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چكيده
مقدمه ،هدف پژوهش :امروزه مهمترين شاخص توسعه ،خالقيتهاي ذهني و منابع انساني پژوهشگر است.
تجارت تنها مختص به كاالهاي اقتصادي نيست بلکه مغزها به عنوان كاالهاي استراتژيك و قابل معامله در نظر
گرفته ميشوند .صاحب نظران ،مهاجرت نخبگان را يکسره منفي نميدانند بلکه پيامدهاي مثبت آن را نيز در نظر
دارند .انتقال فرهنگ دوطرفه است به اين معني که در آن ارزشها و هنجارها نيز رد و بدل ميشوند .هدف تحقيق
ارائه الگوي دوسويه مهاجرت نخبگان علمي است .مهاجرت مثبت نخبگان ،کشور را در مسير پيشرفت علمي،
فرهنگي و اقتصادي قرار ميدهد؟
روش پژوهش :تحقيق ،به روش توصيفي و تحليل ثانويه انجام شده است .نمونهها براساس آمارهاي ادواري و نتايج
پژوهشهاي انجام شده در طي دوره زماني ( 1385تا  )1393جمع آوري و تحليل شده است.
يافتهها :الگوي دوسويه مهاجرت نخبگان علمي تحت تاثير چهار عامل اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي قرار
دارد .هرچه از عامل اقتصادي به سمت عامل سياسي حرکت ميکنيم رانش نخبگان شدت يافته و کشش کمتر
است .هرچه از عامل سياسي به سمت عامل اجتماعي حرکت ميکنيم ،کشش مثبت و امکان بازگشت نخبگان
علمي به کشور بيشتر است.
نتيجهگيري :با مهاجرت مثبت نخبگان علمي ،نيروي متخصص از نقاط فراوان و ارزان به نقاط کمياب و گران
انتقال مييابد تا استفاده بهتر و کاراتري از آن بعمل آيد .اين امر به افزايش توليد جهاني و پيشرفت دانش فني کمک
ميکند .بعد از اندک زماني تکنولوژي به سوي کشورهاي مبدأ مهاجران سرايت کرده و با تأخير اندکي آنها را نيز
منتفع خواهد کرد .نگرشها در خصوص مهاجرت نخبگان (فرار بدون بازگشت ،انتقال مغزها و انتقال سرمايه يک
طرفه) ميتواند با برنامهريزي مناسب به سان جاده اي دو طرفه درآيد که کشورهاي مهاجر فرست نيز از نتايج آن
منتفع گردند.
واژگان کليدي :مهاجرت ،نخبگان علمي ،مبادله فرهنگي ،اشاعه فرهنگ ،مهاجرپذيري

بهراد رضوی الهاشم

علمي نخست به عوامل اقتصادي ،سپس با عوامل

مقدمه
سرمايه انساني ،همواره نقش مهمي در فرآيند
پيشرفت جوامع داشته است .جوامع صنعتي ،توسعه

اجتماعي ،فرهنگي و سياسي تبيين شده است (صالحي
اميري.)1388 ،

اقتصادي و پيشرفت فناوري را مرهون سرمايههاي

بنابراين مهمترين شاخص توسعه ،خالقيتهاي

انساني ميداند .نيروي انساني متخصص ،موتور محرکه

ذهني و نيروي انساني پژوهشگر است و جايگاه

توسعه پايدار محسوب ميشود و از دست دادن آنها به

شاخصهاي کمي چون توليد ناخالص ملي را گرفته

معناي از دست دادن سرمايههاي اصلي کشور است.

است .در قرن بيست و يكم ،تجارت تنها مختص به

اغلب کشورها ،منابع ارزشمند خود را در تربيت نيروي

ك االهاي اقتصادي نيست بلکه مغزها به عنوان يك

انساني کارآمد سرمايهگذاري کرده اند .ايران نيز از

كاالي استراتژيك و قابل معامله در نظر گرفته ميشوند.

جمله کشورهايي است که در تربيت نيروي انساني،

برخي صاحب نظران ،مهاجرت نخبگان را يکسره منفي

منابع فراواني را هزينه ميکند .اما درست هنگامي که

نميدانند بلکه پيامدهاي مثبت آن را نيز در نظر دارند.

کشور بايد از سرمايهگذاريهاي انجام شده بهره مند

طرفداران اين ديدگاه معتقدند که مهاجرت ،کشور را

شود و از آن در رشد اقتصادي و کاهش شکاف

در روند پيشرفت جهاني قرار ميدهد .ظهور

فناوري تکنولوژيکي استفاده کند با حرکتي در جهت

شخصيتهاي علمي ايراني در کشورهاي ديگر مايه

انتقال سرمايه انساني خود از جنوب به شمال مواجه

آبروي کشور تلقي ميشود و موجب پديد آمدن نوعي

ميگردد.

