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چكيده
جامعه مهاجرین ایرانی در خارج از کشور از نظر میزان تحصیالت ،یکی از باکیفیت تترین
جوامع دور از وطن را تشتکی داد اتت ب باتیارز از ایتن ا،تراد ،ته از مهتاجرت بته
کشورهاز یشر،ته به تحصیالت تکمیلی می ردازندب بازگش این ا،راد به ایران از طریت
باال بردن ترمایه اناانی کشور ،را توتعه را هموارتر خواهد کردب
هدف ژوهش حاضر ،تحلی آیند نگرانته مهتاجرت معکتوس نخبگتان دانشتگاهی اتت ب
مهاجرت معکوس نخبگان دانشگاهی ناظر به دید ز بازگش

ا،راد ه از اخت متدر

دکترز در خارج از کشور ات ب در این ژوهش با روش تحلی الیهاز عل ها و با اتتفاد
از ابزار مصاحبهز نیمهتاختاریا،ته به بررتی اتتعار /اتطور هتا ،گفتمان/جهتانبینتی و
عل کالن اجتماعی مهاجرت معکوس نخبگان دانشگاهی در ذهن اعضتاز هیتت علمتی
دانشگا هاز واباته به وزارت علوم ،تحقیقات و ،ناورز کته در ختارج از کشتور تحصتی
کرد اند؛ می ردازیمب
با توجه به حقوق دریا،تی ایین اعضاز هیتت علمتی دانشتگا هتا در مقایاته بتا تتایر
کشورها ،عدم امکان جت

در دانشتگا هتا ،دوگتانگی بتین زنتدگی خصو تی و زنتدگی

 .1این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته آیندهپژوهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با عنوان «تحلیل
آیندهپژوهانه پدیده مهاجرت معکوس نخبگان از منظر توسعه آموزش عالی کشور» است.
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اجتماعی ا،راد در ایران ،نگرانی ناتب بته آینتد ،رزنتدان ،یییتدگی و عتدمشتفا،ی ،
نا ایدارز اقتصادز و تیاتی کشور ،بوروکراتی ،رایند ج

در دانشگا ها و عدم امکتان

،عالی در بخش نع کشور ،روند مهاجرت معکوس نخبگان دانشتگاهی بته کشتور ،در
ذهن مصاحبهشوندگان از چشمانداز روشنی برخوردار نیا ب
همینین در تالش براز به تصویر کشیدن آیند هاز بدی  ،مصاحبهشوندگان بتر عتواملی
مانند رون اقتصادز ،امنی

تیاتی ،برگرداندن اعتماد از دت ر،ته در عوام اجتماعی،

،رهنگی ،اقتصادز و تیاتی ،تعام با تایر کشورها ،یرش و تازگارز با واقعیت هتاز
جدید جامعه ،بهبود و تقوی

ارتباط دانشگا و نع

و بهروزرتانی شترای اتتتخدام و

بهکارگیرز اعضاز هیت علمی تاکید داشتندب

واژههای کليدی :مهاجرت ،مهاجرت معکوس ،نخبگان دانشگاهی ،آیند ژوهی ،تحلیت
الیهاز عل ها

مقدمه
مهاجران تقریبا یکهفتم جمعیت جهان را تشکیل میدهند 232 .میلیون نفرر یعنری
 3/2%مهاجران بینالمللی و  740میلیون نفر مهاجران داخلی هستند .سهم مهراجران
بینالمللی از کل جمعیت در کشورها متفاوت است :این سهم در برخی کشورهای
شرررورای همکررراری خلررری فررراربی بررری

از  50%درصرررد اسرررتم از جملر ر

اماراتمتحدهعربی ()84%ی قطر ()74%ی کویت ( )60%و بحرین ( .)55%همچنین در
کشورهایی ک ب صورت سنتیی مقصد مهاجران هستندم برای مثالی اسرترالیا ()28%
و کانادا ( .)21%این سهمی در کشورهای مقصد اصلی اروپای از جمل اسپانیای آلمانی
انگلسررتانی فرانس ر و ایتالیررا معمررو بررین  10تررا  12%امررا در سررو د  16%اسررت
(.)International Organization for Migration: 2014: 1
در طول  10سال گذشت ی شمار مهاجران با مهرارت برا  -ماننرد دانشریویان
تحصیالت تکمیلیی متخصصانی پزشکانی متخصصان فناوری اطالعاتی کارآفرینران
یا سرمای گذاران  -ب طورمداوم رشد کررده اسرت .همچنانکر سرطوو آمروز
مهارتها افزای

و

یافت است و رقابت جهانی بررای سررمای انسرانی تشردید شرده

است .شواهد اخیر همچنین مهاجرت قابلتوج افراد بااستعداد و تحصیلکرده برین
کشورهای توسع یافت را نشان میدهد (.)United Nations: 2013a: 10-11
گاهی اوقاتی مهاجرت افراد با مهارت با ی ب عنروان «مهراجرت نخبگران»

)1(1

تقبیح میشود ک برای توسع اقتصادی کشرورهای ارسرالکننرده زیرانآور اسرت.

1. Brain drain
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گاهی از آن ب عنوان «روی

نخبگان» 1یا «گررد

نخبگران» 2اسرتقبال مریشرود و

گاهی ب عنوان یک پدیدهی خنثی تر باتوجر بر وجروه ارسرالی برا یی کر تولیرد
میکندی ب آن نگریست میشود (.)ICMPD, 2005: 3
مهاجرت معکوب نخبگانی ب پدیدهی بازگشت افراد برا تحصریالت عرالی از
کشورهای توسع یافت ی خارجی ب کشور درحرالتوسرع خرود اشراره دارد .یرک
مورد عمرده از مهراجرت معکروب نخبگرانی بازگشرت بر خانر دانشریویانی از
کشورهای درحالتوسع است ک در کشورهای توسع یافت تحصیل کردهاند (

Dai,

.)Liu and Xie: 2015: 443
عالوه بر سرمای گذاری مستقیمی مهاجران بازگشرت نیرز در هنگرام بازگشرتی
سرمای انسانی حیاتی را با خود باز میگردانند .مطالعات برارت و ا کانرل)2000( 3
نشان داده است ک «مهاجران بازگشتیی مهارتها و شایستگیهایی را در خرار از
کشور گردآوری کرده و در هنگام بازگشت ب کشور مبدأ هدی میدهنرد» .جنیترزر
و تیموکررو )2003( 4نتیی ر گرفت ر انررد ک ر «مهرراجرت و سررپز بازگشررت برررای
خوداشتغالی و اییاد یک کسبوکار کوچکی میتوانرد یرک راهبررد برالقوه بررای
کاه

