▪

 مثبت و معنادار است.  
نخبگان در کشورهای منتخب صادرکننده نفت  تأثیر سرمایه طبیعی بر مهاجرت   ▪

 مثبت و معنادار است. 
تأثیر سرمایه فیزیکی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب صادرکننده نفت   ▪

 منفی و معنادار است.  
تأثیر سرمایه خارجی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب صادرکننده نفت   ▪

 منفی و معنادار است.  
 این صورت است:  سؤاالت پژوهش حاضر به 
در    متخصص  انسانی  نیروی  کارگیری  به  و  جذب  در  اقتصاد  پایین  ظرفیت  علت  به  آیا 

 دهد؟ کشورهای منتخب نفتی، افزایش سرمایه انسانی مهاجرت نخبگان را افزایش می
آیا منابع طبیعی فراوان در کشورهای منتخب نفتی با سوق دادن اقتصاد این کشورها به   

ات مواد خام و اولیه تقاضای نیروی کار متخصص را کاهش داده  سمت تولید و صادر 
 بخشد؟و روند مهاجرت نخبگان را تسریع می

سرمایه   نخبگان  آیا  تقاضا  افزایش  با  نفتی  منتخب  کشورهای  در  خارجی  مستقیم  گذاری 
 دهد؟جهت جذب فناوری و بومی سازی آن، مهاجرت نخبگان را کاهش می

 دهد؟ایش زمینه اشتغال و کارآفرینی، مهاجرت نخبگان را کاهش میآیا سرمایه فیزیکی با افز 
با توجه به موارد ذکر شده لذا در بخش دوم مبانی نظری و در بخش سوم پیشینه تحقیق   

می دادهارائه  و  متغیرها  تشریح  الگو،  معرفی  به  چهارم  بخش  در  سپس  ها  شود، 
آماری ضرائب ارائه و در    تخمین الگو و تجزیه و تحلیل  پنجمپرداخته و در بخش  

 گردد. گیری و پیشنهادها بیان می بخش پایانی نتیجه
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 مبانی نظری  -2

ترین شق  های رشد درونزا، افزایش سرمایه انسانی در یک کشور به ویژه مهم بر اساس نظریه
آن یعنی نیروی کار بسیار ماهر و نخبه در ایجاد سرریز های دانش و رشد اقتصادی از کانال  

و  بهرهافزایش   خارجی  توسعه  و  تحقیق  بیشتر  جذب  و  داخلی  توسعه  و  تحقیق   وری 
های نوآورانه و کارآفرینی بسیار تعیین کننده است. همچنین سرمایه انسانی سبب  فعالیت

شود و  گذاری در فناوری میتقویت تأثیر عوامل دیگر مؤثر بر رشد اقتصادی مانند، سرمایه
   (.Kottaridi, 2015)  تولید، رشد اقتصادی را به دنبال دارد  از کانال افزایش بازده به مقیاس

مرور    به  اما  بود  فیزیکی  سرمایه  اشاره  مورد  سرمایه  تنها  اقتصاد  کالسیک  متون   در 
های دیگری مانند، سرمایه انسانی، سرمایه خارجی، سرمایه طبیعی، سرمایه اجتماعی  سرمایه

اقتصادی شدند. هر چه مطالعات اقتصادی تعمق بیشتری  و سرمایه مالی نیز وارد متون  
به ویژه سرمایه  یافت، اهمیت سرمایه و  انسانی و اجتماعی  مانند سرمایه  های غیرفیزیکی 

توان مهاجرت نخبگان را به نوعی مهاجرت  انسانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در نتیجه می
ل سه دسته منبع محور، سرمایه محور  سرمایه دانشی دانست. امروزه اقتصادهای جهان شام

پذیری و توسعه یافتگی اقتصادهای دانش محور قابل و دانش محور هستند. قدرت رقابت
های اتخاذ شده در این کشورها با نگرش  مقایسه با دو نوع دیگر نیست. راهبرد و سیاست

نخبگ بر فعالیت  متکی  که  تولید  بازار عوامل جدید  دانش محور و بسط  ان است،  اقتصاد 
ها نقش  ایست که تمامی سرمایه ریزی در این اقتصادها به گونهباشد. همچنین برنامهمی

مکمل یکدیگر را داشته باشند تا به این ترتیب از کلیه عوامل تولید و سرمایه به نحو مناسبی  
نیز از  برداری شود. در این میان بخشی از عوامل مورد نیاز )نخبگان( را   در فرآیند تولید بهره
کنند. جذب نخبگان از کشورهای در حال توسعه، اقتصاد این کشورها را  سایر دنیا جذب می

 سازد. با جمود ابداع مواجه می
ها و خصوصیات تجسم  ها، شایستگی سرمایه انسانی عبارت است از دانش، مهارت

اقتصادی فرد و جامعه می افراد که منجر به رفاه  . افزایش  (OECD, 20012شود)یافته در 
انباشت سرمایه انسانی، شمار نخبگان را به عنوان یکی از شقوق سرمایه انسانی افزایش می

 هد د

 
2 Organisation for Economic Co-operation and Development 
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  (Bang & Mitra, 2009  با عنایت به اینکه اکثر کشورهای صادرکننده نفت به دلیل عدم .)

یافتگی با کمبود بسترهای الزم جهت بکارگیری و حمایت از متخصصان نخبه و نوآور  توسعه
گردد.  مواجه هستند، افزایش انباشت سرمایه انسانی منجر به افزایش مهاجرت نخبگان می 

تبدیل شدن کشورها به جوامع پیشرفته و ثروتمند، در گرو تحول شگرف در کیفیت منابع و  
در واقع، دسترسی    و HosseiniYazdi et al., 2022) )سرمایه انسانی این جوامع بوده است

ر شرط اساسی توسعه هر کشور است اما صرف آموزش جهت تولید  به منابع انسانی ماه
سرمایه انسانی کافی نیست و بکارگیری مفید این منابع ضرورت دارد. چنانچه به دلیل فقدان  

های اندک اشتغال  های مختلف اقتصادی و فرصت های مؤثر و الزم در بخشگذاریسرمایه
ظرفیت پایین اقتصاد در جذب و به کارگیری  برای افراد تحصیلکرده و متخصص و به طور کلی  

ها و استعدادهای  نکنند تا مهارتنیروی انسانی متخصص، بسیاری از نیروها مجال آن را پیدا  
 خود را عرضه کنند احتماالً مهاجرت نخبگان افزایش خواهد یافت.  