بازار بين المللي براي مهارتهاي تخصصي ايرانيان

از مهاجرت نخبگان تعابير گوناگوني به عمل آمده

است .اين انتقال فرهنگ دوطرفه است به اين معني که

است « :فرار مغزها ،1شکار مغزها ،سرقت استعدادها ،و

در آن ارزشها و هنجارها رد و بدل ميشوند .بنابراين

قاچاق سلولهاي خاکستري» (،)Johnson,et.al, 1998

سؤال اساسي تحقيق اين است که الگوي دوسويه

( )Saxenian,et.al,2002به نقل از صالحي عمران،

مهاجرت نخبگان علمي چيست؟ مهاجرت نخبگان

 .)58 :1385بعالوه يونسکو اين پديده را «مهاجرت

چگونه ميتواند کشور را در مسير پيشرفت علمي،

صالحيت ها» ناميده است (اخوان کاظمي.)1383 ،

فرهنگي و اقتصادي قرار دهد؟

در سالهاي اخير ،مهاجرت نخبگان علمي به مسأله
نگران کننده اي بدل شده است .براساس گزارش

رويكردهاي نظري

صندوق بينالملي پول ،ايران در ميان  72کشور در حال

رويکردهاي نظري در زمينه مهاجرت نخبگان

توسعه رتبه سوم مهاجرت مغزها را به خود اختصاص

علمي در ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و جهان گرا مورد

داده است ( .)UNDP,2013نتايج پژوهش آراسته

اشاره قرار گرفتهاند .هر يک از نظريات مرتبط در

( )1380عواملي چون فرصتهاي شغلي ،خانوادگي و

ارتباط متقابل با يکديگر و در قالب رويکردهاي

شرايط سياسي -اجتماعي را در مهاجرت اعضاي هيات

مطروحه ارائه شده اند:

علمي دخيل دانسته اند .عوامل اصلي مهاجرت نخبگان
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طراحی الگوی دوسویه مهاجرت نخبگان علمی...

جدول  :1رويکردهاي سه گانه تبيين مهاجرت نخبگان علمي


از ديدگاه آدام اسميت (تعادل نيروي کار و سرمايه) :مهاجرت تابع قانون عرضه و تقاضاست .موجب رشد اقتصادي دو منطقه
شده ،وسيله اي براي بهبود وضع اشتغال است .تفاوت دستمزدها بين دو کشور مبدأ و مقصد ،سبب دو جريان عمده و ايجاد
تعادل بينالمللي ميشود . 1 :نيروي کار ماهر از کشورهاي با دستمزد پايين به کشورهاي با دستمزد باال جريان پيدا ميکند؛ .2

رويكرد اقتصادي

سرمايه از کشورهاي با دستمزد باال به کشورهاي با دستمزد پايين سرازير ميشود (.)Jennissen,2003,17


از ديدگاه تئوري باز توزيع نيرويکار؛ (ساستاد ( ،)1962تودارو ( ،)1976مهاجرتهاي داخلي و بين المللي ،مکانيزمي براي
باز توزيع نيروي کار است ( .)Massy & et.al, 1998اين نظر براي تبيين جريان مهاجرت بهکار رفته است (.)Barent,2000,6



تئوري بازار دوگانه  :2مهاجرت بين المللي را ناشي از تقاضاي دروني نيروي کار در جوامع صنعتي نووين مويدانود .پيوور از
مدافعان اين نظريه استدالل ميکند که مهاجرت به وسيله عامل فشار موجود در کش ورهاي فرستنده نيست بلکه عوامل کششي
موجود در کشورهاي پذيرنده (نيازهاي گريزناپذير به نيروي کار) موجد آن است (.)Jennissen,2003,19



مهاجرت نتيجه نابرابري در توزيع ثروت و قدرت مي باشود .مهواجرت تالشوي در جهوت ايجواد تعوادل در برابور نوابرابري
نهادينهشده است و پديدهاي اقتصادي است.



قضيه موفقيت :هرچه کنش خاصي با پاداش بيشتري روبرو شود ،احتمال اين که شخص آن کنش را تکرار کند بيشتر خواهد
بود .قضيه عقالنيت :شخص به هنگام روبرو شدن با کنشهاي دوشقي ،شقي را انتخاب خواهد کرد که حاصل ضرب ارزش
نتيجه آن گزينه و احتمال دستيابي به آن نتيجه را در آن لحظه بزرگتر ارزيابي کند .کنشگراني که مطابق با قضيه عقالنيت عمل
ميکنند ،سودشان بيشتر است (.)Homans,1974,43



ساز و کارهايي که بين ساختارهاي اجتماعي پيچيده ميانجيگري ميکنند ،هنجارها و ارزش هايي هستند که در درون جامعوه

رويكرد اجتماعي

وجود دارند :ارزشها و هنجارهاي مورد قبول ،واسطههاي زندگي اجتماعي و پيوندهاي واسط بين توراکنش اجتمواعي عمول
مي کنند .اين هنجارها و ارزشها مبادله اجتماعي را امکان پذير مي سازند و بر فرآينودهاي تموايز و يکپوارچگي اجتمواعي و
تحول و سازماندهي اجتماعي حکم ميرانند (.)Blave,1964,255


قدرت يک شخص بر روي شخص ديگر در يک رابطه مبادله اي ،در واقع ،کارکرد وارونه اي از وابستگي آن شخص به طرف
ديگر است» .وابستگي و قدرت نابرابر به عدم توازن در روابط منجر ميشود ،اما اين وضعيت با گذشت زمان به سوي يوک
رابطه قدرت -وابستگي متوازن تر حرکت ميکند (.)Emerson,1998,83



