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 چكيده
تترین   جامعه مهاجرین ایرانی در خارج از کشور از نظر میزان تحصیالت، یکی از باکیفیت  

دور از وطن را تشتکی  داد  اتت ب باتیارز از ایتن ا،تراد،  ته از مهتاجرت بته          جوامع

 ردازندب بازگش  این ا،راد به ایران از طریت    کشورهاز  یشر،ته به تحصیالت تکمیلی می

 دبکرباال بردن ترمایه اناانی کشور، را  توتعه را هموارتر خواهد 

س نخبگتان دانشتگاهی اتت ب    نگرانته مهتاجرت معکتو    هدف  ژوهش حاضر، تحلی  آیند 

ز بازگش  ا،راد  ه از اخت  متدر     مهاجرت معکوس نخبگان دانشگاهی ناظر به  دید 

ها و با اتتفاد   از عل  ب در این  ژوهش با روش تحلی  الیهات  دکترز در خارج از کشور

و  بینتی  هتا، گفتمان/جهتان   تاختاریا،ته به بررتی اتتعار /اتطور  ز نیمه از ابزار مصاحبه

عل  کالن اجتماعی مهاجرت معکوس نخبگان دانشگاهی در ذهن اعضتاز هیتت  علمتی    

هاز واباته به وزارت علوم، تحقیقات و ،ناورز کته در ختارج از کشتور تحصتی       دانشگا 

  ردازیمب  اند؛ می کرد 

هتا در مقایاته بتا تتایر      با توجه به حقوق دریا،تی  ایین اعضاز هیتت  علمتی دانشتگا    

هتا، دوگتانگی بتین زنتدگی خصو تی و زنتدگی        م امکان جت   در دانشتگا   کشورها، عد

شتفا،ی ،   اجتماعی ا،راد در ایران، نگرانی ناتب  بته آینتد  ،رزنتدان،  یییتدگی و عتدم      

ها و عدم امکتان   نا ایدارز اقتصادز و تیاتی کشور، بوروکراتی ،رایند ج   در دانشگا 
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نخبگان دانشتگاهی بته کشتور، در     ،عالی  در بخش  نع  کشور، روند مهاجرت معکوس

 انداز روشنی برخوردار نیا ب  شوندگان از چشم ذهن مصاحبه

شوندگان بتر عتواملی    هاز بدی ، مصاحبه همینین در تالش براز به تصویر کشیدن آیند 

ر،ته در عوام  اجتماعی،  مانند رون  اقتصادز، امنی  تیاتی، برگرداندن اعتماد از دت 

هتاز   تیاتی، تعام  با تایر کشورها،   یرش و تازگارز با واقعیت   ،رهنگی، اقتصادز و

روزرتانی شترای  اتتتخدام و    جدید جامعه، بهبود و تقوی  ارتباط دانشگا  و  نع  و به

 کارگیرز اعضاز هیت  علمی تاکید داشتندب  به

 ژوهی، تحلیت    مهاجرت، مهاجرت معکوس، نخبگان دانشگاهی، آیند  های کليدی: واژه

 ها از عل  هیال

 



 

 

 مقدمه

میلیون نفرر یعنری    232دهند.  ل میکیهفتم جمعیت جهان را تش مهاجران تقریبا یک
میلیون نفر مهاجران داخلی هستند. سهم مهراجران   740المللی و  مهاجران بین %2/3

المللی از کل جمعیت در کشورها متفاوت است: این سهم در برخی کشورهای  بین
درصرررد اسرررتم از جملررر   50فررراربی بررری  از % شرررورای همکررراری خلررری 

(. همچنین در 55( و بحرین )%60(ی کویت )%74(ی قطر )%84عربی )% متحده امارات
( 28کشورهایی ک  ب  صورت سنتیی مقصد مهاجران هستندم برای مثالی اسرترالیا )% 

(. این سهمی در کشورهای مقصد اصلی اروپای از جمل  اسپانیای آلمانی 21و کانادا )%
اسررت  16امررا در سررو د % 12تررا % 10انگلسررتانی فرانسرر  و ایتالیررا معمررو  بررین  

(International Organization for Migration: 2014: 1.) 
ماننرد دانشریویان    -سال گذشت ی شمار مهاجران با مهرارت برا     10در طول 

اتی کارآفرینران  نی پزشکانی متخصصان فناوری اطالعاتحصیالت تکمیلیی متخصص
ت. همچنانکر  سرطوآ آمروز  و    طورمداوم رشد کررده اسر   ب  -گذاران  یا سرمای 
ها افزای  یافت  است و رقابت جهانی بررای سررمای  انسرانی تشردید شرده       مهارت

کرده برین   توج  افراد بااستعداد و تحصیل است. شواهد اخیر همچنین مهاجرت قابل
 (. United Nations: 2013a: 10-11)دهد  یافت  را نشان می کشورهای توسع 

 (1)1«مهراجرت نخبگران  »راد با مهارت با ی ب  عنروان  گاهی اوقاتی مهاجرت اف
آور اسرت.   کننرده زیران   شود ک  برای توسع  اقتصادی کشرورهای ارسرال   تقبیح می

                                                                                                                                 

1. Brain drain 
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شرود و   اسرتقبال مری   2«گررد  نخبگران  »یا  1«روی  نخبگان»عنوان  گاهی از آن ب 
د تر باتوجر  بر  وجروه ارسرالی برا یی کر  تولیر        ی خنثی عنوان یک پدیده گاهی ب 

 (.ICMPD, 2005: 3)شود  کندی ب  آن نگریست  می می
ی بازگشت افراد برا تحصریالت عرالی از     مهاجرت معکوب نخبگانی ب  پدیده

توسرع  خرود اشراره دارد. یرک      ی خارجی ب  کشور درحرال  یافت  کشورهای توسع 
مورد عمرده از مهراجرت معکروب نخبگرانی بازگشرت بر  خانر  دانشریویانی از         

 ,Dai)اند  یافت  تحصیل کرده توسع  است ک  در کشورهای توسع  کشورهای درحال

Liu and Xie: 2015: 443.) 
گذاری مستقیمی مهاجران بازگشرت  نیرز در هنگرام بازگشرتی      عالوه بر سرمای 

( 2000) 3گردانند. مطالعات برارت و ا  کانرل   سرمای  انسانی حیاتی را با خود باز می
هایی را در خرار  از   ها و شایستگی گشتیی مهارتمهاجران باز»نشان داده است ک  

جنیترزر  «. دهنرد  هدی  می أکشور گردآوری کرده و در هنگام بازگشت ب  کشور مبد
مهرراجرت و سررپز بازگشررت برررای  »انررد کرر   ( نتییرر  گرفترر 2003) 4و تیموکررو

توانرد یرک راهبررد برالقوه بررای       وکار کوچکی می خوداشتغالی و اییاد یک کسب
صورت موقت بر  کشرور    (. مهاجرانی ک  ب 2243: 2013)سامتی « شدکاه  فقر با
شروند.  ول و   گردندی موجب اییاد جریان سرمای  انسانی ب  داخل مری  خود بازمی

دهنرد از اصرطالآ    کنند ک  برخی از محققان تررجیح مری   ( اشاره می2001) 5فیندلی
بررای مثرالی   برای توصیف این بازگشت موقرت اسرتفاده کننرد.     6«گرد  نخبگان»

مهاجرت »توجهی وجود دارد ک   شواهد قابل»نویسد:  گون  می ( این2005سکسین )
ترر و   توسع  مانند هند و چین ب  یرک رونرد پیچیرده    از کشورهای درحال« نخبگان
تبدیل شده ک  موجب اتصال دره سیلیکون کالیفرنیا ب  « گرد  نخبگان»ی  دوطرف 
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( 2004) 1عالوه برر ایرنی مرارتین   «. شده استمراکز منتخب شهری در هند و چین 
متحده و کشورهای آسیایی شاهد عصر جدیدی باشند  مشاهده کرد ک  شاید ایا ت

 (.Samet, 2013: 2243)شود  شناخت  می« گرد  نخبگان»ک  ب  عنوان 
انرد کر     میلیون نفری ایران را ترک کرده 2حدود  1375-1360های  در بین سال

: 1383رادی  انرد )قرانعی   کردگان بروده  ان نخبگان علمی و تحصیلدرصد آن 70تقریبا 
 2011سال ایرانی را ک  در سال منتهی بر    15تعداد مهاجران با ی  1(. جدول 170

 دهد:   اندی نشان می وارد کشورهای عضو سازمان همکاری و توسع  اقتصادی شده

-2010ری و توسعه اقتصادی در سال سال به کشورهای عضو سازمان همکا 15مهاجران باالی  .1جدول 

2011 (United Nations: 2013b: 6.) 

