
 

 98شماره مسلسل   1401 زمستان  چهارمشماره  م نجپوسال بیست فصلنامه مطالعات راهبردي 

 

 خصصانمت نانهیکارآفر بازگشت بر مؤثر عوامل ییشناسا

 کشور از خارج یرانیا النیالتحصفارغ و
 19/07/1401 تاریخ پذیرش:    09/03/1401 تاریخ دریافت:

 ∗زهره ربیعی

 ∗∗علی ملکی
 ∗∗∗بهرام صلواتی

 چکیده
در قبال مهاجرت متخصصان وجود داشت، اما امروزه  یبر راهبرد بازدارندگ یمبتن ياطرفهکیدر گذشته نگاه  

ار در دستور ک نانهیاز جمله بازگشت کارآفر یمتنوع يخود در قالب مجار هنیبازگشت متخصصان به م
 یرانیمتخصصان ا نانهیعوامل مؤثر بر بازگشت کارآفر ییپژوهش با هدف شناسا نای. دارد قرار ها¬دولت

نفر از متخصصان  217پژوهش را مجموعه  يانجام شده است. جامعه آمار یشیمایخارج از کشور، به روش پ
و  ازگشتهبه کشور ب میرمقیغ یرانیبا متخصصان و دانشمندان ا يطرح همکار قیکه از طر یالنیالتحصو فارغ
. نتایج حاصل از توزیع پرسشنامه حاکی از آن است که دهندیم لیاند، تشککرده ياندازوکار خود را راهکسب

اهمیت عبارتند  اثرگذار هستند که به ترتیب یرانیا النیالتحصمتخصصان و فارغ نانهینُه عامل بر بازگشت کارآفر
تر ایینهاي پزینههاي شخصی و خانوادگی، احساس وظیفه نسبت به کشور مادري، هدسترسی به شبکه :از
هاي علمی و هاي کارآفرینی، وضعیت اکوسیستم کارآفرینی، دسترسی به شبکهوکار، فرصتاندازي کسبراه

 .هاي مهاجران در کشور میزبانهاي تشویقی دولت و چالشها و سیاستدولتی، وضعیت کلی کشور، برنامه

 ن کلیديواژگا
 .مهاجرت نخبگان، چرخش نخبگان نانه،یبازگشت کارآفر ،یمهاجرت معکوس، مهاجرت بازگشت

 Rabiee.zohreh@gsme.sharif.ir        گذاري علم و فناوري، دانشگاه صنعتی شریفدانشجوي کارشناسی ارشد سیاست ∗
 a.maleki@sharif.edu            (نویسنده مسئول) گذاري دانشگاه صنعتی شریفرئیس پژوهشکده سیاست ∗∗
  گذاري دانشگاه صنعتی شریف/ رصدخانه مهاجرت ایرانپژوهشکده سیاستمدیر واحد مطالعات مهاجرت  ∗∗∗

b.salavati.s@gmail.com 

                                                                                                   



 156  ...   النیالتحصفارغ و متخصصان نانهیکارآفر بازگشت بر مؤثر عوامل ییشناسا

 مقدمه
 تیزم نیترتوسعه و بزرگ یاساس يهااز شاخص یکیانسانی کارآمد و متخصص،  نیروي

 دشمنیمتخصص و اند یانسان يرویجامعه هر قدر از ن کیشود. کشورها محسوب می یرقابت
برخوردار است  زیو ابتکار ن تیالقدر ارائه خ ياز توان باالتر قتیبرخوردار باشد، در حق

 و پرورش ییتوانا و تیظرف کشورها از ياریبس ن،یا وجود با. )1392 ،یبزرگجامه و يآباد(شاه
 ییباال ییتوانا از رانیا اگرچه مثال، يبرا. ندارند را کردهتحصیل و متخصص افراد يریکارگهب ای

 بمناس يبسترها اما است برخوردار کردهتحصیل و ماهر یانسان يروین پرورش و رشد يبرا
 جز چیزي ،یهماهنگ عدم این نتیجه. ندارد وجود روهاین نیا مهارت از يبرداربهره يبرا

 هک نیست یداخل مشکالت حل و ياثرگذار به نسبت يدیناام و يدلسرد يهانهیزم شدنفراهم
 ییهاکشور روانه را آنها و شده قشر این میان در مهاجرت به میل افزایش به منجر تواندمی نهایتاً
 .هستند استعدادها نیا قدردان که کند

 ای متخصصان ياقتصاد و يکار مهاجرت قالب در تواندیم کرده،تحصیل و ماهر افراد مهاجرت

 نیبر اساس آخر ایدر دن یرانیمهاجران ا تیجمع. ردیبگ صورت انیدانشجو یلیتحص مهاجرت

 بر). 1400(صــلواتی، نفر اســت  ونیلیم 8/1 ،يالدیم 2020آمار موجود قابل اســتناد در ســال 

 این کشورهاي، 2015-16 سـال  در اقتصـادي  توسـعه  و همکاري سـازمان  آمار نیآخر اسـاس 

 حدود میان، این از که اندبوده یرانیا مهاجر هزار 143 و میلیون کی از بیش پذیراي منطقه

 صددر5/53 حدود و) ,OECD: 2016 UNESCO: 2011(بوده  عالی تحصیالت داراي درصد51

اند ها و دستیاران متخصص) بوده(مدیران، متخصصان، تکنسین ايحرفه کارهاي در مشغول نیز

)OECD: 2016 ILO: 2010,  در سال  ونسکویر موجود در آما نی). ضـمن اینکه بر اسـاس آخر

هزار  56کشـور دانشجوفرست در جهان است و در همان سال، بالغ بر   نینوزدهم رانی، ا2018

سیل  نیبنابرا ).1400، صلواتی(اند رفته يگریبه کشـور د  رانیاز ا لیادامه تحصـ  يدانشـجو برا 

ار فر کنند،یترك م شــهیهم يبرا جوانان جویاي کار و تحصــیالت که ســاالنه کشــور را بعضــاً
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 ،ی(صــناع هاي حاکمیتی تبدیل کرده اســتاز دغدغه یکیگذشــته به  مغزها را ظرف چند دهه

1398(. 

