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 در كشورهاي منتخب خاورميانه ثير کيفيت نظام نوآوري بر مهاجرت نخبگانأت
  ١آباديابوالفضل شاه

   ٢آمنه جامه بزرگي
    چکيده

سرمايه انساني عامل مؤثري در توسعه اقتصادي، پرکردن شکاف فناوري و حركت از اقتصاد منابع محور به 
به همين منظور سهم قابل توجهي از . شوديتوسعه، محسوب مسمت اقتصاد دانش محور کشورهاي درحال

اما زماني که بايد سرمايه انساني مورد . شودتوسعه صرف آموزش نيروي انساني ميمنابع كشورهاي در حال
ناپذيري متوجه اين كشورها يرد، به شکل مهاجرت نخبگان خارج شده و زيان جبرانـگ برداري قراربهره
ثير دارند ولي ناكارآمدي نظام ملي نوآوري در أهاجرت نخبگان تگرچه عوامل متعددي در م. کندمي

 ثير قابل توجهي بر مهاجرت نخبگان دارد زيرا به عنوان عامل دافعه موجب خروجأتوسعه تكشورهاي در حال
در واقع ضعف ساختارهاي علمي و پژوهشي در . شودسرمايه انساني از كشورهاي درحال توسعه مي

اين مطالعه  هدف اصليلذا . باشده عنوان يك عامل اصلي در مهاجرت نخبگان ميالذكر بكشورهاي فوق
ثير آن بر مهاجرت نخبگان از كشورهاي منتخب خاورميانه أبررسي ساختار نظام ملي نوآوري و همچنين ت

 عهنتايج اين مطال. باشدميتوصيفي - و با روش تحليلي ٢٠٠٩- ٢٠٠٠به اياالت متحده آمريکا طي دوره زماني 
هاي نظام ملي نوآوري شکاف عظيمي با کشور اياالت نشان داد، کشورهاي خاورميانه از لحاظ شاخص

تري نسبت به بهمچنين کشورهايي نظير ترکيه و کويت که از نظام نوآوري مناس. متحده آمريکا دارند
 بايد خاطر. باشديالذکر کمتر مساير کشورهاي خاورميانه برخوردارند، مهاجرت نخبگان از کشورهاي فوق

نشان ساخت، نظام ملي نوآوري کشور جمهوري اسالمي ايران نسبت به ساير کشورهاي خاورميانه داراي 
 .الذکر رتبه اول را اخذ کرده استباشد و از لحاظ مهاجرت نخبگان در بين کشورهاي فوقعملکرد ضعيف مي

 .خاورميانه ،نوآوري نظام ملي ،مهاجرت نخبگان ،سرمايه انساني: يكليدواژگان 
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 ajamebozorgi@gmail.com   ماعي دانشگاه بوعلي سينا، همدانکارشناس ارشد علوم اقتصادي دانشکده اقتصاد و علوم اجتـ ٢



  
  
  
  

   ۱۳۹۲بهار و تابستان  سال دومشناسي اقتصادي و توسعه، دو فصلنامه جامعه  ۷۴
  

  
  مقدمهـ ۱

ناپذير در توسعه اقتصادي و اجتماعي هر  ترين عوامل انکارسرمايه انساني ماهر يکي از مهم
از متخصص مهاجرت افراد متخصص، در واقع به معناي انتقال نيروي انساني . جامعه است

که نياز مبرم  عموماً کشورهاي درحال توسعه يعني دقيقاً همان کشورهايي(کشورهاي مبدا 
مهاجرت نخبگان بعد . باشد به کشورهاي پيشرفته مي) به نيروي کارآزموده و متخصص دارند

از جنگ جهاني دوم شتاب بيشتري را به خود گرفته است و موجب انتقال سرمايه انساني از 
يكي از عواقب ناگوار و نگران . يافته شده استكشورهاي درحال توسعه به كشورهاي توسعه

نده مهاجرت نخبگان در واقع از دست دادن نيروي انساني متخصص و كارآمدي است كه كن
هزينه زيادي صرف تعليم و تربيت ايشان شده و اگر باور كنيم توسعه انساني از ملزومات و 

كشور ن، اهاي توسعه كشورهاست، بايد پذيرفت از دست دادن تحصيلكردگان و متخصصپايه
 تريافته عميقدهد و شكاف آن را با كشورهاي توسعهافتگي سوق مينيرا به همان سمت توسعه

 .كندمي

بندي كلي در اين زمينه يك تقسيم. باشندعوامل متعددي در وقوع اين پديده دخيل مي
 توسعهوجود دارد، يكي عوامل دافعه كه موجب خروج نيروي كار متخصص از كشورهاي در حال

يافته ب نيروي كار ماهر متخصص در كشورهاي توسعهو ديگري عوامل جاذبه كه باعث جذ
توان محيط مناسب علمي و فکري، از جمله عوامل اقتصادي جاذبه مغزها را مي. شودمي

هاي مادي و رفاهي و مانند آن در امکان رشد و ارتقا علمي براي منابع انساني، انگيزه
توان وامل دافعه مغزها را ميهمچنين از جمله ع. نام برد) مقصد(كننده كشورهاي دريافت

و ) مادي و رواني(محدوديت امکانات علمي و آموزشي، محيط نامناسب علمي و تحقيقاتي 
که از اجزاي اصلي نظام ملي نوآوري در هر (فقدان شرايط الزم براي ارتقا اجتماعي و شغلي 

ن داشت يكي از توان بيابنابراين مي. دانست) مبدا(در کشورهاي فرستنده ) باشندکشور مي
عوامل مهم در وقوع پديده مهاجرت نخبگان ضعف و ناكارآمدي نظام ملي نوآوري در 

لذا هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي تاثير نظام ملي . باشدفرست ميكشورهاي مهاجر
نوآوري بر مهاجرت نخبگان از كشورهاي منتخب منطقه خاورميانه به اياالت متحده آمريکا 

همچنين بايد خاطرنشان ساخت منطقه خاورميانه حدود . باشدوصيفي ميت -با روش تحليلي
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درصد از كل مهاجران  ٥.٥حدود . درصد از جمعيت جهان را به خود اختصاص داده است ٣.٢

درصد از آن را نخبگان  ٣.٦مربوط به منطقه خاورميانه است كه  OECD١در كشورهاي 
ميانه از مناطقي است که به دليل خاور). Docquier et al, 2006( دهندتشكيل مي

اقتصاد . رودشمار ميبرخورداري از ذخاير عظيم نفت، يک منبع انرژي براي جهان به
کشورهاي نفت خيز خاورميانه بيشتر تک محصولي و به صادرات نفت وابسته است و کمتر 

رغم يالذکر علکشورهاي فوق. شوداز منابع نفت در بخش صنعتي اين کشورها استفاده مي
 هايهاي توسعه بويژه شاخصفراواني منابع طبيعي داراي شکاف قابل توجهي از لحاظ شاخص

نظر هباشند که بيافته ميعهـپذيري با کشورهاي توستصاد دانش بنيان و قدرت رقابتـاق
رسد مشکل اصلي چنين وضعيتي به ساختار نظام ملي نوآوري که منجر به مهاجرت قابل مي

هدف مطالعه حاضر بررسي تاثير نظام نوآوري ملي بر . گرددشده، برمي توجه نخبگان
  .است ٢٠٠٩ – ٢٠٠٠مهاجرت نخبگان در کشورهاي منطقه خاورميانه طي دوره زماني 

 مباني نظري و مطالعات تجربيـ ۲

گذاري در منابع انساني نقش مهم و تعيين رمايهـهاي نوين رشد اقتصادي، سدر تئوري
و پيروانش در قالب نظريه سرمايه انساني بر اين نکته تأکيد داشتند که  ٢شولتز. داي داركننده

گذاري در سرمايه انساني به عنوان يکي از عوامل بهبود کيفيت نيروي کار از طريق سرمايه
هاي سنتي بر روي عوامل موثر در رشد اقتصادي، به کننده رشد اقتصادي، در تحليلتعيين

دهد، بررسي تاريخ توسعه کشورهاي پيشرفته نشان مي .ار نگرفته استدرستي مورد توجه قر
سرمايه انساني نقش مهمي در فرآيند پيشرفت آنها بر عهده داشته و يقيناً جامعه صنعتي، 

 ملل در حال. داندتوسعه اقتصادي و پيشرفت فناوري خود را مرهون سرمايه انساني مي
سيدن به مراحلي از توسعه ناگزير از تقبل هزينه در توسعه نيز جهت گذار از عقب ماندگي و ر

دانش و فناوري در توسعه و  .ايجاد سرمايه انساني و توسعه دانش فني در جوامع خود هستند
همانطور که (اي دارد توسعه نقش عمدهپيشرفت کشورها، به خصوص کشورهاي در حال

 وترين جزنوبه خود، اساسيري بهفناو دانش و) موثر است نيافتگي کشورنبود آنها در توسعه

                                                        
1. Organization for Economic Cooperation and Development 
2. Schultz 
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جريان توسعه اقتصادي هستند، زيرا در جهان امروز کشورهاي موفق، آنهايي هستند که 

، نيافتهکشورهاي توسعه مشکل بسياري از. کنند بتوانند نوآوري فني را به توليد اقتصادي تبديل
مواد خام، محصوالت  توليد باور آنها به توسعه از طريق گسترش اقتصاد کالن، با افزايش

باشد، اما صادراتي گسترده مي صنعتي و کشاورزي و همزمان با آن به وجود آوردن ظرفيت
مؤثر براي تبديل دانش و  در دنياي کنوني، اقتصادهاي موفق آنهايي هستند که نظامي

بخش مهمي از اقتصاد مبتني بر  فناوري به ظرفيت توليد اقتصادي دارند، نظامي پيچيده که
حال توسعه مي انش است؛ لذا به رسميت شناختن نظام ملي نوآوري توسط کشورهاي درد

توسعه اقتصادي موفق رابطه بسيار . تواند مکمل يا حتي جايگزين ديدگاه اقتصاد کالن باشد
دست آوردن، جذب، پراکنده کردن، استفاده از فناوري ظرفيت يک کشور در به نزديکي با

ه در به وجود آوردن ظرفيت بومي نوآوري دارد و سرمايه انساني مهمتر از هم هاي مدرن و
به عنوان عامل ايجاد كننده ظرفيت يك كشور در دستيابي، اشاعه و خلق نوآوري بسيار مهم 