جمعیت مهاجران  کشور
 )هزار نفر(

جمعیت مهاجران با تحصیالت 
 عالی )هزار نفر(

نرخ رشد مهاجرت 
 )درصد(

نرخ رشد مهاجران با تحصیالت 
 عالی )درصد(

 4 5/1 424 845 ایران

کننده ویرزای موقرت بررای اخرذ مردرک       کشور یا اقتصاد برتر دریافت 10در میان 
توجهی در میزان تمایل بررای   تفاوت قابل 2015تا  2005های  دکتری در طول سال

ها پرز   درصد ایرانی 92التحصیلی وجود دارد.  ماندن در کشور آمریکا پز از فارغ
متحده دارند ک  در بین کشرورهای   ای برای ماندن در ایا ت برنام  یالتحصیلی از فارغ

 (.National Science Foundation, 2017: 10)شود  با ترین درصد محسوب می

کررده از ایرران و    مسال  پژوه  حاضری سطح با ی مهراجرت افرراد تحصریل   
 ءهرا جرز   ای علرت  بررسی امکان بازگشت این افراد ب  کشرور اسرت. تحلیرل  یر     

ین رو  بر   پژوهی شکل گرفت  است. ا های پژوهشی است ک  در بستر آینده رو 
پرردازد   گیری آنها شده استی می ها در ساختاری ک  سبب شکل مطالع  عمیق پدیده

 کند. های بدیل کمک می و سپز با ساختارشکنی از وضع موجودی ب  ترسیم آینده
هرای مشرهودی علرل کرالن اجتمراعیی       در پژوه  حاضر نیز ابتدا ب  بررسی  یر  

کننرده از وضرع موجرود مهراجرت      پشرتیبانی  هرای  بینی و استعاره/اسطوره گفتمان/جهان
پردازیمم سپز تال  خرواهیم کرد برا سراختارزدایی و      معکوب نخبگان دانشگاهی می

 های بدیل اییاد کنیم. های مختلفی فضا را برای اییاد آینده ساختاردهی میدد ب   ی 
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 . ادبيات پژوهش١

در حال گذراندن میلیون دانشیو در خار  از کشورشان  5بی  از  یدر حال حاضر
افرزای    نفر میلیون 7ب   2020تا سال  شود برآورد می هستندی ک  1تحصیالت عالی

های این دانشیویان  (. در رقابت جهانی برای استعدادی مهارت2015ی OECDد )نیاب
عنروان یرک عامرل محررک کلیردی       ای ب  طور فزاینده المللی با تحصیالت با  ب  بین

 م بیلسرن 2013ی 2هازن و لبرتزآاست ) صادی شناخت  شدهبرای نوآوری و رونق اقت

( بر  همرین   2014و همکرارانی   5م ماژه2013 ی4پیاچتینی و م گا ول 2015ی 3فایست و
ک  در  هستندها و تیارب دانشیویانی  دلیلی بسیاری از محققان در پی درک انگیزه

 مهراجرت در کنند و همچنین پیامردهای ناشری از ایرن     خار  از کشور تحصیل می
 و )بر  عنروان مثرالی برا ز    المللری   ورد مهاجرت/زای  مغزها ب  صورت ملی/بینم

م فینردلی و همکرارانی   2011ی  8یم فینردل 2007و همکارانی  7چم بارو2004ی 6ویلیامز
ی 12م پنر  2014ی 11م ون مرول و تیمررمن  2009ی 10فارر -م لیو2015ی 9م هولتون2012
مشرخ  شرده    ای فزایندها این حالی ب  طور (. ب2015و همکارانی  13م تیندال2016

گیرند بررای ادامر     ک  چگون  و چرا دانشیویان تصمیم می ک  عالوه بر بررسی این
گردنرد. دانشریویان    ی نیاز ب  بررسی این است ک  آیرا آنهرا براز مری    بروندتحصیل 

خود  ک  بسیاری از آنها اقامت آموزشیتا آنیا ای هستند  مهاجران بالقوه یالمللی بین

                                                                                                                                 

1. tertiary education 

2. Alberts and Hazen 
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 (.Wu and Wilkes, 2017: 123) گیرند. را موقتی در نظر می

و اغلرب از  ای در حرکرت بروده    فزاینرده  صرورت  دانشمندان و مهندسران بر   
ی دیگرر در کشرور   پرارجاعی کنند. تقریبا نیمی از فیزیکدانان مرزهای ملی عبور می

 سروم  بری  از یرک   .(2009 یو دیگرران  1)هرانتر کننرد   اندی کرار نمری   شدهمتولد ک  
متحده در خار  از  م و مهندسی ایا توعل دارندگان مدرک دکتری شاغل در بخ 

درصرد از دارنردگان    60( و نزدیک ب  2007اند )بنیاد ملی علومی  شدهمتولد  آمریکا
 متحرردهی ویررزای موقررت دارنررد هررای ایررا ت درجرر  دکترررای مهندسرری از دانشررگاه

(Gaulé, 2014: 461.) 
(ی جردا از اصرطالآ مورداسرتفاده بررای توصریف      2003) 2مایر براساب گفت 

موجب کمبرود منرابع انسرانی     یپدیده مهاجرت نخبگانی عدم تقارن گرد  نخبگان
( مطالعراتی  2004) 3شود.  ولی فیندلی و اسرتوارت  توسع  می در کشورهای درحال

کشرورهای  دیده  درصد جمعیت آموز  50تا  30دهد  را مطرآ کردند ک  نشان می
کننرد   یافت  زنردگی مری   توسع  در زمین  علوم و فناوری در کشورهای توسع  درحال

(Samet, 2013: 2235.) 
ی 5محدود است )ماسرنیگا و وینترر   4تحصیالت تکمیلیمهاجرت  ادبیاتتنها  ن 
 سرازی  فهروم م(ی بلک  ایرن تصرویر بازگشرت برا     2014م ون مول و تیمرمنی 2013

 (.Wu and Wilkes, 2017: 123). استپیچیده مهاجرت و علل آن بسیار 
 یتهی  شده اسرت ( 2010) 6اجتماعی ک  توسط فینتامین های  از داده یشواهد
های آمریکرای ررر     دانشگاهخارجی التحصیالن  درصد از فارغ 40دهد ک   نشان می
و  7. نترای  حاصرل از مطالعرات فرانزونری    انرد  کررده کشرور را تررک   این پن  سال 
ب  بازگشت  مورد بررسیدهد ک  اکثر دانشمندان مهاجر  ( نشان می2012) همکاران

                                                                                                                                 

1. Hunter 

2. Meyer 

3 Lowell, Findlay and Stewart 

4. post-graduate 

5. Mosneaga and Winther 

6. Finn 

7. Franzoni 



 1399تابستان  ♦ وپنجشماره نود ♦م نهو سال بیست ♦      116

 .کنند ب  کشورشان فکر می
عنروان نتییر     تواند ب  ن میادانشمندان و مهندس یتصمیمات مهاجرت بازگشت

بر  موجرب آن   کر    فهمیرده شرود   یدر طول چرخ  حیات سودمندیحداکثرسازی 
را ویرژه سررمای  انسرانی     ی  مالی و ب سرماقبل از بازگشت ب  کشور خودی مهاجران 
ای کرار در کشرور    مهراجران مزایرای حرفر     اسابی براینکنند.  میانباشت  در مقصد 

مزایرای  . کنند مقصد را در مقایس  با مزایای روانی زندگی در کشور خود متعادل می
فررو  و   دوستان و بستگانی دسترسی ب  کا های غیرقابل با میاورتروانی شامل 

 هرای فرهنگری خراس اسرت     ای است ک  دارای ارز  یحات زندگی در جامع ترج
(Gaulé, 2014: 461.) 