فقر باشد» (سامتی  .)2243 :2013مهاجرانی ک ب صورت موقت بر کشرور

خود بازمیگردندی موجب اییاد جریان سرمای انسانی ب داخل مریشروند .ول و
فیندلی )2001( 5اشاره میکنند ک برخی از محققان تررجیح مریدهنرد از اصرطالو
«گرد

نخبگان» 6برای توصیف این بازگشت موقرت اسرتفاده کننرد .بررای مثرالی

سکسین ( )2005اینگون مینویسد« :شواهد قابلتوجهی وجود دارد ک «مهاجرت
نخبگان» از کشورهای درحالتوسع مانند هند و چین ب یرک رونرد پیچیردهترر و
دوطرف ی «گرد

نخبگان» تبدیل شده ک موجب اتصال دره سیلیکون کالیفرنیا ب
1. Brain gain
2. Brain circulation
3. Barrett and O' Connell
4. Sjenitzer and Tiemoko
5. Lowell and Findlay
6. brain circulation
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مراکز منتخب شهری در هند و چین شده است» .عالوه برر ایرنی مرارتین)2004( 1
مشاهده کرد ک شاید ایا تمتحده و کشورهای آسیایی شاهد عصر جدیدی باشند
نخبگان» شناخت میشود (.)Samet, 2013: 2243

ک ب عنوان «گرد

در بین سالهای  1375-1360حدود  2میلیون نفری ایران را ترک کردهانرد کر
تقریبا  70درصد آنان نخبگان علمی و تحصیلکردگان برودهانرد (قرانعیرادی :1383
 .)170جدول  1تعداد مهاجران با ی  15سال ایرانی را ک در سال منتهی بر 2011
وارد کشورهای عضو سازمان همکاری و توسع اقتصادی شدهاندی نشان میدهد:
جدول  .1مهاجران باالی  15سال به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال -2010
.)United Nations: 2013b: 6( 2011
کشور
ایران

جمعیت مهاجران
(هزار نفر
845

جمعیت مهاجران با تحصیالت
عالی (هزار نفر
424

نرخ رشد مهاجرت
(درصد
1 /5

نرخ رشد مهاجران با تحصیالت
عالی (درصد
4

در میان  10کشور یا اقتصاد برتر دریافتکننده ویرزای موقرت بررای اخرذ مردرک
دکتری در طول سالهای  2005تا  2015تفاوت قابلتوجهی در میزان تمایل بررای
ماندن در کشور آمریکا پز از فارغالتحصیلی وجود دارد 92 .درصد ایرانیها پرز
از فارغالتحصیلیی برنام ای برای ماندن در ایا تمتحده دارند ک در بین کشرورهای
با ترین درصد محسوب میشود (.)National Science Foundation, 2017: 10
حاضری سطح با ی مهراجرت افرراد تحصریلکررده از ایرران و

مسال پژوه

بررسی امکان بازگشت این افراد ب کشرور اسرت .تحلیرل یر ای علرتهرا جرزء
رو های پژوهشی است ک در بستر آیندهپژوهی شکل گرفت است .این رو

بر

مطالع عمیق پدیدهها در ساختاری ک سبب شکلگیری آنها شده استی میپرردازد
و سپز با ساختارشکنی از وضع موجودی ب ترسیم آیندههای بدیل کمک میکند.
در پژوه

حاضر نیز ابتدا ب بررسی یر هرای مشرهودی علرل کرالن اجتمراعیی

گفتمان/جهانبینی و استعاره/اسطورههرای پشرتیبانیکننرده از وضرع موجرود مهراجرت
معکوب نخبگان دانشگاهی میپردازیمم سپز تال
ساختاردهی میدد ب

خرواهیم کرد برا سراختارزدایی و

ی های مختلفی فضا را برای اییاد آیندههای بدیل اییاد کنیم.
1. Martin
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 .١ادبيات پژوهش
در حال حاضری بی

از  5میلیون دانشیو در خار از کشورشان در حال گذراندن

تحصیالت عالی 1هستندی ک برآورد میشود تا سال  2020ب  7میلیون نفر افرزای
یابند (OECDی  .)2015در رقابت جهانی برای استعدادی مهارتهای این دانشیویان
بینالمللی با تحصیالت با ب طور فزایندهای ب عنروان یرک عامرل محررک کلیردی
برای نوآوری و رونق اقتصادی شناخت شدهاست (آلبرتز و هازن2ی 2013م بیلسرن
و فایست3ی 2015م گا ول و پیاچتینی4ی 2013م ماژه 5و همکرارانی  )2014بر همرین
دلیلی بسیاری از محققان در پی درک انگیزهها و تیارب دانشیویانی هستند ک در
خار از کشور تحصیل میکنند و همچنین پیامردهای ناشری از ایرن مهراجرت در
مورد مهاجرت/زای

مغزها ب صورت ملی/بینالمللری (بر عنروان مثرالی برا ز و

ویلیامز6ی 2004م باروچ 7و همکارانی 2007م فینردلی 8ی 2011م فینردلی و همکرارانی
2012م هولتون9ی 2015م لیو -فارر10ی 2009م ون مرول و تیمررمن11ی 2014م پنر 12ی
2016م تیندال 13و همکارانی  .)2015با این حالی ب طور فزایندهای مشرخ

شرده

ک عالوه بر بررسی اینک چگون و چرا دانشیویان تصمیم میگیرند بررای ادامر
تحصیل بروندی نیاز ب بررسی این است ک آیرا آنهرا براز مریگردنرد .دانشریویان
بینالمللیی مهاجران بالقوهای هستند تا آنیا ک بسیاری از آنها اقامت آموزشی خود
1. tertiary education
2. Alberts and Hazen
3. Bilecen and Faist
4. Gaule and Piacentini
5. Madge
6. Balázˇ and Williams
7. Baruch
8. Findlay
9. Holton
10. Liu-Farrer
11. Van Mol and Timmerman
12. Peng
13. Tindal
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را موقتی در نظر میگیرند.)Wu and Wilkes, 2017: 123( .
دانشمندان و مهندسران بر صرورت فزاینردهای در حرکرت بروده و اغلرب از
مرزهای ملی عبور میکنند .تقریبا نیمی از فیزیکدانان پرارجاعی دیگرر در کشروری
ک متولد شدهاندی کرار نمریکننرد (هرانتر 1و دیگررانی  .)2009بری
دارندگان مدرک دکتری شاغل در بخ

از یرکسروم

علوم و مهندسی ایا تمتحده در خار از

آمریکا متولد شدهاند (بنیاد ملی علومی  )2007و نزدیک ب  60درصرد از دارنردگان
درج دکترای مهندسی از دانشگاههای ایا تمتحدهی ویزای موقت دارنرد (

Gaulé,

.)2014: 461
براساب گفت مایر)2003( 2ی جردا از اصرطالو مورداسرتفاده بررای توصریف
پدیده مهاجرت نخبگانی عدم تقارن گرد