هاي اخير مورد توجه سياستگذاران اقتصادي در رابطه اي که در دههمقوله. باشدو حياتي مي
در خصوص فوايد يا خسارات ناشي از . ان استبا سرمايه انساني است، مهاجرت نخبگ

معتقد به اثر مثبت (گرا مهاجرت نخبگان بر اقتصاد دو ديدگاه مطرح است؛ ديدگاه جهان
معتقد بر اثر منفي مهاجرت نخبگان بر (گرا و ملي) مهاجرت نخبگان بر اقتصاد كشورهاست

  ). اقتصاد كشورهاست

 نه مهاجرت نخبگان نظير دوکواير و سکاتطبق بسياري از مطالعات انجام شده در زمي
)Docquier et al, 2006(هاتن و ويليامسون ، )Hatton et al, 2002 ( و مارفک
)Marfouk, 2007 (هاي شغلي و اقتصادي، شكاف كمبود امكانات آموزشي، فرصت

عنوان عوامل اصلي مهاجرت به... هاي اجتماعي، عدم ثبات سياسي ودستمزد، ناآرامي
يكي از . يافته مطرح شده استتوسعه به كشورهاي توسعهن از كشورهاي در حالنخبگا

  .باشدحال توسعه مي عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان نقص نظام ملي نوآوري در كشورهاي در

هاي دولتي برنامه اي از قوانين، مؤسسات، سرمايه انساني ونظام ملي نوآوري مجموعه
هاي در واقع مؤلفه. فناوري و نوآوري به اقتصاد نقش دارداست که در متصل کردن دانش، 

محيط حقوقي و  -۳هاي فناوري و زيرساخت -۲دولت،  -۱: مهم نظام ملي نوآوري شامل
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هاي فوق موجب ناكارآمدي در اين ميان عملكرد ناقص هريك از مولفه. باشدفرهنگي مي

  .شودسيستم ملي نوآوري مي

نمايد تا كشور  اهنگي همه فاكتورها و بازيگران ايفا ميدولت نقش مهمي در هم: دولت
ها مرتبط با رشد پذيرتر و همه فعاليت در فعاليتهاي علمي و فناوري كارآتر، پوياتر، رقابت

 .آورد تا دانش توليد و توزيع شود اجرا درميه هايي را باقتصادي گردد، دولت سياست
 : شود هاي نوآوري دولت در سه دسته تقسيم ميسياست

 هايهاي عرضه نوآوري بوسيله فعاليتسياست): عرضه(هاي توليد نوآوري سياست 
كه بايد منابع از قبيل نيروي انساني متخصص و  طوريهشود ب دولت تعريف و مشخص مي

  . تأمين منابع اطالعات نوآوري را تأمين و تسهيل نمايد تا بنگاه در بستر مناسب فعاليت كند

 گردد كه مستقيماً بر روي  ها اطالق ميبه آن دسته از سياست :هاي تقاضاسياست
  .گذارد تا دانش توليد شده بكار گرفته شود كننده نهايي دانش تأثير مي بنگاه و مصرف

 هايي اطالق به سياست: مهاي اشاعه بر حسب خلق، انتشار و كاربرد علسياست
  .گذارد تأثير مي گردد كه هم بر طرف عرضه و هم بر طرف تقاضاي نوآوري مي

هاي هاي نوآورانه هر كشوري بستگي تام به زيرساختفعاليت: هاي فناوريتخزيرسا
هاي زيرساخت فناوري عمدتاً غيرقابل لمس بودن، همبستگي بيشتر ويژگي. فناوري آن دارد

زيرساخت فناوري  .داشتن، تنوع بيشتر و ساختار ارائه سرويس مشخص و تخصصي را دارد
سيستم آموزشي، تحقيقات دانشگاهي، مؤسسات : شامل نظام ملي نوآوري در مفهوم

  . شود تحقيقات عمومي، سيستم اختراع و سيستم انتشار اطالعات مي

اين محيط عناصر متعددي از قبيل سيستم مالي، فرهنگ : محيط حقوقي و فرهنگي
سيستم ملي  .سازماني، روابط كار، فرهنگ مذهبي، آداب و رسوم اجتماعي و غيره دارد

بطور مستقيم و . شود هاي فوق تعريف مي نوآوري يك كشور با نهادينه شدن فضاها و محيط
جريان اطالعات فني و بر  هها بر روابط فيمابين بازيگران و نحويرمستقيم اين محيطـغ

   ).١٣٨٥حاجي حسيني، ( گذارد هاي نوآور تأثير ميبنگاه
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هاي دولت، نظير؛ سيستم آموزشي، سياستبنابراين طبق مطالب بيان شده عواملي 
دهنده اجتماعي و حقوقي اجزاي تشكيل -سيستم مالي، شرايط اقتصادي، محيط سياسي

كننده مهاجرت تحقيقات زيادي در خصوص عوامل ايجاد. نظام ملي نوآوري يك كشور است
ي نخبگان صورت گرفته كه در اكثر آنها به عملكرد ضعيف كشور مهاجرفرست در اجزا

  . الذكر اشاره شده استفوق

فرار مغزها و نابرابري "اي با عنوان در مقاله) Docquier et al, 2006(دوكوار و سكات  
كننده مهاجرت نخبگان از كشورهاي درحال توسعه به به بررسي عوامل تعيين" در ملتها

ر بر مهاجرت آنها عوامل تاثيرگذا. اندپرداخته ۲۰۰۰در سال  OECDيافته كشورهاي توسعه
اندازه : اند، كه عبارتند ازبندي كلي به سه بخش تقسيم كردهنخبگان را در يك تقسيم

در اين مطالعه نرخ مهاجرت نخبگان از دو . اجتماعي -كشور، سطح توسعه و محيط سياسي 
كشور  ١جز تشكيل شده است؛ اول متوسط نرخ مهاجرت كه منعکس كننده درجه بازبودن

دوم، نسبت افراد ماهر مهاجر به افراد ماهر بومي كه منعكس كننده شكاف  باشد ومبدا مي
نتايج اين مطالعه حاكي از آن است شكاف تحصيلي با نرخ مهاجرت . است ٢تحصيلي

شكاف تحصيلي با كاهش سطح سرمايه انساني كه آن نيز از كمبود . همبستگي منفي دارند
يابد و در نهايت گيرد، افزايش ميشمه ميتوسعه سرچامكانات آموزشي در كشورهاي درحال

همچنين عدم حمايت از حقوق . شودالذكر ميباعث افزايش نرخ مهاجرت در كشورهاي فوق
  .شودمالكيت باعث خروج خيل عظيمي از نيروي كار ماهر در اين كشورها مي

ور كش ۱۵۳با استفاده از آمار مهاجرت از  )Hatton et al, 2002( هاتن و ويليامسون
كننده مهاجرت نخبگان عوامل تعيين ۲۰۰۰كشور توسعه يافته در سال  ۳۰درحال توسعه به 

همجواري با كشورهاي توسعه يافته، : اندتوسعه را اينگونه معرفي كردهدر كشورهاي درحال
 يافته،اقتصادي و بهبود امكانات اجتماعي در كشورهاي توسعه-هاي شغليسطح بيكاري، فرصت

يافته، تقارب زباني و خلي، تفاوت دستمزد در كشورهاي درحال توسعه و توسعههاي داجنگ
عدم وجود امكانات آموزشي، رفاهي و نتايج اين مطالعه بيانگر اين مطلب است كه . غيره

                                                        
1. Openness 
2. Schooling Gap 
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همچنين . شوداجتماعي در كشورهاي درحال توسعه باعث مهاجرت بيشتر سرمايه انساني مي

الذكر نيز موجب تشديد خروج نيروي كار ماهر از كشور قوجود فقر گسترده در كشورهاي فو
  .شودمي

قلمرو و تعيين : فرار مغزهاي آفريقا" اي با عنواندر مطالعه )Marfouk, 2007( مارفك
عوامل تعيين كننده مهاجرت نخبگان در كشورهاي آفريقايي را مورد بررسي قرار " هاكننده

و محدوديت نقدينگي، فاصله جغرافيايي، تقارب  استانداردهاي زندگي: داده است، كه شامل
نتايج اين مطالعه . اقتصادي و امكانات آموزشي مي باشد -هاي شغليزباني، بيكاري، فرصت

درصد از نيروي كار داراي تحصيالت عالي خود  ۴۰دهد كشورهاي آفريقايي حدود نشان مي
ف دستمزد، تفاوت از لحاظ همچنين شكا. انداز دست داده ۲۰۰۰-۱۹۹۰را طي دوره زماني 

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

اي به بررسي اهداف مهاجرت در مقاله )Castels et al, 2002( كستلز و ديگران
دهد كه اغلب نتايج اين مطالعه نشان مي. پرداخته است پناهندگان به كشورهاي صنعتي

. باشدها به سمت اروپاي غربي ميانگيزه مهاجرت افراد اقتصادي بوده و بيشتر مهاجرت
هاي توسعه انساني، اميد به زندگي پايين، رشد وضعيت بد شاخص: همچنين عواملي از قبيل

و نرخ با سوادي باال در اهداف ها، تضاد نژادي باالي جمعيت، جنگ و سركوب اقليت
   .باشدمهاجران دخيل مي

اي به بررسي عوامل موثر بر تعداد دانشمندان و در مطالعه )Weinberg, 2011( وينبرگ
دهد؛ سطوح هاي وي نشان مييافته. پردازدشان در كشورهاي درحال توسعه ميسكونت

شمندان و باقي ماندن آنها در طور مثبت بر تعداد دانآموزش، جمعيت و درآمد سرانه به
از ديگر عوامل موثر بر تعداد دانشمندان در يك كشور . گذاردتوسعه اثر ميكشورهاي در حال

ثير مثبت بر تعداد أباشد كه هر يك از عوامل فوق تدموكراسي و توسعه شهري مي
  .دانشمندان يك كشور دارد
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 هايتباط مهاجرت نخبگان با هزينهاي به بررسي اردر مطالعه )Mariani, 2007( مارياني

R&D وي اعتقاد دارد كه انباشت سرمايه انساني و . پردازدو در نهايت شكاف نوآوري مي
دهد خروج نيروي كار ماهر از كشور نتايج مطالعه وي نشان مي. باشندنوآوري مكمل هم مي