کررده در توسرع     بدیل نیروی انسانی متخص  و تحصریل  با توج  ب  نق  بی
توسع  مانند ایرانی بررسی و تحلیل  خصوس در مورد کشورهای درحال کشورها ب 

عنوان بخ  مهمری از   دانشگاهی ب عوامل موثر بر روند مهاجرت معکوب نخبگان 
گرذاری در جهرت تقویرت ایرن رونردی تراثیر        های انسانی کشور و سیاسرت  سرمای 

 ای  سرعت توسع  کشور خواهد داشت.بسزایی در افز
یافت  و صرریح در   ای پژوهشی و تازه است ک  تفکری نظام پژوهیی حوزه آینده
ی مفروضات  حال رشدی برپای  ی پژوهشی در های بدیل دارد. این حوزه مورد آینده

ای را ب  کار  های ویژه ها و نظری  های رو  و دورنماهایی ویژه استوار است و ارز 
هرای   های ابهام از آیندهی آشنا ساختن بی  از پی  ما با گزین  بندد. برداشتن پرده می

 ی پژوهشری  محتمل آتی و افزای  میزان استیالی انسان بر آیندهی اهدا  این حوزه
 (.39-38: 1392آیند )بِلی  ب  شمار می

عنروان   ها در آغاز تغییری بررسی تحلیلی وضع موجرود بر    یکی از نخستین گام
نیازی برای شروع تغییر و حرکت بر    عنوان پی  نقط  شروع تغییر است. این گام ب 

 شود. سمت آینده محسوب می
های سرطحی و عمقریی    ها با ارای  تحلیلی یکپارچ  در  ی  ای علت تحلیل  ی 

کنرد. برا    هرا را فرراهم مری    اجازه ساختارزدایی و ساختاردهی میردد بر  ایرن  یر     
تررر یعنرری  یرر  استعاره/اسررطوره و    هررای عمیررق  سرراختاردهی میرردد برر   یرر   
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 شود.     های بدیل اییاد می فضا برای اییاد آینده یبینی گفتمان/جهان

 . مروری بر پيشينه پژوهش2

داشرت   مالحظر  ای   رشد قابل تحصیالت تکمیلیمطالع  مهاجرت  یطی ده  گذشت 
م 2006ی 1م براب 2014نرونزی   و رتورآم 2005هازنی  و لبرتزآعنوان مثالی  )ب  است

م 2016لینز و همکارانی ام ک 2015ی 3ریمسژیک و م باسفورد2016ی 2وان  و بییوارد
م موسنیگا و وینترری  2011و همکارانی  5م موسومبا2009و همکارانی  4م لو2015کیم 
(. بعضری از ایرن تحقیقراتی    2016ی 7هوگرو  و م تان2013و همکارانی  6سی م 2013

متحرده   ایرا ت  بررای مثرال   انرد.  را مدنظر قررار داده  کننده کشورهای اصلی دریافت
(ی کانرادا )آرترور و نروونزی    2011م موسومبا و همکرارانی  2006ی ززن و آلبرتا)ه

و  دواری(ی هلند )بی2013مکارانی هو  سی م 2004ویلییامزی  و (ی بریتانیا )با ز2014
 یکژی(ی نروژ )باسرفورد و ریمسر  2013(ی دانمارک )موسنیگا و وینتری 2016وان ی 
ی 2010ی سررون( و نیوزیلنررد )2016و هوگرروی  تررانم 2006(ی اسررترالیا )بررابی 2015
ن هررای خاصرری از دانشرریویا (. همچنررین توجرر  بیشررتری برر  گررروه2014ی 2012
شده استی شامل دانشیویان خار   المللی از جمل  دانشیویان خار  از کشور بین

بریتانیرا   خرار  از کشرور  (ی دانشریویان  2015چین )وانر  و همکرارانی    از کشور
(. از نظررر 2006( و دانشرریویان خررار  از کشررور هنررد )بررابی  2009ی 8)هرراروی

ژیکی سر ریم و )باسرفورد  های کیفی های محققان از مصاحب  های تحقیق و داده رو 
 و م هازن2005هازنی  و لبرتزآهای متمرکز ) گروهدر (ی بحث 2013ی 9م گدی2015

اسرتفاده  ( 2015م کریمی   2016و وانر ی   دواریر (ی تحلیل آمراری )بی 2006لبرتزی آ
                                                                                                                                 

1. Baas 

2. Bijwaard and Wang 

3. Basford and Riemsdijk 

4. Lu 

5. Musumba 

6. Sage 

7. Tan and Hugo 

8. Harvey 

9. Geddie 
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هم ترکیب  های ترکیبی ک  رویکردهای کیفی و کمی را با و همچنین رو اند  کرده
1مول وانکنند ) می

 ,Wu and Wilkes) (2015م وان  و همکرارانی  2014تیمرمنی  و 

2017: 124.) 

(ی HSMPهایی مانند برنام  مهاجران با مهارت با ی بریتانیا ) ک  برنام  در حالی
ی  ای استرالیا کر  مهراجران را برا سررمای      گذاران برای کانادا یا سیستم نقط  سرمای 

کنند و در ادبیات مهراجرتی توجر     میبندی  ارزشمند اقتصادی و فرهنگیی اولویت
هرای کشرور فرسرتنده کر  بررای       چشمگیری را ب  خود جلب کرده استم سیاست

بازگشت مهاجران با مهارت با ی خودشان ب  خانر  طراحری شرده باشرندی کمترر      
 (.Cohen, 2013: 1)موردبحث قرار گرفت  است 

یرا  « مهاجرت نخبگران »ی «مهاجرت مغزها»مطالعاتی  در بررسی متون و سوابق
هایی در کشور یافرت   یکسان اشاره دارندم پژوه  ی پدیده ک  ب  یک« فرار مغزها»

درخصروس مهراجرت   انرد. امرا    نشان داده شده 2ها در جدول  شد ک  برخی از آن
 امرور  در مقرام  معکوب نخبگان ب  کشوری تنها آمار موجودی مربوط ب  مصاحب  قا م

 از نفرر  907 جمهرور مبنری برر بازگشرت     یزیر ر نراوری ف و علمی معاون الملل بین
 نفرر  106 تعرداد  ب  گفت  وی از ایرن  است. کشور ب  غیرمقیم متخصصان و محققان

انرد )پایگراه    کررده  تحصریل  اسرتنفورد  و هاروارد جمل  از دنیا برتر دانشگاه 20 در
 .(15/11/1396رسانی بنیاد ملی نخبگانی  اطالع

 مرتبط با مهاجرت نخبگان در کشورهای  برخی از پژوهش .2جدول 

 عنوان پژوهش پژوهشگر ردیف
 آمریکا های دانشگاه به ایرانی نخبگان مهاجرت اجتماعی عل  (1394جوادزاده) 1
 ایران جامعه بر تأکید با نخبگان مهاجرت به علم شناسی جامعه تلفیقی رهیافت (1394منش) توک  و عرفان 2

 (1394فالحی ) 3
ها با میزان مهاجرت  تعلق خانوادگی، هویت ملی و پایبندی به ارزشبررسی رابطه 

 آموزان المپیادی به خارج از کشور دانش
 فراتحلی  کیفی مقاالت ناظر بر مسئله فرار مغزها در ایران (1393توک  و عرفان منش) 4

5 
رنانی، شیرازی، و صادقی 

 (1393عمروآبادی)
 ایران با استفاده از مدل پان  پویا بررسی عوام  موثر بر جریان مهاجرت از

 (1393نژاد ) میرترابی و خاوری 6
ی  المل  )با تاکید بر دهه عل  مهاجرت نخبگان از ایران از منظر اقتصاد سیاسی بین

1380) 

7 
ها، جمالی مهموئی و  صحبتی

 (1392منصوریان )
 های آمریکا سنجی مهاجرت نخبگان ایرانی به دانشگاه ی علم مطالعه

                                                                                                                                 

1. Van Mol 
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8 
زاده، طالیی و جوانک  حکیم

(1392) 
تاثیر عوام  آموزشی، اجتماعی و فرهنگی بر تمای  به مهاجرت از کشور در دانشجویان 