نخبگانی موجب کمبرود منرابع انسرانی

در کشورهای درحالتوسع میشود .ولی فیندلی و اسرتوارت )2004( 3مطالعراتی
را مطرو کردند ک نشان میدهد  30تا  50درصد جمعیت آموز دیده کشرورهای
درحالتوسع در زمین علوم و فناوری در کشورهای توسع یافت زنردگی مریکننرد
(.)Samet, 2013: 2235
ن تنها ادبیات مهاجرت تحصیالت تکمیلی 4محدود است (ماسرنیگا و وینترر5ی
2013م ون مول و تیمرمنی )2014ی بلک ایرن تصرویر بازگشرت برا مفهرومسرازی
مهاجرت و علل آن بسیار پیچیده است.)Wu and Wilkes, 2017: 123( .
شواهدی از دادههای تامین اجتماعی ک توسط فین )2010( 6تهی شده اسرتی
نشان میدهد ک  40درصد از فارغالتحصیالن خارجی دانشگاههای آمریکرای ظرر
پن سال این کشرور را تررک کرردهانرد .نترای حاصرل از مطالعرات فرانزونری 7و
همکاران ( )2012نشان میدهد ک اکثر دانشمندان مهاجر مورد بررسی ب بازگشت
1. Hunter
2. Meyer
3 Lowell, Findlay and Stewart
4. post-graduate
5. Mosneaga and Winther
6. Finn
7. Franzoni
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ب کشورشان فکر میکنند.
تصمیمات مهاجرت بازگشتی دانشمندان و مهندسان میتواند ب عنروان نتییر
حداکثرسازی سودمندی در طول چرخ حیاتی فهمیرده شرود کر بر موجرب آن
مهاجران قبل از بازگشت ب کشور خودی سرمای مالی و ب ویرژه سررمای انسرانی را
در مقصد انباشت میکنند .برایناسابی مهراجران مزایرای حرفر ای کرار در کشرور
مقصد را در مقایس با مزایای روانی زندگی در کشور خود متعادل میکنند .مزایرای
روانی شامل میاورت با دوستان و بستگانی دسترسی ب کا های غیرقابلفررو

و

ترجیحات زندگی در جامع ای است ک دارای ارز هرای فرهنگری خراس اسرت
(.)Gaulé, 2014: 461
با توج ب نق

بیبدیل نیروی انسانی متخص

و تحصریلکررده در توسرع

کشورها ب خصوس در مورد کشورهای درحالتوسع مانند ایرانی بررسی و تحلیل
عوامل موثر بر روند مهاجرت معکوب نخبگان دانشگاهی ب عنوان بخ

مهمری از

سرمای های انسانی کشور و سیاسرتگرذاری در جهرت تقویرت ایرن رونردی تراثیر
بسزایی در افزای

سرعت توسع کشور خواهد داشت.

آیندهپژوهیی حوزهای پژوهشی و تازه است ک تفکری نظامیافت و صرریح در
مورد آیندههای بدیل دارد .این حوزهی پژوهشی در حال رشدی برپای ی مفروضات
و دورنماهایی ویژه استوار است و ارز های رو ها و نظری های ویژهای را ب کار
میبندد .برداشتن پردههای ابهام از آیندهی آشنا ساختن بی
محتمل آتی و افزای

میزان استیالی انسان بر آیندهی اهدا

از پی

ما با گزین هرای

این حوزهی پژوهشری

ب شمار میآیند (بِلی .)39-38 :1392
یکی از نخستین گامها در آغاز تغییری بررسی تحلیلی وضع موجرود بر عنروان
نقط شروع تغییر است .این گام ب عنوان پی نیازی برای شروع تغییر و حرکت بر
سمت آینده محسوب میشود.
تحلیل ی ای علتها با ارای تحلیلی یکپارچ در ی های سرطحی و عمقریی
اجازه ساختارزدایی و ساختاردهی میردد بر ایرن یر هرا را فرراهم مریکنرد .برا
سرراختاردهی میرردد برر

یرر هررای عمیررقتررر یعنرری یرر استعاره/اسررطوره و
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گفتمان/جهانبینیی فضا برای اییاد آیندههای بدیل اییاد میشود.
 .2مروری بر پيشينه پژوهش
طی ده گذشت ی مطالع مهاجرت تحصیالت تکمیلی رشد قابلمالحظر ای داشرت
است (ب عنوان مثالی آلبرتز و هازنی 2005م آرتور و نرونزی 2014م براب1ی 2006م
بییوارد و وان 2ی 2016م باسفورد و ریمسژیک3ی  2015م کالینز و همکارانی 2016م
کیم 2015م لو 4و همکارانی 2009م موسومبا 5و همکارانی 2011م موسنیگا و وینترری
2013م سی  6و همکارانی 2013م تان و هوگرو7ی  .)2016بعضری از ایرن تحقیقراتی
کشورهای اصلی دریافتکننده را مدنظر قررار دادهانرد .بررای مثرال ایرا تمتحرده
(هازن و آلبرتزی 2006م موسومبا و همکرارانی )2011ی کانرادا (آرترور و نروونزی
)2014ی بریتانیا (با ز و ویلییامزی 2004م سی و همکارانی )2013ی هلند (بییوارد و
وان ی )2016ی دانمارک (موسنیگا و وینتری )2013ی نروژ (باسرفورد و ریمسرژیکی
)2015ی اسررترالیا (بررابی 2006م ترران و هوگرروی  )2016و نیوزیلنررد (سررونی 2010ی
2012ی  .)2014همچنررین توج ر بیشررتری ب ر گررروههررای خاصرری از دانشرریویان
بینالمللی از جمل دانشیویان خار از کشور شده استی شامل دانشیویان خار
از کشور چین (وانر

و همکرارانی )2015ی دانشریویان خرار از کشرور بریتانیرا

(هرراروی8ی  )2009و دانشرریویان خررار از کشررور هنررد (بررابی  .)2006از نظررر
رو های تحقیق و دادههای محققان از مصاحب های کیفی (باسرفورد و ریمسرژیکی
2015م گدی9ی )2013ی بحث در گروههای متمرکز (آلبرتز و هازنی 2005م هازن و
آلبرتزی )2006ی تحلیل آمراری (بییروارد و وانر ی  2016م کریمی  )2015اسرتفاده
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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کردهاند و همچنین رو های ترکیبی ک رویکردهای کیفی و کمی را با هم ترکیب
میکنند (وانمول 1و تیمرمنی 2014م وان