 و داشت وجود دانشجویان و متخصصان مهاجرت به نسبت ياطرفهکی نگاه گذشته در
 دهیپد نیا به نسبت یبازدارندگ راهبرد بر یمبتن يبرخوردها با بودند تالش در هادولت اغلب

 ییجوچاره و است کرده رییتغ ریاخ يهادهه در دهیپد نیا با برخورد نحوه اما دهند نشان واکنش
. چرا که تجارب و دانش )1385 ،یفی(طاگرفته است  قرار توجه مورد آن وفصلحل و

در رشد و توسعه  ينقش مؤثر تواندیو متخصصان خارج از کشور م النیالتحصفارغ
در  داریکشور داشته باشد و به توسعه پا انیبنو اقتصاد دانش يفناور ،یعلم يهايتوانمند

 کردیرو يریکارگهمستلزم ب ت،یظرف نی، استفاده از انیا . با وجودنجامدیاب یالمللنیب يهاحوزه
 توانیآن ماز  يریگبهرهشکل گرفته است و با  ریاخ دهه درچرخش نخبگان است که مفهومش 

 بود دواریمهاجرفرست ام ياز مهاجرت بر توسعه کشورها یو اثرات مطلوب ناش ایبه مزا
)udé et al., 2017Na(. 

 النیالتحصموقتی متخصصان و فارغ ای یاز ارکان چرخش نخبگان، بازگرداندن دائم یکی
 يبه نوآور يمندو عالقه تیافراد، ظرف نیا دیچرا که تخصص و تجربه جد خارج از وطن است

 منافع أمنش تواندیم آنها یالمللنیب يسازشبکه تیظرف نیدر کشور خود و همچن یو اثربخش
 یمهاجران بازگشت لیپتانس راًیاخ). Ellerman, 2003( باشد مهاجرفرست کشور يبرا ياریبس
 (Naudé et al., 2017)خود نیز مورد توجه قرار گرفته است  يکشورها در شرکت سیتأس يبرا
ود در افراد ش ینیکارآفر هیو روح هاییها، توانامهارت يریگباعث شکل تواندیت مکه مهاجراچر

 که تجربه یکسان د،یبه دست آ اتیها و روحمهارت نیاز ا یشناخت کاف نکهیو مشروط بر ا
 کمک کنند ینیکارآفر قیطر ازجوامع مبدأ  قادر خواهند بود تا به توسعه اند،داشته تمهاجر

(UNCTAD, 2018). 
ندان از ذخایر علمی دانشم گیريبهرهبهترین اقدامات در راستاي  دانیم یکی ازاینکه می رغمبه

ته باید در نظر داش اما ،هاي بازگشتی استو متخصصان ایرانی خارج از کشور، افزایش مهاجرت
کار ماهر و متخصص خارج از کشور را  يرویاستخدام ن يبرا یکاف تیباشیم که کشور ظرف
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 لیبه دال رانی، کشور ا2016در سال  1برایدمک لیتحل اساس بر که است حالی در اینندارد. 
. (Rezaei, Dana & Ramadani, 2017)شود  لیتبد ینیکارآفر روگاهین کیبه  تواندیم يمتعدد

 یرانیا النیحصالتفارغ و متخصصان ینیکارآفر و بازگشت گر،ید عبارت به و نانهیکارآفر بازگشت
 بلکه ده،ش آنان ینیکارآفر مثبت اثرات از رانیا يمندبهره موجب تواندیم تنها نه کشور، از خارج
 نیا ياقتصاد و یاجتماع ادغام ،ریکث تیجمع نیا استخدام يبرا الزم يهارساختیز به ازینعدم 
 .کرد خواهد لیتسه را رانیا در افراد

 تصور النیالتحصفارغ و متخصصان بازگرداندن نهیزم در که اقدامی تنها حاضر حال در
 انش،د انتقال منظور به میرمقیغ ایرانی دانشمندان و متخصصان با يهمکار طرح است، گرفته
 رانیای متخصصان و دانشمندان مؤثر ارتباط ایجاد نیهمچن و کشور به فناورانه يهاایده و تجربه

 و علمی معاونت توسط که است منتخب يفناور و علمی مراکز و داخلی همتایان با میرمقیغ
 صورت به 1394 سال اسفند از و شده یطراح نخبگان ملی ادیبن و يجمهور ریاست يفناور

 به منجر طرح نیا ياجرا ،1400 سال در موجود آمار نیآخر اساس بر. است شده آغاز رسمی
 متخصصان از نفر 864 با ارتباط حفظ و ایرانی النیالتحصفارغ از نفر 989 و هزاریک بازگشت

 نیهمچن. است شده تخصصی هايکارگاه و سخنرانی برگزاري طریق از کشور از خارج ایرانی
 نوپا شرکت تأسیس تسهیالت از نفر 217 تنها ،یبازگشت تیجمع نیا از که است ذکر به الزم

 توسعه المللیبین مؤسسه؛ 1400 جمهوري، ریاست فناوري و علمی معاونت( اندکرده استفاده
 ).1400 ایرانیان، فرداي دانش

 :شود داده پاسخ زیر سؤال به شودمی تالش پژوهش این در
 که یرانیا التحصیالنفارغ و متخصصان کارآفرینانه بازگشت بر مؤثر عوامل ترینمهم 

 چیست؟ اند،داشته را کشور از خارج در تحصیل یا کار تجربه

 و صصانمتخ نانهیکارآفر بازگشت بر مؤثر عوامل درباره شیپژوه تاکنونبا توجه به آنکه 
 يگذارستایس شود باعث تواندیم عوامل، نیا ییشناسا، است نشده انجام ایرانی التحصیالنفارغ

 دیتهد و نبوده یذهن يهابرساخته اساس بر و یدانیم اتیواقع به توجه بدون حوزه نیا در

1. MacBride 
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 شدر يبرا یفرصت به منجر یبازگشت مهاجران ینیکارآفر قیطر از رانیا از نخبگان مهاجرت
 .شود کشور يریپذرقابت و ينوآور ،ياقتصاد