آزادي در انتخاب عمل و رفتار ،از انگيزههاي شکلگيري تصميم به مهاجرت است .قوانين و مقررات تسوهيلکننوده روابوط
اجتماعي ،مسئوليت هاي ناشي از وظايف ارجاعشده در چارچوب مديريت هواي سوطو مختلوف و ديگور مکوانيزم هواي
بازدارنده و مشوق ،نقش تعيين کننده اي در تبيين مهاجرت نخبگان علمي دارند (سيدميرزايي.)88:1383 ،



والرشتاين سرمايه داري تاريخي را سيستمي تعريف ميکند که انباشت بيانتهاي سرمايه ،هدف و غايت اقتصادي است و اين
سياست اقتصادي به مبادله فرهنگي بين کشورهاي مرکز و پيرامون ميانجامد (.)Peacock & Hover, 1998, 83



مهاجرت نتيجه تأثير و عمل بازار جهاني روي سرمايه انساني و نيروي فکري است .سرمايه انساني از موقعيوت شوغلي کوم
درآمد يا از مناطق جغرافيايي داراي توانمندي پايين به سمت مشاغل پردرآمد در مناطق جغرافيايي مناسبتر انتقال مييابود.

رويكرد جهانگرا

جرياني که داراي سود دوجانبه براي کشور فرستنده و گيرنده است (فرجادي.)2 :1370 ،


مهاجرت براي جامعه جهاني مفيد است .همچنانکه تجارت آزاد کاال و خدمات ،جهانيشدن ،آزادسازي و خصوصويسوازي
براي توسعه اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي ملل مفيد بودهاند ،مهاجرت نخبگان باعث مي شود نيروي متخصص از نقاطي که
ارزان و فراوان است به نقاطي که کمياب و گران بوده و مي توان از آن استفاده بهتر و کاراتري بعمل آورد ،منتقل شوده و بوه
افزايش توليد جهاني و پيشرفت دانش فني کمک کند (.)Olsen, 2003



با منتفع شدن کشورهاي مقصد از نيروي متخصص مهاجر ،بعد از اندک زماني تکنولوژي به سوي کشورهاي مبدأ مهواجران
سرايت کرده و با تأخير اندکي آن ها را نيز منتفع خواهد کرد .اين ديدگاه متوجه تقاضاي مؤثر اقتصادي (تقاضاي جهاني براي
نيروي انساني) است و جامعه جهاني را به صورت يک کل مورد مالحظه قرار ميدهد.
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بهراد رضوی الهاشم

پيشينه پژوهش
جدول  :2نتايج برخي مطالعات و پژوهشهاي پيشين
با استفاده از دادههاي (1966و  ) 1962که توسط کشور هاي مبدأ و مقصد گوردآوري شوده بوود اثورات ،علوت و
واتانيب ()1972

اقدامات پيش گيرانه را بررسي کرد .وي اعتقاد داشت راه حل مسأله فرار مغزها سرعت بخشيدن به رشد اقتصادي
در کشورهاي مبدأ است (.)Torbat,2008

کاالپ ()1988

وي مدل هاي تئوريکي ساخت تصميم در مهاجرت نظير مدل جاذبه ،مدل سرمايه انسواني ،فرضويه درآمود موورد
انتظار ،شبکه اطالعات و برگشت مهاجران را مورد بررسي قرار داد (.)Croger,2001,5
گونه اي نوع شناختي از مهاجرت انجام داده که بين مهاجرت محافظهکارانه (که مردم براي حفظ سليقههاي زندگي

پترسون ()1992

خودشان حرکت مي کنند) و مهاجرتهاي خالقانه (که افراد بهخاطر تغيير ساليق زندگيشوان حرکوت مويکننود)
تفاوت قائل ميشود (.)Backwell, 1996,20

لين ونگ ()2005

فرار مغزها يا مهاجرت سرمايه انساني ،مهاجرت گسترده از افرادي است که داراي تخصص و دانش صنعتي هستند.
که معموالً بخاطر تضاد ،فقدان فرصتهاي شغلي ،ناپايداريهاي سياسي و خطورات جواني رم مويدهود

( & Lin

.)Vang, 2005,153
گووزارش صووندوق

بر اساس اين گزارش ،ايران رتبه اول را در آمار مهاجرت نخبگان از ميان  91کشور در حال توسعه کسب کورده

بووين المللووي پووول

است .ساالنه حدود  180هزار ايراني تحصيل کرده به اميد زندگي و يافتن موقعيتهاي شغلي بهتر از کشور خارج

()2008

ميشوند (ساالنه  50ميليارد دالر خروج ارز از کشور) .هماکنون بيش از  250هزار مهندس و پزشک ايراني و بيش
از  170هزار ايراني با تحصيالت عاليه در آمريکا زندگي ميکنند و طبق آمار رسومي اداره گذرناموه ،در سوال 88
روزانه  2/3نفر با مدرک دکترا 15 ،نفر با مدرک کارشناسي ارشود ،و  5475نفور بوا مودرک کارشناسوي از کشوور
مهاجرت کرده اند (.)Torbat,2008,281
عواملي چون عدم توجه به ارزش فعاليتهاي علمي ( 92درصد)؛ نبود تسهيالت الزم براي پژوهش ( 88درصد)،
پايين بودن حقوق و دستمزد ( 81درصد) و احساس وجود تبعيض و نابرابري ( 68درصد) عوامل رانشي در

