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چکیده :گذار جامعه ایرانی از وضعیت کنونی به وضعیت پیشرفته یکی از آیندههای مطلوب مورد اجماع
نظر اندیشمندان ،فرهیختگان و دولتمردان در ایران است .صرف نظر از دقیقسازی مفهوم «پیشرفته»
شکل دیگری از اجماع نظر ،دستکم در الیه عینی و خودآ گاه میان اعضای جامعه علمی ،سیاستمردان و
نخبگان جامعه وجود دارد که استفاده از توانمندی متخصصان و تالش برای بازگشت نخبگان به چرخه
خدمت به جامعه یکی از پیشرانهای اصلی پیشرفت کشور است .برای بررسی بازگشت نخبگان به چرخه
جامعه ،پژوهشی ساختاربندی شده است تا در آن به کمک روش بررسی اسنادی ،پانل خبرگان و تحلیل
تجربه کشورهای منتخب به این پرسش پاسخ داده شود که خروج نخبگان ،افراد ماهر و آموزشدیده از
چرخه خدمت به جامعه ایران چگونه است و این وضعیت تابع کدام عوامل است؟ عوامل شناسایی شده
به روش تحلیل الیهای علتها ساختاربندی شدند و نقش عوامل ناملموس ،انگیزههای روانی ،ذهنی و
اسطورههایی که در ناخودآ گاه ذهن افراد وجود دارد و آنها را به خروج از چرخه خدمت به جامعه سوق
میدهد ،در کنار نقش عوامل ملموس بهصورت همزمان دیده شدند.
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1.1مقدمه
یکـی از رایجتریـن پیامدهـای جهانیشـدن فشـردگی زمـان و مکان اسـت .این مهم ،امکان نقـل و انتقال افراد،
ّ
کاالهـا و خدمـات را بسـیار تسـهیل سـاخته اسـت .سـادهپذیر شـدن مـراوده افـراد در فراسـوی مرزهـای ملـی از
جملـه مناقشـه برانگیزتریـن نتایـج جهانیشـدن اسـت؛ بهعبـارت روشـنتر ،افـراد بـرای دسـتیابی بـه موقعیـت
جذابتـر ،چـه از نظـر ّ
مـادی و چـه از نظـر معنـوی ،بهسـادگی میتواننـد در فضـای جهانیشـده تـرک وطـن
کننـد .رفتوآمـد سـرآمدان ،برگزیـدگان و منتخبـان جامعـه بـه خـارج از میهـن از جهـات متفـاوت محـل توجـه
دولتمـردان و نیـز افـراد جامعـه اسـت .دولتمـردان توسـعهگرا مهمتریـن ابـزار توسـعه را در گـرو در اختیـار داشـتن
سـرمایههای انسـانی میداننـد .سـرآمدان ،برگزیـدگان و منتخبـان جامعـه در شـقوق و شـئون مختلـف علمـی،
ّفنـی ،فرهنگـی ،سیاسـی ،اجتماعـی ،اقتصـادی و ...مهمتریـن جلـوه سـرمایههای انسـانی هسـتند؛ از ایـن رو،
حفـظ و نگاهداشـت آنهـا در چرخـه خدمـت بـه جامعـه در کانـون توجـه دولتمـردان توسـعهخواه قـرار دارد.
همچنـان کـه اشـاره شـد ،خـروج متخصصـان از چرخـه خدمـت بـه کشـور در تمـام حوزههـا موجـب افـول
سـرمایههای انسـانی و اجتماعـی میشـود ،امـا اهمیـت ایـن افـول در حـوزه ّفنـی و مهندسـی از سـایر حوزههـا
پررنگتـر اسـت و دلیـل ایـن موضـوع وضعیـت جهانـی عرضـه و تقاضـا بـرای مهاجرانـی اسـت کـه مهارتهـای
ّفنی و مهندسـی الزم را برای پیشـبرد برنامههای توسـعه در کشـورهایی همچون کانادا ،نیوزیلند ،اسـترالیا،
امریـکا و سـایر کشـورهای پیشـرفته در اختیـار دارنـد .در ادامـه ایـن موضـوع مطابـق گزارشهـای بینالمللـی
بررسـی و نشـان داده شـده اسـت کـه سـطح مهاجـرت نیروهـای دارای تـوان ّفنـی و مهندسـی همچـون
مهندسـان و پزشـکان به کشـورهای عضو سـازمان همکاریهای اقتصادی و توسـعه ( )OECDدر مقایسـه با
سـایر مهاجـران ایرانـی بیشـتر و پررنگتـر اسـت .یـادآوری ایـن نکتـه الزم اسـت کـه در سراسـر جهـان مهاجرت
متخصصان حوزههای علوم اجتماعی ،انسـانی ،هنر و ادبیات نسـبت به سـایر حوزهها کمتر اسـت ،بهدلیل
آنکـه ایـن حوزههـای تخصصـی بافتارمنـد 1هسـتند و توسـعه و پیشـرفت در چنیـن حوزههایـی نیازمنـد تجربه
زیسـته و بهرهمنـدی از اقتضائـات بومـی و محلـی اسـت.
نکتـه درخـور تأمـل آن اسـت کـه آیـا تـرک وطـن موجـب خـروج افـراد برگزیـده و منتخـب جامعـه از چرخـه
خدمـت بـه میهنشـان شـده اسـت یـا خیـر؟ آیـا راهکارهایـی بـرای حفـظ و نگهداشـت افـراد برگزیـده و سـرآمد
در کشـور وجود دارد؟ آیا امکان معکوس کردن روند خروج نخبگان از داخل به خارج از کشـور میسـر اسـت؟
پژوهشهای مختلفی درباره مهاجرت نخبگان در کشورهای مختلف صورت گرفته است .بررسی تجربه
جهانی نشـان میدهد که عوامل مختلفی در مهاجرت نخبگان مؤثرند که امکان کنترل این عوامل بهمنظور
ً
جلوگیـری از اینگونـه مهاجرتهـا تقریبـا ناممکـن و البتـه ،غیرعقالنی اسـت .آنچه پژوهش حاضر را شـکل داده
اسـت ،توجـه بـه جنبـه دیگـری از مهاجـرت نخبـگان و شناسـایی عواملـی اسـت کـه بـا مهـار آنهـا بتـوان زمینـه را
بـرای اسـتفاده از نخبـگان و سـرآمدان در چرخـه خدمـت بـه جامعه بدون الزام به بازگشـت دایمـی فراهم آورد.
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بهمنظـور شـکل بخشـیدن بـه پژوهـش ،ابتـدا تلاش شـد تا مقوله خـروج نخبـگان و برگزیـدگان جامعه به
ً
خـارج از کشـور از نظـر مفهومـی بهصـورت عمیقتـر بررسـی شـود .طبیعتـا در ایـن بررسـی ادبیـات ایـن پدیـده
محـور اصلـی کاوش بـوده اسـت .ایـن پژوهـش ناظـر بـر سـاختاربندی ایـن پرسـش اسـت کـه خـروج نخبـگان،
افـراد ماهـر و آموزشدیـده از چرخـه خدمـت بـه جامعـه ایـران چگونـه اسـت؟ ایـن وضعیـت تابـع کـدام عوامل
اسـت؟ ایـن عوامـل هـر یـک در چـه سـطحی قابـل حل هسـتند؟
2.2فرار مغزها :کاوش در مفاهیم
اصطلاح «فـرار مغزهـا» نخسـتین بـار در انجمـن سـلطنتی بریتانیا در اواخر دهـه  1950و اوایل دهه  1960برای
توصیف جریان خروج ّفناوران و دانشـمندان به کشـورهایی مثل کانادا و امریکا اسـتفاده شـد .سـازمان ملل
متحـد «حرکـت یکطرفـه افـراد بسـیار متخصـص از کشـورهای در حال توسـعه به کشـورهای توسـعهیافته» را
فـرار مغزهـا اعلام کـرده اسـت .برخـی فـرار مغزهـا را «مهاجـرت دایمـی یـا طوالنیمـدت افـراد ماهـری میدانند
کـه از آموزشهـای قابـل توجـه جامعـه خـود برخـوردار شـدهاند» .مفهـوم «فـرار مغزهـا» صرفنظر از خاسـتگاه
تاریخـی و جغرافیایـی آن ،ناظـر بـر خـروج نخبـگان از چرخه خدمت اسـت (.)Wächter, 2006
مطابق گزارش مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشـور وزارت امور خارجه در سـال  ،1393حدود  5تا  6میلیون
ایرانـی در خـارج از کشـور زندگـی میکننـد و ایـن افـراد سـرمایهای میـان  1/5تـا  4تریلیـون دالر را در اختیـار دارنـد
( .)Ghavam Shahidi, 2014بـر اسـاس بررسـی «مؤسسـه سیاسـتپژوهی مهاجـرت »1در سـال  ،2015ترا کـم
جمعیـت مهاجـران ایرانـی در کشـورهای متفـاوت مطابـق شـکل  1اسـت (.)Migration Policy Institute, 2017

