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چکیده
از  مهاجرت نخبگان  االن،  به  تا  گذشته  از  تامل  قابل  بنیادی ترین موضوعات  و  مهم ترین  از  یکی 

جهانی  اقتصاد  وجود  با  امروزه  است.  یافته  توسعه  کشورهای  سمت  به  توسعه  حال  کشورهای در 

جذب  موضوع  است،  استوار  فناوری  و  علم  مهارت های  بر  فزاینده  به طور  که  دانش  بر  مبتنی 

نخبگان جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان حیاتی تر نیز شده است. به عبارت دیگر نیروی انسانی 

تغییر  و  فناوری  کردن شکاف  پر  اقتصادی،  توسعه  و  مؤثری در رشد  انگیزه عامل  با  و  متخصص 

اقتصاد منابع محور و سرمایه محور به اقتصاد دانش محور است. لذا مهاجرت تحصیل کردگان و 

کشور را به سمت توسعه نیافتگی  کشورهای توسعه یافته،  کشورهای درحال توسعه به  متخصصین از 

که  موضوعاتی  از  یکی  می کند.  عمیق تر  توسعه یافته  کشورهای  با  را  آن  شکاف  و  می دهد  سوق 

کارآفرینی است زیرا  کشورهای در حال توسعه تأثیر داشته  باشد،  می تواند بر مهاجرت نخبگان از 

کار متخصص و تحصیل کرده افزایش می یابد و مانع خروج  کارآفرینی تقاضا برای نیروی  با افزایش 

بر  کارآفرینی  "تاثیر  عنوان  با  سینا  بوعلی  دانشگاه  اقتصادی  علوم  ارشد  کارشناسی  مقطع  نامه  پایان  از  مستخرج  مقاله   .1
کشورهای منتخب منطقه منا" توسط هدی بنیادی به راهنمایی دکتر ابوالفضل شاه آبادی است.  مهاجرت نخبگان در 

a.shahabadi@alzahra.ac.ir گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران  *. استاد 
hodabonyadi@yahoo.com  کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران  .**
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از  مهاجرت نخبگان  بر  کارآفرینی  تاثیر  بررسی  لذا هدف مطالعه حاضر  نخبگان علمی می شود. 

دیتا  پانل  رهیافت  با  زمانی 2009-2016  دوره  آمریکا طی  ایاالت متحده  به  منا  منتخب  کشورهای 

کشورهای  کارافرینی بر مهاجرت نخبگان در  است. یافته های مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار 

منتخب منطقه منا است. همچنین براساس یافته ها، شاهد تأثیر مثبت و معنی دار شاخص جهانی 

کشورهای مورد مطالعه بوده و متغیر ثبات  شدن و شاخص شکاف رفاهی  با مهاجرت نخبگان در 

سیاسی و عدم وجود خشونت  نیز تأثیر منفی و معنی دار بر مهاجرت نخبگان دارد.
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مقدمه

زیرا  شوند  مدیریت  صحیح،  به طور  باید  کشور  یک  دارایی   مهم ترین  به عنوان  منابع انسانی 
منابع انسانی سبب  انسان ها بی فایده است. توسعه  و تالش  تمام دارایی های دیگر بدون ذهن 
توسعه   و  رشد   به  منجر  درنهایت  و  رفاه  سطح  افزایش   ، بیشتر نوآوری های  سواد،  میزان  افزایش 
تقسیم  کوچکتری  زیرمجموعه های  به  را  منابع انسانی  گر  ا کومار 1  شد  خواهد  کشور  اقتصادی 
( نقش بسیار تأثیرگذاری  کنیم نخبگان )منابع انسانی دارای تحصیالت  عالیه و مهارت های باال
منابع  جستجوی  در  توسعه یافته  کشورهای  منظور  به همین  داشت.  خواهند  روند  این  یع  تسر در 
تا   3 افراد بدون مهارت،  با  باال در مقایسه  با مهارت  افراد  یکه  به طور  انسانی متخصص هستند 
کشورهای  سال هاست  دارند2  توسعه یافته  کشورهای  به  مهاجرت  برای  بیشتری  شانس  برابر   4
به  نخبگان  هستند.  مواجه  متخصصان  و  نخبگان  مهاجرت  نام  به  معضلی  با  درحال توسعه 
سهم  دارند.  انکارناپذیری  نقش  جامعه،  توسعه  و  تولید  رشد  بر  تأثیر گذاری  توانایی  خاطر 
یادی از توسعه نیافتگی هر جامعه وابسته به رفتار و عملکرد نخبگان همان جامعه است؛ چرا  ز
داده  نشان  تجربه  است.  جامعه  هر  نخبگان  اختیار  در  اقتصادی  پیشرفت  و  توسعه  کلید  که 
آسان تر  نباشد،  مشکل تر  آنها  تربیت  از  گر  ا نخبه  انسانی  سرمایه  حفظ  و  نگهداری  که  است 
کرده   حذف  را  ملی  بازارهای  پیشرفت  موانع  جهانی سازی  و  فناوری  روزافزون  توسعه  نیست. 
رقابت،  افزایش  این  نتیجه  دارد.  کید  تأ سازمان ها  در  خالقیت  و  رقابت  افزایش  بر  و  است 
و  نوآوری ها  به  موجود  فناوری  و  دانش  بر  تکیه  با  که  متخصصی  منابع انسانی  استخدام 
کشورهای توسعه یافته است. این مسئله سبب هدر رفتن  خالقیت های جدید بپردازند از سوی 
کشورهای در حال توسعه برای آموزش و تربیت منابع انسانی  منابع اختصاص داده  شده از سوی 

می شود3.  متخصص 
کالن  با سرمایه گذاری و تخصیص منابع  مطالعات اخیر نشان داده اند، جوامع توسعه یافته 
در  علم  تولید  در  را  روزافزونی  سهم  توانسته اند  توسعه  و  تحقیق  و  انسانی  نیروی  توسعه  برای 
جهان به دست آورند و در مقابل، جوامع درحال توسعه به لحاظ ضعف در حفظ و به کارگیری 
بوده اند.  مواجه  توسعه مستمر  به  موانع جدی در دستیابی  با  انسانی متخصص، همواره  نیروی 

1. F. Kumar, (2018).
2. Biavaschi et al, (2018).
3. A. Gencler, (2012).
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که جوامع  آمارهای موجود در مورد مهاجرت نخبگان و متخصصان نشانگر این واقعیت است 
مواجه  عدیده ای  مشکالت  با  انسانی  نیروی  توسعه  در  همواره   ، فقر با  مواجه  درحال توسعه 
که سیل مهاجرت از این جوامع به سوی دنیای توسعه یافته  بوده اند و همین امر سبب شده است 
کند. با استناد به سالنامه آماری مهاجرت در آمریکا 1، در سال 2016، 1183505 نفر  تداوم پیدا 
از مردم دنیا موفق به اخذ اقامت دائم آمریکا شده اند و 137893 نفر از آن ها را نخبگان تشکیل 
کن منا بوده اند و جمهوری اسالمی ایران با 2904 نفر  که 6658 نفر از این نخبگان سا می دهند 
انکار  به نقش غیر قابل  با توجه  لذا  زمینه خروج نخبگان در منا دارا است.  را در  رتبه نخست 
سرمایه انسانی به ویژه نخبگان و متخصصان در توسعه و پیشرفت جوامع، مطالعه حاضر برای 
مورد  کشورهای  اقتصادی  تصمیم گیران  و  سیاست گذاران  برای  مناسب  سیاستی  نکات  ارائه 
طی   منا2  منطقه  منتخب  کشورهای  در  نخبگان  مهاجرت  بر  کارآفرینی  تاثیر  بررسی  به  مطالعه، 

دوره  زمانی 2016-2009 می پردازد. لذا فرضیه تحقیق را می توان به صورت زیر بیان داشت: 
کشورهای منتخب منطقه منا به  ینی تأثیر منفی و معنی داری بر مهاجرت نخبگان از  کارآفر

آمریکا دارد.  ایاالت متحده 
مبانی  به  ترتیب  به  سوم  و  دوم  بخش  در  است،  شرح  این  به  مقاله،  سازمان دهی  ادامه  در 
پرداخته  متغیرها  معرفی  و  مدل  ارائه  به  چهارم  بخش  در  سپس  و  تجربی  مطالعات  و  نظری 
و  نتیجه گیری  انتهایی،  بخش  در  و  پرداخته  نتایج  تفسیر  به  نیز  پنجم  بخش  در  می شود، 

ارائه می گردد.  توصیه های سیاستی 

1. مبانی نظری

ساختار   ، بیشتر درآمد  هم چون  شخصی  انگیزه های  علمی،  نظام  ساختار  نظیر  بسیاری  عوامل 
یه های  کنون نظر کشور مبداء می باشند. تا ... از مهم ترین علل خروج نخبگان از  نظام سیاسی و
یه های  نظر مهم ترین  جمله  از  است.  شده  مطرح  نخبگان  مهاجرت  خصوص  در  بسیاری 
طبق  است.  شده  ارائه  لی3  توسط  که  است  جاذبه ها  و  دافعه ها  یه  نظر نخبگان،  مهاجرت 
نخبگان  مهاجرت  پدیده  بروز  سبب  مقصد  در  جاذبه ها  و  مبدأ  در  دافعه ها  وجود  یه  نظر این 