صوووالحي عموووران

مهاجرت نخبگان علمي هستند .بعالوه امكانات مادي و رفاهي بهتر براي زندگي ( 88درصد) ،ارتقاي رشد علمي و

1385

حرفه اي ( 87درصد) ،وجود فرصتهاي شغلي بهتر ( 83درصد) ،آسايش رواني و اجتماعي بهتر براي خود و
خانواده ( 77درصد) ،عالقه به زندگي در يك جامعه بدون احساس تبعيض ( 68درصد) و نهايتا ارتباط بهتر با
نيازهاي جامعه خارجي از عوامل كششي مهاجرت قلمداد شده اند.

مهاجرت نخبگان ،پديده اي جهاني

روش شناسي تحقيق
تحقيق ،به روش توصيفي -تحليلي انجام شده

امروزه مهاجرت نخبگان علمي نه تنهوا کشوورهاي

است .نمونهها براساس آمارهاي ادواري و نتايج هشت

درحال توسعه بلکه دامنگيور جواموع توسوعهيافتوه نيوز

پژوهش انجام شده پيرامون مهاجرت نخبگان علمي در

گرديده است .مهاجرت متخصصان از اروپا بوه آمريکوا

بازه زماني ( 1385تا  )1393جمع آوري و تحليل شده

نيز داراي شتابي معنادار است .در سال هاي اخيور پونج

است .همچنين از گزارشهاي توسعه انساني

تن از برندگان جايزه نوبل از کانادا به آمريکا رفتوهانود.

سازمانهاي بين المللي در تحليل كيفي يافتهها و تحليل

مهواجرت متخصصصوان کانوادايي در رشوتههوايي چووون

ثانويه استفاده شده است.

بيوتکنولوژي و مخابرات در سالهاي اخير شتاب گرفته
است .کشورهاي توسعهيافته کمبوود متخصصصوان را بوا
جوايگزين کوردن مغزهوايي از ديگور کشوورها جبوران
ميکنند .امروزه پديده جهاني شدن ،گسترش دانش و
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طراحی الگوی دوسویه مهاجرت نخبگان علمی...

-

رشد کيفي و پژوهش در دانشگاههای معتبر
دریافت امکانات تحصيلي ،بورسيه ها و رفاه

-

ایجاد تناسب بين رشته تخصصي و بازار کار
استفاده از روش های نوین تدریس و آموزش
مهارت افزایي و دوری از مدرک گرایي

-

توجه به شان و منزلت علم و عالم
بهره گيری از توان علمي متخصصان
برنامه ریزی پرورش استعدادهای درخشان
ظرفيت سازی برای ادامه تحصيل

تحقیق و پژوهش
به روز رسانی
رشد علمی

شکل  :1عوامل کششي نخبگان علمي (پتانسيل دو سويه)
تجووارت ،تکنولوووژي ،صوونعت و گسووترش شووبکه

جذب نيروي کار موفق بوده انود .اموا در مقوام مقايسوه

ارتباطات ،انسانها را به يکديگر مرتبط ساخته است؛ از

کمتر اروپا را انتخاب کرده اند .بهرغم تموام توالشهوا

اينرو هويت انسان مدرن ،برپايه قوميت ،طبقه يا ديون

براي جذب نيروي کار ماهر به اروپا ،تعوداد مهواجران

تعيين نميشود ،بلکه هويت جهاني جايگزين آن شوده

نسبت به آمريکا کمتر اسوت ( .)Straubaar,2000,8در

است .اين ديودگاه بور ايون بواور اسوت کوه در عصور

ايران ،پديده مهاجرت مغزها ،از دهه  1970آغواز شود.

ارتباطوات ،مغزهووا و صوواحبان آنهووا ،ميووراب بشووري و

طي سه دهه گذشته تحقيقواتي در ايون زمينوه صوورت

شهروندان جهاني هستند (کاظمي.)85:1383 ،

گرفته است (ارشاد  .)1380نتايج حاصله بر تاثير عوامل

آمارهاي جهاني حاکي است که  54/3درصد از کل
مهوواجران از کشووورهاي در حووال توسووعه بووه آمريکووا

کششي و رانشي در شوکل گيوري مهواجرت نخبگوان
علمي تاکيد کرده اند (چلبي .)17:1383 ،از يک سو؛

مهاجرت ميکنند .ديگر کشورهاي عضو  OECDنيز در
-

عدم مصونيت های سياسي و علمي جهت اظهار نظرمخالف
حاکميت گروه های سياسي بر دانشگاه ها و مراکز علمي
تفسيرهای متفاوت از قوانين در سيستم حقوقي کشور

-

نبودن شناخت قدر و منزلت نخبگان علمي در جامعه
برخورد نامناسب با تجربيات علمي پژوهشي ارزشمند
فراهم نشدن فرصت مطلوب در ارائه پروژه های مطالعاتي