شکل  :1ترا کم جمعیت مهاجران ایرانی در کشورهای متفاوت
)1- Migration Policy Institute (MPI
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مطابـق ایـن بررسـی بزرگتریـن جمعیـت امـروزی ایرانیـان خـارج از کشـور را میتـوان در پنـج کشـور بیـن
شـرق میانـه ،اروپـا و شـمال امریـکا نـام بـرد .کشـور امریـکا میزبـان بیـش از یـک میلیـون ایرانـی (بزرگتریـن
جمعیـت مهاجـر ایرانـی) در جهـان اسـت .کشـور امـارات متحـده عربـی ،بـا توجـه بـه نزدیکـی آن بـه ایـران و
مرکـزی مناسـب بـرای کسـب و کار و گردشـگری ،میزبـان  400هـزار ایرانـی اسـت .کشـورکانادا با  120هـزار ایرانی
دارای رتبـه سـوم اسـت .پـس از آن کشـورهای قطـر و آلمـان بـا  100هـزار نفـر جـزو کشـورهای مقصـد ایرانیـان
هسـتند .تعـداد مهاجـران ایرانـی در کشـورهای سـوئد حـدود  54هـزار نفـر و بریتانیـا حـدود  58هـزار نفر اسـت
و سـرزمینهای اشـغالی نیـز مقصـد بیـش از  135هـزار ایرانـی یهـودی اسـت.
بهزعـم برخـی از صاحبنظـران ،ایـران بهطورکلـی ،کشـوری مهاجرفرسـت نیسـت و برعکـس ،همـواره
ً
مهاجـران زیـادی را بـه خـود جـذب کـرده اسـت و پدیـده دایاسـپورایی عمدتـا در سـالهای پیـش و پـس از
انقلاب اسلامی در ایـران اتفـاق افتـاده اسـت .ابعـاد ایـن پدیـده تـا امـروز هنـوز چنـدان شـناخته شـده نیسـت
و هـر از چنـدگاه از «چندیـن میلیـون» حتـی بـدون هیـچ پایـهای از « 3تـا  5میلیـون» و غیـره ،جمعیـت
ً
دایاسـپورایی سـخن گفتـه میشـود ،امـا واقعیـت آن اسـت کـه ایـن ارقـام تقریبـا هیـچ مبنـای دقیـق علمـی و
میدانـی نـدارد .سرشـماری سـال  2005در ایـاالت متحـده امریـکا؛ یعنـی کشـوری که گمان میشـود بیشـترین
تعـداد ایرانیـان مهاجـر را در خـود جـای داده اسـت ،نشـان داد کـه فقـط  300هـزار از شـهروندان آمریکایـی
خـود را دارای تبـار ایرانـی میداننـد .مؤسسـه مطالعـه ایرانیـان امریـکا در مؤسسـه ّفنـاوری ماساچوسـت 1نیـز
ایـن بحـث را مطـرح کـرده اسـت کـه بسـیاری از ایرانیتبارهـا بـه دالیلـی نخواسـتهاند ریشـه ایرانـی خـود را در
ایـن سرشـماری اعلام کننـد و بـا یـک تخمیـن ،رقمـی حـدود  500هـزار نفـر را در خصـوص ایرانیـان امریـکا ارائه
میدهـد .امـا حتـی ا گـر شـمار ایرانیـان غیرقانونـی مقیـم ایـن کشـور و سـایر ایرانیـان مهاجـر را در کشـورهای
اروپـای غربـی و دیگـر نقـاط جهـان ،کـه برخـی تخمینهـای جزئـی و تحقیقـات کوچـک محلـی دربـاره آنهـا
ً
وجـود دارد ،بـه ایـن رقـم اضافـه کنیـم ،احتماال به رقمی حدود یک میلیون نفر خواهیم رسـید که به نسـبت
جمعیـت مـا حـدود  %1/25جمعیـت کشـور اسـت (.)Fakoohi & Ibrahimi, 2009
ً
افـزون بـر ایـن ،جمعیـت مهاجـرت کننده عمدتا سـرمایههای فرهنگی و اقتصادی باالیی نیز داشـتهاند.
همیـن امـر نیـز سـبب شـده اسـت تـا در طـول سـه دهـه گذشـته نوعـی دایاسـپورای علمـی در دانشـگاههای
جهـان و از جملـه در برخـی از معتبرتریـن دانشـگاههای اروپـا و امریـکا شـکل بگیـرد .تخمیـن زده میشـود
کـه مهاجـران ایرانـی دارای سـرمایهای بـه ارزش خالـص  1/3تریلیـون دالر امریـکا بودهانـد .در سـال 2000
ایرانیـان مقیـم خـارج از کشـور نزدیـک بـه 400میلیـارد دالر آمریـکا در خـارج از کشـور خود سـرمایهگذاری کرده
بودنـد .البتـه ،ایـن ارقـام امـروز بسـیار باالتر اسـت .تخمین زده میشـود که خروج سـرمایه ایرانیان حدود 38
میلیـارد دالر امریـکا در سـال اسـت (.)Shoamanesh, 2009
ً
امـا آیـا خـروج نخبـگان از چرخـه خدمـت الزامـا در گـرو خروج فیزیکی آنها از کشـور اسـت؟ یـا آنکه حضور یا
1- MIT
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عـدم حضـور نخبـگان در چرخـه خدمـت بـه جامعـه را میتـوان معیار خروج قلمـداد کرد؟ پاسـخگویی به این
پرسـشها چندیـن ابهـام را برطـرف میسـازد :نخسـت آنکـه ممکـن اسـت برگزیـدگان و سـرآمدان جامعـه هرگز
کشـور را تـرک نکننـد ،امـا فعالیتهـا و دسـتاوردهای آنهـا در جهـت خدمـت بـه جامعـه و کشورشـان نباشـد.
بـرای مثـال ،برخـی از برگزیـدگان علمـی کشـور از رهگـذر انتشـار مقالـه در مجالت پراسـتناد بینالمللی شـهرت
و اعتبـار بهدسـت آوردهانـد ،امـا نتیجـه ایـن انتشـارات کـه بخـش مهمـی از عمـر و تالشهـای محققـان مذکـور
را بـه خـود اختصـاص داده ،چـه بهطـور مسـتقیم و چـه غیرمسـتقیم ،در مسـیر پیشـرفت و آبادانـی کشـور
قـرار نگرفتـه اسـت .ایـن مهـم بیانگـر مفهـوم «مهاجـرت مجـازی »1و ناظـر بـر ایـن امـر اسـت کـه نخبـگان بدون
درنوردیـدن مرزهـای سیاسـی و از راه دنیـای مجـازی در عصـر ارتباطـات از رهگـذر خـروج آخریـن یافتههـای
علمـی خـود دسـت بـه مهاجـرت مجـازی زدهانـد .امـا در مقابل ،ممکن اسـت برگزیدگان ایرانـی مقیم خارج از
کشـور حتـی تجربـه زیسـتن در فضـای اجتماعـی ایـران را نیـز بهدسـت نیـاورده باشـند ،اما اقدامـات و خدمات
آنهـا در جهـت کمـک بـه کشـور باشـد یـا ایرانیانـی کـه مـدت طوالنـی اسـت کشـور را تـرک کردهانـد ،امـا تعلـق
خاطـر و دلبسـتگی بـه میهـن و خانـواده موجـب شـده اسـت کـه همـواره در تلاش باشـند تـا جامعـه خـود را از
دسـتاوردهای خویـش بهرهمنـد سـازند.
ً
سـنجش ایـن شـاخصها بسـیار پیچیـده و تقریبـا ناممکـن اسـت ،امـا هـدف مـا از طـرح چنیـن
پرسـشهایی تأ کیـد بـر لـزوم تمایـز مفهومـی میـان واژگان رایـج اسـت .از نظـر مفهومـی «فـرار مغزهـا »2ناظـر
بـر مهاجـرت دایمـی یـا طوالنیمـدت افـراد ماهـری اسـت کـه از سـرمایهگذاری آموزشـی چشـمگیر جامعـه
خـود برخـوردار و از چرخـه خدمـت کشـور مبـدأ خـارج شـدهاند .همچنـان کـه بیـان شـد ،در تعریـف سـازمان
ملـل فـرار مغزهـا ناظـر بـر حرکـت یکطرفـه افـراد بسـیار متخصـص از کشـورهای در حال توسـعه به کشـورهای
توسـعهیافته اسـت .در ایـن تعریـف تدقیـق نشـده کـه آیـا ایـن خـروج دایمـی اسـت یـا موقـت؟ نکتـه مهـم ایـن
تعریـف تأ کیـد آن بـر کشـورهای توسـعهیافته و توسـعهنیافته اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه آمـار خـروج افـراد
متخصـص از کشـورهای توسـعهیافته بـه کشـورهای در حـال توسـعه در حـال افزایـش اسـت!
«جابهجایـی» یـا «تحـرک افـراد »3از دیگـر مفاهیـم مرتبـط اسـت .ایـن مفهـوم ناظـر بـر تحـرک افـراد بسـیار
ماهـر و آموزشدیـده اسـت کـه از چرخـه خدمـت جامعـه خود خارج نشـدهاند ،بلکه به شـکلی بـا موطن خود
در ارتباط هسـتند .رفتوآمد دانشـجویان ،پژوهشـگران ،دانشـگاهیان و هنرمندان ایرانی به خارج و داخل
کشـور بـرای دریافـت دادههـا ،آموزشهـا و تبـادل اطالعـات بـا همتایـان غیرایرانـی و انجـام دادن طر حهـا و
برنامههـای مشـترک مصـداق ایـن مهـم اسـت .مفهـوم دیگـر «چرخـش افـراد »4اسـت .ایـن مفهـوم ناظـر بـر
تحـرک و جابهجایـی چندجانبـهای اسـت کـه از آن بـه «شـهروندی فراملـی »5افـراد نـام میبرنـد ،امـا کشـش
افـراد ماهـر بـه سـمت موطـن خود اسـت.

3- Migration or Mobility

2- Brain Drain
5- Transnational Citizenship

1- Virtual Migration
4- Circulation
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«دایاسـپورا» مفهـوم دیگـری اسـت کـه در ذیـل فـرار مغزهـا مطـرح اسـت .ایـن مفهـوم ناظـر برگروهـی از
انسانهاسـت کـه در جایـی دورتـر از فرهنـگ خـود (فرهنگـی کـه بـه آن احسـاس تعلـق دارند) زندگـی میکنند
و بـا اینکـه از ایـن فرهنـگ (حـوزه جغرافیایـی آن) دور هسـتند ،همچنـان هویـت اصلـی خـود را در میـان گـروه
حفـظ میکننـد .ایـن هویـت بـه ارتباطـی وابسـته اسـت کـه آنهـا را بـه مرکـز فرهنگـی متصـل میکنـد و ایـن
ارتبـاط میتوانـد شـکلهای گونا گونـی همچـون روابـط و وابسـتگیهای خانوادگـی یـا اجتماعـی ،دینـی،
سیاسـی و اقتصـادی را شـامل شـود (.)Bayat, 2014
بـا بررسـی عناصـر گونا گـون در شـکلگیری و تـداوم یـک دایاسـپورا ،میتـوان چهـار گـروه زیـر را بهعنـوان
گروههـای اصلـی تقسـیمبندی کـرد (:)Fakoohi & Ibrahimi, 2009
گروه اول گروهی است که حول یک حوزه کارآفرینی شکل میگیرند؛
zدر گروه دوم عنصر اصلی دین و زبان است؛
zسومین گروه آنهایی هستند که حول یک حوزه سیاسی شکل میگیرند؛
zچهارمین گروه حول محور نژادی و فرهنگی شکل میگیرند.
نکتـه مهـم در بررسـی ایـن مفاهیـم ،توجـه بـه ایـن موضـوع اسـت کـه آیـا افـراد برگزیـده و سـرآمد جامعـه
صرفنظـر از اینکـه در کشـور خـود زندگیکننـد یـا خیـر ،در مسـیر خدمـت بـه جامعه خـود قرارگرفتهانـد یا خیر؟
بـودن پاسـخ،
در صورتـی کـه پاسـخ مثبـت باشـد ،پدیـده فـرار مغزهـا رخ نـداده اسـت ،امـا در صـورت منفـی
ِ
میتـوان اذعـان کـرد کـه ایـن پدیـده محقـق شـده اسـت .پرسـش مهـم دیگر آن اسـت که کـدام افـراد مصداق