 دانشگاه تهران

9 
راهشخو، رفیعیان و امینی 

(1391) 
 خارج از به ایرانی دانشجویان مهاجرت بر فرهنگی و اجتماعی عوام  نقش بررسی

 مجارستان( کشور پچ شهر پته، پزشکی علوم موردی: دانشگاه کشور )نمونه

10 
آبادی و پورمتقی آلمانی  شاه

(1390) 
 (1385-1345وری ک  عوام  اقتصاد ایران) نقش مهاجرت مغزها بر بهره

11 
دل اربطانی  پور و روشن قلی

(1389) 
 های جمعی در تشدید روند مهاجرت نخبگان مدیریت استعدادها: کژ کارکردهای رسانه

 (1388مقدس و شرفی) 12
 30-18المللی جوانان  های بین ی گرایش به مهاجرت بررسی عوام  برانگیزاننده
 ی شهرهای شیراز و ارسنجان ساله

 (1387فالحی و منوریان) 13
های انسانی( و ارائه راهبردهای مناسب برای  بررسی عوام  مهاجرت نخبگان)سرمایه

 پیشگیری از این پدیده

14 
نژاد  فتاحی و پیرانپور،  قلی

(1386) 
 تاثیر عدالت اجتماعی بر مهاجرت نخبگان

 (1386محسنی تبریزی و عدل ) 15
های  شناختی اجتماعی موثر بر تمای  اعضای هیئت علمی دانشگاه بررسی عوام  روان

 شهر تهران به مهاجرت به خارج از کشور
 ی جذب نخبگان و پیشگیری از مهاجرت آنان زمینهفراتحلی  مطالعات انجام شده در  (1386ذاکر صالحی) 16
 المللی: پژوهشی در میان نخبگان جوان های بین جوانان، جهانی شدن و مهاجرت (1385ذکائی) 17

 (1385صالحی عمران ) 18
بررسی نگرش اعضای هیئت علمی نسبت به عل  مهاجرت نخبگان به خارج از 

 کشور)مورد مطالعه: دانشگاه مازندران(
 کشور از خارج دانشجویان به مهاجرت بر گرایش مؤثر عوام  (1384زاده ) سراج و جواهری 19
 مهاجرت نخبگان درکاهش ها دانشگاه نقش (1384صادقی و افقی ) 20
 ها مهاجرت ژن (1383گ  ) زلفی 21
 آموختگان و مهاجرت نخبگان توسعه نامتوازن آموزش عالی: بیکاری دانش (1383راد ) قانعی 22

 (1381ابراهیمی) 23
برق و کامپیوتر به  های رشته دانشجویان تمای  به مؤثر اقتصادی عوام  بررسی

 مهاجرت

یرا در ارتبراط برا مهراجرت افرراد      طالعراتی کر  تراکنون در داخرل کشرور      تمامی م
کرده از ایران انیام شده استی ب  بررسی پدیده مهاجرت نخبگان از کشوری  تحصیل

هرایی جهرت کراه  آن     و ارای  راهکارهای راهبردهرا و سیاسرت  عوامل موثر بر آن 
اند و مطالع  جرامعی درخصروس مهراجرت معکروب نخبگران بر  ایرران         پرداخت 

 صورت نگرفت  است.
کررده   البت  در سایر کشورها مطالعاتی درزمین  مهاجرت معکوب افراد تحصیل

یام شده ک  در ادام  اندی ان و بازگشت این افراد ب  کشوری ک  از آن مهاجرت کرده
 شود: هایی از نتای  این مطالعات اشاره می ب  نمون 

متحردهی   چینی ب  ایرا ت  ( در کتاب مهاجرت نخبگان1995ژی  و چانگووی )
ثبراتی   عنروان عامرل کشر  و بری     بر  را متحده  های اقتصادی بهتر در ایا ت فرصت

م بازگشرت گسرترده   عنوان عامل فشار تشخی  دادند ک  عرد  سیاسی در چین را ب 
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( هرر  1995ترتیبی براتسبرگ ) همین کند. ب  دانشیویان خار  از چین را تشریح می
المللی ب  ماندن در  دو عامل اقتصادی و سیاسی را در توضیح تمایل دانشیویان بین

ی مهرم  أکشرور مبرد   69متحده در تیزی  و تحلیل دانشیویان بین المللری از   ایا ت
 (.124: 2017 )وو و ویلکزیداند  می

( بر این براور اسرت کر  کشرورهای جنروبی بر        2244-2243: 2013) سامت
بازگشت مهاجران برای آوردن فناوری جهت تحریک رشد اقتصرادی نیراز دارنرد.    

جنوبی نیاز داشت  باشند تا مهراجران بر  کشرور خرود      أبنابراینی اگر کشورهای مبد
انتقال دهندی باید یرک محریط    أدکشور مببازگردند و فناوری را از کشور مقصد ب  

هایی را برای افرادی فراهم  علمیی فناوری و تیاری باکفایت اییاد کنند ک  فرصت
 بخشند. های خود را در خار  از کشور بهبود می ها و مهارت کند ک  صالحیت

( ازطریق بررسری تیربیرات فرردی مهراجران بازگشرتی و      462: 2014گا ول )
حتمال بازگشت زنان کمترر  ( ا1بازگشتی دریافت ک : )سازی تصمیم مهاجرت  مدل

سالگی ب  شردت   50( اثرات قوی چرخ  عمر با احتمال بازگشت پز از 2استی )
ن بر  شررایط در حرال تغییرر در کشورشران پاسر        ا( مهراجر 3یابرد و )  کاه  می

 .  دهند می

ی متوجر   لر المل دانشریوی برین   232مصاحب  با  در (130: 2017وو و ویکلز)
د ک  ادراک دانشیویان از مفهوم خان  ب  طور معناداری بر قصد مهاجرتی آنان شدن

با تصمیم ماندن « جایی ک  ا ن هستم»عنوان  در آینده تاثیرگذار است. درک خان  ب 
جایی کر  مرن اهرل    »عنوان  در کشور خارجی پز از اتمام تحصیل و درک خان  ب 

مرتبط اسرت. همچنرین درک   حصیل با تصمیم بازگشت پز از اتمام ت« آنیا هستم
گیرری   ب  باز بودن موضوع تصرمیم « هیچ جا»و « هایی چندگان  مکان»عنوان  خان  ب 

 برای ماندنی بازگشت یا مهاجرت ب  کشور سوم مرتبط است.

 . روش پژوهش٣

 . هدف پژوهش١-٣

ی مهراجرت معکروب نخبگران دانشرگاهی      نگرانر   هد  این مطالع ی تحلیل آینرده 
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های این پدیرده اسرت. ایرن مهرم برا اسرتفاده از ابرزار         ای علت تحلیل  ی براساب 
کررده در خرار  از کشرور     ساختاریافت  با اعضای هیئت علمی تحصیل مصاحب  نیم 

 شود. انیام می

 . معرفی روش2-٣

هرا پیشرنهاد شرده     عنوان یک رو  جدید مطالعات آینرده  ب  1ها ای علت تحلیل  ی 
شرونده   بینی آیندهی بلک  در اییاد فضاهای دگرگون در پی است. سودمندی آنی ن  

های شرامل چهرار  یر  اسرت:      ای علت های بدیل است. تحلیل  ی  برای خلق آینده
. چرال ِ انیرام   5و اسطوره/اسرتعاره  4بینری  ی گفتمان/جهران 3ی علرل اجتمراعی  2لیتانی

نرابراین شرامل   های تحلیل است و ب پژوه ی حرکت رو ب  با  و پایین در این  ی 
 (.Inayatullah, 1998: 815)های مختلف شناخت است  شیوه

ترروان برر  عنرروان تالشرری برررای اسررتفاده از   هررا را مرری ای علررت تحلیررل  یرر 
گونر  کر     آن -شرناختی  عنوان یرک چرارچوب معرفرت    ب  فقط پساساختارگراییی ن 

  تحقیرقی  عنوان یرک رو  بلک  ب  -توسط متفکرانی مانند میشل فوکو توسع  یافت 
عنوان راهی برای هردایت تحقیرق درخصروس ماهیرت گذشرت ی حرال و آینرده         ب 