1. Year Book of Immigration Statistics

، امارات متحده عربی و عربستان سعودی کش، مصر ، ایران، فلسطین اشغالی، لبنان، مرا 2. الجزایر
3. E. S. Lee
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گزینشی  امری  نخبگان  مهاجرت  به خصوص  و  مهاجرت  یه،  نظر این  به  توجه  با  می شود. 
بین  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  عوامل  بین  فاصله  و  اختالفات  یکه  به طور است 
کشورهای مبدأ و مقصد، تعیین کننده متغیر دافعه در مبدأ و جاذبه در مقصد است و می تواند 
شتاب حرکت نخبگان به سوی دنیای توسعه یافته را افزایش دهد. ایجاد شرایط مناسب برای 
که موجب  کشورهای توسعه یافته نیز عامل تعییین کننده ای است  ینان در  کارآفر تحقق ایده های 
کارآفرینی  امروزه  دارند.  یادی  ز محدودیت های  که  می شود  کشورهایی  از  نخبگان  جذب 
به کار  درحال توسعه  کشورهای  در  اقتصادی  رشد  و  بهبود  برای  حیاتی  ضرورت  یک  به عنوان 
بازی  فقر  به  مربوط  جدی  مسائل  با  مقابله  برای  را  مهمی  نقش  کارآفرینی  همچنین  می رود. 
است  از  عبارت   کارآفرینی  درواقع  می کند.1  ایجاد  را  جدیدی  ارزش  کارآفرینی  چون  می کند، 
که بتواند ارزشی را در جامعه خلق نماید، چه ارزش مادی  کسی است  کارآفرین  ارزش آفرینی و 
کاپالن  کونز3،  بالنکت2،  نظر  طبق  باشد.  اجتماعی  یا  فرهنگی  سیاسی،  معنوی،  ارزش  چه  و 
برای  کان و مک گریو6، فقدان شرایط و فرصت های مناسب  و  و نیجکامپ5  و هاپلی4، قاضی 
دافعه  عامل  مهم ترین  تولید،  در  نوین  شیوه های  آمدن  پدید  و  جدید  ایده های  شدن  بالفعل 
صورت  دو  هر  به  می تواند  تولید  در  مهم  عاملی  به عنوان  کارآفرینی  است.  مبدأ  کشورهای  در 
همین  و  دارد  وجود  تقاضایی  و  عرضه  محصولی  هر  برای  کند.  عمل  مبدأ  در  جاذبه  و  دافعه 
ارزش  می گردد،  ارزش  تعیین  جهت  محصول  آن  برای  بازار  گرفتن  شکل  سبب  که  است  امر 
تعیین  کارآفرینی  تقاضای  و  عرضه  بازار  در  اقتصادی  مؤلفه های  سایر  همچون  نیز  کارآفرینی 
مازاد  صورت  در  که  چرا  باشد  متفاوت  مختلف  کشورهای  در  می تواند  ارزش  این  و  می شود 
با شم تجاری سازی  کارآفرین فردی  و  افزایش می یابد  ینی  کارآفر ارزش  کارآفرینی،  برای  تقاضا 
 ... و انسانی  نوآوری، سرمایه  فیزیکی،  تولید هم چون سرمایه  که می تواند سایر عوامل  باال است 
اما  کشور  شود.  از  عوامل  این  خروج  مانع  و  می کند  استخدام  خود  ایده های  تحقق  جهت  را 
ینان  کارآفر تمایل  و  یافته  کاهش  کارآفرینی  ارزش  کارآفرینی،  عرضه  مازاد  وجود  صورت  در 

1. C. M. Gaglio & D. Dimov, (2018).
2. C. S. Blancat, (2019).
3. L. Kunze, (2019).
4. D. Kaplan & T. Hoppli, (2017).
5. M. Gheasi & P. Nijkamp, (2017).
6. S. Kahn & M. MacGarvie, (2016).
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صورت  در  می کند.  پیدا  افزایش  ینی  کارآفر تقاضای  مازاد  با  کشوری  به  کشور  از  خروج  برای 
ینان در مبدأ، یعنی مازاد  کارآفر وجود شرایط برای بالفعل شدن فرصت های درک  شده از سوی 
و  کسب  گرفتن  شکل  سبب  کارآفرینی  نرخ  افزایش  بنابراین  دارد  وجود  کارآفرینی  برای  تقاضا 
اقتصادی خواهد شد  توسعه  و  نتیجه رشد  و در  از مهارت نخبگان  استفاده   و  کارهای جدید 
شرایط  وجود  فقدان  صورت  در  درحالیکه  می شود.  نخبگان  خروج  کاهش  سبب  امر  این  که 
بازار  در  عرضه  مازاد  با  کارآفرینی،  فرصت های  از  بردن  بهره  برای  مناسب  زیرساخت های  و 
کشورهای  به  کارآفرینی  صدور  سبب  کارآفرینی  نرخ  افزایش  لذا  شد  خواهیم  روبرو  کارآفرینی 
نیافتن  تحقق  دیگر  بیان  به  می شود.  کارآفرینی  برای  تقاضا  مازاد  از  برخوردار  توسعه یافته 
در  جدید  روش های  جدید،  کارهای  و  کسب  نگرفتن  شکل  معنی  به  ینان  کارآفر فرصت های 
کاهش  نهایتا  و  آن ها  رفتن  هدر  و  نخبگان  مهارت های  از  ماندن  غافل  مهم تر  همه  از  و  تولید 
نخبگان  مهاجرت  افزایش  شرایطی،  چنین  وجود  با  بنابراین  است.  اقتصادی  توسعه  و  رشد 
است.  بدیهی  امری  تولید  در  آن ها  به کارگیری  و  مهارت هایشان  رفتن  هدر  از  جلوگیری  جهت 
در  دائما  اقتصادی  ینان  کارآفر همچون  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  ینان  کارآفر از  هریک 
یسک پذیری و رهبری، ارزش را  جست  و جوی نیازها و فرصت ها هستند تا ازطریق خالقیت، ر
کارآفرینی یک شغل نیست  در جامعه ایجاد و خأل یا نقصی را دفع و اصالح نمایند. از این رو 
کار مطرح باشد بلکه فراتر ازآن یعنی یک  کسب  و  که فقط در بعد اقتصادی و آن هم در حوزه 
کارآفرین است و بر تمام شئون زندگی او  که همواره همراه با  سبک زندگی یا یک فرهنگ است 
کارآفرینی، ایجاد ارزش است و به   گفته  شد یکی از دستاوردهای  که  تأثیر می گذارد. همان طور 
دنبال آن خالقیت و ابتکار ایجاد می شود، شغل جدید به وجود می آید، رقابت شکل می گیرد، 
کاهش یافته و رفاه افزایش می یابد و درنهایت مهاجرت و  تولید افزایش می یابد و درنتیجه فقر 
کارآفرینی می تواند عاملی برای افزایش  کاهش می یابد. از طرف دیگر  کشور  خروج نخبگان از 
ارزش  این  و  است  جدید  ارزش  یک  آفرینش  ینی  کارآفر که  چرا  باشد  نیز  نخبگان  مهاجرت 
گر  یکه ا جدید در هر مکان و جامعه ای خلق شود می تواند در سراسر جهان عرضه شود به طور
و  باشد  توسعه  کشوری درحال  در  اقتصادی  کار جدید  و  کسب  مثال یک  ارزش جدید،  یک 
ابتکار و خالقیت  این  تعالی رساندن  به  برای  اقتصادی مناسب  و فضای  زیرساخت های الزم 
کشوری با فضای اقتصادی مناسب برای  کارآفرین می تواند این ابداع را به  وجود نداشته باشد 
کوادر دارای سطح  کم درآمد مانند اوگاندا، پرو و ا کشورهای  کند.  رشد ارزش ایجاد شده صادر 
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کارآفرینی هستند اما در مقابل دارای سطح باالیی از مهاجرت نخبگان نیز هستند در  باالیی از 
هستند  باال  درآمد  با  و  توسعه یافته  کشورهای  که  آلمان  و  سوئد  ژاپن،  نظیر  کشورهایی  حالیکه 
واقع  در  است1.  پایین  شدت  به  نیز  نخبگان  خروج  و  دارند  کمتری  کارآفرینی  فعالیت های 
کافی و عدم ظرفیت الزم از سوی جامعه برای پذیرش ارزش  نبود بسترسازی و زیرساخت های 
به  ابداعی اش  ارزش  پذیرش  با ظرفیت  بازاری  یافتن  دنبال  به  کارآفرین  جدید سبب می شود، 
به جامعه  تنها سودی  نه  ارزش جدید  هر  ازای  به  یعنی  این  و  کند  انتخاب  را  ناچار مهاجرت 

آن ارزش، جامعه نیز متضرر خواهد شد.  یننده  آفر توسعه نیافته نمی رسد بلکه با مهاجرت 
سیاسی  ثبات  و  رفاهی  شکاف  شدن،  جهانی  نظیر  دیگری  متغیرهای  کارآفرینی  بر  عالوه 
جهانی  توکساز3،  و  الورن  و  اولتینو2  و  باالن  هستند.  تأثیرگذار  نخبگان  مهاجرت  یان  جر بر 
کشورهای  به  توسعه  حال  در  کشورهای  از  نخبگان  مهاجرت  شتاب  اصلی  عامل  را  شدن 
توسعه یافته می دانند. عامل اصلی جهانی شدن بهبود در فناوری های جدید و ارتباطی است. 
و  هنجارها  و  عادات  کاالها،  مردم،  به  می کند،  کم رنگ تر  را  هویت ها  و  مرزها  جهانی شدن 
برای  را  مسیر  شدن  جهانی  بنابراین  می دهد.  جابجایی  اجازه  مرزها  به  و  می کند  توجه  نهادها 
گیر را از میان برخواهد داشت  خیز به سوی توسعه هموارتر می کند و بسیاری از موانع دست و پا
در واقع جهانی شدن اولین قدم برای یکپارچگی و برابری در دنیا به حساب می آید. طبق این 
جاذبه های  و  دافعه ها  بین  فاصله  و  اختالفات  از  شدن  جهانی  واسطه  به  نخبگان  یف،  تعار
کمرنگ شدن مرزها و از بین رفتن موانع مهاجرتی،  گاه می شوند و با  آ مبدأ و مقصد به سرعت 
کشورهای توسعه یافته جهت دسترسی به  کشورهای توسعه نیافته به سمت  مهاجرت نخبگان از 