«مغـز»« ،سـرآمد» یـا «نخبـه» تلقـی میشـوند؟ در ایـن خصـوص دیدگاههـا متنـوع و گونا گون اسـت .برخی هر
نـوع مهاجـرت از کشـور را ،صرفنظـر از اینکـه کوتاهمـدت ،میانمـدت یـا دایمـی باشـد و مهاجـران افـراد ماهـر
یـا غیرماهـر باشـند ،مصـداق فـرار مغزهـا تلقـی میکننـد .برخـی دیگـر فقط خـروج دانشـگاهیان را مصـداق فرار
مغزهـا میداننـد .از ایـن رو ،در ادامـه تلاش شـده اسـت تـا از یـک دسـتهبندی جهانشـمول بـرای شناسـایی
افـرادی کـه کشـور خـود را تـرک میکننـد ،اسـتفاده شـود .اینکـه کـدام گـروه مصـداق مغـز ،نخبـه ،متخصـص
و ...محسـوب شـود ،امـری قـراردادی و از جامعـهای بـه جامعـه دیگـر متفـاوت اسـت .بـرای مثـال ،برخـی
از منتخبـان جامعـه ایـران در عرصـه نویسـندگی ،موسـیقی و سـینما کـه ایـران را بهصـورت کوتاهمـدت یـا
بلندمـدت تـرک کـرده و از دولـت فرانسـه مـدال شـوالیه دریافت کردهانـد ،آیا مصداق نخبگان تلقی میشـوند
یـا خیـر؟ ممکـن اسـت آنهـا در جامعـه ایـران مصـداق افـراد نخبـه تلقـی نشـوند ،امـا در جامعـه فرانسـه ایـن
افـراد جـزو نخبـگان و سـرآمدان کشـورها بهشـمار میرونـد و دولـت فرانسـه بـا حمایـت از آنها در تالش اسـت تا
اثرگـذاری خـود را در کشـورهای مبـدأ افزایـش دهـد.
3.3دستهبندی نخبگان
همانطـور کـه گفتـه شـد ،مفهـوم نخبگـی وجـوه و تفاسـیر متفاوتـی دارد .بهمنظـور روشـن کـردن موضـوع
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بـه دسـتهبندیهایی میپردازیـم کـه درخصـوص ایـن مفهـوم شـکل گرفتـه اسـت .دسـتهبندی رایـج بـرای
شناسـایی افرادی که کشـور مبدأ را به سـمت کشـور مقصد ترک میکنند ،عبارت اسـت از (:)Solimano, 2009
الف .افراد مؤثر در بخش کسب و کار (مهندسان ،کارآفرینان ،مدیران و افراد با مهارت باال)؛
ب .برگزیدگان علمی (دانشگاهیان ،دانشمندان و دانشجویان بینالمللی)؛
پ .افراد مؤثر در حوزه سالمت و پزشکی (پزشکان ،متخصصان حوزه سالمت و پرستاران)؛
ت .افراد مؤثر در بخش فرهنگ (هنرمندان ،موسیقیدانان ،نویسندگان و اصحاب رسانه).
البتـه ،ایـن دسـتهبندی جامـع و مانـع نیسـت؛ بهعبـارت روشـنتر ،بسـته بـه شـرایط بافتـار و اقتضائـات
جوامـع ممکـن اسـت افـراد دیگـری ذیـل آن قـرار گیرنـد یـا از ایـن مجموعـه حـذف شـوند .بـرای مثـال ،ممکن
اسـت در یـک جامعـه نویسـندگان و هنرمنـدان جـزو افـراد برگزیـده و نخبـه محسـوب شـوند و در جامعـه دیگـر
ً
جـزو نخبـگان نباشـند .امـا در جامعـه ایـران ،صرفنظـر از درسـتی یـا نادرسـتی موضـوع ،عمومـا دانشـگاهیان
و افـرادی کـه تحصیلات عالـی دارنـد ،جـزو نخبـگان محسـوب میشـوند و خـروج آنهـا از کشـور چشـمگیرتر و
بیشـتر محـل توجه اسـت.
4.4رویکرد مطرح درباره خروج نخبگان از کشور
خـروج نخبـگان از کشـور از زوایـای متفـاوت قابـل بررسـی اسـت .وجه اشـترا ک رویکردهای اصلـی تحلیل این
پدیـده آن اسـت کـه طیفـی از دافعههـا و جاذبههـا در فضـای ملی و بینالمللی بـر چگونگی حضور نخبگان در
چرخـه خدمـت بـه کشـور مؤثـر اسـت .چگونگـی برهمکنـش عوامـل کششـی و رانشـی خـروج نخبـگان از کشـور
را میتـوان بهصـورت شـکل  2نشـان داد (.)Nazemi & Zighami, 2013
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه

ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺸﺸﯽ

)( +

)( +

ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه

ﺧﺮوج ﻧﺨﺒﮕﺎن از ﭼﺮﺧﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻋﻮاﻣﻞ راﻧﺸﯽ

داﻓﻌﻪ ﻫﺎ
)( +

ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه

ﻣﻮاﻧﻊ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎز و
ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ

شکل  :2عوامل کششی و رانشی خروج نخبگان از کشور

)_ (
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5.5وضعیت خروج نخبگان از کشورهای مبدأ در جهان :بررسی آماری
رونـد خـروج افـراد متخصـص و ماهـر از کشـورها طبـق بررسـی سـازمان کشـورهای اسلامی مطابـق شـکل 3
اسـت (.)SESRIC, 2013

شکل  :3روند خروج متخصصان در جهان از سال  1970تا 2015

همچنـان کـه مالحظـه میشـود ،مهاجـرت نخبگان در کشـورهای اسلامی از تعـداد نزدیک بـه ده میلیون
نفر در دهه  1970به تعداد نزدیک به شصت میلیون نفر در سال  2015خواهد رسید (با توجه به گذراندن این
سـال ،میزان مهاجرت نخبگان از کشـورهای اسلامی در سـال  2015بالغ بر شـصت میلیون نفر بوده اسـت) .در
مقابل ،پذیرش متخصصان و افراد ماهر خارجی در کشـورهای اسلامی رشـد چندانی نداشـته اسـت .در شکل
 4طـی پنجـاه سـال گذشـته پذیـرش افـراد ماهـر و متخصـص در کشـورهای توسـعهیافته ،کشـورهای اسلامی،
کشـورهای غیراسلامی و جهـان بـر حسـب درصـد نشـان داده شـده اسـت؛ بهعبـارت روشـنتر ،مشـخص شـده
اسـت که چند درصد از کل جمعیت کشـورهای اسلامی مهاجران هسـتند (.)SESRIC, 2013

شکل  :4درصد خروج نخبگان از کل جمعیت در مناطق مختلف جهان
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کشـورهای اصلـی فرسـتنده مهاجـر در سـال  2010مطابـق شـکل  5اسـت ( .)World Bank, 2011کشـور
مکزیـک بـا داشـتن نزدیـک بـه  12میلیـون مهاجـر در خـارج از کشـور جایـگاه نخسـت را دارد .مطابـق ایـن آمـار
کشـور ایـران در میـان کشـورهای اصلـی فرسـتنده مهاجـر بینالمللـی نیـز قـرار نـدارد .البتـه ،بایـد خاطـر نشـان
ً
سـاخت کـه الزامـا تمـام ایـن مهاجـران افـراد متخصـص و برگزیـده نیسـتند.

شکل  :5کشورهای اصلی فرستنده مهاجر بینالمللی
(بر حسب میلیون نفر)

شکل  :6کشورهای اصلی فرستنده مهاجر آموزشدیده (بر
حسب درصد به کل مهاجران)

در سـال  2006کشـورهای اصلـی فرسـتنده افـراد برخـوردار از آموزشهـای عالـی بـه خارج از کشـور مطابق
شـکل  6بـوده اسـت .مطابـق ایـن آمـار کشـور «گویـان» با خروج  89هـزار مهاج ِـر برخـوردار از آموزشهای عالی

در جایـگاه نخسـت قـرار دارد .مطابـق ایـن بررسـی کشـور ایـران در میـان کشـورهای اصلـی فرسـتنده مهاج ِـر
برخـوردار از آموزشهـای عالـی قـرار نـدارد (.)Docquier & Marfouk, 2005

خروج افراد متخصص و آموزشدیده از کشـور ،همانگونه که گفته شـد ،جزو چشـمگیرترین موضوعات
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مرتبط با خروج نخبگان اسـت .مطابق آمار خروج افراد از کشـور ایران به مقصد کشـور امریکا بهمنظور ادامه
تحصیـل از دهـه هفتـاد میلادی تـا سـال  2012بیانگـر آن اسـت کـه در سـال  1979حـدود  51310نفـر ایرانـی در
امریـکا مشـغول تحصیـل بودهانـد ،همیـن آمار در سـال  2012بـه  6982کاهش یافته که نشـاندهنده کاهش
حـدود  86درصـد از جمعیـت در حـال تحصیـل ایرانیـان در

کشـور امریکاسـت (Institute of International

 .)Education, 2013مطابـق گـزارش سـال تحصیلـی  2017-2018تعـداد دانشـجویان مشـغول بـه تحصیـل
در کشـور امریـکا  12/783نفـر رسـیده اسـت ( .)Institute of International Education, 2019مطابـق آمـار
منتشـر شـده در سـال  ،2010کشـورهای اصلی فرسـتنده پزشـکان و متخصصان بهداشـت و سلامت به خارج
از کشـور مطابق شـکل  7اسـت (.)Bhargava et al., 2011

شکل  :7کشورهای اصلی فرستنده پزشکان (بر حسب هزار نفر)
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مطابـق ایـن آمـار کشـور ایـران بـا داشـتن  4400نفـر پزشـک جایـگاه دهـم را در میـان کشـورهای اصلـی
فرسـتنده پزشـکان بـه خـارج از کشـور دارد .البتـه ،ایـن پرسـش مهـم اسـت که چند نفـر از این افـراد در داخل
کشـور و چنـد نفـر در خـارج از کشـور تحصیـل کردهانـد؟
البتـه ،حضـور مهاجـران خارجـی در کشـورها آثـار متفاوتـی بـه همـراه دارد کـه کمـک بـه تولیـد ناخالـص
داخلـی یکـی از آنهاسـت .بهمنظـور پاسـخگویی روشـنتر بـه ایـن مهـم ،دادههـای دیگـری جمـعآوری و در
شـکل  8نشـان داده شـده اسـت .در شـکل  8کمـک مهاجـران خارجـی ماهـر و متخصـص در کشـورهای
توسـعهیافته و تـازه صنعتـی شـده بـه اقتصـاد نشـان داده شـده اسـت .بـرای مثـال ،در کشـورکانادا  22درصـد
تولیـد ناخالـص داخلـی نتیجـه حضـور مهاجـران متخصـص اسـت .همیـن آمـار بـرای کشـوری ماننـد امـارات
متحـده عربـی  87درصـد اسـت (.)The Boston Consulting Group, 2014

شکل  :8سهم مهاجران بینالمللی در تولید ناخالص داخلی کشورهای اصلی پذیرنده مهاجر

امروزه ،کشـورها بر حسـب توانایی جذب متخصصان خارجی دسـتهبندی میشـوند .نکته درخور تأمل در
این خصوص تغییر جایگاه کشورها در پذیرش متخصصان و افراد ماهر خارجی است .برای مثال ،مطابق شکل
 9کشـور سـنگاپور جایگاه نخسـت را در سـال  2013برای پذیرش نیروی کار متخصص بهدسـت آورده اسـت .این
جایـگاه بـر حسـب قوانیـن مهاجـرت ،کیفیـت سـطح زندگـی ،کارآمـدی بـازار کار ،توانایـی حـوزه کسـب و کار بـرای
جـذب نخبـگان و زیرسـاخت ایـن کشـور بهدسـت آمـده اسـت (.)The Boston Consulting Group, 2014
خیـز کشـورهای توسـعهیافته و در حـال توسـعه بـرای جـذب افـراد ماهـر و باهـوش حکایـت از تحـوالت
آینـده در دگرگونـی الگوهـای سـرمایه دارد؛ بهعبـارت روشـنتر ،سـرمایه انسـانی مهمترین شـکل سـرمایه مورد
نیـاز بـرای دسـتیابی بـه اهـداف توسـعه مـد نظـر اسـت .در شـکل  10نیـاز مناطـق جغرافیایـی متفـاوت شـامل
امریـکا ،اروپـا ،آسـیا و اقیانوسـیه بـه نیـروی کار ماهـر و بـا اسـتعداد تـا سـال  2030نشـان داده شـده اسـت .بـه
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اسـتثنای کشـورهای برزیـل و سـوئد ،سایرکشـورها در بخشهـای مختلـف از قبیـل تولیـد ،عمـران ،حمـل و
نقـل ،تجـارت ،هتلـداری ،خدمـات مالـی ،بهداشـت ،آمـوزش و  ....نیازمنـد جـذب افـراد ماهـر و بـا اسـتعداد
هسـتند (.)The Boston Consulting Group, 2014

شکل  :9توانایی جذب متخصصان خارجی در کشورهای مختلف

مطابـق گزارشـی کـه سـازمان ملـل متحـد و  OECDدر سـال  2013منتشـر کردهانـد ،از میـان  845هـزار
مهاج�ر ایران�ی مقی�م کش�ورهای عض�و  424 ،OECDهـزار نفر تحصیالت دانشـگاهی دارنـد (�OECD-UNDE