و همکرارانی ( )2015

Wu and Wilkes,

.)2017: 124
در حالیک برنام هایی مانند برنام مهاجران با مهارت با ی بریتانیا ()HSMPی
سرمای گذاران برای کانادا یا سیستم نقط ای استرالیا کر مهراجران را برا سررمای ی
ارزشمند اقتصادی و فرهنگیی اولویتبندی میکنند و در ادبیات مهراجرتی توجر
چشمگیری را ب خود جلب کرده استم سیاستهرای کشرور فرسرتنده کر بررای
بازگشت مهاجران با مهارت با ی خودشان ب خانر طراحری شرده باشرندی کمترر
موردبحث قرار گرفت است (.)Cohen, 2013: 1
در بررسی متون و سوابق مطالعاتی «مهاجرت مغزها»ی «مهاجرت نخبگران» یرا
«فرار مغزها» ک ب یک پدیدهی یکسان اشاره دارندم پژوه هایی در کشور یافرت
شد ک برخی از آنها در جدول  2نشان داده شدهانرد .امرا درخصروس مهراجرت
معکوب نخبگان ب کشوری تنها آمار موجودی مربوط ب مصاحب قا ممقرام در امرور
بینالملل معاون علمی و فنراوری ریریزجمهرور مبنری برر بازگشرت  907نفرر از
محققان و متخصصان غیرمقیم ب کشور است .ب گفت وی از ایرن تعرداد  106نفرر
در  20دانشگاه برتر دنیا از جمل هاروارد و اسرتنفورد تحصریل کررده انرد (پایگراه
اطالعرسانی بنیاد ملی نخبگانی .)1396/11/15
جدول  .2برخی از پژوهشهای مرتبط با مهاجرت نخبگان در کشور
ردیف
1
2

پژوهشگر
جوادزاده(1394
توک و عرفانمنش(1394

3

فالحی (1394

4

توک و عرفان منش(1393
رنانی ،شیرازی ،و صادقی
عمروآبادی(1393

6

میرترابی و خاورینژاد (1393

عل مهاجرت نخبگان از ایران از منظر اقتصاد سیاسی بینالمل (با تاکید بر دههی
1380

7

صحبتیها ،جمالی مهموئی و
منصوریان (1392

مطالعهی علم سنجی مهاجرت نخبگان ایرانی به دانشگاههای آمریکا

5

عنوان پژوهش
عل اجتماعی مهاجرت نخبگان ایرانی به دانشگاههای آمریکا
رهیافت تلفیقی جامعهشناسی علم به مهاجرت نخبگان با تأکید بر جامعه ایران
بررسی رابطه تعلق خانوادگی ،هویت ملی و پایبندی به ارزشها با میزان مهاجرت
دانش آموزان المپیادی به خارج از کشور
فراتحلی کیفی مقاالت ناظر بر مسلله فرار مغزها در ایران
بررسی عوام موثر بر جریان مهاجرت از ایران با استفاده از مد پان پویا

1. Van Mol
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حکیمزاده ،طالیی و جوانک
(1392
راهشخو ،رفیعیان و امینی
(1391
شاهآبادی و پورمتقی آلمانی
(1390
قلیپور و روشند اربطانی
(1389

8
9
10
11
12

مقدس و شرفی(1388

13

فالحی و منوریان(1387

14

قلیپور ،فتاحی و پیراننژاد
(1386

15

محسنی تبریزی و عد (1386

16
17

ذاکر صالحی(1386
ذکائی(1385

18

صالحی عمران (1385

19
20
21
22

جواهری و سراجزاده (1384
صادقی و افقی (1384
زلفیگ (1383
قانعیراد (1383

23

ابراهیمی(1381

تاثیر عوام آموزشی ،اجتماعی و فرهنگی بر تمای به مهاجرت از کشور در دانشجویان
دانشگاه تهران
بررسی نقش عوام اجتماعی و فرهنگی بر مهاجرت دانشجویان ایرانی به خارج از
کشور (نمونه موردی :دانشگاه علوم پزشکی پته ،شهر پچ کشور مجارستان
نقش مهاجرت مغزها بر بهرهوری ک عوام اقتصاد ایران(1385-1345
مدیریت استعدادها :کژ کارکردهای رسانه های جمعی در تشدید روند مهاجرت نخبگان
بررسی عوام برانگیزانندهی گرایش به مهاجرت های بینالمللی جوانان 30-18
ساله ی شهرهای شیراز و ارسنجان
بررسی عوام مهاجرت نخبگان(سرمایه های انسانی و ارائه راهبردهای مناسب برای
پیشگیری از این پدیده
تاثیر عدالت اجتماعی بر مهاجرت نخبگان
بررسی عوام روان شناختی اجتماعی موثر بر تمای اعضای هیلت علمی دانشگاههای
شهر تهران به مهاجرت به خارج از کشور
فراتحلی مطالعات انجام شده در زمینه ی جذب نخبگان و پیشگیری از مهاجرت آنان
جوانان ،جهانی شدن و مهاجرتهای بین المللی :پژوهشی در میان نخبگان جوان
بررسی نگرش اعضای هیلت علمی نسبت به عل مهاجرت نخبگان به خارج از
کشور(مورد مطالعه :دانشگاه مازندران
عوام مؤثر بر گرایش دانشجویان به مهاجرت خارج از کشور
نقش دانشگاه ها درکاهش مهاجرت نخبگان
مهاجرت ژنها
توسعه نامتوازن آموزش عالی :بیکاری دانش آموختگان و مهاجرت نخبگان
بررسی عوام اقتصادی مؤثر به تمای دانشجویان رشتههای برق و کامپیوتر به
مهاجرت

تمامی مطالعراتی کر تراکنون در داخرل کشرور یرا در ارتبراط برا مهراجرت افرراد
تحصیلکرده از ایران انیام شده استی ب بررسی پدیده مهاجرت نخبگان از کشوری
عوامل موثر بر آن و ارای راهکارهای راهبردهرا و سیاسرتهرایی جهرت کراه

آن

پرداخت اند و مطالع جرامعی درخصروس مهراجرت معکروب نخبگران بر ایرران
صورت نگرفت است.
البت در سایر کشورها مطالعاتی درزمین مهاجرت معکوب افراد تحصیلکررده
و بازگشت این افراد ب کشوری ک از آن مهاجرت کردهاندی انیام شده ک در ادام
ب نمون هایی از نتای این مطالعات اشاره میشود:
ژی

و چانگووی ( )1995در کتاب مهاجرت نخبگانچینی ب ایرا تمتحردهی

فرصتهای اقتصادی بهتر در ایا تمتحده را بر عنروان عامرل کشر
سیاسی در چین را ب عنوان عامل فشار تشخی