 (.816: 1998دانست )عنایت ال ی 
پژوهی را ب  س  بعد همپوشان پژوهشری تقسریم کررده     سهیل عنایت ال ی آینده

است: تیربیی تفسیری و انتقادی. هر بعدی درخصوس ماهیت واقعیتی حقیقرتی  
های مختلفی دارد. تررجیح ویی اسرتفاده    نق  سوژهی فرض جهانی آینده و در مورد

شران مطالعر  کند)پیشرگویان ( برا      هرا را در زمینر    از هر س  رویکرد استم کر  داده 
هرا را در سراختارهای    دهیم)تفسیری( و سپز آن ها نسبت می ک  ما ب  آن ای معانی

دهیم)انتقرادی(.  تاریخی مختلف قدرت/دان ی سن ی جنسیتی طبق  و معرفت قرار 
پژوهی انتقادی جرای گرفتر  اسرت     ی آینده خوبی در حوزه ها ب  ای علت تحلیل  ی 

                                                                                                                                 

1. Causal layered analysis 
2. Litany 

3. Social causes 

4. Discourse/worldview 

5. Myth/metaphor 
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(Inayatullah, 1998: 816.) 
پایگراه قردرت    -چرال  کشریدن واقعیرت کنرونی    ها با ب   ای علت تحلیل  ی 

اجرازه   1هرای بردیل معتبرر    ب  ساخت آینده -مرجع آنو چارچوب  شناختی معرفت
شرودی  سرناریوها   گیرر در فردیحتی اگر  یدر غیر این صورتکند.  میداده و کمک 

ادام  سناریوها صرفا های  ها/ استعاره و اسطوره های مرکزی بینی بدون چال  با جهان
قصرد بر  چرال  کشریدن و      CLAزمان حال با ب  کار برردن زبران آینرده هسرتند.     

 (.  Inayatullaha, Izgarjanc, Kuusib and Minkkinenb, 2016: 111) بازسازی دارد
اسررتم رونرردهای کمرریی « لیتررانی» اول هررای سررطح ای علررت در تحلیررل  یرر 
آمیزی اغلب مورداسرتفاده بررای اهردا  سیاسری)برای مثرال       مشکالتی اغلب اغراق

ای مسایل شود. رویداده های خبری ارای  می ازدیاد جمعیت( ک  معمو  توسط رسان 
رسرند. نتییر  اغلربی احسراب      و روندها متصل نیسرتند و ناپیوسرت  بر  نظرر مری     

توان کاری انیام داد!( یا عمرل   تفاوتی)نمی توانم بکنم؟( یا بی درماندگی)چ  کار می
کراری درخصروس آن انیرام    -معمرو  بر  معنرای دولرت      -هرا  فرافکنی )چررا آن 

توانرد یرک    راحتی می هی است ک  ب پژو دهند؟( است. این سطح متعار  آینده نمی
 .سیاست هراب اییاد کند

شامل عوامل اقتصرادیی فرهنگریی    مهای اجتماعی در رابط  با علت دوم سطح
ریرزی   سیاسی و تاریخی است )برای مثال افزای  نرخ رشد تولدهای فقردان برنامر   

سسرات  شوند. این نوع تحلیل معمو  توسط مو های کمیی تفسیر می خانواده(. داده
ها یا در میالتری کر     عنوان سرمقال  در روزنام  شود و ب  گذاری تشریح می سیاست

 شود. کامال علمی نیستندی منتشر می
های علمریی برترری دارد. نقر      خوبی تحلیل این سطح در توضیحات فنیی ب 

 شود. نفعان اغلب در این سطح بررسی می دولت و سایر بازیگران و ذی
بینی اسرت کر  از آن    مربوط ب  ساختار و گفتمان/جهان تری سطح عمیق سومین
مثرالی رشرد جمعیرت و     عنروان  بخشرد )بر    کند و ب  آن مشروعیت مری  حمایت می

 فقدان امنیت اجتمراعی  یفقدان قدرت زنان یهای تمدنی درخصوس خانواده دیدگاه

                                                                                                                                 

1. authentic alternative futures 
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ی جمعیت/مصر (. موضوع مهمی یافتن ساختارهای اجتمراعیی زبرانی و    مباحث  و
هستند )مستقل از اینک  بازیگران چر    1یکسان -تری است ک  بازیگر گی عمیقفرهن

عنروان   بر   مهرایی کر  در پرز مسرال  هسرتند      ترر فررض   کسانی هستند(. فهم عمیق
تروان کشرف    هایی برای بازنگری در مسال  اهمیت دارند. در این مرحل ی مری  تال 

فرهنگری( بری  از    و های مختلف)برای مثال اقتصادیی مذهبی کرد چگون  گفتمان
ی آن هستند. چگونگی استفاده ما از  دهنده آنک  علت یا واسط مسال  باشندی تشکیل

 بندی موضوع مشارکت دارد. گفتمان برای فهم در چارچوب
های عمیرقی   تحلیل در سطح استعاره یا اسطوره است. اینها داستان چهارم ی  

پارادوکز هستند )برای مثالی دیدن  جمعیی ابعاد ناخودآگاه مسال  یا 2الگوهای کهن
عنوان جامع  یا دیدن مردم ب  عنوان منابع خرالق(.   صورت غیرآماریی ب  جمعیت ب 

بررسری   بینری تحرت   این سطحی یک تیرب  سطح احشایی/احساسی را بررای جهران  
کند. زبان مورداستفادهی کمتر مشخ  و بیشتر مرتبط با فراخوانی تصاویر  فراهم می

 (.Inayatullah, 1998: 820)جای خواندن سر   با لمز قلب ب بصری استم 

 گيری   . جامعه آماری و روش نمونه٣-٣

های وابسرت  بر  وزارت    جامع  آماری پژوه  حاضری اعضای هیئت علمی دانشگاه
گیری ب  رو  گلول  برفری   علومی تحقیقات و فناوری بودند. در این پژوه  نمون 

 ها ادام  پیدا کرده است. دادهتا مرحل  ب  اشباع رسیدن 
نفر بودند. این افراد عضرو   22افرادی ک  در این پژوه  با آنان مصاحب  شدی 

های سراسری وابست  بر  وزارت علرومی تحقیقرات و فنراوری      هیئت علمی دانشگاه
هرای خرار  از کشرور گذرانرده      بودند ک  دوره دکتری خود را در یکی از دانشگاه

ردی برخی افراد هر سر  دوره کارشناسریی کارشناسری ارشرد و     بودند. البت  در موا
نفر  18نفر زن و  4دکترای خود را در خار  از کشور گذرانده بودند. از این تعداد 

 مرد بودند. 
شروندگان و در   مرتب  علمی و میانگین سرابق  تردریز مصراحب     ی3در جدول 

                                                                                                                                 

1. actor-invariant 
2. archetypes 
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 آمده است. یدان دهکرکشوری ک  مدرک دکتری خود را از آن اخذ  ی4جدول 
هرای   ساختاریافت ی تال  بر این بود کر  در بررسری  یر     های نیم  در مصاحب 

ها برای تحلیل وضع موجود و همچنرین ارایر     ای علت چهارگان  رو  تحلیل  ی 
کررده در   هرای ایرانیران تحصریل    های بدیلی هم نظرات این افراد و هم دیدگاه آینده

جویا شویم. ب  دلیل زنردگی در جمرع    یاند نگشت ک  ب  کشور بازرا خار  از کشور 
این  ماند ایرانیان خار  از کشور و ارتباط این افراد با دوستانی ک  ب  کشور بازنگشت 

 داد.    دسترسی برای مصاحب  را شکل می ترین گروه قابل گروه مناسب

 شوندگان مرتبه علمی و میانگین سابقه تدریس مصاحبه .3جدول 

 میانگین سابقه تدریس)سال( فراوانی مرتبه علمی
 4 9 استادیار
 10 8 دانشیار
 22 5 استاد

 شوندگان کشور محل اخذ مدرک دکتری مصاحبه .4جدول 

 هندوستان مالزی فرانسه آلمان ایتالیا پرتغال انگلستان اتریش استرالیا کانادا کشور
 1 1 3 2 4 1 5 1 2 2 تعداد