 .)SA, 2013بـر اسـاس ایـن آمـار ،حـدود  5درصـد مهاجـران ایرانـی مقیـم کشـورهای عضـو  OECDجـزو افـراد
لکـرده سـا کن در کشـورهای عضـو  OECDبـر حسـب تابعیـت
تحصیلکـرده هسـتند .تعـداد مهاجـران تحصی 
ایـن افـراد در منطقـه افریقـا و آسـیا مطابـق جـدول  1مشـخص شـده اسـت.
ا گرچـه آمـار دقیقـی درخصـوص تعـداد مهاجـران ایرانـی در خـارج از کشـور در اختیـار نیسـت ،بـا توجـه بـه
آمار ارائه شـده سـازمان کنفرانس کشـورهای اسلامی ،بانک جهانی ،سـازمان ملل و سـازمان همکاریهای
اقتصادی و توسـعه ،تعداد چشـمگیری از متخصصان ایرانی برخوردار از آموزشهای عالی در خارج از کشـور
زندگـی میکننـد .نکتـه مهمتـر آن اسـت کـه آیـا ایـن افـراد صرفنظـر از اقامـت کوتاهمـدت یـا طوالنیمـدت در
خـارج از کشـور توانسـتهاند در چرخـه خدمـت بـه جامعـه خـود قـرار گیرنـد؟ آیـا موضـوع بازگشـت نخبـگان بـه
چرخـه خدمـت بـه جامعـه امکانپذیـر اسـت؟ در ادامـه تجربـه دو کشـور هندوسـتان و چیـن در این خصوص
بررسـی شـده است.
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شکل  :10ماتریس استعداد کشور-صنعت ،چالش آینده در بازار کارگران متخصص
جدول  :1تعداد مهاجران تحصیلکرده در میان کل مهاجران بینالمللی سا کن در کشورهای عضو OECD

کل جمعیت
کشور مبدأ

جمعیت
مهاجر
(هزار نفر)

جمعیت زنان

جمعیت
میزان مهاجرت
مهاجر با میزان
افراد با
تحصیالت مهاجرت
تحصیالت عالی
عالی

جمعیت
مهاجر
(هزار نفر)

نرخ مهاجرت
جمعیت
افراد با
مهاجر با میزان
تحصیالت مهاجرت تحصیالت
عالی
عالی

آسیا

26329

10436

0.9

3.3

13678

5276

0.9

3.7

چین

3862

1655

0.4

1.8

2103

871

0.4

2.2

هندوستان

3441

2080

0.4

3.2

1613

923

0.4

3.8

فیلیپین

2854

1417

4.5

7.4

1764

904

5.5

8.9

ترکیه

2550

251

4.3

3.7

1224

104

4.2

3.8

ویتنام

1879

524

2.8

10.3

989

250

2.9

10.8

جمهوری کره

1453

637

3.4

3.5

833

343

3.9

4.6

پا کستان

1088

378

1

5.5

468

143

0.8

5.6

قزاقستان

935

134

7.4

6

500

78

7.5

7.4

ایران

845

424

1.5

4

384

185

1.4

3.8

ژاپن

660

371

0.6

0.9

416

227

0.7

1.1

عراق

555

151

2.7

6.1

247

65

2.4

7.1

سریالنکا

553

168

3.2

5.7

261

71

3.1

4.4

بنگالدش

528

179

0.5

3.2

220

63

0.4

3.1

تایلند

515

153

1

2.6

374

105

1.4

3.2

افغانستان

347

71

1.8

4.8

155

31

1.6

11.4
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6.6عوامل مؤثر بر بازگشت نخبگان به چرخه خدمت به جامعه
روش انجام دادن کار
بهمنظـور پرداختـن بـه پرسـش اصلـی پژوهـش سـه گام اصلـی تعریـف شـد .در گام اول تجربـه جهانـی
درخصـوص بازگشـت معکـوس و بـه خدمـت گرفتـن نخبـگان در چرخـه جامعـه بررسـی و پژوهشهـای
مرتبـط بـا موضـوع مطالعـه و تحلیـل شـد .مهمتریـن ایـن تجربههـا مربـوط بـه دو کشـور چیـن و هندوسـتان
اسـت .در انتهـای گام اول شـاخصهایی اسـتخراج شـدند کـه متخصصـان بازگشـته بـه وطـن بـر آنهـا تأ کیـد
داشـتند .بـا توجـه بـه مسـئولیتی کـه در بنیـاد نخبـگان کشـور داشـتیم و کارگاههایـی کـه مرتبـط بـا همیـن
موضـوع در اسـتانهای مختلـف برگـزار میکردیـم ،برنامهریـزی صـورت گرفـت تـا در  5مـورد از ایـن کارگاههـا،
در پانلـی بـا حضـور صاحبنظـران دربـاره عوامـل شناسـایی شـده از تجربـه جهانـی بحـث و بررسـی صـورت
گیـرد .خروجیهـای هـر پانـل در انتهـای گام تلفیـق و در نهایـت ،عوامـل مـورد وفـاق خبـرگان و صاحبنظـران
شناسـایی شـدند .بهمنظـور بررسـی دقیقتـر موضـوع ،ایـن عوامـل بهصـورت الیـهای و بـا اسـتفاده از روش
 ،CLAکه روش سـهیل عنایتاله ( )Inayatullah, 2017در تحلیل مسـائل اجتماعی اسـت ،چارچوببندی
شـد .گامهـای اجـرای کار و مراحـل آن در شـکل  11نشـان داده شـده اسـت.

شکل :11مراحل انجام کار

پنـج پانـل برگـزار شـده در شـهرهای تهـران ،اصفهـان ،مشـهد ،بیرجنـد و زنجـان بـود و ترکیـب اعضـای
شـرکت کننـده در پانلهـا شـامل رئیـس بنیـاد نخبـگان هـر اسـتان ،اعضـای هیئـت علمـی و دانشـجویان
تحصیلات تکمیلـی دانشـگاههای برتـر شـهرهای مذکـور بـوده اسـت.
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7.7بازگشت معکوس :بررسی تجربه کشورهای منتخب
در بخـش اول پژوهـش بـه مفاهیـم و آمارهـای مهاجـرت نخبـگان پرداختـه شـد .پرسـش اصلـی پژوهـش
امکانسـنجی بازگشـت نخبـگان بـه چرخـه خدمـت بـه جامعه و شناسـایی عوامـل مهم بـرای عملیاتی کردن
ایـن کار اسـت .در بخـش دوم تجربـه دو کشـور چیـن و هندوسـتان بررسـی شـد ،دو کشـوری کـه در آنهـا
مهاجـرت معکـوس اتفـاق افتـاده اسـت .دادههـای بازگشـت نخبـگان ایـن دو کشـور جمـعآوری و تحلیـل
شـدند .دو کشـور هندوسـتان و چین طی چند دهه گذشـته در صدر کشـورهای فرسـتنده مهاجر بینالمللی
قـرار داشـتهاند .امـا در سـالهای اخیـر بازگشـت معکـوس نخبـگان بـه کشـورهای مذکـور بـه یکـی از روندهـای
مهـم و مـورد توجـه کشـورهای مقصـد و مبـدأ مهاجـران چینـی و هندوسـتانی تبدیل شـده اسـت .کشـورهای
توسـعهیافتهای ماننـد امریـکا و کانـادا کـه بـا مـوج خـروج نخبـگان چینـی و هندوسـتانی و بازگشـت آنهـا بـه
کشـور مبدأ روبهرو هسـتند ،دلنگران از دسـت دادن نیروی کار و مغزافزارهایی هسـتند که در تولید ناخالص
داخلـی ایـن کشـورها تأثیـر بسـزایی داشـتهاند.
شـواهد نشـان میدهد که تعداد زیادی نیروی کار ماهر از کشـور امریکا به کشـورهای هندوسـتان و چین
بازگشـتهاند .تعداد بازگشـت این افراد در هر سـال بیش از دهها هزار نفر اسـت .برای مثال ،مطابق برآورد وزارت
آمـوزش و پـرورش چیـن تعـداد چینیهـای خـارج از کشـور کـه در سـال  2009میالدی به این کشـور بازگشـتهاند،
حـدود  108هـزار نفـر بـوده اسـت .ایـن آمـار در مقایسـه با سـال  2008نشـاندهنده افزایـش  56/2درصدی بوده
اسـت .در سـال  2010این تعداد به بیش از  134.800نفر رسـیده اسـت (.)Wadhwa et al., 2011
پژوهشـی درخصوص بررسـی روند بازگشـت معکوس نخبگان به کشـورهای هندوسـتان و چین در سـال
 2010انجام گرفت .در بخشـی از این پژوهش یک نظرسـنجی برخط با مشـارکت  153متخصص هندوسـتانی
و  111متخصص چینی در فاصله زمانی ماه سـپتامبر سـال  2010تا مارس  2011انجام شـد .مشـارکت کنندگان
کسـانی بودنـد کـه در کشـور امریـکا کار کـرده یـا پـس از دانشآموختگـی در امریـکا بـه کشـورهای خـود بازگشـته
بودند .برای اجرای این تحقیق از شبکه اجتماعی تخصصی  LinkedInکه بیش از  90میلیون متخصص در
سرتاسـر جهان عضو آن هسـتند ،اسـتفاده شـد .عالوه بر این ،بخشـی از اطالعات از طریق پسـت الکترونیکی
و تمـاس تلفنـی جمـعآوری شـد .همچنیـن از چنـد انجمـن علمی در کشـورهای هندوسـتان و چیـن و ارتباط
از طریـق شـبکههای آنهـا بـا جامعـه هـدف اسـتفاده شـد .مهمتریـن نکات برگرفته از این نظرسـنجی به شـرح
زیر بررسـی شـده اسـت .مهمترین پرسـشهای مطرح شـده در این نظرسـنجی عبارتاند از:
zچرا این کارآفرینان از کشور امریکا به کشورهای هندوستان و چین بازگشتند؟
zآنان چه برداشتی از کارآفرینی در کشورهای خود دارند؟
zاز نظـر ایـن افـراد مزایـا و معایـب کار در کشـورهای هندوسـتان و چیـن در مقایسـه بـا کشـور امریـکا
چیسـت؟
zآیا آنها روابط فراملی خود را پس از بازگشت از کشور امریکا حفظ کردهاند؟