ترین اشکال جریان سرمایه که نقش مهمی در اقتصاد یک کشور  یکی دیگر از مهم
گذاریهای خارجی به همراه  به طور کلی پویایی و ساختار سرمایه رد، سرمایه خارجی است.  دا

المللی اقتصادی یکی از بهترین محرکهای رشد و از عوامل اصلی ادغام  دیگر جریانهای بین 
بنابر نظریه طرفداران  (Yazdani & Markari, 2021 وند)اقتصادی کشورها شناخته میش 

گذاری مستقیم خارجی باعث انتقال دانش فنی، توسعه منابع  سرمایه آزادی جریان سرمایه،  
به ویژه دست بازارهای جدید صادرات میانسانی، گسترش تجارت خارجی  به  و  یابی  شود 

باال میبهره اقتصاد  به عنوان موتور محرکی که مهارتوری را در  ها، دانش،  برد. همچنین 
سازد سرریز دانش را به دنبال ر مرزها منتقل می های پیشرفته را دهای جدید و تکنیکایده
را چنین  (. سازمان تجارت جهانی سرمایه Kottarid, 2015)  دارد گذاری مستقیم خارجی 

گذار یک  گیرد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی زمانی صورت میکند: سرمایه تعریف می 
)کشور میزبان( با هدف مدیریت آن به    کشور مبدأ)کشور مادر( یک دارایی را در کشور دیگر

-زا، سرمایههای رشد درونبراساس تئوری  (.Bradlow & Scher, 2000)   آوردمیدست  
انتقال  گ و  دانش  سرریز  ایجاد  به  منجر  فناوری  انتقال  واسطه  به  خارجی  مستقیم  ذاری 

می  تجاری  شرکای  از  و    (.Blomstrom & Person, 1983)  گرددفناوری  فناوری  جذب 
گذاری  نطباق آن با شرایط محلی نیازمند نیروی کار متخصص است. به این ترتیب با  سرمایه ا

-های نوین، بومیکارگیری فناوری مستقیم خارجی، تقاضا برای نیروی کار متخصص جهت به
می  افزایش  داخلی  اقتصاد  فضای  با  آن  انطباق  و  اشغال،  سازی  بهبود وضعیت  با  و  یابد 
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  FDIهمچنین چنانچه    (.Hoffman, 2003)  یابد میخصص کاهش  مهاجرت نیروی کار مت 

هایی با ارزش افزوده باال جذب شود از طریق  به عنوان منبعی مرتبط با دانش در فعالیت 
تقویت نوآوری به عنوان اثرات سرریز دانش سبب تحریک تغییرات ساختار تولیدی به نفع 

 ,Kottarid)  بگان را به دنبال دارد بکارگیری عوامل دانش بنیان شده و کاهش مهاجرت نخ
وری و  گذاری مستقیم خارجی با افزایش بهرهتوان بیان داشت سرمایه(. همچنین می 2015

از رهگذر کاهش عوامل   ترتیب  این  به  اقتصادی شده و  ارتقا رفاه  به  اقتصادی منجر  رشد 
 دفعی روند مهاجرت نخبگان را کند می نماید.  

اوایل قرن بیستم، منابع طبیعی را به عنوان موتور رشد اقتصادی  در قرن نوزدهم و  
های انجام شده از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون، فراوانی منابع  اند، اما  پژوهشمعرفی کرده

اند.  را باعث کندی رشد اقتصادی معرفی کرده و برخی از آن به بالی منابع طبیعی تعبیر کرده
یده بالی منابع طبیعی در همه کشورهای دارای فراوانی  دهد پدمشاهدات عینی نشان می

ویژه  منابع طبیعی مصداق ندارد، بلکه این پدیده بیشتر در کشورهای در حال توسعه و به  
آنچه فراوانی منابع طبیعی را    (.Sachs & Warner, 2001)  کشورهای نفتی مصداق دارد

می  تبدیل  نقمت  یا  نعمت  حکمرابه  کیفیت  و  مدیریت  در  کند،  منابع  فراوانی  است.  نی 
 ,Steinberg)  اقتصادهایی با نهادهای بی ثبات، رفاه اقتصادی پایین را به دنبال داشته است

کشورهای در حال توسعه دارای منابع طبیعی فراوان به دلیل داشتن مزیت    (. اکثر 2017
طبیعی و  نسبی طبیعی در استخراج و صادرات آن، تالش خود را معطوف به استخراج منابع 

گذاری اولیه کمتری همراه است. افزون بر  نمایند چرا که با هزینه سرمایهخام فروشی آن می
کارخانه با صنایع  مقایسه  در  آن  به  مربوط  و صنایع  اولیه  مواد  تولید  آنجاکه  از  ای،  این، 

تقاضا   و  اهمیت  این کشورها  در  رو  این  از  است،  محدودی  کار متخصص  نیروی  نیازمند 
شود. عدم استفاده بهینه و نبود تقاضای  انسانی ماهر به طور کلی نادیده گرفته میسرمایه 

کافی برای نیروی کار متخصص در نتیجه استفاده نادرست از سرمایه طبیعی پدیده مهاجرت  
بخشد. همچنین درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع، امکان تأمین  نخبگان را تسریع می

کاال  از  توجهی  قابل  سرمایهسهم  مصرفی،  واسطههای  و  فراهم  ای  واردات  طریق  از  را   ای 
های شغلی شرایط را جهت مهاجرت نخبگان  نماید. و از این طریق هم با کاهش فرصت می

آورد. فراوانی منابع طبیعی به واسطه تشدید رفتارهای رانت جویانه در اقتصاد،  فراهم می
ها در استفاده از این  ضعف مدیریت دولت   اختالل در تخصیص منابع، افزایش نابرابری و 



 

 طیبه چایاني   ،آبادی، زهرا صادقي معتمدابوالفضل شاه 163
  ( 3) 19  1401 پاییز اقتصادی سابق(های  ی اقتصاد مقداری )بررسيفصلنامه

 
 

منابع جهت گسترش تقاضا سرمایه انسانی باعث تشدید مهاجرت نخبگان در این کشورها  
( معتقدند منابع  2005)4(، اورتگا و همکاران2001)3میشوند. در نتیجه همانطور که گیلفاسون 

رهای غنی از منابع یاد  طبیعی فراوان به پایین ماندن سطح تقاضا سرمایه انسانی در کشو 
فاقد منابع طبیعی منجر می  با کشورهای  بودن  شده در مقایسه  شود. علت اصلی نقمت 

توان ضعف کیفیت و اصول نهادها  منابع طبیعی در کشورهایی با فراوانی این منابع را می
 (. Varma & Kapur, 2013)  دانست

ترین عوامل تولید  از اساسیسرمایه فیزیکی به عنوان شکل دیگری از سرمایه یکی  
از کانال فناوری داخلی باشد سبب بسط بازار   است. چنانچه منشأ تأمین سرمایه فیزیکی 
سرمایه انسانی، بازار تحقیق و توسعه و در کل بازار عوامل جدید تولید خواهد شد که افزایش  

سرمایه فیزیکی،    تقاضا نیروی کار متخصص را به دنبال دارد. در مقابل چنانچه کانال تأمین 
واردات و فناوری خارجی باشد افزایش مهاجرت نیروی کار متخصص را در پی خواهد داشت.  