ليدات نوآوري ممكن است انگيزه آموزشي را تقويت كند اما از طرف ديگر باعث كاهش تو
تواند در توضيح اينكه چرا كشورهاي اروپايي قادر نيستند همچنين اين نتايج مي. شودمي

باشد؛ چراکه شكاف نوآوري مابين خود و اياالت متحده آمريكا را برطرف كنند، مفيد مي
   .ساليانه بسياري از افراد متخصص و نخبه به اياالت متحده آمريکا مهاجرت مي کنند

از  ١هاي تلفيقياي با استفاده از دادهدر مطالعه)Ozgen et al, 2011(و ديگران اوزگن 
به بررسي وضعيت  ۲۰۰۵ -۲۰۰۰و  ۱۹۹۵ -۱۹۹۱منطقه در اروپا طي دوره زماني  ۱۷۰

نتايج اين مطالعه بيانگر آن كه نوآوري تابعي . پردازندنوآوري و مهاجرت در اين كشورها مي
 ٣هاي پتنتعالوه براين درخواست. باشدمي GDP٢انساني و رشد از ساختار صنعتي، سرمايه 

به بياني ديگر . باشدطور مثبت با تعداد مهاجران در اين مناطق در ارتباط ميدر اين مناطق به
  .باشدنوآوري در مناطق اروپايي تا حد زيادي وابسته به وجود مهاجران در آن مناطق مي

اثر مهاجرت "اي با عنوان در مطالعه )Agrawal et al, 2010( اگراوال و ديگران 
به بررسي وضعيت نوآوري در كشورهاي مهاجرفرست و " نخبگان بر نوآوري كشورهاي فقير

دهد مهاجرت نتايج اين مطالعه نشان مي. پردازدمي ۲۰۰۰-۱۹۸۱مهاجرپذير طي دوره زماني
طور كند اما بهكانپذير مينخبگان اگرچه دستيابي به دانش نوين را براي كشورهاي فقير ام

كلي اثر خالص مهاجرت بر توليد نوآوري در كشورهاي مهاجرفرست منفي بوده و در طول 
  .شودالذكر ميزمان مهاجرت نخبگان باعث كاهش نوآوري در كشورهاي فوق

اي به بررسي تاثير حمايت از در مطالعه )Naghavi et al, 2011( نقوي و ديگران
 EDC٤پايينو مهاجرت بر نوآوري کشورهاي درحال توسعه با درآمد  حقوق مالکيت فکري

دهد، مهاجرت با عدم نتايج اين مطالعه نشان مي. اندپرداخته ۲۰۰۶-۱۹۹۵طي دوره زماني 
                                                        
1. Panel data  
2. Gross Domestic Product 
3. Patent 
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شود و تاثير مي) ١در مقابل حفظ مغز(حمايت از حقوق مالکيت فکري منجر به فرار مغزها 

مچنين حمايت از حقوق مالکيت نيز به تنهايي ـبدا دارد، هـمنفي بر نوآوري کشورهاي م
در حالي که اثر مساعي . تواند موجب بهبود نوآوري در کشورهاي درحال توسعه شودنمي

طوري که باشد بهمهاجرت و حمايت از حقوق مالکيت فکري بر نوآوري مثبت و معنادار مي
رت در کنار حمايت از حقوق در واقع مهاج. شودپديده فرار مغزها تبديل به منافع مغزها مي

يافته به کشورهاي درحال مالکيت فکري مجرايي براي انتقال دانش از کشورهاي توسعه
  .باشدتوسعه مي

كشور  ۳۰اي به بررسي علل مهاجرت نخبگان از در مطالعه) ۱۳۸۷( عسگري و همكاران
جاذبه و بر اساس الگوي مبتني بر عوامل  OECDكشور اصلي عضو  ۱۶درحال توسعه به 

 اينتايج اين مطالعه حاكي از آن كه مجموعه. اندپرداخته ۲۰۰۴ -۱۹۹۱دافعه طي دوره زماني 
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، بيانگر 

  .جريان مهاجرت نخبگان از كشورهاي درحال توسعه به كشورهاي توسعه يافته است

نرخ بيكاري، تفاوت دستمزد، شكاف شاخص رفاهي بين ) ۱۳۸۷( آبادي و همكارانشاه
اجتماعي نظير جنگ تحميلي، حقوق سياسي، آزادي هاي  -ايران و اروپا، عواملي سياسي

-۱۳۵۹ر مهاجرت نخبگان در ايران طي دوره زماني عوامل موثر برا به عنوان مدني و فساد 
ثير مثبت و أنتايج اين مطالعه نشان داد متغير حقوق سياسي ت .اندمعرفي كرده ۱۳۸۲

هاي معناداري بر مهاجرت نخبگان در ايران دارد و با مشخص و شفاف شدن حقوق و آزادي
خروج متخصصان از  ،هاي سياسي و اجتماعيسياسي و ايجاد بستر قانوني براي فعاليت

ها و جلوگيري از هاي مدني كه دربرگيرنده محدوديتمتغير آزادي. يابدكشور كاهش مي
ها، هاي مدني، مطبوعات، رسانهدولت در تصميمات و امور، تشكلّ هگيري و مداخلشكل

و همچنين فساد . ثير بسزايي داردأباشد، بر مهاجرت نخبگان تمي... انتشار افكار و عقايد و
خط قرمز بوروكراسي نيز كه شامل بزرگ شدن دولت، قوانين و مقررات دست و پاگير، 

                                                        
1. brain gain 
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اي، مديريت ناكارآمد و عدم توجه به تخصص و مهارت افراد هاي سليقهاستخدام و گزينش

  .باشد، نيز از عومل موثر بر مهاجرت نخبگان ايران استمي

ر مغزها در ايران را به عنوان مساله مهاجرت نخبگان علمي و فرا) ۱۳۸۱(قانعي راد 
. دهديـنه شدن علم مورد تجزيه و تحليل قرار مـنتيجه و عارضه مربوط به ضعف نهادي

هاي اين مطالعه بيانگر اين واقعيت است که با افزايش ميزان نهادينه شدن علم از يافته
نهادهاي همچنين بررسي روابط بين نهاد علم و . مهاجرت نخبگان علمي کاسته خواهد شد

اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در ايران بيانگر ضعف ارتباط نهاد علم با ساير نهادها 
  . باشددر کشور مي

ثير حمايت از حقوق مالکيت فکري بر أبه بررسي ت) ۱۳۹۱(آبادي و همکاران شاه
ت يافته به اياالتوسعه و توسعهمهاجرت از نخبگان از دو گروه کشورهاي منتخب درحال

بيانگر رابطه هاي اين مطالعه يافته. اندپرداخته ۲۰۰۹-۱۹۹۶متحده آمريکا طي دوره زماني 
منفي حمايت از حقوق مالکيت فکري بر مهاجرت نخبگان در هر دو گروه کشورهاي 

باشد، با اين تفاوت که رابطه فوق در کشورهاي درحال توسعه يافته ميتوسعه و توسعهدرحال
  . باشديافته معنادار ميورهاي توسعهمعنا و در کشبي

مطالعات متعددي در زمينه علل مهاجرت نخبگان در داخل كشور صورت گرفته مانند؛  
، )۱۳۸۳( ، خجسته)۱۳۷۹( ، سلجوقي)۱۳۷۹(، طايفي )۱۳۷۹( پور، كاظمي)۱۳۷۸(طلوع 

تماعي و غيره، كه اكثر اين مطالعات توصيفي و در حوزه علوم اج) ۱۳۸۳( چلپي و عباسي
  . باشدمي

طبق مطالعات انجام شده در زمينه مهاجرت نخبگان، نبود امكانات رفاهي، فقر امكانات 
 باهاي شغلي و اقتصادي و تفاوت دستمزد در كشورهاي مبدا وجود فرصت فقدانآموزشي، 

همچنين بايد  .شودترين عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان محسوب ميمقصد از جمله مهم
 ساخت همانگونه كه وجود سيستم ملي نوآوري ضعيف در كشورهاي در حالخاطرنشان 

نوبه شود، مهاجرت نخبگان نيز بهالذكر ميتوسعه موجب خروج نخبگان از كشورهاي فوق
خود تاثير منفي بر سيستم نوآوري در كشورهاي مذكور خواهد گذاشت و موجب شكاف 
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يافته با عبارت ديگر كشورهاي توسعه به. شودبيشتر نوآوري كشورهاي مبدا با مقصد مي

توسعه توانايي بيشتري در توليد نوآوري و دانش فناوري جذب نخبگان از كشورهاي در حال
 . كندكسب مي

 روش پژوهش ـ ۳

 در اين مطالعه کشورهاي منطقه خاورميانه به عنوان کشورهاي مبدا يا مهاجرفرست
طبيعي داراي شکاف قابل توجهي از لحاظ رغم فراواني منابع الذکر عليکشورهاي فوق(

 پذيري با کشورهايهاي اقتصاد دانش بنيان و قدرت رقابتهاي توسعه بويژه شاخصشاخص
اي از مهاجران در الذکر جمعيت قابل مالحظههمچنين کشورهاي فوق. باشنديافته ميتوسعه

متحده آمريکا نيز به  و کشور اياالت) انداياالت متحده آمريکا را به خود اختصاص داده
عنوان کشوري که به) کشور مقصد(اياالت متحده آمريکا (عنوان کشور مقصد يا مهاجرپذير 

ترين هاي اقتصادي در دنياست که البته از پايينترين نظامترين و قويداراي يکي از بزرگ
ترين کشور سياسي برخوردار است، گسترده - ريسک در عمده وجوه زندگي اقتصادي

آمار مربوط به مهاجرين از سالنامه آماري مهاجرت . انتخاب شده است) مهاجرپذير بوده است
باشد که داراي مجوز اقامت دائمي در اياالت در آمريکا تهيه شده است و شامل کساني مي

همچنين مهاجرين نخبه نيز شامل متخصصان، پژوهشگران، نيروي . باشندمتحده آمريکا مي
براي نشان دادن اجزاي نظام ملي نوآوري در . باشندمي... تخصص ويژه و کار ماهر و داراي

به ( مخارج دولتي صرف شده بابت آموزش: هايي نظيرکشورهاي مورد مطالعه از شاخص
که برابر است با نسبت ( ، هزينه سرانه دانشجو)د ناخالص داخليـصورت درصد از تولي