.. 126هعماج تمدخ هخرچ هب روشک زا جراخ ناگبخن تشگزاب یاهیال لیلحت

zکارآفریـن در شـرکت خـود در کشـور هندوسـتان/چین بـرای حداقـل یـک سـال در بـازه زمانـی ایـن
نظرسـنجی مدیـر بـوده اسـت (بدیـن منظـور کـه پاسـخ دهنـده بتوانـد چالشهـا و مزایـای مدیریـت
یـک شـرکت در کشـورهای هندوسـتان و چیـن را منعکـس کنـد)؟
zآیـا قبـل از بازگشـت بـه کشـور هندوسـتان/چین مخاطـب در امریـکا بهصـورت تماموقـت بهعنـوان
دانشـجو در مقطـع کارشناسـی یـا کارشناسـی ارشـد تحصیـل کـرده یـا دسـتکم در ایـن کشـور بـرای
یـک سـال کار کـرده اسـت؟
مهمترین یافتههای این پژوهش به شرح زیر است (:)Wadhwa et al., 2011
zمتوسط سن پاسخدهندگان هندوستانی و چینی سی و هفت سال بود.
دهندگان چینی مرد بودند.
دهندگان هندوستانی و  89درصد از پاسخ
 93zدرصد از پاسخ
ِ
ِ

zبهطورمتوسـط ،پاسـخدهندگان هندوسـتانی حدود  1/8سـال و پاسـخدهندگان چینی حدود 4/2
سـال در کشـور امریـکا در حـال تحصیـل بودهاند .هندوسـتانیها بهعنوان متخصص بهطور متوسـط
 5سـال و چینیهـا حـدود  4/9سـال در کشـور امریکا زندگی کـرده بودند.
 56zدرصـد از پاسـخدهندگان هندوسـتانی و  24درصـد از پاسـخدهندگان چینـی کـه بـه کشـور خـود
بازگشـتهاند ،بـا خانوادههـای خـود بـه کشـور امریـکا نقـل مـکان کـرده بودنـد و بـه اتفـاق آنهـا بـه
کشـورهای خـود بازگشـتند.
ویژگی شـرکتهایی که مهاجران کشـورهای هندوسـتان و چین پس از بازگشـت در آنجا مشـغول به کار
شـدند ،به شـرح زیر اسـت (:)Wadhwa et al., 2011: 4
zسـابقه فعالیـت بیشـتر شـرکتهای افتتـاح شـده توسـط افـرادی کـه بـه کشـور خـود بازگشـته بودنـد،
کمتـر از پنـج سـال بـود.
 26zدرصـد شـرکتها متعلـق بـه پاسـخدهندگان هندوسـتانی و  10درصـد متعلـق بـه پاسـخدهندگان
چینـی بوده اسـت.
 56zدرصـد از شـرکتهای هندوسـتانی و  33درصـد از شـرکتهای چینـی در بخـش فنـاوری اطالعات
و سـایر شـرکتها در طبقهبنـدی گسـتردهای از صنایـع مشـغول بـه کار بودهاند.
zعمده این شرکتها در شهرهای کوچک کشورهای هندوستان و چین راهاندازی شدهاند.
 70zدرصـد از شـرکتهای هندوسـتانی و  64درصـد از شـرکتهای چینـی  2تـا 50کارمنـد داشـتند16 .
درصـد از شـرکتهای چینـی و هندوسـتانی بیـش از  100کارمنـد داشـتند.
 86zدرصـد از شـرکتهای هندوسـتانی و  73درصـد از شـرکتهای چینـی در ابتـدا از رهگـذر پسانـداز
شـخصی نخبـگان تـازه برگشـته به کشـور تأمین مالی شـدهاند.
مهمتریـن دالیـل بازگشـت نخبگان کشـورهای چین و هندوسـتان به کشورشـان مطابـق پژوهش انجام
شـده آداب و رسـوم ،فرصتهـای اقتصـادی ،دسترسـی بـه بازارهـای محلـی و روابـط خانوادگـی بـه شـرح زیـر
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اسـت (:)Wadhwa et al., 2011
zبهزعـم بیـش از  60درصـد از پاسـخدهندگان هندوسـتانی و  90درصـد از پاسـخدهندگان چینـی در
دسـترس بـودن فرصتهـای اقتصـادی در کشـور خـود عامـل بسـیار مهمـی در بازگشـت آنهـا به میهن
بوده اسـت.
 78zدرصـد از متخصصـان چینـی کـه بـه کشـور خـود بازگشـتهاند ،دسترسـی بـه بازارهـای محلـی را
عامـل بازگشـت خـود اعلام کردهانـد .همیـن آمـار بـرای متخصصـان هندوسـتانی  53درصـد اسـت.
 51zدرصـد از پاسـخدهندگان چینـی و  76درصـد از پاسـخدهندگان هندوسـتانی روابـط خانوادگـی را
بهعنـوان انگیـزه بازگشـت بـه کشـور خـود مطـرح کردهانـد.
zبیـش از  60درصـد از پاسـخدهندگان هندوسـتانی و  51درصـد از پاسـخدهندگان چینـی احساسـات
ملـی ،میهنپرسـتی و کمـک بـه توسـعه اقتصـادی کشـور خـود را عامـل مهـم بازگشـت اعلام کردهانـد.
zمشـوقهای دولـت چیـن در مقایسـه بـا دولـت هندوسـتان نقـش مؤثرتـری در بازگشـت نخبـگان بـه
کشـور داشـته اسـت 4 .درصد از پاسـخدهندگان هندوسـتانی به این مورد پاسـخ مثبت دادهاند ،اما
 23درصـد از پاسـخدهندگان چینـی ایـن گزینـه را عامـل بازگشـت دانسـتهاند.
zدر ایـن نظرسـنجی در تصمیمگیریهـا بـرای بازگشـت ،عامـل ویـزا فقـط بـرای  9درصـد از
پاسـخدهندگان هندوسـتانی و چینـی مهـم بـوده اسـت.
بنابرایـن ،در بازگشـت متخصصـان و نخبـگان بـه چرخـه خدمـت طیفـی از عوامـل ملمـوس تـا ناملمـوس
اثرگـذار اسـت؛ بهعبـارت روشـنتر ،کسـب درآمـد ،ارزش افـزوده اقتصـادی و بهرهبـرداری از فرصتهای کسـب
و کار در زمره عوامل ملموس و حس میهنپرسـتی و کمک به توسـعه کشـور جزو عوامل ناملموس محسـوب
میشـوند .نکتـه مهـم ،تلاش دولتمـردان هندوسـتانی و چینـی بـرای تحقـق زمینههـای عینـی و آشـکار و
ذهنـی و پنهـان مـورد نیـاز بهمنظـور ترغیـب بازگشـت نخبـگان بـه چرخـه خدمـت بـه این کشورهاسـت.
مقایسـه وضعیتـی کـه نخبـگان کشـورهای هندوسـتان و چیـن در کشـور امریـکا تجربـه کـرده بودنـد و
وضعیتـی کـه پـس از بازگشـت بـه کشـور خـود تجربـه میکنند ،مؤید این مهـم اسـت (:)Wadhwa et al., 2011
 72zدرصـد از پاسـخدهندگان هندوسـتانی و  81درصـد از پاسـخدهندگان چینـی معتقـد بودنـد کـه
فرصـت شـروع کسـب و کار در کشـورهای خـود بسـیار بهتـر از کشـور امریکاسـت .فقـط  14درصـد از
پاسـخدهندگان هندوسـتانی و  5درصـد از پاسـخدهندگان چینـی پاسـخ دادنـد کـه ایـن فرصـت در
کشـور امریـکا بهتـر اسـت.
 54zدرصـد از پاسـخدهندگان هندوسـتانی و  68درصـد از پاسـخدهندگان چینـی معتقـد بودنـد کـه
سـرعت رشـد حرفـهای و تخصصـی در کشورشـان از کشـور امریـکا بهتـر اسـت.
 56zدرصـد از پاسـخدهندگان هندوسـتانی و  59درصـد از پاسـخدهندگان چینـی کیفیـت زندگـی در
کشـور خـود را عامـل بازگشـت دانسـته و بیـان کردهانـد کـه امکاناتـی کـه در کشـور خـود از آنهـا بهـره
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میبرنـد ،بسـیار بیشـتر از آن چیـزی اسـت کـه در کشـور امریـکا از آن برخـوردار بودنـد .بـه ترتیـب 43
درصد از پاسـخدهندگان هندوسـتانی و  40درصد از پاسـخدهندگان چینی امکانات زندگی در کشـور
امریـکا را بهتـر ارزیابـی کردهانـد.
 64zدرصـد از پاسـخدهندگان هندوسـتانی و  83درصـد از پاسـخدهندگان چینـی معتقـد بودنـد کـه
بـه رسـمیت شـناختن حرفـه آنهـا در کشـورهای خـود یکسـان یـا بهتـر از کشـور امریکاسـت .بـه ترتیـب
 34و  15درصـد از پاسـخدهندگان معتقـد بودنـد کـه حرفـه آنهـا در ایـاالت متحـده بهتـر بـه رسـمیت
شـناخته شـده اسـت.
بنابرایـن ،بازگشـت افـراد غیـر مقیـم در کشـور بـه چرخـه خدمـت بـه جامعـه در کشـورهای هندوسـتان و
چیـن ناظـر بـر بـه وجـود آمـدن شـرایط در ایـن کشورهاسـت کـه حتـی در مقایسـه با شـرایط کشـورهایی مانند
امریـکا از مزیـت بیشـتری برخـوردار هسـتند .برخـی از ایـن مزیتهـا بهزعـم نخبـگان کشـورهای هندوسـتان و
چیـن کـه بـه کشـور خـود بازگشـتهاند ،عبـارت اسـت از (:)Wadhwa et al., 2011
zهزینههـای عملیاتـی پایینتـر مهمتریـن مزیتـی اسـت کـه موجـب بازگشـت کارآفرینـان هندوسـتانی
بـه کشـور و دسترسـی بـه بازارهـای محلـی مهمتریـن مزیتـی اسـت کـه موجـب بازگشـت کارآفرینـان
چینـی بـوده اسـت.
zدر کشـور هندوسـتان  75درصـد عامـل هزینههـای عملیاتـی و  72درصـد عامـل دسـتمزد کارکنـان از
مزایـای بسـیار مهـم بر شـمرده شـده اسـت.
zدر کشـور چین  76درصد دسترسـی به بازارهای محلی بهعنوان عامل بسـیار مهم ذکر شـده اسـت.
این معیار در کشـور هندوسـتان  64درصد اسـت.
 60zدرصـد از پاسـخدهندگان هندوسـتانی و  43درصـد از پاسـخدهندگان چینـی در دسـترس بـودن
کارگـران واجـد شـرایط را بهعنـوان مزیتـی مهـم در نظـر گرفتهانـد.
zپاسـخدهندگان هندوسـتانی و پاسـخدهندگان چینـی هـر دو (بـه ترتیـب  55درصـد و  53درصـد)
خلـق و خـوی خـوب در کشـورهای خـود را مزیـت بسـیار مهمـی دانسـتهاند.
zپاسـخدهندگان چینـی بـه مراتـب بیشـتر از پاسـخدهندگان هندوسـتانی حمایتهای دولـت را عامل
بسـیار مهم دانسـتهاند ( %7از پاسـخدهندگان هندوسـتانیو  %31از پاسـخدهندگان چینی).
zتعـداد کمـی از پاسـخدهندگان هندوسـتانی ( 31درصـد) و پاسـخدهندگان چینـی ( 35درصـد)
زیرسـاختهای کشـور خـود را بهعنـوان عامـل بسـیار مهـم ذ کـر کردهانـد.
 64zدرصـد از پاسـخدهندگان هندوسـتانی و  43درصـد از پاسـخدهندگان چینـی گفتهانـد کـه میـزان
دسـتمزد در کشـور امریـکا بهتـر از کشورشـان بـوده اسـت .فقـط  20درصـد از پاسـخدهندگان چینـی
اظهـار داشـتند کـه میـزان دسـتمزد در کشورشـان مشـابه بـا کشـور امریکاسـت.
 81zدرصـد از پاسـخدهندگان هندوسـتانی و  91درصـد از پاسـخدهندگان چینـی شـبکههای کسـب و
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کار در کشورشـان را بسـیار مهـم ارزیابـی کردهانـد.
zشـبکههای شـخصی و خانوادگـی بهعنـوان عامـل بسـیار مهـم در نظـر بیشـتر پاسـخدهندگان چینـی
( 74درصـد) و پاسـخدهندگان هندوسـتانی ( 60درصـد) بـوده اسـت.
ً
zمعمـوال پاسـخدهندگان هندوسـتانی کمتـر ( 28درصـد) روابـط بـا مقامـات دولتـی را نسـبت بـه
پاسـخدهندگان چینـی ( 48درصـد) بهعنـوان عامـل بازگشـت ذ کـر کردهانـد.
 51zدرصـد از پاسـخدهندگان هندوسـتانی و  45درصـد از پاسـخدهندگان چینـی نقـش شـبکههای
دانشآموختـگان را عامـل بسـیار مهـم در بازگشـت بـه کشورشـان دانسـتهاند.
مطابـق بررسـی انجـام شـده ،بهرغـم تفاوتهایـی کـه در انگیـزه بازگشـت هندوسـتانیها و چینیهـا بـه
کشـورهای خـود وجـود دارد ،وجـوه مشـترکی نیـز بـه چشـم میخورد .بیشـتر این افراد مرد هسـتند و بسـیاری
از آنها با پسانداز شـخصی و بودجه خانواده و دوسـتان خود کسـب و کاری راهاندازی کردهاند .کسـب و کار
ً
آنهـا کوچـک ،نسـبتا جدیـد و دارای موانـع کمـی در راه ورود به بازارهای  ITو بخشهای خدماتی اسـت .آنها
شناسـایی فرصتهـای اقتصـادی ،فرصـت بـرای شـروع یـک کسـب و کار و سـرعت رشـد حرفـهای را بهعنـوان
انگیزههـای پیـش رو بـرای بازگشـت بـه خانـه میدانسـتند ،ا گرچـه عوامـل دیگـری از جملـه هزینههـای
پایینتـر راهانـدازی کسـب و کار یـا مزایـای دولتـی ،انقضـای ویـزای کشـور امریـکا و فرصتـی بهمنظـور کمـک به
توسـعه اقتصـادی داخلـی جـزو انگیزههـای اصلـی آنهـا بـرای بازگشـت بـه کشورشـان بـوده اسـت.
بـرای پاسـخدهندگان هندوسـتانی روابـط خانوادگـی و بـرای پاسـخدهندگان چینـی دسترسـی بـه بـازار
بـزرگ داخلـی از مهمتریـن انگیزههـای بازگشـت بـوده اسـت .واضـح اسـت کـه رشـد سـریع اقتصـاد چیـن و
هندوسـتان و فرصتهـای حرفـهای و کارآفرینـی کـه در دهههـای قبـل وجـود نداشـت ،ایجـاد شـده اسـت.
علاوه بـر ایـن ،در هـر دو مـورد ،زمـان ایـن «بازگشـت معکـوس نخبـگان »1مربوط بـه دورههای رکـود اقتصادی
در ایـاالت متحـده اسـت کـه موجـب کاهـش فرصتهـای حرفـهای بـرای مهاجـران شـده بـود.
نتـر و دسترسـی بـه بازار
نتـر ،حقـوق پایی 
کارآفرینـان بازگشـتی هـر دو کشـور عواملـی ماننـد هزینههـای پایی 
داخلـی را بهعنـوان مهمتریـن مزایـای کسـب و کار در خانـه در مقایسـه بـا کشـور امریـکا اعلام کردهانـد .نیـروی
کار ارزان و آداب و رسـوم هـر دو کشـور نیـز از مزایـای پیـش روی نخبـگان بـرای بازگشـت بـوده اسـت .البتـه،
متخصصـان و رسـانهها اغلـب نقـش سیاسـتهای دولتـی را در جذب یا دفع نخبگان دخیـل میدانند .نقش
و اهمیـت حمایـت دولتهـا بـرای بازگشـت نخبـگان پررنـگ اسـت و نتایج نظرسـنجی انجام شـده ایـن مهم را
تأییـد میکنـد .بهرغـم نقـش دولـت در زمینهسـازی بازگشـت نخبـگان بـه چرخـه خدمـت نبایـد از نقـش مهـم
شـبکههای کسـب و کار ،شـخصی ،خانوادگـی و دانشآموختـگان در داخـل و خـارج از کشـور غافـل شـد .بـرای
نتـری نسـبت بـه شـبکههای مذکـور قـرار دارد.
کارآفرینـان هندوسـتانی و چینـی حمایـت دولتـی در مرتبـه پایی 
ِ
1- Reverse Brain Drain
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میـزان ارتبـاط میـان کشـورهای هندوسـتان و چیـن بـا کشـور امریـکا بـر پویایـی و حفـظ رونـد بازگشـت
نخبـگان بـه ایـن کشـورها بسـیار اثرگـذار اسـت .کارآفریـن هندوسـتانی و چینـی بـه اعتبار شبکهسـازی صورت
گرفتـه بـا همتایـان خـود در کشـوری ماننـد امریـکا کـه در سـایه روابـط سیاسـی دو کشـور محقـق شـده اسـت،
نیـازی نـدارد تـا بـرای اسـتفاده از فرصتهـای کسـب و کار در کشـور امریـکا بـه ایـن کشـور مهاجرت کنـد ،بلکه
بـا حفـظ ارتبـاط خـود بـا بازارهـای این کشـور ،جهانی فکر میکند و محلـی اقدام میکند .بهطـوری که ارتباط
بین کارآفرینان در مناطقی مانند بنگلور و پکن و کارآفرینان کشـور امریکا فرصتی برای رشـد و سـودمندی نه
تنهـا طـرف چینـی و هندوسـتانی ،بلکـه طـرف امریکایـی فراهـم میسـازد .سـودهای حاصـل از مشـارکتهای
نامتمرکـز ،همـکاری متقابـل منطقـهای و حمایـت از نـوآوری در اقتصـاد جهانـی موجـب میشـود تـا روابطـی
پویـا و مثبـت در محـل کار دیـده شـود .ایـن روابـط پویـا در محـل کار را در روابـط بیـن کارآفرینـان و مؤسسـات
در تایـوان و سـیلیکون ولـی میتـوان دیـد.
مطابـق ایـن بررسـی بازگشـت کارآفرینـان و متخصصـان بـه کشـور خـود نـه بهدلیـل سیاسـتهای دولتی،
بلکـه بهدلیـل اهمیـت اصالحـات اخیـر اقتصـادی و سیاسـی در کشـورهای هندوسـتان و چیـن بوده اسـت.
8.8عوامل مؤثر بر بازگشت نخبگان به چرخه خدمت به جامعه
بـر اسـاس نتایـج بهدسـت آمـده از بررسـی تجـارب جهانـی طیفـی از عوامـل مـادی /ملمـوس و معنـوی/
ناملمـوس موجـب تحرکپذیـری ،جابهجایـی و مهاجـرت متخصصـان و نخبـگان از یـک کشـور به کشـورهای
دیگـر میشـود .در ادامـه تلاش شـده اسـت تـا چارچـوب مفهومـی بهکارگرفتـه شـده در تحلیـل عوامـل مذکـور
بـه شـکلی نظاممنـد و بـا تأ کیـد بـر آیندهنگـری تحلیـل شـوند .از ایـن رو ،بـه اختصـار روش تحلیـل الیـه الیـه
علتهـا کـه توضیـح دهنـده عوامـل مؤثـر هسـتند ،معرفـی شـده اسـت.
روش تحلیل الیه الیه علتها
تحلیـل الیـه الیـه علتهـا 1یکـی از روشهـای نویـن آیندهپژوهـی اسـت .ایـن روش امـکان طراحـی
فضاهـای تحـول را بـرای خلـق آیندههـای بدیـل ّ
مهیـا میکنـد .تحلیـل الیـه الیـه علتهـا شـامل چهـار سـطح
اسـت :لیتانـی ،علتهـای اجتماعـی ،گفتمـان /جهانبینـی و اسـطوره /اسـتعاره .روش  CLAمبتنـی بـر ایـن
فـرض اسـت کـه مسـیر شـکل دادن بـه یـک مسـئله موجـب تغییـر راهحـل سیاسـی و بازیگـران مسـئول خلـق
تحـول میشـود .در ادامـه سـطوح و علتهـای شـکلدهنده بـه آینـده مطابـق ایـن روش توضیـح داده شـده
اسـت (.)Inayatullah, 1998