نماید نحوه  بنابراین آنچه نتیجه نهایی تأثیر سرمایه فیزیکی بر مهاجرت نخبگان را علنی می
فعالیت رشد  و  ایجاد  سبب  فیزیکی  سرمایه  همچنین  است.  سرمایه  نوع  این  های  تأمین 

های کارآفرینانه انگیزه اشتغال را در میان  رشد فعالیت  (.Denis, 2004  (  شودآفرینانه می کار 
 تواند روند مهاجرت نخبگان را کاهش دهد. نخبگان باال برده و می

 پیشینه تحقیق  -3
(، به بررسی تأثیر رضایت شغلی بر مهاجرت نخبگان در ایتالیا با  2020توریسی و پرناگالو )
نتایج   اند. و گروه محققان داخل کشور و محققان خارج کشور پرداختهروش نظرسنجی از د

گیری بر  گذارد بر تصمیم دهد، رضایت شغلی با تأثیری که بر کیفیت زندگی مینشان می
مهاجرت محققان مؤثر است. شایسته ساالری از عواملی است که با افزایش رضایت شغلی  

 . (Torrisi & Pernagallo, 2020) دهدمهاجرت نخبگان را کاهش می
( همکاران  و  رومانیایی  2020قرس  برگزیده  دانشجویان  مهاجرت  بررسی  به   ،) 

دانشگاه    5ای و توسط دانشجویان  اند. نتایج این پژوهش که به صورت پرسشنامهپرداخته

 
3 Gylfason 
4 Ortega et al 
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میان   در  مهاجرت  اصلی  عامل  را  اقتصادی  عامل  است،  شده  انجام  کشور  این  بزرگ 

 . (Gherhes et al., 2020) سته استدانشجویان برگزیده دان
(، به بررسی مهاجرت نخبگان در ونزوئال پرداخته است. طبق نتایج،  2020گارسیازی )

اجرای ضعیف سیاست نتیجه  کشور  این  در  نخبگان  مهاجرت  مدیریتبحران  ها،  ها، سوء 
   (Garcia zea, 2020).  های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استفساد و درگیری 

پذیری بر مهاجرت نخبگان در  (، به بررسی تأثیر رقابت2020بادی و همکاران)آشاه 
دوره   طی  اسالمی  منتخب  میپرداخته  2007-2015کشورهای  نشان  نتایج  قدرت  اند.  دهد، 

مؤلفهرقابت کارایی،  بر  مؤثر  عوامل  و  پذیری،  منفی  تأثیر  بنیادین  الزامات  و  نوآوری  های 
سرانه، شکاف دستمزد   GDPند. همچنین، متغیرهای شکاف  معنادار بر مهاجرت نخبگان دار 

حقیقی و نرخ بیکاری افراد تحصیل کرده به ترتیب تأثیر مثبت و بی معنا و مثبت و معنادار  
 . (Shahabadi et al., 2020) بر مهاجرت نخبگان دارند

(، به بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان پاکستان  2019علی غالم و همکاران ) 
دهد، دالیل بسیاری در مهاجرت نخبگان  اند. نتایج نشان میای پرداختهروش پرسشنامه  به

اند. در این میان عوامل اجتماعی، فرصت شغلی، عوامل سیاسی،  این کشور نقش داشته
 .(Ghulam et al., 2019) سیستم آموزشی و عامل فناوری تأثیر چشمگیری دارند

(، به مطالعه علل مهاجرت نخبگان از کشور آفریقای جنوبی  2017کاپالن و هاپلی ) 
دارند،  اند و براساس نتایج بیان میپرداخته 2011-2015به پنج کشور انگلیسی زبان طی دوره 

های مبتنی بر فناوری جدید  تخصیص بودجه کم برای تحقیق و توسعه سبب نبود شرکت
کار   نیروی  تقاضای  کاهش  با  نتیجه  در  است  به شکل  شده  نخبگان  مهاجرت  متخصص، 

 . (Kaplan & Hoppli, 2017) استمعناداری افزایش یافته
  113(، به بررسی رابطه فراوانی منابع طبیعی و مهاجرت نخبگان  2017استاینبرگ ) 

پرداخته و براساس فرضیه نفرین منابع طبیعی به این نتیجه    1910-2009کشور در دوره زمانی  
ثبات و فساد در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان از رهگذر  یرسید نهادهای سیاسی ب

 .  (Steinberg, 2017)شودنابرابری درآمد، به افزایش مهاجرت نخبگان منجر می 
سرمایه2015کوتاریدی)  مطالعه  به  مهاجرت  (،  و  نوآوری  خارجی،  مستقیم  گذاری 

دوره   طی  یونان  در  نشانپرداخته  2014-2008مغزها  نتایج  سرمایه  می  است.  جذب  دهد 
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های با ارزش افزوده باال سبب تحریک تغییرات ساختاری تولید  مستقیم خارجی در فعالیت
 . (Kottarid, 2015) شودو کاهش مهاجرت مغزها می 

(، به مطالعه نقش حکمرانی بر مهاجرت نخبگان از نیجریه به  2013اوالوایی و عزیز ) 
دارند، حکمرانی مطلوب،  اساس نتایج تحقیق بیان می  اند و بر اروپا و شمال آمریکا پرداخته

اشتغال با دستمزد مکفی و پایان دادن به خشونت علیه دولت سبب کاهش مهاجرت نخبگان  
 . (Olawaiye & Azeez, 2013) است در این کشور شده

میترا)  و  تعیین 2009بنگ  عوامل  بررسی  به  دوره  (،  طی  آمریکا  در  مهاجران  کننده 
بیان میرداختهپ   2000-1998 و  و  اند  آمریکا  ایاالت متحده  از  فاصله  فساد،  دارند، شاخص 

     داری با مهاجرت نخبگان به آمریکا داردسطح آموزش کشور مبدأ رابطه مستقیم و معنی
 (Bang & Mitra, 2009) . 