 های پژوهش . یافته4

 بررسی وضع موجود مهاجرت معكوس نخبگان دانشگاهی به کشور. ١-4

هرا درخصروس    ای علرت  های چهارگان  تحلیرل  یر    در بخ  اول ب  بررسی  ی 
وضررع موجررود مهرراجرت معکرروب نخبگرران دانشررگاهی برر  کشررور در ذهررن     

 شوندگان پرداخت  شد. مصاحب 
پدیرده مروردنظر اشراره    ی مشهود  های  ی  لیتانی ب   ی  ای علت در تحلیل  ی 

کررده بر  کشرور     دارد. در این  ی ی ب  بررسی وضع موجود بازگشت افراد تحصریل 
کررده بر     شوندگانی روند بازگشت افرراد تحصریل   پرداخت  شد. تقریبا تمام مصاحب 

 کشور را روندی ضعیف ارزیابی کردند.  
نگریی  در  ی  علل کالن اجتماعیی ب  بررسی عوامرل اساسری اجتمراعیی فره   

ی مروثر برر رونرد موجرود بازگشرت افرراد        اقتصادیی سیاسیی قرانونی و فناورانر   
کرررده برر  کشررور پرداخترر  شررد. طیررف وسرریعی از مرروارد مورداشرراره     تحصرریل
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شوندگان مربروط بر  بیران تراثیر عوامرل اقتصرادی برر رونرد مهراجرت و           مصاحب 
تعهردات مرالی   کرده ب  کشور است. عوامل اقتصرادی ماننرد    بازگشت افراد تحصیل

افراد بورسی ی ناپایداری و وضعیت نامناسب اقتصادی کشوری حقوق پایین اعضرای  
ها برای جذب در صنعت.  های شغلی برخی رشت  وجود فرصت هیئت علمی و عدم

شوندگانی اهمیرت عامرل اقتصرادی را در مقایسر  برا       البت  تعداد کمتری از مصاحب 
 سایر عواملی کمتر ارزیابی کردند.

بینی موثر بر وضعیت موجود پدیده مهاجرت  ب  بررسی گفتمان و جهان سپز
کننرده از   بینری حمایرت   معکوب نخبگان دانشرگاهی یعنری گفتمران و نروع جهران     

ی «جنر  و نراامنی  »ی «فردگرایری »هرایی ماننرد    وضعیت موجود پررداختیم. گفتمران  
تررین   می مهر «کمرنر  شردن گفتمران مرذهبی    »و « اقتصادی امنیت عدم»ی «دوگانگی»

 ها اشاره کردند. شوندگان ب  آن مواردی بودند ک  مصاحب 
حراوی مضرامینی    CLAی تحلیل  ترین  ی  عنوان عمیق  ی  اسطوره/استعاره ب 

کمتر خودآگاه درخصوس پدیده یا مشرکل موردبررسری اسرت. در ایرن  یر  بر        
شروندگان   شود. در این قسرمت از مصراحب    های ناخودآگاه پدیده پرداخت  می ریش 

خواست  شد ک  وضعیت موجود را در یک کلم ی نمادی اسطوره یا استعاره خالصر   
شروندگان   ها متوج  شدندی مصاحب  کنند. البت  نگارندگان در کدگذاری متن مصاحب 

هرا و   های مصاحب  هرمی بررای توصریف وضرع موجرود از اسرتعاره       در سایر بخ 
هرای   ساختاریافت  و منعطف بودن مصراحب   نیم اند ک  ب  دلیل  نمادهایی استفاده کرده

 شود. امری متداول محسوب می
هرای مختلرف وضرع موجرود مهراجرت معکروب نخبگران          ی  5در جدول 

کرده در خرار  از کشرور خالصر      دانشگاهی در نظر اعضای هیئت علمی تحصیل
 اند. شده
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کرده در  عضای هیئت علمی تحصیلهای مهاجرت معکوس نخبگان از نظر ا ای علت تحلیل الیه .5جدول 

 وضع موجود -خارج از کشور

 الیه لیتانی)الیه مشهود(

 مهاجرت معکوس خیلی کمرنگ است.
 بینم. برگشت را تیره و مبهم می

 روند بازگشت خیلی ضعیف است.
 گردند. اگر امکان ماندن وجود داشته باشد، معموال برنمی
 مهاجرت معکوس کند و ضعیف است.

 رای بازگشت وجود ندارد.ای ب انگیزه
 .ندرت به فکر بازگشت هستند ها به خانم

 الیه عل  کالن اجتماعی

 گردند. افرادی که تعهد مالی ندارند، کمتر برمی
 ها در کشور در مقایسه با سایر کشورها حقوق پایین اعضای هیئت علمی دانشگاه

 ها دالی  اقتصادی و عدم امکان جذب در دانشگاه
 زندگی خصوصی و زندگی اجتماعی افراد در ایراندوگانگی بین 

 پیچیدگی و عدم شفافیت
 ناپایداری اقتصادی و سیاسی کشور

 ادراک امنیت پایین در کشور )سایه جنگ(
 ها بوروکراسی فرایند جذب در دانشگاه

 عدم امکان فعالیت در بخش صنعت کشور

 الیه گفتمان/جهان بینی

 گفتمان فردگرایی
 ناامنیگفتمان جنگ و 

 گفتمان دوگانه؛ دوگانگی بین زندگی خصوصی و اجتماعی و دوگانگی بین شعارها و عم 
 کمرنگ شدن گفتمان مذهبی

 الیه اسطوره/استعاره

 مهاجرت قوم آریایی
 ناپایداری
 ناامیدی
 سراب

 محدودیت
 برگشت به ریشه

 باتالق

 دانشگاهی. ساختاردهی مجدد به آینده پدیده مهاجرت معكوس نخبگان 4-2

پز از بررسی وضع موجود پدیده مهاجرت معکوب افراد با تحصیالت عرالی بر    
هرای بردیلی    کشوری در بخ  دوم مصاحب ی سوا تی درزمین  اییراد و خلرق آینرده   

های بدیل برای پدیده موردنظر پرداختر    ازطریق اییاد فضاهای بدیل یعنی استعاره
بینی خاصی  سوا تی در مورد گفتمان/جهانهای بدیلی  شد. درادام  برمبنای استعاره

شروندگان پرسریده شرد. در مرحلر       کند از مصاحب  ک  از استعاره بدیل حمایت می
ای کر  از   گونر   شوندگان درخصوس تغییر عوامل کالن اجتمراعی بر    بعدی مصاحب 

 کنندی مورد پرس  قرار گرفتند.   بینی مورد نظر حمایت جهان
عنوان  ( از تغییر در سطح اسطوره/استعاره ب 110: 2016ال  و همکاران ) عنایت
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شردی   شوندگان خواسرت  مری   کنند. در این بخ ی از مصاحب  یاد می« تغییر راهبردی»
ی بردیلی بررای وضرع موجرود پدیرده مهراجرت        تال  کنند واژهی نماد یا استعاره

 معکوب افراد با تحصیالت عالی ب  کشور بیابند.
هرای   شروندگان خواسرت  شرد ترا برمبنرای اسرتعاره       در بخ  بعدی از مصاحب 

ای را ارای  و توسرع  دهنرد    بینی پیشنهادی برای اییاد فضاهای بدیلی گفتمان/جهان
گرایریی نگراه    های جمرع  ها شامل گفتمان تا ب  اییاد فضای بدیل کمک کنند. پاس 

سرازی   های توسع  ملی و پایداری اعتمادی شرفا   طلبی و گفتگوی تمدن جهانیی صلح
 نیت بود. و حسن

ها بررای   بینی شوندگان خواست  شد تا برمبنای گفتمان/جهان در انتها از مصاحب 
اییاد فضای بدیلی ب  بیان علل کالن اجتماعی بپردازند ک  ب  اییراد فضرای بردیل    

 کنند. های بدیل کمک می ها و گفتمان متناسب با استعاره
هرای بردیل مهراجرت     ب  آینده های مختلف برای شکل دادن  ی  6در جدول 

کرده در خرار  از   معکوب نخبگان دانشگاهی در نظر اعضای هیئت علمی تحصیل
 اند.   کشور خالص  شده