 GDPاد دانشجويان به صورت درصد از هاي صرف شده براي آموزش عالي به تعدهزينه
، تعداد )که عددي بين صفر تا پنج است( ، شاخص حمايت از حقوق مالکيت فکري)سرانه

هاي ثبت اختراع و همچنين شاخص. کاربران اينترنت و تعداد خطوط تلفن استفاده شده است
يد خاطرنشان با. باشدتعداد مقاالت علمي و فني در اين مطالعه بيانگر عرضه نوآوري مي

و شاخص حمايت از حقوق مالکيت  ١(UPSTO)ساخت به غير از شاخص ثبت اختراع که از 
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ها از مرکز آمار بانک باشد، بقيه شاخصمي) ۲۰۰۸( ١هاي گينارت پارکفکري که از يافته

 -همچنين روش تحقيق در اين مطالعه تحليلي . استخراج شده است) ٢(WDIجهاني 
 .باشدتوصيفي مي

  نتايج حاصل از پژوهشـ ۴

  مهاجرت نخبگان ۱ـ۴

يكي از عواملي كه نقش به سزايي در رشد و توسعه اقتصادي هر جامعه دارد، منابع انساني 
سازي اين منابع در گذاري زيادي براي تربيت و فراهمبه همين خاطر، سرمايه. است

ي انساني متخصص و با در واقع نيرو. آيدعمل مييافته بهتوسعه و توسعهكشورهاي در حال
شود و پيشرفت و ترقي كشورها در گرو جذب، ترين عامل توسعه محسوب ميانگيزه، مهم

. باشدبرداري صحيح از نخبگان و منابع انساني فرهيخته ميپرورش، نگهداري و بهره
بنابراين در اين قسمت وضعيت کشورهاي منطقه خاورميانه را از لحاظ تعداد مهاجراني که 

 ۲۰۰۹-۲۰۰۰ورت قانوني در اياالت متحده آمريکا اقامت دائم دارند را طي دوره زماني به ص
  . بررسي خواهيم کرد

ساالنه،  ۲۰۰۹تا  ۲۰۰۰طور متوسط هر کشور طي دوره زماني به) ۱(بر اساس جدول 
در اين ميان . اندنفر در اياالت متحده آمريکا موفق به اخذ مجوز اقامت دائم شده ۳۲۵۵
نفر داراي رتبه نخست در بين کشورهاي ۱۲۵۷۵جمهوري اسالمي ايران با متوسط کشور 

، ۷۲۵۲کشورهاي مصر، عراق، لبنان و ترکيه نيز به ترتيب با متوسط . باشدالذکر ميفوق
بعد از کشور جمهوري اسالمي ايران باالترين مقادير را به خود  ۴۰۲۵و  ۴۰۸۵، ۵۳۲۱

درصد از  ۰.۰۳ طور متوسطمنطقه خاورميانه به همچنين کشورهاي. انداختصاص داده
شان در اياالت متحده آمريکا موفق به اخذ مجوز اقامت دائمي طي دوره زماني مورد جمعيت

. باشدمي ۰.۱اند که در اين ميان کشور لبنان داراي باالترين درصد با مقدار مطالعه شده
مهاجران نخبه به ازاي يک همچنين کشورهاي لبنان، کويت و بحرين بيشترين تعداد 

کشور جمهوري اسالمي ايران نيز با . اندميليون نفر را به اياالت متحده آمريکا ارسال داشته
                                                        
1. G. Park 
2. World Development Indicators  
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درصد  ۲۲.۱طور متوسط از سوي ديگر به. نفر جايگاه دهم را احراز کرده است ۱۶.۷متوسط 

مهارت و تخصص  از مهاجرين داراي مجوز اقامت دائم در اياالت متحده آمريکا افراد داري
باشند، که کشورهاي عمان، بحرين و امارات متحده عربي جايگاه اول تا مي) نخبگان(باال 

الذکر کمترين کشورهاي فوق البته بايد خاطرنشان ساخت. اندسوم را به خود اختصاص داده
ط اند، چراکه اين کشورها در شاخص متوستعداد مهاجر را به اياالت متحده آمريکا فرستاده

افراد داراي . باشندمي ۱۱و  ۱۳، ۱۴هاي مهاجران داراي اقامت دائم به ترتيب داراي رتبه
توانند در راستاي رشد و هاي انساني هستند که ميتخصص و مهارت باال در واقع سرمايه

سزايي داشته باشند البته به شرط آنکه مطابق با تخصص و توسعه کشورها نقش به
در حالي که بسياري از . ه جدي در اقتصاد کشورهايشان قرار بگيرندمهارتشان مورد استفاد

هاي رغم آنکه هزينهتوسعه از جمله کشورهاي منطقه خاورميانه عليکشورهاي در حال
رسد از سرمايه انساني کارآمد و کنند، بنظر ميزيادي صرف تربيت نيروي متخصص مي

کنند و از اين جهت باعث از ي نميمتخصص استفاده درست در جهت ارتقاي وضعيت فناور
هاي نوآورانه محققان، متخصصان و هاي تحقيق و توسعه و فعاليتدست دادن انگيزه فعاليت

. يافته خواهند شدصاحبان ايده و خالق و در نتيجه مهاجرت اين افراد به کشورهاي توسعه
مهاجر با تخصص و نفر  ۴۱۳طور متوسط کشورهاي منطقه خاورميانه به) ۱(بر اساس جدول 

اند، مهارت باال، طي بازه زماني مورد مطالعه در اياالت متحده آمريکا داراي اقامت دائم بوده
نفر رتبه نخست را  ۱۱۵۹که باز هم کشور جمهوري اسالمي ايران در اين زمينه با متوسط 

 ۶۰۰و ۷۴۱، ۱۰۳۴کشورهاي ترکيه، مصر و لبنان نيز با مقادير . به خود اختصاص داده است
همانطور که قبالً نيز بيان شده است، عوامل ايجادکننده و . اندنفر در جايگاه بعدي قرار گرفته

هايي که صرف آموزش، تربيت و شکوفايي نيروي متخصص و نوآور درکشورهاي هزينه
شود درصد بسياري از منابع را در اين کشورها به خود اختصاص داده است، درحال توسعه مي

شوند باعث اتالف منابع و مهاجرت اين افراد که نخبگان جامعه خود محسوب مي بنابراين
از نتايج . شوديافته ميشکاف بيشتر رشد و توسعه بين کشورهاي فوق و کشورهاي توسعه

کشور جمهوري اسالمي ايران مهاجرت نخبگان در  شود؛اين چنين استنباط مي) ۱(جدول 
موجب باشد، الذکر ميخصص در بين کشورهاي فوقکه داراي بيشترين تعداد مهاجر مت

آورد که وجود ميشود و اين فرايند دور باطلي به کندي فرايند توسعه اقتصادي در جامعه مي
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پذير نهايت رشد اقتصادي مابين اين کشور با کشور مهاجر شکاف نوآوري، فناري و در

ابراين الزم است با اهتمام جدي بن. دهدرا بيش از پيش افزايش مي) اياالت متحده آمريکا(
  . به اين مسئله و عوامل ايجادکننده آن پرداخته شود

هاي پيشين بيان شد يکي از عوامل موثر در پرورش، حفظ و همانطور که در قسمت
نظام . باشدجذب نخبگان و نوآوران در هر جامعه وضعيت نظام نوآوري در آن جامعه مي

هاي فناوري و محيط فرهنگي و از دولت، زيرساختنوآوري در هر جامعه نيز متشکل 
با اين توضيحات در ادامه به بررسي وضعيت کشورهاي مبدا و مقصد از . باشدحقوقي مي

  . دهنده نظام نوآوري خواهيم پرداختلحاظ برخي از عوامل تشکيل

  ۲۰۰۹-۲۰۰۰متوسط مهاجرت افراد داراي مهارت باال طي دوره زماني ) ۱(جدول 

نام 
  رکشو

افراد مهاجر 
داراي 

  اقامت دائم

نسبت افراد مهاجر 
داراي اقامت دائم 
به جمعيت کشور 

  )درصد(مبداء

افراد مهاجر 
داراي مهارت 

  )نخبه(باال

نسبت مهاجران 
نخبه به کل افراد 

داراي اقامت 
  )درصد(دائم

نسبت مهاجران 
نخبه به جمعيت 

کشورهاي 
  )ميليون نفر(مبدا

  )۳( ۷۱.۹  )۲( ۴۶.۶  )۱۱( ۵۷  ۰.۰۲  )۱۳( ۱۱۸  بحرين
  )۱۰( ۱۶.۷  )۱۱( ۹.۵  )۱( ۱۱۵۹  ۰.۰۲  )۱( ۱۲۵۷۵  ايران
  )۸( ۲۰.۶  )۱۲( ۹  )۵( ۵۶۷  ۰.۰۲  )۳( ۵۳۲۱  عراق
  )۵( ۵۱.۴  )۱۳( ۷  )۸( ۲۷۵  ۰.۰۷  )۶( ۳۹۸۲  اردن
  )۲( ۱۰۷.۱  )۷( ۲۱.۴  )۱۰( ۲۴۲  ۰.۰۴  )۱۰( ۱۱۱۹  کويت
  )۱( ۱۵۰  )۸( ۱۴.۶  )۴( ۶۰۰  ۰.۱  )۴( ۴۰۸۵  لبنان

  )۹( ۲۰.۵  )۱( ۵۱.۸  )۱۲( ۵۰  ۰.۰  )۱۴( ۸۸  مانع
  )۶( ۵۱.۳  )۴( ۳۲  )۱۳( ۴۷  ۰.۰۲  )۱۲( ۱۴۲  قطر

  )۱۲( ۱۴.۵  )۵( ۲۸.۹  )۷( ۳۴۲  ۰.۰۱  )۹( ۱۱۹۰  عربستان
  )۷( ۲۰.۹  )۹( ۱۴.۲  )۶( ۳۷۸  ۰.۰۱  )۷( ۲۶۴۲  سوريه
  )۱۱( ۱۵.۳  )۶( ۲۵.۱  )۲( ۱۰۳۴  ۰.۰۱  )۵( ۴۰۲۵  ترکيه
  )۴( ۵۸  )۳( ۳۶.۲  )۹( ۲۵۴  ۰.۰۲  )۱۱( ۶۵۸  امارات
  )۱۴( ۱.۸۱  )۱۴( ۱.۹  )۱۴( ۳۷  ۰.۰۱  )۸( ۲۳۸۵  يمن
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  )۱۳( ۱۰  )۱۰( ۱۰.۷  )۳( ۷۴۱  ۰.۰۱  )۲( ۷۲۵۲  مصر