-

افزایش نرخ بيکاری کشور و مشوق بودن مهاجرت کنندگان
انحصارات دولتي ،نبود نظام جذب نخبگان و شایسته ساالری
پاسخ به انتظارات از خود ،امنيت ،رفاه و آسایش مورد انتظار

عامل سیاسی
عامل اجتماعی
عامل اقتصادی

شکل  :2عوامل رانشي نخبگان علمي (يک سويه)
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نخبگان علموي بودليل کشوش در کشوورهاي پذيرنوده

شاخصهايي براي تقويت ارتباطات در الگوي دوسويه

مهاجرت مي کنند .عوواملي چوون تحقيوق و پوژوهش،

مطر شدهاند .نگاه تعاملي 3به مهاجرت (بهرهگيري از
4

(تسهيل ارتباطات

رشد علمي و به روز کردن اطالعوات علموي در زموره

تجارب دوسويه) ،جمعزدايي

عوامل کششي مهاجرت محسوب مويشووند .از سووي

نخبگان داخل و خارج) ،ظرفيتسازي( 5رقابت افزايي

ديگر؛ عوامل رانشي چون عامول سياسوي ،اقتصوادي و

در قابليتها و توانمنديها) ،تمرکززدايي( 6کنشمتقابل)،

اجتماعي در راندن نخبگان اثرگوذار بووده انود .عوامول

انعطافپذيري( 7ورود بهشهر اطالعات)و ناهمزماني

8

کششي داراي پتانسيل دوسويه است و امکان بازگشوت

(تغييرات فناوري) شاخصهايي هستند که در ايجاد

آثوار مثبوت مهواجرت وجوود دارد و بورعکس عواموول

الگوي دوسويه ارتباطات نخبگان در جوامع مبدأ و

رانشي يک سويه بوده و امکان بازگشت نخبگان را بوه

مقصد کاربرد دارند ( .)Stark,2002هريک از اين

حداقل ميرساند و داراي اثرگذاري منفي است.

شاخصها؛ در ابعاد چهارگانه اقتصادي ( ،)Aاجتماعي
( )Bو فرهنگي ( ،)Cسياسي ( ،)Dمسالهيابي شده اند.

طراحي الگوي دوسويه مهاجرت نخبگان علمي

اين ابعاد از سادهترين تا پيچيده ترين بعد الگوسازي

عليرغم آنکه مهاجرت بدليل عوامل رانشي ،روندي

شده و در هريک از آنها ،مسائل محوري الگوي

يک سويه و بيبازگشت مينمايد ،ليکن بدليل عوامل

مهاجرت قرار دارند .حل اين مسالهها ،نيازمند

کششي ميتواند به الگوي دوسويه تبديل و آثار مثبت

راهبردهاي چندگانه در ابعاد گوناگون است.

آن براي هر دوجامعه نمايان گردد .در اين ميان،
جدول  :3ابعاد چهارگانه الگوي دوسويه مهاجرت نخبگان علمي
ابعاد
A

اقتصادي

B

اجتماعي

C

فرهنگي

D

راهبردها

مسالهها و محورها
 )1جذب سرمايه ايرانيان نخبه و خارج از کشور،

 )1عرضه سهام شرکتهاي بزرگ مانند نفت و گاز

 )2تأمين ساخت الگوي مصرفي ايرانيان مهاجر،

 )2اختيار گرفتن بازار ايرانيان مهاجر و ارائه کيفيت

 )3جذب توريست از ايرانيان مهاجرت کرده

 )3سود اقتصادي و اشتغال زايي رونق کسب و کار

 )1مساله ساز شدن برخي از قوانين و سياست ها

 )1اصال روندها و رويههاي قانوني مانند نظام وظيفه

 )2انديشه بازگشت ،جداسازي از کانونهاي علمي

 )2قدرت مهاجر به محل کار و امکانات او بستگي دارد.

 )3نادرستي تفکر دور شدن از منبع توليد علم

 )3انتقال دانش روز ايرانيان مهاجر نه بازگشت فيزيکي

 )1نيازمندي به اطالعات اقتصادي و علمي روز

 )1تعامل راه رسيدن به اين اطالعات است.

 )2تغيير نگرش دوسويه در بين همه ايرانيان

 )2استحکام پيوندهاي دوستي و مودت بين افراد.

 )3لزوم ايجاد سفير فرهنگي و سياسي از ايران

 )3هويت و شخصيت مستقل ايرانيان مهاجر

 )4ايراني خود را متعلق به ايران ميداند

 )4به خدمت گرفتن توان مادي و معنوي ايراني

 )5مفهوم سازي تخصص ايرانيان در مراکز علمي

 )5لزوم ارتباط ارگانيک معلومات دهنده و گيرنده

 )1تداعي خاطرات بد گذشته در ذهن ايراني

 )1اصال روش برخورد نمايندگيهاي خارج ايرانيان

 )2بستر مناسب جهت مشارکت ايرانيان مهاجر در امور علمي

 )2ارتباط ميان نهادهاي خارج ازکشور با نهادهاي تخصصي داخل

سياسي

و فني و مشاوره با متخصصان
 )3احساس عدم مصونيت در برابر اظهارنظرها.
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طراحی الگوی دوسویه مهاجرت نخبگان علمی...