 پژوهش پیشینهالف) 
 شور،ک کی شهروندان ای اتباع چنانچه ،یبازگشت مهاجرت از متحد ملل سازمان فیتعر طبق

 شورک به مجدداً)، مدتکوتاه ای مدت(بلند گرید يکشور به یالمللنیب مهاجرت دوره کی از پس
 هداشت اقامت خود مبدأ کشور در سالکی حداقل که باشند داشته قصد و گردندباز خود مبدأ

 ).United Nations, 2019( رندیگیم قرار یبازگشت مهاجران زمره در باشند،
 يهاحوزه رندهیاند، در برگکه در خصوص مهاجرت معکوس انجام شده يمتعدد مطالعات

اند. تهپرداخ یمهاجران بازگشت يهایژگیو یمطالعات به بررس نیاز ا یهستند. بخش یمختلف
بالعکس،  ایر تافراد ناموفق انیاغلب از م یکه مهاجران بازگشت کنندیم ینیبشیپ هايتئور یبرخ
هور نوظ ي، اکثر شواهد به خصوص در اقتصادهانیا برتر هستند. با وجود ياستعدادها انیاز م

ر برت ياستعدادها انیاز م یاز آن هستند که مهاجران بازگشت یحاک تنامیهند و و ن،یمانند چ
فراد قائل ا نیا یالمللنیب اتیتجرب يبرا يادیکشورها حقوق و ارزش ز نیا ویژه آنکهاند، بهبوده

 مهاجران نایبه بازگشت در م لیکه م است نیا دهندهاز مطالعات نشان یبرخ نیهستند. همچن
ران مهاج انیو به تبع نرخ بازگشت در م بوده رماهریاز مهاجران غ شتریب کردهلیماهر و تحص

کمتر  يهاکشور يبرا ریاست. شواهد اخ التیاز مهاجران بدون تحص شتریب اریبس ،کردهلیتحص
 تیدر حال ظهور گواه آن هستند که جمع يبا درآمد متوسط و اقتصادها يکشورها افته،یتوسعه

د هستن هانیترو معموالً از موفق کردهلیمهاجران ماهر و تحص انیاغلب از م ،یمهاجران بازگشت
(Mayr & Peri, 2008). 

 طول در یبازگشت مهاجرت واژه. اندپرداخته بازگشت لیدال بر زین مطالعات از يگرید بخش
 هی)، پنج نظر2004( 1نویکاسار. است افتهی تکامل يگذاراستیس و کیآکادم منظر از هاسال

 کندیم برجسته را اندگذاشته ریدر طول زمان تأث یمهاجرت بازگشت يکه بر درك تئور يدیکل

1. Cassarino 
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)Debnath, 2016 .(اقتصاد  غالب يهاهینظر نیا دید از یبازگشت مهاجرت علل)1کینئوکالس، 
 يهاشبکه و 4ییگرایفرامل ،3ییساختارگرا)، NELM( 2کار يروین مهاجرت دیجد اقتصاد
 .هستند ریز شکل به) 5يفرامرز ياقتصاد و یاجتماع

 
 مهاجرت غالب هاينظریه دید از بازگشتی مهاجرت علل تلخیص: 1 شکل

1. Neoclassical Economics 
2. New Economics of Labour Migration 
3. Structuralism 
4. Transnationalism 
5. Cross-Border Social and Economic Networks 
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 انیبازگشت را در م لیحوزه دال نیا عیوس اتیبا مرور ادب 2004در سال  1نویکاسار
دار ها ادامهاغلب مهاجرت ک،یاقتصاد نئوکالس هینظر دگاهی. از دشمردیموجود برم يهاهینظر

بازگشت  ،ياقتصاد يهاهینظر دیگردند. از دباز می ،خورده باشندکه شکست یهستند و تنها کسان
 احتماالً دهد وبه کشور مبدأ رخ می یوابستگ لیمهاجرت است که به دل فراینداز  یعیطب یجزئ

 پردازانهینظر دیزمانی باشد که فرد مهاجر به اهداف خود از مهاجرت دست یافته باشد. از د
و  یشخص لیکه و به دال شودیانجام م هیحاش -ساختارگرا، بازگشت در چارچوب دوگانه مرکز

 ستین یستند که بازگشت لزوماً دائممعتقد ه زیگرا نیپردازان فراملهی. نظرشودیانجام م یعاطف
ش نق یضمن اینکه روابط خانوادگ شود؛یانجام م یو اجتماع یخیاز اوضاع تار يو بر بستر

 تمهاجر فراینداز  ینیز، بازگشت جزئ یاجتماع يهاشبکه هیدر آن دارند. از منظر نظر یاساس
و عمل رفت و برگشت، هر دو به  دهدیرخ م یو سازمان یاجتماع ،ياقتصاد لیاست که به دال

 .)1398 ،ی(صناعدهند رخ می یالمللنیب یو اجتماع ياقتصاد يهاوجود شبکه لیدل
در خصوص بازگشت مهاجران ماهر صورت گرفته است،  راًیکه اخ یمطالعات رغمبه

وده، که سزاوار ب يااند، به اندازهمتمرکز بوده یمهاجران بازگشت ینیکه بر کارآفر ییهاپژوهش
خلق  تیکه نخبگان در قابل ياقابل مالحظه ریبه تأث نظر با این همهمورد توجه قرار نگرفته است. 