  ۴۳.۶  ۲۲.۱  ۴۱۳.۱  ۰.۰۳  ۳۲۵۵.۹  متوسط

  سالنامه آماري مهاجرت آمريکا : ماخذ
  اعداد داخل پرانتز بيانگر رتبه کشورها در شاخص مورد نظر است -

  يل دهنده نظام نوآورياجزاي تشک ۲ـ۴

  هاي دولت در زمينه آموزشسياست ۱ـ۲ـ۴

ثير قابل توجهي بر أهايي در مورد تقاضا، عرضه و اشاعه نوآوري تدولت با اتخاذ سياست
توسعه از جمله کشورهاي داراي اقتصاد مشکل بسياري از کشورهاي درحال . نوآوري دارد

تحت تاثير ) هاي نوآوريسياست(هشي پژو -هاي علميتک محصولي، اين است که سياست
الذکر وجود هاي فوقهاي کالن اقتصادي هستند و سازگاري اندکي مابين سياستسياست

هاي ثباتي در سياستپژوهشي با بي -دارد به طوري که در اکثر مواقع سياستهاي علمي
دکي خواهند ثيرگذاري انأباشد، تالذکر ميکالن که ناشي از شرايط اقتصادي کشورهاي فوق

هاي کالن اقتصادي باعث خنثي شدن اثربخشي داشت و در بسياري از مواقع حتي سياست
در اين مطالعه براي نشان دادن نقش دولت در نظام . شودپژوهشي مي-هاي علميسياست

هاي؛ مخارج دولتي صرف شده بابت آموزش و نوآوري در کشورهاي مبدا و مقصد از شاخص
باشند، استفاده که هر دو به صورتي نسبتي از توليد ناخالص داخلي مي هزينه سرانه دانشجو

متوسط درصد مخارج دولتي صرف شده بابت آموزش از ) ۲(بر اساس جدول . شده است
 ۲۰۰۰توليد ناخالص داخلي در کشورهاي خاورميانه و اياالت متحده آمريکا طي دوره زماني 

بايد خاطرنشان ساخت تفاوت کشورهاي  .باشددرصد مي ۵.۶و  ۴.۲به ترتيب  ۲۰۰۹ –
باشد چرا که؛ ميزان خاورميانه و اياالت متحده آمريکا بسيار بيشتر از کميت مطرح شده مي

 استدرصد از توليد ناخالص داخلي اياالت متحده آمريکا که قدرت اول اقتصاد جهاني  ۵.۶
درصد توليد ناخالص داخلي کشورهاي درحال توسعه خاورميانه با اقتصاد  ۴.۲بسيار بيشتر از 

در اين ميان کشورهاي عربستان سعودي، کويت و امارات متحده عربي به . باشدضعيف مي
. اندهاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادهدرصد رتبه ۵.۱و  ۵.۶، ۶.۵ترتيب با مقادير 

الذکر رتبه چهارم را احراز کرده درصد در بين کشورهاي فوق ۴.۸ز با مقدار کشور ايران ني
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. باشدتر مياست که نسبت به متوسط اين شاخص براي کشورهاي هم گروه خود پايين

درصد کمترين نسبت از توليد ناخالص داخلي  ۲.۲و  ۱.۵کشورهاي سوريه و قطر نيز با مقدار 
ين هزينه سرانه هر دانشجو در منطقه خاورميانه و همچن. اندخود را صرف آموزش کرده

درصد از توليد ناخالص داخلي سرانه  ۲۵.۳و  ۲۳.۶ ١اياالت متحده آمريکا به طور متوسط
هاي دولتي نيز خاطرنشان گرديد اين شاخص از تقسيم هزينه همانطور که قبالً. باشدمي

ه تعداد دانشجويان بدست سرانه ب GDPاز  يصورت درصدصرف شده بابت آموزش عالي به
بنابراين مقايسه اين شاخص در کشورهاي خاورميانه و اياالت متحده آمريکا شايد . آيدمي

هاي آموزشي دولت ارائه ندهد، چرا که تعداد دانشجويان در تصوير درستي از سياست
ذا کشورهاي خاورميانه بسيار کمتر از تعداد دانشجويان در اياالت متحده آمريکا است، ل

الذکر نه تنها دليلي براي بهبود حال توسعه فوق بزرگ بودن اين نسبت براي کشورهاي در
الذکر بلکه نمايانگر ضعف اقتصاد دانش بنيان در کشورهاي فوق نيستنظام ملي نوآوري 

  . است

دهد سياستمداران فقط ها در کشورهاي منطقه خاورميانه نشان ميوضعيت اين شاخص
طوري که موجب افزايش اند بههاي توليد نوآوري به خوبي عمل کردهسياست در زمينه اتخاذ
اما در زمينه اتخاذ . اندو مقاالت علمي طي دوره زماني مورد مطالعه شده تعداد اختراعات

 اي در افزايشگذارد و نقش قابل مالحظهثير ميأهايي که بر تقاضا و اشاعه نوآوري تسياست
هاي منجر به پيشرفت فناوري، ضعيف و وآور براي انجام فعاليتانگيزه افراد نخبه و ن

الذکر با اتخاذ گيران سياسي در کشورهاي فوقدر واقع تصميم. اندناکارآمد عمل کرده
ها به صورت ناقص نه تنها موجب کاهش شکاف نوآوري و فناوري با کشورهاي سياست
به عبارت ديگر . اندا نيز تشديد کردهخبگان از کشور رـاند بلکه خروج نيافته نشدهتوسعه

الذکر منابع خود را صرف پيشرفت فناوري توان اينگونه بيان کرد؛ کشورهاي فوقمي
يافته را بيش از پيش کشورهاي توسعه يافته کرده و شکاف مابين خود و کشورهاي توسعه

کمتر از زيان ناشي از اي توانستند با صرف هزينهکه اين کشورها ميدر حالي. اندافزايش داده
ه انساني، ـظير سرمايـهاي نسبي عواملي نخبگان، از طريق اصالح قيمتـمهاجرت ن

                                                        
 بدون احتساب كشورهاي قطر و كويت  ـ١
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 وهاي دانش جلوي اتالف اين سرمايه کارآمد که جزهاي تحقيقاتي و بقيه مولفهفعاليت

  . باشند، را بگيرندالينفک در توسعه کشورها مي

  حقوق مالکيت فکري ۲ـ۲ـ۴
هاي دانش يابي به رشد فناوري و اقتصاد دانش بنيان در گرو توجه به مولفهنظر به اينكه دست

باشد، بهبود فضاي نوآوري در كشورهاي نظير نوآوري، تحقيق و توسعه و جذب نخبگان مي
سازي و ايجاد قوانين موثر جهت حمايت از مبتكرين، حال توسعه از طريق زمينه در

طور كلي نخبگان و نوآوران ئم و تأليفات و بهن، صاحبان فکر و ايده، طرح، عالامتخصص
ها و فعاليت چرا كه حمايت از حقوق مالكيت موجب تشويق، تقويت و اشاعه. باشدجامعه مي

هاي علمي، تحقيقاتي، صنعتي، فکري و هنري و در نهايت مانع خروج نخبگان و خالقيت
رت پارک براي نشان دادن در اين مطالعه از شاخص گينا. فرهيختگان از كشور خواهد شد

براي شاخص . وضعيت حقوق مالکيت فکري در کشورهاي مورد مطالعه استفاده شده است
الذكر پنج مقوله از قانون ملي حق اختراع در نظر گرفته شده است كه شامل ميزان فوق

المللي حق اختراع، مجازاتي براي عدم محافظت، دادهاي بينپوشش، عضويت در قرار
مقدار اين شاخص براي . باشدهاي اجرا و مدت حفاظت از حقوق مالكيت فكري ميمكانيسم

مطابق . است) در بهترين وضعيت برابر( ۵ و) در بدترين وضعيت(هر كشور عددي بين صفر 
 - ۲۰۰۰متوسط شاخص حمايت از حقوق مالکيت فکري طي دوره زماني ) ۲(با جدول 

ور اياالت متحده آمريکا به ترتيب برابر با براي کشورهاي منطقه خاورميانه و کش ۲۰۰۹
دهنده پايين بودن اين شاخص در کشورهاي منطقه خاورميانه نشان. مي باشد ۴.۸۸و  ۲.۵۶

يافته حمايت کمتر از مبتکران، متخصصان و نوآوران در اين کشورها نسبت به کشور توسعه
بين کشورهاي خاورميانه رتبه  در ۴.۰۱کشور ترکيه با متوسط . باشداياالت متحده آمريکا مي

کشورهاي اردن و عربستان سعودي بعد از کشور . نخست را به خود اختصاص داده است
کشور جمهوري اسالمي ايران نيز با . باشندترکيه باالترين مقدار شاخص فوق را دارا مي

يت الذکر رتبه هفتم را کسب کرده است که بيانگر حمادر بين کشورهاي فوق ۱.۹۷متوسط 
عنوان حمايت از حقوق مالکيت فکري در واقع به. باشدضعيف از نوآوران و مبتکران مي

تضمين كننده امنيت فكري، اقتصادي و اعتباري نوآوران مانع مهاجرت نوآوران و يا حتي 
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اند، باعث بازگشت مهاجراني که به انگيزه کسب دانش نوين رهسپار کشورهاي پيشرفته شده

تواند مجرايي براي مهاجرت در کنار حمايت از حقوق مالکيت فکري ميدر واقع . شودمي
 ,Naghavi et al( توسعه باشديافته به کشورهاي در حالانتقال دانش از کشورهاي توسعه

متوجه خواهيم شد کشورهايي نظير جمهوري اسالمي ) ۲(و ) ۱(با مقايسه جدول ). 2011
باشند ميزان کمتري از حمايت حقوق اجر ميايران و عراق که داراي بيشترين تعداد مه

کشور ترکيه که از لحاظ شاخص حمايت از حقوق مالکيت . مالکيت فکري برخوردار هستند
ز داراي رتبه دوم ـن نخبه نياهاجرـباشد، از لحاظ تعداد ميـکري داراي رتبه نخست مـف