 در بعد اقتصادي ( :)Aراهبردهايي چون؛ عرضه

تعلق به جامعه و همافزايي دانش و مهارت و به

سهام شرکتهاي بزرگ به نخبگان داخل و مقيم

خدمت گرفتن توان مادي و معنوي در داخل کشور

خارج ،ضمن ايجاد تعامل شبکهاي بين نخبگان،

ميگردد.

شکلگيري بازار خارجي ،کيفيت بخشي و ايجاد

 در بعد سياسي ( :)Dاصال

برخوردهاي

رقابت در توليد ،اشتغال ،رونق کسب و کار و ايجاد

نمايندگيهاي سياسي ايران با نخبگان ،تقويت

سود اقتصادي براي هر دو طرف ،موجب مزاياي

ارتباط ميان نهادهاي غير دولتي ،ارائه مشوقهاي

اقتصادي براي نخبگان و تامين بخشي از بودجه

مشارکتي در تصميمسازيها ،رويکرد فرايندي و

ساالنه براي کشور را بدنبال دارد.

نتايج محور به فعاليتهاست.

 در بعد اجتماعي ( :)Bاحترام به هويت ايراني

به اين ترتيب زماني که الگوي مهاجرت در مراحل

نخبگان؛ اصال روندهاي قانوني و تسهيل سياست

ساده قرار دارد ( .)A/Bامکان تبديل آن به ارتباطات

ها ،اولويت دادن به خروجي فعاليتها ،انتقال دانش

دوسويه و بازگشت نتايج مثبت به کشور وجود دارد.

روز ،جمع زدايي ،تغيير نگرش نسبت به بازگشت

زماني که الگو به سمت ابعاد فرهنگي و سياسي حرکت

فيزيکي نخبگان و تعلق اجتماعي است که احساس

ميکند ( )C/Dنتايج منفي مهاجرت بيشتر آشکار

منزلت اجتماعي و بهرهگيري از تخصص آنها را

ميگردد که عمدتا روندي يک سويه و غير قابل

بدنبال دارد.

بازگشت خواهد بود .هنر حکمراني مطلوب در جذب

 در بعد فرهنگي ( :)Cاستحکام پيوندها ،هويت و

نخبگان بدون تاکيد بر بازگشت فيزيکي آنها ،اين است

شخصيت ايراني ،ارتباط ارگانيگ بين نخبگان،

که الگوي مهاجرت را در مراحل اوليه و ساده نگه دارد

ايجاد رقابت در قابليتها و توانمنديهاي نخبگان

و از تبديل آن به رويکرد سياسي بپرهيزد.

داخل و مقيم خارج ،موجب احساس هويت و

رانش

D

نخبگان علمي

C
B

کشش

A

عوامل چهارگانه

شکل  :3الگوي دوسويه کشش و رانش نخبگان علمي
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براساس الگو ،مهاجرت نخبگان علمي تحت تاثير
چهار عامل اقتصادي ( ،)Aاجتماعي ( ،)Bفرهنگي ()C

کار و اشتغال ،انتقال دانش تجاري کشور و توزيوع
آن در جامعه.

و سياسي ( )Dقرار دارد .هرچه از عامل Aبه سمت

 )4مزاياي اقتصادي :ايجاد سود اقتصادي ،اشتغال زايي

عامل Dحرکت کنيم رانش نخبگان شدت ميگيرد و

و رونوق کسووب و کووار در داخول کشووور ،سوورمايه

کشش کمتر خواهد بود .به عبارت ديگر هرچه از

گذاري نخبگان در شرکت هاي بوزرگ داخلوي (در

عوامل اقتصادي به سمت عوامل سياسي حرکت کنيم

قالب عرضه سوهام) ،کيفيوت بخشوي بوه توليودات

امکان بازگشت نخبگان کمتر است .برعکس هرچه از

ايراني ،کمک به روند رقابوت ،فوروش و بازاريوابي

عامل Dبه سمت عامل Aحرکت کنيم ،کشش بيشتر

توليدات ،در اختيار گورفتن بوازار ايرانيوان مهواجر

شده و امکان بازگشت نخبگان بيشتر خواهد بود .روند

توسط توليدکنندگان داخلي.

مطلوب آن است که مهاجرت نخبگان با عوامل

 )5مزاياي اجتماعي ،فرهنگوي :انتقوال دانوش روز بوه

اقتصادي و حداکثر اجتماعي تبيين شود و عبور آن از

داخل ،احسواس منزلوت اهول علوم ،تبوادل نظور و

سطح فرهنگي به سياسي ،روند انعطاف ناپذيري در

انديشه ،استحکام پيوندهاي دينوي و ملوي ،هويوت

منافع متعارض حکومتها و گروههاي نخبگان را

بخشي به شخصيت ايرانوي ،ارتبواط ارگانيوک بوين

تقويت ميکند که در درازمدت آثار منفي زيادي دارد.