مورد  اًریخود، اخ يکشورها در شرکت سیتأس يبرا یمهاجران بازگشت لیپتانسدارند،  ينوآور
 یکه مهاجران بازگشت دهداین مسئله نشان می .Naudé et al., 2)(017توجه قرار گرفته است 

 نیبر ا یمبن يشواهد. (Marchetta, 2012)پس از بازگشت دارند  ینیبه کارآفر يادیز لیتما
 ییهاوکارتا کسب گردندیماهر و موفق احتماالً به کشور خود بازم اریوجود دارد که افراد بس

 .(Mayr & Peri, 2008)به دست آوردند  يادیسود زبتوانند  آنده از باز کهکنند  ياندازراه
 و یبازگشت مهاجران انیم نانهیکارآفر يهاتیفعال تفاوت در دهندهنشان مطالعات،از  یبرخ

که  دهندیم نشان 2010 و 1997 يهاسال يهاپژوهش جینتا عنوان مثال، به .هستند گرانید
 يکشورها در مهاجرانریغ نسبت به یبازگشت مهاجران يتجارت برا کی ياندازاحتمال راه

 استفاده با 2009در سال  یپژوهش جینتا نیاست. همچن شتریب يطور معنادار به یآلبان و پاکستان

1. Cassarino 
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 و باشند داشته اندازپس اگر یبازگشت مهاجران که کرد مشخصعاج  ساحل و غنا يهاداده از
 دارد تا به يشتریمانده باشند، احتمال ب یباق در خارج از کشورشان يتریمدت زمان طوالن

 بلغارستان، ن،یوهرزگویبوسن يبرا یمشابه جینتا .ازندبپرد دیاستارتاپ جد کی ياندازراه
. در مجموع ه استآمد دست به مصر و کستانیتاج ،یرومان زستان،یقرق يجمهور گرجستان،

ز انداز خارج اپس يریکارگهمستعد بکامالً  یبازگشت مهاجران بودند که نیاز ا یحاک جینتا
 و مهاجرت تجارت در کشور مبدأ خود هستند کی ياندازدر راه يگذارهیسرما يکشورشان برا

 به کار مبدأ کشور در ياعتبار يهاتیبر محدود غلبه يبرا ياستراتژ کی به عنوان یگاه موقت،
 .al., 2017) (Naudé etشود می گرفته

هاجران م نانهیعوامل بر بازگشت کارآفر یانجام شده است، برخ که قبالً یاساس مطالعات بر
قبل  يفرد طیو شرا اتیدر مراکش، خصوص یشیمایپ جیمثال، بر اساس نتا ياثرگذار هستند. برا

تجربه  ،نیپس از بازگشت دارد. عالوه بر ا نانهیکارآفر يهاتیبر فعال يمعنادار ریاز مهاجرت تأث
در خارج از کشور و مدت زمان مهاجرت  هیمهاجرت به خارج از کشور فراتر از انباشت سرما

 بر. (Hamdouch & Wahba, 2015) گذاردیم ریپس از بازگشت تأث نانهیکارآفر يهاتیبر فعال
با  يارتباط مثبت و معنادار ینی، کارآفر2009در سال  2انیو واد 1راچایپ شیمایپ جینتا اساس

شده در خارج از کشور دارد. عالوه انباشته هیو سرما یخارج يهامهارت زبان الت،یسطح تحص
از افراد  شتریب یمهاجران بازگشت انیدر م يبه طور مثبت و معنادار ینیاحتمال کارآفر ن،یبر ا
از  یبازرگانان بازگشت ينگارلعه قوممطا نی. همچن(Piracha & Vadean, 2010)است  یبوم

به  یگدر کشور مبدأ بست يگذارهیبازگشت و سرما يافراد برا زهیآن است که انگ يایسنگال گو
 تیتقو قیاز طر یمبدأ و مقصد دارد و بازرگانان بازگشت يکشورها انیروابط دو طرفه م يداریپا
وسعه به ت يرشد اقتصاد قیو از طر داشته مبتکرانه عرضه يهادهیو ا ينوآور ،یفرامل يوندهایپ

مهاجر  300 يبر رو يگرید مطالعهدر  نی. همچن(Sinatti, 2019) کنندیکشور مبدأ کمک م
افراد  نیا نهنایغنا و ساحل عاج، عوامل مؤثر بر بازگشت کارآفر ییقایبه دو کشور آفر یبازگشت

 عامل نیتراز آن است که تجربه کار در خارج از کشور، مهم یحاک جیشده است. نتا یبررس

1. Piracha 
2. Vadean 
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شور، انباشته در خارج ک هیچه سرماپس از بازگشت است، اگر ینیکارآفر يهاتیاثرگذار بر فعال
قابل  ریتأث زیدر خارج از کشور ن یزندگ نیبازگشت و دفعات مراجعه به کشور مبدأ ح لیدال

 شیمایپ جینتا اساس بر. (Black & Castaldo, 2009)دارند  نانهیبر بازگشت کارآفر یتوجه
 نوظهور که يبه اقتصادها نانهیبازگشت کارآفر يهازهی، انگ2018در سال  2امزیلیو و 1یقیکراسن
و  کسیر زانیاز جمله م يعوامل متعدد ریرا دارند، تحت تأث یجذب مهاجران بازگشت لیپتانس

تجربه کار در خارج از کشور  نیمبدأ قرار دارد. همچن يشده از مؤسسات کشورهااعتماد درك
دارد. وجود  نانهیبه بازگشت کارآفر لیبا م یکه ارتباط مثبت یبا بازگشت دارد در حال یارتباط منف

به  لیبا م یکه ارتباط منف یبا بازگشت دارد، در حال یارتباط مثبت ياتجربه کار حرفه نیهمچن
 توانیم یسازمان طیدر مح يگذارهیاز آن است که با سرما یحاک جیدارد. نتا نانهیبازگشت کارآفر

 .(Krasniqi & Williams, 2019)کرد  نانهیبه بازگشت کارآفر بیافراد را ترغ
 ،يریادگیخود به  منطقه ای کشور دورشدن از هنگام که یمهاجران دگاهید کیاز 

 کی ياندازراه يخود برا يهاتیمحدود پردازند،یم یخارج يهاشبکه ساخت و اندازکردنپس
در مهاجران  گر،ید یدگاهید از . حال آنکهدهندیپس از بازگشتشان را کاهش م دیتجارت جد

را از دست  یداخل يهاشبکه خود با ارتباط کشور هستند، ممکن است از در خارج که یحال
 کنند. بر را دشوار بازگشت در دیجد شرکت کی جادیا خود، یاجتماع هیسرما کاهشبا  و داده