ها نظير اردن شايد به علت تناقض اين مسئله با نتايج تجربي در مورد ساير کشور. باشدمي
اين دليل باشد که مهاجرت نخبگان در کشور ترکيه همراه با حمايت از حقوق مالکيت 

کشور ترکيه از لحاظ ) ۳(چراکه مطابق جدول . فکري باعث ارتقاي نوآوري شده است
هاي عرضه نوآوري نظير تعداد مقاالت علمي و فني در هر يک ميليون نفر در بين شاخص

توان علت اين امر را در رد مطالعه از وضعيت بهتري برخوردار مي باشد، لذا ميکشورهاي مو
به عبارت ديگر . الذکر دانستحمايت موثر و مناسب از حقوق مالکيت فکري در کشور فوق

شود نخبگان و افراد داراي مهارت باال که به حمايت از حقوق مالکيت فکري باعث مي
اند، دانش نوين را کسب و سپس با ارائه آن به کشور دهاياالت متحده آمريکا مهاجرت کر

  .ندگردخود باعث ارتقا و رشد وضعيت نوآوري 

البته بايد خاطرنشان ساخت تاثير حمايت از حقوق مالکيت فکري بر مهاجرت نخبگان در 
توسعه به در کشورهاي درحال چراکه. کشورهاي درحال توسعه خاورميانه بسيار ناچيز است

بع و سرمايه محور بودن ساختار اقتصادي و احساس فقدان نياز به تحقيقات علمي و دليل منا
گذاري سياست حمايت از ثيرأگيرد، بنابراين تپژوهشي، توليدات علمي زيادي صورت نمي

يافته حقوق مالكيت در مقابل در جوامع توسعه .شودحقوق مالکيت فکري نيز اندک مي
لذا . و مسلم افراد مانند حق حيات و آزادي قرار گرفته استفکري در كنار ساير حقوق فردي 

باشد يافته بيشتر ميگيري مهاجرت نخبگان در کشورهاي توسعهاهميت اين عامل در تصميم
همچنين اين واقعيت را بايد مدنظر داشت که اين شاخص در ). ۱۳۹۱، آبادي و همکارانشاه(
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دهنده خوبي براي جذب نخبگان از ساير حباشد که توضيمي ۴.۸۸اياالت متحده آمريکا 

 .باشدکشورها مي

  ۲۰۰۹- ۲۰۰۰دهنده نظام نوآوريمتوسط برخي اجزاي تشکيل) ۲(جدول 

  نام کشور
صرف مخارج دولتي

 شده بابت آموزش
  )GDPدرصد از (

هزينه سرانه 
 يدرصد(دانشجو

  )سرانه GDPاز 

شاخص حمايت 
از حقوق مالکيت 

  فکري

تعداد کاربران 
ت به ازاي اينترن
  نفر ۱۰۰هر 

تعداد خطوط 
تلفن به ازاي 

  نفر ۱۰۰هر 
 )۲( ۲۶.۶ )۲( ۲۴.۱  - - )۷( ۳.۱  بحرين
 )۹( ۱۲ )۱۱( ۷.۷  )۴( ۲.۳۱ - )۵( ۴.۳  مصر
 )۳( ۲۵.۳ )۸( ۱۲.۶  )۷( ۱.۹۱ )۶( ۲۸.۲ )۴( ۴.۸  ايران
 )۱۲( ۳.۸ )۱۴( ۰.۵  )۶( ۱.۹۵ - -  عراق
 )۱۰( ۱۱.۷ )۹( ۱۲.۲  )۲( ۳.۲۳ - -  اردن
 )۵( ۲۰.۳ )۳( ۲۲.۶  - )۲( ۱۳۴.۸ )۲( ۵.۶  کويت
 )۶( ۱۶.۶ )۶( ۱۴.۵  - )۷( ۱۳.۶ )۹( ۲.۴  لبنان
 )۱۱( ۹.۶ )۱۰( ۹.۱  - )۴( ۲۹.۸ )۶( ۳.۸  عمان
 )۴( ۲۳.۸ )۴( ۲۰  - )۱( ۱۸۶.۸ )۱۰( ۲.۲  قطر

 )۷( ۱۶ )۷( ۱۳.۶  )۳( ۲.۴۰ - )۱( ۶.۵  عربستان
 )۱( ۳۱.۱ )۱( ۳۶.۴  - - )۱۱( ۱.۵  سوريه
 )۲( ۲۶.۶ )۵( ۱۵.۸  )۱( ۴.۰۱ )۳( ۳۴.۹ )۸( ۲.۸  ترکيه
 )۸( ۱۴.۱ )۱۲( ۶.۵  )۵( ۲.۰۹ )۵( ۲۹.۵ )۳( ۵.۱  امارات
 )۱۳( ۳.۶ )۱۳( ۰.۸  - - -  يمن

  ۱۷.۲  ۱۴  ۲.۵۶  ۵.۶  ۴.۲  متوسط
 ۶۰.۴ ۶۳.۷  ۴.۸۸ ۲۵.۳ ۵.۵  آمريکا

  ) ۲۰۰۸(و پارک  WDI: ماخذ
  .ها در شاخص مورد نظر استاعداد داخل پرانتز بيانگر رتبه کشور -

  هاي فناوريزيرساخت ۳ـ۲ـ۴

طوري که کند، بههاي اساسي فناوري در نظام ملي نوآوري نقش بسزايي را ايفا ميزيرساخت
هاي نوآورانه بر شدن فعاليتشکاف فناوري در کشورهاي درحال توسعه عالوه بر هزينه
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افته به منظور دستيابي به امکانات يباعث مهاجرت نخبگان و نوآوران به کشورهاي توسعه

در اين مطالعه از متوسط تعداد کاربران اينترنت و تعداد خطوط تلفن به . شودپيشرفته مي
هاي براي نشان دادن وضعيت زيرساخت ۲۰۰۸ - ۲۰۰۰ازاي هر صد نفر طي دوره زماني 

سط تعداد متو) ۲(بر اساس جدول . فناوري در کشورهاي مورد مطالعه استفاده شده است
و  ۱۴کاربران اينترنت در کشورهاي منطقه خاورميانه و اياالت متحده آمريکا به ترتيب برابر 

باشد و متوسط تعداد خطوط تلفن به ازاي هر صد نفر نيز به ازاي هر يک صد نفر مي ۶۳.۷
با اين اوصاف شکاف فناوري عظيمي مابين کشورهاي . باشدمي ۶۰.۴و  ۱۷.۲به ترتيب 
اورميانه و اياالت متحده آمريکا وجود دارد که عالوه بر اينکه موجب ناکارآمدي منطقه خ

الذکر نظام نوآوري در کشورهاي خاورميانه است باعث مهاجرت نخبگان از کشورهاي فوق
نوبه خود باعث شکاف بيشتر فناوري و نوآوري با کشورهاي نيز شده است و اين امر نيز به

توسعه به صورت يک دور حالواقع شکاف فناوري در کشورهاي دردر . باشديافته ميتوسعه
از لحاظ شاخص متوسط تعداد کاربران ) ۲(همچنين بر اساس جدول . کندباطل عمل مي

، ۲۴.۱، ۳۶.۴اينترنت به ازاي هر صد نفر، کشور هاي سوريه، بحرين، کويت و قطر با مقادير 
بعد  ۱۵.۸کشور ترکيه نيز با متوسط . اندداده ها را به خود اختصاصباالترين رتبه ۲۰و  ۲۲.۶

از کشور قطر جايگاه پنجم را به خود اختصاص داده است در حالي که کشور جمهوري 
. الذکر کسب کرده استرتبه هشتم را در بين کشورهاي فوق ۱۲.۶اسالمي ايران با متوسط 

اظ شاخص فوق داراي نکته قابل توجه آنکه کشورهايي نظير بحرين، کويت و قطر که از لح
باشند از مهاجرت نخبگان کمتري نسبت به جايگاه بهتري نسبت به بقيه کشورها مي

هاي اساسي آن در اين نتايج اهميت ارتقاي فناوري و زيرساخت. کشورهاي ديگر برخوردارند
همچنين مطابق با . کندتر ميکشورهاي درحال توسعه به منظور حفظ نخبگان را پررنگ

کشورهاي بحرين، جمهوري اسالمي ايران و سوريه از لحاظ شاخص متوسط  )۲(جدول 
  .باشندهاي اول تا سوم ميتعداد خطوط تلفن داراي رتبه

  سيستم دانشگاه و آموزش عالي ۴ـ۲ـ۴
عنوان قطب آموزش و پژوهش نقش قابل توجه در توسعه ها و مراکز آموزش عالي بهدانشگاه

هاي محققان بسياري از طبق يافته. ملي نوآوري به عهده دارد فراگير كشور و از جمله نظام
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، عسگري و )۲۰۰۷(، مارفک )۲۰۰۶(، دوکواير و سکات )۲۰۰۲(جمله هاتن و ويليامسون 

توسعه از عوامل ضعف در سيستم آموزشي در کشورهاي در حال... و) ۱۳۸۷(همکاران 
ها در شان دادن نقش دانشگاهدر اين پژوهش براي ن. باشداساسي در مهاجرت نخبگان مي

) ۳(بر اساس جدول . نظام نوآوري از شاخص نرخ ثبت نام در دانشگاه استفاده شده است
براي کشورهاي منطقه خاورميانه و  ۲۰۰۹- ۲۰۰۰متوسط اين شاخص طي دوره زماني 
اين اختالف فاحش در . درصد مي باشد ۷۸و  ۲۴.۵اياالت متحده آمريکا به ترتيب برابر با 

نرخ ثبت نام در دانشگاه ها از ضعف سيستم آموزشي در کشورهاي منطقه خاورميانه حکايت 
در بين . باشديافته ميدارد و عاملي براي توضيح مهاجرت نخبگان به کشورهاي توسعه
هاي رتبه ۳۰و ۳۵، ۴۹.۷کشورهاي منطقه خاورميانه لبنان، اردن و ترکيه به ترتيب با مقادير 

کشور جمهوري اسالمي ايران نيز با متوسط . اندبه خود اختصاص دادهنخست تا سوم را 
) ۳(همچنين مطابق با جدول . باشدالذکر دارا ميرتبه ششم را در بين کشورهاي فوق ۲۴.۵

 اندعنوان دانشجو در کشور اياالت متحده آمريکا پذيرفته شدهمتوسط افرادي که به
در اين ميان باالترين . باشدنفر مي ۲۷۵۵ليانه براي کشورهاي خاورميانه سا ١)غيرمهاجر(