 ( مشوق1398صناعی  بررسی  به  موردی  (،  بررسی  کشور:  به  بازگشت  موانع  و  ها 
ترین مشوق بازگشت  مقیم ایاالت متحده آمریکا پرداخته است. طبق نتایج، مهممتخصصان 

 ,Sanaei)ترین مانع بازگشت، کیفیت زندگی استدالیل شخصی و میهنی افراد است و مهم 
2019)   . 
(، به مدل سازی ساختاری عوامل مؤثر بر گرایش به مهاجرت  1397کیانی و همکارن) 

اند. طبق نتایج، عوامل  پرداخته  95-96ال دوم تحصیلی  دانشجویان نخبه کشور در نیمس
 Kiani et)علمی آموزشی و روان شناختی باالترین تأثیر در مهاجرت نخبگان را داشته است

al., 2018) . 
صالحیشاه  و  کانال  1396)  آبادی  از  طبیعی  منابع  مدیریت  تأثیر  بررسی  به   ،)

نفتی توسعه یافته و در حال توسعه طی  حکمرانی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای برگزیده  
دهد، مدیریت منابع طبیعی از کانال  اند. نتایج تحقیق نشان میپرداخته   1996-2014دوره  

حکمرانی خوب تأثیر منفی و معناداری بر مهاجرت نخبگان در هر دو گروه از کشورهای مورد  
ستمزد حقیقی اثر  مطالعه دارد. همچنین تأثیر متغیرهای شاخص شکاف رفاهی و شکاف د

منفی و معناداری بر مهاجرت نخبگان دارد. الزم به ذکر است سرمایه انسانی رابطه مستقیم  
 . (Shahabadi & Salehi, 2017) و معناداری با مهاجرت نخبگان دارد

با    1980-2010های مهاجرت در ایران طی دوره  کننده(، به بررسی تعیین 1394)  متقی 
دهد، شاخص تولید ناخالص  ن پرداخته است. نتایج تحقیق نشان میتأکید بر مهاجرت نخبگا
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  کننده مهاجرت نخبگان در ایران هستندداخلی، بیکاری و حکمرانی از عوامل اصلی تعیین 

(Motaghi, 2016) . 
قدسیان  و  راد  سیاست1394)  موسوی  تأثیر  و  نخبگان  مهاجرت  تحلیل  به  های  (، 

دهد، با اعمال  اند. نتایج نشان میسیستم در ایران پرداخته   های بازدارنده با استفاده از پویای
توان بر نرخ خروج نخبگان تأثیر چندانی گذاشت  سیاست کاهش تنش در روابط خارجی نمی

افراد در مشاغل  و تعداد آن انتصاب  با رعایت شایسته ساالری در  بلکه  ها را کاهش داد. 
ت شغلی و وضعیت اشتغال نخبگان اقدام  علمی، مدیریتی و حاکمیت، نسبت به بهبود امنی

 . (Mosavirad & Ghodsian, 2016) نمود
(، به بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر مهاجرت نخبگان  1392)  بزرگیآبادی و جامهشاه 

اند. نتایج  پرداخته  1997-2009به ایاالت متحده آمریکا طی دوره    G7از کشورهای منتخب  
دهد، شاخص آزادی اقتصادی متشکل از اندازه دولت، ساختار غذایی  این پژوهش نشان می

الملل و قوانین  و امنیت حقوق مالکیت، دسترسی به نقدینگی سالم، آزادی در تجارت بین
 & Shahabadi)ناداری بر مهاجرت نخبگان دارندمالی، بازار کار و تجارت تأثیر منفی و مع

Jamebozorgi, 2013) . 
و    سیاسی  عوامل  مطالعات  اغلب  شده  انجام  تحقیقات  نتایج  بررسی  به  توجه  با 

مدیریتی و یا متغیرهای کالن اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و بیکاری را توضیح دهنده  
نکه نخبگان به عنوان نوعی سرمایه در کنار سایر  اند. با توجه به ایمهاجرت نخبگان بر شمرده

بشمار میانواع سرمایه  از  ها  باید  دانش محور  اقتصادی  به  و کشورها جهت رسیدن  روند 
هایی از جنس دانش به نحو بهینه بهره گیرند و از  ها به خصوص سرمایهتمامی انواع سرمایه

گذاری  سرمایه طبیعی، سرمایه  ای در خصوص تأثیر سرمایه انسانی،طرفی تاکنون مطالعه
مستقیم خارجی و سرمایه فیزیکی بر مهاجرت نخبگان صورت نگرفته است. لذا با توجه به  
خأل جدی در میان مطالعات موجود، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر انواع سرمایه بر مهاجرت  

 پردازد. نخبگان می



 

 طیبه چایاني   ،آبادی، زهرا صادقي معتمدابوالفضل شاه 167
  ( 3) 19  1401 پاییز اقتصادی سابق(های  ی اقتصاد مقداری )بررسيفصلنامه

 
 
 تشریح مدل و متغیرها  -4

ری و مطالعات تجربی با وارد نمودن متغیرهای سرمایه  در این بخش با الهام از مباحث نظ
انسانی، سرمایه طبیعی، سرمایه خارجی و سرمایه فیزیکی به کنکاش پیرامون عوامل مؤثر  

 پردازیم. می 2008-2017بر مهاجرت نخبگان طی دوره زمانی 
به شرح   اقتصادسنجی مورد بررسی  الگوی  این اساس متغیرهای مورد استفاده در  بر 

 است:  زیر 
(1) )                                            it,NC it, PC it, FDI  it HC 1,-i,t= f(BDitBD       

 

 شود. دهنده پرداخته می وابسته و متغیرهای توضیح در ادامه به توضیح متغیر  
مهاجرت نخبگان مهاجرت نیروی کار متخصص و با توانمندی باال   (:BD) 5مهاجرت نخبگان  

کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته به منظور دستیابی به استانداردهای  از  
مهاجرت های مهاجرت نخبگان از سالنامه آماری  داده  (.Okoye, 2016باالتر زندگی است)

به جمعیت  است. در این مطالعه از نسبت تعداد مهاجران نخبگان  استخراج شده  6مریکا آ
این   نخبه  تعداد مهاجران  بجای  متغیر  این  انتخاب  دلیل  استفاده شده است.  مبدأ  کشور 

 است که کشورهای مورد مطالعه از نظر جمعیتی با یکدیگر شکاف قابل توجه دارند.  
انسانی  از    (: HC) 7سرمایه  است  عبارت  انسانی  مهارت سرمایه  شایستگیدانش،  و  ها،  ها 

 ,OECDشود)خصوصیات تجسم یافته در افراد که منجر به رفاه اقتصادی فرد و جامعه می
(. در این پژوهش از متغیر سرمایه انسانی سرانه استفاده شده است. و همچنین در  2001