مبدا و مقصد.
 )6مزاياي سياسي :تبديل نخبگان به سفيران فرهنگوي،
ايجاد احسواس مصوونيت در برابور اظهارنظرهواي

پيامدهاي مهاجرت مغزها در ايران
مهمترين پيامدهاي مثبت و منفي مهاجرت نخبگان

ناهمسو ،پاسداري از منافع ملي ،بسترسازي جهوت

علمي در ايران به شر زيرند.

مشارکت نخبگوان مهواجر در اموور فنوي سياسوي،

پيامدهاي مثبت:

مذاکرات و ...

 )1رشد علم :مهاجرت نخبگان علمي موجب ظرفيوت
سازي جهت تحصيل موثر اسوتعدادهاي درخشوان،
بهووره گي وري از توووان علم وي بووه روز متخصصووان
جهاني ،انتقال پيشرفتهاي علمي به کشور و ايجاد
پل هاي تبوادل دانوش ،مهوارت و تکنولووژي ميوان
کشورهاي توسعه يافته و جامعه ايراني خواهد شد.
 )2رشد پژوهش :پوژوهش کواربردي ،ايجواد فرهنوگ
پژوهشوي در دانشووگاهها ،تغييور رويکوورد از مقالووه
محوري به توليد مهوارت در سيسوتم هواي ارتقوا ،
تبديل پژوهش بعنوان پايه و جوهره آمووزش هواي
آکادميک.
 )3به روز رسانيدانش :بهرهگيري از روشهواي نووين
آموووزش و پووژوهش ،مهووارت محوووري و مهووارت

پيامدهاي منفي:
 )1افت ثروت ملي :انتقال سرمايه انساني متخصص به
کشورهاي ديگر ،عقيم ماندن هزينه تعليم و تربيوت
منابع انساني ،انتقال نيروي ماهر و تحصيل كرده بوه
کشورهاي احتماال متخاصم و تهديود کننوده منوافع
ملي.
 )2انتقال معكوس تكنولوژي :صودور سورمايه انسواني
به جوامع پيشرفته ،تداوم بخشيدن به رشد اقتصادي
کشورهاي پيشرفته ،عدم تناسب فايده و هزينوههوا،
اثرات زيانبار بر پيشرفت علمي و تکنولوژي کشور.
 )3افت چرخه توسعه :ورود افراد ناکارآمد بوه صوحنه
سياسوو وي -اجتموووواعي ،ميوو ودانداري عناصوووور

افزايي ،ايجاد تناسب بين تخصص نخبگان و بوازار

40

مجله مديريت فرهنگي /سال نهم /شماره سيام /زمستان 1394

طراحی الگوی دوسویه مهاجرت نخبگان علمی...

غيرمتخصووص ،توقووف در چرخووه توسووعه پاي ودار

مهاجرت نتيجه تأثير و عمل بازار جهاني روي سورمايه

وکاهش اثرگذاري دولت بر توسعه جامعه.

انساني و نيروي فکري است .سرمايه انساني از منواطق

 )4كاهش رشد اقتصادي :رشد فقر ،تهي شودن مراکوز

جغرافيايي داراي توانمنودي پوايين بوه سومت مشواغل

توليد و اقتصواد از سورمايه انسواني مواهر ،تقويوت

پردرآمد در مناطق جغرافيايي مناسبتر انتقال مييابود.

انحصارات دولتي و رشود فسواد اقتصوادي ،ايجواد

در اين ديودگاه وجوود پديوده مهواجرت مغزهوا بوراي

رانتهاي اقتصادي افراد بانفوذ و ...

جامعه جهاني مفيد ارزيابي شده است .طرفوداران ايون

 )5آسيب اجتماعي ،فرهنگي :آسيب ديدن منزلت هوا،

ديدگاه معتقدند همچنانکه تجارت آزاد کاال و خدمات،

فقدان پاسخ گوويي بوه انتظوارات ،از دسوت رفوتن

جهاني شدن ،آزادسوازي ،خصوصوي سوازي ،ليبراليسوم

فرصت هاي پيشرفت ،کاربردي نشدن علوم ،منزوي

اقتصادي و  ...براي توسعه اقتصادي ،سياسي ،فرهنگوي

شدن کشور ،عدم احساس تعلق نخبگان به جامعوه،

و اجتماعي ملل مفيد بودهانود ،مهواجرت نخبگوان نيوز

آسيب پذيري هويت و شخصيت ايراني در خوارج

باعث مي شود نيروي متخصص از نقاط فراوان و ارزان

از کشور ،ناکامي حکومت در تامين انتظارات ملوي

به نقاط کمياب و گران انتقال يابود توا اسوتفاده بهتور و

و اجتماعي.

کاراتري از آن بعمل آيد .ايون امور بوه افوزايش توليود

 )6آسيب سياسي :دامن زدن به ايران هراسوي ،تشوديد

جهاني و پيشرفت دانش فني کمک ميکند .زيرا با منتفع

تبليغووات برعلي وه منووافع سياس وي و مل وي ،خووروج

شدن کشورهاي مقصد از نيروي متخصص مهاجر ،بعد

سرمايههاي ملي و خانوادههاي آنان ،دامون زدن بوه

از اندک زماني تکنولووژي بوه سووي کشوورهاي مبودأ

احساس ناامني براي سفر و سرمايهگذاري در ايران.