سـطح نخسـت «لیتانـی» اسـت کـه روندهـا و مسـائل ّکمـی هسـتند و اغلـب در خصـوص آنهـا مبالغـه
ً
شـده اسـت تـا اغلـب بـرای اهـداف سیاسـی اسـتفاده شـوند و معمـوال رسـانههای خبـری بـه آنهـا میپردازنـد.
)1- Causal Layered Analysis(CLA
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رویدادهـا ،مسـائل و روندهـا ارتباطـی بـا هـم ندارنـد و بـه نظـر ناپیوسـته میآینـد .نتیجـه آن اغلـب احسـاس
ناتوانـی (چـه کار میتوانـم انجـام دهـم) یـا عجـز و درماندگـی (هیـچ کاری نمیتـوان انجـام داد) یا اقـدام برآورد
ً
شـده اسـت (چـرا آنهـا ،معمـوال منظـور از آنهـا «دولـت» اسـت ،در ایـن مـورد کاری نمیکننـد) .ایـن یک سـطح
متعـارف از آیندهپژوهـی اسـت کـه بهسـرعت بـه خلـق سیاسـت تـرس و بیـم منجـر میشـود .در خصـوص
مهاجـرت نخبـگان اطالعـات زیـادی در ایـن الیـه مطرح شـده اسـت و همچنـان مطرح میشـود .بهرغم تنوع
و گاهـی تضـادی کـه در آمارهـا دیـده میشـود ،همچنـان همیـن آمـار متنـوع و متضـاد منبـع ارجـاع مسـئوالن
در الیـه حکمرانـی و مـردم در الیـه اجتماعـی میشـود.
سـطح دوم درخصـوص علتهـای اجتماعـی ،از جملـه عوامـل اقتصـادی ،فرهنگـی ،سیاسـی و تاریخـی
ً
اسـت و دادههـای ّکمـی تعبیـر میشـوند .ایـن نـوع تحلیـل را معمـوال نهادهـای سیاسـتی ارائـه میکننـد و
ً
بهعنـوان سـرمقاله در روزنامههـا یـا نشـریات کـه کاملا دانشـگاهی نیسـتند ،انتشـار مییابند .این سـطح فراتر
از شـر حهای فنـی و همچنیـن تحلیـل دانشـگاهی اسـت .اغلـب در ایـن سـطح نقـش دولـت و بازیگـران دیگر و
منافـع آنهـا بررسـی میشـود .بـرای مثـال ،طـرح نبـود فرصتهـای شـغلی مناسـب بـرای بهکارگیـری و جـذب
متخصصـان و نیروهـای آموزشدیـده و ماهـر از جملـه دالیلـی اسـت کـه ذیـل ایـن الیـه در تبییـن مهاجـرت
نخبـگان و متخصصـان بـه خـارج از کشـور مطـرح و در بـاره آن مقـاالت و آثـار متعـددی نوشـته شـده اسـت.
سـطح عمیقتـر سـوم بـه سـاختار و گفتمـان /جهانبینـی پشـتیبان و مشرو عسـاز آن ارتبـاط دارد .در
ایـن سـطح بـه یافتـن سـاختارهای عمیقتـر اجتماعـی ،زبانـی و فرهنگـی پرداختـه میشـود کـه مسـتقل از هـر
قتـر پشـت مسـئله مهـم اسـت ،چرا که
بازیگـر اسـت (بـه بازیگـران وابسـته نیسـت) .تشـخیص فرضهـای عمی 
تالشهایـی بـرای بازنگـری مسـئله صـورت میگیرد .در این مرحله میتوان به ا کتشـاف این مسـئله پرداخت
کـه چگونـه گفتمانهـای مختلـف (اقتصـادی ،مذهبـی و فرهنگـی) بـه حـوزهای فراتـر از علـت یـا میانجیگـری
یـک مسـئله و بـه چگونگـی اسـتفاده از گفتمـان بـرای درک مسـئله میپردازنـد و در چارچوببنـدی مـا از
مسـئله نقـش دارنـد .بـا توجـه بـه گفتمانهـای مختلـف ،میتوان سـناریوهای بدیـل و مجزایـی را طرح کرد.
طـرح گفتمـان نوگرایـی در برابـر سـنتگرایی از جملـه مـوارد مطـرح شـده در ایـن خصـوص اسـت کـه میتوانـد
بـر آهنـگ مهاجـرت نخبـگان اثرگذار باشـد.
الیـه چهـارم تحلیـل دربـاره سـطح اسـتعاره یـا اسـطوره اسـت .آنهـا داسـتانهای عمیـق ،مثالهـای
جمعـی ،ابعـاد ناخـودآ گاه مسـئله یـا تناقـض هسـتند .ایـن سـطح یـک تجربـه سـطح مـراد /احساسـی بـرای
جهانبینـی مـورد تحقیـق فراهـم میسـازد .زبـان اسـتفاده شـده کمتـر تخصصـی اسـت و بیشـتر بـه یـادآوری
تصاویـر دیـداری و لمسـی قلـب بـه جـای خوانـدن ذهـن میپـردازد .همانگونـه کـه در ادامـه توضیـح داده
شـده اسـت ،لحـاظ کـردن کشـورهای توسـعه یافتـه مغرب زمیـن بهمثابه مدینـه فاضله موضوعی بوده اسـت
کـه از آغـاز گسـترش نوخواهـی در جامعـه ایـران همچنـان مـورد توجـه افـراد جامعـه ایـران صرفنظـر از عالیـق
دینـی ،سیاسـی و فرهنگـی قـرار گرفتـه اسـت.
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ساختاربندی عوامل شناسایی شده با روش تحلیل الیه الیه علتها
خـروج نخبـگان ایرانـی از چرخـه خدمـت بـه جامعـه مـورد اجمـاع نظـر نـه تنهـا متخصصـان ،بلکـه
ّ
دولتمـردان کشـور اسـت .ایجـاد عـزم ملـی بـرای معکـوس کـردن بازگشـت نخبـگان بـه چرخـه خدمـت بـه
ّ
ّ
جامعـه از طریـق ایجـاد گفتمـان و نیـز نهادهـای ملـی همچون بنیـاد ملی نخبگان جلوه مهمـی از این اجماع
نظـر اسـت .ا گـر چـه بررسـی تجربـه کشـورهای چیـن و هندوسـتان بیانگـر امکانپذیـر بـودن بازگشـت افـراد
سـرآمد بـه چرخـه خدمـت بـه جامعـه اسـت ،ارائـه تجویزهـای مؤثر بـرای ایجاد ایـن جریان معکـوس از رهگذر
یـک عامـل امکانپذیـر نیسـت .ایـن پیچیدگـی را از نظـر مفهومـی میتـوان بهصـورت الیـه الیـه و در طیفـی از
عوامـل عینـی تـا ذهنـی مطابـق شـکل  12دسـتهبندی کـرد.