 موانع تجربه، و مهارت فقدان و ياعتبار يهاتیمحدود که یزمان تا ،یاساس مطالعات تجرب
 ست،ین مهم آنقدر یاجتماع هیسرما و هستند در حال توسعه يکشورها در ینیبر سر کارآفر یاصل

 يهااستارتاپ جادیا به مهاجران قادرریغ از شتریب یبازگشت که مهاجران انتظار داشت توانیم
 . (Naudé et al., 2017)باشند  دیجد

گرفتن نخبگان در در خصوص بازگشت معکوس و به خدمت یتجارب جهان نیترمهم
چند دهه گذشته در  یدو کشور ط نیو هندوستان است. ا نیچرخه جامعه مربوط به تجارب چ

بازگشت  ریاخ يهااند، اما در سالار داشتهقر یالمللنیمهاجران ب فرستنده يصدر کشورها
مقصد  يمهم و مورد توجه کشورها ياز روندها یکیمذکور به  يمعکوس نخبگان به کشورها

1. Krasniqi 
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انادا و ک کایمانند آمر ياافتهیتوسعه يشده است. کشورها لیتبد يو هند ینیو مبدأ مهاجران چ
نگران رو هستند، دلبازگشت آنها به کشور مبدأ روب و يو هند ینیکه با موج خروج نخبگان چ

 ریکشورها تأث نیا یناخالص داخل دیهستند که در تول ییکار و مغزافزارها يرویدادن ناز دست
 .)1398 ،يریبش و مقدمینی(حساند داشته ییبسزا

 153 مشارکت باکه  2011تا مارس  2010در فاصله سپتامبر  برخط ینظرسنجبر اساس یک 
پس از دانش  ایکار کرده  کایمرآدر کشور  که ینیچ نیکارآفر 111و  یهندوستان نیکارآفر

 يهاآداب و رسوم، فرصت، انجام شد، خود بازگشته بودند يبـه کشورها کایمرآدر  یآموختگ
گان نخب بازگشت لیدال نیمهمتر ،یو روابط خانوادگ یمحل يبه بازارها یدسترس ،ياقتصاد

 .(Wadhwa et al., 2011) اندبوده
از عوامل ملموس تا  یفیدر بازگشت متخصصان و نخبگان به چرخه خدمت ط ن،یبنابرا

 يبردارو بهره يتر، کسب درآمد، ارزش افزوده اقتصادناملموس اثرگذار است؛ به عبارت روشن
 ورو کمک به توسعه کش یپرستهنیوکار در زمره عوامل ملموس و حس مکسب يهااز فرصت

 يابر ینیو چ یشوند. نکته مهم، تالش دولتمردان هندوستانیجزو عوامل ناملموس محسوب م
ه بازگشت نخبگان ب بیبه منظور ترغ ازیو پنهان مورد ن یو آشکار و ذهن ینیع يهانهیتحقق زم

 يبه چرخه خدمت به جامعه در کشورها میمقریکشورهاست. بازگشت افراد غ نیچرخه خدمت ا
 طیبا شرا سهیدر مقا یکشورهاست که حت نیدر ا یطیشرا ایحادناظر بر  نیهندوستان و چ

دو کشور  هر یبازگشت نانیبرخوردار هستند. کارآفر يشتریب تیاز مز کایمرآمانند  ییکشورها
 نیتررا به عنوان مهم یبه بازار داخل یتر و دسترسنییتر، حقوق پانییپا يهانهیمانند هز یعوامل

کار ارزان و آداب و  يرویاند. ناعالم کرده کایمرآبا کشور  سهیوکار در خانه در مقاکسب يایمزا
و  بازگشت بوده است. البته، متخصصان ينخبگان برا يروشیپ يایاز مزا زیرسوم هر دو کشور ن

دانند. نقش و یم لیدفع نخبگان دخ ایرا در جذب  یدولت يهااستیها اغلب نقش سرسانه
 نیشده اانجام ینظرسنج جیبازگشت نخبگان پررنگ است و نتا يها برادولت تیحما تیاهم
 دیبازگشت نخبگان به چرخه خدمت نبا يسازنهیرغم نقش دولت در زمکند. بهیم دییرا تأ ممه

آموختگان در داخل و خارج از و دانش یخانوادگ ،یوکار، شخصکسب يهااز نقش مهم شبکه
نسبت  يترنییدر مرتبه پا یدولت تیحما ینیو چ یهندوستان نانیکارآفر يکشور غافل شد. برا
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و متخصصان به کشور  نانیبازگشت کارآفر ،یبررس نیمذکور قرار دارد. مطابق ا يهابه شبکه
در  یاسیو س ياقتصاد ریاصالحات اخ تیاهم لیبلکه به دل ،یدولت يهااستیس لیخود نه به دل

 .(Wadhwa et al., 2011)بوده است  نیهندوستان و چ يکشورها
، 2007در سال  1انیساکسن توسط شدهانجام جامع مطالعات نیتردوارکنندهیام از یکیدر 

 يهايسازابهو مش کونیلیدر دره س يوتریو کامپ یکیالکترون عیصنا ریچشمگ تیموفق یبررس
 که اوالً همه دهدیاست)، نشان م وانیها تامثال نیاز بارزتر یکیکشورها ( یموفق آن در بعض

 يهادارد که هم تجربه کار در شرکت یدر مهاجرت معکوس متخصصان يپا ت،یموارد موفق نیا
که  يايو تجار ياحرفه يهااند از شبکهاند و هم توانستهرا داشته کونیلیدر دره س یکیالکترون

و  نه تنها از قدرت هايسازمهاجرت معکوس و مشابه نیا اًیاند بهره ببرند. ثانبه آن متصل بوده
 ،یناع(صشده است  یجهان ییافزاهم ینکاسته بلکه برعکس باعث نوع کونیلیدره س تیاهم

1398(. 
 قیطر از و است یجهان يبازارها در موفق حضور شرط ،ينوآور که است ذکر به الزم