از داده انسانهای متوسط سال این پژوهش  از سرمایه  به عنوان شاخصی  ی،  های تحصیل 
و   نظری  مبانی  طبق  است.  شده  استفاده  متحد  ملل  سازمان  آماری  پایگاه  از  مستخرج 

 رود تأثیر سرمایه انسانی سرانه بر مهاجرت نخبگان مثبت باشد.مطالعات تجربی انتظار می
گذاری مستقیم و غیر  سرمایه خارجی شامل سرمایه(:  FDI) 8گذاری مستقیم خارجی سرمایه 

گذاری مستقیم خارجی سرانه جهت نشان  ر این مطالعه از سرمایهمستقیم خارجی است. د
و   تجارت  کنفرانس  است.  شده  استفاده  نخبگان  مهاجرت  بر  خارجی  سرمایه  تأثیر  دادن 

 
5 Brain Drain 
6 Yearbook of immigration statistics 
7 Human Capital 
8 Foreign Direct Investment 



 

 

تأثیر انواع سرمایه بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب صادر کننده 

 168 نفت 

 
ای دانسته که متضمن مناسبات  گذاری مستقیم خارجی را سرمایهتوسعه سازمان ملل سرمایه

کنترل و منافع مستمر اشخاص حقیقی یا    پذیر بوده وگذار و سرمایهبلندمدت میان سرمایه 
 ,UNCTADگذار را به همراه دارد)حقوقی مقیم یک کشور در شرکتی خارج از موطن سرمایه 

استفاده شده است.    UNCTADهای مستخرج از پایگاه آماری  (. در این مطالعه از داده1996
می انتظار  نظری  مبانی  سرمایه طبق  تأثیر  سرود  خارجی  مستقیم  مهاجرت  گذاری  بر  رانه 

 نخبگان منفی باشد. 
فیزیکی   به   (:PC) 9سرمایه  دادن  شکل  جهت  مواد  در  تغییرات  ایجاد  با  فیزیکی،  سرمایه 

ای ملموس و قابل مشاهده  آید و از جنبهکند به وجود می ابزارهایی که تولید را تسهیل می 
رابطه کالین   .برخوردار است  از  فیزیکی  برآورد سرمایه  استفاده شده است.  1962)10برای   )

گذاری، به صورت تغییرات ایجاد شده در ارزش سرمایه  طبق این رابطه از آنجایی که سرمایه
 شود، داریم:  تعریف می 

(2)  
I= 𝑑𝑘

𝑑𝑡
                                                                                                    

 
 توان رسید:  گیری به فرم زیر به انباشت سرمایه می لذا با انتگرال 

(3)  
             dk =Idt                           k= ʃ dk = ʃIdt                            

در نظر گرفت. در اینجا فرض    tIدر رابطه فوق برای انتگرال گیری، باید یک فرم تبعی برای  
 شود که عامل انتگرال از روی رابطه دیگری به شکل زیر قابل برآورد است:  می

(4)  

                           t                                                                                          t+ + = tLn I 
لگاریتم  با تخمین رگرسیون فوق به روش حداقل مربعات معمولی رابطه زیر از طریق آنتی  

 آید. گرفتن به دست می

 
9. Physical Capital 
10. B. Klein 
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(5)  

                                                                                     + c 𝑒𝑡= I(0) tI 
(6)  

I(0)= 
𝑒                                                                                                                         

 دهیم تا انباشت سرمایه به دست آید:  قرار می (3)را در رابطه  (5)رابطه 

(7)  
                                                                               𝑒𝑡 + 𝑐     𝐼(0)


= tK 

 لذا با لحاظ شرایط اولیه خواهیم داشت:  

(8)  
                                                                                               𝐼(0)


= 0K    

 سپس را بطه زیر را خواهیم داشت:  

(9)  
                                                                      t  + ∑ (𝐼 − 𝐷)𝑡

𝑖=1+  0= ktK 
 

( معروف است، خالص سرمایه را در هر سال به دست  1962ن )رابطه اخیر که به فرمول کالی  
ارزش خالص سرمایه    0Kاست.    tارزش خالص سرمایه در زمان    tKدهد. در این رابطه،  می

های  میزان استهالک سرمایه   tDو    tگذاری ناخالص در زمان  ارزش سرمایه  tIدر سال مبنا،  
های فیزیکی در  تهالک برای سرمایه درصد نرخ اس  5در این تحقیق    .است   tثابت در زمان  

گرفته شده   )نظر  بر     (.Griliches, 1988است  فیزیکی  تأثیر سرمایه  نظری  مبانی  طبق 
تواند مثبت و یا منفی باشد. در این پژوهش از سرمایه فیزیکی سرانه  مهاجرت نخبگان می 

ها و بر اساس  جهانی دادههای مربوط به آن از پایگاه آماری بانک استفاده شده است و داده
 ( به دست آمده است. 1962) محساسبات طبق فرمول کالین 
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و    (:NC) 11سرمایه طبیعی   به صورت سهم صادرات سوخت  شاخص فراوانی منابع طبیعی 

می کانی تعریف  کاال  صادرات  کل  به  اینکه  World Bank, 2018شود)ها  به  توجه  با   .)
این مطالعه کشو  باالی  کشورهای مورد بررسی در  درصد صادراتشان    40رهایی هستند که 

باشد از فراوانی منابع طبیعی سرانه به عنوان شاخصی جهت  ها میمربوط به سوخت و کانی
با توجه به مبانی   نشان دادن تأثیر سرمایه طبیعی بر مهاجرت نخبگان استفاده شده است. 

می انتظار  مو نظری  کشورهای  در  سرانه  طبیعی  سرمایه  تأثیر  بر رود  مطالعه  مهاجرت    رد 
ها استخراج شده  های این متغیر از پایگاه آماری بانک جهانی دادهنخبگان مثبت باشد. داده

 است.  
با وقفه)   از  (i,tBD-1مهاجرت نخبگان  با یک دوره وقفه است.  این متغیر، متغیر وابسته   :

عنوان ابزار  دهد از وقفه متغیر وابسته به  این است که اجازه می  GMMهای روش  مزیت 
 (. Baltagi, 2008مناسبی جهت کنترل درونزایی استفاده شود )

است، لذا  با توجه به اینکه معادله اقتصادسنجی بصورت لگاریتمی در نظر گرفته شده 
 را بصورت صریح بیان داریم. معادله زیر را خواهیم داشت:   1اگر معادله 

(10)  
it Ɛ+ itlnNC6 ß+ itlnPC5 ß+ itlnFDI4 ß+ it3 lnHCß+ 1-i,tlnBD2 ß+  1ß=  itlnBD +it µ  
های  ویژگی  µبه ترتیب معرف کشور و زمان است و عبارت  tو    iدر معادله فوق، اندیس   