و بریثبراتی

دادند ک عردم بازگشرت گسرترده
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دانشیویان خار از چین را تشریح میکند .ب همینترتیبی براتسبرگ ( )1995هرر
دو عامل اقتصادی و سیاسی را در توضیح تمایل دانشیویان بینالمللی ب ماندن در
ایا تمتحده در تیزی و تحلیل دانشیویان بین المللری از  69کشرور مبردأی مهرم
میداند (وو و ویلکزی .)124 :2017
سامت ( )2244-2243 :2013بر این براور اسرت کر کشرورهای جنروبی بر
بازگشت مهاجران برای آوردن فناوری جهت تحریک رشد اقتصرادی نیراز دارنرد.
بنابراینی اگر کشورهای مبدأ جنوبی نیاز داشت باشند تا مهراجران بر کشرور خرود
بازگردند و فناوری را از کشور مقصد ب کشور مبدأ انتقال دهندی باید یرک محریط
علمیی فناوری و تیاری باکفایت اییاد کنند ک فرصتهایی را برای افرادی فراهم
کند ک صالحیتها و مهارتهای خود را در خار از کشور بهبود میبخشند.
گا ول ( )462 :2014ازطریق بررسری تیربیرات فرردی مهراجران بازگشرتی و
مدلسازی تصمیم مهاجرت بازگشتی دریافت ک  )1( :احتمال بازگشت زنان کمترر
استی ( )2اثرات قوی چرخ عمر با احتمال بازگشت پز از  50سالگی ب شردت
کاه

مییابرد و ( )3مهراجران بر شررایط در حرال تغییرر در کشورشران پاسر

میدهند.
وو و ویکلز( )130 :2017در مصاحب با  232دانشریوی برینالمللری متوجر
شدند ک ادراک دانشیویان از مفهوم خان ب طور معناداری بر قصد مهاجرتی آنان
در آینده تاثیرگذار است .درک خان ب عنوان «جایی ک ا ن هستم» با تصمیم ماندن
در کشور خارجی پز از اتمام تحصیل و درک خان ب عنوان «جایی کر مرن اهرل
آنیا هستم» با تصمیم بازگشت پز از اتمام تحصیل مرتبط اسرت .همچنرین درک
خان ب عنوان «مکانهایی چندگان » و «هیچ جا» ب باز بودن موضوع تصرمیمگیرری
برای ماندنی بازگشت یا مهاجرت ب کشور سوم مرتبط است.
 .٣روش پژوهش
 .١-٣هدف پژوهش

هد

این مطالع ی تحلیل آینردهنگرانر ی مهراجرت معکروب نخبگران دانشرگاهی
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براساب تحلیل ی ای علت های این پدیرده اسرت .ایرن مهرم برا اسرتفاده از ابرزار
مصاحب نیم ساختاریافت با اعضای هیئت علمی تحصیلکررده در خرار از کشرور
انیام میشود.
 .2-٣معرفی روش
1

تحلیل ی ای علتها ب عنوان یک رو

جدید مطالعات آینردههرا پیشرنهاد شرده

است .سودمندی آنی ن در پی بینی آیندهی بلک در اییاد فضاهای دگرگونشرونده
برای خلق آیندههای بدیل است .تحلیل ی ای علتهای شرامل چهرار یر اسرت:
لیتانی2ی علرل اجتمراعی3ی گفتمان/جهرانبینری 4و اسطوره/اسرتعاره .5چرال ِ انیرام
پژوه ی حرکت رو ب با و پایین در این ی های تحلیل است و بنرابراین شرامل
شیوههای مختلف شناخت است (.)Inayatullah, 1998: 815
تحلیررل ی ر ای علررتهررا را مرریترروان ب ر عنرروان تالشرری برررای اسررتفاده از
پساساختارگراییی ن فقط ب عنوان یرک چرارچوب معرفرتشرناختی -آنگونر کر
توسط متفکرانی مانند میشل فوکو توسع یافت  -بلک ب عنوان یرک رو

تحقیرقی

ب عنوان راهی برای هردایت تحقیرق درخصروس ماهیرت گذشرت ی حرال و آینرده
دانست (عنایت ال ی .)816 :1998
سهیل عنایت ال ی آیندهپژوهی را ب س بعد همپوشان پژوهشری تقسریم کررده
است :تیربیی تفسیری و انتقادی .هر بعدی درخصوس ماهیت واقعیتی حقیقرتی
جهانی آینده و در مورد نق

سوژهی فرضهای مختلفی دارد .تررجیح ویی اسرتفاده

از هر س رویکرد استم کر دادههرا را در زمینر شران مطالعر کند(پیشرگویان ) برا
معانیای ک ما ب آنها نسبت میدهیم(تفسیری) و سپز آنهرا را در سراختارهای
تاریخی مختلف قدرت/دان ی سن ی جنسیتی طبق و معرفت قرار دهیم(انتقرادی).
تحلیل ی ای علتها ب خوبی در حوزهی آیندهپژوهی انتقادی جرای گرفتر اسرت
1. Causal layered analysis
2. Litany
3. Social causes
4. Discourse/worldview
5. Myth/metaphor
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(.)Inayatullah, 1998: 816
کشریدن واقعیرت کنرونی -پایگراه قردرت

تحلیل ی ای علتها با ب چرال

معرفتشناختی و چارچوب مرجع آن -ب ساخت آیندههرای بردیل معتبرر 1اجرازه
داده و کمک میکند .در غیر این صورتی حتی اگر فردی درگیرر سرناریوها شرودی
بدون چال

با جهانبینیهای مرکزی و اسطورهها /استعارههای سناریوها صرفا ادام

زمان حال با ب کار برردن زبران آینرده هسرتند CLA .قصرد بر چرال

کشریدن و

بازسازی دارد ( .) Inayatullaha, Izgarjanc, Kuusib and Minkkinenb, 2016: 111
در تحلیررل ی ر ای علررتهررای سررطح اول «لیتررانی» اسررتم رونرردهای کمرریی
مشکالتی اغلب اغراقآمیزی اغلب مورداسرتفاده بررای اهردا

سیاسری(برای مثرال

ازدیاد جمعیت) ک معمو توسط رسان های خبری ارای میشود .رویدادهای مسایل
و روندها متصل نیسرتند و ناپیوسرت بر نظرر مریرسرند .نتییر اغلربی احسراب
درماندگی(چ کار میتوانم بکنم؟) یا بیتفاوتی(نمیتوان کاری انیام داد!) یا عمرل
فرافکنی (چررا آنهرا -معمرو بر معنرای دولرت -کراری درخصروس آن انیرام
نمیدهند؟) است .این سطح متعار

آیندهپژوهی است ک ب راحتی میتوانرد یرک

سیاست هراب اییاد کند.
سطح دوم در رابط با علتهای اجتماعیم شامل عوامل اقتصرادیی فرهنگریی
سیاسی و تاریخی است (برای مثال افزای