تعداد دانشجو از کشورهاي ترکيه، عربستان سعودي و کويت به اياالت متحده آمريکا سفر 
همچنين کشور جمهوري اسالمي ايران در رابطه با اين شاخص رتبه هشتم را به . اندکرده

درصد از افرادي  ۱۲.۲يانه به طور متوسط کشورهاي منطقه خاورم. خود اختصاص داده است
باشند که کشور شوند دانشجو ميصورت غيرمهاجر راهي اياالت متحده آمريکا ميکه به

نتايج ستون دوم و سوم . عربستان سعودي باالترين درصد را به خود اختصاص داده است
ت دهنده تعداد افرادي است که براي کسب دانش نوين رهسپار اياالدر واقع نشان) ۳(جدول 

بنابراين . شونداند و مهاجر محسوب نميمتحده آمريکا شده و سپس به کشور خود بازگشته
دهنده اين است که هر چقدر کشوري در شاخص فوق الذکر رتبه باالتري داشته باشد نشان

تري جهت استفاده از نخبگان داراست و هم چنين توانسته کشور مورد نظر فضاي مناسب
ثير أاين نوع مهاجرت در واقع ت. يابي داشته باشدبه دانش نوين دست است به ميزان بيشتري

تواند عاملي موثر در ارتقاي نظام ملي الذکر دارد و ميمثبتي بر نوآوري در کشورهاي فوق

                                                        
  .شوند شده و مهاجر محسوب نمي U.S.Aافرادي که از سوي کشور خويش براي کسب مدرک تحصيلي راهي . ١
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البته بايد اين واقعيت را خاطرنشان ساخت که . نوآوري در کشورهاي مذکور محسوب شود

اي نظير اياالت متحده آمريکا حاکي از ضعف يافتهسعهمهاجرت دانشجويان به کشورهاي تو
باشد، بنابراين نبايد به آن به و کمبود امکانات آموزشي در کشورهاي در حال توسعه مي

  .عنوان عامل ارتقاي نظام ملي نوآوري نگريست
  ۲۰۰۹- ۲۰۰۰هاي سيستم دانشگاه و آموزش عاليمتوسط شاخص) ۳(جدول 

ام در متوسط نرخ ثبت ن  نام کشور
  دانشگاه

متوسط افراد پذيرفته شده به 
 U.S.A عنوان دانشجو در 

  )غيرپناهنده(

متوسط نسبت افراد دانشجو 
    به کل افراد پذيرفته شده در 

U.S.A )غيرپناهنده(  
 )۶( ۱۵.۸  )۱۰( ۶۰۳ -  بحرين
 )۱۳( ۳ )۷( ۱۳۰۵ )۴( ۲۸.۲  مصر
 )۱۱( ۵.۵ )۸( ۶۹۴ )۶( ۲۴.۵  ايران
 )۱۴( ۲.۹ )۱۴( ۷۸ )۱۱( ۱۳.۳  عراق
 )۹( ۷ )۵( ۱۸۰۰ )۲( ۳۵  اردن
 )۵( ۱۷.۷ )۳( ۳۰۷۵ )۸( ۲۰.۷  کويت
 )۱۰( ۶.۶ )۶( ۱۶۹۰ )۱( ۴۹.۷  لبنان
 )۴( ۱۸.۹ )۱۱( ۵۰۲ )۹( ۱۸.۳  عمان
 )۳( ۱۹.۹ )۹( ۶۳۱ )۱۰( ۱۳.۶  قطر

 )۱( ۲۳.۱ )۲( ۸۹۵۰ )۵( ۲۷.۶  عربستان
 )۱۲( ۳.۸ )۱۲( ۳۱۹ )۷( ۲۳  سوريه
 )۷( ۱۳.۵ )۱( ۱۶۴۷۹ )۳( ۳۰  ترکيه
 )۲( ۲۲.۳ )۴( ۲۲۴۶ -  امارات
 )۸( ۱۰.۳ )۱۳( ۲۰۰ )۱۲( ۱۰  يمن

  ۱۲.۲  ۲۷۵۵.۱  ۲۴.۵  متوسط
 - - ۷۸  آمريکا

  و سالنامه آماري مهاجرت در آمريکا WDI: ماخذ
  .اعداد داخل پرانتز بيانگر رتبه کشورها در شاخص مورد نظر است -
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  توليد نوآوري ۳ـ۴

باشد که اگر دهنده توليدات نخبگان و نوآوران يک جامعه ميدر واقع نشان عرضه نوآوري
. براي آن در داخل کشور تقاضا ايجاد شود براي بهبود فناوري و رشد مستمر مفيد خواهد بود

باعث کاهش قيمت ) يا تقاضايي کمتر از عرضه(در حالي که عرضه نوآوري بدون تقاضا 
هاي نوآورانه را شود كه اين امر سودآوري فعاليتآن ميکننده محصول نوآوري براي عرضه

نوآوران از ادامه انجام فعاليت در داخل  هكاهش داده و در نهايت باعث از دست رفتن انگيز
هاي ثبت اختراع و در اين مطالعه براي نشان دادن عرضه نوآوري از شاخص. شودکشور مي

متوسط ثبت اختراع براي ) ۴(ر اساس جدول ب. تعداد مقاالت علمي و فني استفاده شده است
بوده است در حالي که متوسط اين شاخص براي کشور  ۵.۲۹کشورهاي منطقه خاورميانه 

در اين ميان کشورهاي ترکيه، عربستان سعودي و . مي باشد ۹۵۱۰۵.۹اياالت متحده آمريکا 
به خود اختصاص  هاي نخست تا سوم رارتبه ۸.۱و  ۱۸.۷، ۲۱.۹کويت به ترتيب با مقادير 

نکته حائز اهميت آنکه اين کشورها در زمينه تعداد دانشجويان غيرمهاجر در اياالت . اندداده
هاي تجربي در واقع مويد اين اين يافته. اندها را احراز کردهمتحده آمريکا نيز همين رتبه

اي توليد اند از مجراي انتقال دانش برالذکر توانستهباشد که کشورهاي فوقمطلب مي
کشور ايران نيز از لحاظ اين . نوآوري و ارتقا نظام نوآوري کشور خود به خوبي استفاده کنند

يافته ، رتبه ششم را کسب کرده است که نسبت به کشور توسعه۱.۶شاخص با متوسط 
البته متوسط ثبت اختراع به ازاي هر يک ميليون . باشداياالت متحده آمريکا بسيار ناچيز مي

در اين . باشدمي ۳۲۳و براي اياالت متحده آمريكا  ۰.۵۲ر هر كشور براي خاورميانه نفر د
به ترتيب رتبه هاي اول  ۰.۸۱و ۰.۸۲، ۰.۸۷ميان كشورهاي قطر عربستان و لبنان با مقادير 

كه بيانگر  ۰.۰۲متوسط اين شاخص براي جمهوري اسالمي ايران . اندتا سوم را احراز كرده
همچنين متوسط شاخص تعداد . باشدنظام ملي نوآوري در اين کشور ميناکارآمدي و ضعف 

مقاالت علمي و فني براي کشورهاي منطقه خاورميانه و اياالت متحده آمريکا به ترتيب 
باشد که در بين کشورهاي خاورميانه کشورهاي ترکيه، جمهوري مي ۱۹۹۵۹۹.۵و  ۸۵۷.۷

هاي اول، داراي رتبه ۱۶۵۲.۱و  ۲۱۸۹.۹، ۶۳۷۱.۱اسالمي ايران و مصر به ترتيب با مقادير 
اگرچه کشور جمهوري اسالمي ايران در مورد شاخص تعداد مقاالت . باشنددوم و سوم مي

باشد اما از لحاظ متوسط علمي و فني داراي رتبه بااليي در بين کشورهاي مورد مطالعه مي
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 ۳۲.۴دارد و با متوسط اين شاخص به ازاي هر يک ميليون نفر در جايگاه مناسبي قرار ن

متوسط نسبت تعداد مقاالت علمي و فني به هر يک ميليون . جايگاه نهم را احراز كرده است
درصد و  ۳۹.۷براي كشورهاي خاورميانه  ۲۰۰۷-۲۰۰۰نفر در هر كشور طي دوره زماني 
باشد كه بيانگر توانايي و قابليت بسيار درصد مي ۶۸۴براي كشور اياالت متحده آمريكا 

. باشدباالي اياالت متحده آمريكا نسبت به كشورهاي خاورميانه در زمينه توليد نوآوري مي
هاي اول و رتبه ۹۱.۳و ۹۸.۶در بين كشورهاي منطقه خاورميانه كويت و تركيه با مقادير 

نيز بيان شد اين دو کشور در زمينه تعداد  همانطور که قبالً(اند دوم را به خود اختصاص داده
البته بايد خاطرنشان ). هاي بااليي دارنديان غيرمهاجر در اياالت متحده آمريکا رتبهدانشجو

هاي توليد کرد کشور جمهوري اسالمي ايران طي دوره زماني مورد مطالعه از لحاظ شاخص
که از لحاظ تعداد مقاالت علمي و  طورينوآوري روندي رو به رشد و بهبود داشته است به

  .درصد رشد کرده است ۲۶.۶االنه طور متوسط سفني به
  ۲۰۰۹- ۲۰۰۰متوسط توليد نوآوري ) ۴(جدول 

تعداد ثبت اختراعات   نام کشور
  در هر سال

تعداد ثبت اختراعات به 
  ازاي هر يک ميليون نفر

تعداد مقاالت 
  علمي و فني

تعداد مقاالت علمي و فني 
  به ازاي هر يک ميليون نفر

  )۶( ۴۶.۶ )۱۲( ۳۲.۸  - -  بحرين
  )۱۱( ۲۲ )۳( ۱۶۵۲.۱  )۱۰( ۰.۰۷ )۴( ۵.۷  رمص

  )۹( ۳۲.۴ )۲( ۲۱۸۹.۹  )۱۱( ۰.۰۲ )۶( ۱.۶  ايران
  )۱۳( ۱.۴ )۱۱( ۳۹.۶  )۱۲( ۰.۰ )۱۱( ۰.۱  عراق
  )۳( ۵۱.۶ )۵( ۲۶۹.۷  )۹( ۰.۲۱ )۸( ۱.۱  اردن
  )۱( ۹۸.۶ )۶( ۲۳۹.۸  )۱( ۳.۲۴ )۳( ۸.۱  کويت
  )۴( ۵۱.۱ )۷( ۲۰۳.۶  )۳( ۰.۸۲ )۵( ۳.۳  لبنان