 يهااستیس ياجرا و يسازادهیپ به منوط آن، به یابیدست اما، کندیم رشد سازنده يهاتعامل
 ،ینیارآفرک يفضا به ورود در یبازگشت مهاجران لیپتانس به توجه با. است راستا نیا در مؤثر

 به و هداد شیافزا را مبدأ کشور در ینیکارآفر و ينوآور سطح تواندیم تیظرف نیا از استفاده
 زا يریجلوگ يبرا که است واضح. شود منجر مهاجرفرست کشور ياقتصاد رشد و توسعه

 بر ؤثرم عوامل ییشناسا به یتجرب طور به دیبا ،یذهن يهابرساخته اساس بر يگذاراستیس
 چیه کنون ات که است یحال در نیا. میبپرداز النیالتحصفارغ و متخصصان نانهیکارآفر بازگشت

 یرانیا نالیالتحصفارغ و متخصصان نانهیکارآفر بازگشت بر مؤثر عوامل خصوص در یپژوهش
 بر مؤثر واملع ییشناسا بر مطالعه نیا تمرکز بیترتنیبد. است نشده انجام کشور به بازگشته
 يراهنما تا است کشور به بازگشته یرانیا نالتحصیالفارغ و متخصصان نانهیکارآفر بازگشت

 .اشدب نانهیکارآفر بازگشت قیطر از يمندبهره به کمک يبرا رندهیگمیتصم و گذاراستیس
 

1. Saxenian  
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 پژوهش روشب) 
 رهدو کی از پس که هستند یرانیا النیالتحصفارغ و متخصصان ق،یتحق نیا هدف جامعه

 اساس رب. اندشده ینیکارآفر يفضا وارد و بازگشته رانیا به کشور از خارج در کار ای لیتحص
 به 1400 تا 1394 سال از یرانیا متخصصان از نفر 989 و هزاریک ،1400 سال در آمار نیآخر

 مندهرهب میرمقیغ یرانیا دانشمندان و متخصصان با يهمکار طرح التیتسه از و بازگشته رانیا
 در ار ما قیتحق نظر مورد جامعه که اندپرداخته شرکت ثبت به نفر 217 تعداد، نیا از که اندشده

 داده آوريجمع براي پرسشنامه ابزار و است یکم نوع از حاضر پژوهش روش. رندیگیم بر
 خصوص در همکاران و 1واوا توسط که مشابهی پرسشنامه از پژوهش این در. است شده استفاده
 قرار استفاده مورد 2010 سال در هند و نیچ به کایآمر متحده االتیا از یبازگشت نانیکارآفر
 استفاده افیاکتش عاملی تحلیل روش از نیز هاپرسشنامه تحلیل براي و است شده استفاده گرفت،

 شپژوه هدف جامعه کل يبرا يسرشمار صورت به و يریگنمونه بدون هاپرسشنامه. است شده
 .است شده دریافت شدهتکمیل پرسشنامه 206 تعداد بیترت نیا به. است شده ارسال

 هاداده تحلیلوتجزیه .1
 ینیکارآفر يفضا به ورود و یبازگشت مهاجرت بر ریمتغ 30 اثر دربارهاین پژوهش  در

 مراحل شافیاکت عاملی تحلیل روش از استفاده با هاداده تحلیل براي و است شده دهیپرس سؤاالتی
 :است شده انجام زیر

ها تشکیل شده، سپس ماتریس همبستگی تمام متغیرها محاسبه شده است. ماتریس داده ابتدا
 از يامالحظه قابل ریمقادهاي اولیه پرسشنامه حاکی از آن است که نتایج حاصل از تحلیل داده

ضمناً  .است مناسب یابیعامل يبرا سیماتر نیا رو نیا از باشد،یم 3/0 از شتریب هایهمبستگ
 KMOنبودن ماتریس همبستگی نیز از شاخص گیري و واحداز کفایت نمونه افتنیبراي اطمینان

 و آزمون بارتلت استفاده شده است.
 به قرار زیر است: SPSSافزار در نرم KMOاجراي آزمون بارتلت و شاخص  نتیجه

1. Wadhwa 
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 KMOمدل و آزمون  تیکفا یبررس: 1 جدول

 شاخص نام
 تعداد

 رهایمتغ

 آزمون يمعنادار

 بارتلت
 ریمتغ

KMO 

 672/0 000/0 30 یرانیا التحصیالنفارغ و متخصصان کارآفرینانه بازگشت عوامل

 
مدل  تیفیپس ک ،است 69/0و  5/0بین  KMOکه مشخص است چون شاخص  همانطور

لذا  ،است یاکتشافپژوهش به صورت شبه نیروش ا نکهیو با توجه به ا شودیم دییأبا احتیاط ت
 يی براالتحصیالن ایرانمربوط به عوامل موثر بر بازگشت کارآفرینانه متخصصان و فارغ يهاداده
 نشان) Sigبودن  05/0داري آزمون بارتلت (کمتر از مناسب هستند. همچنین معنی یعامل لیتحل
 اختارس شناسایی براي عاملی تحلیل و شده رد تگیهمبس ماتریس بودنهمانی فرض که دهدمی

 .است مناسب) عاملی(مدل 
 وشر از استفاده با هاداده مناسب حیتوض و نییتب يبرا ازین مورد يهاعامل تعداد سپس

 اریعاستخراج شوند، دو م دیکه با ییهاتعداد عامل نییتع يشده است. برا نییتع 1یاصل يهامولفه
. با توجه به است 2زهیآزمون سنگر ار،یمع نیو دوم ژهیو ریمقاد ار،یمع نیاول .ساده وجود دارد

متخصصان و  نانهیبازگشت کارآفر موثر بر يهاعامل يبرا ژهیو رینتایج حاصل از مقاد
 ژهیو ریمقاد يعامل دارا نُهعامل استخراج شود، چون تنها  نُه میانتظار دار یرانیا النیالتحصفارغ