کرده در  های مهاجرت معکوس نخبگان از نظر اعضای هیئت علمی تحصیل ای علت تحلیل الیه .6جدول 

 های بدیل ساخت آینده -خارج از کشور

 های بدی  استعاره

 پرستیوطن 
 وابستگی به خاک
 سهم خواهی
 عِرق ملی
 پایداری
 گذار

 پلی به سوی پیشرفت
 پذیری بینی ثبات، قابلیت پیش

 تحول بزرگ در علم و فناوری

 بینی بدی  گفتمان/جهان

 گرایی گفتمان جمع
 ها طلبی و گفتگوی تمدن گفتمان صلح

 گفتمان توسعه ملی و پایدار
 گفتمان افزایش اعتماد در جامعه
 گفتمان افزایش شفافیت در کشور

 نیت گفتمان حسن
 گفتمان پیشرفت

 گرایی گرایی و واقع های آرمان تعادل بین گفتمان
 رونق اقتصادی عل  کالن اجتماعی بدی 



 1399تابستان  ♦ وپنجشماره نود ♦م نهو سال بیست ♦      128

 امنیت سیاسی
 رفته در عوام  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برگرداندن اعتماد از دست

 ام متقاب تعام  با سایر کشورها برمبنای احتر
 های جدید جامعه پذیرش و سازگاری با واقعیت

 بهبود و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت
 کارگیری اعضای هیئت علمی روزرسانی شرایط استخدام و به به

 گيری نتيجه

کررده در خرار  از کشرور موجرب اییراد منرافعی بررای         بازگشت افرراد تحصریل  
هرای   ایرن افرراد بازگشرت  در دهر     کشورهایی مانند چین و هندوستان شده اسرت.  

انرد.   گذشت  ب  تسهیل انتقال فنراوری و کرارآفرینی در ایرن کشرورها کمرک کررده      
( ب  اهمیت تاکید بر کیفیت مهاجران بازگشرتی بر    2015همچنین دایی لیو و خی )

شوندگان در ایرن   اند. یکی از موارد مورداشاره مصاحب  جای کمیت آنان اشاره کرده
 میت کیفیت مهاجران بازگشتی در برابر تعداد آنان بود. پژوه  نیز اه

القول بر این  صورتی متفق شوندگان ب  در بررسی  ی  لیتانی )مشهود(ی مصاحب 
انرداز روشرنی    باور بودند ک  آینده مهاجرت معکوب نخبگان بر  کشروری از چشرم   

 مدتی مبهم است. برخوردار نیست و در بهترین حالتی در آینده کوتاه
بررسی  ی  علل کالن اجتماعیی د یلی مانند حقوق پایین اعضرای هیئرت    در

هرا   های شرغلی برخری رشرت     علمی در مقایس  با سایر کشورهای عدم وجود فرصت
برای جذب در صنعت کشوری دوگانگی بین زندگی خصوصی و زندگی اجتمراعی  

شرفافیتی   ی فرزنردانی پیچیردگی و عردم    افراد در ایرانی نگرانری نسربت بر  آینرده    
هرا بر     ناپایداری اقتصادی و سیاسی کشوری بوروکراسی فرایند جرذب در دانشرگاه  

 د.  شعنوان موانع مهاجرت معکوب نخبگان دانشگاهی ب  کشور بیان 
های فردگراییی جن  و نراامنیی دوگرانگی برین زنردگی خصوصری و       گفتمان

ای هرر اجتمرراعی و همچنررین کمرنرر  شرردن گفتمرران مررذهبی برر  عنرروان گفتمرران 
 ی وضعیت موجود مهاجرت معکوب نخبگان دانشگاهی بیان شدند. کننده پشتیبانی

انداز روشرنی بررای بازگشرت     حاضر چشم براساب نتای  این پژوه ی درحال
کرده ب  کشور وجود ندارد. عوامل متعدد اقتصادی و اجتمراعی مروثر    افراد تحصیل

د. ب  دلیرل پیوسرتگی   بر پدیده مهاجرت معکوب نخبگان دانشگاهی شناسایی شدن
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های اجتماعی و اقتصادیی در آینده نزدیکی احتمال افزای  مهراجرت   متقابل پدیده
 .استمعکوب نخبگان دانشگاهی ب  کشور دور از ذهن 

ترر ماننرد    هرای عمیرق   ( بر اهمیت تغییر در  یر  1998ال ) همانگون  ک  عنایت
درصرورت   یکنرد  تاکیرد مری  های واقعرا بردیل    گفتمان و استعاره برای ساختن آینده

های بدیلی اسرتفاده از رو    ها و استعاره/اسطوره بینی/گفتمان ناکامی در ارای  جهان
CLA هرای   شود و در صرورت ارایر  آینرده    های واقعا بدیل نمی منیر ب  ارای  آینده
ها صرفا ادامر    های گفتمان و استعارهی این آینده راهر بدیلی بدون تغییری در  ی  ب 

 حال هستند. زمان
های توسع  ملی و پایرداری   طلبی و گفتگوی تمدن گراییی صلح های جمع گفتمان

هررای  نیرت و تعررادل برین گفتمران    افرزای  اعتمراد و شرفافیت  در جامعرر ی حسرن    
هرای بردیل    های بدیل برای اییراد آینرده   عنوان گفتمان گرایی ب  گرایی و واقع آرمان

 مورد اشاره قرار گرفتند.
بخ  علل کالن اجتماعی بدیلی رونق اقتصادیی امنیرت سیاسریی   همچنین در 

رفت  در عوامل اجتماعیی فرهنگریی اقتصرادی و سیاسریی     برگرداندن اعتماد ازدست
تعامل با سایر کشورها برمبنای احترام متقابل برای تغییر رفتار سایر کشورها برا مرای   

ویت ارتباط دانشگاه و های جدید جامع ی بهبود و تق پذیر  و سازگاری با واقعیت
کرارگیری اعضرای هیئرت علمری بیران       روزرسانی شرایط استخدام و ب  صنعت و ب 

 شدند.
گرایرری و فردگرایرری را دو سررر یررک طیررف در نظررر بگیررریمی     اگررر جمررع

شوندگان بر این باور بودند ک  جامعر  ایرران در حرال حرکرت بر  سرمت        مصاحب 
یکری از عوامرل مهراجرت افرراد     فردگرایی است و حرکت ب  سمت فردگرایری را  

 دانستند. کرده از کشور و عدم بازگشت آنان می تحصیل
عالوه بر بهبود و پایداری شرایط عمرومی اقتصراد کشروری توجر  خراس بر        

ها ک  فاصل  زیرادی برا    مسایل مالی و حقوق دریافتی اعضای هیئت علمی دانشگاه
بایسرت   گرذاران مری   بسیاری از کشورهای جهان داردم موضوعی است ک  سیاسرت 

هم از منظرر اییراد انگیرزه بررای بازگشرت       یمدنظر قرار دهند. اهمیت این موضوع
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نخبگان دانشگاهی ب  کشور است و هم عاملی بررای کنرد کرردن رونرد مهراجرت      
 اعضای هیئت علمی ب  سایر کشورها.   

ها ب  سمت کرارآفرینی و پاسرخگویی    گذاری درزمین  حرکت دانشگاه سیاست
هرای فناورانر  در کشرور بررای اییراد       زهای جامع  در کنار اییاد زیرسراخت ب  نیا
ای دوجانب  بین بخ  صنعت و دانشگاه نیز از نکات حرا زاهمیتی اسرت کر      رابط 

 کند.   روند بازگشت نخبگان دانشگاهی ب  کشور را تسهیل می
موضوع دیگری نوع نگاه عمومی سیستم و حاکمیت ب  پدیده بازگشت ایرانیان 
خار  از کشور ب  صورت عمومی و نخبگان دانشگاهی ب  صرورت خراس اسرت.    

شوندگان بر این باور بودند ک  نوع نگاه امنیتی و بست  ب  این پدیدهی ماننرد   مصاحب 
روی تغییر این نحروه نگرر  و    ای است. ازاین ها در تقابل با نگاه توسع  سایر پدیده

عنوان فرصرتی یکری از عوامرل مهرم      ب کرده خار  از کشور  دیدن ایرانیان تحصیل
 موثر بر بازگشت این افراد ب  کشور است.  