آسانتر و بیشتر می شود. شرایط و منابع مناسب، 
 )2017( نیکجامپ  و  قاضی   ،)2017( توکساز  و  الورن   ،)2017( اولتینو  و  باالن  نظر  مطابق   
پایین  کشور  یک  در  سرانه  درآمد  و  توسعه  سطح  اندازه  هر   ،)1391( همکاران  و  شاه آبادی  و 
شکاف  واقع  در  است،  تر  باال کشور  آن  در  مهارت  دارای  و  تحصیل کرده  افراد  مهاجرت  باشد 
کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه یکی از عوامل مهاجرت  بین سطح زندگی و درآمد سرانه 

کشورهای پیشرفته است. افراد تحصیل کرده به 

1. Z. Acs & S. Desai & J. Hessels, (2008).
2. M. Balan & C. Olteanu , (2017).
3. A. Elveren & G. Toksoz, (2017).
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احتمال  میزان  چه  که  است  آن  معنای  به  خشونت  وجود  عدم  و  سیاسی  ثبات  شاخص 
معرض  در  خشونت آمیز  ابزارهای  یا  غیرقانونی  راه های  از  سیاسی  نظام  و  حکومت  یک  دارد 
بی ثباتی و سرنگونی و براندازی باشد. مطابق با نظرات قاضی و نیکجامپ )2017( و الورن و 
کشور بیشتر  براساس این شاخص هر چه احتمال عدم ثبات سیاسی در یک  توکساز )2017(، 
باشد نشان دهنده زنگ خطری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی و نخبگان جهت دوری 
برخوردار  بیشتری  سیاسی  ثبات  از  کشوری  چه  هر  و  است  بازار  این  روی  بر  سرمایه گذاری  از 
کسب می کند.  تری را  باشد در زمینه جذب سرمایه گذار و افراد نخبه و دارای مهارت امتیاز باال

2. مطالعات تجربی

کشورهای عضو اتحادیه اروپا بررسی  بالنکت )2019( عوامل مؤثر بر جاذبه و دافعه مغزها را در 
یونان،  نظیر  کشورهایی  که  این است  بیانگر  این مطالعه  از  نتایج حاصل  براساس  کرده است. 
یتانیا هستند.  کشورهای آلمان و بر اسپانیا و به خصوص ایتالیا شاهد فرار نخبگان خود به سوی 
و  تجربه  کسب  به منظور  ابتدا  نامبرده  کشورهای  از  نخبگان  مهاجرت  می دارند  بیان  هم چنین 
کشور خودشان منصرف  به  بازگشت  از  از مدتی نخبگان  اما پس  بوده است  انجام تحقیقات 
یتانیا، قدردان علم و تحقیق هستند. دلیل دیگری  کشور آلمان و بر که از دیدگاه آن ها  شده اند چرا 
کسب  به منظور  که  است  این  کرده اند  عنوان  کشور  این  در  ماندن  به  اصرار  برای  نخبگان  که 
کار جدید با تخصص  کارهای قدیمی بروند بلکه شروع یک  درآمد دیگر نیازی نیست به دنبال 
قرار می گیرد. مورد حمایت  و  انجام شدنی است  کامال  اختیار نخبگان است  در  که  مهارتی  و 
حمایت  و  جذب  برای  آلمان  کشور  توسط  گرفته  انجام  اقدامات  بررسی  به   )2019( کونز
جاذبه،  عوامل  بیشتر  چه  هر  تقویت  با  می کند  تالش  آلمان  زیرا  است.  پرداخته  نخبگان  از 
کند. از جمله اقدامات  کشورهای توسعه نیافته به سمت خود جذب  از سایر  را  توجه نخبگان 
: ایجاد زیرساخت های قوی،  آلمان جهت جذب نخبگان عبارتست از گرفته از طرف  صورت 
توسعه،  و  تحقیق  به  بودجه  از  توجهی  قابل  بخش  تخصیص  آموزشی،  و  علمی  کز  مرا تقویت 
در  و  کنند  رقابت  فناوری  بزرگ  شرکت های  با  بتوانند  که  دانش بنیانی  شرکت های  تأسیس 
کاری بهینه و پاداش های مناسب به طوری که در سطح بین المللی جذاب  نهایت تعیین شرایط 

و رقابتی باشند. 
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کشورهای منتخب  شاه آبادی و همکاران)2018( تأثیر رقابت پذیری بر مهاجرت نخبگان از 
مطالعه  این  نتایج  کرده اند.  بررسی  را   2015-2007 دوره  طی  آمریکا  متحده  ایاالت  به  اسالمی 
مطالعه  مورد  کشورهای  در  نخبگان  مهاجرت  بر  رقابت پذیری  معنی دار  و  منفی  تأثیر  بیانگر 
و  می یابد  افزایش  کشور  در  نخبگان  به کارگیری  میزان  رقابت پذیری  افزایش  با  که  چرا  است 

کشور مبدأ افزایش می یابد.  آن انگیزه و رفاه نخبگان برای ماندن در  به دنبال 
 ، کارگران ماهر کمبود عمده  را  آفریقای جنوبی  از  و هاپلی)2017( مهاجرت نخبگان  کاپالن 
ایجاد  و  نوآوری  و تخصص نخبگان، محدودیت در  برای عرضه مهارت  عدم فضای مناسب 
کرده اند  کارهای جدید و شکل گیری و توسعه شرکت های مبتنی بر فناوری جدید عنوان  کسب و 
نتیجه  در  و  تولید  کاهش  سبب  نخبگان  مهاجرت  بر  عالوه  شده  ذکر  عوامل  نبود  معتقدند  و 
است  شرایطی  آوردن  به وجود  معضل،  این  از  رهایی  راه  تنها  می شود.  اقتصادی  رشد  کاهش 
کارهای  و  کنند  را به واقعیت تبدیل  ایده های ذهنی خود  بتوانند به راحتی  آن نخبگان  که در 
کارگران بدون مهارت انتقال دهند پس  آن طریق مهارت های خود را به  کنند و از  جدید خلق 
غیرمتخصص  و  ماهر  نیمه  کارگران  برای  را  نفع  بیشترین  نخبگان،  برای  مناسب  شرایط  ایجاد 
مهاجرت  افزایش  اصلی  عامل  نخبگان،  محدودکردن  می دارند  بیان  هم چنین  می کند.  ایجاد 

آن ها است. 
و  بهداشت  بخش  در  نخبگان  مهاجرت  بر  موثر  عوامل  بررسی  به   )2017( اولتینو  و  باالن 
کشور رومانی پرداخته اند. در این مطالعه شاخص جهانی شدن به عنوان اصلی ترین  سالمت در 
توسعه  سبب  شدن  جهانی  عصر  است.  شده  معرفی  نخبگان  مهاجرت  افزایش  در  شاخص 
برای  به دنبال جست وجو  و نخبگان  کار می باشد  بازار  از جمله  بین المللی  بازارهای  یع تر  سر

کار و ایجاد شغل هستند. کاری بهتر و فرصت های جدید برای  شرایط 
طی  جهان  کشورهای  در  مغزها  فرار  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  به   )2017( نیجکامپ  و  قاضی 
جهانی  سیاسی،  بی ثباتی  می دهد  نشان  مطالعه  این  نتایج  پرداخته اند.   2015-1980 دوره 
در  انگیزه  ایجاد  برای  عوامل  مهم ترین  نوآوری،  ایجاد  و  ایده ها  تحقق  برای  مهاجرت  و  شدن 
برای  بیشتری  و  بهتر  فرصت های  گر  ا می دارند  بیان  هم چنین  است.  مهاجرت  جهت  نخبگان 
به  را می توان  بلندمدت دافعه مغزها  یج در  به تدر فراهم شود  از طریق سرمایه گذاری  ینان  کارآفر

کرد. جاذبه مغزها تبدیل 
الورن و توکساز )2017( به بررسی مهاجرت زنان نخبه در ترکیه پرداخته اند و عوامل مؤثر بر 
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کرده اند: 1- محدودیت فضای سیاسی،  مهاجرت نخبگان زن در ترکیه را به پنج دسته تقسیم 
تبعیض  و  3-محدویت  اقتدارگرا،  و  محافظه کارانه  یم  رژ  -2 زنان،  برای  اجتماعی  و  فرهنگی 
کافی برای  ، 4-بی ثباتی سیاسی و 5-نبود شغل و عدم وجود فرصت های  کار جنسی در بازار 

کارآفرینی داشته باشند. اینکه زنان اختیار 
کشور درحال  استینبرگ1 عوامل تأثیرگذار بر مهاجرت نخبگان طی دوره 2009-1910 در 23 
کنترل  ، نهادهای سیاسی بی ثبات و عدم  توسعه را فراوانی منابع طبیعی، رفاه اقتصادی پایین تر
نعمت  طبیعی  منابع  فراوانی  که  این  مطالعه  این  در  شده  مطرح  پرسش  است.  دانسته  فساد 
کتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی  است یا نغمت؟ نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد ا
آن  از  منابع  نفرین  به عنوان  و  می شود  مغز  تلفات  افزایش  موجب  نفت،  به ویژه  منابع  شوک  و 
نام برده شده است زیرا رونق منابع نفتی سبب رانت خواری و عدم شایسته ساالری و نابرابری 