نرخ رشد تولدهای فقردان برنامر ریرزی

خانواده) .دادههای کمیی تفسیر میشوند .این نوع تحلیل معمو توسط موسسرات
سیاستگذاری تشریح میشود و ب عنوان سرمقال در روزنام ها یا در میالتری کر
کامال علمی نیستندی منتشر میشود.
این سطح در توضیحات فنیی ب خوبی تحلیلهای علمریی برترری دارد .نقر
دولت و سایر بازیگران و ذینفعان اغلب در این سطح بررسی میشود.
سومین سطح عمیقتری مربوط ب ساختار و گفتمان/جهانبینی اسرت کر از آن
حمایت میکند و ب آن مشروعیت مریبخشرد (بر عنروانمثرالی رشرد جمعیرت و
دیدگاههای تمدنی درخصوس خانوادهی فقدان قدرت زنانی فقدان امنیت اجتمراعی
1. authentic alternative futures
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و مباحث ی جمعیت/مصر ) .موضوع مهمی یافتن ساختارهای اجتمراعیی زبرانی و
فرهنگی عمیقتری است ک بازیگر -یکسان 1هستند (مستقل از اینک بازیگران چر
کسانی هستند) .فهم عمیقترر فررضهرایی کر در پرز مسرال هسرتندم بر عنروان
تال هایی برای بازنگری در مسال اهمیت دارند .در این مرحل ی مریتروان کشرف
کرد چگون گفتمانهای مختلف(برای مثال اقتصادیی مذهبی و فرهنگری) بری

از

آنک علت یا واسط مسال باشندی تشکیلدهندهی آن هستند .چگونگی استفاده ما از
گفتمان برای فهم در چارچوببندی موضوع مشارکت دارد.
ی چهارم تحلیل در سطح استعاره یا اسطوره است .اینها داستانهای عمیرقی
کهنالگوهای 2جمعیی ابعاد ناخودآگاه مسال یا پارادوکز هستند (برای مثالی دیدن
جمعیت ب صورت غیرآماریی ب عنوان جامع یا دیدن مردم ب عنوان منابع خرالق).
این سطحی یک تیرب سطح احشایی/احساسی را بررای جهرانبینری تحرتبررسری
فراهم میکند .زبان مورداستفادهی کمتر مشخ

و بیشتر مرتبط با فراخوانی تصاویر

بصری استم با لمز قلب ب جای خواندن سر (.)Inayatullah, 1998: 820
 .٣-٣جامعه آماری و روش نمونهگيری

جامع آماری پژوه

حاضری اعضای هیئت علمی دانشگاههای وابسرت بر وزارت

علومی تحقیقات و فناوری بودند .در این پژوه

نمون گیری ب رو

گلول برفری

تا مرحل ب اشباع رسیدن دادهها ادام پیدا کرده است.
افرادی ک در این پژوه

با آنان مصاحب شدی  22نفر بودند .این افراد عضرو

هیئت علمی دانشگاههای سراسری وابست بر وزارت علرومی تحقیقرات و فنراوری
بودند ک دوره دکتری خود را در یکی از دانشگاههرای خرار از کشرور گذرانرده
بودند .البت در مواردی برخی افراد هر سر دوره کارشناسریی کارشناسری ارشرد و
دکترای خود را در خار از کشور گذرانده بودند .از این تعداد  4نفر زن و  18نفر
مرد بودند.
در جدول 3ی مرتب علمی و میانگین سرابق تردریز مصراحب شروندگان و در
1. actor-invariant
2. archetypes
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جدول 4ی کشوری ک مدرک دکتری خود را از آن اخذ کردهاندی آمده است.
در مصاحب های نیم ساختاریافت ی تال
چهارگان رو

بر این بود کر در بررسری یر هرای

تحلیل ی ای علتها برای تحلیل وضع موجود و همچنرین ارایر

آیندههای بدیلی هم نظرات این افراد و هم دیدگاههرای ایرانیران تحصریلکررده در
خار از کشور را ک ب کشور بازنگشت اندی جویا شویم .ب دلیل زنردگی در جمرع
ایرانیان خار از کشور و ارتباط این افراد با دوستانی ک ب کشور بازنگشت اندم این
گروه مناسبترین گروه قابلدسترسی برای مصاحب را شکل میداد.
جدول  .3مرتبه علمی و میانگین سابقه تدریس مصاحبهشوندگان
مرتبه علمی
استادیار
دانشیار
استاد

میانگین سابقه تدریس(سا
4
10
22

فراوانی
9
8
5

جدول  .4کشور محل اخذ مدرک دکتری مصاحبهشوندگان
کشور
تعداد

کانادا
2

استرالیا
2

اتریش
1

انگلستان
5

پرتغا
1

ایتالیا
4

آلمان
2

فرانسه
3

مالزی
1

هندوستان
1

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

در بخ

اول ب بررسی ی های چهارگان تحلیرل یر ای علرتهرا درخصروس

وضررع موجررود مهرراجرت معکرروب نخبگرران دانشررگاهی برر کشررور در ذهررن
مصاحب شوندگان پرداخت شد.
در تحلیل ی ای علتهای ی لیتانی ب

ی ی مشهود پدیرده مروردنظر اشراره

دارد .در این ی ی ب بررسی وضع موجود بازگشت افراد تحصریلکررده بر کشرور
پرداخت شد .تقریبا تمام مصاحب شوندگانی روند بازگشت افرراد تحصریلکررده بر
کشور را روندی ضعیف ارزیابی کردند.
در ی علل کالن اجتماعیی ب بررسی عوامرل اساسری اجتمراعیی فرهنگریی
اقتصادیی سیاسیی قرانونی و فناورانر ی مروثر برر رونرد موجرود بازگشرت افرراد
تحصرریلکرررده برر کشررور پرداخترر شررد .طیررف وسرریعی از مرروارد مورداشرراره
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مصاحب شوندگان مربروط بر بیران تراثیر عوامرل اقتصرادی برر رونرد مهراجرت و
بازگشت افراد تحصیلکرده ب کشور است .عوامل اقتصرادی ماننرد تعهردات مرالی
افراد بورسی ی ناپایداری و وضعیت نامناسب اقتصادی کشوری حقوق پایین اعضرای
هیئت علمی و عدموجود فرصتهای شغلی برخی رشت ها برای جذب در صنعت.
البت تعداد کمتری از مصاحب شوندگانی اهمیرت عامرل اقتصرادی را در مقایسر برا
سایر عواملی کمتر ارزیابی کردند.
سپز ب بررسی گفتمان و جهانبینی موثر بر وضعیت موجود پدیده مهاجرت
معکوب نخبگان دانشرگاهی یعنری گفتمران و نروع جهرانبینری حمایرتکننرده از
وضعیت موجود پررداختیم .گفتمرانهرایی ماننرد «فردگرایری»ی «جنر
«دوگانگی»ی «عدمامنیتاقتصادی» و «کمرنر