شکل  :12مدل مفهومی الیههای شکلدهنده به خروج نخبگان از چرخه خدمت

مطابـق روش الیـهای علتهـا پدیـده خـروج نخبـگان از چرخـه خدمـت بـه جامعـه مسـئلهای اسـت کـه
ً
کاملا عینیـت دارد و همگـی دربـاره آن اتفـاق نظـر دارنـد .امـا بهمنظـور فهم عوامـل مؤثر بر این الیـه عینی الزم
اسـت نگاهـی عمیقتـر بـه عوامـل مؤثـر بـر شـکلگیری این پدیده داشـت .مطابق این شـکل هر الیـه بازتابی از
الیـه عمیقتـر اسـت .در ادامـه ایـن عوامـل بـه اجمال بررسـی شـدهاند.
الـف .الیـه عینـی ناظـر بـر اجمـاع نظـر در خصـوص آمـار خـروج نخبـگان از چرخـه خدمـت بـه جامعـه و نیـز
تعـداد متخصصـان ایرانـی مقیـم خـارج از کشـور اسـت.
zرونـد خـروج نخبـگان از کشـور :تحلیـل ایـن رونـد بیانگـر آن اسـت کـه طـی دو دهـه گذشـته خـروج
دانشآموختگان و دانشـجویان در رشـتههای ّفنی -مهندسـی و پزشـکی در قالب موضوع مهاجرت
نخبـگان در میـان کارگـزاران نظـام حکمرانـی و عمـوم مـردم جامعـه توجـه بسـیاری را بـه خـود جلـب
کـرده اسـت .در ادامـه تلاش شـده اسـت بـا تکیـه بـر آمـار دو تـن از مسـئوالن وقـت وزارت علـوم،
تحقیقـات و فنـاوری و وزارت بهداشـت ،درمـان و آموزش پزشـکی ابعاد عینـی و ملموس این موضوع
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مشـخص شـود .بـه گـزارش مدیـرکل امـور دانشـجویان داخـل وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری طـی
سـالهای اخیـر سـاالنه حـدود  ۴۰تـا  ۴۵هـزار نفـر از دانشـجویان دانشـگاههای صنعتـی شـریف،
صنعتـی اصفهـان ،تهـران ،صنعتـی امیرکبیـر ،علـم و صنعـت و فردوسـی مشـهد ،بیشـترین مراجعـه
را بـرای تأییـد مـدارک بهمنظـور تحصیـل در خـارج از کشـور بـه اداره کل مذکـور مراجعـه کردهانـد
(.)Motiei, 2017
شـاهین آخونـدزاده ،قائـم مقـام معـاون تحقیقـات و فنـاوری وزارت بهداشـت ،درمان و آموزش پزشـکی در
گزارشـی اعلام کـرد کـه رونـد مهاجـرت نخبـگان بخـش سلامت سـیر صعـودی بیافتـه اسـت .وی مدعـی شـد بـا
نگاهـی بـه اسـامی دانشآمـوزان المپیـادی کشـور کـه در سـالیان اخیـر بـه دانشـگاههای علـوم پزشـکی تهـران،
شـهید بهشـتی ،ایـران و شـیراز وارد شـدهاند ،درمییابیـم کـه بسـیاری از آنـان ا کنـون در کشـور حضـور ندارنـد.
دانشـجویان ممتـاز سـال پایینـی نـگاه میکننـد کـه نفـرات برتـر سـال باالیـی چـه کردهانـد و تمـام تلاش خـود را
بهکار میگیرند تا همان راه را طی کنند .نهادینه شـدن این فرهنگ در دانشـگاههای علوم پزشـکی برتر کشـور
میتوانـد تبعـات و لطمـات جبرانناپذیـری را بـه بدنـه سلامت کشـور وارد کنـد (.)Akhondzadeh, 2016
zوضعیـت کنونـی رونـد مهاجـرت نخبـگان و تحصیلکـردگان در ایـران :بهرغـم دیدگاههـای متفـاوت و
گاهـی متعـارض کـه در کشـور در خصـوص آهنـگ مهاجـرت نخبـگان وجـود دارد ،دادههـا و گزراشهـا
بیانگـر آن اسـت کـه نوعـی اجمـاع نظـر در خصـوص موضـوع مهاجـرت متخصصـان بـه خـارج از کشـور
وجـود دارد ،هـر چنـد در خصـوص کمیـت و کیفیـت آن تفـاوت دیـدگاه وجـود دارد .در سـال 1397
پژوهشـکده سیاسـتگذاری ،علـم ،فنـاوری و صنعـت دانشـگاه صنعتـی شـریف در گزارشـی بـا تأ کیـد
لکـردگان وضعیـت و رونـد مهاجـرت متخصصـان
بـر جابهجایـی بینالمللـی دانشـجویان و تحصی 
و آموزشدیـدگان نظـام آمـوزش عالـی ایـران را در سـطح تحلیـل جهانـی بررسـی و مقایسـه کـرده
اسـت .نکتـه حایـز اهمیـت آن اسـت کـه ا گـر چـه در ایـن گـزارش نشـان داده شـده اسـت کـه ایـران
جـزو کشـورهای اصلـی مهاجرفرسـت لحـاظ نمیشـود ،در عین حـال ،بر تداوم رونـد مهاجرت در این
گـزارش نیـز تأ کیـد شـده اسـت (.)Sharif University, 2018
zمطابـق بررسـی یکـی از خبرگـزاری کشـور طبـق آمـار صنـدوق بینالمللـی پـول سـاالنه بیـن  150تـا 180
هـزار نفـر از ایرانیـان تحصیلکـرده بـرای خـروج از ایـران اقـدام میکننـد؛ نـود نفـر از  125دانشآمـوزی
کـه در سـه سـال گذشـته در المپیادهـای جهانـی رتبـه کسـب کردهانـد ،هـم ا کنـون در دانشـگاههای
آمریـکا و کانـادا تحصیـل میکننـد و جایـگاه ایـران از نظـر فـرار مغزهـا در بیـن  91کشـور در حـال توسـعه
و توسـعهیافته رتبـه اول اسـت (.)Tabnak News, 2012
ً
ایـن دسـته از اطالعـات عمدتـا در صفحـات مجلات و بـرای برجسـتهتر کـردن موضوع مهاجـرت نخبگان
ارائـه میشـوند .گاهـی در نمایـش اطالعـات بزرگنمایـی صـورت میگیـرد یـا فقـط بخشـی از دادههـای واقعـی
نمایـش داده میشـوند.
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ب .عوامل اجتماعی مؤثر بر الیه عینی عبارتاند از:
zشـکاف طبقاتـی و دشـواری امـکان تحـرک اجتماعـی بـرای نخبـگان .بـا توجـه بـه نـرخ تـورم در کشـور،
وضعیـت پرداخـت دسـتمزدها و هزینههـای جـاری زندگـی بـرای متخصصـان و دانشآموختـگان
دانشـگاهی امـکان دسـتیابی بـه موضوعـات اساسـی همچـون مسـکن ،خـودرو و خـورا ک را دشـوار
سـاخته اسـت .در ایـن خصـوص قاسـم احمـدی الشـکی ،نایـب رئیـس کمیسـیون آمـوزش مجلـس
شـورای اسلامی ،اعلام کـرده کـه مهاجـرت اعضـای هیئـت علمـی و جـذب آنـان در سـایر کشـورها در
سـال  1398به خطری جدی تبدیل شـده اسـت .وی مدعی شـده اسـت حقوقی که به عضو هیئت
علمـی دانشـگاه پرداخـت میشـود 4 ،میلیـون و  200هـزار تومان تا  4میلیـون و  800هزار تومان؛ یعنی
مبلغـی حـدود  350دالر اسـت ،در حالـی کـه در خـارج از کشـور بـه آنهـا  2500دالر پرداخـت میشـود.
بنابراین ،مسـلم اسـت که چنین فردی کار کردن در خارج از کشـور را ترجیح میدهد و به مهاجرت
روی مـیآورد (.)Ahmadi Lashki, 2019
zبیـکاری :محمدعلـی برخـورداری ،رئیـس وقـت دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران ،در مصاحبـهای بیـان
کـرد کـه دانشـجویان و دانشآموختـگان را نمیتـوان با حرف قانع کـرد و بگوییم بعد از ادامه تحصیل
بـه ایـران بیـا و بـه کشـورت خدمـت کن! زیرا نخبگان از خود میپرسـند مگر چـه امتیازاتی برایمان در
ایـران وجـود دارد؟ متأسـفانه ،کشـور ایـران در زمینـه اشـتغال قشـر دانشـجویی و دانشـگاهی ضعیـف
اسـت و شـاید دلیل اصلی بازنگشـتن نخبگان همین باشـد (.)Barkhordari, 2017
zروزآمـد نبـودن امکانـات علمـی ،آزمایشـگاهی و فناورانـه :متناسـب نبـودن امکانـات آزمایشـگاهی و
علمـی مـورد نیـاز محققـان از جملـه دالیلـی اسـت کـه موجـب خـروج ایـن افـراد از کشـور میشـود.
zهماهنـگ نبـودن تخصـص و تـوان دانشآموختـگان بـا نیازهـای کشـور :افزایـش ّکمـی تعـداد
دانشآموختـگان در حوزههـای تخصصـی متفـاوت و ّ
مهیـا نبـودن امـکان جـذب ایـن افـراد موجـب