کارآمدی دولت هستند.  که مستعد فساد و نا کشورهایی می شود  درآمدی در 
متحده  ایاالت  سمت  به  مغزها  فرار  تعیین کننده  عوامل  بررسی  به   )2016( مک گریو و  کان 
مهاجرت  بر  تأثیرگذار  عوامل  آن ها  پرداخته اند.  مهاجرفرست  کشورهای  بر  آن  تأثیر  و  آمریکا 
کارگران ماهر در دنیا و اتخاذ سیاست های جهانی در جهت جذب استعدادها  کمبود  مغزها را 
در  استرالیا  و  کانادا  انگلستان،  آمریکا،  متحده  ایاالت  کشورهای  میان  این  در  که  می دانند 
مقصد،  و  مبدأ  کشورهای  برای  می تواند  مهاجرت  این  حاصل  هستند.  برتر  جهانی  رقابت  این 
آمریکا( سبب تجمع نخبگان  کشور مقصد )ایاالت متحده  برای  و  منفعت و سود داشته باشد 
در یک منطقه شده و این موضوع خود سبب افزایش تعداد شرکت های با فناوری باال در زمینه 
انجام  مطالعات  هند،  نظیر  مهاجرفرست  کشورهای  برای  دیگر  سوی  از  است.  شده  ارتباطات 
کسانی هستند  کشور هند  برتر  ینان  کارآفر از  50 درصد  که  نشان داده است  زمینه  این  در  شده 
کارگر ماهر و متخصص  که به عنوان  که اطالعات مربوط به فناوری های جدید را از هندی هایی 

کسب می کنند.  آمریکا فعالیت دارند  در 
کشور بنگالدش پرداخته اند.  بنیامین و لونا2 به بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان در 
معمولی  در  عامل  مهم ترین  شدن  جهانی  که  است  آن  از  کی  حا مطالعه  این  از  حاصل  نتایج 
فرصت های  کسب  برای  نخبگان  واقع  در  مرزهاست.  سوی  آن  به  انسانی  منابع  تحرک  شدن 

1. .D. Steinberg, (2017).
2. A. Bin Yamin & F. Luna, (2016).
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مهاجرت  سیاسی  بی ثباتی  و  پایین  دستمزد  و  حقوق  فناورانه،  و  علمی  امکانات  کمبود   ، بهتر
کشور بنگالدش است  گاهی اوقات مهاجرت نخبگان حامل منفعت و بهره برای  می کنند. البته 
و چه  باشد  پولی  کرده اند چه  کسب  کشور مقصد  در  که  را  منابعی  که نخبگان می توانند  چرا 

کشور خود بازگردانند.  علمی و تخصصی به 
مقصد  به  توسعه نیافته  کشورهای  پزشکان  مهاجرت  علل  بررسی  به  همکاران1  و  یدی  ز
ایاالت  کشور  سه  در  مهاجر  پزشکان  کثر  ا  ،1972 سال  در  پرداخته اند.  توسعه یافته  کشورهای 
 ، مصر هند،  کشورهای  از  پزشکان  این  داشتند.  فعالیت  کانادا  و  انگلستان  آمریکا،  متحده 
در  انسانی  نیروی  مازاد  تولید  به دلیل  فوق  کشور  چهار  که  چرا  بودند  جنوبی  کره  و  کستان  پا
به دلیل  بیکاری  مشکل  بر  عالوه  و  نداشتند  را  آن ها  ظرفیت  جذب  و  توانایی  بهداشت  بخش 
فناوری  سیاسی،  ثبات  دستمزد،  افزایش  زندگی،  باالی  کیفیت  همچون  عواملی  پزشکان  مازاد 
کشورهای  در  ایده ها  خلق  برای  بهتر  و  بیشتر  فرصت های  و  پزشکی  بخش  در  پیشرفته 

کرده  است.  توسعه یافته، انگیزه پزشکان برای مهاجرت را دوچندان 
مهاجرت  بر  برتر  فناوری  با  صادرات  توسعه  تأثیر  بررسی  به   )1398( صالحی  و  شاه آبادی 
دوره طی   ،) منا  منطقه  یقا)  آفر شمال  و  خاورمیانه  منطقه  منتخب  کشورهای  در   نخبگان 
که توسعه صادرات  2016-2000 پرداخته اند. نتایج به  دست  آمده از این مطالعه نشان می دهد 
منا  منطقه  منتخب  کشورهای  در  مهاجرت نخبگان  بر  معنی داری  و  منفی  تأثیر  برتر  فناوری  با 
دارد. هم چنین شاخص های شکاف رفاهی و شکاف دستمزد حقیقی بر مهاجرت نخبگان در 
نیز  بیکاری دانش آموختگان  نرخ  و معنی داری دارند. متغیر  تأثیر مثبت  کشورهای مورد مطالعه 

دارای اثر مثبت اما بی معنی بر مهاجرت نخبگان است. 
دوره طی  نخبگان  مهاجرت  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  به   )1396( صالحی  و   شاه آبادی 
فراوانی  آمده  به دست  نتایج  اساس  بر  پرداخته اند.  نفتی  برگزیده  کشورهای  در   1996-2014
منابع طبیعی به واسطه تشدید رفتارهای رانت جویانه در اقتصاد، اختالل در تخصیص منابع، 
منابع  این  از  استفاده  در  دولت ها  مدیریت  ضعف  اجتماعی،  و  اقتصادی  نابرابری  افزایش 
فرادانی  دارای  کشورهای  در  نخبگان  مهاجرت  تشدید  باعث  انسانی،  سرمایه  گسترش  جهت 
خوب  حکمرانی  کانال  از  طبیعی  منابع  فراوانی  مدیریت  حالیکه  در  می شود.  طبیعی  منابع 

1. S. Zaidi et al, (2014).
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کاهش خروج خیل وسیع نخبگان  که می تواند موجب  به عنوان یک عامل جاذبه، مطرح است 
کشورهای برگزیده نفتی شود.  از 

سیاست های  تأثیر  و  نخبگان  مهاجرت  تحلیل  بررسی  به   )1394( قدسیان  و  موسوی راد 
این مطالعه دستیابی  انجام  از  پرداخته اند. هدف  پویایی های سیستم  از  استفاده  با  بازدارنده 
و  کشور  از  نخبگان  خروج  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  و  کشور  از  نخبگان  خروج  انگیزه های  به 
کنترل فرار مغزهاست. نتایج مطالعه فوق نشان می دهد با  بررسی راه کارهای اجرایی و عملی و 
تأثیر چندانی  نرخ خروج نخبگان  بر  روابط خارجی نمی توان  کاهش تنش در  اعمال سیاست 

کاهش داد.  گذاشت و تعداد آن ها را 
 80 دهه  طی  نخبگان  مهاجرت  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  به   )1393( میرترابی  و  خاوری نژاد 
آمده نشان می دهد وجود  به دست  نتایج  پرداخته اند.  و جاذبه  یه دافعه  بستر نظر ایران در  در 
افزایش  در سرمایه گذاری سبب  کمبودها  اقتصادی شامل  زمینه حمایت های  در  دافعه داخلی 
زمینه  در  خارجی  جذابیت های  وجود  دیگر  سوی  از  است.  شده  علمی  نخبگان  مهاجرت 
حمایت های اقتصادی از مهم ترین دالیل اقتصادی مهاجرت فزاینده نخبگان علمی به خارج 

کشور می باشد. از 
دوره طی  نخبگان  مهاجرت  بر  مؤثر  عوامل  بررسی   )1393( پوران  و   شاه آبادی 

ادبیاتی جدید مهاجرت مغزها  از دیدگاه  قرار داده اند.  را مورد مطالعه  ایران  1388-1339 در 
افراد  برای  را  تحصیالت  انتظاری  بازده   ، تر باال دستمزد  با  اقتصادهای  به  مهاجرت  احتمال 
تحصیالت  در  سرمایه گذاری  به  را  افراد  دلیل  همین  به  می دهد  افزایش  وطن  در  باقیمانده 
از  ناشی  انسانی  سرمایه  ذخیره  در  اولیه  کاهش  است  ممکن  طریق  این  از  و  می کند  تشویق 

کند.  مهاجرت مغزها را جبران 
شاه آبادی و همکاران )1384( بررسی عوامل مؤثر بر فرار مغزها) مطالعه موردی ایران( را طی 
دوره 1359-1382 مورد مطالعه قرار داده اند. تئوری های موجود و نتایج مطالعات انجام شده 
کار  نیروی  بیکاری، دستمزد  نرخ  از جمله  اقتصادی  تابع عوامل  فرار مغزها  که  آن است  بیانگر 
و  منفی  تأثیر  بیانگر  مطالع  این  نتایج  می باشد.  اروپا  و  ایران  بین  رفاهی  شکاف  شاخص  و 

کار در ایران بر مهاجرت نخبگان از ایران به اروپا است.  معنی دار دستمزد نیروی 
دستمزدها،  در  تفاوت  قبیل  از  عواملی  می دهند  نشان  شده  ذکر  مطالعات  بررسی 
حمایت های دولت از نخبگان، عدم ثبات سیاسی، جهانی شدن، فراوانی منابع طبیعی، عدم 



سماه دیسکل وفسکلک رسکلی 71 سکوی روسثولگیدسب  صلیسمر سمی رث   نن ر

شده  انجام  مطالعات  میان  در  اما  می شوند.  نخبگان  مهاجرت  تشدید  سبب   .. و  فساد  کنترل 
است.  نشده  بررسی  نخبگان  مهاجرت  بر  ینی  کارافر تأثیر  کنون  تا نخبگان  مهاجرت  زمینه  در 

کارآفرینی و انگیزه نخبگان برای خروج است. کشف ارتباط بین  هدف این مطالعه 
 

3. ارائه مدل و معرفی متغیرها

مطالعات  همچنین  و  نخبگان  مهاجرت  و  کارآفرینی  نظری  مبانی  از  الهام  با  قسمت  این  در 
و  بنیامین   ،)2016( همکاران1  و  بردمان   ،)2017( نیجکامپ  و  قاضی  هاپلی)2017(،  و  کاپالن 
جامه بزرگی)1392(،  و  شاه آبادی  داخلی  مطالعات  و  همکاران)2014(  و  یدی  ز و   )2016( لونا 
شاه آبادی و همکاران )1391( و عسگری و همکاران )1387(، مدل برآوردی و متغیرهای به کار 
یتمی بوده و  گرفت. شایان ذکر است مدل مورد بررسی لگار رفته در آن مورد بررسی قرار خواهد 