 انسیدرصد از وار70عامل استخراج شود، حدود  نُههستند. اگر  یکبه  کیو نزد یکبزرگتر از 
هاي اي براي متغیرها نیز حاکی از آن است که عاملخواهد شد. نتیجه ترسیم نمودار صخره انیب

دارند و به همین دلیل در خروجی باقی  1به  کیو نزد 1اي بیشتر از اول تا نهم مقادیر ویژه
 اند.مانده

 نیغازآ استخراج مرحله در که ییهاعامل تفسیر براي و شده ترسیم هامؤلفه ماتریس نهایتاً
که  ییهااستخراج عامل يبرا نیانجام شده است. بنابرا 3ماکسیوار متعامد دوران اند،شده دیتول

تخراج اس يعمل پردازش فقط برا ،دهدیم لیآزمون را تشک يربنایز ادیبامعنا بوده و به احتمال ز

1. Principal Componenet (PC) 
2. Scree 
3. Varimax 
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قط ف ،کدام عنصر نشسته است يبر رو ریهر متغ نکهیا نییتع يعامل ادامه داده شده و برا نُه
 یباشد و بار عامل 5/0آن عنصر  يآن بر رو یاند که حداقل بار عاملانتخاب شده ییهاشاخص

شدند،  ییکه در مرحله اول شناسا یشاخص 30نداشته باشد. از  گرید يهاعامل يبر رو ییباال
نشان داده  ریعامل داشتند که در جدول ز نُه يبر رو یشاخص بار عامل 29تنها  یعامل لیدر تحل

 شده است.
 یافته)بعد از دوران (چرخش یعامل لیتحل يهامؤلفه سی: ماتر2 جدول

 پرسشنامه متغیرهاي
 افتهی چرخش هايعامل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ــاخت ــور هايزیرسـ  برق، آب، جمله از( کشـ

 ...)و اینترنت
792/0         

         720/0 وکارکسب کی ياندازراه يهافرصت

        562/0 633/0 ياحرفه رشد سرعت

         628/0 درآمد زانیم

         604/0 يتجار يهاشبکه به یدسترس

         539/0 )الیم(تأمین  ياقتصاد يهافرصت به یدسترس

        722/0  ياحرفه شناخت زانیم

        704/0  رانیا در یزندگ تیفیک

        659/0  بازار در کمتر يرقبا داشتن

 در )برابر فرصت(داشتن  ضیتبع احسـاس  عدم

 مادري کشور
 552/0        

        508/0  طیشرا واجد کار يروین به یدسترس

       877/0   رانیا در ياثرگذار احساس

       844/0   رانیا ياقتصاد توسعه در مشارکت

       677/0   رانیا به تعلق احساس

       668/0   هموطنان يبرا ییزااشتغال

 کشور در) Overqualification( مهارتیبیش

 مقصد
   754/0      
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      644/0    مقصد کشور در زایو شدن یمنقض

      630/0    رانیا در یزندگ يجار يهانهیهز

ــو يهـا طرح ــت يبرا دولـت  یقیتشـ  بازگشـ

 وطن از خارج متخصصان
    810/0     

ــب ياندازراه از دولت يهاتیحما  در وکارکس

 رانیا
    758/0     

    815/0      رانیا در وکارکسب کی يجار يهانهیهز

    782/0      رانیا در یانسان منابع نهیهز

   618/0       یاسالم جامعه کی در بودن

   574/0      538/0 وکارکسب ياندازراه يبرا کشور تیوضع

   510/0       یجهان بازار به یدسترس

  674/0        النیالتحصفارغ يهاشبکه به یدسترس

  576/0        یدولت مقامات با ارتباطات

 824/0         یخانوادگ ارتباطات

 582/0         یخانوادگ/ یشخص يهاشبکه به یدسترس

 
 کارآفرینانهبازگشت  بر اثرگذار متغیر 29 روي اکتشافی، عاملی تحلیل نتیجه به توجه با

 آنجا از .اندشده شناسایی اصلی هايعامل عنوان به عامل نُه، ایرانی التحصیالنفارغ و متخصصان
 د،انگرفته قرار نظر مورد عامل در هاعامل از هریک با بیشتر همبستگی داراي متغیرهاي که

 :شوندمی بنديدسته زیر صورت بهه مربوط متغیر 29 بنابراین
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 االت پرسشنامهؤبندي س: عامل3 جدول

 متغیرها تعداد هاعامل نام ریمتغ شرح

 ...)و اینترنت برق، آب، جمله از( کشور هايزیرساخت

 

 اکوسیستم وضعیت

 کارآفرینی

6 

 وکارکسب کی ياندازراه يهافرصت

 )مالی(تأمین  ياقتصاد يهافرصت به یدسترس

 يتجار يهاشبکه به یدسترس

 ياحرفه رشد سرعت

 درآمد زانیم

 ياحرفه شناخت زانیم

 5 کارآفرینی هايفرصت

 طیشرا واجد کار يروین به یدسترس

 بازار در کمتر يرقبا داشتن

 مادري کشور در) برابر فرصت(داشتن  ضیتبع احساس عدم

 یزندگ تیفیک

 کشور در ياثرگذار احساس

 نسبت وظیفه احساس

 مادري کشور به
4 

 کشور ياقتصاد توسعه در مشارکت

 رانیا به تعلق احساس

 هموطنان يبرا ییزااشتغال

 مقصد کشور در 1مهارتیبیش
 مهاجران هايچالش

 میزبان کشور در
 مقصد کشور در زایو شدنیمنقض 4

 مادري کشور در یزندگ يهانهیهز بودنصرفه به مقرون

 هايسیاست و هابرنامه وطن از خارج متخصصان بازگشت يبرا دولت یقیتشو يهاطرح

 دولت تشویقی
2 

 وکارکسب ياندازراه از دولت يهاتیحما

1. Overqualification 
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 ترپایین هايهزینه رانیا در وکارکسب کی يجار يهانهیهز