نمونه در  هر کشور  سادهخاص  بیان  به  است.  بررسی  مورد  به    µتر،  های  مربوط  ضرایب 
پوشی از آنها، در جمالت خطا  متغیرهای مجازی مقاطع و کشورها است که در صورت چشم

 خود را نشان خواهند داد. ( Ɛو پسماندها )
با توجه به اینکه هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر انواع سرمایه بر مهاجرت نخبگان در   

رهای مورد مطالعه همگی در سطح  بایست کشو کشورهای منتخب نفتی است لذا طبیعتاً می
مطالعه حاضر از کشورهای نفتی که از جمله    درباالیی از این منابع طبیعی باشند. از این رو  
بر دارا بودن ذخایر عظیم  روند که عالوهشمار میکشورهای سرشار از منابع طبیعی جهان به
نیز در آن یافت می نفت و گاز، سایر منابع طبیعی  به وفور  نمونه مورد  شو ها  به عنوان  د 

 
11 Natural Capital 
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بررسی استفاده شده است. چگونگی انتخاب کشورهای نفتی بر این اساس است که نسبت  
 درصد نباشد.  40سهم صادرات سوخت به کل صادرات هر کشور کمتر از  

 تخمین و تجزیه و تحلیل نتایج  -5
افته،  های اقتصاد سنجی و روش گشتاورهای تعمیم یگیری از تکنیکپژوهش حاضر با بهره

به    15افزار استتا  است، و با استفاده از نرمپیشنهاد شده    12( 1998که توسط بلوندل و باند)
گذاری مستقیم خارجی سرانه، سرمایه فیزیکی  بررسی تأثیر سرمایه انسانی سرانه، سرمایه 

است.  سرانه و سرمایه طبیعی سرانه بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب نفتی پرداخته  
در این روش برای رفع همبستگی متغیر وابسته با وقفه و جمله خطا، وقفه متغیرها به عنوان  

های  ریانس ناهمسانی عمدتاً در دادهرود. با توجه به اینکه وا زن، به کار میابزار در تخمین 
ای کاراتر است. در این پژوهش از آزمون  زن دومرحلهمقطعی و پانل یک قاعده است، تخمین

برای معتبر بودن متغیرهای ابزاری)عدم وجود هیچگونه ارتباط بین اجزای خطا و    13سارگان 
تابلویی)پیروی پسماندها    هایشده( و آزمون خودهمبستگی الگوهای دادهابزارهای بکارگرفته  

 است.  از یک فرآیند میانگین متحرک( استفاده شده  
دهد اثر سرمایه انسانی سرانه بر مهاجرت نخبگان  نشان می  2جدول  نتایج تخمین در   

است. به عبارت دیگر، هر کشوری که دارای سرمایه انسانی بیشتری  مثبت و معنادار بوده  
نگه بسترهای الزم جهت  که  در صورتی  و  دارد.  نیز  بیشتری  نخبگان  تعداد  و  است  داری 

انباشت سرمایه   افزایش  با  نشود  فراهم  مبدأ  در کشور  انسانی متخصص  نیروی  بکارگیری 
  حقیق مطبق بر نتایج مطالعه بنگ و میترایابد. نتایج ت انسانی، مهاجرت نخبگان افزایش می

 ,Bang & Mitra, 2009)( است1397)  منش ( و فرخی 1396)  آبادی و صالحی(، شاه2009)
Shahabadi & Salehi, 2017, Farokhimanesh, 2019)  . 

گذاری مستقیم خارجی سرانه بر مهاجرت نخبگان  همچنین طبق نتایج، تأثیر سرمایه 
گذاری مستقیم خارجی انتقال دانش  است. به عبارت دیگر، با سرمایهمنفی و معنادار بوده 

سازی و انطباق فناوری وارد شده با  و فناوری به کشور افزایش خواهد یافت و جهت بومی
می افزایش  نخبه  و  متخصص  کار  نیروی  برای  تقاضا  محلی  سبب  شرایط  امر  همین  یابد. 

 
12 Blundell and Bond 
13 Sargan 
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از کشور می نخبگان  دانش    FDIشود. همچنین  کاهش خروج  با  مرتبط  منبعی  عنوان  به 

هایی با ارزش افزوده باال جذب شود از طریق تقویت نوآوری در نتیجه  چنانچه در فعالیت
دهد. از طرف  سرریز دانش و تحریک تغییرات ساختار تولید مهاجرت نخبگان را کاهش می

باشند داشته  خارجی  مستقیم  سرمایه  جذب  در  قوی  توانایی  که  کشورهایی  از    دیگر، 
ساختارهای اقتصادی مناسبتری جهت بکارگیری عوامل تولید به ویژه نخبگان برخوردارند.  

فرخی  مطالعه  نتایج  بر  منطبق  مطالعه  کوتاریدی1397)  منشنتایج  و  است 2015)  (   )  
(Kotaridi, 2015, Farokhimanesh, 2019) . 

ت نخبگان منفی و  دهد تأثیر سرمایه فیزیکی سرانه بر مهاجر برآورد مطالعه نشان می 
معنا بوده است. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه کشورهای مورد مطالعه جزء کشورهایی  بی

باالی  محسوب می  که  ارزی    40شوند  درآمدهای  کانی است،  درصد صادراتشان سوخت و 
ناشی از صادرات این منابع نوعی رفاه موقتی ایجاد کرده است و از این راه روند مهاجرت  

مبتنینخبگ صادرات  و  ارزی  درآمدهای  وجود  دیگر  طرف  از  و  است  کرده  کند  را  بر  ان 
محصوالت ساده نیاز بکارگیری نیروی نخبه را در فرآیند تولید کاهش داده است و با عدم  

برداری قابل قبول، روند مهاجرت نخبگان را تسریع بخشیده است. در نتیجه بر خالف  بهره
 ی بر مهاجرت نخبگان بی معنا بوده است.  انتظار، تأثیر سرمایه فیزیک

همچنین طبق نتایج تأثیر سرمایه طبیعی سرانه بر مهاجرت نخبگان مثبت و معنادار   
بوده است. در این کشورها فراوانی منابع طبیعی سبب تالش جهت تولید و صادرات مواد  

ر ساده و کم مهارت  خام و اولیه شده است و از آنجاکه تولید این محصوالت از عهده نیروی کا
می بر  مهاجرت  نیز  و  شده  کم  نخبه  و  متخصص  کار  نیروی  اهمیت  افزایش  آید   نخبگان 