و نراامنی»ی

شردن گفتمران مرذهبی»ی مهرمتررین

مواردی بودند ک مصاحب شوندگان ب آنها اشاره کردند.
ی اسطوره/استعاره ب عنوان عمیقترین ی ی تحلیل  CLAحراوی مضرامینی
کمتر خودآگاه درخصوس پدیده یا مشرکل موردبررسری اسرت .در ایرن یر بر
ریش های ناخودآگاه پدیده پرداخت میشود .در این قسرمت از مصراحب شروندگان
خواست شد ک وضعیت موجود را در یک کلم ی نمادی اسطوره یا استعاره خالصر
کنند .البت نگارندگان در کدگذاری متن مصاحب ها متوج شدندی مصاحب شروندگان
در سایر بخ های مصاحب هرمی بررای توصریف وضرع موجرود از اسرتعارههرا و
نمادهایی استفاده کردهاند ک ب دلیل نیم ساختاریافت و منعطف بودن مصراحب هرای
امری متداول محسوب میشود.
در جدول  5ی هرای مختلرف وضرع موجرود مهراجرت معکروب نخبگران
دانشگاهی در نظر اعضای هیئت علمی تحصیلکرده در خرار از کشرور خالصر
شدهاند.
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جدول  .5تحلیل الیهای علتهای مهاجرت معکوس نخبگان از نظر اعضای هیئت علمی تحصیلکرده در
خارج از کشور -وضع موجود

الیه لیتانی(الیه مشهود

الیه عل کالن اجتماعی

الیه گفتمان/جهان بینی

الیه اسطوره/استعاره

مهاجرت معکوس خیلی کمرنگ است.
برگشت را تیره و مبهم میبینم.
روند بازگشت خیلی ضعیف است.
اگر امکان ماندن وجود داشته باشد ،معموال برنمیگردند.
مهاجرت معکوس کند و ضعیف است.
انگیزه ای برای بازگشت وجود ندارد.
خانمها بهندرت به فکر بازگشت هستند.
افرادی که تعهد مالی ندارند ،کمتر برمیگردند.
حقوق پایین اعضای هیلت علمی دانشگاه ها در کشور در مقایسه با سایر کشورها
دالی اقتصادی و عدم امکان جذب در دانشگاهها
دوگانگی بین زندگی خصوصی و زندگی اجتماعی افراد در ایران
پیچیدگی و عدم شفافیت
ناپایداری اقتصادی و سیاسی کشور
ادراک امنیت پایین در کشور (سایه جنگ
بوروکراسی فرایند جذب در دانشگاهها
عدم امکان فعالیت در بخش صنعت کشور
گفتمان فردگرایی
گفتمان جنگ و ناامنی
گفتمان دوگانه؛ دوگانگی بین زندگی خصوصی و اجتماعی و دوگانگی بین شعارها و عم
کمرنگ شدن گفتمان مذهبی
مهاجرت قوم آریایی
ناپایداری
ناامیدی
سراب
محدودیت
برگشت به ریشه
باتالق

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

پز از بررسی وضع موجود پدیده مهاجرت معکوب افراد با تحصیالت عرالی بر
کشوری در بخ

دوم مصاحب ی سوا تی درزمین اییراد و خلرق آینردههرای بردیلی

ازطریق اییاد فضاهای بدیل یعنی استعارههای بدیل برای پدیده موردنظر پرداختر
شد .درادام برمبنای استعارههای بدیلی سوا تی در مورد گفتمان/جهانبینی خاصی
ک از استعاره بدیل حمایت میکند از مصاحب شروندگان پرسریده شرد .در مرحلر
بعدی مصاحب شوندگان درخصوس تغییر عوامل کالن اجتمراعی بر گونر ای کر از
جهانبینی مورد نظر حمایت کنندی مورد پرس

قرار گرفتند.

عنایتال و همکاران ( )110 :2016از تغییر در سطح اسطوره/استعاره ب عنوان
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«تغییر راهبردی» یاد میکنند .در این بخ ی از مصاحب شوندگان خواسرت مریشردی
تال

کنند واژهی نماد یا استعارهی بردیلی بررای وضرع موجرود پدیرده مهراجرت

معکوب افراد با تحصیالت عالی ب کشور بیابند.
در بخ

بعدی از مصاحب شروندگان خواسرت شرد ترا برمبنرای اسرتعارههرای

پیشنهادی برای اییاد فضاهای بدیلی گفتمان/جهانبینیای را ارای و توسرع دهنرد
تا ب اییاد فضای بدیل کمک کنند .پاس ها شامل گفتمانهای جمرعگرایریی نگراه
جهانیی صلحطلبی و گفتگوی تمدنهای توسع ملی و پایداری اعتمادی شرفا سرازی
و حسننیت بود.
در انتها از مصاحب شوندگان خواست شد تا برمبنای گفتمان/جهانبینیها بررای
اییاد فضای بدیلی ب بیان علل کالن اجتماعی بپردازند ک ب اییراد فضرای بردیل
متناسب با استعارهها و گفتمانهای بدیل کمک میکنند.
در جدول  6ی های مختلف برای شکل دادن ب آیندههرای بردیل مهراجرت
معکوب نخبگان دانشگاهی در نظر اعضای هیئت علمی تحصیلکرده در خرار از
کشور خالص شدهاند.
جدول  .6تحلیل الیهای علتهای مهاجرت معکوس نخبگان از نظر اعضای هیئت علمی تحصیلکرده در
خارج از کشور -ساخت آیندههای بدیل

استعارههای بدی

گفتمان/جهانبینی بدی

عل کالن اجتماعی بدی

وطن پرستی
وابستگی به خاک
سهم خواهی
عِرق ملی
پایداری
گذار
پلی به سوی پیشرفت
ثبات ،قابلیت پیشبینیپذیری
تحو بزرگ در علم و فناوری
گفتمان جمعگرایی
گفتمان صلحطلبی و گفتگوی تمدنها
گفتمان توسعه ملی و پایدار
گفتمان افزایش اعتماد در جامعه
گفتمان افزایش شفافیت در کشور
گفتمان حسننیت
گفتمان پیشرفت
تعاد بین گفتمانهای آرمانگرایی و واقعگرایی
رونق اقتصادی

132

♦ سال بیستونهم ♦ شماره نودوپنج ♦ تابستان 1399
امنیت سیاسی
برگرداندن اعتماد از دست رفته در عوام اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی
تعام با سایر کشورها برمبنای احترام متقاب
پذیرش و سازگاری با واقعیتهای جدید جامعه
بهبود و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت
به روزرسانی شرایط استخدام و به کارگیری اعضای هیلت علمی