گواه این مطلب است. L قبل از متغیرها  حرف 

در  فعال  کار  نیروی  به  نخبه  مهاجران  تعداد  نسبت  بیانگر   )Brain Drain(مطالعه این  در 
گرفته شده است.  که به عنوان متغیر وابسته در نظر  کشورهای مبدا می باشد 

کارآفرینی2 ENT: شاخص 
GLOB: شاخص جهانی شدن3

STAB: ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت4
به  مبدا  کشور  خرید(  قدرت  برابری  سرانه)برحسب  داخلی  ناخالص  تولید  نسبت   :GDPP

کشور مقصد )شکاف رفاهی(5
کشورهای مبدأ به عنوان  کار فعال در  در این مطالعه نسبت تعداد مهاجران نخبه به نیروی 
سالنامه  از  نخبگان  مهاجرت  به  مربوط  آمار  همچنین  است.  شده  گرفته  نظر  در  وابسته  متغیر 
شامل  مطالعه  این  در  نخبگان  از  منظور  است.  شده  استخراج  آمریکا  در  مهاجرت  آماری 

1. J. Bredtmann et al
2. Entrepreneurship
3. Globalization
4. Stability
5. GDPorigin / GDPdestination
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باید  همچنین  است.  ویژه  تخصص  دارای  و  ماهر  کارگران  پژوهشگران،  متخصص،  مدیران 
شده  استفاده  مدل  برآورد  برای    STATA12 نرم افزار  از  مطالعه  این  در  ساخت  نشان  خاطر 

یم. است. در ادامه به معرفی سایر متغیرهای به کار رفته در مدل می پرداز

)ENT( کارآفرینی تابع 

کارآفرینی،  فعالیت  جمله  از  مختلف  مراحل  در  را  ینی  کارآفر کارآفرینی،  جهانی  دیده بان 
به  نسبت  جوامع  نگرش  و  ینان  کارآفر جاه طلبی  و  انگیزه ها  ینان،  کارآفر ویژگی های  یابی  ارز
منتشرشده  ساالنه  گزارش های  اساس  بر  می کند.  بررسی  کارآفرینی  فعالیت های  و  ینان  کارآفر
شاخص  چهار  دارای  ینان  کارآفر شخصیتی  ویژگی های  کارآفرینی،  جهانی  دیده بان  سوی  از 

 : که عبارتند از می باشد 
و  شکست  از  ترس  شاخص   .3 توانایی ها،  ک  ادرا شاخص   .2 فرصت ها،  ک  ادرا شاخص   .1 

ینانه کارآفر 4. شاخص اهداف و مقاصد 

03 
 

GDPPدهت خرید( شووه مگدا به شووه مقصسراخه)برحسب برابری قد تولید خاخالص داخلیگت : خس 
 1)شکاف هفاای(

تعداد مهاررا،ن خبگه به خیروی شاه فعال ده شووهاای مگدأ به عنوا،ن متغیر وابسته ده ده این مطالعه خسگت 
خظر گرفته شده است. امچنین آماه مربوط به مهاررت خبگاا،ن از سالنامه آماهی مهاررت ده آمریکا 
استبراج شده است. منظوه از خبگاا،ن ده این مطالعه شامل مدیرا،ن متبصص  پژواوارا،ن  شاهگرا،ن 

 STATAافزاه و داهای تبصص ویژه است. امچنین باید خاطر خوا،ن ساخت ده این مطالعه از خرمماار 

 پردازیم.برای برآوهد مدل استفاده شده است. ده ادامه به معرفی سایر متغیراای بکاه هفته ده مدل می  12
 

 : (ENT)تابع کارآفرینی 
یمبتلف از رمله فعالیت شاهآفرینی  اهزیابی ویژگبا،ن رهاخی شاهآفرینی  شاهآفرینی ها ده مراحل دیده

اای طلگی شاهآفرینا،ن و خارش روامع خسگت به شاهآفرینا،ن و فعالیتاا و راهاای شاهآفرینا،ن  اخایزه
با،ن رهاخی شاهآفرینی  اای ساالخه منتورشده از سوی دیدهشند. بر اساس گزاهششاهآفرینی برهسی می

 باشد شه عگاهتند از: ،ن داهای چهاه شاخص میاای شبصیتی شاهآفریناویژگی
شاخص  -4 و شاخص ترس از شکست -3  ااشاخص ادهاک تواخایی -9  ااشاخص ادهاک فرصت -0

 ااداف و مقاصد شاهآفریناخه
 

)2(  
ENTREPRENEURSHIP=
𝑓𝑓(𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 , 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂, 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶𝑂𝑂, 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝐹𝐹𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂) 
 

الذشر میامچنین باید خاطر خوا،ن شرد  شاخص شاهآفرینی میاخاین وزخی ساده از چهاه شاخص فوق
استبراج گردیده است.  2با،ن رهاخی شاهآفرینیاای موهد استفاده برای شاهآفرینی از دیدهباشد. داده

اای مربوط به چهاه شاخص مطرح شده برای شاهآفرینی  داهای ماایت عرضه ا،ن ذشر است شه دادهشای
گرایی و ااداف و مقاصد شاهآفریناخه  اا  قابلیتاای ادهاک فرصتشاهآفرینی استند چرا شه شاخص

 و توضیح دانده بعد شبصیتی شاهآفرین استندیک شاهآفرین استند اای و تواخاییبیاخار صفات 
شند ده هابطه با اا ده یک فرد او ها به عنوا،ن یک شاهآفرین معرفی میکه ورود این ویژگیبطوهی

شاخص ترس از شکست خیز این شاهآفرین است شه با توره با باال یا پایین بود،ن هیسک الزم برای شروع 
داده لذا. شودگیرد یا از شروع آ،ن شاه منصرف میاخدازی آ،ن مییک شسب و شاه ردید تصمیم به هاه

                                                           
1 . 
2.  Global Entrepreneurship Monitor 

 )2(
شاخص  چهار  از  ساده  وزنی  میانگین  کارآفرینی  شاخص  کرد،  نشان  خاطر  باید  همچنین 
ینی1  کارآفر جهانی  دیده بان  از  ینی  کارآفر برای  استفاده  مورد  داده های  می باشد.  فوق الذکر 
مطرح  شاخص  چهار  به  مربوط  داده های  که  است  ذکر  شایان  است.  گردیده  استخراج 
ک  ادرا شاخص های  که  چرا  هستند  کارآفرینی  عرضه  ماهیت  دارای  کارآفرینی،  برای  شده 
توانایی های  و  صفات  بیانگر  ینانه،  کارآفر مقاصد  و  اهداف  و  قابلیت گرایی  فرصت ها، 
این  وجود  یکه  به طور هستند  کارآفرین  شخصیتی  بعد  دهنده  توضیح  و  هستند  کارآفرین  یک 
ترس  شاخص  با  رابطه  در  می کند  معرفی  کارآفرین  یک  به عنوان  را  او  فرد  یک  در  ویژگی ها 
شروع  برای  الزم  یسک  ر بودن  پایین  یا  باال  با  توجه  با  که  است  کارآفرین  این  نیز  شکست  از 
کار منصرف می شود.  آن  از شروع  آن می گیرد یا  کار جدید تصمیم به راه اندازی  کسب و  یک 
استفاده،  مورد  شاخص های  ماهیت  به  توجه  با  مطالعه  این  در  استفاده  مورد  داده های  لذا 
نمی باشد.   کارآفرینی  تعادل  یا  تقاضا  به  مربوط  و  هستند  کارآفرینی  عرضه  بیانگر  داده های 

1. Global Entrepreneurship Monitor
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با مهاجرت نخبگان داشت. را  ینی  کارآفر یا منفی شاخص های  تاثیر مثبت  انتظار  لذا می توان 
در  کارآمد  و  نوین  روش های  شکوفایی  سبب  که  ایده هایی  ایده هاست،  خلق  کارآفرینی، 
تولید می شود. لذا بازدهی بیشتر در تولید یکی از دالیل رشد اقتصادی است و رشد اقتصادی 
امنیت  و  بیشتر  آرامش   ، تر باال دستمزد  یعنی  بیشتر  رفاه  دارد،  دنبال  به  را  بیشتری  رفاه  بیشتر 
کشور هستند، به همین  از  که همگی این موارد عواملی برای جلوگیری خروج نخبگان  ... بهتر و
کارآفرینی تأثیر منفی و معنی داری بر مهاجرت نخبگان داشته باشد.  که  دلیل انتظار بر آنست 

04 
 

عرضه بیاخار اای اای موهد استفاده  دادهاای موهد استفاده ده این مطالعه با توره به ماایت شاخص
توا،ن اختظاه تاثیر مثگت یا منفی لذا می د. باششاهآفرینی استند و مربوط به تقاضا یا تعادل شاهآفرینی خمی

 اای شاهآفرینی ها با مهاررت خبگاا،ن داشت.شاخص
شود. ده تولید میو شاهآمد اای خوین سگب شکوفایی هوشاایی شه ااست  ایدهفرینی  خلق ایدهشاهآ
اه بیوتری ها به تر هفبازدای بیوتر ده تولید یکی از دالیل هشد اقتصادی است و هشد اقتصادی بیولذا 

دخگال داهد  هفاه بیوتر یعنی دستمزد باالتر  آهامش بیوتر و امنیت بهتر و...شه امای این مواهد عواملی 
أثیر منفی اختظاه بر آخست شه شاهآفرینی تبه امین دلیل برای رلوگیری خروج خبگاا،ن از شووه استند  

 ی بر مهاررت خبگاا،ن داشته باشد. داهمعنیو 

 