مهاجران سرايت کرده و با تأخير انودکي آنهوا را نيوز
منتفع خواهد کرد.

بحث و نتيجه گيري

موضع گيوري هواي رايوج در خصووص مهواجرت

در رويکردهاي نظري ،پديده مهاجرت نخبگان ،در

نخبگان (فرار بدون بازگشوت ،انتقوال مغزهوا و انتقوال

قالب سه الگو مطر شده است .در الگووي اقتصوادي؛

سرمايه يک طرفه) ميتواند با برنامهريوزي مناسوب بوه

مهاجرت تابع قانون عرضه و تقاضوا اسوت و نوه تنهوا

سان جاده اي دو طرفه درآيد .عوامل و انگيزه هايي که

باعوووث رشووود اقتصوووادي دو منطقوووه مهاجرپوووذير و

متخصصان را بويژه در سه دهه اخير به خوارج گسويل

مهاجرفرست محسوب مي گردد ،بلکوه مويتووان آن را

داشته تنها عوامل و انگيزههاي مادي يوا شوغلي نبووده،

وسيله اي براي بهبود وضع کار و اشتغال نيز بوه شومار

بلکه عوامل ديگري نظير عوامول اجتمواعي ،فرهنگوي،

آورد .در الگوي اجتماعي؛ مهاجرت واکنشي اسوت بور

سياسي و ايدئولوژيک است که توجه الزم به آنها نشده

وجود محروميت نسبي در زندگي اجتماعي .اگور فورد

است.

نتواند وسايل حصول به اهداف اقتصوادي بوا ارزش را
در داخل سازمان اجتماعي محقوق سوازد ،تصوميم بوه
مهاجرت خواهد گرفت .فقودان منزلوت ،دموکراسوي و
آزادي انتخوواب در حيووات اجتموواعي از انگيووزههوواي
اجتماعي در شکلگيري تصميم به مهاجرت است.
الگوي جهانيگرا؛ مهاجرت نخبگان را بوه صوورت
جاده اي دو طرفه در نظر گرفتوه اسوت .در ايون الگوو،

پيشنهادها
 حفظ ثبات و آرامش در دانشگاهها و پرهيوز از ورودبه مجادالت سياسي در فضاهاي علمي؛
 تغييور ديودگاه از مودرک گرايووي صورف بووه سوومتتخصص گرايي ،مهارت گرايي و تجربه گرايي؛
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بهراد رضوی الهاشم

 -افووزايش بودجووه پژوهش وي و پووژوهش محوووري در

صالحي عمران ،ابراهيم ( ،)1385بررسي نگرش اعضاي

دانشگاهها و حمايت مالي از دانشمندان جوان؛

هيات علمي به علل مهواجرت نخبگوان ،ناموه علووم

 کاهش کاغذ بازي در نهادهاي علمي و صنعتي کشورو نهادينه سازي نظام مديريت مشارکتي؛
 رسيدگي به وضع زندگي و رفاه دانشمندان جووان وبهينه سازي نظام مديريت علمي دانشگاهها؛
 شايسته ساالري و نخبه گرايوي در انتصواب موديراندانشگاهي و ارتباط نهادينه بين صنعت و دانشگاه؛
 اهميت دادن به نخبگان در هر جا که زندگي ميکنندو استفاده از تخصص و مهوارت و سورمايه علموي
آنان؛

اجتماعي ،ش .28
صالحي اميري ،سيد رضا ( ،)1388مهواجرت نخبگوان،
پژوهشکده تحقيقات استراتژيک.
فرجادي ،غالمعلي ( ،)1370فرار مغزها و اثرات آن در
کشورهاي جهان سوم ،سمينار برنامهريزي و توسعه.
فوالدي ،محمد ( ،)1381بررسي پديده فرار مغزها آثوار
و پيامدهاي آن ،مجله معرفت ،شماره.53
سيد ميرزايي ،سيد محمد ( ،)1383نگاهي به پديده فرار
مغزها ،مجله نامه پژوهش ،شماره .9

 -ايجاد تشکل هاي دانشوجويي و گروههواي تحصويل

شاه آبادي ،ابوالفضل ( ،)1385عوامل مؤثر بر فرارمغزها

کوورده داخوول و خووارج و برگووزاري سوومينارهاي

(مطالعه موردي ايران) ،مجلوه پژوهشونامه بازرگواني،

تخصصي هدفمند؛

شماره .39

 -درگي ر کردن نخبگان داخل و خارج در امور علمي و

شهيدزاده ،حسين ( ،)1370فرار مغزهوا مشوكل بوزرگ

کاربردي و ايجاد پيوند و تعامل ميان انها در توسعه

جهان سوم ،مجله اطالعات سياسي اقتصادي ،شوماره

کشور؛

.8-9

 -ايجاد تناسب بين رشتههاي تحصيلي و بوازار کوار و

گوودرزي ،محسون ،فوويض اربوابي ،اسووماعيل (،)1370

اشتغال کشور به منظور کاهش روند بيکواري فوار

دشواريهاي جذب و حفظ نيروي انساني متخصص،

التحصيالن؛

مجله اطالعات سياسي اقتصادي ،شماره .11-12
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