شـده اسـت تـا افـراد تحصیلکـرده در موقعیتهـای شـغلی نامتناسـب جـذب شـوند و ایـن موضـوع
یکـی از عوامـل مؤثـر بـر مهاجـرت آنهـا بـه خـارج از کشـور اسـت (.)Assar, 2017
zنابـاوری بـه علـم و دسـتاوردهای علمـی و نبـود نظـام تقاضـا بـرای خدمات علمی موجب شـده اسـت
تـا بهتدریـج اعتمـاد مـردم و جامعـه ایران به دانشـگاه و اثربخشـی این نهاد و کارگـزاران آن که اعضای
هیـأت علمی و پژوهشـگران هسـتند ،کاهش پیدا کنـد (.)Hashemi, 2017
zناهمگونـی فرهنگـی و سیاسـی برخـی از متخصصـان و دانشآموختـگان داخـل کشـور بـا ارزشهـای
حا کـم بـر جامعـه موجـب جدایـی و انـزوای این افراد از متن اصلی جامعه و در نتیجه ،باانگیزه شـدن
آنهـا بـرای مهاجـرت میشـود (.)Hakimzadeh, 2013
zمدرکگرایـی یکـی از عوامـل مؤثـر در گسـترش آمـوزش دانشآموختـگان دارای مـدارک تحصیلات
تکمیلـی همچـون کارشناسـی ارشـد و دکتـری تخصصـی بـوده اسـت .ناتوانـی در جـذب ایـن افـراد
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موجـب گسـترش مهاجـرت افـراد جـذب نشـده در فراینـد خدمـت بـه کشـور شـده اسـت (& Science

.)Technology News, 2017
ایـن دسـته از عوامـل ناظـر بـر مشـکالت سـاختاری اسـت کـه متخصصـان بهعنـوان دالیـل مهاجـرت و
خـروج نخبـگان بـه آنهـا اشـاره کردهانـد.
پ .عوامل گفتمانی شکلدهنده به عوامل اجتماعی و عینی مذکور عبارتاند از:
zتقابل ارزشهای گفتمانی نخبگان مهاجر با نظام ارزشی حا کم بر جامعه ()Hakimzadeh, 2013؛
zنبود نگاه جذب حدا کثری نخبگان در گفتمان حا کم بر جامعه؛
zتقابلی دیدن فرهنگ و ارزشهای غربی با فرهنگ و ارزشهای دینی و اسالمی.
ایـن دسـته از عوامـل بهعنـوان دالیـل شـکلگیری سـاختار و عوامـل اجتماعـی شناسـایی شـدهاند،
دالیلـی کـه ریشـهایتر از سـاختارهای اجتماعـی هسـتند.
ت .عوامل استعارهای و اسطورهای ترغیب کننده خروج نخبگان از کشور عبارتاند از:
zغـرب مدینـه فاضلـه اسـت .تصویرسـازی ذهنـی مـردم ایـران از کشـورهای مغـرب زمیـن بهعنـوان
کشـورهای مهـد توسـعه و پیشـرفت موجـب شـده اسـت تـا در ناخودآ گاهتریـن سـطح شـناخت و
معرفـت عمـوم افـراد جامعـه ایـران بـرای دسـتیابی بـه پیشـرفت و توسـعه نـگاه خـود را معطـوف بـه
مغربزمیـن کننـد .بررسـیهای صـورت گرفتـه پـس از انقلاب اسلامی ایـران بیانگـر آن اسـت کـه
بهرغـم گرایشهـای ایدئولوژیـک نیروهـای انقالبـی درخصـوص رویارویـی بـا کشـورهای غربـی و
متخاصـم ،عمـوم ایـن افـراد در صـورت امـکان فرزنـدان خـود را بـرای تحصیـل بـه کشـورهای امریـکا،
انگلسـتان ،کانـادا ،فرانسـه و آلمـان اعـزام کردهانـد .بورسهـای تحصیلـی دولـت جمهـوری اسلامی
ً
ایـران بـرای تحصیـل دانشـجویان داخـل در دانشـگاههای خـارج از کشـور نیـز عمومـا بـه کشـورهای
غربـی اختصـاص یافتـه اسـت.
zغـرب سـرزمین فرصتهـا ،آزادی و برابـری اسـت .ا گـر چـه بررسـی آثـار نیمـه دوم قـرن بیسـتم بیانگـر
ً
آن اسـت کـه نظـر نویسـندگان حامـی دیدگاههـای سیاسـی رادیـکال عمومـا به غرب منفی بوده اسـت
و بـه صراحـت غربیهـا را امپریالیسـت و غـرب را مهـد امپریالیسـم مینامیدنـد ،امـا ایـن دیدگاههـا در
طـول تاریـخ ایـران در اقلیـت بـوده اسـت (.)Ghanoonparvar, 2013
zماندن در کشـور بهمثابه سـوختن اسـت .حسـب تجربه زیسـته نویسـندگان در امور اجرایی و تعامل
بـا صاحبـان اسـتعداد برتـر کشـور کـه در شـرایط یـأس و ناامیـدی از دسـتیابی بـه موقعیـت شـغلی و
زندگـی اجتماعـی دلخـواه خـود بیـان میکردنـد ،ایـن اسـت کـه مانـدن در کشـور نـه تنهـا سـودمند
نیسـت ،بلکـه بـه معنـای از بینرفتـن فرصتهـای پیـشرو اسـت.
اسـتعارهها ،داسـتانها و روایتهایـی از جذابیتهـای غـرب ،اهمیـت دادن بـه اسـتعدادها و برجسـتهتر
کـردن مشـکالت جامعـه و مقایسـه مسـتمر بـا مزایـای کشـورهای غربـی مسـائلی هسـتند کـه در ایـن الیـه
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دسـتهبندی میشـوند.
9.9جمعبندی و نتیجهگیری
خـروج نخبـگان از چرخـه خدمـت بـه جامعـه موضوعـی جهانشـمول اسـت؛ بهعبـارت دیگـر ،ایـن موضـوع
خـاص یـک کشـور یـا گروهـی از کشـورها نیسـت .امـروزه ،کشـورهای توسـعهیافته و درحـال توسـعه بـا ایـن
موضـوع دسـت بـه گریبـان هسـتند .امـا مطالعـات انجام شـده بیانگر تحـوالت مهمی در این خصوص اسـت؛
بهعبـارت روشـنتر ،بهصـورت سـنتی افـراد برگزیـده و سـرآمد کشـورهای در حـال توسـعه بـه سـوی کشـورهای
توسـعهیافته مهاجـرت میکردنـد .امـا امـروزه ،شـاهد مـوج مهاجـرت از کشـورهای توسـعهیافته بـه سـوی
کشـورهای در حـال توسـعه هسـتیم .بررسـی تجربـه کشـور چیـن و هندوسـتان بیانگـر ایـن مهـم اسـت کـه هـر
چند چینیتبارها و هندی تبارهای امریکایی که در کشـور امریکا متولد شـده بودند و نزدیک به سـه دهه از
عمـر خـود را در ایـن کشـور گذرانـده بودنـد ،امـا در پـی تغییـر شـرایط زندگی و کسـب و کار در کشـورهای مذکور
حاضـر شـدند کشـور توسـعهیافته امریـکا را بـه مقصـد کشـورهای هندوسـتان و چیـن تـرک کننـد.
فراهـم کـردن شـرایط مناسـب بـرای حیـات اجتماعـی و نیـز کسـب و کار سـرآمدان ایرانـی غیرمقیـم
در کشـور بـدون شـک ،در بازگشـت آنهـا بـه چرخـه خدمـت بـه جامعـه اثرگـذار اسـت .مطابـق رویکـرد
آیندهاندیشـی و نیـز بـر اسـاس مـدل مفهومـی ارائـه شـده متناظـر بـا هـر کـدام از الیههـای شناسـایی شـده
در شـکل  12راهحلهایـی ارائـه میشـوند .برخـی از ایـن راهحلهـا در الیـه عوامـل اجتماعـی و اقتصـادی
و برخـی دیگـر در مواجهـه بـا اسـتعارهها و اسـطورههایی اسـت کـه در ذهـن افـراد قـرار دارنـد .از همیـن رو،
بـه نسـبتی کـه از سـطح عوامـل عینـی بـه سـطح عوامـل ذهنـی نزدیـک میشـویم ،راهحـل از نظـر زمانـی از
کوتاهمدت به بلندمدت و از نظر پیچیدگی از راهحل ساده به راهحلهای پیچیده میل پیدا میکند.
ّ
ّ
ّ
طـی سـالهای اخیـر نهادهـای ملـی همچـون بنیـاد ملـی نخبـگان در تلاش هسـتند تـا بـا تدبیـر
سـازوکارهایی مشـوقها و انگیرههـای الزم را بـرای جلوگیـری از خـروج نخبـگان از کشـور و بازگشـت نخبـگان
بـه چرخـه خدمـت بـه جامعـه مهیـا سـازند ،امـا گفتنی اسـت که مطابـق تجربه جهانی دسـتیابی بـه این مهم
زمانـی میسـر اسـت کـه طیفـی از عوامـل عینـی و ذهنـی در کنـار یکدیگـر در یـک فراینـد زمانـی مشـخص مهیـا
شـوند تا امکان بازگشـت افراد به چرخه خدمت به جامعه را تسـهیل و تسـریع سـازد .از این رو ،صرف در نظر
گرفتـن مشـوقهای مالـی و برخـی حمایتهـای رفاهـی بـرای تضمیـن معکـوس کـردن خـروج افـراد از چرخـه
خدمـت بـه کشـور و جامعـه اثربخشـی الزم را بـرای دسـتیابی بـه چشـمانداز مطلـوب در پـی نـدارد .بنابرایـن،
ضـروری اسـت کـه نقـش عوامـل ناملموس ،انگیزههای روانی ،ذهنی و اسـطورههایی کـه در ناخودآ گاه ذهن
افـراد وجـود دارد و آنهـا را بـه خـروج از چرخـه خدمت به جامعه سـوق میدهد ،در کنـار نقش عوامل ملموس
بهصـورت همزمـان دیـده شـود.
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گـروه مطالعـات آیندهنگـری
 اسـتادیار آیندهپژوهـی:محمدحسـینیمقدمWW
ِ
 وی دانشآموختـه.پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و اجتماعـی اسـت
کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد علوم سیاسـی و دکتری تخصصی آیندهپژوهی
 علـم و فنـاوری حـوزه، آیندهپژوهـی و بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی.اسـت
.مطالعاتـی و تخصصـی نامبـرده اسـت

 اسـتادیار گـروه مهندسـی کامپیوتـر و فنـاوری اطالعـات در:حسـن بشـیریWW
 وی کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد خـود.دانشـگاه صنعتـی همـدان اسـت
را در رشـته مهندسـی کامپیوتـر گرایـش نرمافـزار اخـذ کـرده اسـت و بـا توجـه
بـه عالقـهاش بـه موضوعـات میانرشـتهای دکتـری خـود را در آیندهپژوهـی
 زمینـه تخصصـی وی سیسـتمهای پیچیـده و شبیهسـازی.بـه اتمـام رسـاند
 موضـوع مهاجـرت نخبـگان و چگونگـی بازگشـت.تغییـرات اجتماعـی اسـت
آنـان بـه چرخـه خدمـت جامعـه یکـی از پرسـشهای جـدی بـوده کـه وی بـه
.همـراه همـکارش در ایـن پژوهـش بـه آن پرداختـه اسـت