)3( 
 δLBRAINit

δLENTREPRENEURSHIPit
≤ 0  

 
  :(GLOB) جهانی شدن

شند و ده آ،ن  فاصله و زما،ن رهاخی شد،ن فرآیندی است شه به سمت یک رها،ن بدو،ن مرز حرشت می
اامیت باال بود،ن این شاخص به معنای شمرخگ شد،ن مرزاا و بیداد. مفهوم واقعی خود ها از دست می

یابی به رهاخی امن و بطوهیکه تنها ادف افراد تالش برای دست استاای خژادی و زباخی اختالف شد،ن
 د،نمهاررت باشد دهواقع رهاخی ش  ر استند حتی اگر الزمه هسید،ن به این هفاهیافته و هفاه بیوتتوسعه

ا بساخد بنابراین اای شبصی افراد ها به حداقل برآمده است تا مواخع مهاررت برای هسید،ن به مطلوبیت
اای مربوط به شاخص داده (.9008) باال،ن و اولتینو  شودتسریع هوخد رهاخی شد،ن  مهاررت خیز آساختر می

هود است. امچنین اختظاه میاستبراج شده (KOF)رهاخی شد،ن از پایااه اطالعاتی شاخص رهاخی شد،ن 
 باشد.  داهمعنی تأثیر رهاخی شد،ن بر مهاررت خبگاا،ن مثگت و
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اگر تولید خاخالص داخلی سراخه ها میزا،ن برخوهداهی شمّی از امکاخات هفاای ده خظر بایریم  بزهگتر 
لعه شووهاای پژواش حاضر به مطاباشد. الگته چو،ن بود،ن این شاخص خمایاخار هفاه بیوتر افراد رامعه می

تواخد سراخه می GDPگ بود،ن خیز استند. بزهد شه اشثر شووهاای منطقه منا خفتپردازمنطقه منا می
سراخه برحسب برابری قدهت  GDPخاشی از اقتصاد خفتی و دهآمداای آ،ن باشد. ده این مطالعه از خسگت 
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از  مطالعه  این  در  باشد.  آن  درآمدهای  و  نفتی  اقتصاد  از  ناشی  می تواند  سرانه   GDP بودن 
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شکاف  دادن  نشان  به منظور  مقصد(  کشور  آمریکا) متحده  ایاالت  در  خرید  قدرت  برابری 
آمار مربوط  گردیده است. همچنین الزم به ذکر است  کشورهای مبدا و مقصد، استفاده  رفاهی 
آماری بانک جهانی استخراج شده است. انتظار می رود اثر شکاف  از پایگاه  GDP سرانه  به 

رفاهی بر مهاجرت نخبگان منفی و معنی دار باشد. 
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دهت خرید ده ایاالت متحده آمریکا)شووه سراخه بر حسب برابری ق GDPخرید شووهاای مگداء به 
مقصد( به منظوه خوا،ن داد،ن شکاف هفاای شووهاای مگدا و مقصد  استفاده گردیده است. امچنین الزم 

می ک رهاخی استبراج شده است. اختظاهسراخه از پایااه آماهی باخ GDPبه ذشر است آماه مربوط به 
 باشد.  داهمعنیو اثر شکاف هفاای بر مهاررت خبگاا،ن منفی هود 
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 : (STAB)شاخص ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت 

ورب مدهصوهت خگود ثگات سیاسی اخایزه شمی ورود خوااد داشت شه شسی چیزی تولید شند  زیرا 
اای اقتصادی ده تمام حوزه گذاهیگذاهی فعالین اقتصادی و شااش ردی سرمایهبالتکلیفی سرمایه

اای مربوط به ثگات سیاسی از دادهگردد. میاقتصادی متکی به عوامل ردید تولید اای بویژه فعالیت
هود اثر ثگات سیاسی بر مهاررت خبگاا،ن منفی و اا استبراج شده است و اختظاه میباخک رهاخی داده

 باشد.  داهمعنی
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 آزمون مدل و تفسیر نتایج. 5

دیتا بود،ن داده 2یا پنل 1برای اهزیابی و برآوهد مدل اثر شاهآفرینی بر مهاررت خبگاا،ن ابتدا باید پولینگ
لیمر استفاده می Fاای آماهی موهد آزمو،ن قراه بایرد. برای دهستی استفاده از هوش پنل دیتا از آزمو،ن 

 گردد.خیز به صوهت هابطه ذیل محاسگه می Fشود. آماهه 
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Rده آزمو،ن باال 

2R هوش حداقل مربعات معمولی( و )ضریب تعیین حاصل از مدل مقیدUR
2R  ضریب

تعداد  Tتعداد شل شووهاا   Nهوش پنل دیتا( است. ده هابطه مذشوه  تعیین حاصل از مدل خامقید)
محاسگه شده برای  F  0تعداد پاهامتراای موهد برآوهد است. طگق ختایج ردول  Kمواادات زماخی و 

گیرد. برای برآوهد اای آماهی موهد پذیرش قراه میشووهاای منتبب منطقه منا  پنل دیتا بود،ن داده

                                                           
1 . Pooling Data 
2 . Panel Data 
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اثر ثبات سیاسی بر مهاجرت نخبگان منفی و معنی دار باشد. 
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4. آزمون مدل و تفسیر نتایج

یا پنل2 دیتا  ابتدا باید پولینگ1  ینی بر مهاجرت نخبگان  کارآفر اثر  برآورد مدل  یابی و  ارز برای 
 F بودن داده های آماری مورد آزمون قرار بگیرد. برای درستی استفاده از روش پنل دیتا از آزمون

F نیز به صورت رابطه ذیل محاسبه می گردد. آماره  لیمر استفاده می شود. 
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1 . Pooling Data 
2 . Panel Data 

 )7(

و  معمولی(  مربعات  حداقل  مقید)روش  مدل  از  حاصل  تعیین  ضریب   R2R باال  آزمون  در 

1. Pooling Data
2. Panel Data
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N تعداد   ، R2UR ضریب تعیین حاصل از مدل نامقید)روش پنل دیتا( است. در رابطه مذکور

نتایج  طبق  است.  برآورد  مورد  پارامترهای  تعداد   K و  زمانی  مشاهدات  تعداد   T کشورها،  کل 
داده های  بودن  دیتا  پنل  منا،  منطقه  منتخب  کشورهای  برای  شده  محاسبه   F  ،)1( جدول 
آماری مورد پذیرش قرار می گیرد. برای برآورد الگو به روش پنل دیتا دو روش وجود دارد. روش 
اثرات  روش  و  دارند(  همبستگی  توضیحی  متغیرهای  با  کشورها  و  مقاطع  ثابت)اثرات  اثرات 
از  یکی  نوع  تعیین  برای  ندارند(.  همبستگی  توضیحی  متغیرهای  با  مقاطع  تصادفی)اثرات 
در   ،1 جدول  در  هاسمن  آزمون  نتایج  می شود.  استفاده  هاسمن1  آزمون  از  فوق الذکر  روش  دو 
که  آنجایی  از  قرار می دهد.  تأیید  مورد  را  ثابت  اثرات  این مطالعه، روش  برآوردهای  خصوص 
کثر 8 سال )2016-2009( است، لذا مانایی و نامایی  طول دوره مورد مطالعه در این پژوهش حدا
یشه واحد  متغیرها نمی تواند بر ضرایب و آماره های آزمون تأثیرگذار باشد و بنابراین آزمون های ر
تبیین  به منظور  ادامه  در   2)2008 نمی یابد)بالتاجی،  موضوعیت  دیتا  پانل  در  هم انباشتگی  و 

یم.  گانه ضرایب متغیرهای تخمینی مورد مطالعه می پرداز ، به بررسی جدا دقیق تر

جدول 1-نتایج آزمون F لیمر و هاسمن

کشورهای منتخب منطقه منا

87/21
]0/00[Redundant Fixed Effects Tests: F-Statistic[prob]

11
]0/02[Huasman Test: Chi-Square[Prob]

منبع: محاسبات پژوهش

)ENT(کارآفرینی شاخص 

کشورهای  در  نخبگان  مهاجرت  بر  کارآفرینی  معنی دار  و  مثبت  تأثیر  بیانگر   )2( جدول  نتایج 
در  که  همانطور  نمی گردد.  تائید  تحقیق  فرضیه  لذا  می دهد.  نشان  را  منا  منطقه  عضو  منتخب 
جاذبه  یا  دافعه  صورت  دو  به  می تواند  کارافرینی  شاخص  بهبود  شد  ذکر  نظری  مبانی  قسمت 