ن امنظور برقرراری ارتبراط برا جامعر  مهراجر      سازی و اییاد نهادهایی ب  شبک 
تررین جوامرع    ایرانی خار  از کشور ک  از نظر میزان تحصیالتی یکری از باکیفیرت  

ای  توانرد برا تهیر  نسرخ      اندم موضوعی اسرت کر  مری    دور از وطن را تشکیل داده
های سازمان ملل متحد  شده از تیرب  سایر کشورهای در حال توسع  و برنام  بومی

ران قرار گیرد. انتقال فناوری ازطریرق جوامرع دور   اگذ در این حوزه مدنظر سیاست
از وطن یکی از راهبردهایی است ک  کشورهایی مانند هند و چین از آن ب  خروبی  

 اند. بهره گرفت 
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برق  های رشت  دانشیویان تمایل ب  مؤثر اقتصادی عوامل (ی بررسی1381ابراهیمیی یزدان )

و  23شرماره   یعوای   آمووش   در ريزي برنامه و پژوهشو کامپیوتر ب  مهاجرتی 
 .96-75ی ص : 24
ی تقویی مصطفی و محققی محسنی تهران: موسسر   پژوه  مبان  آينده(ی 1392بِلی وندل )

پژوهری علروم و فنراوری دفراعیی      آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیی مرکز آینده
 چاپ اول.

ان هاي اخیور مهواترم موسووخ ن ب و     در سال(ی 15/11/1396بیرن ی علی مرتضی )
رسرانی بنیراد    ی پایگاه اطرالع 15/6/1397ی بازیابی شده در تاری  محقق شده است

 https://www.bmn.ir ملی نخبگانی
 مهراجرت  ب  علم شناسی جامع  تلفیقی (ی رهیافت1394من ی ایمان ) توکلی محمدم عرفان

-83ی صر   2شرماره   یعلم و فنواوري سیاست ایرانی  جامع  بر تأکید با نخبگان
100. 

(ی فراتحلیل کیفی مقرا ت نرارر برر مسرئل  فررار      1393من ی ایمان ) توکلی محمدم عرفان
 .75-45ی ص  1ی شماره 5دوره نی بررس  مسائل اتتماع  ايرامغزها در ایرانی 

یکرای  آمر هرای  دانشگاه ب  ایرانی نخبگان مهاجرت اجتماعی (ی علل1394جوادزادهی پدرام )
 .111-95ی ص  28شماره  یمديريت فرهن  
(ی جالی وطن: بررسری عوامرل مروثر برر     1384زادهی سید حسین ) جواهریی فاطم م سرا 

مجلوه دانکوسده ادبیوام و    گرای  دانشیویان ب  مهاجرت ب  خار  از کشروری  
 .88-53ی ص  51-50شماره  یعلوم انسان 

(ی تراثیر عوامرل آموزشریی    1392زادهی رضوانم طالییی ابرراهیمم جوانرکی مانردانا )    حکیم
اجتماعی و فرهنگی بر تمایل ب  مهاجرت از کشور در دانشیویان دانشگاه تهررانی  

 .102-81ی ص  69شماره  یريزي در آموش  عای  پژوهش و برنامه
ی جذب نخبگران   زمین  (ی فراتحلیل مطالعات انیام شده در1386ذاکرصالحیی غالمرضا )

ی صر   1دوره هشتمی شرماره   نیشناس  ايرا تاموهو پیشگیری از مهاجرت آنانی 
113-135. 

المللی: پژوهشی در  های بین (ی جوانانی جهانی شدن و مهاجرت1385ذکا یی محمد سعید)
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 .75-41ی ص  2ی دوره هفتمی شماره شناس  ايران تاموهمیان نخبگان جوانی 
 و اجتمراعی  عوامرل  نقر   (ی بررسی1391رفیعیانی میتبیم امینیی الهام )راهشخوی مریمم 
 موردی: دانشگاه کشور )نمون  خار  از ب  ایرانی دانشیویان مهاجرت بر فرهنگی

شماره شانزدهمی  یپژوهش اتتماع میارستان(ی  کشور پچ شهر پت ی پزشکی علوم
 .104-83ص : 

(ی بررسی عوامل موثر 1393رنانیی محسنم شیرازیی همایونم صادقی عمروآبادیی بهروز )
ی تحقیقوام اتتاوادي  بر جریان مهاجرت از ایران با استفاده از مدل پانرل پویرای    

 .362-337ی ص  2ی شماره 49دوره 
 .22 -13ی ص : 34ی شماره رهیافت(ی مهاجرت ژنهای 1383گلی محمدعلی ) زلفی
وری  (ی نق  مهاجرت مغزها برر بهرره  1390ی ابوالفضلم پورمتقی آلمانیی صفی  )آبادی شاه

-411ی صر   42شماره ی رفاه اتتماع (ی 1385-1345کل عوامل اقتصاد ایران )
444. 

مهراجرت نخبگرانی    درکراه   هرا  دانشرگاه  (ی نقر  1384صادقیی عباب و افقیی نرادر ) 
 .30-22ی ص : 36: شماره رهیافت

(ی بررسی نگر  اعضرای هیئرت علمری نسربت بر  علرل       1385اهیم )صالحی عمرانی ابر
نامه علووم  مهاجرت نخبگان ب  خار  از کشور )مورد مطالع : دانشگاه مازندران(ی 

 .80-56ی ص  28شماره ی اتتماع 
ی  (ی مطالعر  1392های فریبرام جمرالی مهمرو یی حمیدرضرای منصروریانی یرزدان )       صحبتی

تحقیقام کتابداري و های آمریکرای   ب  دانشگاه سنیی مهاجرت نخبگان ایرانی علم
 .286-273ی ص  3ی شماره 47دوره ی رسان  دانک اه  اطالع

(ی بررسی رابطر  تعلرق خرانوادگیی هویرت ملری و پایبنردی بر         1394فالحیی کیومرث )
خوانواده و  آموزان المپیادی ب  خرار  از کشروری    ها با میزان مهاجرت دان  ارز 
 .110-93ص  ی 29ی شماره پژوهش

هرای   (ی بررسی عوامل مهاجرت نخبگان )سرمای 1387فالحیی کیومرثم منوریانی عباب )
ی دانش و توسوهانسانی( و ارا   راهبردهای مناسب برای پیشگیری از این پدیردهی  

 .136-107ی ص  24شماره 
ن و آموختگرا  (ی توسع  نامتوازن آموز  عالی: بیکاری دانر  1383رادی محمد امین ) قانعی

 .207-169ی ص  15شماره  یرفاه اتتماع مهاجرت نخبگانی 
(ی مردیریت اسرتعدادها: کرژ کارکردهرای     1389دل اربطانیی طاهر ) پوری آرین و روشن قلی

ی هواي موديريت   پوژوهش های جمعی در تشدید روند مهراجرت نخبگرانی    رسان 
 .35-19ی ص  8شماره 

(ی تاثیر عدالت اجتماعی بر مهراجرت  1386) نژادی علی پوری آرینم فتاحیی مهدیم پیران قلی
 .45-35ی ص  40شماره ی رهیافتنخبگانی 

شرناختی اجتمراعی    (ی بررسری عوامرل روان  1386محسنی تبریزیی علیرضام عدلی ماندانا )
های شهر تهران ب  مهاجرت بر  خرار ی    موثر بر تمایل اعضا هیئت علمی دانشگاه
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 .98-70ی ص  4شماره ی نامه انجمن تمویت شناس  ايران
ی گررای  بر     (ی بررسری عوامرل برانگیزاننرده   1388اصرغرم شررفیی زکیر  )    مقدبی علری 

ی شرهرهای شریراز و ارسرنیانی     سرال   30-18المللری جوانران    های بین مهاجرت
 .190-162ی ص  1دوره دهمی شماره ی شناس  ايران تاموه

نخبگران از ایرران از منظرر    (ی علل مهراجرت  1393نژادی سعید ) میرترابیی سعید و خاوری
ی ایملل  تحقیقام سیاس  بین(ی 1380ی  الملل )با تاکید بر دهر   اقتصاد سیاسی بین
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