 یابد.  می
استفاده شده است.    14به منظور بررسی ایستا بودن متغیرها از آزمون لوین، لین و چو  
می  1جدول   آزمون  نشان  به  نیازی  نتیجه  در  هستند  مانا  سطح  در  متغیرها  همه   دهد 

 .باشد انباشتگی نمیهم
های تابلویی نخست باید مشخص شود رابطه رگرسیونی در  های مربوط به دادهدر مدل

ا عرض  دارای  بررسی  مورد  )مدل  نمونه  مقاطع  بین  مشترک  شیب  و  مشترک  مبدأهای   ز 

 
14 Levin, Lin and Chu 
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)مدل  داده همگن  و شیب  ناهمگن  مبدأهای  از  عرض  فرضیه  اینکه  یا  است  تلفیقی(  های 
شود.  لیمر استفاده می   Fگردد. برای تعیین این موضوع از آزمون  های تابلویی( تأیید می داده
با توجه به مقادیر  محاسباتی در حالت  Fآماره   2جدول  در   های مختلف آورده شده است. 

 گردد. های تابلویی تأیید می فرضیه صفر رد شده و لزوم بکار بردن روش داده Fآماره 
 

 یشه واحد لوین، لین و چونتیجه آزمون ر  . 1جدول  
 های پژوهش مأخذ: یافته

Tabel 1. Levin, Lin and Chu unit root test result 
Source: Research calculations 

 احتمال آماره  تعداد وقفه  نام متغیر
 I(0) 10/6- 000/0 لگاریتم مهاجرت نخبگان به صورت درصدی از جمعیت  

 I(0) 87/6- 000/0 لگاریتم سرمایه طبیعی سرانه 
 I(0) 55/5- 001/0 لگاریتم سرمایه خارجی سرانه)سرمایه مستقیم خارجی سرانه( 
 I(0) 68/5- 000/0 لگاریتم سرمایه انسانی سرانه)میانگین سالهای تحصیل سرانه( 

 I(0) 13/5 - 001/0 لگاریتم سرمایه فیزیکی سرانه 
 

 ای ( دو مرحلهGMMنتایج برآورد الگو به روش گشتاورهای تعمیم یافته). 2جدول  
 های پژوهش مأخذ: یافته

Tabel 2. Results of model estimation by two-stage generalized torque (GMM) method 
Source: Research calculations 

متغر وابسته: لگاریتم مهاجرت  
 نخبگان به صورت درصدی از جمعیت 

1 2 3 

 لگاریتم مهاجرت نخبگان  
 به صورت درصدی از جمعیت با وقفه 

49/0 
(000,0) 

0/48 
(0.001) 

0/48 
(0.001) 

 0/03 لگاریتم سرمایه طبیعی سرانه 
(0.000) 

0/03 
(0.000) 

0/03 
(0.000) 

 لگاریتم سرمایه خارجی سرانه 
 )سرمایه مستقیم خارجی سرانه( 

-0/17 
(0.000) 

22/0- 
(0.000) 

22/0- 
(0.000) 

 لگاریتم سرمایه انسانی سرانه 
 )میانگین سالهای تحصیل سرانه( 

13/0 
(0.001) 

18/0 
(0.000) 

18/0 
(0.000) 

 -00005/0  فیزیکی سرانه لگاریتم سرمایه 
(0.9) 
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 -00005/0   لگاریتم سرمایه فیزیکی

(0,9) 
 - 16/1 عرض از مبدأ 

(0,2) 
-0/77 
(0.2) 

-0/77 
(0,2) 

 365/9 آزمون F لیمر 
(0.000) 

8/353 
)0.000( 

353/4 
(0.000) 

Hausman Test: Chi- squared 
[Prob] 

30/10 
(0.000) 

27/65 
(0.000) 

44/29 
(0.000) 

Number of Obs 91 89 89 
Number of Groups 14 13 13 

                                   است.p-valueدهنده مقادیر اعداد داخل پرانتز نشان 
 
است.    شده  پس از تخمین الگو، برای آزمون مشخص بودن معادله از آزمون سارگان استفاده 

در   آزمون  این  شده 4جدول  نتایج  ابزاری  ارائه  متغیرهای  آزمون  این  نتایج  براساس  است: 
ص  بر مشخ بکارگرفته شده در تخمین الگو از اعتبار الزم برخوردار هستند و فرضیه صفر مبنی

  شود.بودن معادله رد نمی
 

 نتایج آزمون سارگان .  3جدول  
 های پژوهش مأخذ: یافته

Tabel 3. Sargan test results 
Source: Research calculations 

chi2 Prob > chi2 d.f 
8.798 1.000 34 

 
دهد  نشان می  4جدول  آمده از بررسی خودهمبستگی بین جمالت اخالل در  نتایج به دست   

در مرتبه دوم وجود    5در سطح خطای   دارد و  اول وجود  در مرتبه  درصد خودهمبستگی 
 ندارد.
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 یهای تابلوینتایج آزمون خودهمبستگی الگو داده.  4جدول  
 پژوهش های مأخذ: یافته

Tabel 4. Results of panel data autocorrelation test 
Source: Research calculations 

Order z Prob > z 
1 2.01 - 0.0434 
2 1.24 0.2114 

 بندی و پیشنهادها جمع  -6
اندیشمندان این عرصه را به  یکی از سؤاالتی که از دیرباز در علم اقتصاد وجود داشته و نظر  

تر توسعه  ها توسعه یافته و برخی دیگر کمخود جلب کرده است این بوده که چرا برخی ملت
اند که اختالف در کم و کیف سرمایه  هایی شکل گرفتهاند. در پاسخ به این سؤال تئورییافته

مؤلفه از  یکی  را  کشورها  برشمردهانسانی  اصلی  و  مهم  اینهای  بر  از    اند.  یکی   اساس، 
گذاری در  های بهبود رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز سرمایهرهیافت 

رو،   این  از  است.  شده  داده  تشخیص  نخبگان  انباشت  آن  متعاقب  و  انسانی   سرمایه 
گذاری قابل توجهی برای تربیت و فراهم سازی این منابع در کشورهای در حال توسعه  سرمایه

های رشد جدید، نقش نیروی کار بسیار ماهر  آید. بر اساس نظریه افته به عمل میو توسعه ی
و نخبه در ایجاد سرریزهای دانش و رشد اقتصادی بسیار تعیین کننده است. عالوه بر رشد  

المللی نیز مستلزم به کارگیری  اقتصادی، دست یابی به توان رقابتی بیشتر در بازارهای بین
انس افزایش سرمایه  نیروی  و  کمیابی  در  هیچ شکی  که  حالی  در  این،  با وجود  است.  انی 

تر توسعه یافته وجود ندارد، اقتصاد جهانی طی  انسانی متخصص و ماهر در کشورهای کم 
چند دهه اخیر شاهد خروج حجم زیادی از مهاجران متخصص از این کشورها بوده است.  