1. Hausman Test
2. B. Baltagi, (2008).
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کند. به دلیل فقدان زیرساخت های اقتصادی الزم و مناسب،  برابر مهاجرت نخبگان عمل  در 
کارآفرینی  گسترش بازار  گرفته نمی شود و امکان  ینان به کار  کارآفر توانایی های عرضه شده توسط 
عدم  صورت  در  می شویم،  روبرو  کارآفرینی  عرضه  مازاد  با  حالت  این  در  شد.  نخواهد  مهیا 
ماندن  بین  و  ینه-فایده می کند  هز تحلیل  کارآفرین  ینان،  کارآفر توانایی های  برای عرضه  تقاضا 
کارآفرین  که  کار جدیدی  کسب و  و مهاجرت انتخاب می کند. در صورت انتخاب مهاجرت، 
کسب و  گرفت بنابراین عوامل تولید برای شروع آن  قصد راه اندازی آن را داشت، شکل نخواهد 
کارآفرین در  گرفته نمی شوند و  کار  ... نیز به  کار نظیر سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، نوآوری و
ایجاد  برای  محرکی  خود،  مهاجرت  بر  عالوه  که  می کند  عمل  دافعه  عامل  یک  به عنوان  اینجا 
گر  انگیزه برای مهاجرت دیگر عوامل مهم تولید نظیر نخبگان با مهارت باال است. درحالیکه ا
کشورها به صورت هدفمند  ساختار اقتصادی و همچنین سیاست های اقتصادی دولت در این 
گسترش  بالطبع  و  کارآفرینی  بازار  گسترش  موجب  قطعًا  بودند  کارآفرینی  فضای  دوستدار  و 
این صورت  در  که  این جوامع می بودیم  در  کثری نخبگان  و جذب حدا اقتصادی  فعالیتهای 
کارآفرینی و مهاجرت نخبگان خواهیم بود ولی درحال حاضر شرایط  حتما شاهد رابطه منفی 
دلیل  بنابراین  می باشیم  نخبگان  مهاجرت  بر  ینی  کارآفر مثبت  تأثیر  شاهد  که  است  بگونه ای 
مازاد  وجود  منا،  منطقه  منتخب  کشورهای  در  نخبگان  مهاجرت  بر  ینی  کارآفر اثر  شدن  مثبت 
را  اقتصاد  برای  مناسب  بسترسازی های  و  زیرساخت ها  وجود  عدم  و  کارآفرینی  برای  عرضه 
و فضای  تأیید می کند. شایان ذکر است فقدان ساختار  مبانی نظری  گفته شده در  موارد  طبق 
از فقدان هماهنگی مابین سیاست های سمت عرضه  کشورها  ناشی  این  اقتصادی در  مناسب 
و تقاضا و با فقدان راهبرد اقتصاد دانش بنیان بوده است و با توجه به اینکه نخبگان براساس 
کشورها تصمیم به ماندن و رفتن می گیرند لذا ضرورت دارد  جاذبه ها و دافعه های مختلف در 
کشورهای مورد مطالعه در قالب راهبرد توسعه اقتصاد دانش بنیان اقدام به اتخاذ سیاست های 
شومپیتر1   بردارند.  گام  کارآفرینی  بازار  گسترش  راستای  در  تقاضا  و  عرضه  سمت  هماهنگ 
کار  و  کسب  و  فعالیت  هر  در  که  کسانی  است.  اقتصاد  محرکه  نیروی  می کندکارآفرینی  بیان 
 ... و یابی  بازار تولید،  فرآیند  در  روش های جدیدی  یا  تولید می کنند  تجاری محصول جدیدی 
می کنند  تأسیس  را  جدیدی  مؤسسه  یا  و  می کنند  استفاده  جدیدی  منابع  از  یا  می گیرند  کار  به 

1.  J. Schumpeter, (1948).
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کارآفرینی تابع آب و هوای  گستردگی بازار  کارآفرینی هستند. از نگاه شومپیتر  دارای ویژگی های 
لذا  است  کارآفرینی  برای  تقاضا  فقدان  توسعه  حال  در  جوامع  اصلی  مشکل  است،  اجتماعی 
جوامع،  این  در  کارآفرینی  محدود  عرضه  صورت  در  و  بگیرد  شکل  نمی تواند  کارآفرینی  عرضه 
کارآفرینی بود. لذا ضرورت دارد دولت  گسترده  باز هم به دلیل نبود تقاضا نمی توان شاهد بازار 
وهمچنین  تجاری  ارزی،  مالی،  پولی،  سیاست های  ازجمله  اقتصادی  ابزارهای  کمک  به 
عوامل  بازار  سایر  بسط  درنتیجه  و  کارآفرینی  بازار  گسترش  موجب  عرضه  سمت  سیاست های 
نخبگان  برای  متعدد  جاذبه های  ایجاد  و  اقتصادی  فعالیتهای  بسط  بسترسازی  موجب  تولید 
کارآفرینی  کارآفرینی،  خصوص  در   )2008( همکاران  و  کس  آ مطالعات  طبق  گردد.  جامعه 
اتخاذ  با  دولت  چون  یافته  توسعه  کشورهای  در  یکه  به طور گیرد  انجام  می تواند  صورت  دو  به 
برای  انگیزه  اقتصادی  فعالیت های  ایجاد  برای  مناسب  بسترسازی  و  اقتصادی  تدابیر صحیح 
کارآفرینی قادر به بالفعل  ینی را در بین افراد تقویت می کند در نتیجه افراد دارای قابلیت  کارآفر
کشورهای  جمله  از  توسعه  درحال  کشورهای  در  اما  می شوند  کارآفرینی  فرصت های  کردن 
همچون  دانش بنیان  و  جدید  تولید  عوامل  از  استفاده  برای  مناسب  بسترسازی  هنوز  منا  منطقه 
که هیچ  در حالی  یافته است  افزایش  ینان  کارآفر تعداد  و فقط  نگرفته است  کارآفرینی صورت 
گفت تأثیر مثبت  کردن فرصت هایشان صورت نگرفته است. پس می توان  اقدامی برای بالفعل 
این  اتخاذ سیاست های متفاوت در  کشورهای منا به خاطر  بر مهاجرت نخبگان در  ینی  کارآفر
کیفیت  کار جدید عواملی همچون  کسب و  بر این برای شروع یک  کشورهاست عالوه  از  گروه 
حائز  بسیار  ینان  کارآفر به  اهمیت  و  درک  و  منابع  سایر  و  سرمایه  به  دسترسی  حکومت داری، 
که از لحاظ ساختار اقتصادی عمدتا نفتی هستند،  کشورهای منطقه منا  که در  اهمیت هست1 
ینان  کارآفر برای  کارآفرینی  بالقوه  فرصت های  که  می شود  سبب  نادرست  سیاست های  اتخاذ 
که امکان بهره گیری  گرفته است  گونه ای شکل  وجود نداشته باشد همچنین ساختار اقتصاد به 
که  می شود  سبب  شده  ذکر  عوامل  وجود  مجموع  در  ندارد.  را  ینی  کارآفر بالقوه  فرصت های  از 
کشورشان نداشته باشند و این امر موجب افزایش مهاجرت  نخبگان انگیزه ای برای ماندن در 

آمریکا می گردد. کشورهای توسعه یافته نظیر ایاالت متحده  نخبگان از منطقه منا به 
مهاجرت  بر  معنی داری  و  مثبت  تاثیر  )2(، جهانی شدن  در جدول  برآورد  نتایج  اساس  بر 

1. O. E. Williamson, (1998).
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و همکاران1  ایفانتی  لونا )2016(،  و  بنیامین  اولتینو )2017(،  و  باالن  نظر  دارد. مطابق  نخبگان 
را  اطالعات  به  دسترسی  برمی دارد،  میان  از  را  مهاجرت  موانع  شدن  جهانی  ویکس2،  و  وو  و 
آسانتر می کند، اختالفات نژادی، مذهبی را حداقل می کند و به همین دلیل سبب آسان تر شدن 
یان مهاجرت برای افراد خصوصا نخبگان شده است و تحرک منابع انسانی امروزه به دلیل  جر

جهانی شدن بسیار معمولی جلوه می کند.
و   )2017( ویکس  و  وو   ،)2016( لونا  و  بنیامین   ،)2014( همکاران  و  یدی  ز نظر  مطابق 
بر مهاجرت  تاثیر منفی  کشورهای مبدا  رفاهی در  و همکاران )2016(، شاخص شکاف  بدمان 
مقصد  به  مبداء  کشورهای  سرانه  داخلی  ناخالص  تولید  نسبت  مطالعه  این  در  دارد.  نخبگان 
کشورهای  کشورهای فوق الذکر است بر مهاجرت نخبگان در  که نمایانگر شکاف رفاهی مابین 
ارتقای  و  بهبود  با  دیگر  عبارت  به  دارد.  معنی داری  و  مثبت  تاثیر  منا  منطقه  عضو  منتخب 
پی  در  اما  و  یافت  خواهد  افزایش  نسبت  این  مقدار  مهاجرفرست  کشورهای  اقتصادی  شرایط 
آن مهاجرت نخبگان نیز افزایش می یابد. شاید این اتفاق بسیار عجیب به نظر برسد اما از این 
منطقه  کشورهای عضو  کثر  ا ناخالص داخلی  تولید  توجه  قابل  که سهم  ماند  نباید غافل  نکته 
کشورها ناشی از صادرات نفت به دلیل  منا مربوط به نفت است و باال رفتن درآمد سرانه در این 
کاهش مهاجرت  فقدان بستر جذب در توسعه بازار عوامل جدید تولید نه تنها موجب جذب و 
مدیریت  ضعف  از  ناشی  امر  این  که  می گردد  نخبگان  خروج  موجب  بلکه  نمی گردد  نخبگان 
بر  سرانه   GDP متوسط  به طور  است  ذکر  شایان  است.  کشورها  از  گروه  این  در  طبیعی  منابع 
مورد  منا  کشورهای  از  بعضی  برابر  ده  آمریکا  متحده  ایاالت  در  خرید  قدرت  برابری  حسب 
آمریکا  GDP سرانه باال برای ایاالت متحده  کرد  مطالعه است. بنابراین می توان چنین استنباط 
کشورهای  همچون  توسعه یافته  کمتر  کشورهای  از  نخبگان  جذب  برای  نیرومند  بسیار  عاملی 
 GDP باالی  نسبت  از  توجهی  قابل  بخش  ساخت  خاطرنشان  باید  همچنین  است.  منا  منطقه 
تولید  عوامل  بازار  رشد  از  ناشی  آمریکا  متحده  ایاالت  نظیر  مهاجرپذیر  کشورهای  برای  سرانه 

گرفته است. کشورها نشات  دانش بنیان از جمله جذب نخبگان سایر 
کند،  تولید  کسی چیزی  که  کمی وجود خواهد داشت  انگیزه  درصورت نبود ثبات سیاسی 
کاهش جدی سرمایه گذاری در تمام  و  اقتصادی  تکلیفی سرمایه گذاری فعالین  زیرا موجب بال

1. A. A. Ifanti et al, (2014).
2. C. Wu & R. Wilks, (2017).
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که دیربازده است  حوزه های اقتصادی به ویژه فعالیت های جدید متکی به عوامل جدید تولید 
کودتا و پدیده های مانند   ، می گردد. بدیهی است درگیری های جناحی، نزاع های داخلی، ترور
یسک و نااطمینانی در فضای اقتصادی یک  آن با از بین بردن ثبات سیاسی موجب افزایش ر
کشور خواهد شد. نتایج برآورد  کشور می گردد و از این رهگذر موجب افزایش خروج نخبگان از 
کشورهای منتخب منطقه  تاثیر شاخص ثبات سیاسی بر مهاجرت نخبگان در جدول )2( برای 
منا نشان می دهد شاخص فوق الذکر تاثیر منفی بر مهاجرت نخبگان دارد، به عبارت دیگر هر 
آمریکا  متحده  ایاالت  به  کمتری  تعداد نخبگان  باشد  بیشتر  کشور  در یک  ثبات سیاسی  قدر 
همکاران  و  ایفانتی   ،)2017( هاپلی  و  کاپالن   ،)2017( استینبرگ  مطالعات  می کند.  مهاجرت 
بر  سیاسی  ثبات  منفی  تاثیر  نیز   )2016( لونا  و  بنیامین  و   )2014( همکاران  و  یدی  ز  ،)2014(

مهاجرت نخبگان را مورد تایید قرار می دهد.