 وکارکسب اندازيراه
2 

 رانیا در یانسان منابع نهیهز

 یاسالم جامعه کی در بودن

 کشور تیوضع 3 کشور یکل تیوضع

 یجهان بازار به یدسترس

 هايشبکه به دسترسی النیالتحصفارغ يهاشبکه

 دولتی و علمی
2 

 یدولت مقامات با ارتباطات

 هايشبکه به دسترسی یخانوادگ ارتباطات

 خانوادگی و شخصی
2 

 یخانوادگ/ یشخص يهاشبکه

 

 صیالنالتحفارغ و متخصـصان  کارآفرینانه بازگشـت  بر ثرؤم واملع یفیتوصـ  يآمارها از برخی

 :هستند زیر مطابق ایرانی

 قیتحق يرهایمتغ یفیتوص يها: آمار4 جدول

 عامل
 کمترین

 مقدار

 بیشترین

 مقدار
 میانگین

 92/3 5 1 خانوادگی و شخصی هايشبکه به دسترسی

 90/3 5 1 مادري کشور به نسبت وظیفه احساس

 91/2 5 1 وکارکسب اندازيراه ترپایین هايهزینه

 33/2 5 1 ینیکارآفر يهافرصت

 25/2 5 1 کارآفرینی اکوسیستم وضعیت

 21/2 5 1 دولتی و علمی هايشبکه به دسترسی

 03/2 5 1 کشور یکل تیوضع

 02/2 5 1 دولت تشویقی هايسیاست و هابرنامه

 88/1 5 1 میزبان کشور در مهاجران هايچالش
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 گیرينتیجه
 هاافتهی. ودش یبه کشور بررس نانهیکارآفر بازگشتعوامل مؤثر بر  شدتالش  ژوهشپ نیا در

هاي کارآفرینی، احساس وظیفه از آن است که وضعیت اکوسیستم کارآفرینی، فرصت یحاک
هاي تشویقی ها و سیاستهاي مهاجران در کشور میزان، برنامهنسبت به کشور مادري، چالش

و دولتی  هاي علمیوکار، وضعیت کلی کشور، دسترسی به شبکهتر کسبهاي پاییندولت، هزینه
ترین عوامل مؤثر بر بازگشت کارآفرینانه مهم خانوادگی و شخصی هايبکهو دسترسی به ش

از  توجه به میانگین وزنی هر یک باالتحصیالن ایرانی خارج از کشور هستند. متخصصان و فارغ
اي هدسترسی به شبکه ،این عوامل، به طور میانگین براي هر یک از افراد جامعه هدف پژوهش

بازگشت کارآفرینانه اثرگذار بوده است که بیانگر  بردرصد 4/78 حدودشخصی و خانوادگی 
اهمیت و نقش پررنگ خانواده و دوستان در تصمیم به بازگشت و ورود به فضاي کارآفرینی 

درصد بر بازگشت کارآفرینانه 78ه کشور مادري حدود است. پس از آن، احساس وظیفه نسبت ب
زایی شور و تمایل به اثرگذاري و اشتغالاثرگذار بوده است که ناشی از احساس تعلق نسبت به ک

درصد بر 2/58وکار حدود اندازي کسبر راهتهاي پایینوطنان است. سپس هزینهبراي هم
وکار باندازي کسبودن راهبه صرفه مقروندهنده نبازگشت کارآفرینانه اثرگذار بوده است که نشا

 هايفرصت مذکور، مواردنی است. پس از هاي جاري و هزینه منابع انسادر ایران از لحاظ هزینه
 کلی ضعیتو دولتی، و علمی هايشبکه به دسترسی کارآفرینی، اکوسیستم وضعیت کارآفرینی،

 رتیبت به میزبان، کشور در مهاجران هايچالش و دولت تشویقی هايسیاست و هابرنامه کشور،
 بازگشت بر درصد6/37 و درصد4/40 درصد،6/40 درصد،2/44 درصد،45 درصد،6/46 حدود

 استاير در دولت تشویقی هايبرنامه و هاسیاست که است واضح. اندبوده اثرگذار کارآفرینانه
 انجام و اندنبوده اثربخش کافی اندازه به ایرانی متخصصان کارآفرینی از حمایت و بازگرداندن
ص از ظرفیت ایرانیان ماهر و متخص تريبهینه استفاده به منجر تواندمی زمینه این در اصالحاتی

 در اقصی نقاط جهان شود.
 مختلف منابع هايمحدودیت به توجه با دیگري پژوهش هر مانند پژوهش شایان ذکر است که این

در  به توانمی هامحدودیت این هایی است. از جملهکاستی داراي زمان و مالی مسائل ها،داده نظیر تعداد
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کارآفرینان بازگشتی اشاره کرد زیرا در این مطالعه تنها به توزیع پرسشنامه میان نبودن کل جامعه دسترس
شود مندان از طرح همکاري با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم اکتفا شده است. لذا پیشنهاد میبهره

قیق قرار ددر تحقیقات آینده کلیه کارآفرینان بازگشتی چه مشمول طرح و چه غیره مورد مطالعه عمیق و 
شده توسط کارآفرینان بازگشتی در مراحل اولیه هستند و هاي تأسیسگیرند. ضمن اینکه اغلب شرکت

اند. البته این مسئله ناشی از این است که طرح همکاري با متخصصان و دانشمندان ایرانی هنوز به بار ننشسته
اعطاي تسهیالت کارآفرینی به افراد  آغاز شده است و مدت زمان زیادي از 1393غیرمقیم از اسفند سال 

در زمینه  گذاريمورد بررسی نگذشته است. با وجود این، باید در نظر داشت که اعطاي تسهیالت و سرمایه
بازگشت کارآفرینانه مهاجران در صورتی اثربخش خواهد بود که بتواند اثرگذاري مثبتی بر وضعیت 

هاي آتی نرخ موفقیت و شکست شود در پژوهشمی اقتصادي و... داشته باشد. بنابراین پیشنهاد
انیان مقیم وکارهاي سایر ایروکارهاي مهاجران بازگشتی و نتایج و آثارشان بر ایران در مقایسه با کسبکسب

 گذاري در این بخش بیشتر آشکار شود.کشور مورد برررسی قرار گیرند تا اهمیت و ضرورت سرمایه
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