ررسی تأثیر سرمایه)سرمایه انسانی،  به دلیل خأل موجود در مطالعات قبلی که تاکنون به ب
اند در این  سرمایه طبیعی، سرمایه خارجی و سرمایه فیزیکی( بر مهاجرت نخبگان نپرداخته

مطالعه سعی به بررسی این موضوع در کشورهای منتخب صادرکننده نفت شده است. بر  
ثبت و معنادار  های مطالعه، ضریب متغیر سرمایه انسانی سرانه در این معادله ماساس یافته

بوده است و فرضیه مربوط به تأثیر مثبت و معنادار سرمایه انسانی بر مهاجرت نخبگان در  
می  پذیرفته  نفت  کننده  صادر  منتخب  سرمایهکشورهای  فقدان  دلیل  به  واقع  در     شود. 

های اندک اشتغال برای افراد  های مختلف اقتصاد و فرصت های مؤثر و الزم در بخش گذاری
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نمیتحصیل   نیروها مجال  از  بسیاری  و متخصص،  در  کرده  را  استعدادهای خود  تا  یابند 

می مهاجرت  به  اقدام  شرایط  بودن  فراهم  صورت  در  بنابراین  کنند  عرضه  نمایند.  جامعه 
گذاری مستقیم خارجی سرانه منفی و معنادار بوده است و  همچنین ضریب متغیر سرمایه 

یر منفی و معنادار بودن سرمایه خارجی بر مهاجرت  در نتیجه فرضیه پژوهش مربوط به تأث
گذاری مستقیم خارجی با بسترسازی  شود. به عبارتی، گسترش سرمایهنخبگان پذیرفته می 

برای ایجاد یک اقتصاد دانش محور، فضا را برای جذب و بکارگیری نخبگان فراهم کرده و  
غیر سرمایه طبیعی سرانه  دهد. الزم به ذکر است ضریب متمهاجرت نخبگان را کاهش می

مهاجرت   بر  طبیعی  سرمایه  معنادار  و  مثبت  تأثیر  فرضیه  و  است  بوده  معنادار  و  مثبت 
شود. به عبارت دیگر، کشورهای  نخبگان در کشورهای منتخب صادرکننده نفت پذیرفته می 

ه  نمایند چرا که با هزینمورد مطالعه اقدام به استخراج منابع طبیعی و خام فروشی آن می
  گذاری اولیه کمتری همراه است. در نتیجه تمایل به تولید محصوالت پیچیده و دانشسرمایه

بر که نیازمند استفاده از نیروی کار متخصص و ماهر است کمتر شده و کاهش تقاضای این  
افزایش می را  آنان  میان  در  مهاجرت  یافتهقشر،  طبق  تأثیر  دهد. همچنین  پژوهش،  های 

معنا بوده است و در نتیجه فرضیه  انه بر مهاجرت نخبگان منفی و بیسرمایه فیزیکی سر 
شود.  بر تأثیر منفی و معنادار سرمایه فیزیکی بر مهاجرت نخبگان پذیرفته نمی پژوهش مبنی

در واقع نحوه تأمین سرمایه فیزیکی از کانال فناوری داخلی و بکارگیری نیروی متخصص  
هیت کشورهای مورد مطالعه، درآمدهای ارزی ناشی از  بوده است. اما در مقابل به دلیل ما

منابع طبیعی منجر به نوعی رانت منابع طبیعی گردیده است که سبب سودآور تلقی شدن  
معنا شدن تأثیر سرمایه فیزیکی سرانه بر ای شده است. برآیند این اثرات بیواردات سرمایه

 مهاجرت نخبگان را به دنبال داشته است.  
بهرهبا    در  نخبگان  کلیدی  نقش  با  ارتباط  در  شده  ذکر  مفاهیم  به  از  توجه  گیری 

های  سرریزهای فناوری، خلق نوآوری، رشد اقتصادی، قدرت رقابت پذیری و... به ارائه توصیه
سیاستی به سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی در راستای کاهش مهاجرت نخبگان  

 پردازیم:  می
جی هم به عنوان سرمایه فیزیکی و هم به عنوان عاملی که  اهمیت سرمایه خار   ✓

دهد مطرح است. از طرفی طبق نتایج  ای از منابع مرتبط با دانش را تشکیل میمجموعه
تأثیر منفی و معناداری نیز بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب نفتی دارد. در  
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گذاری  ذب سرمایههای تشویق جشود، گسترش و بهبود سیاستنتیجه پیشنهاد می 
در   ثبات  ایجاد  طریق  از  اقتصادی  و  سیاسی  ثبات  ایجاد  مانند  خارجی   مستقیم 

انداز  ای که فعاالن اقتصادی چشمها و تصمیمات اقتصادی به گونهها، سیاستبرنامه
گذاران  روشنی را در مقابل خود مشاهده کنند زمینه الزم جهت جلب اعتماد سرمایه 

 فراهم شود. 
نسانی به عنوان یک عنصر کلیدی، سبب افزایش بازدهی به مقیاس تولید  سرمایه ا  ✓

دهد، با توجه به تأثیر  شده و ظرفیت جذب در بخش سرمایه خارجی را افزایش می
مثبت و معنادار سرمایه انسانی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای برگزیده نفتی توصیه  

ولید و صادرات محصوالت با ارزش  شود، دولت به جای صادرات مواد اولیه و خام، ت می
افزوده باال را مدنظر قرار دهد و از طریق به کارگیری و استخدام سرمایه انسانی کارآمد  

 و نخبگان در این زمینه از خروج تعداد زیادی از نخبگان علمی جلوگیری کند.   
ی  با توجه به تأثیر مثبت و معنادار سرمایه طبیعی بر مهاجرت نخبگان در کشورها  ✓

شود همواره بر بهبود برگزیده نفتی که سرشار از منابع طبیعی هستند، پیشنهاد می 
های سنجیده درآمدهای  مدیریت فراوانی منابع طبیعی تمرکز شود و دولت با سیاست

انسانی،   بازار سرمایه  راستای گسترش  در  را  طبیعی  منابع  از صادرات  ارزی حاصل 
تا از  های علمی و فراهم ساختقویت زیرساخت تن امکانات پژوهشی و...هزینه کند 

 های کاهش مهاجرت نخبگان فراهم شود. این طریق زمینه
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