کشورهای منطقه منا جدول 2- نتایج برآورد برای 

نام متغیرها )1( )2( )3( )4( )5(

LOPPORTUNITY 02/0
[08/0]

� � � �

LCAPABILITY � 02/0
[06/0]

� � �

LFEAR � � 02/0
[04/0]

� �

LINTENTION � � � 03/0
[01/0]

�

LENT � � � � 02/0
[05/0]

C 48/6�
[00/0]

54/6�
[00/0]

54/6�
[00/0]

97/6�
[00/0]

56/6�
[00/0]

LGLOB 09/0
[03/0]

09/0
[03/0]

09/0
[02/0]

10/0
[01/0]

09/0
[02/0]

L(GDPot/GDPdt) 27/2
[07/0]

31/2
[07/0]

30/2
[07/0]

46/2
[04/0]

32/2
[07/0]

LSTAB 30/0�
[00/0]

31/0�
[00/0]

31/0�
[00/0]

33/0�
[00/0]

31/0�
[00/0]

Adjust R�Squared 47/0 51/0 51/0 52/0 48/0
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نام متغیرها )1( )2( )3( )4( )5(

F�statistic
[prob]

05/17
[00/0]

48/17
[00/0]

09/18
[00/0]

45/18
[00/0]

54/17
[00/0]

Number of observations 72 72 72 72 72

Number of countries 9 9 9 9 9

Time Period 2009�2016 2009�2016 2009�2016 2009�2016 2009�2016

F�limer Test
[prob]

50/88
[00/0]

35/87
[00/0]

85/85
[00/0]

77/85
[00/0]

21/87
[00/0]

Hausman tests
[prob]

95/10
[01/0]

02/12
[04/0]

23/11
[03/0]

57/10
[00/0]

11
[02/0]

منبع: یافته های پژوهش

جمع بندی و توصیه های سیاستی

باورند،  این  بر  یافته اند،  دست  نوین  فناوری های  به  که  جهان  توسعه یافته  کشورهای  امروزه 
افزایش  برای  کارآفرینی  مهارت های  گرو  در  جهانی  رقابت  عرصه  در  شدن  پیروز  توانایی 
نخبگان  جذب  و  انسانی  سرمایه  بر  سرمایه گذاری  با  کشورها  این  دلیل  همین  به  است.  تولید 
کشور  علمی  نخبگان  خروج  می کوشند.  هدف  این  به  یافتن  دست  در  جهان  نقاط  سایر  از 
اقتصاد  ظهور  و  جهانی  اقتصاد  اساسی  تغییر  ولی  دارد  پیچیده ای  و  متعدد  عوامل  چند  هر 
کشورهای توسعه یافته برای مهاجرت  از عوامل مهم ایجادکننده جذابیت  مبتنی بر دانش یکی 
عظیم  سرمایه های  وجود  با  آمریکا  متحده  ایاالت  نظیر  توسعه یافته  کشورهای  که  چرا است. 
به  را  درحال توسعه  کشورهای  متخصص  نیروهای  پژوهش ها،  و  تحقیقات  باال،  فنی  دانش  و 
را  در حال توسعه  کشورهای  و  خود  مابین  فناوری  شکاف  روز  به  روز  و  می کشانند،  خود  سوی 
از محققان داخلی و خارجی اهمیت دادن و حمایت  افزایش می دهند. براساس نظر بسیاری 
مهاجر پذیر  توسعه یافته  کشورهای  در  نخبگان  جذب  اساسی  مولفه های  از  یکی  ینان  کارآفر از 
کشورها  اقتصاد  سوی  از  ینی  کارآفر فضای  بهبود  مثبت  تاثیر  نیز  مطالعه  این  یافته های  است. 
تائید  را  نخبگان  مهاجرت  کاهش  بر  ینان  کارآفر تقاضای  و  عرضه  میان  تعادل  برقراری  برای 
ویژگی های  به  مربوط  شاخص  چهار  از  ساده  میانگینی  که  کارآفرینی  کل  شاخص  می کند. 
و  مثبت  تاثیر  می باشد،  کارآفرینی  جهانی  دیده بان  توسط  شده  ارائه  ینان  کارآفر شخصیتی 
بین  از  دارد،  منا  منطقه  عضو  کشورهای  منتخب  گروه  در  نخبگان  مهاجرت  بر  معنی داری 
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مهاجرت  بر  معنی داری  و  مثبت  تأثیر  شاخص،  چهار  هر  کارآفرینی  به  مربوط  شاخص  چهار 
مهاجرت  بر  معنی داری  و  مثبت  تاثیر  شدن  جهانی  مطالعه،  نتایج  براساس  دارند.  نخبگان 
شدن  باز  شدن،  جهانی  مظاهر  از  یکی  که  چرا  دارد،  مطالعه  مورد  کشورهای  در  نخبگان 
یان سرمایه علی الخصوص سرمایه انسانی  کاال و خدمات و جر کشورها به روی تجارت  درهای 
کشورهای منتخب منطقه منا  کشورهای مبدا به مقصد در  GDP سرانه  است1. همچنین نسبت 
برای   GDPP ضریب  شدن  مثبت  دلیل  دارد.  نخبگان  مهاجرت  بر  معنی داری  و  مثبت  تاثیر 
نفت  صادرات  دیگر  عبارت  به  است.  کشورها  این  کثر  ا نفتی  اقتصاد  منا،  منتخب  کشورهای 
به  اقتصادی  اما بسترسازی های  رفتن درآمد سرانه شده است  باال  منا سبب  کشورهای  کثر  ا در 
گسترش بازار عوامل جدید تولید را ندارد و همین امر خروج  که توانایی توسعه و  گونه ای است 
کشورهای منتخب  نیز در  و عدم وجود خشونت  ثبات سیاسی  را دو چندان می کند.  نخبگان 
نتایج پژوهش  به  با توجه  بنابراین  بر مهاجرت نخبگان دارد.  و معنی دار  تاثیر منفی  منا  منطقه 
برنامه ریزان،  به  پیشنهاداتی  نخبگان،  مهاجرت  بر  ینی  کارآفر نقش  اهمیت  پیرامون  حاضر 
کاهش عوامل  کشورهای منطقه منا مورد مطالعه جهت  تصمیم سازان و سیاستگذاران اقتصادی 
دافعه و افزایش عوامل جاذبه جهت جلوگیری از مهاجرت نخبگان و آثار سوء آن ارائه می گردد: 
کارآفرین دارای شم تجاری سازی  کارآفرین نه مبدع است نه مخترع، بلکه  از نگاه شومپیتر 
که دارد در صورت  یسک پذیری باالیی  است و با استفاده از این شم تجاری سازی و قابلیت ر
انسانی،  سرمایه  نظیر  تولید  عوامل  تمامی  گرفتن  خدمت  به  شاهد  اقتصادی  فضای  بودن  مهیا 
و  صنعت  تنگاتنگ  ارتباط  و   ... و اطالعات  فناوری  فیزیکی،  سرمایه   ، کار نیروی  محققین، 
کمیت با ایجاد هماهنگی مابین سیاست های سمت  دانشگاه خواهیم بود. لذا ضرورت دارد حا
اقتصادی موجب  فعالیت های  ینان در عرصه  کارآفر موانع حضور  رفع  با هدف  تقاضا  و  عرضه 
گسترش بازار عوامل جدید تولید و ایجاد جاذبه های  کارآفرینی و درنتیجه شاهد  گسترش بازار 
تدابیری شرایط جذب  اتخاذ  با  کمیت  دارد حا گردد. همچنین ضرورت  برای نخبگان  فراوان 
کند. پرهیز از خشونت و تحکیم بخشیدن سیاست های  ینان را تسهیل  کارآفر منابع مالی الزم برای 
سرمایه گذاری های  ورود  سبب  توسعه یافته  کشورهای  با  نزدیک تر  ارتباط  و  دیپلماسی 
می گردد. اقتصادی  زیرساخت های  و  بسترها  تشکیل  جهت  کشور  داخل  به  خارجی 

1. A. Harrison & M. McMilan, (2007).
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با  آن  شدن  هم سطح  و  توسعه  حال  در  کشورهای  در  حقیقی  دستمزدهای  سطح  افزایش 
امر  این  تحقق  که  می شود  نخبگان  خروج  از  مانع  توسعه یافته  کشورهای  در  دستمزدها  سطح 
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  بلندمدت  اهداف  به  دستیابی  جهت  دقیق  برنامه ریزی  نیازمند 
پایدار  و  جانبه  همه  توسعه  به  نخبگان  مهاجرت  گسترده  مسئله  حل  بنابرای  می باشد  سیاسی 

کشورهای در حال توسعه بستگی دارد. 
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