  )۷( ۴۲.۲ )۹( ۱۰۷.۷  )۸( ۰.۲۷ )۱۰( ۰.۷  مانع
  )۸( ۳۸.۴ )۱۲( ۳۱.۲  )۲( ۰.۸۷ )۹( ۰.۸  قطر

  )۱۰( ۲۵.۵ )۴( ۵۷۰.۱  )۴( ۰.۸۱ )۲( ۱۸.۷  عربستان
  )۱۲( ۳.۶ )۱۰( ۶۶.۶  )۷( ۰.۲۹ )۵( ۵.۵  سوريه
  )۲( ۹۱.۳ )۱( ۶۳۷۱.۱  )۵( ۰.۳۱ )۱( ۲۱.۹  ترکيه
  )۵( ۴۹.۸ )۸( ۱۹۰.۷  )۶( ۰.۳۰ )۷ ۱.۲  امارات
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  )۱۴( ۰.۷ )۱۳( ۱۴.۶  )۱۲( ۰.۰ )۱۱( ۰.۱  يمن

  ۳۹.۷  ۸۵۷.۷  ۰.۵۲  ۵.۲۹  متوسط
  ۶۸۴ ۱۹۹۵۹۹.۵  ۳۲۳ ۹۵۱۰۸.۹  آمريکا

   UPSTOو  WDI: ماخذ

  .اعداد داخل پرانتز بيانگر رتبه کشورها در شاخص مورد نظر است -

درحال توسعه توان به شکاف عظيم نوآوري مابين کشورهاي از آمار و ارقام ارائه شده مي
در واقع . پي برد) مهاجرپذير(و اياالت متحده آمريکا ) کشورهاي مهاجرفرست(خاورميانه 

دهد شکاف نوآوري مابين کشورهاي مهاجرفرست و مهاجرپذير نتايج اين مطالعه نشان مي
شود، دليلي براي مهاجرت افراد به خصوص که از ناکارآمدي نظام ملي نوآوري ناشي مي

نيز به ) نوآوران(از سوي ديگر مهاجرت نخبگان . باشديافته ميکشورهاي توسعهنخبگان به 
که نخبگان و  يافته شده است، چرانوبه خود باعث شکاف بيشتر نوآوري با کشورهاي توسعه

يافته هاي علمي خود را در اختيار کشورهاي توسعهافراد داراي مهارت باال ماحصل اندوخته
شورهاي منطقه خاورميانه داراي اقتصاد تک محصولي بوده و در آمدهاي اکثر ک .اندقرار داده

مشکل و تنگناهاي مربوط به نظام . کنندهنگفتي از فروش نفت و مشتقات آن عايد خود مي
متکي : باشد که عبارتند ازناشي از برخي عوامل مينوآوري در اکثر کشورهاي خاورميانه 

هاي علمي و تحقيقاتي نيازي به فعاليتيـاس به درآمدهاي نفتي که باعث احسـبودن ب
هاي سنتي و قديمي و ابزارهاي غيراستاندارد، بروز نبودن اطالعات، استفاده از روششود، مي

پايين بودن تحقيقات و پژوهش در مراکز علمي، عدم هماهنگي بين تحقيقات و کاربرد آنها، 
ها با نيازهاي ملموس تباط پژوهشتخصيص بودجه ناکافي به امر تحقيق و پژوهش، عدم ار

توليدي در استفاده از تحقيقات علمي  هايجامعه و باالخره فقدان انگيزه و رقابت بخش
 ). عدم تقاضا براي محصول نوآوري(

  گيري و پيشنهاداتنتيجه ـ۵

ترين تحوالت در جهان آينده بحث توسعه جهان آينده مبتني بر اقتصاد دانش يکي از مهم
در اين ميان منابع انساني موثر که نخبگان و نوآوران عناصر اصلي اين منابع  .محور است

نظام ملي نوآوري نيز که يکي . کند، نقش قابل توجهي در اقتصاد دانش محور ايفا مياست
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باشد نقش بسزايي در تربيت، شکوفايي و حفظ از محورهاي اساسي اقتصاد دانش محور مي

د، لذا ناکارآمدي نظام فوق الذکر باعث مهاجرت نخبگان از کننخبگان و نوآوران ايفا مي
نتايج اين پژوهش نشان داد کشورهاي منطقه خاورميانه . شودتوسعه مي کشورهاي در حال

کشورهاي . اي دارنداز لحاظ نظام نوآوري با کشور اياالت متحده آمريکا تفاوت قابل مالحظه
سرانه دانشجو و هزينه عمومي صرف شده بابت هايي نظير هزينه خاورميانه از لحاظ شاخص

مانند اياالت متحده آمريکا  تقريباً) گذاردثير ميأهايي که بر عرضه نوآوري تسياست(آموزش 
هاي فناوري و اند اما از لحاظ شاخص حمايت از حقوق مالکيت فکري، زيرساختردهـعمل ک

همچنين کشورهاي . دارند سيستم آموزش عالي تفاوت فاحشي با اياالت متحده آمريکا
هزار نفر مهاجر نخبه را به  ۴۵، ۲۰۰۹-۲۰۰۰الذکر به طور متوسط طي دوره زماني فوق

بيشترين متوسط مهاجران نخبه مربوط به کشور . اياالت متحده آمريکا ارسال داشته است
با  در اين ميان کشور ترکيه رتبه دوم را احراز کرده است اما. جمهوري اسالمي ايران است

هايي شويم، سياستمقايسه نظام نوآوري کشور فوق با جمهوري اسالمي ايران متوجه مي
مانند حمايت جدي حقوق مالکيت (که کشور ترکيه در زمينه نوآوري اتخاذ کرده است 

باعث شده مهاجرت نخبگان مجرايي براي انتقال دانش و فناوري نوين از کشورهاي ) فکري
در . ين فرايند جهت بهبود فضاي نوآوري و فناوري خود استفاده کننديافته باشد و از اتوسعه

حالي که عملکرد جمهوري اسالمي ايران در اين زمينه نه تنها از مهاجرت نخبگان 
 .يافته شده استجلوگيري نکرده بلکه باعث شکاف بيشتر نوآوري با کشورهاي توسعه

يل فقدان توجه كافي در اکثر کشورهاي دلهرسد بنظر ميههمچنين طبق نتايج اين مطالعه ب
هاي گيري منسجمي در جهت بهبود شاخصمورد مطالعه در خصوص نظام نوآوري جهت

الذکر وجود ندارد و اين امر باعث شده است که اين کشورها نتوانند از مهاجرت نخبگان فوق
يي و حفظ لذا با توجه به نقشي که نظام ملي نوآوري در تربيت، شکوفا. جلوگيري کنند

کند الزم است تا کشورهاي درحال توسعه بويژه نيروي کار متخصص، نوآور و ماهر ايفا مي
انداز، جنبش مهم و موثر جهت تحقق اهداف سند چشم هجمهوري اسالمي ايران به اين مولف

شود بنابراين پيشنهاد مي. هاي اقتصادي اهتمام جدي بورزندافزاري و مقابله با تحريمنرم
فوق الذکر در راستاي  هايتگذاران کشورهاي مورد مطالعه با نگاه جامع به بهبود مولفهسياس

که در اين راستا پيشنهاداتي  افزايش جاذبه و کاهش دافعه براي نخبگان کشور اقدام کنند
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جهت ارتقاي نظام ملي نوآوري و جلوگيري از مهاجرت نخبگان از کشورهاي درحال توسعه 

  : گرددارائه مي

يير رويکرد از اقتصاد منابع و سرمايه محور به اقتصاد دانش محور از طريق تغ -
 ثير مي گذارد؛أهايي که بر تقاضا، عرضه و اشاعه نوآوري تاتخاذ سياست

هاي دانش هاي نسبي مولفههايي به منظور اصالح تدريجي قيمتاتخاذ سياست -
 فوق؛  هايبه نفع مولفه) نظير سرمايه انساني و تحقيق و توسعه(

تدوين و اجراي قوانين مناسب جهت حمايت از حقوق مالکيت فکري پژوهشگران،  -
 مخترعان و مبتکران؛

هاي  همکاري مؤثر ميان دانشگاه ها و مراکز پژوهشي با بخشافزايش ارتباط و  -
 صنعتي و اقتصادي؛

تلقي پژوهش به عنوان يک اقدام جهت دستيابي به توسعه و توجه به مطالعات  -
گذاري،  هاي قانون هاي پژوهشي در بخشي و به کارگيري نتايج و يافتهکارشناس
 گذاري، اجرايي و توليدي؛  سياست

ها و تنگناهاي بخش پژوهش و  رويکرد نظام گرا در تعيين نيازها، قابليت ارائه يک -
 فناوري؛

ها و نحوه استفاده از  ايجاد نظام جامع و کارآمد براي ارزيابي و نظارت بر فعاليت -
 نابع تحقيقاتي و ميزان کارآيي و اثربخشي آن؛م

مانند امکاناتي نظير مسکن، آزمايشگاه (ارائه تسهيالت ويژه به نخبگان و نوآوران  -
 ؛)و غيره
سازي براي مشارکت نخبگان در تصميمات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و بستر -

 فرهنگي؛
پرورش و آموزش  توسعه امکانات سخت افزاري و نرم افزاري در سيستم آموزش و -

 عالي و
سازي سيستم آموزشي براي نيل به جايگاه فراهم نمودن امکانات پژوهشي و بهينه -

 . هاي علميمناسب علمي از طريق تقويت زيرساخت
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  منابع

، "تحليل تطبيقي فرار مغزها در سطوح خرد و کالن) "۱۳۸۸(چلپي، مسعود و عباسي، رسول ـ 
  .۳۶-۱۳، صص ۴۲-۴۱، شماره پژوهشنامه علوم انساني

، موسسه مطالعات و تحقيقات "تحليلي بر نظام ملي نوآوري ايران) "۱۳۸۵(اهللا حسيني، حجتحاجيـ 
 .http://www.bpj.ir: فناوري، قابل دسترس در

ريزي، ، سازمان مديريت و برنامه"مهاجرت نخبگان علل و راهکارها) "۱۳۷۹(سلجوقي، خسرو ـ 
 .تهران
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