نتيجهگيری
بازگشت افرراد تحصریلکررده در خرار از کشرور موجرب اییراد منرافعی بررای
کشورهایی مانند چین و هندوستان شده اسرت .ایرن افرراد بازگشرت در دهر هرای
گذشت ب تسهیل انتقال فنراوری و کرارآفرینی در ایرن کشرورها کمرک کرردهانرد.
همچنین دایی لیو و خی ( )2015ب اهمیت تاکید بر کیفیت مهاجران بازگشرتی بر
جای کمیت آنان اشاره کردهاند .یکی از موارد مورداشاره مصاحب شوندگان در ایرن
پژوه

نیز اهمیت کیفیت مهاجران بازگشتی در برابر تعداد آنان بود.
در بررسی ی لیتانی (مشهود)ی مصاحب شوندگان ب صورتی متفقالقول بر این

باور بودند ک آینده مهاجرت معکوب نخبگان بر کشروری از چشرمانرداز روشرنی
برخوردار نیست و در بهترین حالتی در آینده کوتاهمدتی مبهم است.
در بررسی ی علل کالن اجتماعیی د یلی مانند حقوق پایین اعضرای هیئرت
علمی در مقایس با سایر کشورهای عدم وجود فرصتهای شرغلی برخری رشرت هرا
برای جذب در صنعت کشوری دوگانگی بین زندگی خصوصی و زندگی اجتمراعی
افراد در ایرانی نگرانری نسربت بر آینردهی فرزنردانی پیچیردگی و عردمشرفافیتی
ناپایداری اقتصادی و سیاسی کشوری بوروکراسی فرایند جرذب در دانشرگاههرا بر
عنوان موانع مهاجرت معکوب نخبگان دانشگاهی ب کشور بیان شد.
گفتمانهای فردگراییی جن
اجتمرراعی و همچنررین کمرن ر

و نراامنیی دوگرانگی برین زنردگی خصوصری و
شرردن گفتمرران مررذهبی ب ر عنرروان گفتمررانهررای

پشتیبانیکنندهی وضعیت موجود مهاجرت معکوب نخبگان دانشگاهی بیان شدند.
براساب نتای این پژوه ی درحالحاضر چشمانداز روشرنی بررای بازگشرت
افراد تحصیلکرده ب کشور وجود ندارد .عوامل متعدد اقتصادی و اجتمراعی مروثر
بر پدیده مهاجرت معکوب نخبگان دانشگاهی شناسایی شدند .ب دلیرل پیوسرتگی
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متقابل پدیدههای اجتماعی و اقتصادیی در آینده نزدیکی احتمال افزای

مهراجرت

معکوب نخبگان دانشگاهی ب کشور دور از ذهن است.
همانگون ک عنایتال ( )1998بر اهمیت تغییر در یر هرای عمیرقترر ماننرد
گفتمان و استعاره برای ساختن آیندههای واقعرا بردیل تاکیرد مریکنردی درصرورت
ناکامی در ارای جهانبینی/گفتمانها و استعاره/اسطورههای بدیلی اسرتفاده از رو
 CLAمنیر ب ارای آیندههای واقعا بدیل نمیشود و در صرورت ارایر آینردههرای
ب ظاهر بدیلی بدون تغییری در ی های گفتمان و استعارهی این آیندهها صرفا ادامر
زمان حال هستند.
گفتمانهای جمعگراییی صلحطلبی و گفتگوی تمدنهای توسع ملی و پایرداری
اعتمراد و شرفافیت در جامعر ی حسرننیرت و تعررادل برین گفتمرانهررای

افرزای

آرمانگرایی و واقعگرایی ب عنوان گفتمانهای بدیل برای اییراد آینردههرای بردیل
مورد اشاره قرار گرفتند.
همچنین در بخ

علل کالن اجتماعی بدیلی رونق اقتصادیی امنیرت سیاسریی

برگرداندن اعتماد ازدسترفت در عوامل اجتماعیی فرهنگریی اقتصرادی و سیاسریی
تعامل با سایر کشورها برمبنای احترام متقابل برای تغییر رفتار سایر کشورها برا مرای
و سازگاری با واقعیتهای جدید جامع ی بهبود و تقویت ارتباط دانشگاه و

پذیر

صنعت و ب روزرسانی شرایط استخدام و ب کرارگیری اعضرای هیئرت علمری بیران
شدند.
اگررر جمررعگرایرری و فردگرایرری را دو سررر یررک طیررف در نظررر بگیررریمی
مصاحب شوندگان بر این باور بودند ک جامعر ایرران در حرال حرکرت بر سرمت
فردگرایی است و حرکت ب سمت فردگرایری را یکری از عوامرل مهراجرت افرراد
تحصیلکرده از کشور و عدم بازگشت آنان میدانستند.
عالوه بر بهبود و پایداری شرایط عمرومی اقتصراد کشروری توجر خراس بر
مسایل مالی و حقوق دریافتی اعضای هیئت علمی دانشگاهها ک فاصل زیرادی برا
بسیاری از کشورهای جهان داردم موضوعی است ک سیاسرتگرذاران مریبایسرت
مدنظر قرار دهند .اهمیت این موضوعی هم از منظرر اییراد انگیرزه بررای بازگشرت
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نخبگان دانشگاهی ب کشور است و هم عاملی بررای کنرد کرردن رونرد مهراجرت
اعضای هیئت علمی ب سایر کشورها.
سیاستگذاری درزمین حرکت دانشگاهها ب سمت کرارآفرینی و پاسرخگویی
ب نیازهای جامع در کنار اییاد زیرسراختهرای فناورانر در کشرور بررای اییراد
رابط ای دوجانب بین بخ

صنعت و دانشگاه نیز از نکات حرا زاهمیتی اسرت کر

روند بازگشت نخبگان دانشگاهی ب کشور را تسهیل میکند.
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.
مصاحب شوندگان بر این باور بودند ک نوع نگاه امنیتی و بست ب این پدیدهی ماننرد
سایر پدیدهها در تقابل با نگاه توسع ای است .ازاینروی تغییر این نحروه نگرر

و

دیدن ایرانیان تحصیلکرده خار از کشور ب عنوان فرصرتی یکری از عوامرل مهرم
موثر بر بازگشت این افراد ب کشور است.
شبک سازی و اییاد نهادهایی ب منظور برقرراری ارتبراط برا جامعر مهراجران
ایرانی خار از کشور ک از نظر میزان تحصیالتی یکری از باکیفیرتتررین جوامرع
دور از وطن را تشکیل دادهاندم موضوعی اسرت کر مریتوانرد برا تهیر نسرخ ای
بومیشده از تیرب سایر کشورهای در حال توسع و برنام های سازمان ملل متحد
در این حوزه مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد .انتقال فناوری ازطریرق جوامرع دور
از وطن یکی از راهبردهایی است ک کشورهایی مانند هند و چین از آن ب خروبی
بهره گرفت اند.
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